
 

 حقوق مالکيت فکري

مهندس سيد احسان حسينی: گرد آورنده   

 شرکت مهندسی یاقوت سبز ایرانيان

Mysi.ir 

  



 تعاریف و کليات: بخش اول 

 )کپی رایت)تعریف حقوق مالکيت فکري: الف 

فکري بشر را تعيين   حقوق مالکيت فکري، مفهوم حقوقی نوینی است که چگونگی حمایت و استفاده از آفرینش هاي

مالکيت صنعتی از اختراع ها، طرح هاي . باشد می کند و مشتمل بر دو رکن مالکيت صنعتی و مالکيت ادبی هنري می

محافظت می کند و مالکيت ادبی و ... صنعتی، عالئم تجاري یا خدماتی، اسامی تجاري، حق کسب و پيشه در تجارت و

 .اي مرتبط با آن حمایت می نمایده¬هنري از آثار ادبی و هنري و آفریده

جان مایة حقوق مالکيت فکري حمایت از حقوق پدیدآورنده اثر و ایجاد زمينه اي مطمئن در جهت تشویق هنرمندان و 

  صنعتگران براي خلق آثار بهتر است که در صورت تحقق چنين زمينه اي بخش هاي مختلف جامعه هم با آگاهی از

 .نتفع خواهند شداصالت آثار، از فواید آن م

 .در معنا و به جاي مالکيت فکري استفاده می شود "کپی رایت"در کشورهاي انگليسی زبان و آمریکا واژه 

به خاطر  "معنوي"ترجمه شده است که به نظر می رسد کلمه  "حقوق مالکيت معنوي"این حقوق اغلب در کشور ما به 

به عبارت . را در رابطه با معنی و مقصود مورد نظر ادا نمی کندمعانی گسترده اش آنگونه که باید و شاید حق مطلب 

چرا که اغلب در مقابل مادي، صوري و . روشن تر و به اصطالح اهل منطق، این کلمه جامع هست اما مانع نيست

ه ظاهري تعریف شده است در حاليکه مقصود و منظور از این نوع مالکيت، حقوقی است که نشأت گرفته از فکر، اندیش

 .و قوه تعقل انسان ميباشد

انحصاري   حقوقی است که به صاحب آن اختيار انتفاع": دکتر ناصر کاتوزیان حقوق معنوي را چنين تعریف کرده است 

 ".از فعاليت و فکر و ابتکار انسان را ميدهد

معاهدة تأسيس سازمان  2ماده . موضوع مورد حمایت در این حقوق، آثار فکري و آفریدههاي خالقانة بشري ميباشد

جهانی مالکيت فکري ، فهرست نسبتاً جامعی از موضوعاتی که تحت حمایت حقوق مالکيت فکري هستند نام برده 



آثار ادبی و هنري، علمی، اجراهاي هنرمندان آثار نمایشی، آوا نگاشتها و سازمانهاي ضبط و  " :است که عبارتند از

ش انسانی، کشفيات علمی، طرحهاي صنعتی، عالئم تجاري، مبد  جررافيایی پخش، اختراعات در تمامی زمينه هاي تال

کاال، حمایت در برابر رقابت غير عادالنه، و تمامی حقوق دیگري که ناشی از فعاليت فکري در زمينههاي صنعتی، 

 ".علمی، ادبی و هنري هستند

  .تعریف شده "نري اصيلنوعی حمایت قانونی از آثار ادبی و ه"در حقوق آمریکا نيز کپی رایت 

در این  "اش مختص او نيست¬هيچ یک از دارایيهاي فرد به اندازه محصوالت فکري "این فرض استوار است که .1

سيستم، کپی رایت زمانی موجودیت می یابد که مؤلف بتواند کلمات و یا اثر خود را به طور محسوس مرتب کرده و به 

  . یک کتاب یا مقاله با ماشين تحریر یا دست نوشته یا دیکته شودآن نماد بيرونی بدهد؛ مثل زمانی که 

 

عبارت است از ( حق مؤلف،حقوق مالکيت فکري)با توجه به تعاریف قانونی و حقوقی ميتوان گفت که کپی رایت .2

این  برداري از¬حق مشروع و قانونی و داراي ضمانت اجرایی که براي حفظ حقوق مادي و معنوي پدیدآورنده و بهره

 .حقوق به پدیدآورنده آثار اصيل و ابتکاري تعلق ميگيرد

. همانگونه که از تعاریف ارائه شده استنباط ميشود حق مؤلف شامل دو حق معنوي و مادي یا مالی و اقتصادي است

حق معنوي حقی است که پدیدآورنده را قادر ميسازد جهت حفاظت از ارتباط شخصی بين خود و اثر منتشره اش، 

