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 چکيده
های مالکیت فکری و عمده ترین مجرای کنونی افزار از زیر شاخههای مرتبط با حقوق نرمقرارداد

برداری از حقوق انحصاری ناشی ای است که برای بهرهشود. لیسانس اجازهاوری قلمدادمیانتقال فن

برای غیر صادر می گردد،.در خصوص قانون حاکم بر از محصوالت فکری،توسط مالک آن محصول 

قراردادها باید گفت: قرارداد انتقال فناوری به علت طبع بین المللی اش در ارتباط با دو یا چند 

گیرد که قانون ملی هر کشور دیدگاه و رویه ای متفاوت و گاه متعارضی سیستم حقوقی قرار می

ی مورد پذیرش قرار گرفته ابتدائا اصل آزادی قراردادی های حقوقتر نظامدارد ولی آنچه در بیش

باشد. لیکن اگر طرفین اسمی از قانون حاکم بر وتعیین قانون حاکم برقرارداد توسط طرفین می

شود تا شرایط قانون قراداد نیاورده باشند اختیار تعیین قانون به دادگاه یا داوران تفویض می

باقرارداد است را اعمال نمایند. در اکثر موارد خصوصا در ترین ارتباط مناسبی که دارای بیش

ترین ارتباط با قرارداد محسوب کشورهای در حال توسعه وکشور گیرنده فناوری، قانون دارای بیش

تردید یکی از باشد.بیشود زیرا مقصود اصلی توافق واگذاری فناوری به کشورهای نیازمند میمی

ی کشورها، واردات تکنولوژی از کشورهای صنعتی و پیشرفته است های پیشرفت صنعتترین راهمهم

-راهترین اینترین و متداولافزار، خالصکه قراردادها ازجمله قراردادهای لیسانس،انتقال و توثیق نرم

شود به بررسی تطبیقی ماهیت قرارادادهای مرتبط با شود. در این مقاله سعی میها محسوب می

                                                                        قوق ایران و اتحادیه اروپا بپردازیم.افزار در ححقوق نرم

 توثیق، انتقال، برداریبهره،  رافزاقراردادنرم :يديکل واژگان
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 مقدمه

قرارداد امتیاز بهره برداری قراردادی است که بوسیله آن پدیدآورنده تمام یا بخشی از حق بهره برداری را به یک کاربر واگذار   

در حال حاضر سه چیز مورد معامله و دادوستد  کند.ه استفاده کننده را مشخص میو حدود حقوق واگذار شده ب کند. این قرارداد شرایطمی

گیرد، کاال، خدمات و محصوالت فکری یا اموال غیرملموس ایده و تفکراتی هستند که ضمن اینکه وجود مادی ندارند اما دارای ارزش قرار می

-طه ثبت توسط مالک یا دارنده آن اموال به دلیل محرمانه نگه داشتن آنها، تحت حمایت قانون قرار میبازاری یا تجاری اند وعمدتا به واس

های فکری در زمینه های صنعتی، تجاری، علمی، ادبی وهنری است که اجازه گیرند.مالکیت فکری به طورکلی ناشی از فعالیت ها وتراوش

دهد.امروزه دستیابی به فناوری پیشرفته موجب برخورداری را به پدیدآورنده یا مالک آن می بهره برداری از اثر یا سرمایه گذاری در مورد آن

باشد. یکی از مفاهیم مرتبط با های برتر میاز مزیت نسبی برای رقابت در بازار است و همین امر باعث به وجودآمدن تقاضا برای فناوری

 توانند موضوع قراردادهای انتقال فناوری و تبع آن، قراردادهای لیسانس باشند.کری میهای فباشد.لذا مالکیتهای فکری میفناوری، مالکیت

راردادهایی مثل ی اثر فکری شخصا قادر ویا مایل به استیفای حق خویش نیست، با انعقاد قدر مواقعی که پدیدآورنده         

کند. در واقع رداری از حق مالکیت فکری را به دیگری واگذار میبهره برداری به اعمال حق خویش در خصوص بهره بی انتقال ویا اجازه

 باشد.انعقاد این قراردادها راهی برای تجاری سازی پدیده فکری و ورود آن به صنعت و جامعه می

 )ليسانس(افزارقرارداد بهره برداري از نرم-1

است البته برخی از صاحب نظران معادل است خارجی که تاکنون معادل فارسی پیشنهاد نشده ایواژه لیسانس، واژه          

کنند. را برای این مجموعه پیشنهاد می« برداریبرداری یا قرارداد اعطای مجوز بهرهبرداری و قراردادآن، قرارداد مجوز بهرهمجوزبهره»فارسی 

کشورها، واردات تکنولوژی از کشورهای صنعتی  پیشرفته است وقرارداد لیسانس خالص  بی تردید یکی از مهمترین کارهای پیشرفت صنعتی

شود. طبق تعریف کتاب راهنمای سازمان جهانی مالکیت فکری قرارداد لیسانس ترین قرارداد انتقال تکنو لوژی محسوب میترین و متداول

مشخص و در قلمروی معین تمام و یا برخی از حقوق مالک اختراع را در  عبارتست از اینکه دارنده اختراع به دیگری اجازه دهد که در مدت

ای است که برای بهره برداری از حقوق انحصاری ناشی از خصوص پروانه اختراع اعمال نمایند.و در تعریفی اعم، لیسانس به معنای اجازه

گونه مالکیتی قراردادهای اعطای مجوزی است که هیچگردد. لیسانس از نوع محصوالت فکری، توسط مالک آن محصول برای غیر صادر می

را با قرارداهای انتقال مالکیت اشتباه گرفت. در این نوع از قراردادها هم محدودیت  شود و عقدی عهدی است که نباید آندر آن منتقل نمی

برداری محدود به نین اعطای مجوز بهرهزمانی وجود دارد و هم محدودیت مکانی یعنی باید مدت قراردادهای لیسانس مشخص باشد و همچ

دهد که در محل مورد قرارداد، حسب مورد به طور انحصاری مکانی مشخص است. مثال لیسانس پروانه ثبت اختراع به مالک آن اجازه می

نماید که این ا حدودی سلب میازآن استفاده نمود و دیگران را از استفاده از ان منع نماید و در واقع این حق قدرت رقابت را از دیگر رقبا ت

 باشد.ها در مذاکره قراردادهای لیسانس میترین استراتژیامور مهم

برداری از حقوق انحصاری ناشی از مالکیت فکری، توسط مالک آن محصول ای است که برای بهرهلیسانس در واقع اجازه           

آمده است که لیسانس عبارت است از اینکه دارنده پروانه اختراع و  1مالکیت فکریگردد. در تعریف کتاب سازمان جهانی برای غیر صادر می

دهد تا در مدت مشخص، در قلمرویی معین، تمام یا برخی از حقوق مالک پروانه های فکری به دیگری اجازه مییا نوع دیگری از مالکیت

 اختراع را در خصوص موضوع پروانه اختراع اعمال نماید.

این قرارداد معادل واگذاری فوری وغیر قابل فسخ مالکیت حقوق انحصاری ناظر به فناوری است که محدود به زمان یا             

مقید به شرط خاصی نیست. بدین معنا که در قراردادهای فروش، دارنده پروانه اختراع یا اسرارتجاری یا دانش فنی کلیه حقوق قانونی نسبت 

با موضوع حقوق مالکیت فکری قطع گردیده  و 2کند. به موجب این قرارداد رابطه واگذارنده یا انتقال دهنده یبه آن را به دیگری واگذار م

شود.نظر به آید که قرارداد انتقال نامیده میآید.این انتقال به موجب قراردادی کتبی به عمل میدر می3این حقوق به مالکیت انتقال گیرنده

 .نامنداد بیع در حقوق ایران آن را قرار داد فروش نیز میشباهت این قررارداد با قرارد
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 قرارداد فرانشيز: 

های امتیاز، در فرهنگ لغات مترادف و معادل فارسی واژه معادل فرانشیز از جمله امتیاز و حق معنوی قرارداده شده است          

توانند ی هستند که متناسب با فرانشیز مطرح در حقوق مالکیت فکری میهایامتیاز ویژه، حق ویژه یا اختصاصی ونهایتا اجازه و اختیار معادل

 کاربرد داشته باشند.

