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پذیرش1336/84/26 :

چکیده
اموال دیجيتالی شامل ایميلها ،وبالگها ،شبکههای اجتماعی ،فيلم و عکس دیجيتالی،
بازیهای رایانهای ،ایبوكها ،پولهای الکترونيکی ،نام دامنه و  ...روز به روز اهميت
بيشتری می یابند .این اموال رقيب جدی اموال مادی هستند که بجز ارزش عاطفی گاه
ميليونها دالر ارزش اقتصادی دارند .استفاده رو به فزاینده از این اموال این پرسش را مطرح
میکند که پس از مرگ استفادهکننده ،چه بر سر این اموال میآید؟ آیا قابل وصيت هستند؟ در
غياب قانونگذاری چگونه باید رفتار کرد؟ در فقدان قانونگذاری ،دو نظریه در پاسخ به این
پرسش ها مطرح شده است .یك نظریه ریشه در حقوق قراردادها دارد که برابر آن قرارداد
ميان استفادهکنندگان از خدمات اموال دیجيتالی و ارائهدهندگان آن باید مد نظر قرار گيرد و
نظریه دیگر ریشه در حقوق اموال و مالکيت دارد بر این باور است که این اموال همانند اموال
مادی بعد از مرگ به ورثه و موصیله منتقل میشود .به نظر میرسد این اموال با لحاظ
مسائ ل حاکم بر آن همچون حفظ حریم خصوصی اشخاص قابل انتقال بعد از مرگ هستند و
در بسياری از قراردادهایی که ميان استفادهکنندگان از این اموال و ارائهدهندگان آن منعقد
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میشود و شرط عدم انتقال اموال بعد از مرگ را در آن گنجاندهاند مخالف مصالح جامعه و
نظم عمومی است.
واژگان کلیدی :وصيت ،اموال دیجيتالی ،مالکيت غيرملموس.

 .1مقدمه
اموال دیجيتالی گروه جدیدی از اموالند که حاصل دنيای اینترنت هستند و با توجه به
استفاده دم افزون از اینترنت به نحو چشمگيری روبه افزایشند .این اموال در بسياری
از حوزهها رقيب جدی برای جایگزینی اموال مادی هستند .برخی از این اموال برای
نسل های آینده یك فرد ارزش تاریخی و عاطفی خواهند داشت .بسياری از ایميلها
ممکن است ارزش اقتصادی زیادی نداشته باشند اما این به معنای نفی ارزش
اقتصادی آنها نيست .ایميلهای افراد مشهور ممکن است بهراحتی به ارزش باالیی
قيمتگذاری شوند .کتابها ،فيلمها و عکسهای دیجيتالی ارزش اقتصادی فراوانی
دارند .نام دامنه ها که یك نوع از اموال دیجيتالی هستند ممکن است ميليونها دالر
ارزش داشته باشند .بنا بر بررسیها در سال  2811متوسط اموال دیجيتالی هر
آمریکایی بنا به باور دارندگان آنها  14722دالر است (.)Banta, 2014, p.814
اقتصاددانان از ظهور پولهای دیجيتالی دارای اعتبار جهانی در آینده خبر میدهند که
بعد از دالر دومين وجه رایج ميان جهانيان خواهد بود( Frequent Flyer
 .)Economics, 2002, p.15حتی اگر اموال دیجيتالی هيچ ارزش اقتصادی نداشته
باشند (که چنين نيست) آنها ارزشهای عاطفی فراوانی برای خانواده و دوستان
متوفی دارند ( . )Fowler, 2013, p.1بنابراین باید اطمينان یافت که این اموال قابل
انتقال به ورثه یا موصیله هستند(.)Lenz, 2012, p.2
در این پژوهش ما پس از تعریف اموال دیجيتالی و تئوریهای حاکم بر آن به
قابليت وصایت یا وصيت نسبت به اموال دیجيتالی و تعهدات و اختيارات وصی و
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موصیله در امواال دیجيتالی میپردازیم و با توجه به این که هنوز قانونگذاری در
نظامهای حقوقی در این باره صورت نگرفته است و تنها برخی فدرالهای آمریکا
قانونگذاری در این باره کردهاند ،اشاره ای به قوانين مصوب درخصوص وصيت
اموال دیجيتالی خواهيم داشت.

 .2تعريف اموال ديجیتالی
بزرگ ترین پرسشی که تاکنون به آن پاسخ داده نشده این است که منظور از اموال
دیجيتالی چيست؟ ( Sherry, 2012, p.185, 208-210 & Wilkens, 2011,
 .)p.1055-1057هنوز تعریف جهانی مبنی بر اینکه چه مواردی شامل اموال
دیجيتالی است وجود ندارد(Perrone, 2015, p.188 & Stutts, 2013, p.400-
 .)401تفسيری که دادگاه ها از اموال دیجيتالی دارند شامل محتویات غيرمادی مانند
عکسهای دیجيتالی ،نرمافزارها ،ویدئوها و حسابهای کاربری آنالین می-
شود( Cenveo Corp. v. CelumSolutions Software Gmbh, 2007 & Perloff
 .)v. Stein, 2011با این همه ،دادگاهها هنوز تعریفی از اموال دیجيتالی ارائه ندادهاند
(.)chu, 2015, p.262
اصطالح اموال دیجيتالی 1در جاهای مختلف استعمال میشود و معانی متفاوتی
از آن مراد میشود .در یك تعریف مضيق میتوان گفت که اموال دیجيتالی شامل هر
چيز یا متن یا وسيله ارتباطی است که در یك منبع دوگانه طراحی شده که متضمن
حق استفاده از آن باشد( .)Niekerk, 2006, p.3در معنایی گستردهتر شامل تمامی
متصرفات الکترونيکی 2که شخصی ممکن است داشته باشد میگردد ،مانند ایميل،

