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 .1استادیار گروه حقوق خصوصی ،پردیس فارابی دانشگاه تهران ،قم ،ایران
 .2کارشناسارشد حقوق مالکیت فکری ،پردیس فارابی دانشگاه تهران ،قم ،ایران

(تاریخ دریافت4031/30/82 :؛ تاریخ پذیرش)4030/30/43 :

چكيده
از جمله موضوعات مهم در صنعت تولید برنامة رایانهای ،سازگاری آن با سایر برنامهههاسهت ههه آرهار قیهو ا ت ا ی هادی فهراتان دارد.
قمایت از نظام سازگاری موجب توسعة صنعت نرمافزار خواهد شد ،اما اگر این قمایت مطلق باشد ،به قیهو پدیدآترنهدگان برنامههههای
اصلا آسیب مارساند .به همین دلیل ،نظامهای قیو ا مخیلف برای قمایت از قیو پدیدآترندگان برنامههههای اصهلا از یهو سهو ،ت
جلوگیری از انح ار ایشان ت تیویت فضای ر ابیا از سوی دیگر ،راهکارهای گوناگونا را مطرح مهاهننهد .از جملهه میهان ایهد ت بیهان
تفکیو ماهنند ت آنچه را تحت قمایت نظام مالکیت فکری رار مادهند ،هه بیوان در الب بیان جهای داد .در قیهو ایهران ،اقکهاما
راجع به سازگاری در انون قمایت از پدیدآترندگان نرمافزارهای رایانهای ت آییننامة انون مزبور تجود دارد هه ضمن ابهام در معنا ،همهة
ابعاد این امر خطیر را دربرنماگیرد .اما اقکام مبنایا راجع به قیو ر ابت موجود در انون اجرای سیاسهتههای هلها اصهل  11هانون
اساسا تا قدتدی از این ابهام ماهاهد ت تکلیف ما را در شیو مخیلف سازگاری برنامة رایانهای رتشن ماهند.

کليدواژگان
برنامة رایانهای ،قیو ر ابت ،مالکیت فکری نرمافزار سازگار ،نرمافزار مکمل.

 نویسندة مسئول ،رایانامهrajabya@ut.ac.ir :

 09

حقوق خصوصی ،دورة  ،13شمارة  ،1بهار و تابستان 1315

مقدمه
برنامة رایانه ای از جمله موضوعات حقوقی مهم عصر حاضر است .پیشرفت بشر سبب
این برنامه ها امروزک در قال

دبدک به

دارایی افرادی مثل پدیدآورنبدک و انتقبالگیرنبدک و اداایبی از ایبن

دست قرار گیرد و وجود آن در روابط ادااص ،نتایج اقتصادی فراوان دادته بادد .در نتیجبه ،اربر
حقوقی ،بهویژک از منظر مالکیت فکری دارد و مطالعة جنبههبای حقبوقی گونباگون آن از نیازهبای
نونی جامعه است .از جمله جنبههای مهم برنامة رایانهای« ،سازگاری» آن اسبت .البتبه ،سبازگاری
ماتص برنامة رایانهای نیست و در علوم و فنون ماتلف اربرد دارد ،از جملبه مابابرات ،وسبایل
پزدکی و راکآهن و جز آن .بهطور لی ،سازگاری محصوالت ،ارتباط بسیاری با حقوق فکبری ،در
همة عریههای آن ،بهویژک در زمینة مالکیت ینعتی دارد ،امبا از آنجبا به در عریبة برنامبههبای
رایانهای تنوع بسیاری وجود دارد و ار رد برنامه نیازمند تعامل با ساتافزار و برنامههبای دیگبر
است ،سازگاری نمود و عینیت بیشتری مییابد .به همین دلیل ،نیاز به سازگاری برنامههای رایانهای
سب

ایجاد میان افزار ددک است .بنابراین ،مطالعات حقوقی موضوع از جمله نیازهای ضروری این

عریه است.
سازگار ردن هر محصول فکری با محصبوالت دیگبر ،از دو منظبر اهمیبت دارد :البف) تولیبد
سازگار با محصول فکری اربردی و مشهور ،میتواند ببرای پدیدآورنبدة دوم ،ربروت ،دبهرت و
وضعیت حقوقی مناس

به وجود آورد؛ ب) از طرف دیگر ،تولید محصبول سبازگاری به قواعبد

فنی و تجارتی محصبول ناسبت را رعایبت نکنبد ،ممکبن اسبت ببه دبهرت ،ربروت و حقبوق
پدیدآورندة ناست آسی

