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 ده  چکي

 درك.  است شده ھمگان حیرت موجب آن ھاي نوآوري و افزار نرم صنعت نمائي و آور سرسام رشد

 حتي و صنعت این اندركاران توجھ دست مورد شدت بھ آن بر مؤثر عوامل و رشد این دروني منطق

 این مرزشكن ابداعات و ي نوآور در بلكھ كمي ابعاد در تنھا نھ رشد این.  است رفتھگ قرار جامعھ مدیران

 صنایع، تمامي در ھا نوآوري و ابداعات رشد بر تأثیرگذار عوامل از یكي. خورد چشم مي بھ نیز صنعت

 .باشد مي مربوطھ و مخترعین پیشگامان براي آن از حاصل انتفاع تضمین و فكري مالكیت مؤثر مدیریت

 –نرم افزار اختراعی در سطح ملی ساختار حمایت قانونی در این مقالھ سعی شده است پس از بررسی 

بھ بیان عناصر و شرایط ثبت اختراع و تحلیل بعد  -تریپس – و بین المللی  -،امریکا و ایراناروپا

وع حمایت راه حل ھایی در انتھا با بیان معایب و مزایای این ن. اقتصادی نرم افزار اختراعی پرداختھ شود

  .ارائھ گردیده است

۴ 

 



 مقدمه

 

برنامھ یا مجموعھ ای از برنامھ ھا  –در ادبیات فنی برنامھ کامپیوتری بطور موسع بعنوان نرم افزار 

ساختارھای پردازش  –از نظر علمی برنامھ کامپیوتری یک الگوریتم نوشتھ شده . تعریف شده است –

، بعنوان یکی از خلقھای پیچیده بشر  برنامھ کامپیوترییک  –بطور کلی  .اطالعات بر روی کامپیوتراست

ھای برنامھ اولین اقدامات بر ای حمایت از  ۱۹۶۰درھرحال در طول دھھ .موضوع قانون کپی رایت است

از طریق حق اختراع درآمریکا صورت گرفت و چنین گرایشاتی بھ اروپای امروزی تسری  کامپیوتری

ایت قانونی کاملتری از کپی رایت  را فراھم می کند چون این نظام تنھا بھ اشکال حق اختراع حم.یافت

خارجی موضوع ارجاع نمی دھد بلکھ از ایده ی راه حل حمایت می کند و برای صاحب آن حق 

 . انحصاری ایجاد می کند

دارات مقررات کلی حمایت از نرم افزار براساس حق اختراع عالوه بر رویھ ی متناقض قضایی و ا

را ھم در سطح بین الملل ھم در  بالتکلیفی اختراع کھ اغلب با قانون گذاری مغایراست ، شرایطی از 

تالش اخیر در اتخاذ یک مقررات قانونی اروپایی .سطح اروپا در چند دھھ ی اخیر ایجاد کرده است

نابراین مناسب است کھ ب. متحدالشکل ، متن قانونی مشابھ با رویھ اختراع درآمریکا،با شکست مواجھ شد

 .توسعھ و موقعیت کنونی حمایت از نرم افزار ارزیابی شود
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 ساختارحمایت قانونی از بعد ملی  –گفتار اول 

 اروپا  -۱

 )۱( کنوانسیون اختراع اروپا -اول

قانون اختراعات اروپا تابع کنوانسیون اختراعات اروپا است معاھده ای بین ھمھ اعضای اتحادیھ   

ھمراه با سیستم اختراع اروپا ، قوانین اختراع ملی در اروپا فرصتھای . اروپایی دیگرد کشور چناروپا و 

برخالف دیگر حوزه ھای مالکیت . مضاعفی را برای اظھارنامھ ی اختراع در سطح ملی ایجاد می کند

در عدم  فکری مانند قوانین عالئم تجاری و کپی رایت ، قانون اختراع در سطح اروپا بطور گسترده ای

تنھا دستورالعمل موجود در این حوزه ی دستورالعمل بیوتکنولوژی است کھ در .ھماھنگی بھ سر می برد

حق اختراع . قوانین اختراع ملی و کنوانسیون اختراع اروپا از نظر ساختاری مشابھ اند.اتخاذ شد ۱۹۹۸

ت رسمی و ماھوی رعایت ی باموضوعات مشخص اعطا میگردد، مشروط براینکھ الزاماــــبھ اختراعات

 .شوند

نقش اصلی در ارتباط با ثبت اختراع برنامھ ھای کامپیوتری در اروپا توسط اداره ی اختراع اروپا       

امضاء  ۱۹۷۳براساس مقررات کنوانسیون اختراع اروپا کھ در سال . ایفاد می شده و ھنوز ھم ایفا میگردد

را بھ منظور ایجاد وحدت در روند ثبت اختراع در جامعھ ی شد اداره اختراع اروپا حق اختراع اروپایی 

 )۲(. اروپا اعطا می نماید

 .تعریف نمی کند یک اختراع را تشکیل میدھد ساختار بطور صریح آنچھ را کھ " قانون معموال    

 میگردد کھ دارای اـــحق اختراع اروپائی بھ اختراعاتی اعط" کنوانسیون اختراع اروپا  ۵۲طبق ماده 

کنوانسیون موضوعاتی را کھ  ۵۲ای ماده ی ــــــتبصره ھ" باـــمتعاق". کاربرد صنعتی جدید و بدیع باشد 

مانند کشفیات و تئوری ھای برخی از این موضوعات  .نمی توانند موضوع اختراع باشد ، برشمرده است

مانند وضوعاتی مھمچنین ). نکنوانسیو a )۲ (۵۲ماده ی ( ل ثبت بعنوان اختراع نیستند ــبھ ذات قابعلمی 

 .شده اند کنوانسیون مستثناء ۵۲)۴(ھ دالیلی از جملھ نظم عمومی در ماده ــــکھ ب ندھستروشھـــای درمان 

 .مورد اشاره قرار گرفتھ است" ماده صراحتا ۲برنامھ ھای کامپیوتری در استثنائات تبصره 

    1 . REINIER BAKELS, The Patentability Of Computer Programs: Discussion of European-level legislation in   
        the Field Of Patents For Software, PROVISIONAL PUBLICATION,EUROPEAN PARLIAMENT, April       
         2002, p 8. 

2 . E. SZATTLER, Patentability of Computer Programs, Masaryk University Journal of Law and Technology,            

          p 99. 
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در " تنھا ۲شده در تبصره ی  برشمردهت مشخص کرده است کھ موضوعا این ماده نیز ۳تبصره     

" تئوری ھای شیمیائی بعنوان مثال ،  محروم ھستنداز قابلیت ثبت بعنوان اختراع  )۱("  مفھوم دقیق کلمھ

ی شوند اما یک تئوری شیمی کھ بھ یک داروی جدید ـــنمی توانند بعنوان اختراع تلق" در مفھوم دقیق کلمھ

. قابل ثبت بعنوان اختراع قرارگیردراع داروئی ـــدر مفھوم ادعای اختمیتواند بھ راستی منجر میشود 

ات باشد میتواند بعنوان تشخیص ایراد، یک برنامھ ی کامپیوتری اگر قسمتی از ادعاھای اختراع ھمینطور

قانونی باید شرایط دیگری را ھم اینگونھ برداشت میشودکھ یک اختراع  ۵۲ی  از ماده.اختراع تلقی گردد

 .بعنوان یک اختراع تلقی شود تاباشد  داشتھ

، اختراع باید آنچھ را کھ گام ابتکاری نامیده میشود در برداشتھ باشد چیزی کھ اختراع را بدیع " اوال 

. کنوانسیون آمده است  ۵۴در ماده ی و کھ برای جدید بودن اختراع الزم است است می سازد شرایطی 

تشریح شده است کھ بیان می کند اختراع باید برای یک شخص  ۵۶در ماده ی ، الزامات گام ابتکاری 

تصریح شده است کھ مقرر می دارد یک  ۵۷ھم در ماده ی ،کاربرد صنعتی . ماھر در فن بدیھی نباشد 

 .ساختھ یا استفاده شوددر ھرنوع صنعت اختراع باید 

 تاباشد ھم ) ۲( "فنی"ید اینگونھ تلقی میشود کھ اختراع با" ، معموالعالوه بر الزامات مطرح     

اره قرار نگرفتھ است اما ــورد اشــــدر کنوانسیون اختراع اروپا م" این شرط صریحا. اختراع تلقی شود

اصلی کھ بیان می کند توصیف اختراع باید زمینھ ی  . برداشت میشود این مطلبکنوانسیون  ۲۷از اصل 

" فنی "واژه  خصوصدر کھ ھیچ تعریف قانونی .ایدفنی ای را کھ اختراع بھ آن مرتبط است را تصریح نم

تردید قابل مالحظھ ای درخصوص نرم تا حدی . این متن وجود نداردقرار گرفتھ باشد در کلیمورد توافق 

 .ر کامپیوتری کھ قرار است طبق قانون اختراع فنی تلقی شود، وجود داردافزا

 ۵۷طبق ماده ابھامی وجود دارد ، شد این شرط کھ اختراع دارای کاربرد صنعتی با در خصوص   

این ابھام ممکن است در نتیجھ ی تفاوتھا در . بطور ضمنی ویژگی فنی آن را ھم بیان می کندکنوانسیون 

" صنعت " در زبان فرانسھ و ھلندی واژه ی . در زبانھای مختلف اروپایی باشد" صنعت " معنی واژه ی 

اما در  .مضیق ِویژگی فنی را تعریف می کند ، بھ کار می رود ھ بطور بسیارــت تولید کــصنعتنھا برای 

 . ھم اطالق میشود" صنعت دولتی " بھ ھرنوع صنعت حتی " حقیقتا" صنعت" زبان انگلیسی واژه ی 

1 ."as such" 

2 .Technical 
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البتھ نھ بھ معنای وسیعتری از صنعت تولیدی را " کاربرد تجاری " ور مشابھ ، در زبان آلمانی ھم ـــبط

 .دربرمی گیرد "صنعت  "درخصوص واژه ی وسعت زبان انگلیسی 

وان ــبعن یک برنامھت ـــکھ عامل اصلی برای ثب ور میشودـــاینگونھ تص" از طرف دیگر معموال 

ت فنی ــمعیارھایی کھ توسط ھیئ.یک ویژگی فنی داشتھ باشدبرنامھ ی کامپیوتری اختراع این است کھ 

رویھ درھ کامپیوتری ـیک برنامت ارزیابی ویژگی فنی ـــجھارائھ شد استیناف اداره ی اختراع اروپا 

جنبھ ھای شکلی قانون اختراع خواھیم پرداخت ون ــــث پیرامـــاما ابتدا بھ بح .قضایی بررسی خواھد شد

 .شناسایی کنیمتا منابع ھای ممکن رویھ قضایی را 

 

  ۱(جنبھ ھای شکلی( 

زمانیکھ یک حق اختراع . روپا اعطا میگرددحق اختراعات اروپایی از سوی اداره ی اختراع ا     