1. digital assets
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2. electronic possessions
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عکس ،ویدئو ،توئيت ،متن ،آهنگ ،کتابهای الکترونيکی 1،و حساب کاربریهای آنالین
نظير ،فيس بوك و .)Brain, 2012, No.4, p.2(Linkedin
این اموال به دو شيوه قابل دسترسی هستند :یا از طریق فيزیکی و انتقال آنها بر
روی هارد 2ویا با اتصال آنالین از طریق رمز کاربری و گذر واژه 3.از حسابهای
کاربری مالی (همانند موبایل بانكها) دقيقاً نمیتوان بهعنوان اموال دیجيتالی یاد کرد؛
زیرا پولی که از طریق آنها جابهجا میشود پول مادی است ،نه پول دیجيتالی
(.)Banta, 2014, p.811
ایالت ميشيگان آمریکا در تاریخ  23مارس  2816قانون راجع به دسترسی به
اموال دیجيتالی را تصویب کرد که از تاریح  27ژوئن ( 2816معادل 1331/4/7
خورشيدی) الزماالجرا خواهد شد .در بخش دوم بند  jدر تعریف اموال دیجيتالی
آمده است که عبارت است از «مدرك دیجيتالی که کاربر نسبت به آن حق یا منفعتی
دارد .»...همچنين در بند  18بخش دو قانون پيشنهادی کميسيون یکسانسازی حقوق
آمریکا با نام قانون دسترسی متولی به اموال دیجيتالی ،دقيقاً مشابه همين تعریف
آورده شده است( REVISED UNIFORM FIDUCIARY ACCESS TO

.)DIGITAL ASSETS ACT, 2015, p.4
در توضيح این تعریف گفته شده است که شامل اموال کنونی دیجيتالی و اموالی
که در آینده به وجود میآید میشود و نيز شامل هر گونه اطالعات ذخيره شده
الکترونيکی همانند اطالعات ذخيره شده روی رایانه یا دیگر وسایل دیجيتالی و مطالب
بارگذاری شده روی وبسایتها و حقوق ناشی از مالکيت دیجيتالی میشود و نيز
شامل هر یادداشتی میگردد که در فهرست یا محتوای وسایل ارتباطی الکترونيکی
است (.)Lamm, Kunz, Riehl and Rademacher, 2014, pp.385&388
1. e-books
2. phisically contorolable digital assets
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 .3حقوق قابل اعمال بر اموال
برای فهم نحوه اداره اموال دیجيتالی بعد از مرگ ،نخست باید حقوق مختلف قانونی
را که قابل اعمال بر اموال است شناسایی کرد:
 -1مالکيت ملموس1:در مالکيت ملموس ،مالك میتواند اموال را به طور فيزیکی و با
دست جابه جا کند؛ مانند :موبایل ،تبلت ،هارد ،فلشها و . ...
 -2مالکيت غيرملموس2:در این جا مالك دارای حق مالکيت است ،اما به طور کلی
نمی تواند آن را به صورت فيزیکی و ملموس جلوه دهد؛ مانند :ایميل و نام دامنه.
در هر دو نوع اموال یاد شده ،مالك میتواند تمام تصرفات را داشته باشد و این
حقوق پس از مرگ به نمایندهای که متوفی معين کرده است منتقل میشود ( weiland
 )& Behan, 2014, p.2و در صورت عدم تعيين نماینده توسط متوفی برابر
ضوابط ارث تقسيم میشود(.)McCouch, 2008, p.758&759

 .4تئوری های حاکم بر اموال ديجیتالی (مالکیت غیرملموس)
در حقوق آمریکا و کانادا دو تئوری برای انتقال اموال دیجيتالی و حفظ حریم
خصوصی بعد از مرگ دارندگان اموال دیجيتالی ارائه شده است .نخستين تئوری،
ریشه در حقوق قراردادها و تئوری دوم ،ریشه در حقوق اموال ومالکيت مادی
دارد( .)chu, 2015, p.261پذیرش هریك از این دو تئوری ،محدوده وظایف و
اختيارات وصی و موصیله را در وصيت اموال دیجيتالی تحت تأثير قرار میدهد.
تئوری قرارداد ،بر تحليل شروط قراردادی تأکيد دارد که کاربر در هنگام استفاده
از خدمات ،قبول کرده است و قائلين با استفاده از آن شروط میخواهند قلمرو حقوق
حریم خصوصی بعد از مرگ را مشخص کنند؛ در حالی که تئوری مالکيت در پی این
1. tangible personal property
2. intangible personal property
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است که م شخص کند آیا با اموال دیجيتالی کاربر باید رفتاری مشابه اموال مادی
صورت گيرد یا خير؟ ادعا شده است که این دو معيار به اندازه کافی از حق حریم
خصوصی افراد بعد از مرگ حمایت نمیکنند و باید از حقوق خطاها 1نيز کمك گرفت
(.)chu, 2015, p.266
یکی از راه های حمایت از حقوق حریم خصوصی دیجيتالی بعد از مرگ ،از طریق
قرارداد است .برای نمونه ،هنگامی که شخصی یك حساب کاربری در شبکههای
اجتماعی باز میکند ،ارائهدهندگان خدمات دارای شروطی هستند که کاربر باید
موافقت خود را با شروط ارائهدهندگان خدمات اعالم کند تا بتواند به آن خدمت
دسترسی داشته باشد و با موافقت وی قرارداد منعقد میشود که این قرارداد الزامآور
است .این تئوری مورد ایرادهای متعددی قرار گرفته و گفته شده است از آنجا که
پيشنویس این قراردادها توسط شرکتهای ارائهدهنده خدمات نگارش میشود
معموالً این قراردادها به سود آنها است و لذا تئوری قرارداد نمیتواند حمایت الزم را
از حقوق دیجيتالی و نيز حریم خصوصی اشخاص بعد از مرگ در فضای دیجيتالی
فراهم کند ( .)Kutler, 2011, p.1641, 1645-1646همچنين تنها  7درصد مردم این
شرایط را به طور کامل میخوانند؛ زیرا مطالعه برخی از این پيشنویسها  288تا 218
ساعت هم وقت میگيرد( .)chu, 2015, p.261گفته میشود کاربران نمیتوانند
وصيتی خالف شروطی که پذیرفتهاند داشته باشند؛ زیرا با آگاهی این شروط را
پذیرفتهاند( See, e.g., Register.com, Inc. v. Verio, Inc., 2004 & Cairo,
Inc. v. Crossmedia Servs., Inc., 2005 & Van Tassell v. United Mktg.
)Grp., 2011؛ در حالی که کاربران توان مخالفت با این شروط را ندارند و اگر گزینه
موافقم را تأیيد نکنند نمیتوانند به خدمات موردنظر دسترسی پيدا کنند .یکی دیگر
ازانتقادهای وارد بر تئوری قراردادها در اموال دیجيتالی در نظر نگرفتن جامعه
توسط ارائه کنندگان این خدمات در قراردادهای الحاقی آنان است که این امر به طور
1. torts law
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کلی مخالف نظم عمومی است ( .)Banta, 2014, p.823با این همه این قراردادها
عموماً در دادگاه مورد حمایت قرار میگيرند ( See, e.g., Register.com, Inc. v.
& Verio, Inc., 2004 & Cairo, Inc. v. Crossmedia Servs., Inc., 2005
Van Tassell v. United Mktg. Grp., 2011 & Ajemian v. Yahoo!, 2013,
.)pp.606–615
یك دیدگاه دیگر در مورد حقوق دیجيتالی که وصيت اموال دیجيتالی و نيز حق
حفظ حریم خصوصی نيز متأثر از آن به شمار میآید ،نظریه رفتار مشابه اموال
مادی با اموال دیجيتالی است؛ یعنی حاکم کردن قواعد حقوق اموال مادی بر اموال
دیجيتالی .به نظر می رسد ارتباط قانونی بين اموال مادی و اموال دیجيتالی مبهم است
و در عمل نيز دادگاهها به آن کمتر توجه میکنند .برای نمونه ،در روزهای ابتدایی
جنگ عليه تروریسم در افغانستان ،خانواده یك تفنگدار دریایی  28ساله آمریکایی که
فرزند آن ها در جنگ کشته شده بود از یاهو درخواست کردند تا برای یاد و خاطره
فرزندشان ،به ایميل وی دسترسی داشته باشند؛ اما یاهو به این جهت که یکی از
شرایط هنگام باز کردن حساب کاربری ایميل این است که رمز عبور قابل انتقال به
هيچ کس نيست ،از پذیرش این درخواست سر باز زد (.)chu, 2015, p.263-265
این دیدگاه صرفنظر از مبهم بودن ،دارای این ایراد اساسی است که حاکم کردن
قواعد حاکم بر مالکيت مادی بر مالکيت دیجيتالی موجب انتقال این اموال به
خویشاوندان میشود؛ در حالی که به جهت پارهای مالحظات همچون حفظ حریم
خصوصی اشخاص بعد از مرگ ،ممکن است این امر ،مطلوب و مقصود متوفی نبوده
باشد (.)Ajemian v. Yahoo!, 2013, p.606-615
در

