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 قلمرو حمایت نظام مالکیت فکری از برنامه کامپیوتری

 

 3قهاری ابوالفضل ،2کندلوس مالئی ، فخراهلل1سهیل پوراسد

 ، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی غیر دولتی شفق تنکابنحقوق گروه ،کارشناس ارشد حقوق خصوصی 6
 ، دانشگاه آزاد اسالمی چالوساستادیار، گروه حقوق 2

 ، دانشگاه آزاد اسالمی تنکابنحقوق گروه ،استادیار 3
 

 

 چکیده

حقوق مالکیت معنوی تعادل بخش میان حقوق مادی و معنوی پدیدآورنده از یکطرف و بهره مندی جامعه از آثار مزبور را از 

ترین این نوع سوی دیگر فراهم می نماید. نرم افزارهای کامپیوتری به عنوان یکی از مصادیق مالکیت معنوی و یکی از کارآمد

آثار در زندگی امروزه، بیش از گذشته، توجهات را به سوی خود جلب نموده به نحوی که بسیاری از کشورها را به قانونگذاری 

ویژه در این خصوص واداشته است، همچنانکه کشور ایران نیز از این مقوله استثناء نبوده و قانون پدیدآورندگان نرم افزارهای 

به تصویب رسانیده است. با توجه به دیدگاه غالب کشورها و نیز دیدگاه بین المللی نسبت به قرار  6331 کامپیوتری در سال

گرفتن نرم افزار در میان آثار ادبی و هنری در شناسایی حقوق نرم افزار در قوانین مدون، این امر به عرفی جهانی مبدل شده 

اع در صورت حائز شرایط بودن، مورد قبول واقع گردیده است. است ضمن آنکه شناسایی نرم افزار به عنوان یک اختر

 یها تیها نظام مالک آن نیتر که از مهم دیآ یبه عمل م یمختلف حقوق یها میافزار تحت رژ از صنعت نرم یقانون یها تیحما

. دیآ یبه حساب م یکرف یها تیحقوق مالک یاصل ۀاز دو شاخ یکیگفته  شیاست. نظام پ تیرا یکپ میهمان رژ ای یو هنر یادب

به عنوان اثر  ردیگ یقرار م یو هنر یادب یها تینهاد مالک تی، آنچه مورد حمایفکر تیحقوق مالک یو واژه شناس اتیدر ادب

به  تیرا یکپ ای یو هنر یادب یها تیمربوط به نظام مالک یحقوق تیاگر بنا باشد از نرم افزار حما هیپا نیشناخته شده و بر ا

 نی. امیبپندار یو هنر یادب یها تیدر نظام مالک تیحما ابلاثر ق کیبه مثابه  زیکه نرم افزار را ن میاز آن هست ریاگز، ندیعمل آ

که قرار است  یآن و نرم افزار یاثر به مفهوم سنت انی، مو منحصر به فرد نرم افزار یفن یها یژگیاست که به علت و یدر حال

 وجود دارد. یمعنادار یها ه شود، تفاوتدانست یو هنر یاز آثار ادب یمصداق

 

 .برنامه کامپیوتری، نظام مالکیت فکری، حمایت، قلمروهای کلیدی:  واژه
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 مقدمه -1

 یاطالعوات و داده هوا   تیریتووان بوه کواربرد در مود     یکه م ردیپذ یها صورت م انهیها توسط را تیاز فعال یامروزه بخش بزرگ

و از آن در جهوت   میباشو  یدر ارتباط م انهیبا را یانک ها اشاره کرد. همه ما در طول روز به نحومربوط به ادارات و موسسات و ب

باشود کوه    یوجوود نورم افوزار در آن هوا مو      لیها به دل انهیدر را ییتنوع کارا قتی. در حقمیئنما یخود استفاده م یها ازیرفع ن

 اردیو لیم 144بالغ بور   ینموده است. صنعت نرم افزار با حجم لیتبدفراوان  یها تیبا قابل یرا به دستگاه یا انهیرا یها ستمیس

صونعت در   نیو روز افوزون ا  تیو شود کوه نشوان از اهم   یمحسوب م یگذار در تجارت جهان ریتاث یساالنه، صنعت یدالر مبادله 

از  شیصنعت بو  نیا یا انهیرا یها ستمیاز بشر به س یمیعظ لیخ یاطالعات و دسترس یاست. با گسترش فناور یاقتصاد جهان

 نیدر حوال توسوعه تببو    یو کشوورها  افتهیتوسعه  یتوسعه چه در کشورها یبه عنوان هدف راهبرد یو حت افتی تیاهم شیپ

سوبب شوده    نترنتیا یعنیعرصه  نیباال و نمود بارز ا یو با فناور نیصنعت در ارائه خدمات نو نیروز افزون ا تیشده است. اهم

در  یگذار هیتوجه به سرما ندیفرآ نیاطالعات در کشورها مطرح گردد. در ا یتوسعه و کاربرد فناورجهت  کیاست تا به عنوان 

بوه هموراه دارد    زیو ن یشمار یب یاقتصاد یشود، دستاوردها یو فناورانه را سبب م یعلم توسعهنرم افزار همچنان که  دیامر تول

صونعت موورد توجوه خواص      نیو خاص آن، توسوعه ا  یها یژگیو و صنعت نرم افزار، ارزش افزوده باال تیاهم لیچنان که به دل

 قرار گرفته است. نیو چ لیهند، برز ریدر حال توسعه نظ یاز کشورها یاریبس

 روی پیش چالشهای بزرگترین از یکی معنوی مالکیت حقوق زمینه در استانداردها تعیین و تفسیر و تعریف در اختالف

 و معنوی مالکیت حقوق از حمایت برای تالش و است ملت و کشور چند یا دو بین تکنولوژی الانتق امر در نفعان ذی و بازاریابان

 .است شده تبدیل اجتماعی معمای یک به حقوق این با مرتبط مفاهیم سازی یکسان

 به منجر اتارتباط تکنولوژی و کامپیوتر از فزاینده استفاده. است یافته گسترش و رشد تکنولوژی توسعه با حقوق از بخش این

 توزیع های مکانیزم نیز و آنها محتوای و ماهیت، خدمات و کاالها تولید روش جدید اقتصاد این و شده دیجیتال اقتصاد توسعه

 مالکیتهای حقوق پس. طلبند می نیز متفاوتی قانونی مفروضات عمیق تفاوتهای این. است ساخته متحول را خدمات و کاالها

 یبررسما در این مقاله  ( هدف6336، 28، )آیتی. است یافته اهمیت تحوالتی چنین سلطه برابر در تیحیا ابزار عنوان به معنوی

 .است رانیا یدر حقوق خصوص یوتریکامپ ینرم افزارها دآورندگانیاز حقوق پد تیحما

 

 تحقیق روش

مطالعه کتوا بهوا،    قیاز طر قیتحقموضوعات  زیاست و اطالعات الزم در خصوص ر یدر کتابخانه ا مقاله حاضردر  قیروش تحق 

شوده   یگوردآور  ینترنتو یمنوابع ا  نیبوده است و همچن یکیآثار مکتوب که اکثرا در قالب الکترون گرینامه ها و د انیمقاالت و پا

 .در آمده است ریبه رشته تحر نییو تب فی، تعر، استنباط، شرحترجمه قیاز طر عاتاطال ی. که با تفکر بر رواست