ی اعطا شده باشد ، بھ دارنده ی حق این امکان را میدھد تا در ھر کشور طرف قرارداد با ــاروپای

دولت ( ھمان حقوقی را کھ بھ یک حق اختراع ملی اعطا میشود ، داشتھ باشد ، اروپا کنوانسیون اختراع 

ی قضایی بھ اختالفات درخصوص حق اختراع از سوی دادگاه ملی یا ــدر نتیجھ ، در رسیدگ) کاملھ الوداد 

 .اروپا بھ ترتیب زیر رای داده میشود

استیناف خواھی در برابر آراء اداره ی اختراع اروپا، بھ خصوص درمرحلھ ی اعطای حق      

ره سیستم ادا عضو"ھای استیناف رسما این ھیئتصورت می گیرد ،  ھیئت استیناف اختراع ، نزد

اداره ی اختراع اروپا  ،آنھا در موقعیتی ھستند کھ بطور مستقل از تصمیم ندستھاروپا اختراع 

کنوانسیون اختراع اروپا .ھ ، استیناف خواھی دیگری ممکن نیستــــدراین مرحل .رای میدھند

بھ دادگاھھای ملی کشورھای طرف  میم گیری راتص حقوق اختراع اروپادرصورت نقض 

در این مرحلھ ، استیناف خواھی تنھا در خود کشور تا باالترین سطح از . ار می کندقرارداد واگذ

دادگاھھای ملی ممکن است رای کنوانسیون اختراع اروپا را بصورت . ممکن استدادگاه ملی 

 .مختلفی تفسیرکنند

ن حق شود ، در حالیکھ ایاعالم برای مثال ممکن است یک حق اختراع اروپایی در یک کشور باطل   

بھ  این امر ممکن است در این حیطھ ھا مشکل زا شود . شودمی درکشورھای دیگر معتبر تلقی  ھنوز

1 .Previous Source , P 9 
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قابل حمایت براساس حق  ظردرخصوص دستھ ی خاصی از موضوعاتزمانیکھ اختالف نخحصوص 

واھند در موارد این چنینی دادگاھھای ملی حکم قطعی نخ .وجود دارد اختراع از جملھ نرم افزارکامپیوتری

 .داد

 

  ۱(رویھ قضایی( 

رای : دو منبع رویھ قضایی برای حقوق اختراع اروپایی وجود دارد  ھمانطور کھ مطرح شد     

دراین قسمت بردستھ .کشورھای طرف قرارداد وآراء ھیئت ھای استیناف اداره ی اختراع اروپا دادگاھھای

تمایز بین .ورھای عضو قابل اعمال استی دوم رویھ قضایی تمرکز داریم ، چون این رویھ برتمام کش

و برنامھ کامپیوتری قابل  " در معنای دقیق کلمھ"اختراعات غیرقابل ثبت شامل برنامھ ھای کامپیوتری 

" مستمرامعیار ویژگی فنی . ھیئت فنی استیناف است آراءیک سری از  علتحمایت مرتبط با اختراعات 

 .نقش اساسی در چنین آرائی ایفا می کند

آوری سخت  در چندین نوع از این پرونده ھا ، ویژگی فنی بھ شیوه ای مستقیم از درگیربودن فن    

ھ ـــــــبین ارائ یک تفاوت مناسب" آیا واقعا. آراء دیگر قطعیت کمتری دارند. افزاری سنتی ناشی میشود

نی استیناف اداره در دو آراء اخیر ھیئت ف موضوعات گرافیکی و ارائھ ی ویژگی ھای خاص وجود دارد؟

ری را در سیاست اداره ی اختراع ــتغیی )۲( "آی بی ام" ی اختراع اروپا، شامل اظھارنامھ ھای اختراع 

 :در این آراء ھیئت نظر زیر را بیان کرد. اروپا ایجاد نمود

از نظر ھیئت ، یک برنامھ کامپیوتری مورد ادعا خودش از قابل حمایت بودن از طریق حق "     

یک اثر فنی ایجاد ر اجرا میشود یا نصب میگردد اگر زمانیکھ برنامھ روی کامپیوت ستثنی نیستم راعــاخت

فیزیکی نرمال بین نرم افزار و سخت افزاری کھ یک اثر فنی فراتر از اثر متقابل  د یا توانایی ایجادکن

ست کھ با توجھ بھ استثنائات بھ عالوه ، ھیئت براین عقیده ا.صورت می گیرد داشتھ باشد راـــــروی آن اج

تنھایی مورد ادعا باشد یا بھ کنوانسیون اختراع اروپا چھ یک برنامھ کامپیوتری بھ ) ۳(و  ۵۲) ۲(واد م

ھیئت استیناف توضیح داد کھ ھربرنامھ .ھیچ تفاوتی حاصل نمی شود صورت ثبت بر روی یک حامل

بھ شکل  کامپیوترکند زمانیکھ بر روی یک  ایجاد مییک اثر فنی  "بھ معنای واقعی کلمھ" کامپیوتری

 ".اجرا میشودجریان برق در مدارھای الکترونیکی عمل کننده ی کامپیوتر 

1 . Previous Source , p 9-11 

2 . IBM                                                افزار رواج داد كامل آنھا از سخت با تفكیك ۱۹۶۹شرکت تولید نرم افزارھا را از سال  این 
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را درمعنای دقیق کلمھ از قابل حمایت  کامپیوتریاز آنجائیکھ کنوانسیون اختراع اروپا برنامھ ھای 

درنتیجھ ، اثر فنی . شدن کافی نیست  تایبرای قابل حم یاین اثر فنی بھ تنھای" ظاھرا، مستثنی کرده بودن 

از دستگاه را کنترل  ، بعنوان مثال ، یک قطعھ فنی چنین اثری اگربرنامھ کامپیوتری. دیگری الزم است 

 . بطور آشکار باید وجود داشتھ باشد کند

راع ممکن است برای ـنشان میدھند کھ حق اخت "  آی بی ام" آراء ھیئت استیناف در پرونده ھای 

ھ نظرمیرسد کھ ـــــغیرمنطقی ب" د کھ کرھیئت بررسی . محصوالت برنامھ کامپیوتری محقق گردد

بھ این حمایت حمایت بھ یک فرآیند فنی کھ توسط یک برنامھ کامپیوتری مناسب کنترل شده اعطا شود اما 

مکان اعطای حق اھمیت عملی ا. خود کامپیوتر زمانیکھ برای اجرای این کنترل تنظیم میشود اعطا نگردد

ھ محصول چنین برنامھ کامپیوتری این است کھ فروش غیرمجاز چنین برنامھ ای بھ نقض ــــاختراع ب

یا ( درغیراینصورت چنین فروش دربھترین حالت نقض غیرمستقیم . مستقیم حق اختراع منجر میشود

ابراین ممکن است در آن علم یا قصور از طرف ناقض الزم است بن" خواھد بود کھ معموال)مشترک 

 .اثبات آن دشوار باشد

" با تصور نسبت بھ  ) ۱( "رنامھ کامپیوتری بھ خودی خود ب" باید مطمئن بود کھ تصور نسبت بھ    

اولین دیدگاه بھ بستھ بندی و . با ھم اشتباه گرفتھ نمی شوند) ۲(  "برنامھ کامپیوتری در معنای دقیق کلمھ 

بطور قابل . حالیکھ دیدگاه دوم بھ کارکرد نرم افزار مربوط است  در.توزیع نرم افزار مربوط است 

مناسب برای قابل حمایت بودن براساس حق اختراع کارکرد یک معیار فھمی، ھیئت ھای فنی استیناف تنھا

 .را بررسی می کنند

 

  دستورالعملھایی برای رسیدگی 

حل  بررسی منتشر کرده است کھ راهرا درخصوص دقیقی اداره ی اختراع اروپا دستورالعملھایی      

 ارائھ می کند کھ در بر دارنده یکنوانسیون اختراع اروپا  ھایی را مبنی بر چگونگی تفسیر قواعد

. می باشدموضوعاتی ھمچون ارزیابی قابل حمایت بودن براساس حق اختراع ، نو بودن و گام ابتکاری 

از سوی ھیئت استیناف  لغو آنھادر نتیجھ امکان ی دھد کھ دستورالعملھا قانون راتشکیل نم توجھ داشتباید 

 .وجود دارد

1 .  “ computer program by itself” 

2 .  “ computer program as such” 
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در اروپا اگر یک اثرفنی فراتر از جریانھای الکتریکی  کامپیوتریاختراعات مرتبط با برنامھ ھای   

 کامپیوترییک محصول برنامھ .براساس حق اختراع قابل حمایت ھستند در مدار کامپیوتر ایجاد کنند

مانند برنامھ ای کھ در اینترنت ،یا بھ خودی خود  ) ۱( "سی دی رام" روی حاملھایی مانند میتواند چھ بر

 .، براساس حق اختراع قابل حمایت باشد پخش می شود

 )۲( اداره ی اختراع اروپا-دوم

کنوانسیون اختراع اروپا، حق اختراع اروپایی باید بھ ھراختراعی کھ دارای  ۵۲) ۱(طبق قیود ماده ی 

کنوانسیون تعریفی از اختراعات .د صنعتی ، جدید و در بردارنده ی گام ابتکاری است اعطا گرددکاربر

ھمان ماده ، کشفیات تئوری ھای علمی و روشھای ریاضی ، آفرینش  ۲ارائھ نکرده است ، مطابق قسمت 

ھ اطالعات نباید ھای زیباگرایانھ ، قواعد و روشھای اجرای اقدامات ذھنی بازی ھا یا انجام تجارت ، ارائ

 .قسمت دوم بیان می دارد کھ برنامھ کامپیوتری نیز اختراع نیست Cبند . بعنوان اختراع تلقی شوند

مورد بررسی قرار می گیرد قسمتی کھ محدودیتھا این تصریح  ۳مطابق قسمت " چنین حکمی لزوما

اشاره دارد باید  ۲بھ قسمت  بیان می کند کھ موضوع اصلی یا اقداماتی کھ ۳سخت را لغو می کند ، قسمت 

این واژه کھ از سوی اعضای اداره اختراع اروپا در مجلس ملی . بررسی شوند" درمعنای واقعی کلمھ " 

اشان ارائھ شد در اروپا یک وضعیت جنون آمیزی را در ارتباط با برنامھ ھای کامپیوتری بعنوان 

 .اختراعات عادی ایجاد کرده است

تصمیم گرفت چنین موضوع پیچیده ای را حل کند و استداللی را اتخاذ کنند ،  ااداره اختراع اروپ    

بعنوان اختراع تلقی نمی  کنوانسیون اختراع اروپا ۵۲) ۲(مطابق آن موضوعات بیان شده در ماده ی 

قواعد داخلی اداره ی اختراع  ۲۹) ۱(و  ۲۷) ۱(این فلسفھ بھ مواد . شوند چون آنھا ویژگی فنی ندارند

اصطالحات " در مفھوم . ول مانده استقفتعریف واضح اصطالحات ماما دوباره . پا تبدیل شده استارو