تواند به عنوان پدیدآورنده اثر نام برده شود و یا اجازه انتشار آن را  مثالً تنها خود او می  .دامات خاصی را اتخاذ کنداق

برداري مالی و  داده یا مانع نشر آن شود و یا جلوي تحریف آن را بگيرد، در حالی که حق مادي، جنبه بهره

حق اخير بر . نزد عموم عرضه نماید  تواند آن را که مشاراليه می منفعت تجاري را در نظر دارد، به این معنا تحصيل

  .خالف حق معنوي، قابل انتقال و معامله است

در اعالميه جهانی حقوق بشر و ميثاق بين المللی حقوق اقتصادي ـ اجتماعی و فرهنگی و مدنی و سياسی نيز بهره 



ها جهت تامين حفظ، توسعه و ترویج آثار ادبی  توسط دولت مندي از منافع مادي و معنوي و لزوم اتخاذ تدابير مناسب

در این رابطه،گویاي توجه   و برگزاري چندین کنوانسيون جهانی و منطقه اي. و هنري مورد تأکيد قرار گرفته است

 .جهانی نسبت به این مسأله است

 افزار تعریف نرم: ب 

ها و ¬افزار وجود دارد؛ سخت افزار به دستگاه فزار و نرمهمانطور که می دانيد در مورد کامپيوتر دو اصطالح سخت ا

 .افزار به جنبه هاي غير ملموس و غير مادي کامپيوتر مربوط می شود ابزار مادر، ملموس و عينی و نرم

لی افزار هاي کاربردي نام برد ، و توان از سيستم عامل و نرم افزارها انواع و اقسام مختلفی دارند که از آن جمله می نرم

افزار انجام  افزارها از یک جهت ،بسيار به یکدیگر شباهت دارند و آن اینکه براي ساخت و توليد یک نرم تمام نرم

الزم است و همچنين پيچيدگی و تنوع کار ( افزار گفته می شود که به آن مهندسی نرم)مراحل مختلف و گاه پيچيده اي 

هاي فکري تشخص  افزار در بين آثار موضوع حقوق مالکيت ه نرمدر عين اینکه تخصص هاي ویژه خود را می طلبد، ب

در فرایند توليد  (و تکامل)لذا انجام و طی مراحل تحليل، طراحی، برنامه نویسی ـ تست . و اصالت خاصی می بخشد 

متبحر،  تردیدي نيست که انجام این مراحل عالوه بر نياز به نيروي انسانی کار آزموده و. افزار ضروري است هر نرم

مستلزم در اختيار داشتن سرمایه و منابع مالی الزم و کافی بوده و در عين حال مدیریت قوي و کار آمدي را الزم دارد 

که با شناخت دقيق و کافی از بازار و نياز جامعه، مجموعه عوامل توليد را هدایت و راهبري نموده و نهایتاً منتهی به 

ه در عين اینکه مطابق با اهداف از پيش تعين شده و استانداردهاي الزم باشد ، به افزاري گردد ک طراحی و توليد نرم

افزار  با توجه به این فرایند و هزینه هاي سرسام آوري که جهت تهيه و توليد یک نرم. نيازهاي موجود نيز پاسخ دهد

اي یک اصل مهم و غيرقابل  ایانهافزارهاي ر صرف می گردد، لزوم حمایت حقوقی و قانونی از حقوق پدیدآورندگان نرم

بحث در تمامی نظامهاي حقوقی دنيا است و تردیدهاي احتمالی که در این زمينه وجود دارد بيشتر معطوف به حمایت یا 

افزارهاي خارجی در حوزه هاي ملی است واال در خصوص حقوق انحصاري پدیدآورنده و  عدم حمایت از نرم



 .تردیدي وجود نداردضرورت حمایت قانونی از آن، هيچ 

 

 افزارها چگونگی حمایت قانونی از نرم: ج

افزار در کشورهاي مختلف یکسان نيست به طور مثال در انگلستان صریحاً  قوانين حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم

آمریکا  در.تحت قوانين حق مؤلف می دانند و در بسياري دیگر از کشورها آن را اختراع به حساب می آورند   آن را

هاي کامپيوتري زیر عنوان کارهاي ادبی که واجد حق مؤلف  برنامه ، 6791رایت مصوب  ي قانون کپی نيز طبق اصالحيه

ها و سایر عناصري را که  رایت آمریکا صفحه نمایش، فهرست به عالوه موسسه کپی. بندي شده است هستند، طبقه

هاي ابتکاري  برنامه  قلمداد کرده و این عناصر را زیر عنوان شوند، واجد حق مؤلف رو می ها روبه کاربران با آن

، دستورالعملی را براي حمایت از 6776شوراي اتحادیة اروپا نيز، در ماه مه سال . کامپيوتري حمایت کرده است

