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 چکيده
و نقل مکان آنها به  رنو معاهده ب پس از ادغام هیئت اجرایی کنوانسیون پاریس ۱۸۹۳در سال 

المللی حمایت از مالکیت فکری، مورد برن، عبارت مالکیت فکری در عنوان جدید آنها، اتحادیه بین

یک معاهده طی  ۱۹۶۷به ژنو منتقل شد و در سال  ۱۹۶۰استفاده قرار گرفت. این سازمان در سال 

های زیرمجموعه سازمان ملل تبدیل شد و به سازمان جهانی مالکیت المللی به یکی از نمایندگیبین

معنوی تغییر نام داد. تا چندی پیش، هدف از قانون مالکیت فکری حمایت در سطح حداقلی برای 

الکیت فکری فقط تشویق افراد به نوآوری بود. بنابراین روال تاریخی به این صورت بوده است که م

در مواقع ضروری و برای تشویق نوآوری، و آن هم به صورت محدود از نظر حوزه و زمان اعطا 

شکی وجود  پیش از هرچیز باید بدانیم که شخص اصلی مورد حمایت قانون کیست.. شده استمی

عنوان ای که ترین شخص مورد حمایت قانون است به گونهاصلی ندارد که پدیدآورنده نخستین و

تعریفی به عمل نیامده است  او حال، درمتن قانون مذکور ازاین شامل نام اوست با ۱۳۷۹قانون سال

ای فزارهای رایانها(قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم۱۷(و)2نامه اجرایی مواد)آیین۳اما ماده

دانش وابتکار خود کلیه افزار شخص یا اشخاصی هستند که براساس پدیدآورنده نرم»کند: اعالم می

در این مقاله به «.افزار را انجام دهندسازی نرمساخت و پیاده طراحی، مراحل مربوط اعم از تحلیل،

ای به عنوان یکی از افزارهای رایانهبررسی چگونگی و نحوه حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم

                                                                     .پردازیماروپا میمباحث جدید در حقوق مالکیت فکری در حقوق ایران و اتحادیه 

اتحادیه اروپا ایران، افزار،حمایت حقوقی، پدیدآورنده، نرم :يديکل واژگان
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 مقدمه

مالکیت فکری نیز بوجود  است بحث نوینی نیست. بلکه با پیدایش انسان، موضوع مالکیت فکری که ناشی از هنر و ابتکارات انسان             

فته گرنیازهای خود از آن بهره می همیشه به منظور رفع انسان هیچ وقت ازآن خالی نبوده وکه فکر، قدرت الینفکی بوده که  آمده است. چرا

 است.

منطق اصلی حاکم بر  المللی مباحث فراوانی مطرح است وای و بینحفظ آن در سطوح ملی، منطقه و امروزه درباره اهمیت مالکیت فکری

 کنند.آثار علمی و فرهنگی نقش ایفا می ینشاین عرصه دفاع از حقوق کسانی است که به نحوی در آفر

 گسترش افزارها، دفاع از حقوق پدیدآوردندگان این آثار ضروری شدنرم ای وهای رایانهبرنامه گیری تجارتبا توسعه دنیای مجازی و شکل

استفاده برخی افراد از آثار و و سوء  ارتباطات از طریق شبکه جهانی اینترنت و قابلیت دسترسی سریع و آسان به تمامی اطالعات

خصوص سازمان جهانی  هالمللی ،بهای بینو اعتبار آن افزوده است. بعضی از سازمان دستاوردهای دیگران بر اهمیت حفظ این نوع مالکیت

نیکی تحقیقات و مختلف و نیز در محیط الکترو به منظور تبیین و گسترش مالکیت معنوی در بین جوامع وایپو اًفکری یا مختصر مالکیت

 .های آن را مشخص و موقعیت آن را مستحکم نمایدابعاد و ویژگی ترهایی کرده است تا بهتر و دقیقبررسی

 

 ست از:عبارت ا از مالکیت فکری نموده ۱تعریفی که سازمان جهانی مالکیت فکری

 2د.آورنمیعلمی،ادبی،هنری و غیره بدست صنعتی، هایی در زمینه هایی از قبیلفعالیت هواسطه که افراد ب حقوقی قانونی »

منافع و شکل  دهد تا با انحصار ازکه به صاحب آن اختیار اجازه می حقوقی است»دکتر کاتوزیان ،حقوق معنوی را چنین تعریف کرده است : 

  .۳فعالیت و فکر انسان استفاده کند خاصی انتفاع از

 :اندهوردآنیز در تعریف حقوق مالکیت فکری دکترصفایی 

نیست بلکه فعالیت و اثر فکری  حقوقی که دارای ارزش اقتصادی و قابل داد و ستد بوده اما موضوع آنها شی معین مادی عبارت است از»

 4«انسان است.

 های فکری درها و خالقیتعبارت است از حقوق ناشی از آفرینش معنای وسیع کلمه حقوق مالکیت معنوی در»توان گفت که همچنین می

برداری و کنترل نسخه مالکیت فکری به صاحب حق انحصاری اثر، حق نیز معتقدند: برخی دیگر 5ادبی و هنری. صنعتی و های علمی،زمینه

 ۶د.دهسایر کاربردها از آثار خالقانه را برای دوره زمانی محدود می

 فلسفه حمایت از مالکيت فکري
پاریس مربوط به حمایت از مالکیت صنعتی و سپس معاهده برن مربوط به حمایت بار در کنوانسیون اهمیت مالکیت فکری نخستین          

ین میثاقاین بر اساس  از آثار ادبی و هنری تجلی یافت که سازمان جهانی مالکیت فکری هر دوی این معاهدات را به رسمیت شناخته است.

گونه حق اعتراض به هر، حاظ ادعای مالکیت بر اثر خویشلف به لؤهست. یعنی م دارای حقوق معنوی نیز، لف جدا از حقوق اقتصادیؤم

اعالمیه  2۷المللی برای وضع قانون درحوزه مالکیت فکری به اصل . اما تالش بین۷.که به شرافت اثر او لطمه زند را دارد و اقتباستحریف 

 د در این اصل آمده:دگرمجمع عمومی سازمان ملل بر می ۱۹4۸جهانی حقوق بشر مصوب 

هر کس این حق همچنین از هنرها بهره گیرد و در پیشرفت علمی و مزایای آن سهیم شود.  هکس این حق را دارد که آزادانه در جامعهر »

های فنی و تجاری، اهمیت با پیشرفت  ۸.مند شودبهره؛ را دارد که از منافع مادی و معنوی اثر هنری، ادبی یا علمی که خود خلق کرده است

های تولید، مثل اینترنت، تاثیر ژرفی بر شیوه )دیجیتالی(سیستم انتقال رقومی و ایرایانه أآثار با منش، ایهای رایانهرنامهرو به افزایش ب

                                                           
1 - wipo 
2 Intellectual property, very broadly, means the legal rights which result from intellectual activity in the industrial, scientific, 
literary and artistic fields. 

 . ۳۶.ص ۱۳۸۶اموال و مالکیت،انتشارات میزان، چاپ شانزدهم، ناصر.کاتوزیان، .۳
 ۳۰۹، ص ۱۳۷۹سید حسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی،  صفایی، .4
 ۹۱، ص ۱۳۸4ای برحقوق مالکیت معنوی، مقدمه میر حسینی، سید حسن، .5
، شماره پیاپی 2سال پانزدهم، شماره فصلنامه رسانه، رسانه های نوین جهانی و سیاستگذاری ارتباطات ، ترجمه لیدا کاووسی،ا،مالورا استین و نیکیل سین .۶

 ۱25. ص ۱۳۸۳، 5۸
 ۷۸،ص۱۳۸۱،خانه کتاب،المللی، تهرانبینقوانین ملی و مقررات در  لفؤشفیعی، مرتضی، حمایت از حق م .۷
 ۱۱، ص ۱۳۸۱خانه کتاب، ،رایت در کشورهای پیشرفته صنعتی، تهرانالیقی، علیرضا، کپی .۸
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تصویب دوعهدنامه  به که این امر منجر قواعد موجود در مورد فناوری رقومی مطرح شد اهمیت استفاده و توزیع آثار گذاشت و در این میان 

 .گردید ۱۹۶۰در سال  لف و عهدنامه اجراهاؤعهدنامه حق منام ه جدید ب

گیرد که با هدف حمایت از حقوق ت را دربرمیناینتر در لفؤحق م، ۱۹۹۶لف سازمان جهانی حقوق مالکیت فکری مصوب ؤمعاهده حق م

-به درستی حفظ نشوند نمین آثار صاحباق حقوها و حقوق مربوط به آنهاست. بنابراین اگر پدیدآورندگان و کاربران و ایجاد تعادل میان نیاز

 ۹توانند آثارشان را در اینترنت در دسترس عموم قرار دهند.