فقدان قانونگذاری که تقریباً در همه کشورها درخصوص حقوق اموال

دیجيتالی وجود دارد برخی پيشنهاد دادهاند تا هنگام قانونگذاری خاص در این باره
موضوع را از طریق قواعد عقد ودیعه حل کنند .با این توضيح که کاربران ،اطالعات
خود را نزد ارائهدهندگان خدمات اینترنتی در هنگام درخواست خدمتی خاص به
ودیعه میگذارند و ودیعهگذار مالك این اطالعات است و پس از مرگ ،مالکيت این
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اموال (اطالعات) باید به ذینفعان متوفی مسترد شود( .)Kutler, 2011, p.1565اما
این امر ،مخالف حق حفظ حریم خصوصی میباشد .به همين جهت قائلين به این نظر
گفتهاند که نخست باید دادگاه نظر دهد که آیا این اموال دیجيتالی به ذینفعان رد شود
یا خير؟ به نظر میرسد گسترش قواعد عقد ودیعه ،مشکل است و نيز این پرسش
قابل طرح است که آیا اطالعات داده شده به ارائهدهندگان خدمات مشمول عقد ودیعه
میشود ویا خير ظاهرا پذیرش شمول آن مشکل است،زیرا ارائهدهندگان خدمات ،با
توجه به قواعد حاکم بر ودیعه میتوانند شرط عدم مسؤوليت در صورت از بين
رفتن اطالعات و حفظ و نگهداری اصل و نسخه پشتيبانی اطالعات را در قرارداد
بگنجانند؛ چنانکه برخی ارائهدهندگان شرایط ارائه خدمات ،خود چنين شرطی را در
شرایط پذیرش خدمات گنجاندهاند .در حقوق ایران نيز تاکنون در ميان دکترین بحثی
در این باره صورت نگرفته است؛ اما به نظر میرسد قواعد عقد ودیعه از این جهت که
اصل بر امانت مستودع می گذارد ،نمیتواند تعهدات ارائهدهندگان اینگونه خدمات را
در برگيرد و لذا به طور کلی حاکم کردن تئوری قرارداد از آن جهت که بيشتر حمایت
از ارائهدهندگان خدمات میکند ،نباید به استقبال آن رفت و با لحاظ مواردی که حریم
خصوصی اشخاص مطرح است حاکم کردن تئوری رفتار مشابه با اموال مادی با
مصالح اجتماعی و نيز منافع فردی استفادهکننده سازگاری بيشتری دارد.

 .5گذری بر پروندههای جريانساز انتقال حقوق اموال ديجیتالی
موضوع اموال دیجيتال ،موضوع کهنهای در دنيای حقوق نيست و برخی از
حساسيتهای آن به چند سال قبل بر میگردد.
در پرونده جاستين الورس( 1یك تفنگدار نيروی دریایی آمریکا که در جنگ عراق
در سال  2884کشته شد) شرکت یاهو از درخواست پدر او برای دسترسی به حساب

1. Justin Ellworth

031

بدیع فتحي و همکاران ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مطالعه تطبيقي وصيت...

کاربری ایميل فرزندش سر باز زد .خانواده وی در دادگاه ميشيگان

1

دعوا مطرح

کردند و دادگاه دستور داد که محتوای ایميلها مرور شود؛ ولی اجازه دسترسی دائم
و نيز دسترسی به اسم کاربری و رمز عبور وی را نداد ( Schneider, 2013, p.16
.)& Banta, 2014, pp.832-834
2

همچنين در موضوعی مشابه کارن ویليامز که پسرش در تصادف موتورسيکلت
در سال  2881فوت کرده بود دعوایی در سال  2881عليه فيس بوك مطرح کرد که
دادگاه اجازه دسترسی محدودی به ویليامز برای دسترسی به حساب کاربری
فرزندش داد(.)weiland & Behan, 2014, p.3
پس از این دو دعوا و در پاسخ به آنها ،برخی قانونگذاران ایالتی در آمریکا،
قوانين مرتبط با حقوق اموال دیجيتال را به تصویب رساندند که هرچند درخصوص
قلمرو و حيطه شمول متفاوت هستند اما عموماً مقرر میدارند که وصی اجازه
دسترسی به اموال دیجيتالی مانند حسابهای کاربری شبکههای اجتماعی را دارد .در
آمریکا هنوز قانونی در دولت فدرال به این منظور تصویب نشده است؛ اما کميسيون
یکسانسازی حقوق آمریکا پيشنویس قانون پيشنهادی با نام قانون متحدالشکل
دسترسی متولی به اموال دیجيتالی( 3)2811را ارائه کرده است .این قانون پيشنهادی
به همراه یادداشت هایی در زیر هر ماده یکی از منابع مرجع درخصوص اموال
دیجيتالی خواهد بود( REVISED UNIFORM FIDUCIARY ACCESS TO
 .)DIGITAL ASSETS ACT, 2015, p.1گفته شده است در کانادا تاکنون قانونی
در این باره تاکنون سال تدوین نشده است اما در برخی ایالت ها مانند بریتيش کلمبيا
مقرراتی تصویب شده که به آن خواهيم پرداخت.