  .هاي عضو تصویب کرد رایت دولت هاي کامپيوتري و نيز هماهنگ ساختن قوانين کپی برنامه

نامة  موافقت 61ترین قانون قابل اجرا در مورد حمایت از مالکيت فکري در مادة  العمل، مهم دستورقبل از تصویب این 

داشت که واردات، صادرات یا ورود و خروج  هاي عضو را مجاز می نمود داشته است، این قانون دولت "ماستریخت"

افزار، موضوعات  جایی که در زمينة نرم کاالها را بر اساس حمایت از مالکيت فکري، ممنوع یا محدود کند و از آن

هاي بدوي ،  ، دادگاه"ماستریخت"نامه  موافقت 699  تکنولوژیکی پيوسته در حال رشد هستند، در این زمينه ماده

  آور آن را به دادگاه عالی اروپا کند تا مسایل مربوط به قوانين اتحادیه اروپا و قواعد الزام ها را موظف می دولت

. هاي عضو، تفسير واحدي از قوانين اتحادیة اروپا صورت گيرد بدین ترتيب از سوي مقامات قضایی دولت واگذارند تا

کنوانسيون عالی ثبت اختراع اروپایی نيز فهرست موضوعاتی را که زیر عنوان اختراع قابل ثبت هستند، بيان کرده است 

 .ها را استثنا کرده است هاي کامپيوتري و اطالعات مربوط به آن و در این فهرست برنامه

سند الینفک مربوط به حقوق مالکيت فکري که کشورهاي عضو سازمان تجارت )یا تریپس TRIPS در موافقتنامه



اي و گردآوري داده ها جزو حقوق مؤلف  برنامه هاي رایانه 61نيز طبق ماده ( جهانی ملزم به رعایت آن هستند

 .محسوب می شوند

 

سه   اي در نظام هاي حقوقی دنيا افزارهاي رایانه فت که براي حمایت از حقوق پدیدآورنده نرمبا این تفاسير می توان گ

  :روش وجود دارد

درمورد این نگرش باید گفت که ( :کپی رایت)هاي ادبی و هنري  ـحمایت از حقوق پدیدآورنده در قالب مالکيت1

هنري دارد ولی عمده ترین تمایز و اختالف بين این دو در  هاي زیادي با آثار ادبی و افزار کامپيوتري شباهت اگرچه نرم

این است که آثار ادبی و هنري بيشتر از ذوق و سليقه و نوع نگرش افراد سرچشمه می گيرد؛در صورتی که در توليد 

 .افزار ، دانش و آموخته هاي اکتسابی شخص حرف اول را می زند نرم

 

افزار به عنوان یک  در خصوص توليد نرم( : حق مخترع)لکيت صنعتی ـ حمایت از حقوق پدیدآورنده در قالب ما2

افزار بيشتر  این اختالف نظرها بيشتر از آنجا ناشی می شود که نرم.اختراع تردیدها و اختالف نظرهاي زیادي وجود دارد

ود می آیند، امري یک ماهيت دستور العملی و ریاضی داشته و در عين حال بيشتر اختراعات بر مبناي علوم تجربی بوج

  . افزار وجود و سابقه ندارد و در عين حال ایده نيز در قالب نظام حق اختراع قابل حمایت نيست که در نرم

مفيد بودن، معمولی نبودن و )افزاري توليد شود که شرایط و ضوابط اختراع  پذیرفته شده که اگر نرم  البته در حال حاضر

را دارا باشد به عنوان اختراع شناسائی و در این چهارچوب نيز مورد حمایت قرار ( جدید بودن و کاربرد صنعتی داشتن

  .گيرد

 

همانطور که قبالً ذکر شد وجود تردید ها و اختالف نظرها در : افزار ـ ایجاد نظام خاص جهت حمایت از حقوق نرم3

صحاب قانون گذار ، نظام حمایتی اي باعث شد که ا افزارهاي رایانه مورد روش برخورد و یا روش حمایت از نرم



نظام حمایتی می تواند   این .هاي قبلی باشد،مدنظر قرار دهند هر دو نظام  خاصی را که در بردارندهء خصوصيات مثبت

افزار را هم مشمول نظام حمایتی مالکيت صنعتی و هم  تلفيق و ترکيبی از هر دو نظام یادشده باشد، به این معنا که نرم

  .مالکيت ادبی و هنري قرارداد نظام حمایتی

اثر فنی که جنبه ) 66افزارها با توسل به بند  اي،نرم افزارهاي رایانه در کشور ما تا قبل از تصویب قانون حمایت از نرم

به تصویب  6631قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان که در سال  2ماده ( ابداع و ابتکار داشته باشد

 .گرفت میرسيده، صورت 

مبهم ترین بندهاي این قانون است که برخی از استادان حتی آن را زاید دانسته اندو استدالل کرده اند   این بند یکی از