وارد ند .برنامههای رایانهای ه باید برای رسیدن به هدف پدیدآورندک،

بر روی ساتافزار نص

دوند و توان تعامل با سیستم عامل و سایر برنامهها را دادبته بادبند ،از

سایر عریههای تولیدات فکری ،ابعاد حقوقی گستردکتری دارنبد و در عمبل نیبز موضبوع بیشبتر
دعاوی راجع به سازگاری ،ه در ادامة مقاله مطرح ددک است ،در زمینة برنامههای رایانهای است.
1. Middleware
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مسئله را باید از این منظر مطالعه رد ه اقدام تولید نندة محصول سازگار مطلق است یا مقیبد،
اگر مقید است ،حدود این قید تا جاست؟ به نظر میرسبد بایبد اقبدامات وی را مقیبد ببه ا ن از
جان

تولید نندة ناست دانست ،همانطور ه در میان نظامهای حقوقی ،مادة  5قانون حمایبت از

پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای مقرر ردک است« :پدیدآوردن نرمافزارهای مکمل و سازگار ببا
دیگر نرمافزارها با رعایت حقوق مادی نرمافزارهای اولیه مجاز اسبت» .حبال ،ببا توجبه ببه اینکبه
سازگاری محصوالت در دنیای جدید ،سب

آرار حقوقی و اقتصادی فراوان اسبت و ببا توجبه ببه

گستردگی روزافزون تولیدات نرمافزاری شور ،باید نقاط حقوقی مبهم مسئله را رودن رد ،اینکبه
آیا سی میتواند ،بیقید و درط ،برنامهای سازگار با نرمافزار دیگر طراحی ند؟ آیا سی میتواند
از روی رابطهای اربری نرمافزار دیگر ،رابط جدیدی را ببرای نبرمافبزار وبود ایجباد نبد؟ آیبا
باز ردن برنامة رایانهای یا بهایطالح ،مهندسی معکوس برنامه برای رسبیدن ببه هبدف سبازگاری
مجاز است؟ آیا در اینجا یرفاً حقوق ادااص درگیر مطرح اسبت ،یبا جامعبه نیبز نقبد دارد؟ و
سرانجام اینکه ،نقد دولت در تشویق یا منع سازگاری برنامبه ییسبت و یبه اربری ببر تولیبدات
فکری دارد؟
در ادامه ،سعی می نیم پاسخ پرسدهای مطرح ددک را در سه قسبمت بیبان نبیم .در قسبمت
ناست ،به امور موضوعی میپردازیم و با مفاهیم و ایطالحات مربوط به سازگاری برنامة رایانهای
آدنا میدویم و مفباهیم مشبابه را تفکیبی مبی نبیم؛ در قسبمت دوم ،احکبام و مسباقل حقبوقی
سازگاری را بیان می نیم و سرانجام ،در قسمت نهبایی ،راکحبل حقبوق ایبران را ببرای مسباقل و
دعاوی نادی از سازگاری تشریح می نیم.
مفهوم ،قلمرو و مبانی سازگاری
در قانون حمایت از پدیدآورندگان نرمافزارهای رایانهای ،سه ایطالح مبرتبط راجبع ببه نبرمافبزار
به ار رفته است ه تعریفی برای آنها وجود ندارد :نرمافبزار سبازگار ،مکمبل و واسبط .بنبابراین،
پید از هر ییز ،باید مفهوم سازگاری را رودن ردک و آن را از عناوین مشابه تفکیی نیم.
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مفهوم سازگاری

از نظر لغوی ،سازگاری به توضیح نیاز ندارد ،البته میتوان الفاظ «انطباق» و «همباهنگی» را معبادل
آن دانست .اما باید بدانیم ،معنای فنی آن در ایطالحات متاصصان فن رایانه است ،بهویژک اینکبه،
قانونگذار به معنای فنی و ایطالحی آن نظر دارد.
ت