1. Michigan court
2. Karen willams
3. SECTION 1. SHORT TITLE. This [act] may be cited as the Revised Uniform Fiduciary
Access to Digital Assets Act (2015).
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همچنين در سال  2812به نحو گستردهای در اخبار منتشر شد که بوروس
ویليس 1هنرپيشه بنام آمریکایی عليه ایتيونز 2دعوا مطرح کرده است؛ زیرا وی حق
دریافت گسترده موزیك خود را از آی تيونز به دخترش واگذار کرده است .هرچند
بعداً معلوم شد این داستان صحت نداشته است اما موضوع ارائه خدمات مشابه آی
تيونز در دنيای اموال دیجيتال را برجسته کرد؛ با این توضيح که برنامهای تيونز اپل
به کاربرها مجوز محدود برای دسترسی به محتوای آنها به روشهای مخصوصی
میدهد .برای مثال ،آی تيونز به یك کاربر اجازه میدهد تا در یك زمان از پنج وسيله
مجاز و تعریف شده توسط آی تيونز ،محتوا را دانلود کند و به هر وسيله اجازه می-
دهد که حداکثر تا پنج حساب کاربری متفاوت در طول عمر دستگاه داشته باشد .در
آمریکا گفته میشود که این مجوزها «حق شخصی» هستند که با فوت صاحب آن از
بين می روند؛ یعنی در واقع ،قيد مباشرت در استفاده از آنها وجود دارد و هيچ
قانونی برای ادامه استفاده از آن محتوا توسط وراث یا موصیله وجود ندارد؛ یعنی
می توان گفت قابليت وصيت برای بعد از مرگ در این موارد وجود ندارد .در صورتی
که فوت صاحب حق ،به سرویسدهنده این خدمات اعالم نشده باشد صادرکننده
مجوز میتواند خود رأساً نسبت به حذف آن حساب کاربری اقدام کند.
در قوانين برخی کشورها برای اشخاصی که بدون مجوز از این خدمات استفاده
کنند جرمانگاری شده است .برای نمونه این موضوع در ماده  34241قانون مجازات
کانادا جرمانگاری شده است(.)weiland & Behan, 2014, p.4

 .6وصیت اموال ديجیتالی در برخی قانونگذاریها
در آمریکا هنوز دولت فدرال قانونی درخصوص ارث یا وصيت اموال دیجيتالی
نگذرانده است .با این همه در پی پروندههایی که در محاکم آمریکا مطرح شد  13ایالت
1. Bruce willis
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تاکنون در این باره قانون گذاراندهاند .نخستين ایالتی که در این باره قانون تصویب
کرد ایالت کانتيکت است که در تاریخ  24ژوئن  2881قانونی به شماره  81-136را
گذراند که از یك اکتبر  2881تاکنون اجرا میشود .این قانون به وصی یا موصیله
اجازه میدهد به حساب کاربری ایميل دسترسی داشته باشند؛ مشروط به ارائه
گواهی فوت و ارائه وصيتنامه .این قانون تنها درخصوص حساب کاربری ایميل
اشخاصی است که در تاریخ فوت در آن ایالت ساکن بودهاند و سایر اموال موضوع
مالکيت دیجيتالی را در بر نمیگيرد(بخش یك بند  1و An Act concerning ( )2
.)Access to Decedents Electronic mail Accounts.public Act, 2005, p.1
مشابه این قانون در ایالت ایندیانا در یك جوالی سال ( 2887با شماره کد
23-1-13 )SB 288748212الزماالجرا شد با این تفاوت که بجز دسترسی به ایميل،
دسترسی به وبالگها ،حساب کاربری ميکروبالگها و دسترسی به پيامهای کوتاه و
شبکههای اجتماعی را ،مشروط به ارائه وصيتنامه و گواهی فوت ،امکانپذیر می داند.
در قانون ایالت ایداهو( (SB1024که از یك جوالی  2811تاکنون الزماالجرا است
موارد مشمول همانند قانون ایالت اوهایو است با این تفاوت که تصریح شده است
دادگاه و موصی میتواند این دسترسی را محدود کنند(.)SB1044, 2011, p.2
در ایران قوانين حاکم بر مالکيت فکری در این باره ساکت است و حتی در الیحه
حمایت از مالکيت فکری نيز که اکنون در مجلس شورای اسالمی در حال بررسی
است نسبت به موضوع غفلت صورت گرفته است (بنگرید :الیحه حمایت از مالکيت
فکری ،اعالم وصول در جلسه علنی شماره  ،273تاریخ  ،1333/18/17شماره ثبت
.) 141