  که اگر اثر فنی چيزي باشد که جنبه ادبی یا هنري ندارد بلکه صرفاً فنی است ، در اینصورت داخل در قلمرو حقوق

 .مربوط به مالکيت صنعتی است که مقررات دیگري برآن حکومت می کند مؤلفان و هنرمندان نخواهد بود بلکه

ـ در مقابل، برخی دیگر از صاحبنظران بعضی از گونه هاي آثار جدید ادبی، هنري، فنی و علمی از جمله نرم 4

 افزارهاي کامپيوتري را با آن انطباق داده اند

 

افزار در آن  وجود ندارد و قریب به یقين حمایت از نرم در این باره 6631البته چون صراحتی در قانون سال  ـ  5

تصویب   وبا توجه به( افزاري نبوده که براي آن قانون وضع کنند چون اصالً نرم)ها منظور نظر قانونگذار نبوده است سال

ی که جنبه ابداع اثر فن  رسد که نباید¬به نظر می  6697اي در سال  افزارهاي رایانه قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم

اما باالخره با توجه به تضييع .و ابتکار داشته باشد را داخل در مالکيت ادبی و هنري و تحت قوانين کپی رایت دانست

افزار در کشور و شکایات فراوانی که به مراجع قضایی می شد،قانون حمایت از  حقوق شرکت هاي پدیدآورنده نرم

باشد و در  يد که ترکيبی از نظام حقوق مالکيت ادبی و هنري و مالکيت صنعتی میاي به تصویب رس افزارهاي رایانه نرم

 .گيرد در بر می  افزار ارتباط دراند را واقع جنبه هاي مشترک این دو قانون که به نوعی با نرم



 اي افزارهاي رایانه نظام حقوقی حمایت از پدیدآورندگان نرم: بخش دوم 

 حقوق مورد حمایت قانون : الف 

افزارهاي  حق نشر ،عرضه،اجرا وحق بهره برداري مادي ومعنوي نرم:دارد  در این زمينه اشعار می 97قانون سال  1ماده 

  . اي متعلق به پدیدآورنده آن است رایانه

 :کند افزار دانسته و از آن حمایت می پس قانون ما دو حق را منحصراً متعلق به پدیدآورنده نرم

 نويـ حق مع2  ـ حق مادي1

 مادي  ـ حقوق1

 .افزار متعلق به پدیدآورنده آن است برداري اقتصادي و حق استفاده مادي از نرم هرگونه بهره

بيان نموده و در ادامه بطور کلی حق بهره برداري مادي را  6قانونگذار برخی مصادیق حقوق مادي رادر ابتداي ماده 

ل حقوق تکثير، پخش، نمایش عمومی، اقتباس، ترجمه، و غيره حقوق مادي، شام. متعلق به پدیدآورنده دانسته است 

برداري مالی یا مادي از اثر خود بوده و هر گونه تصرف در اثر ¬پدیدآورنده داراي حق انحصاري هر گونه بهره. است

  .باشد که متضمن استفاده مالی باشد، متعلق به او می

 

 حق تکثير :  6ـ 1

افزار متعلق به خود را  پدیدآورنده حق دارد نرم.افزار دارد  قی است که پدیدآورنده نرمتکثير اثر اولين و بدیهی ترین ح

این حق بنيادي ترین حق پدید آورنده . را حتی براي یک نسخه ندارند   تکثير نموده ولی دیگران اجازه انجام این عمل

از قبيل چاپ، عکاسی، ) ق مختلف حق نشر و تکثير اثر شامل عمل تثبيت و ضبط مادي اثر به طر  .یک اثر است

می گردد و امکان ميدهد که اثر به طور غيرمستقيم ( گيري ضبط مکانيکی، سينمایی و مرناطيسی¬طراحی، گراور، قالب

که معادل )بخاطر اهميت فراوانی که حق تکثير اثر دارد ،کل حقوق صاحب اثر به کپی رایت . به اطالع عموم برسد



افزار ، طبيعتا بایستی براي فروش و یا واگذاري عرضه  پس از تکثير نرم. شود  تعبير می( اشد ب فارسی آن حق تکثير می

  .شود افزار خوانده می افزار ، تکثير آن است وکل این فرایند ، نشر نرم لذا مقدمه عرضه نرم. گردد

 

  حق اجراي اثر: 2ـ1

بارت است از ارائه مستقيم اثر به مردم از طریق حق دیگر حق نمایش و اجرا همراه با کسب منافع مادي است که ع

در بعضی از کشورها از .و هرگونه نمایش به طرق دیگر است  نمایش عمومی ، اجراي اپرا، کنسرت ها، نمایشگاه ها

فرانسه حق تعقيب نيز وجود دارد که به خالق یک اثر هنري امکان ميدهد که چند درصدي از قيمت فروش   جمله