کند:فرانشیز به حق قانون نمونه موسسه وحدت حقوق خصوصی در خصوص افشای اطالعات فرانشیز بیان می 2در ماده          

غیر مستقیم است که وی را مجاز و ملزم به انجام تجارت، فروش اعطایی از سوی یک طرف به طرف دیگر، در ازای عوض مالی مستقیم یا 

ی خدمات از جانب خود، تحت یک نظام ترسیم شده به وسیله ی فرانشیزدهنده که مشتمل بر دانش فنی و دستیاری است و تا کاال یا ارائه

برداری از کند وشامل کنترل عمده و مستمر بهرهن میبرداری قرارگیرد تعییحدود زیادی طریقی را که در آن تجارت فرانشیز باید مورد بهره

و از سوی فرانشیزدهنده شود و عمدتا در ارتباط با عالمت تجاری، عالمت خدماتی، نام تجاری و آرم تعیین شده سوی فرانشیز دهنده می

 باشد.می

های فکری را با برداری از مجموع مالکیتقرارداد فرانشیز توافقی است که به موجب آن، فرانشیز دهنده اجازه بهره           

محوریت عالمت تجاری خود به همراه یک نظام خاص تجاری و راهبردهای حمایتی و فنی به فرانشیز گیرنده به منظور تولید وتوزیع 

 دهد.محصوالت یا ارائه خدمات تحت کنترل و نظارت خود و معموال در قبال دریافت عوض می

نشیز، حاوی مجموعه ای از عناصر ضروری و خصایصی است که هویت این قرارداد را تشکیا داده و آن را از قرارداد فرا          

این عناصر را شامل لیسانس عالمت تجاری و غیر قابل انتقال بودن قرارداد از  4المللی فرانشیزکند.اتحادیه بینسایر قراردادها متمایز می

تری عناصر دیگری را باید به موارد فوق افزود:عالمت داند اما به باورجامعمیان طرفین قرارداد میجانب فرانشیز گیرنده و تعامل مستمر 

تجاری به همراه سایر اشکال مالکیت فکری تعامل مستمر میان واگذارکننده و گیرنده فرانشیز فعالیت تحت تدابیر فرانشیزدهنده و مطابق 

ست و استقالل نسبی فرانشیزگیرنده.در قرارداد فرانشیز اجازه استفاده از عالمت تجاری نظامی که متضمن الگوهای مشترک برای تجارت ا

 شود.دهی میفرانشیز دهنده نقش محوری دارد و تجارت تحت همین عالمت سازمان

رنده فرانشیز باشد و گیهای فرانشیز انجام تجارت یا مجوز فرانشیزدهنده و در موقعیتی مستقل از وی میاز دیگر مشخصه         

کندبلکه هویتی مستقل داشته و مالک تجارت خود است و اگرچه تحت نظارت و خط به عنوان نماینده یا مستخدم واگذارکننده عمل نمی

و ازجانب دیگر پیوستن به شبکه فرانشیز به  5کند اما عالمت شکست تجاری معطوف به خود اوستمشی تجاری فرانشیز دهنده فعالیت می

کت در قالب جدیدتجاری و پذیرفتن قواعد یک هویت تجاری مشترک است که حتی گاه الزاماتی را به ظاهر وسیمای بنگاه تجاری معنای حر

 یابد.کند استقالل گیرنده کاهش میکند.بدین منوال زمانی که واگذارکننده فرانشیز تدابیر کنترلی خود رااعمال میتحمیل می

های فکری، بویژه عالئم تجاری است که برداری از مالکیتزنظام تجاری فرانشیز دهنده وبهرهپرداخت ارزش استفاده ا         

-المللی معوض هستند جز در موارد استثنائی که شرکت چند ملیتی در شرایط ویژهطور معمول قراردادهای بین شود. به خوانده می6فرانشیز

ایز قرارداد فرانشیز از قرارداد لیسانس باید گفت: لیسانس در مفهوم سنتی خود به کند. در تمای به یکی از توابع خود فرانشیز اعطا می

اعطای مجوز به دیگری برای عرضه و توزیع محصوالت وارائه خدماتی تحت نام وعالمت تجاری لیسانس دهنده است که امروزه بسیار متداول 

شود اما به آن های فکری از عناصراصلی آن قلمداد میت که مالکیتاست. فرانشیز اجازه به کارگیری واستفاده از یک سیستم تجاری اس

های متعدد و به عنوان بخشی از یک گردد. فرانشیز با اعطای اجازه به گیرنده برای تولید وتوزیع کاال یا خدمات و با رعایت الزاممحدود نمی

برداری ازیک تر ناظر به محصول است اما فرانشیز، مجوز بهرهنس بیشکند.به عالوه لیساتر و بزرگتر، فراتر ازلیسانس عمل میسیستم گسترده

کند اما در فرانشیز این کنترل نظام تجاری است. در لیسانس عالمت تجاری،لیسانس دهنده به نظارت حداقلی در کنترل کیفیت بسنده می

تم فرانشیز و نحوه استفاده از آن و عناصر دیگر قرارداد، های اساسی سیسبه میزان عمده و قابل توجهی است و برچگونگی اجزا، ابعاد وجنبه

شود، که باید باتوجه به مفاد قراردادی با قانون حاکم حدود هریک راتعیین کرد.به تعبیر دیگر در فرانشیز، گیرنده نظارت و کنترل عمده می

 .امتیاز از آزادی عمل کمتری نسبت به لیسانس گیرنده برخوردار است

گونه مالکیتی در آن مستقل توان گفت که قرارداد لیسانس از قراردادهایی است که هیچچه بیان شد میتوجه به آنبا          

ماند. های فکری برای مالک باقی میشود ومالکیت دارائیبرداری، برای مدت معین، در برابر عوض معین واگذار میشود وتنها اجازه بهرهنمی

برداری)لیسانس( باید ذکر را نباید با قراردادهای انتقال مالکیت اشتباه گرفت.نکته دیگری که در مورد مجوزهای بهرهلذا این نوع از قراردادها 

گیرنده است و به همین دلیل برداری از موضوع عقدلیسانس جنبه شخصی داشته  وقائم به شخصیت لیسانسشود این است که بهره

                                                           
4 Internatonal franchise Association 
5 Root, Stephan, the meaning of franchise . mc georglaw review1991.p30 
6. Franchise 
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بدهد و از این حیث تفاوتی در قراردادهای ملی  7بینی شده باشد، حق ندارد تحت لیسانس اد پیشگیرنده جز  در صورتیکه در قراردلیسانس

 ندارد.المللی لیسانس وجود وبین

شود معامالت محصوالت فکری عمدتا از طریق لیسانس صورت پذیرند از این قرار است ویژگی وخصوصیتی که باعث می         

صور استفاده همزمان بیش از یک شخص از یک مال مفروز ممکن نیست و همچنین این امکان وجود ندارد که بر خالف اموال نیز یکی که ت

ی که با حفظ اصل مال، همان مال را به غیر واگذار کرد، اما در اموال فکری این امکان وجود دارد که واگذاری مال فکری به غیر یا اجازه

مال برای مالک هم انجام شود و بنابراین استفاده همزمان چند شخص از یک مال فکری به طور برداری از آن برای دیگران با حفظ اصل بهره

برداری برداری توسط اشخاص متعدد، متصور وعملی است.لذا چون در این نوع قرارداد مالک تنها اجازه بهرهمفروز یا اجازه داشتن برای بهره

ورتا قرارداد لیسانس با لحاظ معنای لغوی آن مطرح ومتناسب آن اهداف طرفین تنظیم نماید مالکیت برای خود باقی است و ضررا صادر می

ماند ثانیا فقط شود که اوال اصل حق برای مالک محفوظ میشود. به این معنا که قرارداد مزبور مبتنی بر این توافق تنظیم میو منعقد می

شود. مضافا های معین از لحاظ زمانی، مکانی، و نوع استفاده به دیگری اعطا میبرداری از حق موضوع معامله، آن هم در محدودهاجازه بهره

ی استفاده از حق موضوع اینکه فقط اصل حق برای مالک به این مفهوم است که در راستای اعمال حق خود این اختیار را دارد که اجازه

ود نیز از آن استفاده نماید مگر اینکه خالف شده باشد. لذا چنین معامله را عالوه بر طرف قرارداد فعلی برای دیگری هم صادرنموده و خ

-های موصوف قراردادلیسانس به معنای تخصصی آن خواهد بود. یعنی قراردادن که مخصوص اعطای مجوز برای بهرهقراردادی با ویزگی

 .8شدبابرداری از حق مالکیت فکری به دیگری در چارچوب شروط و تعهدات معین و تعریف شده می

های زمانی و مکانی است یعنی این نوع از قراردادهای محدود به های قرارداد لیسانس وجود محدودیتاز دیگر ویژگی          

ق 33باشد.برای مثال طبق مادهها در مذاکره قراردادهای لیسانس میزمانی خاص و قلمرویی جغرافیایی مشخص است که این امور استراتژی

سال باشد بعد از این مدت اختراع در قلمرو 20سال است حال اگر مدت حمایت از ورقه اختراع 30ر ورقه اختراع در ایران ثبت اختراعات، عم

سال باشد در این صورت لیسانس گیرنده باید طبق قرارداد برای حمایت قانونی و  25گیرد و اگر مدت قرارداداستفاده عمومی قرار می

پردازد که دیگر وجود ندارد همچنین لیسانس نیز محدود به مکانی مشخص است و لیسانس گیرنده در هایی را بسال هزینه 5انحصاری 

. لذا مالک پروانه تنها اجازه استفاده از پروانه را در حیطه جغرافیایی مشخصی به 9محدوده توافق شده حق استفاده از موضوع لیسانس رادارد

دهد که در کشور محل صدور، حسب مورد به طور انحصاری از آن ه اختراع به مالک آن اجازه مینماید زیرا که پروانلیسانس گیرنده اعطا می

نماید. بدیهی است که استفاده نماید و دیگران را از استفاده منع نماید و در واقع این حق، قدرت و رقابت را از دیگر رقبا تاحدودی سلب می

ذشت. به عبارت دیگر فعالیت در بازاری که رقابت در آن به نفع مالک پروانه محدود شده مالک پروانه از این حقوق قانونی خود نخواهد گ