مرجع ایطالحات رایانهای ،سازگاری را ینین تعریف ردکاند« :سازگاری ناظر بر اجزای

سیستمهای رایانهای است ه توانایی ار در محیطهای ماتلبف را دادبته بادبد .در زمینبة برنامبة
رایانهای ،سازگاری زمانی حایل میدود ه برنامه توانایی ببهادبترا گذادبتن دادکهبا و منبابع را
دادته بادد» ( .)Microsoft Computer Dictionary, 2002در اسناد حقوقی نیز میتوان تعریفهبایی
را برای سازگاری یافت .از جمله ،در بند  01مقدمة رهنمود پارلمان اروپا و دورای اتحادیبة اروپبا
در زمینة حمایت قانونی از برنامههای رایانهای مصوب سال  9112بیان ددک است ه « :ار برنامبة
رایانهای برقراری ارتباط و همکاری با دیگر اجزای سیستم رایانهای و نیز با اربران اسبت و ببرای
رسیدن به این هدف ،نیاز به ارتباط و تعامل منطقی و در یورت لزوم مادی است ،تا همبة عنایبر
نرمافزاری و ساتافزاری را قادر ند با سایر نرمافزارها و ساتافزارها و نیز با اربران برنامه ببه
هر رودی ه مد نظر ایشان است ،تعامل برقرار نماید .بادهبایی از برنامبه به ینبین اتصبال و
تعاملی را بین عنایر نرمافزار و ساتافزار اراقه می ند ،بهطور لی ،رابط یا میانجی میگوینبد و
وظیفة اتصال و تعامل نیز ،به طور لی ،سازگاری نامیدک میدود .البته سازگاری میتواند به قابلیبت
تبادل اطالعات و متقابالً استفادک از اطالعات مبادلهددک ،نیز تعریف دود» .همچنین ،بند  4قسبمت
1. Interoperability
2. Directive 2009/24/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the legal
protection of computer programs, Official Journal of the European Union, 2010

 .توضیح اینکه برنامة رایانهای بهدلیل ماهیت تعاملی وود و الگوریتمهای به ار گرفته ددک ،بروالف سایر محصوالت
فکری ،میتواند با انسان تعامل برقرار ند؛ برای همین ،ایطالح التین ( )User-friendlyدر این زمینه بارها به ار
میرود.
4. Interface
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« »fمادة  0910قانون حق نشر هزارة دیجیتال آمریکا سازگاری را به این درح تعریف ردک است:
«قابلیت برنامههای رایانهای برای تبادل اطالعات و اینکبه آن برنامبههبا متقبابالً بتواننبد اطالعبات
مبادلهددک را به ار گیرند» .به نظر میرسد باد اویر در رهنمود اروپبایی یاددبدک نباظر ببه ایبن
تعریف است.
در هر حال ،با توجه به تعریفهای رهنمود اروپا و قانون آمریکایی ،در زمینة نرمافزار سه دسته
رابطة سازگار را میتوان متصور دد .0 :رابطة نرمافزار با نرمافزار؛  .9رابطة نرمافزار با ساتافبزار؛
 .رابطة نرمافزار با انسان .در اینجا ،فقط با موضوع ناست سرو ار داریم .همانطبور به بنبد 99
مادة  0الیحة حمایت از مالکیت فکری ایران نیز برنامة رایانهای سازگار را برنامهای دانسبته اسبت
ه قادر به تبادل اطالعات با برنامة دیگر بادد.
قلمرو سازگاری

برای اینکه نرمافزار با نرمافزار ،حتی ساتافزار دیگر و همچنین ،انسان تعامل ند ،ببه سبازگاری
نیاز دارد؛ این سازگاری با رابط و میانجی بهوجود میآیبد ).(Rowland & Macdonald, 2000, p.55
در واقع ،بهمنظور سازگار ردن برنامهای با برنامة دیگر ،برنامهنویس باید به رابطهای برنامبة ایبلی
دسترسی پیدا ند ،به عبارت دیگر ،ایجاد سازگاری مالزمة دسترسی منطقی ببه راببطهبای برنامبة
ایلی دارد ( .)Van Rooijen, 2010, p.13در یورتی میتوان برنامة بامالً سبازگار ببا ایبن برنامبه
 .0فرهنگستان زبان و ادب فارسی ،برای ایطالح  Copyrightمعادل حق نشر را پیشنهاد دادک است .به نظر می رسد ه
این معادلسازی یحیح بادد؛ یرا ه «حق مؤلف» ترجمة ایطالح فرانسوی و نتیجة رویکرد حقوق رومی ژرمنی
است و «مالکیت ادبی و هنری» نیز یندان مناس

حال برنامة رایانهای نیست .بنابراین ،حق نشر بهتر میتواند مفهوم و

اجزای پیرایت را در برنامة رایانهای نشان دهد .با این حال ،در مادة  5آییننامة مواد  9و  01قانون حمایت از
پدیدآورندگان نرمافزارهای رایانهای ،حق نشر یکی از اجزای حقوق مادی پدیدآورندک دناوته ددک است و ممکن
است ه گاهی از این واژک دو معنای متفاوت ارادک دود.
2. The Digital Millennium Copyright Act of 1998

 .الیحة یادددک در تاریخ  0 2 /1/9به تصوی
تقدیم دد.