 .7وصايت ديجیتالی
همانطور که پيش تر گفته شد،هنوز در دنيا کشوری قانون جامعی در مورد اموال
دیجيتالی به تصویب نرسانده است و پس از پروندههایی چند در یك دهه اخير در
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آمریکا برخی ایالتهای آمریکا مبادرت به قانونگذاری کردهاند و بسياری از آنها نيز
الیحه این امر را تدوین کردهاند و در حال فرایند قانوگذاری هستند و به نظر میرسد
بهزودی نيز دولتهایی مانند آمریکا و کانادا در این باره قانونگذاری کنند .عموم
قانونگذاران ایالتی که در این باره قانونگذاری کردهاند اموال دیجيتالی را بهعنوان مال
قابل وصيت دانستهاند؛ یعنی متوفی میتواند تعيين کند که پس از مرگش این اموال به
چه کسی برسد .اما موضوع قابل توجه این است که امروزه درخصوص اداره اموال
دیجيتالی1،روشهای جدیدی بروز کرده است که میتوان از آن بهعنوان وصایت
دیجيتالی یاد کرد .برای نمونه ،در سال  2813گوگل از قابليت "مدیر حساب غير
فعال" 2پردهبرداری کرد .این قابليت به کاربران اجازه میدهد که اموال دیجيتالی خود
مانند ایميل ،عکسها ،کانتکتها و  ...را بعد از مرگشان اداره کنند .در حقيقت اشخاص
میتوانند به گوگل اعالم دارند که اموال دیجيتالی آن ها بعد از مدت مشخصی از عدم
فعاليت (پيشفرض این برنامه  3ماه است) از روی گوگل حذف شود یا به کاربران
مشخصی که توسط کاربر متوفی مشخص شده است ارسال شود .شخصی که این
اموال را دریافت میکند نمیتواند به حساب کاربری کاربر دسترسی پيدا کند ،اما به
دادهها میتواند دسترسی داشته باشد.
در توضيح این موضوع گفته شده است که اگر فراهمکنندگان این سرویس یا
مشابه آن ،در طول زمان ،سرویس را تکميل و بهروزرسانی کنند ،اجازه دارند
مشکالت و مزاحمتهایی را که ناشی از این سرویس در گذشته نسبت به وصی،
موصیله یا دیگران بوده حل کنند(.)weiland & Behan, 2014, p.6
همينطور سرویس های آنالین متعددی وجود دارند که به کاربران اجازه میدهند
اطالعات مهمی همچون فایلها ،گذرواژهها3و دستورالعملها4ذخيره شوند و به محض
1. digital assets
2. Inactive account manager
3. password
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فوت صاحبان آن ،برای اشخاصی که از قبل معين کردهاند و به اطالع آنها رساندهاند
ارسال گردند .در همه این موارد ،گویی وصایتی در عرصه دیجيتال توسط هوش
مصنوعی به اجرا درمیآید.
در بند یك بخش  11قانون ایالت ميشيگان این نوع وصيت مفهوماً و نه اسم ًا به
رسميت شناخته شدهاند(.)fiduciary access to digital assets act, 2016, p.5

همچنين در بند «الف» بخش چارم قانون پيشنهادی متحدالشکل دسترسی به اموال
دیجيتالی کميسيون یکسان سازی حقوق آمریکا اجازه وصایت از طریق سرویس
آنالین به رسميت شناخته شده است .در توضيح این بند گفته شده است که در مقام
تعارض ميان وصایت مندرج در سرویس آنالین و وصيتنامه مکتوب ،وصایت مندرج
در سرویس آنالین مقدم خواهد بود( Revised uniform fiduciary access to
.)digital assets act, 2015, p.15
گفته شده است که حقوق حاکم بر اموال دیجيتالی هنوز در حال توسعه است و
اداره دیجيتالی آنها بعد از مرگ ،نهادهایی مانند وصایت سنتی را به چالش جدی
کشيده است(.)weiland & Behan, 2014, p.12

 .8اختیارات وصی يا موصیله درخصوص اموال ديجیتالی
بخش  142قانون وراثت و ماترك و وصيت کانادا مقرر میدارد :نماینده شخصی
متوفی ،تمامی اختياراتی را که متوفی در زمان حيات بر روی اموال خودش داشت
دارد ،مگر آن که قانون یا وصيتنامه به نحو دیگری مقرر کرده باشند .در غالب موارد،
این قاعده کلی قدرت قانونی الزم را به موصیله یا وصی میدهد .با این همه ،در
مواردی که اموال دیجيتالی مورد وقف قرار گرفتهاند اختيارات وسيع یا مخصوص در
حوزه اموال دیجيتالی نيازمند تصریح کتبی است(.)weiland & Behan, 2014, p.1
در بخش یك الیحه اموال دیجيتالی ایالت نبراسکا آمریکا گفته شده است که نماینده
متوفی تمامی اختياراتی را که مالك اموال دیجيتالی نسبت به اموال خود داشته ،دارا
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خواهد بود مگر آنکه به موجب دستور دادگاه یا وصيتنامه محدود شده باشد و این
اختيارات؛ اجرا کردن ،تصميم نسبت به ادامه یا پایان بخشيدن حساب کاربری متوفی
بر روی هریك از شبکههای اجتماعی ،وبسایت ،ميکرو بالگينگ ،سيستم پيامك کوتاه
وب سایت یا ایميل وب سایت را شامل میشود.
در الیحه ایالت نيوجرسی نيز مشابه حکم یاد شده در ماده یك دیده میشود
( .)See: https://nilneg./ni/us/2012/Bills/A3000/2943-R10HTMدر بند ( gچ)
بخش  11قانون پيشنهادی کميسيون یکسانسازی حقوق آمریکا بستن حساب
کاربری متوفی مشروط به مواردی همچون ارائه درخواست الکترونيکی یا کتبی و
ارائه گواهی فوت و دالیل اثبات تعلق حساب کاربری به متوفی است( fiduciary

.)access to digital assets act, 2015, p.25

 .9تعهدات موصیله يا وصی درخصوص اموال ديجیتالی
یکی از مهمترین تعهدات موصیله یا وصی این است که باید حریم خصوصی مالك
اوليه دیجيتالی را رعایت کند .همچنين ارائهدهندگان خدمات الکترونيکی مجاز نيستند
دسترسی به حساب کاربری متوفی را فراهم آورند و آنها نيز مکلف به رعایت حریم
خصوصی متوفی هستند.
برابر بخش  3قانون حمایت از اطالعات شخصی 1ایالت بریتيش کلمبيا کانادا،
نماینده تعيين شده متوفی 2میتواند حقوق متوفی را برابر قانون به اجرا درآورد یا
رضایت بدهد یا از دادن رضایت نسبت به اطالعات شخصی متوفی برابر قانون سر
باز زند .چنانچه شخصی توسط متوفی تعيين نشده باشد نزدیكترین خویشاوند
متوفی دارای چنين حقی خواهد بود .همچنين برابر بخش  3قانون یاد شده ،نماینده
متوفی تمامی اختيارات ال زم برای به اجرا گذاشتن حق حریم خصوصی متوفی را دارد

)1. Personal Information Protection Act (British Columbia
2. personal representative
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و در این راه ،متعهد به انجام تمامی اقدامات الزم است .در بخش  23قانون تفسير
بریتيش کلمبيا اعالم شده است که منظور از نماینده شخصی متوفی ،موصی یا مباشر
امور و اموال او  1است.در بند  10بخش دوم قانون پيشنهادی کميسيون یکسانسازی
حقوق آمریکا درخصوص دسترسی متولی به اموال دیجيتالی ،تعریف نماینده شخصی
ارائهکننده گستردهتر است و شامل وصی یا موصیله ،مدیر ترکه و مدیر ویژه ترکه
یا هر شخصی است که به موجب قانون ایالتی عمل مشابهی انجام میدهد ( Revised