دهد فعالیت لیسانس گیرنده را به بازاری محدود کند که یا برای وی مطلوبیت ندارد یا تر است بنابراین وی ترجیح میاست بسیار مطلوب

 .داینکه علی رغم مطلوبیت امکان رقابت در آن بازار را ندار

 برداريشروط اساسی قراردادهاي امتياز حق بهره

مقصود و هدف آنان از انعقاد قرارداد  هاست که براساسطرف شرطهای اساسی قرارداد از جمله شامل حقوق و تعهدات         

یا  ی دو طرف قـرارداد اسـت و چنانچه با نظم عمومی و اخالق حسنه منافات نداشتهتابع اراده طور کاملبه شرایط باشد.این تواند متفاوتمی

  شوندنباشد،صحیح و معتبر تلقی میدر تعارض قوانین آمره  با

  کنندهتعهدات پدیدآورنده،ناشر یا تهيه-1

 قرارداد موضوع تحویل-1-1

دی یا های فیزیکی )دیسکت،سیی تجاری یافته بـاشد،تحویل قـالبافزاری جنبهی نرمافزار به عـنوان بـستهاگر نرم         

پدیدآورنده منتقل  افزار را به نمایندگی ازبرداری از حقوق مادی نرمبهره پدیدآورنده یا اشخاصی است که دی(از تعهدات اصلیویدی

ی شود.در این افزار امـضاتحویل مشتری شده باشد،قرارداد امـتیاز مـمکن است قبل از تحویل نـرم مستقیم طورافزار بهاند.اگر نرمکرده

 بود. های معین خواهدکننده برای تحویل در تاریخ یا مهلتبینی تعهد پدیدآورنده یا توزیعدر پیشصورت،نفع شرط راجع به تحویل 

 نصب-2-1

افزارها و منطبق کردن آن بـا سـایر نرم افزار روی رایانهتواند نصب نرمبرداری مییکی دیگر از تعهدات قرارداد امتیاز بهره      

 بینی شود.ی آنان است،شرایط مالی و نیز شرایط فنی را پیشعهده بر افزار از جهت اشخاصی که نصبنرم باشد. درقرارداد باید شرایط نصب

                                                           
7 souslicence 

 86افروز ،محمد،ص حسنی  .8

 87،ص44،1384المللی لیسانس تکنولوژی،نشریه حوزه و دانشگاه، شمارهانصاری مهدی، قرارداد بین .9
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 ضمانت در قبال کاربر-3-1

از مشتری/کاربر خـود در مقابل  کنندهتواند حاوی شرطی باشد که براساس آن،پدیدآورنده یـا تـوزیعقرارداد امتیاز می       

 تواند حاویکند.این شرط که به ضمان درک نیز معروف اسـت،میقرارداد ضمانت می افزار موضوعمرتبط با نرم سازیشبیههرگونه تقلید و 

افزار با یک یا کلی نرم جـزئی واردشده بـه کـاربر،تعویض هایتوان به تضمین خسارتهای مختلفی از کاربر باشد که از آن جمله میضمانت

دیـگری در  های تواند ضـمانتشده اشاره کرد.پدیدآورنده میسازیهای شبیهافزار از دهگذر نابود ساختن قسمتاصالح نرم افزار اصیل ونرم

 از ناشی هایو خـسارت داری رایـگانشرایط قراردادی نـگه با افزارنرم افزار،انطباققبال کاربر بر عهده گیرد؛مانند ضمانت قالب فیزیکی نرم

 افزار.منر

 ريحقوق و تعهدات مشت-2

 برداريي امتياز بهرهمحدوده-1-2

تر،باید مشخص شود کـه حق برداری،باید حقوق انتقالی جداگانه مشخص شود.به عبارت دقیقدر قرارداد امتیاز بهره       

-افزارهادربارهءحمایت حـقوقی از نرم 1991 اوت 14موارد براساس دستورعمل اروپایی مورخ  شود.اینشامل می را مواردی برداری چهبهره

و  افزاراند از:حق تکثیر؛حق ترجمه؛اقتباس؛تنظیم و اصالح نرمعبارت-اند که کشورهای اروپایی عـضو آن را در قـوانین داخلی خود گنجانده

ی هریک از این حقوق محدوده ر.در قرارداد امتیاز بایدافزانرم6ی پشتیبان؛و تجزیهءحاصل از آن،ارائه به بازار؛گرفتن نسخه افزارتکثیر نرم

 )تک8برداری، پیکربندیسیستم مورد بهره7افزار،نوع و نگارشبرداری،نوع سـختانتقالی به ویژه براساس مفاهیم زیر تعریف شود:مقر بهره

 ده و مدت امتیاز.شمحافظت هاییا شبکه(،شخص کاربر،تعداد کاربران،تعداد نسخه پایانه پایانه،چند

 هاي مبدایابی به برنامهدست-2-2

داشته باشد یا خیر.شرط مرتبط با  رسیهای مبدأ دستتواند به برنامهباید مشخص کند که آیا کاربرمی این قرارداد      

انجام  شرایطی چه ن با واگذاری درزماهای مبدأ همحاضر به واگذاری برنامه کند که آیا پدیدآورندهمی بینیپیـش مـبدأ هایبرنامه

ی رسی به برنامهاز دست را کاربر موارد افزاری در اغلبهای نرمشود.البته،ذکر این نکته ضرورت دارد که قراردادهای امتیاز مربوط به بستهمی

 کنند.مـبدأ مـنع می

 تعهد به پرداخت قيمت-3-2

 به را برداری از حقوقبینی شده است قیمت قرارداد یا عوض بهرهشی که در قرارداد پیشرو به کاربر یا مشتری باید باتوجه      

 برداری باشدسهمی از بهره شکل مؤلف بپردازد.قیمت قرارداد مـمکن اسـت مقطوع یا به کننده یا سایر صاحبان حقوقپدیدآورنده یا توزیع

 رازداري تعهد به-4-2
 برداری حاوی شرط رازداری باشد؛به نحوی که،کاربر بخشی از اطالعات را سری قلمداد کردهامتیاز بهرهقرارداد  ممکن است       

 برداری باشد.بهره امتیاز قرارداد افزار یـا حـتی وجـودافزار،خود نرمی نرمی اجزاتواند دربارهی نکند.این اطالعات میو آنها را افشا

 دم رقابتتعهد به ع-5-2

قرارداد را دارند،طراحی ندهد  افزار موضوعنرم با افزارهایی را که امکان رقابتتواند از کـاربر بخواهد که نرمپدیدآورنده مـی         

 و از تجاری کردن آنها خودداری کند.

 انتقال قرارداد به دیگري عدم تعهد به-6-2

نحوی که،وی  باشد؛به شخص کـاربر برداری قائم بـهاین شرط باشد که بهرهتواند متضمن برداری مـیقرارداد امـتیاز بـهره         

 حقوق. یا سایر صاحبان پدیـدآورنده نداشته باشد مگر با موافقت قـبلی و کـتبی دیگری حق انتقال جزئی یا کلی حقوق ناشی از قرارداد را به

 برداريمدت امتياز بهره

 معین برداری به روشنیحقوق مادی پدیدآورنده یـا صاحبان حقوق باید در قرارداد امتیاز بهرهاز  برداریمدت بهره          

ی اجـاره چندساله(شبیه معین)چندماهه یا برداریبهره تواند معین)محدود(یا نامعین)نامحدود( باشد.قراردادهایشود.این مدت می

 یابند.دوره خـاتمه می ی محدود است و این حقوق با پایان ایندوره ولبرداری در طافزاراند. کاربر دارای حـق بهرهنـرم

مانند -الزامی است دوره از سوی کاربر در پایانی هایی که رعایت آنهابا مدت معین،اقدام قراردادهای از نـظر عملی،در         

و ضمانت اجراهای این تعهدات ذکر -افزارهای نرمبین بردن کپیصاحبان حقوق و از  یـا پدیدآورنده افزار سـفارشی بـهنرم-استرداد

تواند نمی ی زمانیاند. باوجوداین،این دورهبسیاری رایج افزارینرم هایبسته خصوص مـدت نـامعین یـا نامحدود در دارای شوند.قراردادهای

سال است.در  70 یا 30،50بوده و حسب مورد  ـشورهای مختلف متفاوتحقوق مادی فراتر رود.ایـن مـدت در ک از ی قانونی حمایتاز دوره

 است. افزارنـرم آوردن از تاریخ پدید سال 30حقوق ایران،این دوره 
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ها، این اشکال عبارتند از حق تکثیر، حق ترجمه، حق افزاربه موجب دستورالعمل اروپایی راجع به حمایت حقوقی از نرم          

چنین عرضه به بازار، گرفتن نسخه پشتیبان و تجزیه )دی شود، همافزاری که از آن حاصل میافزار و تکثیر نرمتنظیم و اصالح نرم اقتباس،

افزار. الزم است در قرارداد محدوده هر یک از این حقوق به دقت مشخص شود. یکی از مواردی که در این خصوص از کامپایل کردن( نرم

افزار خواهند بود. بر این مبنا، قرارداد دار است، عبارت است از تعداد کاربرانی که به موجب قرارداد، محق به استفاده از نرماهمیت ویژه برخور