 .اداره اختراع اروپا آرای بسیار جذاب در تصمیم گیری اش اتخاذ کرده است" فنی 

   

1 . CD ROM   

2 . E. SZATTLER, Patentability of Computer Programs, Masaryk University Journal of Law and Technology,            

          pp 99-101. 
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ھیئت استیناف اداره اختراع اروپا بھ اظھارنامھ ی اختراع  ۱۹۸۶جوالی دردرطول جریان دادرسی  

حکم داد و استدالل این رای بھ ایجاد قابلیت ثبت حق اختراع نرم افزار در اروپا ) ۱("وی کام " شرکت 

در باره ی روش ریاضی بصورت الگوریتم بیان شده  "وی کام " ی اگرچھ ماھیت اظھارنامھ .منجرشد

 .بود، اما تنھا بعنوان قسمتی از راه حل فنی با اثر فنی تلقی گردید

 ۱۹۸۷در یک رای در سال " فنی " و " بھ معنای دقیق کلمھ " مضیقی از واژگان  "مفھوم نسبتا     

اظھارنامھ ی طرح دعوا کھ دستگاه اشعھ ی ایکس نامیده می شد، آورده شد، اما اظھارنامھ در مربوط بھ 

خاطر ادعا را مجاز دانست بھ " ھیئت استیناف نھایتا. بردارنده ی ادعایی راجع بھ برنامھ کامپیوتری بود

 .اثر فنی دقیق و جدیدی کھ برنامھ کامپیوتری در دنیای خارج موثر واقع شد

درھرحال ، در پایان ادعا باید معیارھای بیش از معیار اثر فنی داشتھ باشد تا حق اختراع اروپایی را 

د توسط نرم افزار بھ مور ۱۹۹۴، اختراعی را کھ یا ماموتو در ) ۲(" سوھی" براساس رای .بدست آورد

اجرا گذاشت قابل ثبت بعنوان اختراع است اگر مالحظات وفنی کھ برای تحقق آن مورد نیاز است را حل 

درپیچیدگی . چنین مالحظاتی طبق اداره ی اختراع اروپا، بھره بردن اختراع از یک اثرفنی است.نماید

برنامھ بت دانستن اختراع واژگان اشاره شده  ، رد کردن یک معیار آسان تر از پیدا کردن آن برای قابل ث

 .است کھ در این مورد خاص تبدیل داده ھا از یک فرمت بھ فرمت دیگراست کامپیوتری

درمدت کوتاھی ھیئت ھای استیناف خود را با رای موسع و معروف در ارتباط با ثبت اختراعی  

را در  " آی بی ام " ز برنامھ ھای کامپیوتری معرفی کرد زمانیکھ استیناف خواھی اظھارنامھ ھای بسیار ا

طبق این رای یک محصول برنامھ کامپیوتری از قابلیت ثبت اختراعی . رسیدگی کرد 1998جوالی 

مشروط بر اینکھ بر روی کامپیوتر اجرا شود، اثر فنی دیگری فراتر از اثر متقابل فیزیکی .مستثنی نشد

د از دالیل ارائھ حق اختراع نرم افزاری در چنین بیان کلی و آزا. نرمال بین برنامھ و کامپیوتر تولید کند

کنوانسیون اختراع اروپاست کھ موضوعات غیرقابل ثبت اختراعی را بیان ۵۲) ۲(تناقض مطلق با ماده 

 . می کند

1 . VICOM 

2 . SOHEI 
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بھ  ۲۰۰۰، شرکت در سپتامبر ) ۱(" پنشن بنفیت سیستم"در استیناف خوھی از اظھارنامھ ی " بعدا    

کھ اختراع در این و در رای دوسال بعد  داشتکھ ارائھ شد، تاکید  ضرورت صریح ویژگی فنی اختراع

مورد تائید واقع شد و بطور کلی با توجھ بھ لزوم ، بردارنده ی ترکیبی از ویژگی ھای فنی و غیرفنی است 

آخرین حکم قطعی درخصوص اختراعات قابل ثبت شامل ابزار فنی رای است .گام ابتکاری ارزیابی شد

کھ از سوی اداره ی ۲۰۰۵در آوریل )  ۲(" شرکت با مسئولیت محدود ھیتاجی " ظھارنامھ در رابطھ با ا

 .اختراع اروپا اتخاذ شد

 )۳( چھ چیز فنی تلقی میشود؟

بھ منظور تحصیل حق اختراع اروپایی برای یک برنامھ کامپیوتری الزم نیست کھ پاسخ این سئوال را 

ق اختراع را موسع تصور کرده است ھمانطور کھ این معیار بدانیم چون اداره ی اختراع اروپا معیار ح

ھزار گواھی اختراع شامل  ۳۰ھزار تا  ۲۰طبق منابع مختلف . در چند سال اخیربسیار موسع است 

ھماھنگی و کنترل " فنی " ویژگی در ارتباط با این اختراعات ، . است ادعاھای نرم افزاری اعطا گردیده 

 .ھمچنین پردازش داده ھای طبیعی است و جرای یک کامپیوتریا تغییرات دیگر، ارتقاء ا عددیداده ھای 

 )٤( آمریکا -۲

  مقررات قانونی 

ھرشخص کھ ھرفرآیند، دستگاه ، تولید ترکیب کاال، مفید و جدید " براساس قانون اختراع آمریکا     

الزامات نو بودن ) ۱۰۲(ده ماو   ) ۱۰۱ماده ( ممکن است حق اختراع را کسب نماید اختراع یا کشف کند 

برخالف . موضوعات بدیع اعطا میگردد حقوق اختراع تنھا بھ ۱۰۳ماده طبق  را بیان می کند در حالیکھ 

لیستی ازموضوعاتی کھ از قابل حمایت بودن حق اختراع  امریکاکنوانسیون اختراع اروپا قانون اختراع 

1 . Pension BENEFITSYSTEN 

2 . HITACHI Ltd 

3 . E. SZATTLER, Patentability of Computer Programs, Masaryk University Journal of Law and Technology,            

          p 102. 

4 . REINIER BAKELS, The Patentability Of Computer Programs: Discussion of European-level legislation in    

       the Field Of Patents For Software, PROVISIONAL PUBLICATION,EUROPEAN PARLIAMENT, April        

        2002, pp 12-13. 
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نون آمریکا ھیچ الزام قانونی درخصوص ویژگی فنی ھمچنین ، براساس قا. مستثنی ھستند ارائھ نمی کنند

 .وجود ندارد

  رویھ قضایی 

دیوان عالی کشور آمریکا رای داده است کھ مجلس قصد داشت حق اختراع را برای ھرچیز اعطا     

قابل حمایت " قوانین طبیعت ، پدیده ھای طبیعی و ایده ھای انتزاعی " دادگاھھا روشن ساختھ اند کھ .نماید

اولین رای دیوان عالی کشور آمریکا در حوزه ی اختراعات مرتبط با برنامھ  .وان حق اختراع نیستندبعن

پیوتری در حقیقت یک دادگاه پی برد کھ برنامھ کام. ودب )۱(" گاتس چالک علیھ بن سان"کامپیوتری

 .الگوریتم ریاضی را اجرا کرد

دیاموند علیھ " پرونده ی در . ی خواھد شدبا اعطای حق اختراع بھ گونھ ای موثر الگوریتم انحصار

برنامھ ، دیوان عالی کشور برای اولین بار تصمیم گرفت کھ تحت شرایط خاصی حق اختراع بھ )۲("دھر

پیوتری از اینکھ از الگوریتم ریاضی یا برنامھ کاماستفاده ی صرف . پیوتری باید اعطا گرددھای کام

معیار قطعی این است کھ اختراع شامل تبدیل  یک . خواھد کرداختراع مورد حمایت قرار گیرد جلوگیری ن

این معیار توسط اختراع مورد بحث رعایت شد، یک فرآیند کنترل شده . ماده بھ چیز یا حالت متفاوتی باشد

 .دربرداشتبھ منظور بھبود عملکرد الستیک مصنوعی کامپیوتری را 

گسترش یافت، کھ دربردارنده ) ۳(" ابت -والتر-فریمن" در یک سری از پرونده ھای بعدی معیار     

اگر  -۲؟استآیا یک الگوریتم ریاضی بطور مستقیم یا غیرمستقیم در ادعا آورده شده  -۱:مرحلھ بود ۲ی

چنین است ، آیا اختراع مورد ادعا بطور کلی بیشتر از یک الگوریتم صرف نیست یعنی آیا الگوریتم 

سئوال مثبت است ، پس حق  ۲اگر پاسخ بھ  لف عملی است ؟نسبت بھ عوامل فیزیکی یا مراحل مخت

برخالف اروپا ، .، این معیار از سوی دادگاھھا ، مورد نقد واقع شد"نھایتا.اختراعی نمی تواند اعطا شود

ملزم می کند کھ " براساس قانوان اختراع آمریکا الزامی بھ وجود ویژگی فنی نیست ، قانون آمریکا صرفا

 .ی ملموس و مفید و واقعی ایجاد نماید اختراع یک نتیجھ

 منشاء حمایت حق اختراع از برنامھ کامپیوتری در آمریکا 

1 . GOTTSCHALK V. Ben Son 

2 . Diamond v. DIEHR 

3 . Freeman-Walter-ABETE 
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بھ لحاظ تاریخی ، بزرگترین نقش در ارتباط با اختراع نرم افزاری را آمریکا ایفا کرده است، طبق     

از برخی مواد را قانون اختراع آمریکا، ھرکس کھ فرآیند ، دستگاه یا ترکیبی  ۱۰۱بخش  ۳۵ماده ی 

تفسیر موسع از این تصریح از سوی . اختراع یا کشف کند ممکن است حق اختراع را تحصیل نماید

برنامھ ھای کامپیوتری برای قابل ثبت بودن براساس  وزارت دادگستری آمریکا در رابطھ با نبود استثنای

 .ر کمک کرده استحق اختراع بطور اساسی بھ روند اجرای حمایت حق اختراع از نرم افزا

در دستان دیوان عالی کشور آمریکا  ۱۹۷۲از سال " سرنوشت اختراعات نرم افزاری مطرح عمدتا 

ده سال بعد این نقش پس از سوی دادگاه تخصصی استیناف حوزه قضایی فدرال تحویل گرفتھ .بوده است

 .شد

"  گاتس چالک علیھ بن سان"ن سال گذشتھ آرائی ھمچو ۳۰از بین اساسی ترین آراء دادگاه در طول     

نتایج این رویھ ھای متفاوت و متعدد اعطای حق اختراع . وجود دارند ۰۰۰و "دیاموند علیھ دھر" و

بطور مشابھ در  .استنامحدود بھ نرم افزار برای قلمرو جغرافیایی آمریکا ھمراه با حمایت کپی رایت 

ای ذھنی و مفاھیم فکری انتزاعی قابل ثبت بھ اروپا ، کشف جدید پدیده ی طبیعی در طبیعت ، فرآیندھ

اما در آمریکا تحصیل حق . عنوان اختراع نیستند، چون آنھا ابزارھای اصلی علم و فن آوری ھستند

امکانپذیر است نھ تنھا برای ھرچیز کھ درطبیعت یافت میشود بلکھ برای ھر  اختراع برای ھرخلقی

 .مشخص تولید می کند مفید و فرمول کاربردی کھ نتیجھ ی اساسی ،

 )۱( تفاوت ساختار اروپا و امریکا -۳

مسیر اروپا در ثبت اختراع برنامھ ھای کامپیوتری از مسیر آمریکا ، ی قانون ااز نظر تفاھم منطقھ 

اداره  ف، اظھارنامھ ھای اختراع بحث برانگیز در سطح اروپا تابع ھیئت ھای استیا" مقدمتا.متفاوت است

حتی آراء اجرایی در بردارنده ی وضعیت فنی ھا در بسیاری از کشورھا، دادگاه . ی اختراع اروپاست

ماھیت " اجرایی در اروپا عموماآراء ه یا گاعالوه بر این ، آراء داد. را بررسی نمی کنند اظھارنامھ ھا

. دالزام آور رسمی یکسانی ندارند این در حالی است کھ رویھ در آمریکا از عرف کامن ال ناشی میشو

تفاوت ابتدایی دیگر بھ تصریح قوی کنوانسیون اختراع اروپا متکی است کھ تحت اللفظی برنامھ ھای 

 .کامپیوتری را بعنوان اختراعات تلقی نکرده است

1 . E. SZATTLER, Patentability of Computer Programs, Masaryk University Journal of Law and Technology,            

          p 99. 