 

 تحقیق: نهپیشی

اصوول   لیو تحل هیناظر بر تجز یا انهیرا ینرم افزارها دآورندگانیاز پد یحقوق تیدر بحث حما رفتهیصورت پذ قاتیتحق یتمام

نشده  یمناسب اشاره ا ینظام حقوق نییموثر در تب یو فن یموضوع بوده است و به وجوه اقتصاد نیموجود در ا یو قواعد حقوق

منول   تریپ رینظ ییکایآمر سندگانیخصوصاً نو یحقوق دانان خارج یباال دینشان از تأک هحوز نیدر ا است. مطالعات انجام شده

 یتینظوام مناسوب حموا    نییو تب یموجود حقوق یها میرژ لیو تحل هیدر تجز یو اقتصاد یفن یو پامال ساموئلسون بر جنبه ها
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بوا   پژوهش نیگردد، ا یبرم انهیرا یفن رشناساناز کا یگروهبه پژوهش خانم ساموئلسون و  یاقتصاد دیپژوهش با د نیاست. اول

آن  یهوا  یکاسوت  انیو و ب تیرا یکپ یحقوق میرژ لیبر بازار به تحل یخاص مبتن یحقوق میرژ سینگاه اقتصاد بازار و هدف تأس

دن نورم افوزار در   بوو  یعمووم  یکواال  یژگیتوجه صرف به و لیپژوهش به دل نیمنل با نقد ا تریپ یپرداخته است. پس از آن آقا

کنود. مطالعوات    یمطرح مو  تیرا یکپ ینظام حقوق لیرا در تحل یشبکه ا یآثار خارج ریتأث و یاقتصاد شبکه ا کردی، رولیتحل

از آن بوده  یناش یو آثار خارج یشبکه ا یاقتصاد دیاز صنعت نرم افزار تماماً با د یفکر تیمالک تیحما نهیصورت گرفته در زم

 است.

 یقورار نگرفتوه اسوت. گواه     یبحوث تخصصو   یباشود آنچنوان موورد بررسو     یم یرشته ا انیموضوع چون م نیا چون نیهمچن

 نیاقتصاد نوو  یبا مبان ییهم حقوقدانان بدون آشنا یو گاه سندینو یم یحقوق نیبدون تسلط به قوان یکتاب ایاقتصاددانان مقاله 

 :`مینمایشاره ممنبع ا ندبه چ ریدر ز ندینما یم فیرا تال یمقاالت ایکتب 

، آثوار ، مفهووم  است که راجوع بوه   یمعنو تیاز منابع مهم حقوق مالک یکی، یدکتر اسد اهلل امام یمعنو تیکتاب حقوق مالک-6

 نکرده است. یبحث یراجع به جنبه اقتصاد یاست ول یمعنو تیاز حقوق مالک تیحما طرق

 بحث نموده و از سوازمان  یاز جنبه حقوق شتریکه ب ینیسح ریحسن م دیدکتر س یمعنو تیبر حقوق مالک یکتاب مقدمه ا-2

 نکرده است. یصحبت یفکر تیمالک یدر توسعه اقتصاد یجهان تجارت

دکتر محمد حسن فطورس   نایس یبر اقتصاد کشورها که توسط استاد اقتصاد دانشگاه بوعل یمعنو تیمقاله اثرات حقوق مالک-3

 است. امدهین انیمبه  ییگفتگو یاز جنبه حقوق یشده ول فیتال

که از  افتهینگارش  ینیمحمد رضا حس دیدر حال توسعه که توسط س یکشورها یدر رشد اقتصاد تیحقوق مالک ریمقاله تاث-4

 نشده است. یآنچنان صحبت یفکر تیاز لحاظ مالک یبحث شده ول یو اقتصاد یجنبه حقوق

 

 اسالمی حقوق در فکری مالکیت اعتبار

 احتمال چهار به باره این در. است موضوعی ماهیت، گیرد قرار توجه مورد فکری مالکیت اعتبار درباره ایدب که موضوعی مهمترین

 :کرد اشاره توان می

 موضوع نفی: اول گفتار

 حووزه  در زیورا  نیسوت  آسوانی  کوار  فکوری  مالکیوت  حقووق  توجیوه  نشوود  تصوویر  موضوعی فکری مالکیت برای که صورتی در

 در کتواب  موضووع  همان اگر. ندارد وجود آن از مجزای امر و بود خواهد فیزیکی شیء همان موجود مرا فقط فکری های آفرینش

 و بووده  مورتبط  پدیدآورنوده  بوا  کوه  دارد وجوود  کتواب  نوام  بوه  فیزیکوی  شویء  فقط حقوقی نظام در گفت باید گرفته شود نظر

 بوه  وی کوردن  مقیود  و دارد خوود  موال  در تصرفی ونههرگ حق، مالکیت احکام بنابه مالک. شود می شمرده آن مالک پدیدآورنده

 یکی از فقهای متاخر. دارد خاص دلیل به نیاز و شده شمرده حق خالف، ندهد انجام را تکثیر مانند مالکانه حقوق از برخی اینکه

 :نویسد مى باره این در

 شورط  و عقود  بودون  اموالشان بر مردم تسلط سلب بنابراین، نیست شرعى حق، شود می نامیده طبع حق، برخی نزد در که آنچه

 «نیست جایز

 .است شده گفته نیز اختراع حق درباره سخن این شبیه
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 محوروم  پدیدآورنوده  اجازه بدون کاال فروش و خرید، تولید در تقلید از دیگران که شود می باعث، اختراع حق شناختن رسمیت 

 :ره نیز گفته شده استدر این با. دارد منافات تجارى آزادى با امر این. شوند

 .کرد منع صنعت آن به تجارت و تقلید از را دیگران که نیست جایز

 .نیست کافى، کند منع را چیزى عرف اینکه صِرف و دارد خاص دلیل به نیاز تجارت اباحه و آزادى با مخالفت، دیگر عبارت به

 صوورت  بوه  مسوتقل  موضووع  چنود  هور  فکوری  مالکیت که است استوار اساس این بر دیدگاه این شود می مشاهده که طور همان

 از انتقوال  نخسوتین  در عقود  ضومن  شورط  صوورت  بوه  فکری مالکیت حقوق شود گفته است ممکن اساس این بر. ندارد اعتباری

 مالکیوت  نظام در زیرا ندارد را فکری مالکیت حقوق توجیه توان عقد ضمن شرط گفت باید اما. شود آورده دیگری به پدیدآورنده

 (6381، 33، )نشاط. آورد می پدید عقد طرف برای تعهد فقط عقد ضمن شرط اما آورد می پدید عمومی تکلیف فکری

 

 فکری مالکیت برای موضوع وجود: دوم گفتار

 چنوین  وجود فرض با. شود می مترتب حقوقی آثار آن بر وجود داردکه دیگری موضوع، فیزیکی شیء از جدا دیدگاه این براساس

 نظوام  در موجوود  هوای  عنووان  دربواره  موضووع  که شود گفته است ممکن اینجا در. شود بار آن بر متناسب حقوق باید موضوعی

 اثبوات  بوه  نیواز  و یافتوه  مشروعیت آن احکام مصداق عرفی مشروعیت وجود با نتیجه در و است مصداق یک فقط اسالم حقوقی