 توان به سه دسته عمده تقسیم کرد:افزار را میبهره برداری از نرم

 برداريانواع قراردادهاي بهره

 قرارداد بهره برداري تک کاربره: -1
افزار تنها بر روی یک دستگاه رایانه قابل استفاده خواهد بود. این نوع قرارداد عموما برای موجب چنین قراردادی، نرمبه        

ای که تاکنون شود و یا از پیش بر روی دستگاه رایانهبندی شده به کاربر عرضه میشود که یا به صورت بستهافزاری مورد استفاده واقع مینرم

 است. واقع نشده، نصب شدهمورد استفاده 

 قرارداد بهره برداري چند کاربره: -2
ها کند و برای مقاصدی از قبیل استفاده در شرکتافزار را برای چند کاربر فراهم میچنین قراردادی امکان استفاده از نرم          

 شود.ذکر میافزار در چنین قراردادی مناسب است. تعداد کاربران مجاز به استفاده از نرم

 قرارداد بهره برداري عمومی: -3
و رایگان مورد استفاده واقع شده و به کاربر، امکان به اشتراک  10بازمتن افزارهایرای بهره برداری از نرمچنین قراردادی ب        

 دهد.افزار را میگذاشتن، اصالح و گسترش نرم

 هاي قرارداد ليسانسویژگی
ی یکی لیسانس عقدی است عهدی، در واقع قراردادی است که صرفا موجب پیدایش تعهد و تکلیف قانونی برعهدهقرارداد          

ای را طبق نقشه مشخص در برابر دستمزد معین که شود خانهباشد. مانند قراردادی که در آن یکی از طرفین متعهد میاز طرفین آن می

بسازد. درمقابل قرارداد تملیکی قراردادی است که موجب انتقال مالکیت مالی از یک طف به شود طرف دیگر متعهد به تسلیم آن به او می

شود اگرچه این انتقال تعهدهایی را نیز به دنبال دارد مانند فروش مال معین که در ضمن انتقال مالکیت، فروشنده را به طرف دیگر می

 .11کندتسلیم آن به خریدار نیز متعهد می

صوص معوض یا مجانی بودن قرارداد لیسانس باید گفت از آنجا که مجانی بودن قرارداد امری است استثنائی و اصل در خ          

های فکری موضوع دهنده متعهد است مالکیتباشد.لیسانسبر معوض بودن عقد وقرارداد است قرارداد لیسانس نیز تابع همین اصل می

گیرنده نیز در مقابل متعهد به پرداخت حق امتیازی است که عوض قرارداد محسوب دهد ولیسانسگیرنده قرارقرارداد را در اختیار لیسانس

 شود لذا وجود عوض از ارکان قراردادهای معوض است و قراردادهای لیسانس هم از این اصل مستثنا نیست.می

یرا غیر تشریفاتی و در نتیجه غیر مکتوب همچنین قراردادهای لیسانس را باید از قراردادهای تشریفاتی به حساب آورد ز      

وق باره در حقتصورنمودن چنین قراردادی با لحاظ وسعت و گستردگی تعهدات وشرایط خاص تحقق انتقال فناوری ممکن است. اما در این

 ندارد.وجودفناوریایران قانون خاصی برای انتقال

 

 قرارداد توليد نرم افزار 

 قانون حمایت از پدید آورندگان نرم افزار این قسم از قرارداد مربوط به نرم افزار را به رسمیت شناخته است.  6ماده        

 پدیدآوردن نرم افزارها ممکن است ناشی از استخدام و یا قرارداد باشد در این صورت: -6ماده 

 

 این قانون به منظور صدور گواهی ثبت، اعالم شود.باید نام پدیدآورنده توسط متقاضی ثبت به مراجع یاد شده در  -الف

اگر هدف از استخدام یا انعقاد قرارداد، پدیدآوردن نرم افزار موردنظر بوده و یا پدیدآوردن آن جزء موضوع قرارداد باشد، حقوق مادی  -ب 

در قرارداد به صورت دیگری پیش بینی شده  مربوط و حق تغییر و توسعه نرم افزار متعلق به استخدام کننده یا کارفرما است، مگر اینکه

 باشد.
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 آیین نامه قانون فوق نیز از آن صحبت به میان آورده و چهارچوب مالکیت آن را توضیح داده است :  10ماده        

( قانون 6ماده )نرم افزار ممکن است به سفارش شخصی حقیقی یا حقوقی پدید آمده باشد. حقوق مادی نرم افزارهایی که مطابق  -10ماده 

سال( متعلق به سفارش دهنده است، مگر اینکه برای مدت کمتر یا ترتیب محدودتری  30( قانون )1پدید میآید به مدت مقرر در ماده )

 توافق شده باشد ولی حقوق معنوی نرم افزارهای موضوع این ماده متعلق به پدیدآورنده است.

اماره)غیر مطلق( تعلق مالکیت نرم افزار به سفارش دهنده یا کارفرما وجود دارد و  1991 از دستور العمل اروپا 3مطابق بند         

 بنابراین طرفین اختیار توافق بر خالف این اماره را دارند. ماهیت حقوقی این قرارداد نیز معین نبوده و عقد خاص نمی باشد و اصل آزادی

 356گفت که اصوال باید تحویل سفارش دهنده شود )با توجه به قاعده عمومی ماده قراردادی حاکم می باشد. در خصوص منبع برنامه باید 

 قانون مدنی( مگر اینکه تصریح به خالف شود. تعهد به مطابقت ، تعهد به تسلیم ، آموزش ارائه اطالعات الزم بعد از تسلیم، نصب و مطابقت

پرداخت قیمت، ارائه اطالعات الزم در مورد مبنای طراحی نرم افزار، تدارک  با سیستم عامل مربوطه و... از تعهدات پدید آورنده می باشد و

 مادی و حقوقی الزم از جمله عناصر الزم و قراردادهای فرعی مانند بیمه نیز از جمله تعهدات مشتری یا سفارش دهنده می باشد.

 افزار سفارشیتوليد نرم ماهيت
،یک شـخص حـقیقی یا -شودی ویژه هم تعبیر میقرارداد توسعه به که از آن-سفارشیافزار ی قرارداد نرمبر پایه       

اصطالح  بـه یا های ویـژه را به درخواست مشتری تولید کردهای از بـرنامهحقوقی)شرکت خدمات مهندسی انفورماتیک( برنامه یا مـجموعه

تواند افزار حسب سفارش مـیی نرمشود.توسعهحقوق مادی مشخص می یا صاحبان پدیدآورنده کاریکند.کارکردهای برنامه باهمطـراحی می

ی کـاربردی از رهگذر ی یک بـرنامهافزار اسـتاندارد،توسعهی یـک نرمبسیار متفاوتی داشته باشد؛مانند تغییرهای سـاده هایشـکل

 .نویسیبرنامه زبان یک و طراحی کامل بـه کـمک های دادهپایگاه

 10بینی کرده اسـت.ماده خصوصی پیش افزار را در قالب قرارداد استخدام یا قراردادهایق.ح.پ.ن.امکان ایجاد نرم 6ی ماده      

 افزار ممکن است بـه سـفارش شخصنرم که داردقانون به صراحت مـقرر مـی 6ی ماده ی اجرائی این قانون نیز در مقام تـوضیحنامهآیـین

 یا حقوقی پدید آمده باشد. حقیقی

ی موجود نیست،بلکه ایـجاد یک شی افزار ویـژه تـحویل و تنظیمافزار سفارشی یا طراحی نرمموضوع قرارداد تولید نرم       

رارداد دهد.قی قـضائی فـرانسه،قراردادی که اثر را سفارش میهـدف مورد نظر است.در رویه یابی بـهدست برای چـیزی در آیـنده

 خدمات است جام دادنقرارداد ان شود؛زیرا،موضوعی خدمات نامیده میکاری یا قرارداد اجارهپیمان

تواند به کرد که صـحت و اعـتبار آن مـی تـوصیف نـامعین عقدی افزار سفارشی را بایددر حـقوق ایـران،قرارداد طراحی نرم        

شمارد.قراردادی که در آن میمخالف قوانین آمره نباشند نافذ  کهخصوصی را در صورتی  ردادهایق.م.مستند شـود که قرا 10ی ماده

توان گفت است. از نظر حقوقی، می12افزار دهد، مشهور به قرارداد سفارش نرمافزاری را میشخصی به پدیدآورنده سفارش تولید یاطراحی نرم

دانند. حال، این امر در حقوق ایران چه ماهیتی کاری میبرخی آن را اجاره خدمات یا پیمان ایجاد امری در آینده برای حصول هدف است که

 دارد؟

 هاي قراردادطرف

حقیقی باشد)به نام پدیـدآورنده(یا یـک  تواند شخصمی سفارشی هایافزارنـرم افزار ویژه یا تـولیدطرف قرارداد طراحی نرم        

 منتقل ی حقوق مادی اثرخود را در قالب استخدام به آنحقوقی دیـگر که پدیدآورنده شـخص انفورماتیک یا مـهندسی   شـرکت خـدمات 

افزار ویژه را شخص یا اشخاص حقیقی ایجاد خـواهند طرف قـرارداد خـواهد بـود،ولی نرم حقوقی خواهد کرد.در صورت اخیر،شخص

تواند شخص حقیقی یا کار باشد.طرف قرارداد میکار یا پیمانتواند مقاطعهشود میمتعهد می افزار راکـرد.عنوان شـخصی کـه ایـجاد نـرم