                                         



۱۶ 

 

حائز اھمیت است کھ در اینجا اشاره کنیم کھ آمریکا در طول دوره شروع ایجاد اولین نرم افزار      

از سرمایھ گذاری  تاکھ اولین اظھارنامھ ھای ثبت اختراع ثبت شدند  تکشوری اسآمریکا . پیشقدم بود

، آمریکا نھایتدر . شود حمایتصورت گرفتھ بود  ھایی کھ در تحقیق و توسعھ ی برنامھ ھای کامپیوتری

بیشترین  از نظر تعدادیھنوز بزرگترین عرضھ کننده ی محصوالت نرم افزاری است و ھمچنین 

 .کرده است  دریافتات نرم افزاری را اظھارنامھ ھای اختراع

مناسب  جالب است کھ با وجود ھمھ ی تفاوتھا ، اقداماتاداره اختراع اروپا در ارائھ ی مفاد    

کنوانسیون اختراع اروپا بھ اقدامات دادگاھھای آمریکا و اداره ی اختراعات آمریکا در محدود کردن 

 .ری نزدیکتراستاستنثنای اعطای حق اختراع بھ برنامھ کامپیوت

 

 

 )۱(ایران  -۳

  نظام ثبت اختراع 
 و عالمت ثبت" قانون تصویب با زمان ھم میتوان را ایران در اختراع ثبت نظام گذاري پایھ

 كھ شد مي استنباط چنین قانون آن ۲۷ و ۲۶ مواد بھ دقیقتر نگاه با. نمود تلقي ۱۳۱۰ مصوب" اختراعات

 آنھا شمول در منعي و باشد كاربردي كامپیوتري افزارھاي رمن انواع شامل میتوانست اختراع تعریف

 عالئم و صنعتي حھاي طر اختراعات، ثبت" قانون بھ را خود جاي ۱۳۸۶ سال در الذكر فوق قانون نیست

 .داد" ایران در تجاري

) اختراع ثبت حقوق اجراي ضمانت درمورد ویژه بھ( پیشین قانون ابھامات از بسیاري جدید، قانون در

 اختراع ثبت شرایط جزئیات و افزارھا نرم ثبت قابلیت موضوع نیز جدید قانون در اما گردید برطرف

 در افزاري نرم اختراعات ذكر عدم بھ توجھ با كھ ھرچند. است نشده ذكر افزاري نرم اختراعات براي

 .است نبوده تاختراعا اینگونھ ثبت مخالف گذار نظرقانون كھ گرفت نتیجھ میتوان ۴ ماده استثنائات

 ویژه حقوقي نظام 

 محصوالت و آثار پدیدآورندگان كھ بود شده باعث ایران در افزار نرم حقوق زمینھ در موجود ابھامات

 و كاران كپي قانوني پیگرد دنبال بھ كمتر و نباشند متصور خود آثار براي را كافي حفاظت مافزاري نر

، زمستان ۲پژوھش سیاست علم و فناوري ، سال سوم، شماره -ت از اختراعات نرم افزاري در ایران ، فصلنامھ علميسید كامران باقري، حفاظ . ۱
 .۲۲-۲۱، صص ۱۳۸۹

                                         



۱۷ 

 

 نرم آورندگان پدید حقوق از حمایت براي ویژه حقوقي منظا تدوین شرایط، این در. بروند خود حق احقاق

 حقوق از حمایت" قانون ۱۳۷۹ سال در .گرفت قرار نگذاران قانو كار دستور در رایانھاي افزارھاي

 سو یك از قانون این در. رسید اسالمي شوراي مجلس تصویب بھ" اي رایانھ افزارھاي نرم پدیدآورندگان

 سوي از و نشود افزوده كشور موجود قوانین بھ جدیدي قانوني پیچیدگي ممكن اندازه تا كھ شده تالش

 در را افزارھا نرم قانون این.نماند باقي افزارھا نرم بر قانوني حمایت شمول مورد در ابھامي جاي دیگر،

 اجرائي نامھ آیین ۲۲ ماده تبصره در ولي كرده، بندي دستھ" اختراعي" و" ھنري و ادبي" چارچوب

 .است فراھم ھم قانون دو ھر ذیل زمان ھم حفاظت امكان كور،مذ قانون

. ۲ شود مي داده آن پدیدآورندگان بھ سال ۳۰ مدت تا مافزارھا نر مادي حقوق قانون، این پایھ بر 

 ماده این در. است آمده كامل شفافیت با ۱۳ ماده ذیل در نیز قانون این در شده داده حقوق نقض مجازات

 یك و نود از حبس خسارت، جبران بر عالوه نماید نقض را قانون این حمایت مورد حقوق كھ كسي براي

 قانون این در  است شده گرفتھ نظر در لایر میلیون پنجاه تا میلیون ۱۰ از نقدي جزاي و ماه شش تا روز

 نشده اشاره)  ۱۳۴۸ مصوب قانون ویژه بھ( محققان و مؤلفان حقوق حوزه در كشور پیشین قوانین بھ

ً  حقوق كھ چند ھر ست،ا  ثبت قانون اما. است شده گرفتھ نظر در آثار این پدیدآورندگان براي مشابھي نسبتا

 . است گرفتھ قرار اشاره مورد قانون این) اجرایي نامھ آیین ۲۲ ماده و( ۲ ماده ذیل در كشور اختراعات

 تاكید مافزاري، نر اختراعات زهحو در قانون این نقش ترین مھم  كھ كرد استنباط چنین میتوان بنابراین

 افزودن و آنھا از ابھام رفع و پیشین قوانین بندي و دستھ تكمیل رایت، كپي حوزه در و آنھا ثبت قابلیت بر

 بوده داخلي پدیدآورندگان آثار بھ قانون. شمول  دایره كردن محدود و حمایت شروط بھ تثبیت یا شرط ثبت

 رویھ اي، رایانھ ھاي مجموعھ برنامھ" بصورت افزار نرم قانون، این اجرایي نامھ آیین ۲ ماده در۱ است

 كھ ھاي رایان سیستم یك عملیات بھ مربوط اطالعات نیز و بھ آنھا مربوط مستندات و ھا دستورالعمل ھا،

 .است شده تعریف" باشد شده ضبط اي ھاي رایانھ حامل از یكي روي بر و بوده مشخص كاربردي داراي

 لیلمبین ال ساختارحمایت قانونی از بعد  –گفتار اول 

  )۱( موافقت نامھ تریپس: ساختار بین المللی  -ب

1 . REINIER BAKELS, The Patentability Of Computer Programs: Discussion of European-level legislation in    

       the Field Of Patents For Software, PROVISIONAL PUBLICATION,EUROPEAN PARLIAMENT, April        

        2002, pp15-17. 

                                         



۱۸ 

 

از میان تالشھای متعددی کھ برای ھماھنگی ماھوی قانون اختراع در سطح جھانی صورت گرفتھ     

نامھ این موافقتنامھ بخشی از موافقت .است ،موافقتنامھ ھای تریپس از بیشترین اھمیت برخوردار است

است کھ برای تاسیس سازمان تجارت جھانی بود، معاھده ای کھ براساس موافقتنامھ ۱۹۹۴مراکش درسال

موافقتنامھ ی تریپس حداقل . حاصل شد)۱( "گات" درخصوص تعرفھ گمرکی و تجارت ، ۱۹۴۷کلی سال 

جملھ قانون کپی استانداردھای جھانی برای حمایت از حقوق مالکیت فکری در حوزه ھای قانونی متعدد از 

 .را ایجاد کردرایت و قانون اختراع 

آنچھ کھ قواعد ماھوی موافقتنامھ ی تریپس را پراھمیت می سازد ، درمقایسھ با قواعد بین المللی     

آمده ، این است کھ قبول  ۱۸۸۳در زمینھ ی دارائی صنعتی ھمانند آنچھ کھ در کنوانسیون پاریس  موجود

عدم .ایجاد شده باشد " گات" ،ھ مکانیسم حل و فصل اختالف براساس موافقتنامھ تریپس منوط است بھ اینک

بھ تالفی  ۲" سازمان تجارت جھانی"قبول سرانجام ممکن است بوسیلھ ی سایر کشورھای عضو 

در . الزام آور است ) کشورھای عضو ( موافقتنامھ تریپس برای جامعھ اروپا و اعضای آن .منجرشود

 .نونی در زمینھ مالکیت فکری باید مطابق حداقل استانداردھای تریپس باشدنتیجھ ھرابتکارقا

مقرر میدارد کھ  ۲۷) ۱(ماده . موافقتنامھ ی تریپس بھ قانون اختراع اختصاص یافتھ است II.5قسمت 

باشد چھ محصوالت چھ فرآیندھا ، در ھمھ ی زمینھ ھای فن حق اختراع باید در دسترس ھر اختراعی " 

.." روط بر اینکھ جدید باشند، دارای گام ابتکاری باشد و قابلیت کاربرد صنعتی را داشتھ باشدمش آوری ،

نرم افزار ھا را از قابلیت  ۲۷) ۱(طرفداران حق اختراع نرم افزار اینگونھ استدالل کردند کھ ماده ی 

فن آوری تلقی  چون نرم افزار کامپیوتری زمینھ ای از حمایت شدن بعنوان اختراع مستثنی نمی کند،

  .بحث ھا پیش از اتخاذ موافقتنامھ تریپس چنین استنباطی را تصدیق نمی کند. میشوند

مستدل بھ عھده کشورھای عضو موافقتنامھ بھ گونھ ای  با وجود فقدان تعریف قانونی از اختراع ،