مثالً از قيمت فروش مجدد یک تابلو نقاشی دریافت دارد و در نتيجه از ارزش اضافی این اثر که در  مجدد اثر خود،

 .نتيجه به شهرت رسيدن خالق حاصل گردیده، بهره مند شود

هاي معنوي بيشتر در مورد آثار ادبی وهنري مثل کتاب ، نمایشنامه،موسيقی و  حق اجراي اثر در عرصه حقوق مالکيت

افزار جهت  افزارهاي کامپيوتري شاید بتوان مواردي را که یک نرم و در مورد نرم. کند مصداق پيدا میآثار صوتی 

و همانگونه که . شود ، معادل اجراي اثر دانست  هاي آن توضيح داده می آشنایی مردم اجرا گردیده وکارکردها و قابليت

 .نيستاشاره شد حقوق مادي پدیدآورنده اثر محدود به این دو مورد 

شکل و تحت هرعنوانی که باشد را   صاحب اثر حق هر گونه بهره برداري و استفاده مادي و اقتصادي از اثر را به هر

 . ( منجمله واگذاري وانتقال حقوق به اشخاص ثالث)خواهد داشت 

  ـ حقوق معنوي2

حقوق و امتيازهاي غير مالی نيز  اي عالوه بر حقوق مالی یا مادي داراي برخی افزارهاي رایانه پدیدآورندگان نرم

حق معنوي، شامل حق پدیدآورنده براي . باشند که مربوط به شخصيت پدیدآورنده و براي حمایت از آن است  می

مخالفت با هرگونه تحریف، تريير شکل، ناقص کردن یا جرح و تعدیل در اثر است که ممکن است به افتخار یا شهرت او 



معنی است که هميشه جامعه، پدیدآورنده را به عنوان مبدع آن می شناسد و از او با این  حق معنوي بدین. لطمه بزند

به عنوان مثال، هر جا سخن از الکل به ميان آید . عنوان نام می برد و به هر حال او را مستحق چنين امتيازي می داند

ه می شود، نام فردوسی به ذهن متبادر می نام محمد بن زکریاي رازي در ميان است، یا هر جا شعري از شاهنامه خواند

حق معنوي از شخصيت پدیدآورنده ناشی ميشود و به محض آفرینش اثر به وجود می آید به موجب حق معنوي .گردد

است که پدیدآورنده دیگران به احترام اندیشه، طرز فکر بيان شخصيت خود موظف سازد و از انجام هر گونه تريير و 

  .ان در اثر خود جلوگيري کندتحریف از جانب دیگر

 

حقوق معنوي :اي اشعار می دارد افزارهاي رایانه آیين نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم 3ـ ماده 6

 .افزار به پدیدآورنده آن و محدود به زمان و مکان نيست و غيرقابل انتقال است افزار عبارت است از حق انتساب نرم نرم

 

 افزارها ق کيفري و مدنی پدیدآورندگان نرمحقو  :ب 

افزار در قوانين بين المللی و ملی کشورها مستوجب ضمانت اجراهاي  تعرض به حقوق مادي و معنوي پدیدآورنده نرم

براي جلوگيري از ¬راه حل هاي مدنی در پی جبران خسارت و روش هاي بازدارنده.مدنی و کيفري می باشد

ت که به حقوق او تجاوز شده و مجازات هاي کيفري بيشتر به منظور تنبيه اشخاصی است تجاوزهاي بعدي به کسی اس

هاي کيفري با بستن جریمه هاي مفصل و با محکوميت هاي  مجازات.گذارند که تعمداً حقوق این حقوق را زیر پا می

مایت از پدیدآورندگان نرم در حقوق ایران نيز مواردي از قانون ح. زندان متناسب با سطح جریمه ها صورت می گيرد

 .افزارهاي رایانه اي به این گونه جرایم پرداخته شده است

اما در سطح بين المللی یک نظام بين المللی هماهنگ براي تعيين ضمانت اجراهاي کيفري و اعمال آنها براي حمایت از 

وق پدیدآورندگان هستند تعيين حقوق پدیدآورندگان وجود ندارد و بيشتر قراردادهاي بين المللی که درمورد حق

مجازات و اعمال آن را به حقوق داخلی کشورها واگذار کرده اند البته وضع در کشورهاي عضو کنوانسيون هاي بين 



المللی مثل برن که به موجب متن معاهده، عضو هستند تا حدي متفاوت است و کشورها به نوعی نقش یک مرجع بين 

ین ترتيب که اگر کشوري عضو این قراردادها و کنوانسيون هاي بين المللی باشد و در یک به ا. کنند¬المللی را ایفا می

هنري اتباعش مورد تعرض قرار گيرد، و کشور محل وقوع جرم هم عضو این قراردادها  –کشور خارجی آثار ادبی 