تشکیل شد و اهداف آن را  ۱۹۶۷ای به جایگاه سازمان مالکیت معنوی نیز نمود که کنوانسیون تاسیس این سازمان در سال البته باید اشاره

 ۱۰.المللی اعالم کردهای بینبا همکاری دول و سازمان ترویج حمایت از مالکیت فکری در سراسر جهان

شکل  ۱۱المللی این دو کنوانسیون با هم ادغام شدند و دفتر جدیدی به نام بیربیهای برن و پاریس، دفاتر بینپس از تصویب کنوانسیون

با تصویب کنوانسیون تشکیل سازمان جهانی مالکیت فکری، رسماً و با هدف ایجاد زمینه برای گسترش یک نظام  ۱۹۷۰گرفت. در سال 

-کوشد حمایت از مالکیت فکری را در سرکنوانسیون وایپو میاین ۳کارآمد و مؤثر حمایت حقوقی از مالکیت فکری تاسیس شد. مطابق ماده 

 های تخصصی وابسته به سازمان ملل به رسمیت شناخته شد.به عنوان یکی از سازمان۱۹۷4ایش دهد. این سازمان در سال سر جهان افزتا

در قوانین ایران حمایت از حقوق مالکیت صنعتی دارای سابقه طوالنی است و قوانین متعددی در رابطه با مالکیت صنعتی به تصویب رسیده 

 ردد. گبر می ۱۳۰4رابطه با مالکیت صنعتی به تصویب رسیده به قانون  اولین قانونی که در ایران در و

ماده به تصویب مجلس وقت رسیده است. این  5۱نیز با توجه به شرایط و احتیاجات زمان، قانون ثبت عالیم و اختراعات در  ۱۳۱۰در سال 

ماده به تصویب  ۱۷در  ۱۳۷۹ای در سال افزارهای رایانهنرم آورندگانقانون حمایت از حقوق پدیداما نامه جامعی است قانون دارای آیین

ترین قانون در این نامه اجرائی این قانون نیز بعد از سه سال به تصویب هیات دولت رسید. جدیدمجلس شورای اسالمی رسیده است. آیین

 ت. به تصویب رسیده اس ۱۳۸۳های جغرافیایی است که در سال خصوص، قانون حمایت از نشانه

 ۱۳4۸در سال  ت.صورت گرف ۱5/5/۱۳۱۰قانون جزا مصوب  24۸الی  245های ادبی و هنری در مواد اولین رویکرد قانونی در مورد مالکیت

 مالکیت ادبی و هنری به رسمیت شناخته شد. در این قانون به برخی آثار از جمله ترجمه کتاب یا جزوات و نشریات. م و ه .م ق. تصویب با

المللی صورت و مراجعات و مکاتبات متعددی ازسوی کشورها و مراجع بین توجه نشده بود آورندگان سایر کشورهاحقوق پدیدو همچنین 

برای رفع این نقیصه گرفت و شماری از مؤلفان خارجی نیز علیه قانون طرح دعوا کردندکه به دلیل سکوت قانون به آن ترتیب اثر داده نشد. 

 .۱2قانون ترجمه و تکثیر نشریات و آثار صوتی به تصویب رسید عنوان قانونی تحت ۱۳52در سال 

های کامپیوتری به تصویب رسید. جمهوری افزارآورندگان نرمقانون حمایت ازپدید۱۳۷۹طور که بیان شد بعد از انقالب اسالمی در سال همان

سازمان جهانی مالکیت معنوی ملحق شد، البته این عضویت  ششمین کشور بهو  هفتادو به عنوان صد ۱۳۸۰اسالمی ایران همچنین درسال

های آن نیست. ایران پیش از انقالب به کنوانسیون پاریس ملحق شد و بعد از انقالب نیز این الحاق را به معنای الحاق به همه کنوانسیون

 تمدید کرد، ولی هنوز به کنوانسیون برن یا همان حق مؤلف)کپی رایت( نپیوسته است.

ای، تثبیت ای رایانههبرنامه رایتی ازناپذیربودن ایجاد سازوکار حمایت کپی، هنوز اجتناب ۸۰ همیالدی و مشخصاً در ده ۷۰هاواخر دهدر 

های نشده و به طور قانونی به رسمیت قانونی شناخته نشده بود. سازمان جهانی مالکیت فکری در ابتدا یک نظام حمایتی ویژه از میان رژیم

افزار در قانونگذاری افزار پیشنهاد کرد. در میان کشورها ژاپن تمایل بیشتری به سمت نظام حمایتی ویژه نرممالکیت فکری، برای نرم حمایتی

-خصوص حمایت حقوقی از برنامه میالدی، کمیسیون اروپایی، یک طرح قانونی پیشنهادی در  ۸۰مالکیت فکری نشان داد. در اواخر دهه 

رایت را مقرر کرد. با این حال ایاالت مشی اختیاری همراه با قانون کپیر قالب یک نظام حمایتی ویژه به عنوان یک خطای، دای رایانهه

افزار در کرد. با این وجود عقیده حمایت از نرم ۱۹۸۰ی از طریق قانون اهای رایانهرایتی از برنامهمتحده آمریکا، مجدانه اقدام به حمایت کپی

ی تحت اهای رایانهرایت آمریکا صرفاً خواستار پذیرش ثبت برنامهدهه اداره کپیاین هسته توسعه پیدا کرد. در اواسط حقیقت بسیار آ

رایت، قابل حمایت ها، از طریق قوانین کپیهای کد شیء برنامهشود که قالبگردید. قاعده مذکور در جایی لحاظ می« قاعدۀ شک»سازوکار 

 کند.ابل خواندن بودنشان، چنین ایجاب میقها و غیرباشند، چرا که عملکرد آن

 در اریفزامنر تعااخترا از مینه حفاظتز در موثر گذاریسیاست ن،گوناگو صنایع بر آن فتاثیرشگر و اریفزامنر اتتولید شدر به توجه با

 هشوپژ بر مبتنی و تخصصی هنگا سایه در جز آن به ختنداپر که هتبدیلشد ملی سطح در مهم یمرا به هاارفزامنر یفکر مالکیت انیرا

 چشم به نهاآ تمامی در هاارفزامنر یپارد و هشد بنا اییانهرا یسامانهها پایه بر نصنایعگوناگو در هاوریفنا بیشتر وزه،مرا. نیست پذیرنمکاا

                                                           
 ۱۳۳، ص ۱۳۸۱نشر چاپار، پاییز  ،مالکیت صنعتی، تهران لف وؤنوروزی، علیرضا، حقوق مالکیت فکری، حق م .۹

 54۹ص ، ۰۱۳۸،پلومان، ادوارد، حقوق بین المللی ارتباطات و اطالعات، ترجمه بهمن آقایی، کتابخانه گنج و دانش، چاپ اول  .۱۰
11 - Birbe 

 ۱۰۱ص ،۱۳۶۹ ،انتشارات روشنگری، چاپ اول ،حقوق ادبی و هنری، تهران ،عبادی، شیرین2۱

http://www.joce.ir/


 191-204، ص 1395، پاییز  1پژوهش در فقه و حقوق، شماره 
ISSN: 2463-3675 

http://www.Joce.ir 

 

 سو یک از ،ینابنابر.  مییابد صختصاا نهاآ در زنیا ردمو یهاارفزامنر توسعه به هاوریفنا ینا هزینه از دییاز کهبخش ایگونه به ردمیخو

 دعملکر در مهم نقشی تواندمی ارفزامنر تولید ینمنداتو ،یگرد یسو از و دارد دجوو اریفزامنر تمحصوال ایبر ایدهگستر لمللیابین زاربا

 .۱۳کند یفاا ملی دقتصاا و وریفنا توسعه

 دهستفاا و دنکپیکرزی،ساهخیرذ که دکر شموافر نباید نیز را نکته ینا اریفزامنرتمحصوال و هاوریفنا یباال ربسیا ودهفزا ارزش دجوو با

 نسخه با ازترهم کامالً کیفیتی با و کمترنماز و هزینه فصر با ،ترنساآ ربسیا یفکر یییهادارا با سایر مقایسه در ،هاارفزامنر از زغیرمجا

 یهاارفزامکپینر یا تولید ایرز دارد، اریفزامنر تمحصوال غیرفیزیکیو  عیانتزا ماهیت در یشهر مرا ینا لبتها که د،میگیررتصو صلیا

 ۱4د.نمیشو ودمحد ساخت یندآفریپیچیدگیها یا هیژو لیهاو ادمو به ای،یانهرا

-نمی باشند شتهاند کافی نطمیناا دخوتمحصوال یفکر مالکیت قحقو حفظ به نسبت ارفزامنرن تولیدکنندگا که مانیز تا که نیز انیرا در

 . دبو وارمیدا بخش ینا در دراتصاو  توسعه ،تولید به توان

ای از ، بروز کرده بود. مجموعه۱۹۷۶ای در تاریخ وضع قانون کپی رایت های رایانهرایتی برنامهمسائل مشابهی در خصوص قابلیت ثبت کپی

نیز انعکاس یافته است،  ۱۹۷۶افزار، که در قانون از نرمرایت برای حمایت موضوعات فناورانه جدید بحث برانگیز، مشتمل بر تناسب نظام کپی

ها و را ایجاد کرد تا در این خصوص توصیه« رایتینوین از آثار کپی فناورانه هایاستفاده ملی کمیسیون» ۱۹۷4کنگره آمریکا در سال 

رایتی را به رسمیت شناخت و ی ، حمایت کپیاایانههای رگفته در گزارش نهایی خود، برای برنامهراهبردهایی داشته باشد. کمیسیون پیش

دارندگان حقوق  عیب و استوار جهت برقراری تعادل میان منافع متضادتواند یک مکانیزم بیبینی کرد که تفاوت میان ایده و بیان میپیش

افزارها دانسته تا رایتی در خصوص نرمپیحمایت ک هآورند را به عنوان فراهم ۱۹۷۶فکری و عموم مردم برقرار کند.کمیسیون مزبور قانون 

اند. کنگره نقاطی را که ممکن بود به عنوان جایی که آنها را به عنوان آثار اصیل نویسنده، تثبیت شده در قالب بیان مشهود، محسوب کرده

ات به کمیسیون مربوطه برطرف ساخت و افزار تعبیر شود با قانونگذاری و اعطای اختیاررایت نرمابهام در قوانین و مقررات مربوط به کپی

هایی وضع کرد تا ابهامات محتمل از بین برود. متاسفانه کمیسیون، موضوعات مربوط به نامهجهت اجرای قانون، کمیسیون مزبور، آیین

رنامه، نیز موضوع را به نویسی یا عملکرد بهای برنامهزبانرایتپذیری را در گزارش خود لحاظ نکرد. همچنین در خصوص وضعیت کپیتعامل

-اند و با عناوینی چون روشرایتی استثنا شدههایی از حمایت کپیافزار هستند که با استداللهایی از نرمسکوت برگزار کرد. اگرچه آنها جنبه

گره بیانگر این موضوع اند. گزارش کناز قلمرو حمایت حق مولف خارج شده ۱۹۷۶های اجرا بر اساس قانون ها و روشها، فرآیندها، سیستم