هیئت وزیران رسید و در تباریخ  0 2 /8/6ببه مجلبس دبورای اسبالمی
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تولید رد ه منطق برنامة ناست را بشناسیم و به الگوریتمهبای آن دسترسبی دادبته بادبیم .ایبن
منطق در قال

مورد حمایت نیامدک ،بلکه در د مبدأ بیان ددک است .آنچه در برنامههبای رایانبهای

مورد حمایت قرار میگیرد ،قال

برنامه (بیان) است ،در حالی ه رابطهبا علبیاالیبول در قالب

مورد حمایت قرار نگرفتهاند .به نظر نویسندگان ایرانی« ،به مابهاالرتباط نرمافزار با نرمافزار دیگر ،با
ساتافزارهای ماتلف و با اربر ،رابط میگویند» (یادقی نشباط ،0 82 ،ص .)0 8پبس ،راببط
بادهایی از برنامه است ،ه برای اتصال و تعامل میان عنایر ساتافزار یا نرمافزار تعبیبه دبدک
است ( ،)Graef, 2014, p.7و سازگاری نسبت به رابط مفهبومی عبام دارد ،زیبرا ببرای آنکبه میبان
عنایر دو نرمافزار سازگاری به وجود آید ،باید برنامه امکان سبازگاری را دادبته بادبد ،سبپس ،از
طریق رابطها آن را بهوجود آوریم.
به طور لی ،یهار نوع رابط وجود دارد :مهمترین آن« ،رابط برنامهنویسی نرمافزار» اسبت به
برای سازگاری برنامه با برنامههای دیگر به ار گرفته میدود ).(Van Rooijen, 2010, p.14
یکی دیگر از رابطها ،رابط اربری است ،رابط اربری 9به آن باد از برنامه اطبالق مبیدبود
ه با اربر ارتباط دارد ،ایوالً رابطهای اربری به سه دسته تقسیم میدوند ،راببط وبط فرمبان ،
رابط گزینشبی4؛ و راببط گرافیکبی باربر .5راببط گرافیکبی باربر در حبال حاضبر نشباندهنبدة
دناوتهددک ترین و پراستفادک ترین ابزار تعامل اربر و دستگاک (دامل یفحة نماید) است و تقریباً
همة فرایندهای رایانة حایل از اربران از طریق ینین اببزاری انجبام مبیگیبرد و ادارک مبیدبود
).(Closa, 2010, p.103
دیگری رابط اطالعاتی است ه دامل بازیابی و ویرة اطالعات در قال

وایبی اسبت به

1. API / application programming interface
2. User interface
3. Command-line interface
4. Menu-driven interfaces
5. Graphical user interfaces
6. Data interface
 .1از جمله قال های اطالعات موجود در رایانه دامل این موارد استPdf, Mp3, Jpg :
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برنامههای رایانهای میتوانند آن را بنویسند و باوانند ،همچنین ،رابط ارتباطی یا پروتکل ارتباطی
است ()Van Rooijen, 2010, p.14؛ اینها یندان با مطالعة ما مرتبط نیست.
در دستهبندی بروی نویسندگان ،پارکای از برنامهها ،بدون آنکه جایگزین نرمافزار اولیه دود ،با
ضمیمه ددن به آن ،اربرد جدیدی را در نرمافزار ایجاد می ند .در ینین مبواردی ،برنامبة رانویبه،
بدون تأریر بر عملکرد نرمافبزار اولیبه ،باربرد نبویی را ببه آن مبیافزایبد .همچنبین ،آن دسبته از
برنامههایی ه سرعت و قابلیت اری نرم افبزار دیگبر را افبزاید دهبد ،محصبول سبازگار اسبت
(یادقی نشاط ،0 82 ،ص .)0 1با توجه به این تحلیل ،میتوان گفت در جایی ه برنامة تولیبدی
نقص برنامة دیگر را از بین میبرد ،یا سرعت آن را افزاید میدهبد ،یبا باربرد جدیبدی را ببرای
برنامة اولیه ایجاد می ند ،نرمافزار سازگار است و در یورتی ه فقط با انضبمام ببه برنامبة ایبلی
ارآمد بادد و در غیر آن ،اربردی ندادته بادد ،میتوان نرمافزار یادددک را مکمل نامید.
در مادة  4قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرمافزارهبای رایانبهای مصبوب  ،0 12بیبان
ددک است ه« :حقوق نادی از آن باد نرمافزاری ه بهواسطة نرمافزارهای دیگر پدیبد مبیآیبد،
متعلق به دارندة حقوق نرمافزارهای واسط نیست» .میبینیم ه در زمینة نبرمافزارهبای واسبط نیبز
قانون ایران تعریفی بیان نکردک است ،اما میتوان گفت هرگاک برنامة واسط را بهمعنای رابط بگیبریم
(یادقی نشاط ،0 82 ،ص ،)0 8نمیتواند موجد برنامة جدیبد بادبد ،بنبابراین ،بهتبر اسبت لفب
واسط را به معنای دیگری استعمال نیم؛ به دیگر سان ،با توجه به بیبان قبانونگبذار از نبرمافبزار
واسط ،به نظر میرسد اینها از جمله نرمافزارهایی است ه باعث ایجاد نرمافبزار جدیبد ،از جملبه
برنامة مبتنی بر رایانه بادد ،یعنی ،نرمافزاری ه توسط آن ،رایانه ارر یا محصبول فکبری دیگبری،
دامل نرمافزار جدید را تولید می ند.