  کشور محل وقوع جرمباشد، آثار آن کشور مورد حمایت قرار گرفته و ضمانت اجراهاي مندرج در قوانين داخلی 

افزارها هست و اینکه بنا به همين نگرشها حقوق  اما با توجه به نگرش هاي متفاوتی که به حقوق نرم. اعمال می شود

 .مرجع رسيدگی و قانون حاکم متفاوت است گاهی مسله را کامالً پيچيده می کند

ان حقوقی را که براي اتباع خود قائلند براي کنوانسيون برن از کشورهاي عضو خواسته شده که هم 5ماده  6در بند 

. در سایر قراردادهاي بين المللی نيز این شرط گنجانده شده است. اتباع کشورهاي عضو کنوانسيون نيز قائل باشند

کنوانسيون برن نحوه اعمال مجازات و جبران خسارت ناشی از تعرض به حقوق پدیدآورندگان به  61براساس ماده 

شور محل انتشار اثر ارجاع داده شده است و در خود متن کنوانسيون برن ضمانت اجراهاي ناشی از قوانين محلی ک

برخالف سایر قراردادهاي بين المللی موافقنامه تریپس به شيوه دقيق . نقض حقوق پدیدآورندگان پيش بينی نشده است

آن در صورتی که عمل  16ماده . ته استافزارها پرداخ تري به مجازات هاي ناشی از نقض حقوق پدیدآورندگان نرم

مرتکب عمدي و در مقياس تجاري باشد، آن را مستوجب ضمانت اجراهاي کيفري می داند و حتی از حبس و جزاي 

نقدي کافی به گونه اي که منطبق با سطح مجازات هاي معمول درمورد جرایم داراي شدت مشابه باشد، نام برده است 

حداقل این مجازات ها و اینکه در خصوص چه مواردي از تجاوز به حقوق پدیدآورنده قابل والبته در مورد حداکثر و 

این رویکرد به نظر می رسد که رویکرد درستی است چرا که .اعمال هستند، در متن موافقت نامه چيزي نيامده است

از مسائل فرهنگی،اجتماعی خيلی ....سطح توقع مردم ملل مختلف ،وضعيت اقتصادي ،حقوق مربوط به پدیدآورندگان و

به طوري که سازمان تجارت جهانی هم که هدف آن . و اقتصادي دیگر تعيين نوع مجازات واحد را غير ممکن می نماید

یکسان سازي سطح معيشت مردم است با تبصره ها و اعالميه هاي مختلف خيلی از قوانين داخلی خود را نسبت به 



بنابراین .و اجراي سياست هاي خود را بوجود آورد  ا امکان هماهنگیکشورهاي ضعيف تر تخصيص داده است ت

والبته با نگاهی .باشد تفویض ميزان جبران خسارت ها و مجازات ها به قوانين داخلی کشورها به نظر تصميم درستی می

 به قوانين مدنی و جزایی کشورهاي عضو کنوانسيون هاي بين المللی ، قوانين تقریباً یکسان هستند و در کشورهاي غير

موارد نقض حقوق مورد حمایت این قانون استفادة . عضو هم بيشتر منوط به قراردادهاي متقابل و عمل متقابل آنهاست

غيرمجاز، کپی برداري غيرمجاز، تکثير یا توزیع و یا هر عملی که منجر به تعرض به حقوق مادي و معنوي 

م به کار بردن نام، عنوان و نشان ویژه اي که معرف نرم این قانون از جر. پدیدآورندگان این گونه آثار گردد ، می شود

قانون حمایت حقوق مؤلفان در این  69افزار است به صورت مستقل و جداگانه نام برده است، اما دقيقاً به تکرار مادة 

ایر افزار را اضافه نموده است در نتيجه شرایط تحقق این جرم تفاوتی با س¬خصوص پرداخته است و تنها واژة نرم

 : اما در کشور ما و طبق قانون نقض حقوق پدیدآورندگان نرم افزارها مطابق جدول ذیل ذکر شده است.جرایم ندارد

 

 6جدول 

 :البته این نقض شکل هاي گوناگونی دارد که بارزترین آنها که نص قانون در مورد شان وجود دارد عبارتند از

 ـ نشر، پخش و عرضة غير قانونی1 

است از هر عملی که منجر به ساختن یا تهيه نمونه هاي دیگري از اثر اصلی می شود مانند ضبط مکانيکی  نشر عبارت

پخش،وتوزیع آن و عرضه به معنی در دسترس قراردادن یا نمایش دادن یک اثر براي عموم مردم   ...روي سی دي 

 .است

طریق مجاز براي استفاده شخصی تهيه شده است  افزاري که به البته تهيه نسخه هاي پشتيبان و همچنين تکثير نرم

 .چنانچه به طور همزمان مورد استفاده قرار نگيرد، بالمانع است



 