 ست.اافزارها به این وسعت گسترش یافتهرایتی در نرمبود که این استثنا اضافه شده تا تضمین کند که قلمرو حمایت کپی

 افزارداشته باشیم.رسد به چند دلیل مناسب است که بحثی تحت عنوان حقوق رایانه و نرمنظرمیحال به

شود اغلب نیاز به بررسی و داشتن برخی اصول قانونی دارد که به ندرت در ها ناشی میکه از رایانهحل و فصل مسائل و مشکالت حقوقی -۱

شویم. اختالفات ناشی از پست الکترونیکی و صفحات وب در اینترنت مثالً مسائل و موضوعات فنی حقوق مرسوم و متداول با آن مواجه می

 ت و کشور باید برای حل وفصل اختالف حاکم شود.که قانون کدام ایالدر خصوص صالحیت مشخص و این

ها و اسرار تجاری و... به منظور افزار، دادهافزار هستند مثل نرمشود اغلب بسیار ارزشمندتر از سختاطالعاتی که دررایانه ذخیره می-2

 شود.حمایت از این اطالعات در زمینه حقوق رایانه درگیر و شامل حوزه تخصصی مالکیت فکری می

افزار را درون خود شود ولی برخالف دیگر کاالها، خریدار تنها مالک فالپی دیسکت یا دیسکت فشرده که نرمافزار قانوناً کاال)مال( تلقی مینرم

 شود.افزار میدارد و همچنین یک مجوز) امتیاز( برای استفاده از نرم

 بود درتالش اروپا اتحادیه. رسید نیز اتحادیه این وزیران شورای تصویب به که دکر تهیه بارهاین در را ایمصوبه۱۹۹۱می ۱۷ در اروپا پارلمان

 حقوق اینجا در اندیشد،می گذارسرمایه به بیشتر که آمریکایی نگاه برخالف. کند جمع را کاربر و گذار، سازندهسرمایه ،مؤلف، طراح منافع

 البته. نمود اجباری عضو کشورهای همه برای ۱۹۹۳ سال از را مصوبه این اجرای اروپا اتحادیه. گرفت قرار توجه مورد هم کاربر حتی و مؤلف

 هایشرکت از بسیاری و است مجازی دنیای خطر ترینمهم که غیرقانونی تکثیرهای با مبارزه برای بود چالشی چیز، هر از پیش مصوبه این

 هر کننده،مصرف حقوق حفظ برای البته. کردند بینیپیش هابرنامه قفل شکستن و غیرقانونی تکثیر برای هاییمجازات مصوبه این بزرگ در

گرفت  قرار کاربران حقوق زمره در هم برنامه اشکال رفع و به روزرسانی و دارد خریدار دستگاه روی کپی قابلیت باریک تنها افزارنرم و برنامه

 گرفت شکل تولیدات از باالیی بسیار حجم و برد بین از را تردیدها این ایرایانه هایبازی عرصه در فعالیت ویژهبه افزارهانرم گسترش البته

 شود.نمی تلقی تجهیزات ناپذیرجدایی بخش وجه هیچ به که

 

                                                           
 ۹5خرداد۱۰سایت درتاریخ ،مراجعه به  http://www.onlinestudio.ir/softwareس در سترد قابل ؟چیست ارفزا م. نر۳۱
 ۱۳4همان،صمیر.ا ط،نشا قیدصا 4۱
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 مبانی مالکيت فکري 

برخی را در FoundationوBaseهای زبانان واژهرود. انگلیسیبنیان، اساس، ابتدا، اول و پایه به کار میواژه مبنا به معنای           

۱5اند.ها را مترادف مبنا به کار بردهکاربردها یکسان معنا کرده و آن
 

رود، در صدد پاسخ به چرایی اعتبار و مشروعیت قاعده و نظام حقوقی یا نظام حقوقی معین به کار می که درباره قاعدهاین واژه هنگامی

اثر فکری، دارای حقوق اقتصادی و اخالقی انحصاری بر پدیده فکری  گوییم پدیدآورندهحقوقی است؛ مثالً در نظام مالکیت فکری وقتی می

 شود که پدیدآورنده چرا چنین حقوقی را دارد و منشا مشروعیت نظام مالکیت فکری چیست؟است، این سوال مطرح می

ای به کنندهدانستن قاعده حقوقی باشد و یا تالش شود با مباحث نظری و فلسفی پاسخ قانع پاسخ به این سوال ممکن است به جهت مفروض

گذار دارد، دلیل معتبر و قابل تطبیق بر سوال داده شود و یا در حقوق اسالمی با استناد به منابع معتبر که حکایت از اراده تشریعی قانون

شود؛ البته باید دانست که نظام مالکیت فکری یک نظام در نظام حقوقی مبنا محسوب می هامالکیت فکری ارائه گردد. هر یک از این پاسخ

شود؛ زیرا روشن است که مالکیت فکری، همانند که قواعد آن براساس اصول اولیه و روشن بنیان نهاده شده باشد، محسوب نمی  ۱۶گرابنیان

سو و ها از یکها نیازها و تالشنظام در بستری از ضرورتگیری اینشکل یک دانش معین، مبتنی بر اصول اولیه شکل نگرفته است، بلکه

است که به طور مختصر در مورد نظریات مختلفی از سوی فالسفه و حقوقدانان مطرح شدههای فکری از سوی دیگر بوده است. در ایناندیشه

 پردازیم.این گفتار به بیان این نظریات می

 نظریه کار-الف
 طور به خلقت، قانون حکم به است همه چیزهای متعلق به آن و طبیعت است، ۱۷الک جان به منسوب که کار ارزش یهنظر برمبنای          

خود  بدن و نفس مالک آنها تمام ولی ندارند، مالکیتی حق بالذات منابع بر این اگرچه افراد. گیردمی عموم قرار مورد استفاده مشترک

 نیز  شی آن دیگری، چیز هر با ترکیب صورت در که است خودش اثر و نتیجه و کار انسان است نفس به وابسته اموری که جمله از. هستند

 شناسایی با عمل، این پیامدهای و نتیجه از نظر بایدصرف قانونگذار و آیداو به شمار می طبیعی گیرد و درواقع حققرار می ملکیت وی تحت

 افراد سایر خصوصی مالکیت حق به احترام و حق این قبول به مکلف دیگران، و کند حمایت طبیعی حق این از خصوصی مالکیت حق

 .هستند

 فکری آثار پدیدآورندگان نفع به مالکیت حق توجیه به جان الک نظریه مبنای بر انداندیشمندان کوشیده نیز فکری مالکیت حقوق زمینه در

 در هایدانش و اطالعات سایر با خود فکری و ذهنی تالش و نتیجه ترکیب کار آثار فکری در پدیدآورندگان و خالقان آنان عقیده به. بپردازند

 به.  در دسترس دارد های زیادی با اثر اولیه وکه تفاوت کندمی خلق جدیدی محصول هستند، همگان دسترس در مشترک طور به دسترس

 است، آن پدیدآورنده و خالق فکری تالش و نتیجه کار زیادی حد تا جدید محصول ارزش که آنجا از جان الک، نظر مبنای بر ترتیب این

  ۱۸نهایی است. محصول بر مالکیت طبیعی حق دارای اثر خالق

 ابتکار و خالقیت محصول که اثری هر افزار یا،نرم موسیقی قطعه یک کتاب، یک است نیز۱۹هگل طبق دیدگاه دیگری که منتسب به کانت و

 2۰.شود می محسوب خالق شخص توسعه و بسط نوعی به و است آن خالق شکوفایی خود یا بیانگری خود از اینمونه است، انسان

ناشی از کار وی و تابع حقوق کار است، مگر اینکه  پدیدآورندهاند که حق اظهار عقیده کرده 2۱«ریپر»و « پالنیول»برخی از حقوقدانان نظیر 

با شخصیت ی یا علمی معتقد است که رابطه اثر ادبی یا هنر 2۳«هانری دبوا»ولی  22ای در این مورد، وجود داشته باشد.مقررات ویژه

، عمل پدیدآورندهسرچشمه حق معنوی  24را جزو حقوق کار بدانیم. پدیدآورنده، مانع از آن است که مقررات راجع به حقوق پدیدآورنده

ست، ولی ضرورتاً ابداع فکری ایجاد یک شکل جدید در زمینه علم و مبتکرانه و خالقی است که با کار یک کارگر تفاوت دارد کارکردن تولید ا

 25ادب نیست.

                                                           
15 - A.S.Homby,Oxford Advanced learner Dictionary, op.cit,p.88 
16 - Axiomatic 
17 - John Locke 
18 - http://cog.kent.edu/lib/Ellerman4/chapter4.htm 
19 .hegel & Immanuel Kant  

 ۱۳۸۶حکمت نیا محمود،مبانی مالکیت فکری،قم،انتشارات پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسالمی، .۰2
21 Planiol eT Ripert. 

 .5۸ص ،همان .آیتی، حمید  .22
23 Henri Desbois. 
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 ۶۱، ص ۱۳۷۰صفایی، سید حسین، حقوق مدنی تطبیقی، نشر میزان، تهران،  25
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ای از حقوق کار بدانیم این است که، این حق خود مشتمل بر دو را گونهپدیدآورنده شود ما نتوانیم حق مییکی از دالیلی که باعث  

ت مزد )حق مادی( بوده و حق معنوی جایگاهی ندارد. از این ه دریافتوجه حق مادی و معنوی است، در حالی که یک کارگر منحصراً شایس

به حقوق کار کمتر مورد توجه واقع شده و با روش معمول در اکثریت قریب به اتفاق کشورها نیز مخالف است.  ق پدیدآورنده رو الحاق ح

را کارگر فکری پدیدآورنده مطرح ساخته و حقوقدان معروف آلمان، نظریه تأمین پاداش یا مزد کار فکری را  2۶«اویگن اولمر»پروفسور 

هایی نیرومندتر است در کار چندان راهی ندارد. آنجا انگیزه داند، با این همه، اولمر معتقد است در ساختن آثار بزرگ فکری، مزد یا پاداشمی

موجود موافقان اندیشه حق مؤلف و حقوق  بنابراین با وجود ایراد و انتقادهای 2۷مؤثر بوده و اصل بر احترام به شخصیت سازنده فکری است.