 یا کارفرما در قرارداد شناخته شود. دهنده نام گیرد یا با عنوان مشتریتواند سفارشمی حقوقی باشد که

توان معیار حقوقی تبعیت کارگر از کارفرما را باشد می اگر بگوییم که سفارش گیرنده مستخدم و کارگر سفارش دهنده می       

های اداری، مثل مبنایی بودن زمان و ساعت حضور فرد در مکان کارفرما، به کارگیری وسایل کار کارفرما و همسو بودن تخصص در در زمینه

حقوق مدنی دانست و طرفین را در اعمال  توان آن را شاملطرف و...دریافت؛ هرگاه تبعیت زیاد باشد، قرارداد تابع قانون کار است وگرنه می

نظرات آزاد گذاشت. بر این اساس، باید تبعیت در اجرای دستور یا سفارش را مالک دانست، یعنی هرگاه تبعیت کسی از دیگری در روند 

ستخدم طرف دیگر دانست اما هرگاه توان تولیدکننده را مافزار زیاد باشد و نتوان استقاللی را برای تولید کننده شناخت در واقع میتولید نرم

توان برخی امارات را چنین تبعیتی نباشد یا عرفا اندک باشد  این قرارداد ماهیت پیمانکاری دارد. برای تشخیص عنصر تبعیت مستخدم می

 ...رجوع کرد.افزار،مهارت تولیدکننده،نحوه درج شرط مدت، محل فعالیت وذکر نمود؛ از جمله مالکیت ابزارهای اصلی تولید نرم
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اند؛ اینکه تعهد به وسیله باشد یا نتیجه؛ هر گاه عمل شخص تعهد به نتیجه برخی نیز مالک را برماهیت تعهد طرف قرارداده       

دارد. افزار(اجاره اشخاص است؛ اماتفاوتی نیز با آن باشد، پیمانکاری است.همچنین، نهاد نزدیک دیگر به این نوع قرارداد)قرارداد سفارش نرم

کند و در اجاره اشخاص، مستاجر شخصی را اجیر میکند تا کاری را برایش انجام دهد، ولی در قرارداد سفارش، شخص هدف را تعیین می

نویس است.به عبارت دیگر، قرارداد اجاره ناظر به منافعی است که هنوز وجود نیافته و ماهیت عقد مستمر است که تعیین روش کار با برنامه

پردازد، ناظر به نتیجه خواهد و وجهی که میدهنده تنها نتیجه را میافزار، سفارشیابد، اما در قرارداد سفارش نرمزمان تحقق می در طول

های ساخت با برنامه نویس است. از این گذشته، کند، اما ایده ها و روشاست.پس در قرارداد سفارش، مستاجر صرفا نیازش را مطرح می

 اد اجاره اشخاص کار یدی است؛ اما در صورت مساله جاری، سروکار ما با کارفکری است.مفروض در قرارد

های خاصی را بخواهد.مثال خرید از کند، نتیجه مشخص یا ویژگیبنابراین، ممکن است کسی به پدیدآورنده مراجعه می         

کند و در حالی که هنوز خودرو ساخته نشده ازی مراجعه میتواند به یاری ما بیاید: شخصی به شرکت خودروسکارخانه ساخت خودرو می

دهد تا طرف مقابل برای او کند. در این فرض، شخص نتیجه مشخصی را ارایه میاست، خودرویی را برای سال آینده از کارخانه خریداری می

هایی را دهنده ویژگیافزار هم اگر سفارشد نرمشود بیع کلی است. در موربیند اما آنچه محقق میایجاد نماید و شخص صرفا نمونه را می

 شرط کند تا طرف مقابل تولید و طراحی نماید، خیلی دور از واقعیت نیست که این بیع کلی باشد.

نویس وجود نداشته باشد؛بلکه صرفا ای از ناحیه برنامهممکن است گاهی خود سفارش دهنده طرح و برنامه را بدهد و ایده         

ای افزارهای رایانهقانون حمایت از پدیدآورندگان نرم 6دهد؛ این صورت در ماده دهنده قرار میای فکری خود را در اختیار سفارشهتخصص

افزار از طرف استخدام پدیدآورنده(. بنابراین از بین این سه صورت قانون ایران صرفا در مورد حالت مورد تصریح قرار گرفته است)سفارش نرم

نامه صرفا قرارداد استخدام آیین10و ماده 6دهنده است)در مادهافزار متعلق به سفارشگوید حقوق متعلق به نرمحکم دارد که می استخدامی

 پذیرفته شده(.

 مالکیت قرارداد را از جهت هایافزارهای سفارشی شرطی است که حقوق طرفترین شرط قراردادهای تولید نرممهم          

نگاشته شود که به این پرسش اساسی پاسـخ صـریح و روشن بدهد که چه  کند.این شرط باید به نحویافزار مشخص میز نرمفکری ناشی ا

کند یا کسی افزار به کسی تعلق دارد: کسی که آن را ایجاد میشود که نرم مشخص افزار خواهد بود.به عبارت دیگر،بایدنرم کسی مالک این

 دهد؟برای ایجاد آن میکه دستورهای الزم را 

دهنده حقوق متعلق به سفارش نامه اجرائی آن،اینآیین 10ی ق.ح.پ.ن.و ماده 6ی ی مادهدر حـقوق ایـران،بر پایه         

رداد تولید توان در قراکرده که به نحو دیگری با یکدیگر تـوافق کـنند.بنابراین،می ها فراهماین امکان را برای طرف 6ی است.البته،ماده

شود همچنان به پدیدآورنده تعلق می ایجاد ی سفارشنتیجه افزار که درناشی از نرم مادی حقوق بینی کـرد کـهافزار سفارشی پیشنرم

 دهنده ایجاد شود.افزار برای سفارشداشته باشد و فقط حق استفاده از نرم

 14 دستورعمل اروپایی مورخ 3ی ماده 3ق اروپایـی،هرچند بـند حقو است.در ی دیگریدر حقوق خارجی وضع بـه گـونه

در  داند،باتوجه به اصل یادشدهکننده یا کارفرما میی استخدام را متعلق به استخدامای ایجادشده در نتیجههای رایانهبرنامه 131994می

ی حق مؤلف راجع به در زمینه د که براساس قـوانین مـلیاناشخاص حقیقی و حقوقی مورد حمایت اشخاصیالعمل دستور همان 3ی ماده

ی یا انعقاد آن از سوی پدیدآورنده خدمات ی کار یاشود.به عبارت دیگر،باتوجه به این اصل،وجود قرارداد اجارهاز آنان حمایت می آثار ادبی

ر سفارشی در اافزسازد.در نتیجه،در خصوص قرارداد تولید نرمشناخته شـده برای وی وارد نـمی از حـق مندیبهره اثر فکری هیچ خللی به

 ندارد. ها نحو دیگری توافق کنند،وجودهیچ مانعی برای ایـنکه طرف به پدیدآورنده وجود دارد،ولی مادی حقوق ی تعلقحقوق اروپایی،اماره

ارد؟ باید به این سوال پاسخ مثبت داد؛ چون ایده از دهنده در قرارداد سفارش حق دسترسی به کد مبدا را دحال آیا سفارش      

بدا را دارد و دهنده حق دسترسی به کد مبرداری ساده نیست.بنابراین سفارشفرد بوده است، نتیجه هم متعلق به اوست و اقدام او بهره

    کننده در این قرارداد تعهداتی را به عهده دارد. ازجمله:پیمانکار یا تولید

سایرتعهدات فرعی، -3افزارتعهد به تحویل نرم-2های خواسته شده تولیدکند)تعهد مطابقت(افزار را مطابق ویژگیرمن- 1       

دهنده( تعهد به تحویل گرفتن افزار، نصب از طریق افراد متخصص و... طرف مقابل هم)کارفرما یا سفارششامل راهنمایی کردن،نصب نرم

 ق.م(351و352آن را دارد)م افزار و تعهد به پرداخت بهای نرم

افزار فارش نرمی ماهیت قرارداد سدرباره ی اجـرائی آن حـاوی مـقررات دیگرینامهایران،نه ق.ح.پ.ن.و نه آیین در حقوق        

 قراردادها ضرورت دارد نیستند. گونهبینی آنها در اینپیشکه شرطهایی یا
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ضرورت داشته باشد مطرح نشده  ی قراردادهای سفارشیزمینه در رعـایت آن کـه  در حقوق خارجی نیز،شرایط خاصی         

صرفا  -انواع قراردادهای مرتبط با آثار ادبی و هنری اختصاص داده است بـه را که مـواد متعددی-است.حتی قانون مالکیت فکری فـرانسه

در این زمینه مورد  قراردادی آزادی رسدنحوی که،به نظر می بیان کرده است؛به و آثار آن از حیث مـالکیت فکری را افزارجواز سفارش نرم

 سفارشی افزارهای قرارداد تولید نرمی نمونهدانان باارائهکشورهای مختلف قرار گـرفته اسـت.باوجود این،حقوق گذارانتـوجه قانون

 قراردادی کمک کند. روابط سازیهای قرارداد و شفافطرف قوقتواند به حفظ حاند که توجه به آنها میهایی کردهتوصیه