1. Communication interface
 .9برای نمونه POP3, HTTP, IMAP
3. Computer-aided design Software
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مبنای حقوقی حمایت از سازگاری
در عریببة بحببث از سببازگاری ،آدببکارا منببافع دو دسببته از ادببااص متعببار

اسببت :منببافع

تولید نندگان اولیه و منافع ایجاد نندگان برنامة جدید ه با برنامة اولیه سازگار است .دستة ناست
ه بیشتر دامل در ت های فناوری است ،تمایل دارند فناوری نبرمافزارهبای اوتصایبی وبود را
استاندارد نند و بر ا وسیستم آن نترل دادته بادند .در واقبع ،مایلنبد باببت تجبویز سبازگاری از
دیگران وجه دریافت ردک و انحصار ایجاد نند .اما گروک دوم ه دامل توسبعهدهنبدگان فنباوری
سازگار و اربران فناوریاند ،در پی آنند ه همة استانداردها ،دارای رابطهای باز و غیراوتصایبی
و فاقد حمایت مالکیت فکری بادند ) (Välimäki, 2015, p.2و مجبور به س
باید قاعدک ای را مقرر رد ه هم حقوق دو طرف تعار

اجازک نبادند .حال،

یادددک تأمین دود و هبم منبافع جامعبه

حمایت دود.
مبنای ایلی حمایت قانونی از سازگاری را میتوان در ایول مالکیت فکری جستوجبو برد.
باید از رابط اربری «اییل» حمایت رد ،اما به دبرطی به در قالب

«ایبدک» قبرار نگیبرد .در آن

یورت ،از طریق نظام «اسرار تجارتی» میتوان به هدف این حمایت دست یافت.
اصالت

بدیهی است نظام حق نشر یا مالکیت ادبی و هنری با معیار ایالت 0،مشوقها و انگیزکهای بسیاری
را برای ایجاد برنامههای رایانهای جدید اعطا می ند .هرگاک نرمافزار جدید فاقد والقیبت و ابتکبار
بادد ،طبیعتاً ،نمیتوان حقوقی را برای سازندة آن متصور دبد .همچنبین ،در زمینبة سبازگاری ،در
یورتی ه رابطهای برنامه اییل بادند ،سی حق استفادک از آن را بدون مجوز دارندة حبق نبدارد
و در نتیجه ،امکان تولید سازگار نیست.
بند مادة  0رهنمود اروپایی سال  9112بیان می ند« :برنامة رایانبهای دارای ایبالت حمایبت
1. Originality
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میدود» .در شورهای اروپایی ،رویکردهای عمدتاً مشابهی درببارة ایبالت وجبود دارد .مبثالً در
شور فرانسه والقیت فکری را بهمعنای ابراز و گسبتر

داصبیت مبیداننبد ،و از نظبر بروبی

شورهای امنال ،مثل انگلیس ،استرالیا و مالزی ،ایبالت نتیجبة عبرق جببین پدیدآورنبدک اسبت
) .(Davison, 2003, p.14بهطور لی ،شورهای رومی ژرمنی ،بروالف شورهای امنال ،معتقدند
عالوک بر اینکه نباید از ارر داص دیگر نساهبرداری دود ،باید درجهای از والقیت پدیدآورندک را
نیز در بر دادته بادد .بهعبارت دیگر ،فقط ارر موضبوع حمایبت نظبام مالکیبت فکبری نیسبت و
پدیدآورندة آن نیز مهم است .با این همه ،آمریکا و بروی شورهای دیگر تابع نظام بامنال ،سبیر
تکاملی را در جهت تعیین ارر قابل حمایت در پید گرفتند ،ببهطبوری به در دعبوای مشبهوری
دیوان عالی ایاالت متحدة آمریکا اظهار رد ارر اییل ،برای جل