 2۸باشد.نمایند که حق مؤلف که محصول و ناشی از کار اوست و تابع حقوق کار میکار استدالل می

 

 2۹گرایی فایده نظریه-ب

 توجه عمل آن پیامدهای و نتایج آثار، به  عمل هر مفیدبودن تعیین جهت شودگرا نیز اطالق مینتیجه هاکه به آن گرافایده های نظریه      

 کلی طور به جامعه و افراد مطلوبیت و جمع نفع سر افزایش ای،قاعده یا عمل نتیجه که صورتی در گرایی،فایده نظریه براساس،. شودمی

 .شودمی داده آن مفیدبودن به حکم باشد،

 درواقع دلیل. شودمی مختلف هایجنبه از مطلوبیت یا فایده افزایش باعث که کندرا از این جهت توجیه می مالکیت حق گرایی،نفع نظریه 

 مالکیت حق توجیه باب در که آثاری اکثر و است گراییفایده مالحظات بر مبتنی خصوصی مالکیت حق بنیادین موجهه علت و اصلی

 قانون و است ایجادشده قانون دستور به مالکیت حق دارند زیرا قرار سودجویانه مالحظات و گراییفایده مبنای بر است،شده نگاشته خصوصی

 .است داشته مقرر جهان طبیعی نظم یا و اخالقی دستور و فرمان از تبعیت مقام در نه و اجتماعی نیازهای به پاسخ در را مالکیت حق نیز

 مالکیت حقوق وارد اقتصاد علم قلمرو از که تحلیل این طبق. است کارایی افزایش دارد، دنبال به مالکیت حق شناسایی که ایفایده ترینمهم

 یک اساس، همین بر. گیرد قرار قانون حمایت مورد باید شود،می جامعه در کارایی افزایش باعث خصوصی مالکیت که آنجا از است، شده

 انجام انگیزه بردن بین از و کارا اعمال انجام برای انگیزه ایجاد با که شودمی محسوب کارا و بهینه زمانی قضایی تصمیم و رأی یک یا و قانون

 و کارا اعمال انجام برای الزم انگیزه طریق دو به خصوصی مالکیت حق شناسایی. شود کارایی میزان و درجه باالرفتن موجب ناکارا، رفتارهای

 گذاریسرمایه و اشتغال به آنها تشویق موجب افراد خصوصی مالکیت حق شمردن محترم سو، یک از. کندمی فراهم را ناکارا رفتارهای ترک

 شناسایی دیگر، سوی از و شودمی کشور اقتصادی توسعه و رشد و آبادانی سطح رفتن باال آن تبع به و تولیدی هایفعالیت در بیشتر هرچه

 ذکر این وجود با. است منابع بهینه تخصیص دیگر عبارت به یا و منابع آن از کارا و بهینه استفاده موجب منابع، در خصوصی مالکیت حق

. گیرددربرمی را اقتصاد تاریخ اکثر مالکیت، حقوق مقوله به توجه عدم مهم، البته استثنائات برخی از نظرصرف که است ضروری نکته این

 و سرمایه نظیر اقتصادی رشد بر موثر مادی عوامل درگیر بیشتر و اندداشته مالکیت حقوق مقوله به کمی بسیار توجه ایحرفه اقتصاددانان

 ۳۰اند.بوده فنی ابداعات

 

 و حقوق فکري پدیدآورندهنظریه حق -ج
دانند. منظور از حقوق فکری، را یک حق خاص، قانونی و یکی از اقسام حقوق فکری میوق پدیدآورنده امروزه اکثر حقوقدانان حق          

 .حقوق در واقع اثر فکری انسان استء مادی نیست. موضوع این حقوقی است که دارای ارزش اقتصادی است و موضوع آنها شی

این حقوق به مالکیت کالسیک شباهت دارد، زیرا این نوع مالکیت، دارای قابلیت استفاده مطلق هستند همانگونه که مالک و دارنده حق مالی 

چنین مزایائی است. اما تفاوت گیرد، دارنده حق فکری نیز دارای خود استناد کند و مال خود را نزد هر کسی بیابد باز پس تواند به حقمی

 اساسی این حقوق با مالکیت کالسیک در آن است که موضوع حقوق مزبور بر خالف مالکیت کالسیک غیرمادی است.

قانون مدنی،  2۹توان گفت، مالکیت یا ملک عبارت است از اختیار و سلطه قانونی بر اشیاء یا اموال، در حقوق ایران و در ماده بنابراین می

 کیت اعم از عین و منفعت مورد نظر قانونگذار است. پس مالکیت ادبی، عبارت است از حقی که مؤلف نسبت به اثر خود دارد.مال

 

                                                           
26 Eugen ulmer. 

 .۱۷۳، ص ۱۳4۸، ۱۱4، ش 2۱سطفی، تقی،  تفسیر سخنرانی پروفسور اولمر، مجله کانون وکال، سال  .2۷
 .۱۸، ص ۱۳۷۳فصلنامه کتاب، دوره پنجم، شماره سوم و چهارم، « حق مؤلف»مقاله .آذرنگ، عبدالحسین  .2۸

29 - Utilitarianism 
 2۹.ص۱4 شماره ،۳۷۳۱ تابستان و بهار نظر، و نقد مجله اخالقی، حسین ،سودگرایی اترک، .۰۳
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 نظریه حقوق طبيعی-د

است یا جزو  نوشته شدهداخل در قلمرو مالکیت حقوق  وق پدیدآورندهاین مسئله مطرح شد که آیا حق ۱۸در انگلستان در قرن          

شده است در این عصر نظر عمومی بر این بوده که حق مؤلف، یک به موجب فرمان شاه یا قوانین خاص به افراد اعطا می امتیازاتی است که

رئیس سابق اداره حق مؤلف یونسکو، مؤسسه علمی، فرهنگی و تربیتی وابسته به سازمان ملل  ۳۱پحق فطری و نوعی مالکیت است. فرانسوه

)مادی و معنوی( در زمره حقوق طبیعی است و مانند کلیه اقسام حقوق طبیعی از دیرباز وجود دآورندهوق پدیمتحد، نیز عقیده دارد که حق

کند: برخی از اصول حقوق طبیعی مربوط به را احساس کرده است. او اضافه میداشته و بشر به تدریج به آن واقف گردیده و لزوم رعایت آن

است که با  وق پدیدآورندهاند. یکی از آنها حقشناخته شده و در ردیف قواعد آمره در آمده اشخاص مانند احترام به آزادی افراد، به کندی

 ۳2پیشرفت به سوی تمدن و ترقی، صورت تحقق به خود گرفته است.

 

 نظریه حقوق شخصی-ه

دانند و معتقدند این حق منحصراً برای حفظ منافع شخص نوآور به وجود آمده را نوعی حق شخصی می وق پدیدآورنده رخی، حقب         

 ۳۳تواند جزو اموال او محسوب شود. به عبارت دیگر این حق قابل توارث و انتقال نیست.است و نمی

ین زمان بقای آن زمانی است که توان پذیرفت چرا که حق شخصی متکی بر وجود شخصی است و کمترنظریه حق شخصی را هم نمی

گردد، دیگر اینکه حق پس از مدتی معین از حیطه اقتدار صاحب خود خارج نمی پدیدآورندهصاحب آن حیات دارد، حال آنکه حقوق 

ادات، حقیقت نظر از این ایر شود، صرفشخصی غالباً غیر مالی است و در اثر اعمال آن، به فرض غیرقابل انتقال بودن فواید مالی حاصل می

تحوالت مادی و معنوی در جوامع انسانی است و  مطلب این است که این حقوق از نظر اجتماعی و اقتصادی دارای ارزش فراوانی بوده و منشا

یز زمان تواند آثار عظیم ناشی از آن را نادیده بگیرد بلکه ناگزیر است دائماً در احوال این حقوق و حدود اقتدار صاحبان آن و نجامعه نمی

توان این حق را برداری جامعه، نظارت و مراقبت داشته باشد این است که چه از لحاظ طبیعت حقوقی و چه از نظر مصالح اجتماعی، نمیبهره

 ۳4در دایره اقتدار حقوق شخصی منظور نمود.

 

 کيفيت حمایت
 در حداقل اینکه ضمن...  و تصویر و صدا اطالعات، اخبار، پخش و انتشار ارسال، قلمرو در ارتباطی نوین فناوری عظیم هایپیشرفت          

بین و داخلی حقوقی هاینظام رویپیش در نیز را بسیاری هایچالش نموده، محقق را جهانی دهکده یک ایجاد رویای رسانی اطالع عرصه

 اقتصادی رشد و هاگذاریسرمایه در عظیمی سهم اینترنت، گسترش میالدی، ۱۹۹۰ دهه آغاز حوالی از. است داده قرار فکری مالکیت المللی

. آورد پدید جدید تجاری الگوهای و نمود متحول را اقتصاد جهان آن، بر مبتنی هایشرکت شمار افزایش و اینترنت انفجار. نمود ایفا کشورها

 نفوذ میزان همچنان اما بودند، متصل اینترنت به کشور 2۱4 از بیش جهانی، عرصه به اینترنت ورود از دهه یک گذشت از پس تنها اینکه با

 .است مانده باقی نامتعادل جهان مختلف مناطق در اینترنت

 از ایمالحظه قابل مقدار اکنونهم هرچند،. گرفت قرار دسترس در رایگان طوربه آن در موجود اطالعات از بسیاری اینترنت، ظهور از پس

و  حقوق پدیدآورنده بحث عمدتاً و فکری مالکیت مورد در را خویش حقوق دارند قصد آنها حقوق صاحبان که دارد وجود وب در اطالعات

 این حقوق با ، آن هاینسخه توزیع و تکثیر سهولت و اطالعات وسیع بودندسترس در همین نتیجه در. کنند آن اعمال مرتبط با حقوق سایر