در  افزارکامپیوتریو اینکھ نرم  را تشکیل میدھد تا تعیین کنند کھ چھ چیز یک اختراع قابل ثبتگذاشتھ 

موافقتنامھ ی تریپس لیسانس اجباری را تحت معدود  ۳۱معنای دقیق کلمھ را شامل میشود یا خیر؟ماده ی 

در . مجاز می داندآثار منفی اختراعات نرم افزاری بر رقابت  زار کاھشببعنوان ارا  شرایط کاملی

 .وجھ قرار گیرندباید مورد ت۳۱دھد محدودیتھای ماده ی صورتیکھ این اتفاق رخ 

1 . GATT 

2 .WTO( world trade organization) 

                                         



۱۹ 

 

موافقتنامھ ی  ۳۳در نھایت ، دارای اھمیت است کھ این نکتھ را مورد توجھ قرار دھیم کھ ماده     

با فرض اینکھ در آینده .  می داندسال از زمان ثبت  ۲۰مدت حمایت برای حق اختراع را  تریپس حداقل

ریپس قرار خواھند گرفت، این اختراعات مرتبط با نرم افزار در حوزه ی ت رژیم اروپایی درخصوص

خاص فرضی اختراعات نرم افزاری  زمانیکھ با توجھ بھ ویژگیھای ،. حداقل مدت حمایت مفرض است

از طرف دیگر، تریپس .یشنھاد شد، مورد پذیرش واقع نشدپمدت حمایت کوتاه تر برای این نوع اختراعات 

را اختراع ممنوع در خصوص  ی نمونھ خارج از نظام ھای حمایت)۱(" حمایتی خاص نظام"ایجاد یک 

 .نکرده است

در بحث پیرامون آینده ی قانون اختراع اروپا بھ سادگی پیشنھاد میشود کھ اروپا بطور اجتناب     

استداللی کھ پیروی از مدل آمریکایی را مطلوب می شمارد این . گامھای آمریکا را دنبال کند ناپذیری باید

اگر اختراعات . افزارھای کامپیوتری ھم آمریکا ھم اروپا را دربرمی گیرد است کھ بازاربسیاری از نرم

در . نرم افزاری بتوانند درآمریکا ثبت شوند، چنین اختراعاتی در حوزه ی عمومی در اروپا خواھند بود

ھر حال ، چون محصول نرم افزاری معتبر باید ھم در اروپا و آمریکا قابل عرضھ در بازار باشد، 

 .بدست آورندھم  حق اختراع را در آمریکا  اروپایی مجبور خواھندبود نمخترعا

قوانین اختراع بسیاری از کشورھا پیشرفتھای آمریکا با تاخیر قابل توجھ  زمانی بھ لحاظ تاریخی ،    

رابطھ با آمریکا رادرسیاست  پیشنھاد کھ اروپا بطور اتوماتیک این درھرحال ، . را دنبال کرده اند 

اشاره کردیم ، سیستم ثبت " ھمانطور کھ قبال. ، اشتباه بھ نظر می رسد  ات نرم افزاری دنبال کنداختراع

اختراع آمریکا بطور اساسی از سیستمھای موجود در اروپا متفاوت است و ھرگز بھ اختراعاتی کھ دارای 

 .ویژگی فنی باشد محدود نمی شود

راع در ھمھ ی زمینھ ھای فن آوری در دسترس موافقتنامھ تریپس مقرر می کند کھ حمایت حق اخت

را دربرنمی  )۲(" فی نفسھ" بطور مستدل ، این امر حمایت حق اختراع از برنامھ ھای کامپیوتری .باشد

 .گیرد

 

 

1 .SUI GENERI 

2 . per se 

                                         



۲۰ 

 

 عناصر قابل حمایت براساس حق اختراع –گفتار دوم 

 )۱( موضوعات قابل ثبت) الف

 ایده ھا -۱ 

بھ منظور ارتقاء در فرآیند علم و " ختیار اساسی مجلس است حمایت حق اختراع براساس یک ا     

" قبال ."مخترعان حق انحصاری نسبت بھ کشفیاتشان دارند..... فنون مفید ، با درنظر گرفتن مدت محدود 

ی نفسھ ، ف یشامل ایده ھا " کشفیات " کھ  در تاریخچھ قانون اختراع آمریکا دیوان عالی مشخص ساخت

یک اصل ، بطور خالصھ ، یک حقیقت اساسی است ، یک دلیل اصلی ، " الل کرد کھ دیوان استد. نیست

بنابراین کسی نمی تواند نسبت بھ ھیچ یک از آنھا ، تواند بھ عنوان اختراع ثبت شود یک انگیزه کھ نمی 

کھ  تمایز قائل شدن بین یک فرآیند کھ قابل ثبت است بعنوان اختراع و ایده ای." حق انحصاری ادعا کند

 .این قابلیت را ندارد کاری دشوار است

، دادگاه یک بحث قدیمی را درخصوص عدم قابلیت ثبت ) ۲(" او ریلی علیھ مورس" در پرونده ی     

در بردارنده ی یک ادعا  مغناطیسیحق اختراع برای تلگراف . ایده ھای کلی بعنوان اختراع را بیان کرد

 :،  از نظر مخترع بود

تگاه خاص یا قسمتھایی از دستگاه کھ در ادعا و مشخصات توصیف شده محدود نکردم خودم را بھ دس"

ضرورت اختراع من استفاده از قدرت محرک الکتریکی یا جریان مستقیم برق کھ آن را مغناطیس 

یک کارکرد جدید از  ۰۰۰برای انتشار ویژگی ھای معلوم عالئم یا نامھا یا . است، الکتریکی می نامند 

این ادعا تائید نشد زیرا بسیار . کھ ادعا می کنم اولین مخترع یا کاشف ھستم را ارائھ کردم  ق قدرت بر

و صاحب حق اختراع قادر خواھد بود از  ردو راه را برای اختراعات سایر افراد مسدود می کبود موسع 

اعطای  .سازدمند کشفیات جدید در حوزه ی مغناطیس الکتریکی کھ فرد دانشمند افشاء کرده است ، بھره 

خواھد داد کھ با بھ او اختراعات یا کشفیات آینده  کنتر ل بسیاری درخصوص، حق اختراع بھ شخص 

 .در تضاد خواھد بود،  ارتقاء فرآیند علم  یعنی ھدف قانون اختراع

 خاص میتواند ازای برنامھ . برنامھ ھای کامپیوتری تضاد مشابھ ای را ایجاد می کند برای اختراعحق 

نھ  می گردنگارش برنامھ بھ خودی خود  شاملطریق کپی رایت حمایت شود اما حمایت کپی رایت تنھا 

    1 . Lynne B .Allen, the Patentability of Computer Programs :Merrill Lynch's Patent for a Financial Services         
         System, Indiana Law Journal, Volume 59 , Issue  ۴ , Article  ۴ , pp 636-639. 

2 . OREILLY V.MORSE 

                                         



۲۱ 

 

در نتیجھ ، در حالیکھ رقیبی نمیتواند از برنامھ ھای حمایت  . از آن حاصل شده است ایده ای کھ برنامھ 

ی متفاوتی برای استفاده کند، ھیچ ممنوعیتی درخصوص اختراع برنامھ  شده کپی رایت بدون اجازه

 . اجرای عملکردھای مشابھ وجود ندارد

حق اختراع بھ منظور ایجاد حمایت برای ایده ی برجستھ مطالبھ میگردد کھ برای برنامھ نویس مبتکر 

حمایت کامل از ایده ای . انگیزه ای اقتصادی مضاعفی را برای پیشرفت فنی برنامھ نویسی ایجاد می کند

باطل در  بھی مانند ادعایبھ طریق مشا رااجرا شده نیز میتواند نوآوری بعدی  کھ از طریق برنامھ نویسی

 .و بنابراین با سیاست حق اختراع در تضاد استسرکوب کند  "مورس"پرونده ی 

ھم  ) ۱(" مریل اینچ" پرونده ی بھ نظر می رسد کھ  بود ، "  مورس"کھ در پرونده ی  ھمانند موقعیتی

فاده از برنامھ ھای کامپیوتری جھت اجرای ترکیبی از خدمات مالی ارائھ ادعای موسعی را برای است

تمام موقعیتھایی کھ خدمات مشابھی را ارائھ می دھند بھ چالش در این پرونده شرکت قصد داشت .نمود

فردی کھ اولین کامپیوتر کھ فن ، فرآیند، اگر این پرونده بھ موفقیت دست یابد بھ نظر می رسد . بکشد

بھ آن  فن ، فرآیند،  می تواند حق انحصاری را نسبترا ارائھ کند  انجام میدھد خدمت معینی را صنعت یا

 .صنعت یا خدمت معین و نھ نسبت بھ کامپیوتر یا برنامھ اش تحصیل نماید

قانون اساسی و قوانین دیگر در این چنین نتیجھ ای حمایت حق اختراع را فراتر از محدودیتھای 

 .یشرفت موجب عقب ماندگی می گردددکھ بھ جای ارتقاء و پخصوص تعمیم می دھ

 فرآیندھا  -۲

پیرامون حق اختراع و تمایز بین موضوعات قابل ثبت و غیر قابل ثبت با اراده ی لیستی  مجلس مسائلی را

صول یا ترکیبی از مواد بھ ھر فرآیند ،دستگاه ، مح بنابراین حق اختراع.نمود از این موضوعات مطرح

در قانون اختراع  ۲" فرآیند" واژه ی .تعلق می گیردجدید و مفید مربوط بھ آنھا  پیشرفت مفید یا ھر جدید و

"  .چھ مفھوم فرآیندھای قابل حمایت بر اساس حق اختراع موضوع جدیدی نیستجدید است ، اگر" نسبتا

استفاده ی جدید از یک بھ عنوان فن یا روش تعریف شده است و در بردارنده ی  قانون اختراع  در" فرآیند

بھ قانون افزوده  ۱۹۵۲ این واژه در سال.محصول یا ترکیبی از مواد شناختھ شده است دستگاه ،فرآیند ، 

 .بیان می نمود) ۳(" فن"چون موضوعاتی کھ از نظر دادگاه ھا قابل ثبت بودند را بھتر از واژه ی  .شد

1 .MERRILL LYNCH 

2 . Process 

3 .art 
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 روشھای انجام تجارت  -۳

دستھ بندی برای موضوعات کلی و توصیف   ھبرخی مواقع با ارائوقدانان نگارندگان معاھدات و حق  

تمایزی را کھ دادگاه ھا بین قابل ثبت و غیر  قھ بندی کامل برای موضوعات قابل ثبت و غیر قابل ثبت طب

اگرچھ این اصطالح ھم تعریف روشنی ندارد ، اما بررسی .ضیح می دھندقابل ثبت قائل می شوند را تو

روشھای انجام تجارت را بھ عنوان از این تئوری ای حمایت می شود کھ  عرفی نشان می دھد رویھ ھای