 ي برنامه مبدأعيين تکليف دربارهت

نه پدیدآورنده یا شرکت خدمات  است دهندهسفارش به افزار متعلقهرچند براساس مقررات حقوق ایران حقوق مادی نـرم       

 ی مبدأ ضرورت دارد.البته،در غیاب هرگونهی مالکیت برنامهتکلیف درباره تعیین هم شود، بازدار انجام قرارداد میانفورماتیک که عهده

ی اعمال هرگونه حقوق مادی راجع است.زیرا،الزمه دهندهنیز متعلق به سفارش ی مـبدأباره،چنین فرض خواهد شد که بـرنامهشرطی در این

 افزار است.نرم در تغییری تکثیر،اصالح و انجام هرگونهی مبدأ به منظور برنامه به رسیافزار دستبه نرم

اثر را برای خـود حـفظ کرده و فقط حق  از حقوق مادی بخشی خواهدافزار میی نرمکنندهباوجوداین،در مواردی که تهیه       

 یا پدیدآورنده های مبدأ برایرسی به برنامهق دستح حفظ که کند،ضورری است واگذار مشتری را برای مدت معین به اثر برداری ازبهره

 بینی شود.قرارداد پیش در به آن بـه صـراحت رسیشرکت خدمات مهندسی انفورماتیک و ممنوعیت مشتری از دست

 خدمات  تعهدات پدیدآورنده یا شرکت

های تشریح شد، )تعهد مطابقت(و تحویل این ویژگی مطابق افزار ویژهکار اجرای نرمیا پیمان پدیدآورنده تعهدات اصلی          

 بینیپیش قابل کارپیمان در قـرارداد بـرای پدیدآورنده یا هـم افزار)تعهد به تسلیم(به کارفرماست.عالوه بر تعهدات اصلی،تعهدات دیگرینرم

افزار،تعهد به دادن اطالعات ضروری به رد، آموزش کارکنان،نصب نرممسؤول طرح در برخی موا یم توان به انتخابجمله می آنـ اسـت کـه از

 مشتری اشـاره کرد. آید و تعهد به راهنمایی پیش تعهدات طـول اجرای در او از مشکالتی که مـمکن اسـت کردن آگاه مشتری برای

 شتري و کارفرماتعهدات م

 به تواندو پرداخت قیمت مورد توافق.سایر تعهدات نیز می افزاراند از نرمارتتعهدات اصلی کارفرما و مشتری به ترتیب عب        

ی آزمایش،انعقاد های الزم اجرای موضوع قرارداد،تحویل برنامهرکن ی تمامینـماینده،ارائه شود؛مانند تـعهد انـتخاب اضافه اصلی تعهدات

 کار اصالح کندموافقت صریح پیمان افزار را بدونو نرم افزارسخت تواندکه آیا کارفرما می بارهضروری بیمه،تعیین تکلیف در ایـن قراردادهای

 سازد یا خیر برطرف را آن هایعیب یا

 افزاروثيق نرمماهيت حقوقی قرارداد ت

سوی دیگر و نیز شرایط ضـروری سو و تبیین موضوع وثیقه از تر این قرارداد،مفهوم و ماهیت آن از یکبرای بـررسی دقیق       

 رسد.می بـه نظر

ق.م.،مال مرهون باید عین باشد و رهن دین و منفعت باطل است.بنابراین،وثیقه و  774ی در حقوق ایران،براساس ماده         

 اموال غـیر عادی»ده اسـت کـهماده چنین استنباط ش این افزار در ایران ممکن نیست.در واقع،ازرهن حـقوق مـالکیت فـکری ناشی از نرم

 «توان به رهن دادرا نمی مانند حق تألیف و سرقفلی و مطالبات

و رهن مقبوض یا رهن تصرف  غیر مـقبوض های دین دارای دو عـنوان رهـندر حقوق فرانسه،برخالف حقوق ایران،وثیقه         

 به برائت از یک تعهد که نسبت به اموال غیر منقول رانسه حـقی عینی استقانون مدنی فـ 2114ی رهن غیر مقبوض با توجه به ماده.است

گونه تواند قانونی،قضائی یا قراردادی باشد. در اینایـن قـانون،رهن غیر مقبوض می 2116ی ماده شود.براساسداده مـی اختصاص

 شود.کار خارج نمیرهن،موضوع رهن از تصرف بده

قراردادی است که بـه مـوجب  قانون مدنی فرانسه 2071ی با توجه به ماده تصرف ن مـقبوض یا رهندر مـقابل،ره          

تواند نـسبت بـه این قانون،رهن مقبوض می 2072ی دهد.به موجب مادهکار قرار میی دین در اختیار طلبکار مالی را به عنوان وثیقهآنـ،بده

قانون،رهن مال منقول  همین 2073ی قرار داده شـود.سرانجام،براساس ماده اند نسبت به مال غیر مـنقولتوو می شود منقول قرار داده مال

 .کاران امتیاز و برتری داردطلب خود را دریـافت کـند و از ایـن جهت بر سایر طلب مورد رهن محل سازد تا ازکار را مجاز میطلب

و  اقتصادی ی حقوقنیست،امکان وثیقه عین بودن مـال مـرهونه شرط صحت عقد رهن که بنابراین،در حقوق فرانسه          

 132-34ی فکری فرانسه ماده مالکیتبر این اساس،قانون 14. و معتبر شناخته شـده اسـت.  مالی ناشی از تراوشات فکری پدیدآورنده صحیح

و شرایطی را برای آن ذکر کرده کـه از جـهت وضـع مقررات آمره در  داده اختصاصافزار برداری از نـرمخود را به قرارداد توثیق حق بـهره

                                                           
14 . code civil,cd.Dalloz 2003,pp.1845,1847,1805,1806 
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 122-6ی ماده در افزار کهبرداری پدیدآورنده از نرمحق بهره»ی این ماده،آید.بر پایهفرانسه بـه شـمار می های حقوقویژگی این زمینه از

برداری بـاید بـه شـکل کتبی تنظیم شود و در غیر توثیق حـق بهره …یق قرار گـیردمـطابق شـرایط زیر مورد توث تواندمی توصیف شده

 «…است این صـورت باطل

برداری قـراردادی کـه به موجب آن،حق بهره است از حق شود که قرارداد توثیق عبارتبا تـوجه به این ماده مشخص می         

شود،از افزار برقرار میبرداری از نـرمای که بر حق بـهرهگیرد.در تـوصیف نـوع وثیقهتوثیق قرار میافزار مورد ی نـرمبرداری پدیدآورندهبهره

 .شودرهن مقبوض یاد می

افزارهای جدید است.این ی نرمهزینه افزار،تسهیل تـأمینای نسبت به حقوق مادی نـرمبرقراری چنین وثیقه هدف از         

ی ی آنـان تـوسعهها در بـخش انـفورماتیک که فعالیت عمدهمالی بنگاه اندرکاران اعتباراتی دسـتتواند از سـووثیقه مـی

 برداری قرار گیرد.افزارهاست،مورد بهرهنرم

دانان فرانسوی آن را افزار است،حقوقافزار نیست بلکه حق مالکیت فکری نـسبت بـه نرماز آنجا که مورد وثیقه خود نرم         

تواند مورد آن دارای ارزشـی است که می قالب نظر ازافزار صرفکنند.در واقع،نرممی ی خاص نـسبت بـه اموال غـیر مـادی تـلقیعی وثیقهنو

افزار افزار نیز موضوع وثیقه نـیست، بلکه حـقوق مادی پدیدآورنده نسبت به نرمی صرف از نرمرهن قرار گیرد.در عین حال،حق استفاده

 .گیردمالی قرار میمـنابع کنندگانتـأمین ر رهـنت کـه داسـ

  يقهموضوع وث

 حقوق مادي پدیدآورنده-1
برد،مسلم طور کلی نام میبه ی حقوق مادی پدیدآورندهقانون مالکیت فکری فرانسه از وثیقه 132-34ی هرچند ماده          

تـکثیر،حق تـرجمه یـا اقـتباس واقع شود.در عین  حـق چند حق مادی از قـبیلنسبت به یک یا  فـقط تواندمـی است که وثـیقه

 .ی برقراری وثیقه نسبت به حق تکثیر یا توزیع موقت تردید شده استحال،درباره

ه قـانون پیش گفت 132-34ی ماده حقوق مادی پدیدآورنده یا صاحبان حق با توجه به تصریح دیگر،توثیق از سوی          

غیر  تواند ارزشکه می ی تجارتیی مایهفرانسه ندارد.در واقع،باید بین وثیقه 1909مارس  17تجارتی موضوع قانون  ی منافاتی با توثیق مایه

 تر،حقوق مادی مربوط بهتفکیک شد.به بیان دقیق نسبت بـه مـال غیر عادی قائل به صرفا ی برقرار شدهمادی هم داشته باشد و وثیقه

 .ی تجارتی موضوع وثیقه قرار گیردو هم به عنوان جزئی از مایه طور مستقل به تواند همافزار مینرم

 افزارهاي آیندهنرم-2

 در افزارمالی باید قبل از ساخت نرم که اعتباراتافزار اغلب مستلزم صـرف مـدت نسبتا زیادی است،درحالیطراحی نرم         

 افزاری که در آیندهبه نرم نـسبت شود که آیا برقراری وثـیقهیا حقوقی قرار گیرد.بنا بر این،این پرسش مطرح می شخص حقیقی اختیار

 ایجاد خـواهد شـد ممکن است یا خیر.