 فضای در آثار این دارند انتظار کاربران از بسیاری که است این هاچالش این ترینکلیدی از یکی گردیده است. مواجه پیچیده هاییچالش

 عرضه آنالین صورتبه را خود محصوالت که است هاییراه جوی و جست در اینک مالکیت فکری جامعه. شوند عرضه رایگان بطور اینترنت

 عرضه برای فکری هایدارایی حقوق مالکین و آفرینندگان رغبت جلب برای رو، همین از. کند حمایت نیز خود حقوق از حال عین در و کند

 و غیرمجاز هایبرداریبهره مقابل در آثارشان از حمایت حق که کنند پیدا اطمینان آنان که گردد ایجاد فضایی باید آنالین، فضای به آثارشان

 ۳5.دارند را هاآن از استفاده کنترل

                                                           
31 FerancoisHeppe 

 .۶۱صفایی، سید حسین،  همان ، ص  .۳2
 .22، ص ۱۳5۰امامی، نورالدین، حق مخترع، سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه تهران،  .۳۳
 .25و  22ص ،همان .امامی، نورالدین .۳4
نخستین همایش دو روزه حقوق مالکیت ادبی و هنری و فکری در مالکیت هایچالش و ارتباطی نوین رفیعی، غالمرضا، در سخنرانی  با موضوع فناوری .5۳

 ۱۳۸۹سال حقوق مرتبط
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برای حمایتی الزم وجود حق  درصورت عدمباشد.  فرد هایافکار و اندیشهافظ تواند حمیدر زمینه حقوق پدیدآورنده مقررات و قوانین وضع 

گونه شود و تمایل به ایجاد مجدد اینضایع می ذهنی انسان ها دیگر اقدام به خلق اثر نخواهند کرد و خالقیتآن نویسندگان آثار مولفان و

توسط قوانین حقوقی مناسب مورد  د که صاحبان حق انحصاری اثرنیابهای خالق هنگامی رشد میاندیشه درواقع۳۶یابد.آثار کاهش می

 .را داشته باشند برداری از اثر خودو حقی بر کنترل نسخه از نظرمالی از کار خود بهره ببرندحمایت قرار گیرند و 

 رنتشاا رمنظو به نماز و هزینه فصر و مدرآکا مدیریت آن از ترمهم و قخال ندیشها و فکر به زنیا آن تولید ایبر که ستا محصولی ارفزامنر 

 انبررکا بلکه معلو ینا متخصصین تنها نه ،هستیم آن شاهد اییانهرا معلو عرصه در که پیشرفتهایی به توجه با و حاضر لحا در. ستا

 رینحصاا قحقو از صیانت و حفاظت رو ینا از ،کنند هاارفزامنر از زغیرمجا تکثیر  و داریکپیبر به امقدا نندامیتو حتیبه را نیز ایغیرحرفه

 ماهیت دجوو با که دشمر بر یفکر ییدارا از رزبا اینمونه انمیتو را اییانهرا ارفزامنر. ستا ناپذیربجتناا و وریضر یمرا ،ثرا نندگاآورپدید

 و ییهادارا گونه ینا بر مالکیت لعماا ایبر زمال حقوقی یهارکازوسا گرا و ستا دیقتصاا ارزش دارای کامالً د،خو سغیرمملو و غیرفیزیکی

-منر صنعت نتیجه در و مرتبط یهارکاو کسب شدر و یشکلگیر نمکاا عمالً د،نشو اجرا و حیاطر هاآن در زغیرمجا دهستفاا از یجلوگیر

 نینیاقو دجوو ستارا ینا در.  شد هداخو جهامو یجد نعامو با مینهز ینا در یبشر یخالقیتها رظهو آن، پی در و مدآ هدانخوبه وجود  ارفزا

 با تا مدآبر آن دصددر نیز انیرا در اریگذنقانو هستگاد ینابنابر. ددمیگر سحساا زهحو ینا در هشد تولید رثاآ از صیانت رمنظو به جامع

 ینا در. زدسا همافر رثاآ ینا از جانبه همه حمایت جهت را زمال حقوقی ییرساختهاز ،میباشد ارفزامنر زهحو به مختص که نینیاقو ضعو

 و اییانهرا معلو اننظر صاحب از ریبسیا کترمشا با و شتال هالسا از پس اییانهرا یهاارفزامنر نندگاآورپدید قحقو از حمایت نقانو ستارا

 امحترا قابل زه،حو ینا در گرفته رتصو یهاشتال گرچه.سیدر سالمیا رایشو مجلس تصویب به ۱۳۷۹ لسا هما دی در ننااحقوقد

 هاینگر زبا ینا. نددار هاییینگرزبا به زنیا دموجو نیناقو زه،حو ینا در جدید معلو و نوین یهاژیتکنولو پوشش رمنظو به ماا ،میباشند

 کامل پیوستن سمت به ما رکشو که نجاییآ از ضمن در. یدآ به عمل  جامعی حفاظت ارفزامنر نصاحبا یمعنو قحقو از تا ددمیگر موجب

 انهمخو زهحو ینا در دموجو لمللیابین نیناقو با نمکاا حد تا را دخو خلیدا نیناقو تا ستا وریضر دارد،برمی مگا جهانی رتتجا نمازسا به

 نیز ضعفی طنقا از ر،بسیا تقو طنقا دجوو با نیناقو ینا. دارد دجوو دیمتعد نیناقو ارفزامنر تألیف حق صخصو در رکشو در. کند

 صنفی منظا و ارفزامنر ثبت ییاجرا ییننامهآ ،4/۱۰/۱۳۷۹ بمصو اییانهرا یهاارفزامنر نندگاآورپدید قحقو از حمایت نقانو در. ندرداربرخو

 رخمو 4۰۱۷ رهشما ارفزامنر تولید داریبرهبهر نهواپر ورصد لعملراستود ان،یروز هیئت 24/4/۱۳۸۳ رخمو 2۱۱۸رهشما تصویبنامه اییانهرا

 نیکیولکترا رتتجا نقانو و سالمیا رایشو مجلس 5/۳/۱۳۸۸ بمصو اییانهرا ئماجر نقانو دن،معا و صنایع وزارت2۹/۸/۱۳۸۰

 بحث ارفزامنر نندگاآورپدید قحقو با بطهرا در هاآن در که هستند لعملهاییراستود و ئیننامههاآ ،نیناقو مهمترین از ،۱۷/۱۰/۱۳۸2بمصو

 رمنظو به نیز سالمیا رایشو مجلس ۱۳4۸ هماآذر بمصو انهنرمند و نمصنفا و نمولفا قحقو از حمایت نقانو از ضمن در. ستا هشد

 دد.میگر دهستفاا آن نندگاآورپدید و ارفزامنر از حمایت

. نداشت وجود تفاوتی فروش، و خرید بازار در کم دست افزارنرم و افزارسخت بین و بود رایانه از بخشی افزارنرم هنگام پیدایش رایانه، ابتدا

 فروش پرونده از افزارنرم و هابرنامه فروش پرونده وفروش، خرید بازار در و کرد پیدا مستقل هویتی افزارنرم که بود این مهم رخداد نخستین

 و بود فرایند یک افزارنرم و افزارسخت تولید که گذشته برخالف یعنی. شد آغاز تولید عرصه از استقالل این. شد جدا افزارمعامالت سخت و

 بازار هم، از دوعرصه این جدایی با .آمدند وجود به افزارنرم و برنامه تولید برای جدیدی و ایحرفه تولیدکنندگان شد،می انجام مکان یک در

 آن افزاریسخت تجهیزات و رایانه فروش بازار از را خود راه افزارنرم فروش و شد جدا طبیعی طور به هم افزارهانرم خرید و فروش و اقتصادی

 و تجهیزات همه با رایانه درگذشته. داد نشان افزارسخت از افزارنرم فیزیکی و کامل استقالل با را خود گام، آخرین در استقالل این.کرد جدا

 هم از کلی به افزارسخت و افزارنرم جدید، تحول این در اما بودند، ناپذیرجدایی هم از دو این و شدمی فروخته الزم هایبرنامه جمله از اجزا

-داده مهندسی برای شد ایوسیله حقیت در افزارنرم. گرفت صورت هم از مستقل بازارهای در حتی و تنهایی به هرکدام فروش و شدند جدا

 وجود فرانسه در به ویژه بحث این آغاز، در البته. شد افزوده آن اهمیت بر روزبه روز ها،برنامه ترشدنپیشرفته با و رایانه در موجود های

 نتیجه در باشند،می ضروری آن از استفاده برای و هستند رایانه هایداده از بهتر استفاده برای داده پردازی افزارهاینرم چون که داشت

 .کرد وضع ایتازه حقوقی مقررات آنها نباید برای و آیندمی شمار به تجهیزات از جزئی

 به کامپیوتریبرنامه و افزارنرم. کرد مطرح را ایتازه مسئله آن، جدای فروش و افزارسخت از افزارنرم کامل استقالل و جدید تولیدات

 مالیکت. دارد را خود ویژه مباحث فرهنگی، و هنری علمی آفرینش و نوآوری هر. شد تبدیل اختراع و ابتکار نوعی و آفرینش خالقیت،

 دنیای و شدند مطرح ایرایانه هایبرنامه و افزارنرم تجارت گسترش با همگام که هستند مسائلی جمله از تألیف حق و رایت کپی معنوی،

 کند؟ دفاع فروشنده و خریدار و تجاری هایشرکت و مؤلف تولیدکننده، حقوق از باید چگونه که گرفت قرار پرسش این برابر در مجازی

                                                           
 ۱۰۳ص،۱۳۸5، بهار ۶5شماره  ،علیرضا. فصلنامه کتاب،حق مولف در اینترنت اکبری .۶۳
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مندی از منافع مدنی و سیاسی بهرهمیثاق حقوق اجتماعی و فرهنگی و  – المللی حقوق اقتصادیبیندر اعالمیه جهانی حقوق بشر و میثاق 

 تأکید قرار گرفته است ها جهت تامین، حفظ، توسعه و ترویج آثار ادبی و هنری موردتدابیر مناسب توسط دولت مادی و معنوی و لزوم اتخاذ