 :دارند ایشگر امری چنین به فقیهان از برخی. نیست اعتبار بر دلیل

 عبوارت  بوه . گذاشوت  احتورام  آن بوه  باید اسالم نظر از و است قانونى و شرعى حق یک آن مانند و اختراع و تألیف، طبع حق ))

 ایون  در موا  دلیول . باشود  آن حفو   دار عهوده  باید اسالمى حکومت و نیست عینى مالکیت از کمتر فکرى مالکیت اهمیت، دیگر

، اسوت  حورام  قمار گوییم می وقتى مثال طور به. شرع از را احکام و گیریم مى عرف از را وعاتموض همواره ما که است این قسمت

 دربواره . اسوت  عورف  تشوخی   بوه  بسوته  چیسوت  قموار  موضووع  اموا  اسوت  شده گرفته اسالمى احادیث و قرآن از تحریم حکم

 از حکوم  ایون . اسوت  حورام  دیگوران  حق به تجاوز و ستم و ظلم گوید می اسالم. است گونه همین مسئله، نیز فکرى هاى مالکیت

 تقریباً امروز و شود می گرفته عرف از که است موضوعى، حق به تجاوز و ستم و ظلم یعنى موضوعش اما است شده گرفته اسالم

 در نودارد  حوق  کسى گوید می اسالم همچنین. دانند می ظلم را آن سلب و شناخته حق عنوان به را مسئله این، دنیا عقالى همه

 گرفته عرف از، است مالکیت انواع که موضوعش اما شده گرفته اسالم از نیز حکم این. کند تصرف وی رضاى بدون دیگرى ملک

 «شود می

 جدید عنوان را آن باید بنابراین. نشود شمرده حقوقی نظام در موجود های عنوان مصداق موضوع که است این دیگر احتمال

 عنوان این حکمی و موضوعی مشروعیت دلیل دید باید صورت این در. کرد بررسی را آن اماحک عنوان این به توجه با و شمرد

 .چیست جدید

 

 مستقل موضوع عنوان به فکرى مالکیت:سوم گفتار

 ایون  اگور . شوود  موی  بوار  آن بور  خاص احکام مجموعه که بحساب آید مستقلى کلى عنوان و موضوع فکرى مالکیت است ممکن

 میوان  رابطوه  ماهیوت  و موضووع  خود چیستى درباره اینکه نخست گیرد؛ صورت بررسى باید ناحیه دو در، شود پذیرفته احتمال

 چنوین  بور  را آثوار  این توان می شرعى لحاظ به چرا اینکه و چیست احکام این مشروعیت دلیل دوم و فکرى پدیده و پدیدآورنده

 مصوداق  ایون  دید باید باشد نظام در موجود های عنوان نهما مصداق فکری مالکیت که فرض این با همچنین کرد؟ بار موضوعى
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 از موضووع  این آیا دید باید اما است خردمندان طرف از اگرچه فکری مالکیت برای جدید موضوع تصویر. است آمده پدید چگونه

 (6311، 68، )شیروی. نه یا شود می قلمداد مشروع شارع ناحیه

 خواص  ادله راه از بتوان تا ندارد وجود شریعت در مصداق یا عنوان یک عنوان به فکری آفرینش عنوان است روشن که طور همان

 .است کرد کشف را شارع اراده آنها راه از توان می استناد نمودکه عمومی های قاعده به باید رو این از. کرد استدالل اعتبار بر

 

 حکمى مسئله یك عنوان به فکرى مالکیت:چهارم گفتار

 احکام از اى مجموعه فکرى مالکیت نظام، حقیقت در و شود تلقى حکمى امر یک فقط فکرى مالکیت که ستا این دیگر احتمال

 حقووق  ماننود  تر کلى هاى دسته در توان می را احکام این البته. کرد بحث جداگانه یک هر مشروعیت درباره باید که شود قلمداد

 ادلوه  در کوه  نیسوتند  هوایی  موضووع  خود( اخالقى و اقتصادى حقوق) های عنوان این که آنجا از اما. داد قرار اخالقى و اقتصادى

 آن مشوروعیت  دربواره  و کورد  بررسوى  جداگانوه  را فکورى  اموال بر مترتب حقوق تک تک باید، باشند گرفته قرار موضوع شرعى

. گیرنود  قورار  موعوه مج یوک  در و باشوند  داشوته  واحود  مشروعیت دلیل حکم چند که است ممکن بسا چه البته. نمود اظهارنظر

 نیز ها محدودیت گونه این مبنای باید آورد می پدید محدودیت، زندگی در دیگران برای فکری مالکیت اعتبار که آنجا از همچنین

 .شود بررسی

 در و اسوت  دیگور  اموال مانند فکری مالکیت نظام در اموال آیا دید باید اسالم حقوقی نظام در فکری مالکیت جایگاه یافتن برای

 بررسوی  بورای  است؟ مالکیت از مصداقی فکری پدیده و پدیدآورنده رابطه آیا همچنین گیرد می قرار اموال حقوق سنتی ساختار

 .شود می تحلیل فکری پدیده و پدیدآورنده رابطه سپس و شود می مقایسه اموال با فکری پدیده ابتدا مطلب

 .دارد تفاوت دو فقه و مدنی حقوق حوزه در متعارف اموال با اقتصادی ارزش دارای موضوع عنوان به فکری پدیده

 خارجی عین یا مدنی حقوق موضوع اموال آنکه حال دارد خارجی نمود که است غیرملموس امری، فکری موضوع: نخست تفاوت

 امووال ، دیگر بارتع به. ندارد خارجی نمود و بوده غیرملموس که است( دینی اموال) الذمه فی کلی عین یا بوده ملموس که است

 شوخ   و پدیدآورنده به متقوم فکری پدیده وجود آنکه حال، است تعهد طرفین به آن قوام و کند می جلوه تعهد صورت به دینی

 .نیست لمس قابل که است خارجی عین شبیه جهت این از فکری پدیده. نیست دیگری

 از پویش  خارجی اعیان. است داشتن تملک قابلیت و داشتن یاقتصاد ارزش، کمیابی، مفیدبودن به شیء هر مالکیت: دوم تفاوت

 اموا  هسوتند  پوول  پرداخوت  به حاضر آنها آوردن دست به برای اشخاص که نحوی به می باشند کمیاب قانونگذار اعتبار و تملک

 .شود می ویژگی این دارای قانونگذار اعتبار از بعد فکری پدیده

 

 (هنری- ادبی مالکیت) رایت کپی نظام در ای رایانه افزارهای نرم از حمایت

 دالیول  سووم  بنود  در و نظوام  ایون  از حمایت شیوه دوم بند در و نظام این معرفی اول بند در است بند سه بر مشتمل گفتار این

 .است گرفته قرار بررسی مورد نظام این طرفداران

 رایت کپی نظام معرفی - گفتار

 بور  معنووی  و موادی  لحواظ  به امتیازی و سلطه آن موجب به که است معنوی مالکیت از ای شاخه هنری و ادبی مالکیت حقوق

 ایجواد  سبب، تألیفات و تصنیفات، ادبی و هنری های خالقیت با رابطه در مالکیت این آید می دست به است شده خلق که اثری

 بخوش  سه بر مشمول. گیرد می قرار ایتر کپی قوانین مشمول عمدتاً آنچه. شود می برداری بهره و عرضه، تولید، انحصاری حق
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 نظور  در بودون  را تصونیف  و سورود  و شعر و اقتباس، ترجمه جمله از ادبی اثر هر یعنی پردازند می نوشتاری آثار به برخی است