حمایت نظام حق نشبر ،نیازمنبد

بروز حداقل والقیت است ( .)Mylly, 2010, p.26بنابراین ،میتوان گفت در حقوق آمریکبا نظریبة
والقیت فکری برای ایالت پذیرفته ددک است (.)Davison, 2003, p.15
حقوق ایران از نظر مبانی تابع نظام رومی -ژرمنی است .همچنین ،به تبع رویة جدید نظامهبای
حقوقی بینالمللی ،در بند  04مادة  0الیحة حمایت مالکیت فکری ،ارر ایبیل اربری دانسبته دبدک
است ه از والقیت پدیدآورندک نادی ددک و برگردان از ارر دیگری نبادد.
در زمینة سازگاری ،در حقوق اروپا ،ایلی بر این مبنا وجود دارد ه دارندة حبق نمبیتوانبد از
طریق حق نشر بر اطالعات سازگاری نترل دادته بادد

)p.1

 .(Välimäki, 2015,با ایبن حبال ،ببه

نظر میرسد هرگاک بتوان رابطهای موجود در برنامه را اییل دانست ،به پیروی از درط ایبالت در
برنامههای رایانهای ،قابلیت حمایت نادی از حق نشر را دارد و به رویآوردن به نظامهای حمبایتی
واص نیازی نیست.
در این راک باید مراق

بود ،زیرا رابط رو

ار است و متر به بیان نزدیبی اسبت .بنبابراین،

 .0برای مطالعة بیشتر در زمینة سه رویکرد عمدة شورهای پیشرفتة جهان به ایالت ،ر Davison,2003, pp. 14-15 .
)2. Feist publications, Inc., v. Rural Telephone Service Co. (1991
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اهد سطح استاندارد الزم برای اییل تلقی ردن نرمافزار ،وطر حمایت از مؤلفههای نبرمافبزاری
را در پی وواهد دادت ه ممکن است به اندازة افی دایستة حمایت نبادد .بنابراین ،قرارگبرفتن
دوگانة ایدک -بیان در نار درط ایالت ،این وطر و تهدیبد را مرتفبع وواهبد رد (

Mylly, 2010,

 .)p.33به عبارت دیگر ،در یورتی ه سطح استاندارهای الزم ایالت نرمافزار رایانهای اهد یابد،
وطر حمایت از نرمافزارهایی افزاید مییابد ه به اندازة افی دایستة حمایت نیست .اما هنگامی
ه درط حمایت از بیان در نار درط ایالت قرار گیرد ،سطح پبایین اسبتانداردهای الزم ایبالت
نمیتواند وارد حیطة نقض بیان دود و وطر نقض بیان رفع وواهد دد.
رابطة ایده و بيان با سازگاری

دوگانگی ایدک و بیان در بسیاری از اسناد و دعاوی مربوط ببه حقبوق مالکیبت ادببی هنبری مبورد
توجه قرار گرفته است .بند  9مادة  2موافقتنامة تریپس و مادة  9معاهدة حق نشر سازمان جهبانی
مالکیت فکری برآنند ه حمایت حق نشر دامل بیان و نه ایدکها ،رویههبا ،رو هبای اجرایبی یبا
مفاهیم ریاضی است .همچنین ،در بند  9مادة  0رهنمود اروپایی راجع به حمایت از نرمافبزار بیبان
ددک است« :تفکرات و ایولی ه مبنای هر یی از اجزای برنامة رایانهای را تشکیل دهد ،از جملبه
تفکرات و ایول پیریزی نندة رابطها ،به موج

این رهنمود ،مشمول حمایت حق نشر ناواهبد

بود».
در حقوق ایران نیز میتوان ادارکها ،حتی تصریحهبایی را ببر ایبن امبر یافبت .مبادة  0قبانون
حمایت از حقوق مؤلفان ،مصنفان و هنرمندان مصوب  ،0 48با بیان «طریقه و رو

بیان» ،بهطبور

ضمنی ،به حمایتنکردن از ایدک رسمیت دادک است .اما تبصرة مادة  9آییننامة اجرایی مواد  9و 01
قانون حمایت از پدیدآورندگان نرمافزارهای رایانهای مصوب  ،0 8بهویژک در زمینبة نبرمافزارهبا،
واجد یراحت افی است و بیان می ند« :ولق عملیات نرمافزاری در هن یا بیان مالبوق هنبی،
بدون اینکه برنامههای رایانهای و مستندات و دستورالعملهبای آن تبدوین دبدک بادبد ،نبرمافبزار
محسوب نمیدود و برای والق آن حقوقی ایجاد نمی ند».
پدیدآورندة ارر به ندرت میتواند مفهوم اساسی را ،بدون اینکه با جزییات دکل و قال