 1130ی سو بخ مادهباره از یکدر این اند.آنانای را ممکن و صحیح دانستهوثیقه چنین فرانسوی دانانبرخی از حقوق         

و از سوی دیگر،به  گـیرد تواند موضوع تعهد قـرارشود میآن،چیزی که در آینده ایـجاد مـی اند که براساساستناد کرده فرانسه قانون مدنی

ی اتی تهیههای مقدمموجب آن،اقدام به اند کهمتوسل شدهافزارها ی حمایت حقوقی از نرمدرباره15 1991می 14دستور عمل اروپایی مورخ 

 .افزار تشبیه شده استخود نرم افزار بهنرم

ی قانون مالکیت فکری فرانسه وثیقه 132-34ی دانان فرانسوی با استناد به بـند سـوم مادهحقوق از دیگر در مقابل،برخی       

 ی ملی مالکیت صنعتی فرانسهمؤسسه افزار را درتوثیق نرمی اخیر ثبت سو مادهدانند.به نظر این عده، از یکنمی صحیح را افزار آیندهنرم

اسناد مربوط به کارکرد و  های مـبدأاز جمله، برنامهافزارهای نـرمت نیز درج ویـژگیی ثبداند و از سوی دیگر،الزمهضروری می

 رسیده پایان به افزاربود که کـار ایجاد نرم رس خواهنددست در ی مبدأ و اسناد کارکرد هنگامیاست.بدیهی است که برنامهافزارنرم

اند های مبدأ یا اسناد کارکرد آن آماده نشدهخـلق نشده تا زمانی که برنامه هـنوز افزاری کـهباشد.بنابراین،با توجه به شرایط قانونی،توثیق نرم

 بود. نخواهد ممکن

در عمل پذیرفتن  دارد؛هرچند تریهماهنگی بیش بوده و با روح قانون ترقوی دانانحقوق گـروه از  ایـن رسد که دالیلبه نظر می

 خوانی دارد.تر همافزار است بیشی نرمهای تولید و تهیهمنابع مالی بنگاه تأمین نظر گروه نخست بـا هـدف و مـقصود از توثیق که

 افزارنرم مادي قرارداد مربوط بـه توثيق حقوق کتبی بودن-3

                                                           
15. Directive of 14 May 1991 on the legal protection of computer programs 
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تنظیم شود.در غـیر  کتبی شکل قرارداد توثیق باید بـه»قانون مالکیت فکری فرانسه، 132-34ی ی بند دوم مادهبر پایه        

 در مورد توثیق حقوق شده یا سند عادی ثبت رسمی ی تجارتی،تنظیم سندمایه توثیق باوجوداین،برخالف«.است باطل ایـن صورت

باید  آنـ ها هنگام ثبتمسلم است که طرف داند،ولیپذیر میاجتناب افزار ضرورت ندارد.این ماده فقط کتبی بودن قرارداد رابرداری از نرمبهره

 و حقوق مورد وثیقه را به دقت ذکر کنند. افزار و شرایط قراردادینرم به مربوط جزئیات تمامی

ی ماده موجب است.به معامالت ها یکی از شرایط اساسیو رضای طرف ق.م.قصد 190ی ماده 1در حقوق ایران،براساس بند        

 193و  192مواد  با توجه به«.شود به قـصد انـشا به شرط مقرون بودن به چیزی که داللت بر قصد کندمی محقق عقد»همان قانون، 191

یا یکی از آنان تلفظ ممکن نباشد(یا قـبض و اقـباض  هاطرف برای که مواردی اشاره)در رهگذر تواند ازشود که قصد میق.م.نیز،معلوم می

آزادی قراردادی نیز نفوذ  ی کرده باشد به عمل آید.بدین ترتیب،وسایل اعالم اراده اهمیتی ندارند و در اصلقانون استثنا جز در مواردی که

در حقوق کنونی، بیان »از قواعد حاکم بر قراردادها پذیـرفته شـده است.به عبارت دیگر، تراضی و ضروری نبودن تشریفات به عنوان یکی

 در قانون مدنی به تکرار رضایی بودن عقد در موارد…آور استاشخاص بین آنان پیمانی الزام ساده اراده اصوال تشریفات خاصی ندارد و توافق

 «گوناگون تصریح و تأیید شده است

بـه انـتقال حقوق مادی به  مربوط قـراردادهای ی آثار ادبی و هنری،صحتیک از مـقررات قـانونی ایـران،در زمینهدر هیچ       

 که است ضرورت کتبی بودن ناشی از آن»دانان،به نظر برخی از حقوق13٫رعایت تشریفات از جمله کتبی بودن قرارداد مشروط نشده است

 «ببرد ف بـه اهـمیت قـرارداد پیمؤل

ی غالب این است که تشریفات است،نظریه برداریدر حقوق فرانسه،که خاستگاه قواعد مشترک حاکم بـر قـراردادهای بهره        

 واقع،از آنجا که با توجه به دارد.در ی پدیـدآورنده قـراربر عـهده که برای اثبات تعهداتی است ناظر بر کتبی بودن صرفا اقدامی احتیاطی

تر از پنج هزار فرانک)اکنون معادل آن به یورو(با شهادت و اماره قابل اثبات قانون مدنی فرانسه اثـبات تعهدات مالی بیش 1341ی ماده

ی قانون جامع (.باوجوداین،الیحه13) گذار فـرانسوی از رهـگذر الزام به کتبی بودنموارد ضرورت دارد،قـانون این کتبی در نیست و دالیل

حقوق  واگذاری هرگونه»دارند:خود مقرر می 46در ماده  حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حـقوق مـرتبط جمهوری اسالمی ایران

ی واگذارکننده و اجازه پدیدآورنده یا دارندگان حق باشد بایستی کتبی و با امضا و هرگونه اجازه انجام کاری که مـنوط بـه کـسب مادی

هرگونه  وجـودقراردادهای مورد بحث،درصدد برآمده تا اثـبات دلیـل «باشد گیرندهو اجازه دهندهزهبـه او واگـذار شده یا اجاشخصی کـه 

 شود.مـنجر می ندهپدیدآور ی پدیدآورنده به دشواری صورت پذیرد؛امری که سرانجام به جمایت ازتعهد بر عهده

گـفته ضـمانت اجـرای  پیش 132-34ی افزار است که با توجه به مادهی نرمد قرارداد وثیقهی در این مورتنها اسـتثنا        

افزار در کنار ی نرمبـرای وثـیقه فرانسه ضمانت اجرائی در حقوق بینی چنینپیش رسد کهبینی شده است.به نظر میبطالن برای آن پیش

گذار(و طـرف قرارداد)مرتهن افزار)وثیقهی نرمترین تردیدی در حقوق و تـکالیف پدیـدآورندهاعالن آن بدین منظور است که نه تنها کم لزوم

 قابل استناد باشد. یا ذی نفع(ایجاد نشود،بلکه این قرارداد در مقابل همگان نیز

 اعالن توثيق-4

لی مالکیت صنعتی فرانسه که بدین ی مقانون مالکیت فـکری فـرانسه،توثیق باید در دفتر مؤسسه 132-34مطابق بند         

صورت  نخواهد بود.ثبتی که بدین ترتیب استناد صورت،این توثیق علیه اشخاص ثالث قابل یابد ثـبت شـود.در غـیر اینمنظور اختصاص می

ی افزار باشد)بند سـوم مـادهد نرممبدأ و اسناد مربوط به کارکر هایافزار موضوع وثیقه به ویژه برنامههای نـرمگیرد باید حـاوی ویـژگیمی

افزار حاصل آید،نیازی به ثبت دوباره نخواهد داشت.ولی، چنانچه نرم پدید افزارهای جدیدی از نرمنگارش (.در صورتی که34-132

 ست آید.ی اولیه به ددیگری باشد،باید رضایت پدیدآورنده افزار ایجاد شده از سوی شخصهای جدید نـاشی از نـرمنگارش

 آثار توثيق-5

 پدیدآورنده عدم خـروج از تـصرف-1-5
کار مال ی قرارداد رهن مقبوض بدهقـانون مـدنی فـرانسه،در نتیجه 2071ی طور که گفته شد،با توجه به مادههمان         

افزار از تصرف نرم که است افزار دارای این ویژگیبرداری از نرمحقوق بهره دهد.ولی،توثیقکار قرار میموضوع وثـیقه را در اخـتیار طلب

افزار در تـصرف پدیـدآورنده به دارد. بقای نـرمافزار را برای خود مـحفوظ نـگه میبرداری از نرمحـق بهره و ویـ شودپدیدآورنده خارج نمی

 را برای تواند برنامه مبدأکار میافزار مقابله کند.هرچند طلبسازی نرمشبیه با توانداست؛ زیرا،نمی کارنظر برخی تهدیدی برای حـقوق طـلب

 تواند بـه راحتی آن را تکثیر کندبدیهینیست؛چه،وی مـی افزار از تصرف پدیدآورندهد نـگه دارد،این اقدام احتیاطی به مفهوم خـروج نرمخـو

 ماند باقی می افزار به طریق اولی همچنان در تصرف پدیدآورندهقـالب فیزیکی نرم که اسـت
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 مدت اعتبار ثبت توثيق-2-5