 بخش و است گرافیک، سفالگری، هنری آثار شامل که باشند می تجسمی آثار دوم بخش. گیرد بر در آن شکل و محتوی گرفتن

 کپوی  شوود  موی  مشوخ   فووق  مصادیق از که طور همان. باشد می موسیقی و تلویزیونی جمله از بصری و سمعی آثار نآ سوم

 مالکیت های گونه بیان به ه. م. م. ح. ق2 ماده نیز و برن کنوانسیون2 ماده. است قانون در اثر گونه هر خلق و تولید شامل رایت

 .پردازد می ادبی

 

 حمایتی نظام این قالب در حمایت شیوه - دوم گفتار

 از افوزار  نورم  تبعیوت  دکترین از اگر آنکه توضیح. خورد می چشم به تأملی قابل اشتراکات مفهومی حوزه در اثر و افزار نرم میان

 هور  پیونودی  شوکل  هور  بوه  یا و بدانیم فنی اثر مصادیق از هم را افزار نرم با بایست می کنیم پیروی هنری و ادبی مالکیت نظام

 است ممکن چه اگر که معنا این به، سازیم برقرار هنری و ادبی مالکیت نظام در اثر مصادیق و افزار نرم مفهوم بین اعتباری دچن

 آورنودگان  پدیود  حقووق  از حمایت گیرنده بر در تنهایی به هنرمندان و مصنفان، مؤلفان حقوق از حمایت قانون ایران حقوق در

 و ادبوی  آثوار  خوالقین  امتیوازات  از هوم  افوزار  نرم آورنده پدید که شود تفسیر باید طوری مقررات و قوانین لیکن نباشد افزار نرم

 جهوت  کوه  اسوت  واضوح  اموا . باشد هنری و ادبی اثر چند یا یک محتوی، افزار نرم یک که زمانی خصوصاً، شود مند بهره هنری

 موضووع ، خوود  خوودی  بوه  افوزار  نورم  بلکوه  نیست فزارا نرم محتوای، مربوطه ضابطه، هنری و ادبی مالکیت نظام شمول قابلیت

 این در و بوده فکری های آفرینش مصادیق از هنری و ادبی آثار سایر مثل نیز افزار نرم دیگر طرف از. شود می محسوب حمایت

 (6381، 264، )رجبی. باشد می فکری مالکیت گسترده بخش بسا چه و هنری و ادبی آثار با مفهومی اشتراك واجد خصوص

 

 حمایتی نظام این طرفداران دالیل -سوم گفتار

 برابور  و است نوشته اساساً ای رایانه های برنامه، همه از تر مهم. دارد وجود مؤلف حق از حمایت نظام انتخاب برای مهمی دالیل

 کوه  شورطی  بوه ، اسوت  ادبوی  اثر مثابه به آن ارزیابی با نامرتبط شده ایجاد آن برای نوشته که هدفی، برن معاهده 2 ماده 6 بند

 بوین  معاهوده  دو در ای رایانوه  هوای  برنامه از مؤلف حق بر مبتنی حمایت به راجع المللی بین اجماع. باشد اصیل فکری مخلوق

 مقورره  دو هور  مفهوم از. است یافته بازتاب وایپو مؤلف حق معاهده 4 ماده تریپس و نامه موافقت 64 ماده 6 بند جمله از المللی

 در آثواری  چنوین  بوه  کوه  باشود  همانی باید حمایت و شود تلقی ادبی اثر باید ای رایانه های برنامه که شود می تنباطاس چنین

 .شود می اعطا برن کنوانسیون

 بوه  اختوراع  اموا حوق   است؛ رقابت تشویق و توسعه سبب، رایت کپی از ناشی حمایتی نظام که باورند این بر نظام این طرفداران

 سوبب ، آن هوای  الگوریتم و افزار نرم بر اختراع حق قواعد حکومت بنابراین. دارد عکس اثر، دارد خود دل در که انحصاری دلیل

 .است آن ذاتی پیشرفت در سرعت که امری آن ایجاد در خالقیت و افزار نرم مطالعه راه شدن مسدود

 

 اختراع ثبت نظام در ای رایانه افزارهای نرم از حمایت -چهارم گفتار

 آن های ویژگی و اختراع حق مفهوم - اول دبن

 برخوی  نبود. است شده خاص شرایط احراز به منوط اختراع ثبت، المللی بین و ای منطقه، ملی از اعم مقررات و قوانین اغلب در

 از بارتنود ع، اختوراع  مواهوی  ایجوابی  شرایط و اند نامیده اختراع ایجابی شرایط را شرایط این. می شود اختراع ثبت مانع شرایط
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 کنوار  در. گوردد  می محسوب شکلی ایجابی شرط یک اختراع کامل افشای همچنین. صنعتی کاربرد و ابتکاری گام، تازگی شرط

 اختوراع  ثبوت  سولبی  شرایط شرایط از دسته این. می شود اختراع ثبت مانع آن ها بودن که دارد وجود نیز مواردی، شرایط این

 .گیرد می قرار بررسی مورد آن های ویژگی و اختراع ثبت یطشرا بند این در، می شوند نامیده

 

 تعریف -الف

، فون ، حرفه یک را در مشکلی و کند می ارائه خاص را فرآورده یا فرایند بار اولین برای که است افرادی یا فرد فکر نتیجه اختراع

 .نماید می حل آن ها مانند و صنعت، فناوری

 :است معتقد لنگرودی جعفر محمد دکتر مثال عنوان به، دارد وجود مختلفی نظریات عاخترا مورد در ما حقوقی نظام در

 بوا  صونعتی  مختلف شعب در تازه اثر سازنده و مکشف برای انتفاعات و فروش و ساختن انحصاری حق از عبارتست اختراع حق»

 «.کشاورزی

 از انحصاری استفاده برای محدودی مدت برای عمختر که است انحصاری حق اختراع حق» گوید می تهرانی ستوده حسن دکتر

 «.دارد خود اختراع

 راه ایون  اینکوه  از اعم شود می ارائه خاص ای مساله برای که فناوری حوزه در است حلی راه، اختراع از منظور رسد می نظر به 

 حقوی . انود  دانسوته  اشویاء  ذاتوی  یهوا  قابلیوت  کشف را اختراع دانان حقوق از برخی. باشد فرایند با فرآورده یک به مربوط حل

 از را دیگوران  بتواند تا شود می شناخته رسمیت به اختراعش افشای ازای در مخترع یک برای دولت سوی از که است انحصاری

 .کند محروم محدود مدتی برای خود اختراع از برداری بهره

 

 اختراع حق شرایط :ب

 بودن تازه -1

 وجوود  بوه  را آن دیگوری  فورد  وی از قبول  و باشود  آورنده پدید خود اندیشه و فکر محصول و باشد جدید ابداعی اثر اینکه یعنی

 بایود  حمایوت  موورد  فکری پدیده، هنرمندان و مصنفان، مؤلفان حقوق از حمایت قانون به توجه با ایران حقوق در. باشد نیاورده

 معوین  صوراحت  بوه  قوانون  سووی  از آن تشخی  برای صالح ذی مرجع و اصالت احراز جهت روشنی ضابطه لیکن باشد؛ اصیل