تبزیین
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نماید ،در قال

ارر تولید نماید؛ پس ،هرگاک این ایدکها بیان دود ،تنها در ایبن قالب هبا حبق نشبر

وجود دارد ( .)Lloyd, 2011 , p.357رابط نیز ممکن است به یورت تویبیف بادبد 0یبا در عمبل
تحقق یابد؛ 9اولی برای دیگران آدکار است ،اما معموالً دومبی ویبر (.)Van Rooijen, 2010, p.15
پس ،اولی در قال

حق نشر قرار میگیرد و دومی در قال

ایدة یرف .به بیان رودنتر ،حق نشبر

فقط بر اسناد توییف اعمال میدود ).(Välimäki, 2015, p.3
در زمینة اربرد عملی تفکیی میان ایدک و بیان و بازدناسبی آن دو از هبم ،در ایباالت متحبدک،
دعاوی متنوعی مطرح ددک است .در دعوایی  ،دادگاک تجدیدنظر میبان ایبدک و بیبان ،ببا ارجباع ببه
هدف برنامه تمایز قایل دد .به نظر قاضی دادگاک ،هرگاک راکهای گوناگونی برای رسیدن به مقصبود
ولق ارر وجود دادته بادد ،ه هیچیی الزمة هدف نبادد ،رو
حمایت نظام مالکیت فکری است

(2004, p.34

انتاابی ،بیان ارر ببودک و مشبمول

 .)Bainbridge,نتیجه اینکبه ،هرگباک فقبط یبی راک

بادد ،آن راک ایدک است .بنابراین ،از آنجا به هبدف ،بارایی و ببازدهی اسبت ،ببرای هبر یبی از
دستورات موجود در برنامه ،تعداد محدودی راهکار ارآمد وجود دارد .از این رو ،تولیدات مشبابه
نرمافزار توسط ادااص ماتلف بهطور مستقل امکانپذیر است و نباید آن را نقض حق تلقی برد
(.)Mylly, 2010, pp.29-30
در دعوایی دیگر ،4تمایز مبتنی بر هدف نادرست دناوته دد .بدین توضیح ه امکبان طراحبی
به دکل دیگر ،برای تمایز بین دیوة بروز ارر و سبایر مبوارد ،اهمیبت نبدارد (

Bainbridge, 2004,

 .)p.35بنابراین ،نظریة تشابه ماهوی ساوتار برنامه مطبرح دبد .در ایبن نظریبه ،برنامبه را تجزیبه
می نند و با بررسی اجزای آن ،ایدک و بیان را تشایص میدهند ،در هر جزء ایدکها را جدا می نند
و آنچه باقی میماند ،بیان است (قاجار قیونلو ،0 20 ،ص .)412برای نمونه ،در دعبوای وبارجی

5

1. Interface specification
2. Interface implementation
)3. Whelan Associates Inc v Jaslow Dental Laboratory Inc (1987
)4. Lotus Development Corp v Borland International Inc (1997
)5. Computer Associates International Inc v Altai (1992
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اعمال معیار دامل سه مرحله است :انتزاع ( شف عنایر غیرلفظی)؛ تصفیه (جداسبازی بیبان قاببل
حمایت از مواد غیرقابل حمایت) و تطبیق (آیا وواندک باد اساسی بیبان قاببل حمایبت را تکثیبر
ردک است ،یا ویر) .دایان ر است این معیار به طور عمدک ،قبدرت حمایبت از سباوتار برنامبه،
فهرست دستورات سامانه و رابطها را اهد میدهد (.)Bainbridge, 2004, pp.35-36
سرانجام ،در دعوایی دیگر  ،وواهان (در ت اور ل) مدعی نقبض حبق نشبر وبود ببهعلبت
نساهبرداری وواندک (در ت گوگل) از رابط برنامهنویسی نرم افزار جباوا ببر روی سیسبتم عامبل
اندروید دد .ابتدا ،دادگاک باد با استناد به بنبد « »bمبادة  019قبانون حبق نشبر ایباالت متحبدک،
نساهبرداری وواندک را نقض ساوتار ،توالی و سازمان نبرمافبزار جباوا ندانسبت و عمبل دبر ت
گوگل را نساهبرداری از سیستم یا فرایند اجرایی سیسبتم عامبل جباوا دانسبت و رأی را ببه نفبع
در ت گوگل مبنی بر قابلیت نشر رابط برنامهنویسی نرم افزار جاوا یادر رد ،اما این رأی در سال
 9104به نفع در ت اور ل توسبط دادگباک فبدرال نقبض دبد .اسبتدالل یکبی از قضبات دادگباک
تجدیدنظر آن بود ه «مجموعة فرمانهایی ه به رایانه برای اجبرای عملیبات مبورد نظبر دسبتور
میدهد ،می تواند دامل بیان دود ه در آن یورت تحت حمایت حق نشر قرار وواهبد گرفبت».
به طور لی ،آنچه در این پروندک بررسی دد ،قابلیبت نسباهببرداری از راببطهبای برنامبهنویسبی
نرمافزارها بود .دادگاک باد حکم به وروج رابطهای برنامهنویسی از قانون حق نشر داد و استفادک
از آن را برای همگان آزاد دانست ،اما دادگاک فبدرال آن را نقبض برد و اقبدام دبر ت گوگبل را
نساهبرداری از بیان و نقض حق نشر تلقی رد .در هر حال ،دبر ت گوگبل ینبین تصبمیمی را
برابر با آسی
موج