 فعالیت  و تالش را بھ جای یکی از حوزه ھایچون این نوع  روشھا تمام . اختراع غیر قابل ثبت می داند

 .فن ھای ممکن برای انجام یک کار خاص را شامل می شوند

بھ  زمانیکھ راجع" روشھای انجام تجارت " دقیق این اصطالح ، پارامترھای با وجود روشن نبودن 

بحث می کنیم ، مھم جلوه می  بھ طور خاص" مریل لینچ" برنامھ ھای کامپیوتری بھ طور کلی و پرونده ی

چھ ھر خدمت شخصی کھ از سوی سیستم مدیریت اگر. خدمات مالی ارائھ می کند " مریل " تجارت .کند

طریق موسسات مالی مختلف قابل دسترس شده است ، اما بھ واقع رائھ می گردد از داللی اوراق بھادار ا

، تصمیم گیری در  شخصی تخدماتصمیم گیری در خصوص ارائھ ی ترکیبی از خدمات بھ جای 

حق اختراع از چنین ترکیبی استفاده کند بھ طور بنابراین اگر .خصوص چگونگی اجرای تجارت است

  .رت حمایت می کندمستدل از روش انجام تجا

 

 

 )۱( شرایط ثبت و اعطای حق اختراع) ب

 ثبت عبارتي بھ یا فني تاییدیھ اخذ بھ حمایت منوط مورد حقوق نقض دعواي قانون، این ۹ ماده مطابق

 اثر تنھا بلكھ نیست نبودن حق معناي ذي بھ تاییدیھ نداشتن دقیقتر، عبارت بھ. است مراجع ذیصالح در اثر

 براي كھ گیرد تعلق مي آثاري بھ تنھا حقوقي حمایت قانون، این ۱۶ ماده مطابق ).ثبوتي نھ و( دارد اثباتي

 و فرھنگ وزارت قبلي تائید بھ منوط فني تاییدیھ صدور  شده باشند" توزیع و تولید" ایران در بار نخستین

 نظر زیر" ختراعا حق كمیتھ" افزاري توسط نرم اختراعات مورد در فني تاییدیھ. است ارشاد اسالمي

، ۲ي ، سال سوم، شماره پژوھش سیاست علم و فناور-سید كامران باقري، حفاظت از اختراعات نرم افزاري در ایران ، فصلنامھ علمي. ۱

 .۲۲، صص ۱۳۸۹زمستان 

                                         



۲۳ 

 

 افزار، نرم ارشد سھ كارشناس از مركب كمیتھ این اعضاي. گیرد مي انفورماتیك صورت عالي شوراي

 .است كشور امالك و اسناد ثبت نماینده سازمان و حقوقي كارشناس یك

 حق كمیتھ نامھ آیین متن دستورالعمل ھمچنین و فوق قانون اجرایي نامھ آیین ۲ ماده۳ و ۲ ھاي تبصره 

 افزاري اختراع نرم ثبت شمول دایره از كلي بھ را) ریاضي ھاي تنھاالگوریتم نھ و( ھا الگوریتم اختراع،

 نیز افزار نرم ھسازي پیاد و ساخت طراحي، تحلیل، كلیھ مراحل كردن طي شرط ھمچنین اند، كرده خارج

 دستورالعمل مطابق  است هآمد ھمین قانون اجرایي نامھ آیین ۲ ماده ذیل در حمایتي كسب براي ھرگونھ

و  تعابیر البتھ. باشد عملي كاربرد واجد و ابتكاري و باید جدید مافزاري نر اختراع اختراع، ثبت كمیتھ

 ھمین اساس بر. است دستورالعمل نیامده این در افزاري نرم فضاي در ثبت الزامات مصادیق

 اختراع عنوان بھ یروند م كار بھ ریاضي ضمح محاسبات انجام براي تنھا كھ افزارھایي نرم دستورالعمل،

 مافزارھاي نر كمك بھ كار و كسب شھاي رو اختراع ثبت قابلیت دیگر، توجھ قابل نكتھ. یشوند نم شناختھ

 متقاضي فوق، قانون اجرایي نامھ آیین ۲۸ ماده مطابق ھمچنین. است دستورالعمل این مطابق اي رایانھ

 اختراع ثبت اداره بھ) تقاضانامھ بر عالوه( را خود افزار نرم از اي نسخھ باید افزاري نرم اختراع ثبت

 .نماید ارائھ

 ۱ مھندسی معکوس قانونی نرم افزار اختراعی) ج

برای مھندسی معکوس برنامھ ھای کامپیتری کھ بھ عنوان اختراع ثبت  شاید بتوان از یک حق محدود

پی برداری از عناصری کھ عھ ی این برنامھ ھا و کظور دستیابی  و مطالالبتھ بھ من شده اند حمایت کرد

در قانون کپی رایت ایجاد شد و بھ نظر می رسد کھ حتب در قانون " چنین حقی ابتدائا. قابل حمایت نیستند

اختراع ھیچ استفاده ی منصفانھ و استثنایی مانند مھندسی  اما از آنجا کھ قانون. اختراع ھم قابل اعمال باشد

اجزای منفرد  حقوق در برگیرنده یاز اعطای ، صاحب حق اختراع می تواند نمی شود معکوس را شامل 

شمول . تولید یا استفاده از برنامھ بھ طور کلی جلوگیری کند استفاده کندتا از ھر گونھبرنامھ پیچیده یک 

 . نیاز است موقتی در مھندسی معکوسچنین استفاده ھای 

ص نیست کھ است ، مشخ" استفاده ی تجربھ ای " دکترین  ه یدر حالیکھ قانون اختراع در بر دارند

 دکترین بھ طور موسع  امکان تفسیراگر. چنین دکترینی از تالشھای مھندسی معکوس قانونی حمایت  کند

ندسی معکوس نرم افزار شامل اجزاء ، برای ایجاد چنین حقی مجلس این حق را برای مھ وجود ندارد

 .اف تحقیق ایجاد نمایدثبت یرای اھد اختراعی قابل

1 . Julie E. Cohen, Patent Scope and Innovation in the Software Industry, CALIFORNIA LAW REVIEW, Vol.       
       89:1, pp 3 ,16-18. 
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مھندسی معکوس نرم افزار بحث در خصوص دادگاه ھا و محققان زمان وتالش بسیاری را بھ 

تجاری و کپی رایت صورت گرفتھ است ، بر اساس قوانین اسرار " این بحث ابتدائا.اختصاص داده اند

مھندسی معکوس گرچھ ا. بھ لحاظ تاریخی این قوانین از برنامھ ھای کامپیوتری حمایت کردندچون 

نرم افزار اختراعی ممکن منجر بھ نقض نمی شود اما مھندسی معکوس بسیاری از اختراعات ثبت شده 

سراسری  برای ارتقاء نرم افزارمعکوس البتھ دالیلی ھم وجود دارد کھ امکان مھندسی .است استثناء باشد

 .صنعت نرم افزار مھم است

مھندسی معکوس را مجاز می  تی از نرم افزار حمایت می کندرژیم ھای مالکیت فکری کھ بھ طور سن

دیوان عالی کشور مشخص ساخت . ، قانونی است اسرار تجاری مھندسی معکوسبر اساس قانون .رندماش

 .مھندسی معکوس در قانون اسرار تجاری الزم است کھ وجود استثنای

 مزایا و معایب اعطای حق اختراع –گفتار سوم

 )۱(ختراع و کپی رایتمقایسھ حق ا) الف

حال کھ کپی رایت ابزار مفیدی  آیا کپی رایت برای حمایت از نرم افزار کافی نیست؟ چون در عین

برای منع دیگران از کپی یک برنامھ ی کامپیوتری است اما از ایده ھای اختراعی کھ در این نرم افزار بھ 

ختراع در مقابل از مفاھیم حق ا.یت می نمایدکار رفتھ حمایت نمی نماید تنھا از بیان این ایده ھا حما

اثبات نقض در کپی رایت .، حمایت بھ عمل می آورد اختراعی اساسی کھ یک برنامھ ی جدید ایجاد می کند

را فروختھ ، نیست بلکھ اثبات کپی  عین برنامھ نامھ ای مشابھ یا تنھا بھ معنای اثبات اینکھ شخص ثالث بر

 اختراع تنھا بھ اثبات استفاده از ابتکار طرف دیگر ادعای نقض حق اختراعاز . مستقیم از برنامھ است

شخص ثالث ناقض حق اختراع تلقی می شود حتی زمانیکھ بھ ، " مضافا.شما در برنامھ ی رقیب نیاز دارد

 .ھمان گام ابتکاری کھ شما ثبت کرده اید دست پیدا کرده باشدطور مستقل بھ 

در حالیکھ در . در سراسر جھان است فتھ شده برای منع نقضزاری پذیرکپی رایت مزایایی دارد کھ اب

بھ عالوه ، چون کپی رایت بھ طور خودکار بھ محض .از در ثبت اختراع وجود نداردحال حاضر این امتی

، بنابراین سطح حمایت آن  لزومی برای ثبت آثار کپی رایتی نیست" عموما ایجار اثر بھ وجود می آید

1 . RICHARD POYNDER, PATENTING SOFTWARE,pp2-3 available at : www.richardpoynder.co.uk/            

          SPREPORTFINAL 
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 سال پس از مرگ،۷۰از طرفی مدت حمایت کپی رایت ، .ع استمایت ناشی از حق اختراز حپایین تر ا

 بیشتر است

 )۱( کارکرد حق اختراع در اقتصاد) ب

  حق اختراع و نو آوری 

حقوق اختراع بعنوان انگیزه برای فعالیت نوآورانھ تلقی میشوند و نوآوری برای افزایش رقابت و رفاه 

بھ  بنابراین اولین سئوالی کھ از خودمان می پرسیم این است کھ آیا. د عمومی محسوب میشون اقتصادی

راستی با حقوق اختراع کھ فعالیت نوآورانھ را تاحدی افزایش میدھد انحصارسازی اختراع قابل توجیھ 

برخی بخشھای  ایبدون شک ، بر. و چنین افزایشی نمی تواند با ابزارھای دیگری حاصل گردد است

انگیزه برای سرمایھ گذاری ھا در تحقیق و توسعھ بدون امکان حمایت براساس حق  یجادا" صنعت تقریبا

 .اختراع غیرممکن است

این یک حقیقت است بھ خصوص برای صنایعی کھ بھ سرمایھ گذاریھای گسترده ای در تحقیق و 

اشان بھ کار می  توسعھ نیاز دارند و رقبا بھ راحتی می توانند اختراعاتی کھ آنھا در محصوال ت بازاری

مثال برجستھ دراین زمینھ صنعت داروسازی است ، این صنعت ممکن است بھ  .برند باز تولید کنند 

تالشھای اساسی برای کشف یک ترکیب شیمیائی کھ اثر دارویی معین دارد ، نیاز داشتھ باشد ، اما بھ 

 .شد آسان خواھدبرای رقبا " تقریبا محض اینکھ بھ آن دست یافت، تولیدآن

آیا نوآوری و توسعھ ی نرم افزار از لحاظ تجاری جذب کننده نخواھد بود اگر ھیچ حمایتی براساس   

اختراع وجود نداشتھ باشد؟ واضح است کھ پاسخ منفی است ، توسعھ ی نرم افزار طی سالھای بسیار  حق

اشد چھ نباشد ، بسیاری حتی امروزه ، چھ از نظر قانونی ممکن ب. از حمایت حق اختراع بھره نبرده است

اما حتی اگر حمایت حق اختراع برای .از طریق حق اختراع حمایت نمی شوند" ازنوآوری نرم افزار واقعا

نباشد ، نظام حق اختراع می تواند ایجاد انگیزه برای سرمایھ گذاری درحوزه ی تحقیق و توسعھ الزم 

 .بخشد ارتقاء" ی اش  اطالعات کاربرد " نوآوری را بطور غیرمستقیم بوسیلھ ی 

دیگر ).کنوانسیون اختراع اروپا ۳۸ماده . ( اگر حق اختراعی اعطا گردد این اطالعات افشاء میگردند

مخترعین ممکن است از اختراع افشا شده در حالیکھ بر روی اختراعات جدید کار می کنند استفاده 

1 . REINIER BAKELS, The Patentability Of Computer Programs: Discussion of European-level legislation in    

       the Field Of Patents For Software, PROVISIONAL PUBLICATION,EUROPEAN PARLIAMENT, April        

        2002, pp 21-23. 