 ابتکواری  ضورورت  مفهوم این رسد می نظر به الجمله فی ولى است؛ گرفته قرار سکوت و ابهام از ای هاله در موضوع این و نشده

 نورم  آورنودگان  پدیود  از حمایت قانون افزارها نرم خصوص در. باشد آورنده پدید شخ  توسط آن خلق منظور و است اثر بودن

 ایجواد  و افوزار  نرم بودن ابتکاری ضرورت به. ن. پ. ح. ق. ا. آ 3 ماده لیکن، ندارد مشخصی حکم 6331 سال ای رایانه افزارهای

 داشته: اشعار ماده این. است نموده تاکید آورنده پدید توسط آن

، طراحوی ، تحلیول  از اعوم  مربووط  مراحل کلیه خود ابتکار و دانش براساس که هستند اشخاصی یا شخ  افزار نرم پدیدآورنده»

 «.دهند انجام را افزار نرم سازی پیاده و ساخت

 صنعتی کاربرد -2

 6381 مصووب  اختراعوات  ثبوت  قانون 2 ماده در که طور آن البته. باشد داشته اجرا با ساخت قابلیت صنعتی نظر از اینکه یعنی

، کشاورزی، دستی صنایع نظیر مواردت شامل صنایع های شاخه کلیه که است نظر مد آن عام معنای صنعت از منظور، آمده نیز

 اموا  باشود  فوراوان  علموی  ارزش دارای اموری  اگور  بنابراین. گردد می طبیعی یا مصنوعی محصوالت کلیه و خدمات و ماهیگیری
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 اختوراع  حوق  مشومول  هوا  ایوده  و علموی  اکتشوافات ، هوا  نظریه بنابراین. گردد نمی محسوب اختراع، باشد نداشته عملی کاربرد

 (6384، 64، )حسن پور. بود نخواهند

 6ابتکاری گام-3 

 یوک  حاوی و نباشد معمولی که آید می حساب به اختراع چیزی که معناست بدان، است اختراعی هر ذاتیات جز که ویژگی این

 تفواوت  نیوز  آن شودن  تلقوی  تکاریاب با و معمولی، باشد میزان چه عمومی توقع اینکه به بسته امر این البته. باشد ابتکار و ابداع

 به اختراع را آن، باشد داشته وجود موضوع در ابتکاری جنبه یک که همین است ممکن کشور یک های مالك طبق. کرد خواهد

 .باشد ماهر انسان یک های مهارت از فراتر بایستی لزوما اختراع دیگر کشور در اما آورند حساب

 

 حمایتی نظام این قالب در حمایت شیوه - دوم بند

 شومول ، آن هوا  فنوی  ماهیوت  بوه  توسول  بوا  برخی، شد مطرح بار اولین برای ای رایانه افزارهای نرم از حمایت مسئله که زمانی

 نرم ریاضی و انتزاعی ماهیت دلیل به رویکرد این حال این با. کردند می پیشنهاد ابداعات این برای را اختراعات به راجع مقررات

، نشود  پذیرفتوه  نیوز  دیودگاه  این که کردند می توصیه را خاص قواعد چهارچوب در آن ها از حمایت دیگر برخی. شد رد افزارها

 حمایوت  مورد در اولیه گرایش شد آورده قبل گفتار در که همانطور کرد می طلب را مؤثر و سریع حمایتی افزار نرم صنعت زیرا

 سوطح  در افزارهوا  نورم  کوه  هفتاد دهه از و است بوده رایت کپی لوای تحت ها فعالیت این دادن قرار کامپیوتری افزارهای نرم از

 بینوی  پیش افزارها نرم از حمایتی نظام مورد در را مواردی خود مؤلف حق مقررات در کشورها عمده اند شده مطرح المللی بین

 از موانع  امور  ایون  ولوی  گرفوت  قورار  ترایو  کپی شمول تحت افزارها نرم تریپس مقررات در نیز روند همین ادامه در و اند نموده

 مختلوف  اشوکال  از را اختوراع  هرنووع  توریپس  ناموه  موافقوت  23 ماده که چرا شود نمی کامپیوتری افزارهای نرم پذیری اختراع

 بوه  توجوه  با و داند می اختراع حق دریافت مستحق و ثبت قابل ماهوی شرایط داشتن صورت در آن نوع از نظر صرف تکنولوژی

 کواربرد  و ابتکواری  گوام  نووآوری  یعنوی  اختوراع  شرایط ماهوی داشتن صورت در افزاری نرم صنعت مسلماً رایانه صنعت اهمیت

 و اند نشده محسوب اختراعات استثنائات جزو افزارها نرم اینکه تر مهم دلیل عالوه به. کند دریافت اختراع حق تواند می صنعتی

 مقوررات  از درسوت  تفسیر لذا، ندارد ای رایانه های افزار نرم به تصریحی دارد می زگوبا را شده استثنا موارد تریپس که 23 ماده

 فلسوفه  و هدف راستای در که افزارها نرم از حمایت در مناسب های رهیافت از یک هر انتخاب در اختیار و آزادی موافق تریپس

 عرصوه  در متنووع  و جدیود  افزارهوای  نورم  شدن طرحم با. باشد می حمایتی استانداردهای حداقل اعطای یعنی نامه موافقت این

 نفوع  به گرایش کشورها این در امروزه نیازها همین واسطه به و است شده ایجاد یافته توسعه دولت در مناقشاتی صنعت و تولید

 .است شده ایجاد اختراع حق نظام تحت ها افزار نرم از حمایت

 

 حمایتی نظام این طرفداران دالیل -سوم بند

 ارتقواء  سوبب ، مزبوور  حمایوت  که است این ای رایانه افزارهای نرم بر اختراعات نظام حمایت شمول از دفاع در مرسوم تداللاس

 تأکیود  مقابول  در. دارد اقتضوایی  چنوین  نیوز  افزار نرم فنی شدت به ماهیت همچنین و شده حوزه این در گذاری سرمایه سطح

                                                           
1. Inventivestep 
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 شورکت  بر ها گواهی این بار زیان آثار و 2باز منبع افزارهای نرم طراحان بر افزاری منر اختراع های گواهی منفی آثار بر مخالفان

 توسوعه  زمینوه  در خود مختلف مراحل اساس بر کشورها اغلب، وضعیت این به توجه با. است افزاری نرم متوسط و کوچک های

 در اختالفواتی  بوا  مواجه، ای رایانه های نامهبر از فکری مالکیت حمایت قلمروی و نوع خصوص در، متفاوتشان منافع و اقتصادی

 (6313، 63، )محمودی. هستند مشیء خط و رویکرد

 

 ایران فکری مالکیت نظام در ای رایانه افزارهای نرم از حمایت جایگاه - پنجم گفتار

 توالش  نخسوتین  کوه  6331 سال در ای رایانه افزارهای نرم آورندگان پدید حقوق از حمایت قانون تصویب از پیش کلی طور به

 و افوزار  نرم آورندگان پدید حقوق از حمایت برای ممکن راه تنها، است ای رایانه افزارهای نرم از حمایت برای ما کشور قانونگذار

 آثار بند 62 طی 6348 ه. م. م. ح. ق 2 ماده. بود موجود قوانین و حقوقی عام قواعد به تمسک آن مجاز غیر تکثیر از گیری جلو