  .رابطه،گویای توجه جهانی نسبت به این مسأله است این ای درجهانی و منطقهکنفرانس و برگزاری چندین 

-ها را صریحاً پیشنگاشتورتاجراکنندگان و تولیدکنندگان صرا برای  حقوق انحصاری ۱۹۶۰در سال  ۳۷هااشتنگتورعهدنامه اجراها و ص

ها، اجراهای ضبط شده و آثار آن ینالانتقال آننگاشت در اجازه دادن ترحقوق خوانندگان و تولیدکنندگان صواین عهدنامه نماید. بینی می

 ۳۸.ها بر حسب مورد را به رسمیت شناخته استنگاشتترصو

 و دهدمی قرار هنری هایآفرینش زمره در را افزارنرم علمی، و هنری نگاه. کردند آراییصف هم برابر در افزارهای مختلفیبرای نرم تألیف حق

 اختراعی یا هنری اثری افزارنرم آیا که داشت وجود پرسش این اما داند؛می حاکم آن بر را اختراعات ثبت مقررات و معنوی مالکیت قانون

 قانونی هایحمایت از باید اصلی طرح و مفهوم تنها یا آیدمی شمار به نوآوری اجزایش همه آیا است علمی اختراع و نوآوری اگر است؟ علمی

 ۳۹شود؟ مندبهره

سه بند است. در بند اول شرایط حمایت از اثر و در بند دوم موضوعات مورد حمایت در قوانین موجود و در بند سوم  این گفتار مشتمل بر

 است.مدت حمایت از این آثار مورد بررسی قرار گرفته

 شرایط حمایت از اثر

 ت:اس ذکرثبت آن و اعالن مشخصات قابل  شرایطی نظیر اصالت اثر در زمان و مکان انتشار اثر و مشروعیت اثر و برای حمایت از اثر،        

 الف ـ اصالت

البته این که چه میزان از اصالت اثر و ابتکار برای تحقق این شرط الزم است بستگی به  استشرط ماهوی حمایت، داشتن اصالت         

بتکار و ابداع در جمالت مختلف به این کاربردن کلمه، اهبا ب .ح.م.م.هق 2و  ۱مثالً قانونگذار ایران در مواد   کشورهای مختلف دارد.   قوانین 

بدین معنی که آنچه شرط  4۱است نه نوعی 4۰ویند دارای مفهوم شخصیگفرانسه می است. اصالت به طوری که حقوقدانان شرط اشاره کرده

 شود، این است که اثر، مظهر شخصیت مؤلف باشد ولی نو بودن آن از لحاظ نوعی الزم نیست.حمایت محسوب می

نویسنده از فکر و موضوع واحدی برای ایجاد دو اثر ادبی مستقل استفاده کنند به طوری که محتوای دو کتاب مشابه ولی ترکیب  گر دومثالً ا

شود، اگر چه کتابی که بعداً منتشر شده مفاداً نو نباشد بدین معنی است که در و عبارات آن متفاوت باشد. هر یک از آنها اصیل تلقی می

ویند اثر باید اصیل باشد ولی نیازی به نوبودن آن نیست. اصالت در اینجا مفهومی شخصی و نوبودن مفهومی نوعی گمیحقوق فرانسه 

-هنگامی که پدیدآورنده در خلق یک اثر، ابتکار و نوآوری به خرج می»وید : گالسنهوری حقوقدان بزرگ مصری درباره اصالت اثر می 42است.

 4۳گردد.نماید و از همین رو مشمول حمایت قانونی میاش به اثر، چیزی اضافه میداد و ذوق و سلیقهدهد، در واقع از شخصیت و استع

اثری  منتسب به شخصیت وی باشد. منظور از اصیل بودن اثر این است که اثر توسط شخص پدیدآورنده به وجودآمده باشد وبه عبارت دیگر

باشد. اصالت غیرازتکراری نبودن و نوبودن است زیرا مثالً اگر دونقاش یکی پس از  قابل حمایت است که اصیل و به بیان دیگری ابتکار داشته

شود هر چند دیگری از یک منظره تابلوهایی بکشند که اثر هر یک با توجه به اینکه انعکاسی از شخصیت پدیدآورنده است اصیل محسوب می

کار بردن کلمه ابتکار و ابداع این شرط حقوق م.م.ه با بهاز قانون حمایت  2و  ۱قانونگذار ایران نیز در مواد  44ه تابلوی دوم اثر جدید نیست.ک

 را مدنظر داشته است.

  ۱۹۹۱رالعملدستو گرچه بایدگفت پاارو یهدتحاا حقوقی راتمقر ردمو در ای هم جاری است.های رایانهشرط اصالت در خصوص برنامه

 که آن، یک دهما مسو بند  معتقدند برخی ماا ده،نکر ذتخاا را صریحی موضع هیچ صخصو ینا در اییانهرا یهابرنامه رهبادر پاارو یهدتحاا

 را یانهرا توسط هتولید شد رثاآ بر صالتا قصد که دهکر معنا ایگونه به را صالتا ممفهو ،نستهدا آن صالتا را ثرا از حمایت یماهو طشر

                                                           
37 - WPPT 

 ۳۷ص ،۱۳۸۱تهران: خانه کتاب اردیبهشت  شفیعی شکیب، مرتضی، حمایت از حق مولف؛ قوانین ملی و مقررات بین المللی، .۸۳
 ،۷ شماره دوم، دوره فرهنگی، تحقیقات فصلنامه تهران، دانشگاه ،هاچالش و ای،راهکارهارایانه هایبازی و افزارهانرم برای تألیف .حق اهلل ایوبی ، حجت .۹۳

 45-2۱ صص ،۱۳۸۸
40 objective 
41 - Subjective 

 .۷۸همان ، ص .آیتی، حمید.42
 .2۹2همان ، ص .السنهوری، عبدالرزاق .4۳
  ۷۳و۷2،صص۱۳۷2صفایی ،سید حسین. مقاالتی درباره حقوق مدنی و تطبیقی، نشرمیزان، چاپ اول، .44
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 به ،باشد صیلا که دمیشو حمایت تیرصو در اییانهرا برنامه:  »ستا هشد تعریف گونه ینا دهما ینا در صالتا ایرز زد،میسا منتفی کامالً

 45ه باشد.ندآورپدید دندیشه خوا و فکر قمخلو که معنا ینا

  ـ مشروعيت ب

که نامشروع نباشد. بنای قانونگذار بر آن است که از منافع و  شرط دیگری که الزم است تا اثری توسط قانون حمایت شود آن است          

 های قانونی خارج است.از دایره حمایت هاست خود به خودمصلحت و ارزش حمایت کند. اثری که برخالف نظم عمومی، یمصالح اجتماع

تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی خالف افزارهایی که به است از صدور تاییدیه فنی برای نرمگوید: شورا مکلفح.پ.ن.می ۱۱ماده 

 اخالق اسالمی و عفت عمومی و سالمت شخصیت کودکان و نوجوانان باشد خودداری کند.

 محسوس بودن شکل آثار-ج
نکنند قابل حمایت نبوده و اساساً حمایت از آن  افکار و اندیشه تا زمانی که از ذهن فرد خارج نشده و به صورت یک امر عینی ظهور          

ای است، به عنوان مثال یک اثر ادبی به صورت الفاظ و های فکری به گونهرسد. این بروز و ظهور در هر یک از آفرینهمعنا به نظر مییب

 یابد.ها، خطوط و... تجلی میهای موزون و یک اثر هنری در قالب اشکال، رنگهای هدفمند و معنی دارد، یک اثر موسیقی در شکل نتجمله

 ـ اعالن مشخصات  د

آ ، حالت خاصی را که منحصر به صفحات یا نوارهای موسیقی و صوتی است به شرح زیر مورد اشاره  .و ن  ک.ت و ت  .ق 4ماده  

 :قرار داده است

در داخل دایره و  P4۶المللی شود که در روی هر نسخه یا جلد آن عالمت بینصفحات یا نوارهای موسیقی و صوتی در صورتی حمایت می»

 «تاریخ انتشار و نام و نشانی تولید کننده و نماینده انحصاری و عالمت تجاری ذکر شده باشد.

به معنای دارای حق Patent هباشد و آن نخستین حرف از کلمدر داخل دایره می Pالمللی، عالمت شناخته شده های بیندر کنوانسیون

نشانگر الزامی بودن تبعیت از  م.م.ه.ق 4در متن ماده « …شود که در صورتی حمایت می» :رتانحصاری است. در ضمن به کار رفتن عبا

 (P)پاریس نیز داشتن عالمت  ۱۹۷۱کنوانسیون  4۷«های قانونی در این مورد خاص است.گذار برای برخورداری از حمایتخواست قانون

 بینی نموده است.همراه با ذکر نام دارنده حق مؤلف را پیش

بینی شده است ولی چون حق معنوی بته برای حمایت از حقوق مادی شرط چاپ اولین بار در ایران و یا پخش یا نشر یا اجرا در ایران پیشال

ضابطه سرزمینی یا محلی که در  ..« …حقوق معنوی پدیدآورنده محدود به زمان و مکان نیست» دارد:که مقرر می ق.ح.م.م.ه4مطابق مادۀ 

المللی شناخته شده در مورد آن رعایت های بین( و ضابطه اصل خاک و خون که در کنوانسیون22بینی شده )ماده شپیهمین قانون 

 زمان و مکان در آن نقش ندارند. لذا  باشد و هیچ کس حق تجاوز به آنها را ندارد الرعایه میشود و در هر زمان مکانی الزمنمی

 اثر ـ ثبت ه

شود ماده آید و موجد حق تلقی نمیشرایط شناسایی اثر و برخورداری آن از حمایت قانونی به شمار نمیثبت اثر در ایران از  

توانند اثر و نام و عنوان و نشانه ویژه خود را در مراکزی که وزارت فرهنگ و هنر )وزارت پدیدآورندگان می»اشعار می دارد:  ق.ح.م.م.ه2۱

 ها الزامی و در برخی اختیاری است.ای از کشورثبت اثر در پاره نماید به ثبت برسانند ثار آگاهی میفرهنگ و ارشاد اسالمی( با تعیین نوع آ

نمایانگر اختیاری بودن ثبت یک اثر ادبی و هنری در ایران است. لیکن به جهاتی که بیشتر به سود مؤلف است،  2۱در ماده « تواندمی»کلمه 

و در هنگامی که حقوق مادی و معنوی او در معرض تجاوز  عمل ثبت اماره شناسایی مالک اثر استثبت اثر ضرورت دارد؛ از جمله این که 

به  ۱۳5۰دی ماه  4ماده در تاریخ  ۷مشتمل بر  ۱۳4۸اجرایی قانون  هنامگیرد، در مقام اثبات ادعای او در دادگاه مفید است. آئینقرار می

 باشد.ثبت اثر می یفات تصویب هیئت وزیران رسید که تماماً ناظر به تشر

در کنوانسیون برن نیز ثبت اثر اختیاری است و از اثر هیچ تعریفی ارائه نداده است و در پیرامون آن در بخش اول به تفصیل سخن گفته 

 است.