                                         



۲۶ 

 

ی صاحب حق برای توجیھ حمایت حق اطالعات کاربردی در نظام حق اختراع ممکن است دلیلی برا.کنند

البتھ ، این کاربرد تنھا مربوط بھ مواردی است کھ بصورت فنی وعملی سری نگھ داشتن .اختراع باشد

 .اختراع ممکن باشد

اختراعات شامل . این موضوع ممکن است در مورد اختراعات نرم افزاری امکان پذیر باشد یا نباشد

در حالتی کھ برنامھ ھای کامپیوتری برای . پنھان بمانند "   کد مبدا "نویسی  ممکن است در اصول برنامھ 

نقش مھمی " کاربران فرستاده میشود در ھرحال ، محل تردید است کھ آیا اطالعات کاربردی واقعا

بعنوان " اختراع اساسا) اسناد ( تحقیق آلمانی نشان میدھد کھ بایگانی ھا . ایفا می کند درصنعت نرم افزار

برای اھداف قانونی ارزشمند ھستند ، و در حد کوچکتربعنوان منبع اطالعات فنی ، این  طالعاتامنبع 

طرفداران سیستم ثبت اختراع . نتیجھ در مورد ھمھ ی انواع اختراعات نرم افزاری آموزده نشده است

بایگانی " ھ حقیقتااینک. اختراعات بعنوان منبع دانش نیاز بھ ارتقاء بیشتر دارنداغلب استدالل می کنند کھ 

اختراع برای کاربران بالقوه مفید خواھد بود، بھ خصوص برای موسسات تجاری کوچک و ) اسناد ( ھا 

 .متوسط ، فرضیھ ای است کھ بدون اثبات ارائھ شده است

اختراعات اغلب براساس یکدیگر . اعطای حق اختراع ممکن است بر نوآوری اثر سوء داشتھ باشد 

خترع دوم بنابراین باید برای اختراعات قبلی کھ دارای حق اختراع ھستند لیسانس می شوند م ساختھ

. یا حتی ممکن نبودن تحصیل چنین لیسانسی ممکن است مانع نوآوری بعدی گردد بازمسئولیت. بگیرد

حتی نوآوری را روی ھم رفتھ سرکوب کند بھ خاطر ایجاد حق انحصاری  حمایت حق اختراع ممکن است

با فقدان حمایت قانونی ، رقبا در . سخت یا حتی غیرممکن است ات اصلی کھ طرح کردن آنھادر اختراع

این نوع . بھ نوآوری ادامھ دھد تا در راس رقبا قرار گیرد استفاده از اختراعات آزاداند، مخترع اصلی باید

ان منفعت اقتصادی بعنو" تجاری است کھ معموال در حقیقت قاعده ای در رقابت )۱( "مسابقھ تسلیحاتی " 

 .تلقی میشود

خالف آن ھم . ثابت نشده است کھ اعطای حق اختراع بھ نرم افزار بھ نوآوری کمک می کندھنوز     

حقوق انحصاری کھ با حق اختراع اختراعات ، حقوق انحصاری و آثار شبکھ ای .ممکن است صادق باشد

می کند دارنده ی حق اختراع از  اختالل ایجاداعطا میگردد، رقابت را کاھش میدھد و در مکانیزم بازار 

تا حد معینی ، . مطالبھ نماید یک حق انحصاری بھره می برد کھ وی را قادر می سازد قیمت باالتری را 

 .این امر اجتناب ناپذیراست و در نتیجھ ی نظام حق اختراع پذیرفتھ شده است

1 .armed race 
                                         



۲۷ 

 

کھ حتی بدون حقوق اختراع یک گرایش برای نرم افزار این یک حقیقت شناختھ شده است " مخصوصا

تنھا روی سیستم  )۱(" ورد"برنامھ ی پردازش . طبیعی بھ خاطر نیاز بھ استاندارد سازی وجود دارد

اجرایی معینی اجرا میشود، فایل ھای پردازشگر ورد بین کاربران بوسیلھ ی ایمیل ، بر روی دیسکت یا 

 . مھ ای جذابتر است اگر در مقیاس بزرگتر استفاده شودرنابنابراین چنین ب ..مبادلھ میشود از طرق دیگر

در شرایط اقتصادی ، کاالھایی کھ از ارزش بسیار باالیی برخوردار است زمانیکھ گروه استفاده کننده 

برای  ITآثار شبکھ ای در صنعت . آثار شبکھ ای است افزایش می یابد گفتھ میشود کھ دارای ارزش

مثبت نشان میدھند، تولید "  Feedback" این آثار " معموال .ھ شده اندطوالنی مدت است کھ شناخت

بصورت فزاینده ) بھ خاطر کیفیت آنھا یا بھ دالیل دیگر( کاالھایی کھ جذابتر از دیگر محصوالت ھستند 

 .با جذابیت کمتر ممکن در طول زمان از جذابیت اش کم شود از طرف دیگر، کاالھا. ای جذابتر میشوند

برای  "ورد"اگر فرمت فایل سندی . اختراع ممکن است این آثار شبکھ ای را افزایش دھد حق    

سخت نخواھد بود بلکھ بھ لحاظ قانونی غیرممکن " با حق اختراع حمایت شود، این امر صرفاویندوزھا 

ترعان ، استدالل شده است کھ مخ در مقابل .کھ اسناد با سایر برنامھ ھای پردازش ورد مبادلھ شود است

چون حق اختراع ممکن است مانع توسعھ ی .ممکن است از حق اختراع در چنین  شرایطی امتناع کند

 .شود چنین شبکھ ھای پرمنفعت 

1 .word 
                                         



 

  استفاده استراتژیک از حقوق اختراع 

از طریق حق اختراع بھ جای اجرای آن برای حقوق اختراع ممکن است بھ طور متجاوز طلبانھ ای 

تا حد معینی از نظام حق اختراع تفکیک  در حالیکھ این پدیده. ورد استفاده قرار گیرندمبارزه با رقابت م

گفتھ میشود کھ حقوق اختراع از طرق استراتژیک استفاده . ھد داد،تجاوز نامطلوبی رخ خواناپذیراست

د بھ برای جلوگیری رقبا از استفاده از اختراع بھ کار گیر" حق اختراعش را صرفا ، شود اگرصاحب حق

در مفھوم گسترده تر استفاده ی استراتژیک از حقوق . جای انیکھ خودش از اختراع بھره برداری کند

ممانعت از رقبای اھداف قرار  اختراع ھمچنین میتوانددیگر اعمال را شامل شود بھ خصوص زمانیکھ

 .دھد

 نظام حق اختراع ھمچنین ممکن است برای مبارزه با رقبا با ارائھ ی دعاوی 

حتی تھدید بھ چنین دادخواھی ممکن است مانع رقبا . مورد استفاده قرار گیردقوقی نقض غیرقابل توجیھ ح

خواھان می بازد ھم بار ھزینھ و زمانی سنگینی را بھ خوانده تحمیل می " دعوای حقوقی کھ نھایتا .شود

بی اساس  ممکن است  و دلیلی برای این باور وجود دارد کھ خطر ادعاھای نقض حق اختراع واھی.کند

زیاد باشد ، در مقایسھ با سایر بخشھای صنعت ، چون بسیاری " درحوزه ی نرم افزار کامپیوتر نسبتا

 .فاقد ویژگی نوبودن و گام ابتکاری باشد" ازحق اختراع نرم افزاری موجود ممکن است واقعا

این امر در ھر نظام حق . استفاده ی متجاوزانھ از حق اختراع برای اقدام تدافعی مطرح میشود  

تا حد معینی ، ھمھ . و دلیلی برای نگرانی وجود ندارد، مادامیکھ در حد نامتناسب اتفاق نیفتد اختراع عادی

ی حقوق اختراع ھدف تدافعی را ایجاد می کند، صاحب حق اختراع میتواند مانع دیگران در بھ کار بردن 

تدافعی از حقوق اختراع ممکن است ثبت اختراعات با یک استفاده ی . تکنولوژی کھ گسترش داده ، شود

تنھا ھدف ایجاد تبادل مصنوعی کھ میتواند استفاده شود بھ منظور بدست آوردن لیسانس برای حق اختراع 

نظر بھ احتمالھای خیلی محدود لیسانس . کھ با این وجود محتاط است در اعطای لیسانسدیگر از رقیبی 

 .وانین اختراع ، این ممکن است در حقیقت تنھا راه تحصیل لیسانس باشداجباری براساس بسیاری از ق

اقدام تدافعی دیگر کھ برخی مواقع بھ کار گرفتھ میشود ادعاھای حق اختراع مقدم است از طریق    

درھرحال ، میزان . افشاء اختراعات افشاء دانش فنی ھنوز میتواند بعنوان نتیجھ مثبت ارزشمند باشد

رفتھ ،حتی در مورد انتشار دفاعی میتواند بھ ھزینھ ھای باالیی منجر شود کھ تعادل  عملکرد بکار

این کار زمان مردم با مھارت باال را صرف می کند، کھ وقف خواھد .سراسری ایجاد می کند منفی باشد

۲۸ 

 



۲۹ 

 

  بھ خصوص ، این میتواند یک مشکل جدی برای. شد برای توسعھ ی کار کھ بھ اختراعات جدید منجر شود

 .باشد )۱(" شرکت ھای متوسط و کوچک"

 ارائھ ی راه حل) ج

 حمایت از اختراعات نرم افزاری با ابزار قانونی خاص 

خاص  برای حمایت از نرم افزار کامپیوتری  وقیحقرژیم در طول سالھا ، چندین طرح برای معرفی 