 ابتکار و ابداع جنبه که فنی اثر» به 66 بند در و احصاء را. ..و نقاشی، بصری و سمعی اثر، موسیقی اثر، کتاب نظیر حمایت مورد

 دانسوته  زایود  را آن حتی استادان از برخی که است قانون این بندهای ترین مهم از یکی بند این. است کرده اشاره «باشد داشته

 در داخول  صورت این در، است فنی صرفاً بلکه ندارد هنرت یا ادبی جنبه که باشد چیزی فنی اثر گرا که کردهاند استدالل و اند

. کنود  موی  حکوموت  آن بر دیگری مقررات که است صنعتی مالکیت به مربوط بلکه بود نخواهد هنرمندان و مؤلفان حقوق قلمرو

 افزارهوای  نورم  جملوه  از علموی  و فنوی ، هنوری ، ادبوی  جدیود  آثوار  هوای  گونه از بعضی نظران صاحب از دیگر برخی، مقابل در

 (6313، 68، )جعفرزاده. اند داده انطباق آن با را کامپیوتری

 

 آورندگان پدید حقوق نقض اجرای ضمانت

 هموراه  کوافی  اجرای ضمانت با آثار از را خود حمایت و بدارد مصون دیگران تعرضات از را فکری آثار بتواند اینکه برای قانونگذار

 و شوهرت  کسوب  برای آن ها از برداری بهره و مالی مقاصد برای آن ها آثار از، مؤلفان از اجازه کسب بدون که کسانی برای سازد

 دو در گفتار این در. است گرفته نظر در مدنی و جزائی اجراهای ضمانت دهند می قرار استفاده مورد غیرقانونی شکل به حیثیت

 .است گرفته قرار سیبرر مورد اجرا ضمانت انواع بند

 

 کیفری اجرای ضمانت - اول گفتار

 .شود می محسوب مستقل عنوان با جرمی نفسه فی، پدیدآورنده حق نقض

 پردازد: می مقرره مجازات بیان به آنان هنری و تألیفی آثار به تجاوز و تعدی های راه بیان از پس ه. م. م. ح. ق 26 ماده

 .«شد خواهند محکوم یکسال تا ماه 3 از تأدیبی حبس به قانون این 24 و 61، 68، 63 مواد از متخلفین»

 نشور  شوکل ، فنواوری  بواالی  سرعت به توجه با که چرا باشد می اعمال قبیل این از و عمومی عرضه یا و پخش، نشر القاعده على

 بتووان  کوه  مبنوایی  و اسوت  ضروری جرم این تحقق جهت نیز معنوی عنصر. است ممنوع شکلی هر با نشر و نداشته موضوعیتی

 از توادیبی  حوبس  مجوازات  تعیوین  بور  داللت هم قانونی جرم عنصر. ندارد وجود دانست صرف مادی جرائم زمره در را جرم این

. باشود  نموی  ضرر ورود به منوط و بوده مطلق جرم این رسد می نظر به ضمنا. دارد جرم این مرتکبین برای سال سه تا ماه شش

                                                           
2. open source. 
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 جورم  مبنوای  و فلسوفه  بوه  توجوه  بوا  اینکوه  توجه قابل نکته. باشد حقوقی یا شخ  حقیقی تواند می، هم جرائمی چنین مجرم

 افزارهوا  نرم خصوص در اینکه با لیکن. است مشهود کامال آن خصوصی جنبه و بودن گذشت قابل وصف، جرائم گونه این انگاری

 از حبس به، خسارت جبران بر عالوه، نماید نقض را قانون این حمایت مورد حقوق کس هر: »داشته مقرر. ن. پ. ح. ق 63 ماده

، بواره  این در ماده این موجب به. «گردد می محکوم ریال میلیون پنجاه تا میلیون ده از نقدی جزای و ماه شش تا روز یک و نود

 جهوت ، کیفوری  قووق ح هوای  محدودیت و ضوابط به توجه با رسد می نظر به، است آمده عمل به مجازات تعیین و انگاری جرم

 نیواز  مجرمان کیفر و کرد رجوع خصوص این در وزیران هیأت 24/4/6383مصوب  مربوطه نامه آیین به توان نمی قانون تکمیل

 نموودن  برطورف  جهوت  کوه  مذکور نامه آیین مقررات که آن توضیح، دارد تقنینی صالح ذی مرجع توصیف و تصریح و قانون به

 و پرداخته اجرا و عرضه، نشر، مادی حقوق، معنوی حقوق، آورنده پدید، افزار نرم تعریف به 8 تا 2 مواد در آمده بر قانون نقای 

 (.68 و 63، 61، 66، 64، 66 مواد )در. شود نمی یافت آن از اثری، قانون در که کرده ایجاد را حقوقی، نامه آیین عالوه به

 

 مدنی اجرای ضمانت - دوم گفتار

 را آن بایود  باشود  نداشوته  قانونی موجب که سازد وارد نامتعارف ضرری دیگری به که شخصی هر یمدن مسئولیت مقررات طبق

 حتوی  یوا  و تسوبیب  و اتالف به مربوط فصل در مدنی مسئولیت به ناظر مدنی قانون مقررات مطابق ایران حقوق در. کند جبران

 تووان  می، مسئولیت زمینه در خاص قوانین مقررات و، نیمد مسئولیت قانون 2 و6 مواد طبق و او اذن بدون غیر مال از استیفاء

 حمایوت  قوانون . انود  پرداختوه  موضووع  این به نیز هنری و ادبی در حقوق خاص قوانین، این بر عالوه. کرد حکم مزبور ترتیب به

 امووال  افویتکو  عدم صورت در نیز و را آن، باشد حقوقی شخ  کننده نقض که موردی در هنرمندان و مصنفان، مؤلفان حقوق

 گفوت  و کورد  استفاده توان می حکم این مالك از. داند می وارده خسارت جبران به متعهد را تخلف مسئول حقیقی شخ ، آن

 ممکون  شووند متخلوف   نقض نیز معنوی حقوق اگر بنابراین باشد داشته مالی باید نیز باشد حقیقی شخ  متخلف صورتیکه در

 بوه  تووان  نموی  و اسوت  مشوکل  بسویار  معنووی  خسارات مالی برآورد که است روشن اما، گردد خسارت جبران به محکوم است

 و احووال  و اوضواع . نماید معین آن ها جبران برای را پول مبلغی باشد قادر قاضی آن اساس بر تا داد دست به را معیاری سهولت

، 624، )کاتوزیوان . دارد معنووی  خسوارات  مادی برآورد در کامل دخالت، آن مادیت با معنویت تناسب به جامعه هر فرهنگ بلکه

6386) 

 عمالً، است کرده میسر مادی طریق از را معنوی خسارات جبران، ایران مدنی مسئولیت قانون آنکه علیرغم که است همین برای

 .شمرند می مرجح را جراید طریق از عذرخواهی به الزام مانند معنوی های راه محاکم

 

 شکایات به رسیدگی

، «شکایات به رسیدگی کمیسیون»، نمایند مراجعه اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت به موضوع حل برای اختالف فینطر چنانچه

 و توافق به شده یاد وزارتخانه در اختالف اگر و کند می رسیدگی دعوی به منشانه کدخدا صورت به و طرفین توافق اساس بر

 عمل خود تعهدات به طرفین از یکی که صورتی در. بود خواهد طرح قابل دادگستری محاکم در موضوع، نشود منجر سازش