آن پس از  قـبلی تجدید قانون مالکیت فکری فـرانسه،ثبت تـوثیق جـز در صورت 132-34ی س بـند پنـجم مادهبراسا           

 و دستور عمل شورای دولتی شرایط اعمال این ماده را مشخص خواهد کرد.بنابراین،در پایان گـذشت مدت پنج سال فـاقد اعـتبار خواهد بود

ای در مقابل مانده بـاشد،چنین وثـیقه کار بـاقیی طلبافزار در وثـیقهو حقوق مادی نـرم نشود دپنج سـال،چنانچه ثـبت توثیق تمدی

 استناد نخواهد داشت. قـابلیت ثالث تشخاص

 ي اجراي قرارداد وثيقهنحوه-3-5

افزار برداری از نـرمبهره حقوق وثیقه قرارداد ی چگونگی اجرایقانون مالکیت فکری فرانسه درباره 132-34ی ماده          

جهت توقیف و تـملک قـضائی اجرا  از ی رهـن مـقبوض امـوال مـنقولعام دربـاره سـکوت کرده است.بنابراین،قرارداد مطابق شرایط حقوق

کار مـرتهن کـه طلب او بموجب آنـ،طل مدنی فرانسه اجرا شود که به قانون 2078ی شود. در مورد تملک قضائی،در واقع باید مادهمی

 افزار در خـصوص مـورد(پس از ارزیـابی کارشناس به ویدادگاه بخواهد که مـالکیت)حقوق مـادی نـرم از تواندپرداخت نشده است،می

ار هم تضمینی ای برای بدهی خود داشته باشد و طلبکهرگاه کسی بدهکار باشد، برای اینکه وثیقه.و یادر حراج به فروش رسد شود منتقل

اش را نپرداخت طلبکار گذارد تا هر وقت بدهکار بدهیجهت رسیدن به طلب خود داشته باشد، بدهکار مالی را جهت این تضمین به رهن می

 از محل آن عین مرهونه به طلب خود برسد.

ادی انجام دهد چون باید از لحاظ گذاری ارتباط پیدا کرده است یعنی اگر فرد بخواهد عمل اقتصموضوع رهن با سرمایه         

ای برای اجرای تعهد مطالبه کند. این وثیقه مالی و سرمایه الزم تامین شود پس باید به اشخاص حقیقی یا حقوقی مراجعه کند و وثیقه

 گذاری باشد.ممکن است موضوع فعالیت یا سرمایه

افزاری انجام دهد ممکن است به بخواهد مطالعاتی در مورد نرم افزار هم این حکم صادق است.مثال اگر فردیدر مورد نرم         

افزاری که در ای جهت پرداخت طلبش مطالبه کند بنابراین نرمتواند وثیقهکننده هم میفردی مراجعه کند که او را تامین مالی کند. تامین

افزار برای اخذ وام به شخص حقیقی یا حقوقی ارنده نرمشود.همچنین ممکن است دآینده ایجاد خواهد شد، به عنوان وثیقه قرار داده می

 افزار باشد. آیا ممکن است این مورد را وثیقه نامید؟مراجعه کند و وام دهنده نیز ممکن است خواهان وثیقه گذاشتن نرم

مرهون باید عین معین کند که مال ق.م بیان می774افزار موجود یا آینده را به رهن گذاشت؟مادهتوان نرمبه طور کلی، آیا می

افزار عین معین (.نرم772باشد و رهن عین و منفعت هم باطل است. بنابراین رهن عقد عینی است که قبض شرط صحت آن است.)ماده

 افزار باطل است.توان به این نتیجه منطقی رسید که رهن نرممحسوب نشده و در پی آن، مشمول این هم نخواهد شد. پس می

توان به طلبکار وکالت داد تا دین را از مدیون وصول کند و از طریق وکالت از هم این نظر را دارند که میبرخی          

 16پدیدآورنده،آن را نزد خود رهن گذارد.

افزار نباید فقط رهن را درنظر توان به نحوه دیگری این موضوع را بررسی کرد.در مسئله توثیق نرمرسد میاما به نظر می          

-گونه در نظر گرفت که فرد)دائن (میتوان اینگرفت بلکه باید معنای عام وثیقه را مالک قرار دهیم یعنی شامل ضمان و حواله هم بشود. می

تواند حق استفاده از آن را داشته باشد یا خیر. هرگاه مدیون یا افزار را در دست خود قرار دهد و کاربر، در عمل میتواند مدیریت نرم

افزار در موعد مقرر قراردادی وجه را استرداد نکند، حق مادی آن به طور کامل و بعد از آن متعلق به وام دهنده است. در واقع ورنده نرمپدیدآ

دهنده است و وام گیرنده تنها دارای حق معنوی و افزار متعلق به وامدر زمان وثیقه و قبل از پرداخت دین مدیریت و حق استفاده از نرم

یابد و در صورتی که از استرداد وام خودداری کند تنها پایدار مادی است؛ در صورتی که دین را پرداخت، حقوق مزبور به او انتقال میحقوق 

 افزار است.دارای حق مالی نسبت به نرم

 قرارداد توليد ناشی از استخدام

توسط کسی در هنگامی تولید شود که در استخدام  شود کهحق ناشی از اثر تولیدی در استخدام در صورتی مطرح می           

 کس دیگر و برای تولید آن اثر بوده است. حال، ممکن است تردید شود که اثر متعلق به کیست.

پیش از هرچیز باید بین استخدام و سفارش تفاوت نهاد و این دو را ازهم متمایز ساخت. برای تشخیص قرارداد استخدام از        

 ن به احکام حقوق کار مراجعه کرد.تواسفارش می

افزار متعلق به شخص حقوقی است یا کند، این نرمافزاری را تولید میحال اگر کسی در استخدام دیگری است و نرم       

ایط استخدامی افزاری که ناشی از شرای در مورد مالکیت و حقوق نرمافزارهای رایانهقانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم 6حقیقی؟ماده

افزار متعلق به کارفرما ست؛ اما افزار خاصی باشد آن نرمتولید شده است پاسخ این پرسش را داده است. اگر رابطه استخدامی، جهت تولید نرم
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دیگری تولید کند افزار دیگری با هدف افزار را تولید کن و مستخدم عالوه بر آن نرماگر کارفرما فردی را استخدام کند و بگوید که فالن نرم

همچنین «. 6بند ب ماده»افزار که ربطی به قرارداد استخدام ندارد متعلق به خود مستخدم استواین تولید ناشی از خالقیت او باشد، آن نرم

 .17افزار نمایداست هرگاه مستخدم برای انجام بهتر وظایف محوله اقدام به تولید نرم

افزار باشد؛ افزار متعلق به استخدام کننده است که هدف از استخدام مذکور، خلق نرمنرم بنابراین به شرطی حقوق مادی          

 18ار صاحب حق است، نه کارفرمای او.افزپس در صورت تردید، اصوال پدیدآورنده نرم

ستخدامی با کارفرمای نویسان، یکی از موارد معمول خاتمه روابط و برقراری رابطه ادر خصوص قرارداد استخدامی برنامه          

ای کامال مشابه یا نیمه مشابه در شرکت دوم ایجاد نویس با تکیه بر اطالعات حاصله در شرکت قبلی خود، برنامهدیگر است.حال هرگاه برنامه

ز حتی در صورتی که توان یافت که تکثیر نیمه هوشیار را نیکند، چه باید کرد؟ پاسخ این دعوا را در بسیاری از دعاوی حقوقی آمریکایی می

 سازد.گیرد، منع میداند، واقعا تکثیری صورت مینویس نمیبرنامه

 نتيجه گيري

تر آن است که بگوییم این افزار بحث شد منطقیبا توجه به آنچه در این مقاله در مورد انواع قرادادهای مرتبط با حقوق نرم         

ق.م که شرایط وآثار ویژه خود را دارد 10ود معین ندانسته بلکه آن را عقدی نامعین و تابع مادهقرارداد ها در حقوق ایران تابع هیچ یک از عق

 ق.م راجع به شرایط صحت معامله آمده بایست رعایت شود190چه در ماده بدانیم. البته طبیعی است که قواعد عمومی قراردادها از جمله آن

ی از حقوق مالکیت فکری از لحاظ ماهوی باید با شرایط عمومی قراردادهای مذکور در قانون و درواقع قراردادهای انتقال واجازه بهره بردار

منتها در مورد سایر مطالب چنانچه قرارداد در خصوص امری ساکت باشد باید بر اساس اصول کلی حقوق و  مدنی مطابقت داشته باشند.

-توان در ردیف اموال عینی به شمار آورد؛ اما در مقام مقایسه نمیی را میعرف وعادت تجاری نسبت به آن اظهارنظر نمود.درواقع اموال فکر

ای افزار رایانهشود و استقاللی ندارد در حالیکه نرمحق یا عمل قرار داد چرا که منفعت از مال دیگر تولید میها را در ردیف منفعت،توان آن

افزارها از قواعد مشترک حاکم ای یا نرمقراردادهای راجع به برنامه های رایانه شود .با اینکهوجود استقاللی دارد واز مال دیگر تولید نمی

 افزار ویژگی های خاص خود را داردکننداما  انتقال حقوق مادی مرتبط با نرمبرسایر قراردادهای حقوقی پیروی می
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