.)uniform fiduciary access to digital assets ac, 2015, p.5
در بند یك بخش  11قانون ميشيگان و بند «الف» بخش  11قانون پيشنهادی
کميسيون یکسان سازی آمریکا درخصوص وظایف نماینده متوفی در اداره اموال
دیجيتالی چنين آمده است « :وظایف قانونی که نماینده برای اداره اموال مادی باید به
کار گيرد و درخصوص اموال دیجيتالی هم اعمال میشود ،شامل الف) وظيفه
مراقبت ،ب) وظيفه صداقت ،و پ) وظيفه رازداری است ( & SB1044, 2011, p.26

.)Revised uniform fiduciary access to digital assets ac, 2015, p.23
همچنين موصیله وظيفه دارد امور ترکه و اموال را به نفع ذینفعان بهدرستی اجرا
و هدایت کند .تکاليف عمومی وصی در هر دو کشور آمریکا و کانادا شامل موارد زیر
میشود:
 -1تحریر ترکه  2اموال دیجيتالی متوفی.
 -2به دست آوردن دسترسی به رمز عبور و  ...با لحاظ جوانب امنيتی.
 -3گرفتن نسخه پشتيبانی 3در جایی که ممکن و مناسب است.
 -4در اختيار گذاشتن ليست اموال 4به منظور استفاده ذینفعان.

1. executor or administrator
2. identify
3. Back up
4. inventory
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 -1تقویم اموال دیجيتالی :اموال دیجيتالی ارزش مالی قابل تعيين برای زمان کنونی و
آینده را دارند و برای گواهی انحصار ورثه و برای گزارش حساب باید تقویم
شوند.
 -6تعيين آیتم های احساسی و خصوصی متوفی :این امر به جهت این است که ممکن
است در وصيتنامه یا برابر قانون ،اموالی که مرتبط با احساسات و عاطفه متوفی
است به اشخاص خاصی منتقل شود.
 -7حفاظت از اطالعات شخصی.
 -0تعيين تعهدات و مسؤوليتهای متوفی نسبت به اموال.
 -3بستن حساب کاربریهایی که دیگر به آنها نيازی نيست ( weiland & Behan,

.)2014, p.6
سایر موارد در زیر تعهد نسبت به هریك از اموال دیجيتالی ذکر میشود.

 .11تعهدات وصی نسبت به هريک از پديده های موضوع اموال
ديجیتالی
افزون بر مواردی که به طور کلی گفته شد ،وصی نسبت به هریك از اموال دیجيتالی
وظایف خاصی نيز دارد .در حقيقت ،طبيعت برخی از آنها امور و اقدامات خاصی را
میطلبد(.)weiland & Behan, 2014, p.5-11

 .1-11ايمیل
دسترسی وصی به ایميل متوفی دارای ارجحيت و اولویت است؛ زیرا اطالعات مهمی
درخصوص مخاطبين متوفی ،اموال و مسؤوليتها و دیگر اطالعات مهم در اختيار
وصی میگذارد.
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ممکن است متوفی در جی ميل 1برنامه «مدیر حساب غير فعال» را برای بعد از
مرگ فعال کرده باشد که شرح آن در گذشته بيان شد .در صورتی که چنين برنامهای
توسط متوفی فعال نشده باشد فرایند پر پيچ و خمی برای دسترسی وصی به
محتوای ایميل وجود دارد؛ اما در یاهو وضع متفاوت است و حساب کاربری و
محتوای ایميل بعد از مرگ قابل انتقال نيست و امکان دسترسی به رمز عبور یا
دسترسی به محتوا وجود ندارد و به محض فوت ،یاهو حساب کاربری را میبندد و
بر حسب درخواست ،محتواهایی را که مسلماً به متوفی تعلق داشته باشد حذف می-
کند.
در مایکروسافت هات ميل 2قابليت «نسبت بالفصل »3وجود دارد که محتواهایی
همانند ایميلها و نشانی کتابها پس از ارائه معرفينامه معتبر از متوفی قابل دسترسی
است که هرچند دسترسی مستقيم به وصی یا موصیله نمیدهد ،اما به درخواست
آنها حساب کاربری متوفی را میبندد .وصی یا موصیله باید در مهلت  3ماه
اقدامات الزم را انجام دهد وگرنه مایکروسافت عموماً حساب کاربری را بعد از  3ماه
غيرفعال بودن ،حذف میکند .در ایران در قوانين و مقررات فعلی و نيز الیحه حمایت
از مالکيت فکری بحثی درخصوص واگذاری و انتقال اکانت ميلها وجود ندارد؛ هرچند
محتوای آنها میتواند مشمول تعریف اثر مورد حمایت قرار گيرد.

 .2-11کتاب های الکترونیکی

4

بسياری از ایبوكها بر مبنای اینکه غير قابل انتقال هستند مجوز دسترسی به آنها
صادر شده است .برای مثال ،در شروط کينل 1آمازون بهصراحت گفته شده است که
«به شما اجازه دسترسی به محتوای کينل داده شده است ولی محتوا به شما فروخته
1. Gmail
2. Microsoft hotmail/out look.com
3. next of kin
4. E-books
5. kinle
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نشده است»؛ بنابراین کاربر نمیتواند محتوای کتاب الکترونيکی را بفروشد یا توزیع یا
واگذار کند.
1

ایبوكها معموالً در قسمت خوانندگان الکترونيکی ذخيره میشوند که ممکن
است بدون رمز عبور باشند و لذا میتوانند به دیگری منتقل شوند که این امر برخالف
توافق در هنگام توافق اجازه و دسترسی به ای بوك است ( weiland & Behan,

 .)2014, p.8در ایران در الیحه حمایت از مالکيت فکری در بند یك ماده  2ایبوكها
مشمول حمایت قرار گرفتهاند و برابر ماده  13حقوق معنوی پدیدآورنده قابل انتقال
نيست؛ اما اعمال آن به ترتيب با وصی یا ورثه و در صورت نبود این دو با دولت
خواهد بود (بنگرید :الیحه حمایت از مالکيت فکری ،اعالم وصول در جلسه علنی
شماره  ،273تاریخ  ،1333/18/17شماره ثبت .) 141

 .3-11موسیقی و فیلمها
آی تيونز و سایر موارد مشابه ،تنها دسترسی برای دانلود موسيقی و فيلم را آزاد
گذاشتهاند و آنها را به کاربر نفروختهاند و فایلهای موسيقی ممکن است مشمول
محدودیتهای مدیریت حقوق دیجيتالی ( 2)DRMباشند یا آنکه مشمول آن
محدودیتها نباشند .حتی اگر فایلها مشمول محدودیتهای مدیریت حقوق دیجيتالی
هم نباشند وصی نمیتواند آن ها را کپی کند ،زیرا کپی کردن ،مخالف قوانين کپی رایت
است ( .)weiland & Behan, 2014, p.8در ایران شبکههایی که دسترسی به فيلم و
موسيقی را برای کابران با دریافت مبلغی پول به نحو گسترده فراهم کنند وجود
ندارند و مقرراتی نيز در این مورد وجود ندارد؛ اما در صورت فراهم شدن چنين
شبکههایی باید حقوق مالکيت فکری این آثار رعایت شود.