خاص  خاص ماھیت دلیل ایجاد چنین حق. بعنوان جایگزین حمایت حق اختراع ارائھ گردیده است

چندین شایستگی در این ایده ھا وجود دارد، ھمانطور . اختراعات مربوط بھ برنامھ کامپیوتری خواھد بود

کشیدن "از طرف دیگر، دریافتیم کھ واقعا. از بحث پیرامون حقوق اختراعات نرم افزاری روشن گردیدکھ 

اگر حمایت قانون برای . ن استغیرممک" عادی " مرز بین اختراعات نرم افزاری  و اختراعات 

اختراعات نرم افزاری ضعیف تر از سایر اختراعات باشد، ممکن است تاریخ تکرار شود و مدافعان حق 

 .اختراع راھھایی را پیدا کنند تا اختراعاتشان بعنوان اختراعات نرم افزاری طبقھ بندی نشود

متفاوت اند در واقع تنھا تکرار بحث قدیمی  این استدالل کھ اختراعات در زمینھ برنامھ کامپیوتری    

بطور ایده آل بھتر خواھد بود . است کھ اختراعاتی در صنعتھای متفاوت ، متفاوت از کار در می آیند

اھداف نظام حق اختراع برآورده شود اگر این سیستم بھ منظور فراھم کردن نیازھای مختلف صنایع متعدد 

حتی اگر .نظر نمی رسد کھ برای چنین نظام حق اختراع متفاوتی تالش شوداما واقع گرایانھ بھ . اتخاذ شود

استداللھای مناسبی برای ایجاد رِژیم قانونی خاص برای نرم افزار کامپیوتری وجود داشتھ باشد، بھ دالیل 

 .خاص ، ھمانند فقدان ساختار بین المللی موجود، آن را توصیھ نمی کنیم

  اعاتحمایت کوتاه تر برای اخترمدت  

بنابراین . اغلب بیان میشود کھ چرخھ ی توسعھ ی صنعت نرم افزار از سایر صنایع کوتاه تراست     

بیست سال از زمان ارائھ ( برخی مواقع این سئوال مطرح میشود کھ آیا حداکثر مدت حمایت حق اختراع 

ھ مطرح میشود این مشکلی ک" مجددا.برای حق اختراعات برنامھ کامپیوتری مناسب است)اظھارنامھ 

بھ عالوه ، باید تصدیق . است کھ چگونھ اختراعات برنامھ کامپیوتری را از سایراختراعات متمایز سازیم

. امھ نویسی یا محصوالت نرم افزاری یکسان فرض شودشود کھ چنین اختراعاتی نباید با قطعات کد برن

 .بود برخی اختراعات نرم افزاری معین برای چند دھھ مناسب خواھند

1 . Small and Medium Enterprise (SME) 
                                         



ارزش بازاری اشان قبل از اتمام مدت حمایت حق اختراع " عادی " ، بسیاری از اختراعات  در مقابل

در کشورھایی مانند فرانسھ و ھلند رژیم ھای حق اختراعی با مدت حمایتی کمتر .سال از دست میدھند ۲۰

اختراعات ثبتی شناختھ حق " ثبت اختراعات " سال وجود دارد ، بھ ھمین دلیل آنھا بعنوان  ۶" مثال

رژیم . میتواند تنھا بوسیلھ ی دادگاه طی دعوای نقض تائید شودارزش اساسی این حق اختراع  .میشوند

یک مدل منحصر بھ فرد است کھ در کشورھای اروپایی معینی " سبک وزن " قابل مقایسھ حق اختراعات 

 .وجود دارد

می کنند از این ھدفی کھ ارائھ ی اظھارنامھ ی  سیستم ھای حق اختراع کوتاه مدت ھمگی صرفنظر    

قانونی بھ ) تضمین ( در ھر دو سیستم امنیت قانونی . اختراع باید برای اختراعات ساده ، سھل ترباشد

ثبت اختراع . لحاظ ارائھ ی یک جایگزین سریع با ھزینھ ی کم برای سیستم حق اختراع قربانی میشود

در حالیکھ اظھارنامھ ی اختراعات نرم . فن آوری در دسترس است برای اختراعات در ھمھ زمینھ ھای

افزاری ممکن است بھ لحاظ روند ارائھ اظھارنامھ اختراع ارزشمند باشد اما بھ خاطر فقدان ذاتی تضمین 

 .قانونی سیستم ثبت اختراع بھ نظر نمی رسد کھ مدل مناسبی برای حمایت از اختراع نرم افزاری باشد

درھرحال ، ھمھ . ن حمایت ممکن است برای برخی اختراعات نرم افزاری مناسب باشدکاھش زما     

وجود رژیم ھایی با مدت حمایتی کوتاه در ارائھ ی  امنیت  . ی اختراعات نرم افزاری عمر کوتاھی ندارند

 .قانونی ناتوان است و در نتیجھ برای حمایت از اختراعات نرم افزاری نامناسب اند

 ی لیسانس اجبار 

اگر صاحب حق اختراع . بسیاری از قوانین اختراع شامل موادی است درخصوص لیسانس اجباری    

نسبت بھ اعطای لیسانس بطور داوطلبانھ محتاط باشد، در موارد استثنایی لیسانس میتواند از طریق دادگاه 

اگراختراعی کھ ثبت لیسانسھای اجباری بعنوان مثال میتواند تحصیل شود . یا ھیئت اجرایی تحصیل شود

شده در ھیچ محصول فرآیند استفاده نیشود یا در صورت وابستگی اختراع بھ اختراع ثبت شده ی قبلی کھ 

 .موجود است

تژیک از نظام حق درنظراول ، لیسانس اجباری جریمھ ی مناسبی در برابر سوء استفاده ی استرا    

ت بھ اجبار بھ لیسانس داده شوند با استناد بھ اختراعات حبس شده ممکن اس. اختراع بھ نظر نمی رسد

درھرحال مواد لیسانس اجباری تنھا براساس شرایط محدودی اعمال میشود، درعمل .قاعده ی عدم استفاده

 .بھ ندرت اعمال میشوند ، قاعده ھای عدم استفاده
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ند کھ تنھا پیشنھاد شده است کھ مواد لیسانس اجباری بھ دالیل بستگی بھ گونھ ای تفسیر شو 

منافع اقتصادی قابل مالحظھ اعمال شوند، یعنی منافع اقتصاد خود بھ جای تنھا منفعت عمومی  درخصوص

درھرحال ، . بعنوان آخرین راه چاره ، ممکن است بھ قواعد کلی قانون رقابت توسل شود.مدنظر قرارگیرد

تحت شرایط استثنایی عمل نماید " میناناطسوپاپ " تاکید شود کھ قانون رقابت تنھا میتواند بعنوان یک  باید

 . عمل نمی کند نظام حق اختراع مشکلکلی برای  راه حلبھ عنوان  و

اعطا  غیراقتصادی اختیاری شامل لیسانس" در مقیاس بزرگ لیسانس حق اختراع عمال

تناد بعنوان استثناء تلقی میشود تنھا تحت شرایط غیرعادی مورد اس" لیسانس اجباری عموما.میگردد

  . استفاده ی استراتژیک گسترده از نظام حق اختراع ممکن دلیل بازبینی این فرضیھ باشد. قرارمی گیرد

 اقدامات حاوی ھزینھ ھای دادخواھی 

ھمانطور کھ اختراعات نرم افزاری افزایش می یابند، تعداد دعوی حقوق اختراع نرم افزاری ھم     

درھرحال ، ھمانطور کھ ما دیدیم ، اقامھ دعوا ممکن است گران . بطور اجتناب ناپذیری افزایش می یابد

بعنوان راه حلی برای مشکل ھزینھ ھای دادخواھی ، سیستم بیمھ یا اندوختھ ی احتیاطی دادخواھی . باشد

دعوای اختراع  سیستم ھای بیمھ ای اقامھ ی. بیمھ حق اختراع جدید نیست. حق اختراع مطرح شده است

زیاد ، حق بیمھ ھا  بھ خاطر خطر خسارتھای بسیار. ندرت موفقیت آمیز خواھد بودتجاری درھرحال بھ 

 .ممکن است باال باشد یا پوشش محدودی داشتھ باشند

متقاضیان .جایگزینی برای آن ممکن است ایجاد یک اندوختھ احتیاطی دادخواھی حق اختراع باشد    

پیشنھاد دیگر .راساس زمینھ ھای قانونی کمک کنندحق اختراع ملزم خواھد شد بھ این اندوختھ احتیاطی ب

فرضیھ ای کھ چنین دیدگاھی را برجستھ این خواھد بود کھ . است  )۱( "جایگزین ل اختالف ح" مشکل از 

اختالفات حق اختراع میتواند با ھزینھ کمتر و سریعتر از روند دادگاھھا، حتی با ارائھ ی سطح بھتر با 

این فرضیھ ممکن است ،بستھ بھ چگونگی عملکرد دادگاھھا . حل و فصل شوند مشابھ ای از امنیت قانونی

 . درست باشد یا نباشددرھرکشوری 

تخصص است این استدالل برای کشورھایی کھ   "جایگزین ل اختالف ح" استدالل دیگر برای دفاع از 

وق سرمایھ دادخواھی صند دادگاھھای اختراع متخصص داشتھ اند خیلی مناسب نیست ایده ی ایجاد" قبال

1 . ADR 
                                         



درھرحال ، چنین اقدامی نمی تواند اصالحات اساسی تری را  حق اختراع نیازمند مطالعھ ی بیشتر است

 .نسبت بھ نظام حق اختراع جایگرین کند
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 جه  نتي 

 با تر قوي مالكیت حق از استفاده ازطریق كھ شود مي مطرح اختراع ثبت انگیزه سنتي تئوري در 

 چنین افزار صنعت نرم خصوص در ولي. دھند مي افزایش را وتوسعھ تحقیق ھا میزان بنگاه كمتر، ھھزین

 نرم صنعت از خارج تولیدي بزرگ ھاي بنگاه بیشتر توسط افزاري نرم اختراعات كھ رسد مي نظر بھ

 و توسعھ اندركاران صنعت دست توسط افزاري نرم اختراعات در سریع رشد.پذیرد صورت مي افزار

 ابزارآالت و الكترونیك شیمي، صنایع از گروھي عوض توسط در بلكھ است، نیامده پدید افزار نرم نشر

 .است آمده دست بھ باشند مي معروف" اختراع ثبت استراتژي" دارندگان بھ كھ ھستند صنایعي از جملھ كھ

 تحقیق در گذاري یھسرما انگیزه افزاري و نرم اختراعات بھ دسترسي قابلیت افزایش مابین ارتباط

 انجام اختراعات انگیزه در زیاد بسیار افزایش و است پیچیده رسد، رمي نظ بھ كھ آنچھ از بیش وتوسعھ

 تحقیق در گذاري سرمایھ چون عواملي تغییرات در طریق از توان نمي را زمان، طي در افزاري نرم

 .كرد تشریح ه وري بھر رشد یا و نویس انساني برنامھ نیروي وتوسعھ،
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