 شکایات بررسی کمیسیون کار اجرایی مراحل، کند سلب تخلف طرف از را خویش های حمایت تواند می وزارتخانه این، ننماید

 .شود می ابالغ شکایت طرف به شکوائیه ابتدا که است چنین
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 و تنظیم ای جلسه صورت مذاکرات انجام از پس، آن طی و تشکیل طرفین ضورح به ای جلسه، شکوائیه پاسخ دریافت از پس

، شود حاصل توافق جلسه این که صورتی در. گردد می مشخ  دعوی موضوع خصوص در یکدیگر به نسبت طرفین تعهدات

 میان، متعدد ساتجل از پس چنانچه. شود می تعیین مذاکره برای دیگری جلسات، توافق عدم صورت در و یافته خاتمه موضوع

 مورد در مراحل همین نظیر تقریباً. است پیگیری قابل دادگستری محاکم سوی از پرونده، نیاید عمل به مصالحه ای طرفین

 و آید می در اجرا مرحله به کشور انفورماتیک عالی شورای در افزارهای نرم و کامپیوتری شرکت های به مربوط های شکایت

 به مربوط کارشناسی نماید می اضافه. باشد می دادگاه ها استفاده مورد، کارشناسی مرجع عنوان به، نهاد همین های نظریه

 صورت در، است آوری یاد به الزم. گردد می صورت مکشوف امالك و اسناد ثبت اداره طریق از اختراعات و تجاری عالئم ثبت

 نفع ذی اعتراض و اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت وسیله هب آن نظایر و فیلم نمایش از جلوگیری یا کتاب چاپ مجوز صدور عدم

، اساسی قانون 633 اصل موجب به، باشد موضوعه مقررات و قوانین خالف بر، متخذه تصمیمات که صورتی در نیز و امر این به

 .است اداری عدالت دیوان در طرح قابل شکایت عنوان به موضوع

 

 بحث و نتیجه گیری

هیچ مقرره قانونی در رابطه با حمایت از نورم افزارهوا وجوود     6331در ایران تا قبل از سال  64ر اواخر دهه علیرغم ورود رایانه د

نداشت و به دلیل عدم عضویت ایران در کنوانسیون های بین المللی در این خصوص عمالً نرم افزارها تحت هیچ حمایت حقوقی 

می دانستند؛ لیکن عدم  6348آن را تحت شمول قانون سال ، ادبی و هنرینبودند گرچه برخی به دلیل شباهت این آثار با آثار 

کفایت الزم این قانون )همچنانکه رویه قضائی نیز تنها در یک مورد نقض حقوق پدیدآورنده را با اسوتناد بوا ایون قوانون مسوند      

 .ه آن را بیش از پیش آشکار نمودحکم خود قرار داده است( موجبات نارسایی حمایت از نرم افزار و لزوم توجهات قانونی ب

آن را به یک صنعت مدرن تبدیل نموده وضرورت هرچوه بیشوتر   ، باتوجه به پیشرفت روزافزون نرم افزار در ایران و عرصه جهانی

 .قانون انگاری دقیق و منعطف با معیارهای جهانی را می طلبید

توجه قضات و حقوقدانان بیش از پیش به ایون پدیوده معطووف     6332با طرح اولین دعوا با موضوع نرم افزار در محاکم در سال 

الیحوه ای تهیوه شوده و بوا     ، گشت تا اینکه با تالش های شورایعالی انفورماتیک به عنوان نهاد متولید فنواوری اطالعوات کشوور   

تصوویب مجلوس رسویده و بوا     قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای به  6331بررسی های بسیار نهایتاً در سال 

این قانون حمایت ویژه ای از نرم افوزار دارد بوه   . زمینه اجرایی یافت 6383تدوین آئین نامه اجرایی آن از سوی هیأت دولت در 

آن را تحت یک اثر ادبی ناشناخته و حتوی ارجواعی بوه قووانین     ، نحوی که برخالف دیگر کشورها و یا حتی موافقت نامه تریپس

موضوع نرم افزار و تعیین حقوق موادی و  ، ( نیز ندارد و با وجود خالء هایی از جمله عدم تعریف پدیدآورنده6348ون داخلی )قان

عدم صراحت به ثبت با وجود لزوم این شرط جهت اقدامه دعوای نقض و عدم وجود مفاد مربوط به موارد نقوض حوق و   ، معنوی

از جملوه  . ..رای اولین بار در ایران جهت تحت شمول حمایت قرار گورفتن و شرط تولید و توزیع ب، ضمانت اجراهای کافی در آن

 .نارسایی های عدیده در حمایت از دارنده فراهم می آورد

امکان اختراع پذیرش نرم افزار با وجود شرایط قانون ثبت اشاره داشت هم از این جهوت کوه    از نقاط قوت این قانون می توان به

های حقوقی خارجی و بین المللی )تریپس( امکان اختراع بودن نرم افزار را می پذیرد و از سویی عالوه بور   مانند بسیاری از نظام

مُجرا می داند و شاید بتوان گفت حمایت مضاعفی ، حقوق مندرج در قانون ثبت را برای دارنده حق، حقوق مندرج در این قانون

 .از یک نرم افزار اختراعی را به رسمیت می شناسد
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، در خاتمه الزم به ذکر است که الیحه پیش نویس حمایت از آثار ادبی و هنری که به همت شورایعالی انفورماتیوک تهیوه شوده   

امیدهای تازه ای در حمایت همه جانبه از کلیه آثار فکری و از جمله نرم افزار فراهم آورده تا شاید بدین وسیله زمینوه نزدیکوی   

ایران را با موافقت نامه تریپس و آمادگی برای پیوستن به آن را میسور سوازد و بودین وسویله     هرچه بیشتر قوانین نظام حقوقی 

 .عضویت قطعی ایران در سازمان تجارت جهانی سرعت بیشتری می یابد

از جمله مهمترین مسائل بین المللی است که جهان بوا آن روبروسوت   ، حمایت از مالکیت معنوی آثار فکری و خصوصاً نرم افزار

از منظر اقتصادی و تجاری ، قوق مالکیت معنوی یا حقوق ناشی از مالکیت های غیرمادی در جهان امروز امری اساسی به ویژهح

 .اقتصادی و هنری جامعه جهانی است، محسوب شده و اعتبار بخشیدن به آن موجبات رشد و توسعه علمی

به این نوع مالکیت ها نیازمند مشارکت و همگرایی با جامعه کشورهای مختلف و از جمله ایران در راستای حف  حقوق مر بوط 

 .جهانی بوده و از این رو موضوع الحاق به سازمان تجارت جهانی به عنوان یکی از اولویت های اساسی چند سال اخیر بوده است

کنوانسیون های بین المللی  لوازم و مقدمات ضروری آن را می طلبد از جمله پیوستن به، بدیهی است که الحاق دائم به سازمان

اصوالح و بوازنگری در کاسوتی هوای مقوررات داخلوی در       ، در زمینه مالکیت معنوی مانند کنواسیون برن و موافقت نامه تریپس

راستای هرچه هماهنگی بیشتر با آن؛ خصوصاً آنکه به صورت بالقوه امکان تطبیق مقوررات در زمینوه حقووق مالکیوت صونعتی      