 ـ به کار بردن غير قانونی نام ، عنوان و نشان ویژه اي که معرف اثر است2

ست که شخص مرتکب نام، عنوان و نشان ویژه اي است که معرف اثر بوده و وقتی محقق ا  عمل ارتکابی به کار بردن

بنابراین تا فریب واقع نشود، این . از نام و عنوان و نشان اثر دیگري استفاده کند و موجب فریب دیگران را فراهم نماید

شخص مرتکب در صورتی مجرم محسوب می شود که .جرم محقق نمی شود و مشمول این ماده قرار نخواهد گرفت

دیگري، علم به متقلّبانه بودن عمل خود و سوء نيت عام یعنی قصد توسل به علم به تعلق نام و عنوان و نشان به اثر 

این جرم نياز به سوء نيت خاص دارد که آن . را داشته باشد( استعمال نام، نشان و عنوان اثر دیگري ) وسایل متقلّبانه

 . یل داشته باشدقصد فریب و بردن مال غير است و مجنی عليه این جرم نباید علم به متقلّبانه بودن وسا

ميليون  61ماه و جزاي نقدي از  1روز تا  76حبس از   ميزان مجازات هم بسته به عمل ارتکابی و خسارت وارد شده

  بنا به نوع جرم و شرایط آن این مجازات ها قابل تخفيف، قابل تعليق، قابل گذشت و  باشد که البته ميليون می 51تا 

 .باشد مشمول مروز زمان می

 

 : نمونه اي از برخورد با متخلفان این قانون است 626511امه شماره دادن

 6/61/11مورخه   11/6265دادنامه شماره  راي دادگاه

به وکالت از شکایت به این خالصه  ... افزار موضوع شکایت آقاي دائر به عرضه غير مجاز نرم... و...در خصوص اتهام 

متعلق به شکات را بدون اجازه آنان   افزارهاي ی شدند که متهمين نرمکه وکيل شکایت به شرح شکوایيه تقدیمی مدع

براي فروش عرضه داشتند و در حين ارتکاب جرم دستگير شدند و در مراحل بازجویی به این موضوع اقرار نمودند 

اشتند و شکایت افزار متعلق به شرکت را ند تقاضاي مجازات آنها را دارد متهمين دفاعاً پاسخ دادند که قصد فروش نرم

افزارهاي مکشوفه از متهمين حاوي تعدادي از  وکيل شکات را مردود می دانند دادگاه نظر به اینکه فهرست نرم

افزارها را دعوت به خرید از طریق  باشد و به عالوه در آن اوراق متهمين خریداران نرم افزارهاي متعلق به شکات می نرم



باشد و دادگاه مستنداً به ماده  د این مطلب است لذا اتهام انتسابی به آنان محرز میتلفن کردند و گواهی گواهان نيز موی

روز حبس و پرداخت ده مليون ریال  76اي متهمين را به  افزارهاي رایانه قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم 66

نان و عدم پيشينه کيفري به استناد جزاي نقدي محکوم می نماید که با توجه به وضعيت متهمين و در نظر گرفتن سن آ

قانون مجازات اسالمی با تبدیل مجازات فوق به جزاي نقدي هر کدام را به پرداخت پنج ميليون ریال جزاي  22ماده 

  .روز از ابالغ قابل تجدید نظر در دادگاه استان است 21این راي حضوري و ظرف . نقدي محکوم می نماید

 منصور پورنوري –تهران  رئيس شعبه سوم دادگاه عمومی

 61/3/16مورخه    تجدیدنظر 62راي شعبه 

صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی تهران که به موجب  11/6265نسبت به دادنامه شماره ..... و .... اعتراض آقایان 

پرداخت مبلغ هریک به .... افزار موضوع شکایت آقاي  آن تجدیدنظر خواهان به جهت ارتکاب بزه عرضه غير مجاز نرم

پنج ميليون ریال جزاي نقدي محکوميت یافته اند وارد نيست، زیرا راي تجدید نظر خواسته موافق موازین قانونی صادر 

تجدیدنظر خواهان نيز در این مرحله .باشد گردیده و اشکال و ایراد اساسی که نقض آن را ایجاب کند متوجه آن نمی

وان نکرده اند لذا ضمن رد اعتراض مطروحه راي تجدیدنظر خواسته به استناد مطلب موثر و قابل توجه امعان نظري عن

  . این راي قطعی است.قانون آیين دادرسی کيفري تایيد می گردد 259قسمت الف از ماده 

 

افزار را از  ـ همانطور که مالحظه می فرمایيد قوانين ما برخورد سفت و سختی که خيال سرمایه گذاران تولبد نرم 7

در واقع این قانون، مجازات کمی براي متجاوزان در .بت حقوقشان راحت کند ، ندارد و نمی توان آن را قاطع دانستبا