 چاپ، پخش، نشر یا اجراي  اثر براي نخستين بار در ایران-ح

ده ایرانی یا بیگانه برای نخستین بار در کشوری غیر از ایران چاپ یا نشر یا ق.ح.م.م.ه حق مادی اگر اثر یک پدیدآورن 22مطابق ماده         

المللی قابل انتقاد به عرضه شده باشد این اثر از نظر این قانون،  قابل حمایت نخواهد بود. این عدم حمایت از نظر اخالقی و حسن تفاهم بین

در موردتکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی، » دارد: که مقرر می ۱۳5۶مصوب رسد لذا با توجه  به تصویب ق. ت وت.ک و ن . آ نظر می

                                                           
45 - A Study of Conflicts in SoftwareProtectionin the EuropeanCommunity University of Bristol,England.1999.p105 
46 patent 

 ۸2همان ، ص  .آیتی، حمید .4۷
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تخصیص  22ماده «  های مذکور در این قانون به شرط وجود عهد نامه یا معادله متقابل نسبت به اتباع سایر کشورها نیز جاری است.حمایت

 شود.فراهم می خورد و تا حدودی زمینه برخورداری  بیگانگان از حقوق مادی اثرشان می

از نظر اقتصادی این حکم به  افزارها مورد استفاده در کشور محصول خارجی هستند.گوید از آنجا که عمدتاً نرمح.پ.ن.می۱۶ماده        

ا فرق بین شود و قانون فرانسه نه تنهای دیده نمیباشد. در کشور فرانسه چنین قاعدهباشد هرچند از نظر حقوقی قابل انتقاد میمصلحت می

 4۸کند.بار در خارج فرانسه چاپ یا اجرا شده باشد حمایت میتبعه کشور و بیگانه نگذاشته بلکه از آثاری نیز که برای نخستین

هم این است که تولید وتوزیع در تری را مقرر کرده وآن ضابطه سخت ۱۶شویم که مادهمتوجه می 22ق.ح.پ.ن با ماده ۱۶در مقایسه ماده 

 د.ایران باش

ای که حمایت از حقوق معنوی پدیدآورنده منوط به چاپ یا پخش یا نشر برای نخستین بار در ایران نیست. پس نویسنده 22مفهوم ماده

 تواند علیه فرد دیگری که کتاب وی را به نام خود منتشر کرده اقامه دعوی  نماید.کتابش در ایران چاپ یا پخش نشده است می

ای در قانون شرط اقامه دعوا محسوب و ثبت برنامه رایانه 4۹ای استه تائیدیه فنی  مقدمه الزم برای ثبت برنامه رایانهبا این حال باید گفت ک

ای مبتذل است و های رایانهکردن برنامهکار اجرائی ممنوعاین قانون در مقام بیان آن است راه ۱۱شود نه شرط حمایت زیرا آنچه مادهمی

 د.بیش ازاین داللت ندار

افزار مورد نظر ، مذکور و استماع دعوی نقض این حقوق در محاکم مشروط به این است که در مورد نرممواد اعمال حمایت قانونی موضوع 

افزار ، توسط وزارت قانون مزبور به امکان ثبت نرم ۸فنی توسط شورای عالی انفورماتیک صادر شده باشد البته گرچه در ماده  یهقبالً تائید

قانون ذکرگردیده  ۹طوریکه در ماده رسد همانه نظر میباست ولی  یا اداره ثبت عالئم و اختراعات اشاره شده فرهنگ و ارشاد اسالمی و

افزار ، تبیین امکان حمایت از آن افزار را مشمول حمایت قانون قرار داده و غرض از اشاره به ثبت نرمالذکر، نرماست صدور تائیدیه فنی فوق

های قانونی ضروری نشمرده ر مبنای قانون ثبت عالئم و اختراعات است چراکه قانون حمایت نیز چنین شرایطی را جهت اعمال حمایتب

بته است و تنها شرط الزم این است که آثار مربوطه برای اولین بار در ایران و نه در کشوری دیگر چاپ ، پخش ، نشر و یا اجرا شده باشند، ال

در صورتی مورد حمایت  ۱دارد حقوق مذکور در ماده این قانون چنین شرطی را در نظر گرفته و اشعار می ۱۶افزارها نیزماده در مورد نرم

افزارهایی که توزیع نشده تولید و توزیع شده باشد، بنا بر این دعاوی مربوط به نرم راناین قانون خواهد بود که موضوع برای نخستین بار در ای

های رسیدگی به اینگونه دعاوی اند قابل استماع نمی باشد . همین نکته یکی از پیچیدگیبرای اولین بار در ایران تولید نشده و یا این که

رغم مشابهت (متمایز از نوع خارجی بداند ، افزار منتسب به خویش را ) علیاست چرا که در بسیاری موارد ممکن است طرف دعوی ، نرم

افزار مزبور نسبت به نرم افزاری صادر شده و متعاقباً دارنده نرم ۸ن مورد این است که اگر تائیدیه فنی موضوع ماده نکته قابل توجه در ای

قانون )به این معنا که نرم  ۱۶مدعی نقض حقوق خویش توسط شخصی دیگر گردد آیا دفاع طرف دعوی به استنادعدم تحقق مفاد ماده 

ولید نشده است ( قابل استماع هست یا خیر ؟ در پاسخ به این سؤال از یک سو میتوان گفت که صدور افزاری برای نخستین بار در ایران ت

افزار برای نخستین بار در ایران گردد که نرمای صادر میقانون دارد و در صورتی چنین تائیدیه ۱۶تائیدیه فنی مزبور داللت بر رعایت ماده 

رسد که صدور تاییدیه فنی یاد شده طریقیت دارد نه موضوعیت به این معنا که صدور آن می نظره تولید شده باشد ولی از طرف دیگر ب

-دارد ولی هرگاه طرف دعوی در مقام دفاع در مقابل شکایت مطروحه مدعی این امر شود که نرم ۱۶داللت بر عدم اثبات خالف مفاد ماده 

بایستی به ادعای وی رسیدگی نمود و صدور تاییدیه فنی مانع این امر نخواهد  افزار مورد دعوی قبالً در کشوری دیگر تولید یا توزیع شده

باید در آئین  2افزار) البته بر مبنای شرایطی که طبق ماده افزارها ، احراز و پذیرش تقاضای اختراع بودن نرمالیحه قانونی نرم ۱۰بود . ماده 

سه کارشناس ارشد نرم افزار ) بعنوان نمایندگان شورای عالی انفورماتیک (،  نامه دیگری تعیین گردند ( در صالحیت کمیته ای مرکب از

 است.دانستهحقوقیکارشناسویکوامالکاسنادثبتنماینده سازمان

عالی انفورماتیک نسبت به رعایت شئونات اخالقی و مذهبی  این قانون منوط به این است که شورای ۹صدور تاییدیه فنی موضوع ماده  

افزارمورد نظر از وزارت فرهنگ ارشاد اسالمی ، استعالم و مرجع مزبور مکلف است ظرف مدت دو هفته پاسخ خود را اعالم نماید در نرمحاکم 

باشد چرا که در غیر این صورت قید نظر ظرف مهلت مقرر ، طی روند صدور تاییدیه فنی میرسد که ضمانت اجراء عدم اعالمو به نظر می

افزارهائی که هر حال در صورت اعالم مرجع یاد شده شورا مکلف به امتناع از صدور تائیدیه فنی برای نرمهده می نماید ، بمدت عبث و بیهو

 5۰مخل عفت عمومی و اخالق اسالمی و سالمت و شخصیت کودکان و نوجوانان هستند می باشند .