1. e-readers
2. digital rights management
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1

 .4-11بازیها

در برخی بازیها ،بازیگر حقوق مالی ای را همچون افزایش اعتبار یا دادن کاالهای
واقعی که ارزش جهانی دارد ،را پرداخت می کند .برای مثال ،جنگافزارهای جادویی
در بازی جهان وارکرانت 2یا جهان جنگپيشه ،که بهعنوان محبوبترین بازی براساس
نظر کاربران ثبت شده و در کتاب رکوردهای گينس نيز ثبت گردیده است؛ این چنين
است .برای برخی بازیها باید پيشپرداخت آنالین در حساب سازندگان واریز شود.
سازندگان هرگاه بخواهند میتوانند بازمانده پول خود را که هنوز مصرف نشده است
دریافت کنند یا آن را به کاربران دیگر انتقال دهند .در شروط این بازیها اعالم نشده
است که اگر کاربر بميرد چه اتفاقی رخ میدهد؛ اما به نظر میرسد وصی یا موصیله
حق آن را دارد که انصراف دهد و بازمانده پول را دریافت کند .چنانچه متوفی نام
کاربری و رمز عبور خود را به موصیله یا وصی اعالم کرده باشد آنها میتوانند
بازی را به د یگری واگذار کنند یا آن را بفروشند و اگر هم نام کاربری و رمز عبور
خود را به جا نگذاشته باشد ،موصیله یا وصی میتوانند به ارائهدهندگان بازیها
مراجعه و دسترسی دوباره به این نوع از اموال دیجيتالی را درخواست کنند
( .)weiland & Behan, 2014, p.9در ایران هرچند اصل نرمافزارهای رایانهای مورد
حمایت هستند (قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرمافزارهای رایانهای  )1373و
نرمافزارهای مورد حمایت در حکم اموال معرفی شدهاند(تبصره یك ماده  2الیحه
حمایت از مالکيت فکری) اما با توجه به رواج بازیهای رایانهای و فروش اکانت آنها
توسط کاربران و به ویژه توسط نوجوانان و جوانان و در برخی موارد
سوءاستفادههای کاربران ،شایسته است که قوانين در این باره بهصراحت تعيين
موضع کنند که اکانت بازیهای رایانهای ،بهویژه اگر بازی رایانهای محصول ميهنی
باشد پس از مرگ چه وضعيتی مییابد؟
1. games
2. world of warcraft
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 .5-11عکسهای ديجیتالی
در بسياری از وصيتنامهها ،عکسهای دیجيتالی به طور ویژه در وصيتنامه مورد
اشاره قرار نمیگيرند و معموالً مورد استفاده داخلی و خانوادگی قرار میگيرند.
چنانچه به وصی دستور داده شده باشد آن را ميان ذینفعان خاصی توزیع کند وی
باید از آن کپی تهيه کرده ،برای تمام اشخاص مورد نظر بفرستد.
شبکههای خدماتدهی اشتراكگذاری و ذخيره آنالین عکس ،سياستهایی در
جهت دستيابی به عکسها بعد از مرگ دارند .سرویسدهنده فليکر

1

که یك شبکه

اجتماعی و در مالکيت یاهو برای ویدئو و بهویژه برای عکساست غيرقابل انتقال است
و با فوت ،همه حقوق دارنده حساب کاربری از بين میرود و نيز در پيکاسا

2

که

ابزاری برای مشاهده ،منظم کردن و ویرایش عکسهای دیجيتالی و در مالکيت گوگل
است ،پس از مرگ دارنده حساب کاربری ،حقوق حاکم بر آن همانند ایميل
است(.)weiland & Behan, 2014, p.9

 .6-11شبکههای اجتماعی
با این که بسياری از بازماندگان به جهت حفظ یاد و خاطره متوفی و بزگداشت وی در
پی آن هسستد که به حساب کاربری متوفی جهت ادامه زندگی دیجيتالی وی
دسترسی داشته باشند و با این که بزرگداشت متوفی ،مفهوم جدیدی نيست و تمام
جوامع بشری ،سنتهایی در نيکوداشت یاد و خاطره درگذشتگان خود دارند اما باید
توجه داشت که افراد حتی پس از مرگ خود نيز دارای حق حریم خصوصی
هستند( )Domsky, 1994, pp.493 & 495و شناسایی این موضوع بهعنوان یك «حق»،
بهترین راه حمایت از حریم خصوصی متوفی پس از مرگ است (.)chu, 2015, p.258

1. Flickr

011

2 . Picasa

بدیع فتحي و همکاران ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مطالعه تطبيقي وصيت...

شبکههای اجتماعی ،تحت تأثير همين باور همگی در این راه گام برداشتهاند که
دسترسی وصی یا هر نوع نماینده دیگر کاربر را محدود کنند .فيس بوك 1اجازه
انتقال حساب کاربری و دسترسی به وصی را نمیدهد مگر آنکه صراحتاً اجازه
انتقال توسط متوفی ذکر شده باشد .چنانچه کلمه کاربری و رمز عبور فيس بوك به
دست وصی بيفتد او میتواند عکس ها و مخاطبان و چيزهای با ارزش متوفی را به
دست آورد و این خالف حریم خصوص اشخاص است .توئيتر  2و لينکد این 3فرایندی
را طراحی کردهاند که با فوت ،حساب کاربری غيرفعال میشود و گوگل پالس 4همانند
ایميل رفتار میکند .در ایران عليرغم رواج شبکههای اجتماعی قوانين و مقرراتی در
باره آنها وجود ندارد.
 -11-7دامنهها

5

نام دامنهها بخش مهمی از اموال دیجيتالی هستند .این نامها تا ميليون ها دالر ارزش
دارند و پروندههای مختلفی در محاکم درخصوص نام دامنهها مطرح شده است.
چنانچه متوفی ،مالك یك دامنه اینترنتی باشد وصی باید آن را در ليست تحریر ترکه
وارد کند .معموالً دفاتر ثبت دامنههای اینترنتی ،امکان واگذاری دامنهها را به وصی
فراهم میکنند که وصی نيز میتواند خود استفاده کند یا آن را بفروشد ( Banta,