در متن این   نيز  نظر گرفته است همچنين باید اضافه کرد که در رابطه با حمایت از پایگاه هاي داده و حقوق اجاره اي

و براي استفاده از   با این حال. ر براي اصحاب قانونگذار استقانون مطلبی نيامده است،که به هر حال نوعی قصو



افزار از ضرورتی است  آموزش قضات در استانهاي مختلف بابت موارد تخصصی مربوط به نرم   تماميت قانون مزبور

 .که شفافيت قضاوت را بيشتر خواهد کرد

 نتيجه گيري

رها پيش بينی شده است و جداي از چند کنوانسيون بين المللی افزارها بيشتر در قوانين ملی کشو امروزه حمایت از نرم

 . در کنوانسيون هاي بين المللی معروف برن و پاریس چندان به آن توجهی نشده است  به جهت نو بودن این پدیده،

در حال حاضر کشورهاي عضو سازمان تجارت جهانی که خواه ناخواه موافقتنامه تریپس را پذیرفته اند بيشترین 

افزار به عمل می آورند چرا که موافقتنامه تریپس جز الینفک عضویت در سازمان  حمایت را از پدیدآورندگان نرم

بر اساس کنوانسيون پاریس براي حمایت از مالکيت صنعتی و کنوانسيون برن  TRIPS نامه موافقت .تجارت جهانی است

افزار هم حمایت می کند؛ نکته اي که در دو  مشخصاً از نرمدر حمایت از کارهاي ادبی و هنري بنيان نهاده شده ، اما 

تریپس  61ي  رایت در ماده اي زیر عنوان کپی افزارهاي رایانه حمایت از نرم. کنوانسون قبلی نادیده انگاشته شده است

د به عنوان یک خواه در کد منبع یا کد موضوعی، بای  هاي کامپيوتري، برنامه" :دارد این ماده مقرر می. مطرح شده است

 TRIPS ي نامه موافقت 29ي  همچنين ماده".مورد حمایت قرار بگيرند( 6796)کار هنري و به موجب کنوانسيون برن 

ثبت اختراع در ": دارد که این ماده تصریح می. بندي کرده است موضوعات قابل ثبت به عنوان اختراع را به طور گسترده

ي ابداعات، محصوالت و عملکردها، در صورت جدید بودن یا شامل یک  ليههاي تکنولوژیکی، براي ک ي زمينه همه

افزار  که این هم مربوط به حمایت از نرم ". اقدام ابتکاري و از قابليت استفاده صنعتی برخوردار بودن، قابل اجراست

فزار حمایت می کند و به ا از نرم  در واقع موافقتنامه تریپس هم در قالب مالکيت ادبی و هنري و هم صنعتی. باشد می

جهت مقررات حل و فصل اختالفات در حال حاضر کاربردي ترین معاهده در مورد حمایت از مالکيتهاي فکري 

 .افزار است بخصوص حمایت از پدیدآورندگان نرم

با  اغلب در مقابل  یا همان سازمان جهانی مالکيت معنوي که سردمدار حمایت از کپی رایت است "وایپو"  اگر چه



افزارهاي  ي موضوع حمایت ازنرم اي مالکيت فکري چندان موثر عمل نکرده ، اما در هرحال درباره نقض زنجيره

رایت  ي کپی کننده اي به عنوان الگوي راهنما و هماهنگ افزارهاي رایانه نظيري در حمایت از نرم اي، قانون بی رایانه

هاي برن و پاریس در جهت حمایت  گر این مساله است که کنوانسيون افزارها تصویب کرده که تصویب این مدل بيان نرم

 .اند افزار، نامناسب و ناکافی بوده از صنعت نرم

افزار را حل کرده  در کشور ما، هم قانون تصویب شده و هم آیين نامه اجرایی آن تا حدي مشکل پدیدآورندگان نرم

  اما براي به دست آوردن. می رو به جلو محسوب می شوداست اگر چه ناکافی است اما به نسبت کشورهاي دیگر گا

خوشبختانه سياست کلی جمهوري  .بازار در آنسوي مرزها باید به کنوانسيون هاي بين المللی هم چشمی داشته باشيم

اسالمی عضویت در سازمان تجارت جهانی و فراهم کردن زمينه براي پيوستن به کنوانسيون برن است که اگر بر همين 

افزار بلکه  وال به پيش برویم با پيوستن به این سازمان و کنوانسيون ، بسياري از مشکالت نه تنها پدیدآورندگان نرممن

بخصوص با استانداردهاي حداقلی که موافقتنامه تریپس براي کشورهاي در حال .دیگر صنف ها نيز حل خواهد شد

 .اند براي جامعه ما داشته باشدتوسعه دارد پذیرفتن این موافقتنامه تبعات مفيدي می تو