 ( با مقررات بین المللی وجود دارد6381و نیز قانون  6364 ایران )قانون مصوب

می توان تطابق قوانین مالکیت معنوی دیگر )مالکیت ادبی و هنری( در ایران را نیوز بوا مقوررات بوین     ، همچنین با تدابیری چند

 المللی فراهم نمود؛ لذا پیشنهاد می گردد :

مووارد  ، حمایت از آثار بپردازند )از جمله تعریف نرم افزار و یا حوداقل  قوانین با شفاف سازی به تعریف و تعیین حوزه شمول -

خارج از شمول و خارج از مصداق عنوان نرم افزار را تعریف نمایند و یا به تبیین حقوق مادی و معنوی این آثار اقودام نماینود و   

 .ه ای در این زمینه ممانعت به عمل آیدتنها به ذکر در آئین نامه اجرائی بسنده نشود( تا از هرگونه امکان سوءاستفاد

موارد و مفاد ضمانت اجرایی را هرچه دقیق تور و هموه جانبوه تور     ، برای حمایت قرار دادن هر چه مؤثرتر از دارندگان حقوق -

 ؟( مجازاتهای توأدیبی کوه بطوور واقعوی نقوش     . ..شخ  آمر، عنوان نمایند مانند نحوه جبران خسارت )از اموال شخ  مرتکب

بازدارنده داشته باشد ) و نه اینکه صرفاً از مجازاتهای در نظر گرفته شده در قواانین گذشته نیز محدودتر و کمتر باشد بلکه بطور 

 واقعی و کیفی بازدارنده باشد(

در وقوع جرم هم به بعد داخلی و هم به تأثیر در بعد خارجی توجه شود و تدابیری جهت کاهش وقوع و نیز کواهش گسوتره    -

لحاظ گردد . ..محل نشر یا عرضه اولیه و، اندیشیده شود بطور مثال دیدگاه حمایت از اثر صرفنظر از تابعیت پدیدآورنده، ابعاد آن

و قوانین به سوی دیدگاه بین المللی نظر داشته باشند و هرچه بیشتر در راستای انطباق با اصل ر فتار ملی و دیگور اصوول عوام    

 .الشمول گام برداند

بت اختیاری از جمله نکات ابهامی در قانون و نیز امر قابل تأملی است و چه خوب است که با تأسی از قوانین بین المللوی و  ث -

بسیاری از کشورها در این زمینه الزام به ثبت را باتوجه به مراحل اداری و زمان بر بودن آن به عنوان عامل حمایت قانونی از اثر 

 .در مفاد قانون پرداخته شودقرار نداده و به بازنگری 

، همانطور که قانون پدیدآورندگان امکان اختراع پذیر بودن نرم افزار را در نظر داشته و عالوه بر موارد حمایتی در این قوانون  -

انند مفاد مفاد حمایتی قانون ثبت را نیز بر آن مُجرا دانسته؛ چه خوب است که آثار رایانه ای را مانند بسیاری از کشورها و نیز م

تریپس به عنوان اثر ادبی شناخته یا در مواردی که آن را اختراع نمی دانیم مفاد حمایتی قوانین آثار ادبی و هنوری را در بور آن   
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مُجرا قرار دهیم و اگر نظام حمایتی سومی را برای آن تصور می داریم بهتر آن است که با دیدگاه جامع و همه جانبه به وضوع و  

 .قدام شود و از خالء های ضرر رسان به دارنده حقوق این آثار جلوگیری نمودتدوین قانون ا

امید اسوت بسویاری از   ، باتوجه به الیحه پیش نویس از سوی شورایعالی انفورماتیک حمایت از حقوق آثار ادبی و هنری در ایران

پیش به قووانین بوین المللوی نزدیوک شوده و      خالء های موجود در قانون فعلی )قانون پدیدآورندگان( برطرف گردیده و بیش از 

 .گامی در راستای عضویت قطعی در سازمان تجارت جهانی برداشته شود

 

 پیشنهادها :

قانون گذاران نرم افزار رایانه ای بایستی با شناخت بیشتر از نرم افزار و دانستن شباهت ها وتفاوت هایی کوه ایون گونوه آثوار بوا      

هم چنین در جهت قانون گوذاری بهتور بایسوتی بوا قووانین بوه روز و       . د دست به تغییر قوانین بزنندسایر آثار ادبی و هنری دارن

کارآمد خارجی هماهنگ شده و با توجه به مقتضیات داخلی قوانونی مووثر وضوع کننود توا ایون کوه حمایوت کامول و مووثر از           

 م افزار ذکر چند پیشنهاد ضروری است :در راستای حمایتی بهتر از نر. پدیدآورندگان این گونه آثار میسر شود

همان طور که در مورد مستثنیات حقوق مادی هم ذکر شد در حقوق ایران این مستثنیات محدود به تهیه نسخه پشتیبان و . 6

خصیصه هایی که قبال هوم ذکور شود نیواز بوه       تکثیر برای استفاده شخصی است و این در حالی است که نرم افزارها با توجه به

مهندسی معکوس در موارد مجاز و نظارت و مطالعه عملکرد نرم افوزار  ، ثنیات بیش تری هم چون تصحیح و اصالح نرم افزارمست

مراجعه کند و مستثنیات کامل تری را در موورد   6116می 64دستورالعمل اروپایی مورخ  در این موارد قانون گذار باید به. دارند

 .شتری در این صنعت مهم باشیمنرم افزار برگزیند تا شاهد رشد بی

در مورد حقوق معنوی نرم افزار بایستی گفت قانون گذار باید این حقوق را با توجه به خصوصیات آن در مورد آثاری که برای . 2

بواز   وی اواولین بار در ایران تولید و توزیع نشده اند هم در نظر بگیرد تا راه سوء استفاده از اثر دیگری بدون توجه به حقوق معن

هم چنین قانون گذار در مواردی که قانونی مجازاتی را برای متخلفان در نظر گرفته باید بوا صوراحت مووارد تخلوف و یوا      . نشود

حقوقی که تخلف از آن موجب مجازات است را ذکر کند و قانون در مورد حقوق معنوی نورم افوزار کوه آن را منحصور در حوق      

 .ایر مصادیق خودداری می کند بایستی اصالح شودانتساب نمی داند اما از ذکر س

در مورد این که سرعت در نرم افزارها بسیار تعیین کننده است قبال هم صحبت کردیم نکته ای که باید بوه عنووان پیشونهاد    . 3

تنهوا بوه یوک     ذکر کرد این است که تا جایی که ممکن است بایستی بروکراسی در مورد نرم افزار کاهش یابد و ثبت نورم افوزار  

 .مرکز تخصصی واگذار شود

ضمانت اجراهای مدنی در مورد نرم افزارها بایستی مورد تصریح قانون گذار قرار گیرد و همان طوور کوه قوبال هوم آمود ایون       . 4

ق ح ح پ ن و تبصره آن که در این مورد جبوران   63 جبران خسارت باید در مورد اشخاص حقوقی هم لحاظ گردیده و ماده ی

امروزه بیشتر نقض کنندگان حقوق موادی و معنووی پدیدآورنودگان    . اصالح شود ارت را منحصر به اشخاص حقیقی دانستهخس

نرم افزارهای رایانه ای اشخاص حقوقی می باشند که این خال قوانونی نقو  مهموی در حمایوت از حقووق پدیدآورنودگان نورم        

 .افزارهای رایانه ای محسوب می شود
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