 .)2014, p.811در ایران نخستين بار در سال  1302در قانون تجارت الکترونيکی در
مورد دامنهها مقر ر شد که استفاده از نام دامنه که موجب فریب یا مشتبه شدن طرف
به اصالت کاال و خدمات شود ممنوع(ماده  )66و متخلف به یك تا سه سال حبس و
جزای نقدی از بيست ميليون ریال تا یك صد ميليون ریال محکوم خواهد شد(ماده
 )76و برابر شق «ب» بند  3ماده  6اساسنامه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات
1. Facebook
2. Twitter
3. Linkedin
4. google+
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رادیویی مصوب ( 1300/3/22تأیيد 1300/18/0شورای نگهبان) نامگذاری دامنهها از
وظایف سازمان یاد شده دانسته شد؛ ولی درخصوص واگذای نام دامنهها پس از
حيات عليرغم اهميت و ارزش مالی آنها و نحوه دسترسی وصی یا ورثه به آنها
مقررهای وجود ندارد.

 .8-11پولهای ديجیتالی (الکترونیکی)

1

معموالً ارائهدهندگان خدمات پولهای الکترونيکی ،قواعد ویژه خود را برای انتقال
حساب کاربری با مرگ دارند .بيت کوئين 2یکی از معروفترین ارائهدهندگان پولهای
دیجيتالی است .کاربران باید نرمافزار  walletرا بر روی رایانه یا تلفن همراه خود
نصب کنند .این نرمافزار ،تهمانده حساب را محاسبه ،رمزگذاری و بر روی وسيله
رایانه یا تلفن همراه نگهداری میکند .پس از اینکه پول 3توسط نرمافزار به حساب
کيف پول الکترونيکی واریز شد این پول قابل انتقال به سایر اشخاص عضو این کيف
پول الکترونيکی بيت کوئين است .وصی یا موصیله باید دقت داشته باشند که آیا
متوفی عضو بيت کوئين است یا خير ،و اگر عضو است ،این کيف پول الکترونيکی در
صورت داشتن موجودی ،به وی منتقل میشود(.)weiland & Behan, 2014, p.8

 .11نتیجه
اموال دیجيتالی که گروه جدیدی از اموال هستند و محصول دنيای رو به رشد
اینترنت به شمار میروند ،شامل تمامی متصرفات الکترونيکی است که شخصی ممکن
است داشته باشد ،مانند ایميل ،عکس ،ویدئو ،توئيت ،متن ،آهنگ ،کتابهای الکترونيکی
و حساب کاربریهای آنالین نظير ،فيس بوك ،نام دامنهها و پولهای الکترونيکی.
1. digital currencies
2. Bitcoin

011
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برخی از این اموال جنبه عاطفی دارند و خانواده و دوستان متوفی تالش دارند جهت
حفظ یاد و خاطره متوفی به آن دسترسی داشته باشند و آنها را باقی نگه دارند ؛
همانند ایميلها و حسابهای کابری اشخاص در شبکههای اجتماعی .اما این به معنای
نفی ارزش اقتصادی آنها نيست .ایميلهای افراد مشهور ممکن است بهراحتی به
ارزش باالیی قيمتگذاری شوند .کتابها ،فيلمها و عکس های دیجيتالی ارزش اقتصادی
فراوانی دارند .نام دامنهها که یك ن وع از اموال دیجيتالی هستند ممکن است ميليونها
دالر ارزش داشته باشند.بنابراین نظام حقوقی باید درخصوص گستره تعریف اموال
بازنگری جدیدی داشته باشد تا با لحاظ جنبههای اجتماعی و عاطفی واقتصادی این
اموال ،در نهایت این اموال به رشد و شکوفایی اقتصاد جامعه کمك کند .در آمریکا
هنوز دولت فدرال قانونی درخصوص این اموال به تصویب نرسانده است .تنها
کمسييون یکسان سازی حقوق آمریکا پيشنهاد قانون متحدالشکل دسترسی متولی به
اموال دیجيتالی( )2811را داده است که تاکنون تصویب نشده است .اما در پی مطرح
شدن دعاوی در این باره  13ایالت آمریکا تاکنون قانونی در این باره گذرندهاند تا
اطمينان یابند که این اموال قابل انتقال به ورثه یا موصیله هستند؛ زیرا عموماً در
قرارداد ميان ارائه دهندگان خدمات اموال دیجيتال و کاربر شرط غير قابل واگذاری
این اموال برای بعد از مرگ گنجانده شده است که مخالف نظم عمومی جامعه و
توسعه اقتصادی است.هر گونه دسترسی به برخی از این اموال(همانند ایميل و
شبکه های اجتماعی) باید با لحاظ حفظ حریم خصوصی اشخاص متوفی باشد و نباید
دقيقاً رفتاری مشابه اموال مادی برای بعد از مرگ با آن داشت.
در ایران قوانين و مقرراتی درخصوص اموال دیجيتالی وجود ندارد و هر گونه
مقرراتگذاری در این خصوص میتواند با تجربه کشورهای کانادا و بهویژه آمریکا
صورت گيرد؛ به طوری که ضمن لحاظ مصالح اجتماعی ،منافع فردی نيز بهخوبی
مورد لحاظ قرار گيرد .پيشنهاد میشود که در الیحه حمایت از مالکيت فکری که
اکنون در ک ميسيون قضایی مجلس در حال بررسی است این امر ملحوظ گردد به
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گونهای که این اموال با لحاظ حفظ حریم خصوصی اشخاص قابل واگذاری بعد از
مرگ بوده ،نماینده متوفی دارای تمامی اختياراتی باشد که مالك اموال دیجيتالی
نسبت به اموال خود داشته ،مگر آنکه این اختيارات به موجب دستور دادگاه یا
وصيتنامه محدود شده باشد و این اختيارات شامل کنترل اجرا کردن ،تصميم نسبت
به ادامه یا پایان بخشيدن حساب کاربری متوفی بر روی هریك از شبکههای
اجتماعی ،وب سایت ،ميکرو بالگينگ ،سيستم پيامك کوتاه وب سایت یا ایميل وب
سایت میشود و نيز اعالم شود که وصی و موصیله متعهد به حفظ حریم خصوصی
اشخاص،مراقبت از اموال و صداقت در اداره آنها هستند و وظيفه دارند امور ترکه و
اموال را به نفع ذینفعان به درستی اداره و هدایت کنند.
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