 ایران فعلی حقوق در خارجیان آثار از حمایت کیفیت

                                                           
 ۷۸ص ۱۳۷5نشر میزان، تهران ، ، حقوق مدنی و حقوق تطبیقی،صفایی .۸4
 ق.ح.پ.ن ۸ماده .۹4
 2۸۹عالی انفورماتیک کشور .ص  شورای،پدیدآورندگان نرم افزار قانون۱۱ماده  .۰5
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 ق.ح.م.م.ه مادی 22 ماده طبق ایران قوانین در کنند؟ پیگری را حقوقشان نقض ایران داخلی قوانین به استناد با توانندمی خارجیان آیا

 قبالً  و باشد شده اجرا یا نشر یا پخش یا چاپ ایران در بار نخستین برای اثر که بود خواهد برخوردار قانون این حمایت از موقعی پدیدآورنده

. نیست گیری تصمیم در مالک اثر، پدیدآورنده تابعیت ماده عنصر این به توجه با. باشد نشده اجرا یا و پخش یا نشر یا چاپ کشوری هیچ در

 ایران در  باشد، زیرا مندبهره قانون این حمایت از تواندمی باشد، کرده منتشر ایران در باراولین برای را خود اثر اگر خارجی شخص یک لذا

 لذا و شوندمی منتشر خارج در همگی خارجی آثار نیز معموال. کنند استفاده سو وی حقوق نقض با پدیدآورنده رضایت بدون اثر از تواننمی

 5۱.بود نخواهند برخوردار ایران قانون حمایت از

 حمایت از باشد، اجراکرده یا و پخش یا نشر یا چاپ ایران از غیر کشوری در بار نخستین برای را خود اثر ایرانی، پدیدآورنده اگر بنابراین 

  .نیست موردنظر قانون این در تابعیت عنصر که چرا بود، نخواهد برخوردار ایران قانون

 

 

 ماليت داشتن اثر -و
شود بلکه نقش عرف و مطابقت با نظم عمومی و اخالق مالیت داشتن یک اثر از نظر قانونی تنها به ارزش اقتصادی آن اطالق نمی       

مورد نظر قرار گیرد. زیراممکن است آثاری وجودی داشته باشند که قابلیت مبادله  دارند، ولی از نظر قانون و عرف، ارزشمند حسنه نیز باید 

 گیرند.تلقی نشده و مورد حمایت قرار نمی

 مشروع هم باشد.  ای که دارای ارزش اقتصادی باشد مالیت دارند. البته ارزش اقتصادی باید از نظر قانونیهای رایانهتنها برنامه

 موضوعات مورد حمایت
فکر فرد یا افرادی است که  ، اختراع نتیجه۱۳۸۶های صنعتی وعالئم تجاری مصوب آبان به موجب ماده یک قانون ثبت اختراعات، طرح       

کند. در اختراع ها حل مید آنکند و مشکلی را در یک حرفه، فن، فناوری، صنعت و ماننای خاص را ارائه میبار فرایند یا فرآوردهبرای اولین

پاش یا یک ابزار خارجی کند؛ مانند اختراع یک سم، فکر و ایده مخترع در قالب یک محصول یا فرآورده نمود پیدا می52فرآورده یا محصول

های صنعتی، مراد از و طرحقانون ثبت اختراعات  2کننده در قالب آن، ایده و محصول فکر خود را ابراز کرده است. با توجه به مادهکه اختراع

بار فرایند یا شود. به کسی که برای اولینصنعت، معنای گسترده آن است و شامل مواردی نظیر صنایع دستی ، کشاورزی و خدمات نیز می

داره مالکیت صنعتی ی اختراع، سندی است که انامه، گواهی۳شود.به موجب مادهنامه اختراع اعطا میکند گواهیای خاص را ارائه میفراورده

 مند شود.تواند از حقوق انحصاری بهرهی آن میکند و دارندهبرای حمایت از اختراع صادر می

ای متعلق به افزار رایانهبرداری مادی و معنوی نرمحق نشر، عرضه ، اجراء و بهره ح.پ.ن قانون ۱بر اساس ماده ای افزارهای رایانهدرمورد نرم

 .افزارخواهدبودنرماحکامنیزمشمولایرایانهپردازشقابل ها در محیط. نحوه تدوین و ارائه داده پدید آورنده آن است

ای را به عنوان آثار ادبی داخل در مصداق کنوانسیون برن برای های رایانهمطابق مواد دستورالعمل اتحادیه اروپا کشورهای عضو باید برنامه 

ای را شامل کلیه اشکال از مقدمه دستورالعمل اصطالح برنامه رایانه ۷مایت حقوق مولف قرار دهند. بندحمایت از آثار ادبی و هنری تحت ح

افزار گنجانده شده است. به موجب این بند این  اصطالح شامل طراحی مقدماتی نیز هایی که در یک سختداند از همان برنامهها میبرنامه

ای در ای باشد که امکان منجر شدن به یک برنامه رایانهشد. مشروط بر این که طبیعتان به گونه شود که به خلق یک برنامه منجر خواهدمی

 مراحل بعدی را داشته باشد.

 مدت حمایت

 در اثر که زمانی مدت به. باشدمی آنها از قانونی حمایت مدت فکری، هایآفرینه از حقوقی حمایت بحث در مهم مسائل از دیگر یکی         

 حیات زمان در شود،می ناشی اثر از که مالی برداریبهره حق فاصله، این در. گویندمی حمایت مدت دارد، قرار خصوصی مالکیت قلمرو

 و لهمموصی یا لهموصی وارثان، یا وراث به است، متفاوت کشور هر در که زمانی مدت برای او، فوت از پس و او خود به متعلق آن صاحب

 کند:می بیان رابطه این در ق.ح.م.م.ه، ۱2 ماده. گیردمی تعلق دیگر گیرندگانانتقال یا گیرندهانتقال

 سی پدیدآورنده مرگ تاریخ از شودمی منتقل وراثت یا وصایت موجب به که قانون این موضوع پدیدآورنده مادی حقوق از استفاده مدت»

اختیار  در عمومی استفاده منظور به مدت همان برای باشد نشده منتقل کسی به وصایت اثر بر یا باشد نداشته وجود وارثی اگر و است سال

 «گرفت. خواهد قرار اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت

                                                           
 ۱۳۷۷بهشتی، شهید دانشگاه حقوق دانشکده خصوصی حقوق لیسانس فوق نامه پایان »معنوی مالکیت«, مرتضی درجه، عابدی ۱5
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 و پخش نمایش، اجرا، و عرضه چاپ، و گرددمی عمومی مالکیت قلمرو وارد اثر ۱2ماده  در شده بینیپیش زمان گذشت از پس بنابراین

 5۳باشد.می آزاد اثر انتشاردهندگان برای آن از دیگر استفاده هرگونه

ی است. از این حیث نیز مطالعه اافزار یا برنامه رایانهافزار مدت حمایت از نرمیکی از ابعاد حقوق پدیدآورندگان نرم طور که بیان شدهمان

 .تواند مفید باشدحقوق اتحادیه اروپا می

از ماده اول خود ) همچنین  ۱در بند  سازی مدت حمایت از حق مولفهماهنگراجع به  ۱۹۹۳اکتبر  2۹دستورالعمل اتحادیه اروپا مورخ 

در جامعه اطالعاتی ( مدت حمایت از  مرتبطهای حق مؤلف و حقوق سازی برخی جنبه راجع به هماهنگ 2۰۰۱دستورالعمل اروپایی سال 

هرچند این ماده  سال پس از مرگ وی مقرر کرده است. ۷۰ اضافه هکنوانسیون برن را طول عمر مولف ب 2آثار ادبی و هنری به مفهوم ماده 

راجع  2۰۰۹آوریل  2۳مورخ  24/2۰۰۹گیرد ولی دستورالعمل اروپایی شماره افزارها را در بر نمیناظر به آثار ادبی و هنری است و ظاهراً نرم

ای و های رایانهمتعهد به حمایت از برنامه ،ه کشورهای عضودارد کخود صراحتاً اعالم می ۱ای در ماده های رایانهبه حمایت حقوقی از برنامه

سال پس از مرگ  ۷۰افزارها در حقوق اروپایی افزارها همانند آثار ادبی به مفهوم کنوانسیون برن هستند. در نتیجه حمایت از نرمنرم

های تجاری حقوق ان تجارت جهانی راجع به جنبهنامه سازمپدیدآورنده خواهد بود. از این حیث تعارضی بین مقررات اروپایی و موافقت

هایی است که مدت حمایت براساس طول عمر مولف نامه ناظر به فرضاین موافقت ۱2وجود ندارد زیرا ماده  54تریپس مالکیت فکری

 د.محاسبه نشده باش

توجه به سرعت غیرقابل تصور تحوالت در عرصه باید خاطر نشان کرد که با  ایهای رایانهافزارها یا برنامهدر خصوص مدت حمایت از نرم

افزاری که افزاری شاید بیشتر از سه سال نباشد. در حقیقت، نرمهای نرمویژه بستههافزارها بهای اطالعاتی و ارتباطی، عمر متوسط نرمفناوری

افزارهایی با همان دهد، زیرا نرممی از دستافزار شود چند سال دیگر اهمیت خود را در بازار نرمامروز برای کارکرد مشخصی تولید می

افزار تولید شده در چند سال ای که کاربران نهایی، نرمشوند به گونههای بیشتر و حتی شکل و ظاهر زیباتر خلق میکارکرد ولی با قابلیت

-های نرمافزار یا بستهیک سو، خالق نرمسپارند. با این همه، مدت حمایت همچنان دارای اهمیت است زیرا از پیش را به بوته فراموشی می

لحاظ مدنی و کیفری تحت تعقیب قرار هسازی یا تکثیر کنند، بافزار متعلق به وی را شبیهواند اشخاصی را که بدون اجازه وی نرمتافزاری می

رند و تولید آن مستلزم زمان بیشتر و ای داافزارهای سفارشی که کارکردهای بسیار مشخص و گاه پیچیدهدهد و از سوی دیگر، در مورد نرم

گیرنده )حسب مورد( را در پدیدآورنده یا سفارش تواند حقوقاستفاده از منابع مالی، مادی و انسانی قابل توجهی است، مدت حمایت می

 د.محدوده زمانی قانونی تامین و تضمین کن

افزار سال از تاریخ نخستین عرضه عمومی نرم 25ر چین این مدت دبرای نمونه  مدت زمان حمایت از حقوق مادی در کشورها یکسان نیست

شود. افزار در طول حیات فرد هفتاد سال پس از فوت پدیدآورنده حمایت میمیالدی، حقوق مادی نرم ۱۹۹۳است. در اتحادیه اروپا از سال 
افزار را افزایش کامپیوتری مدت زمان حمایت از حقوق نرمافزارهای رسد کشورهای توسعه یافته به دلیل صادرات عمده نرمبه نظر می55

افزار به سبک افزار تمایل چندانی به حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرماند؛ اما کشورهای در حال توسعه با توجه به واردات عمده نرمداده

 یافته ندارند.کشورهای توسعه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ۱2۱آیتی،حمید. همان،ص .۳5

54 - Trips 
 میالدی ۱۹۹۱افزارهای کامپیوتری مصوب قانون حمایت از نرم ۱5ماده  .55
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