به توسعة ینعت نرمافزار دانست ،بهطوری به رأی دادگباک فبدرال ایباالت متحبدک

انتقاد عدکای از حقوقدانان نیز دد .به نظر ایشان ،حکم موجب

عبدم اطمینبان در ایجباد

نرمافزار سازگاری میدود ه نقض حق نشر تلقی نشود.
)1. Oracle America, Inc. v. Google, Inc. (2012
2. "We conclude that a set of commands to instruct a computer to carry out desired operations may
contain expression that is eligible for copyright protection".
3. Pamela Samuelson, Retrieved from http://www.reuters.com/article/2014/05/09/us-oracle-google)ruling-idUSBREA480KQ20140509 (Visited at: 07/07/2015
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حمایت از اسرار تجارتی

مفهوم اطالعات سازگاری مفهومی گستردکتر از برنامههای رایانهای است و پروتکلهبا ،راببطهبا و
دکل فایلهای دادکای را نیز پودد میدهد ) .(Graef, 2014, p.15بر همین اساس ،باید گفت نظام
حا م بر اسرار تجارتی درجة وایی از دسترسی به اطالعات سازگاری را پودد میدهد (

Graef,

 .)2014, p.17; Välimäki, 2015, p.2بنابراین ،داید بتبوان از ایبن طریبق نیبز از سبازگاری برنامبة
رایانهای حمایت رد.
با این همه ،باید به این نکته توجه برد به در زمینبة دبمول حمایبت از اسبرار تجبارتی ببر
سازگاری برنامة رایانهای ،درایط الزم حمایت از اسرار تجاری وجود دادته بادد ،ه ایبن دبرایط
دامل محرمانگی اطالعات ،ارز

تجارتی آن ،تدابیر الزم جهت حف آن (بند  9مادة  2تبریپس)

است .به عالوک ،ایجاد سازگاری زمانی میتواند نقض اسرار تجاری قلمداد دود ه از آن اطالعات،
استفادة تجاری غیرمنصفانه ددک بادد .بنابراین ،اگر اطالعات سازگاری از طریق مهندسی معکبوس
و به یورت قانونی بهدست آمدک بادد ،اسرار تجاری نمیتواند از ینین اطالعاتی حمایبت نبد و
بهطور طبیعی ،نقض اسرار تجاری نیز یورت نپذیرفته است.
در حقوق ایران ،فقط در مواد  64و  15قانون تجارت الکترونیکی سال  0 89و بروبی قبوانین
جزاقی موجود ،به حمایت از اسرار تجارتی توجه ددک است .اما با توجه ببه نببود دبرایط وباص
حمایتی ،بروی این حمایت را در قال

ایول لی حقوق ایران (دامل مسئولیت مبدنی ،غصب

و

حمایت جزاقی و جز آن) قرار میدهنبد (قببولی درافشبان و همکباران ،0 29 ،ص ،)0 - 014و
بروی ،موضوع را تابع عرف جهانی ه بیان دد ،و نیز حمایتهای قراردادی میدانند.
ضرورت حمایت از حقوق درگير در توليد سازگار
بیدی ،سازگاری برنامة رایانهای می تواند آرار اقتصادی و تجارتی فراوانبی دادبته بادبد .معمبوالً
سی نمیتواند محصول نرمافزاری امل را بهتنهایی و بدون مشار ت دیگران تولید ند .بنبابراین،
از نظر اقتصادی ،هرگاک بتوان برنامة سازگار با برنامة دیگر ایجاد برد ،در واقبع ،باشبی از اعتببار
برنامة قدیمی برای یافتن بازار به ار گرفته میدود .برای نمونبه ،هرگباک برنامبهای ببا برنامبههبای

 999

حقوق خصوصی ،دورة  ،13شمارة  ،1بهار و تابستان 1315

تجارتی و مشهور یا دستگاکهای اربردی سازگار بادد ،بیدی از توان تجاری بیشتری نسببت ببه
برنامه هبایی بروبوردار وواهبد دبد به فاقبد ینبین ویژگبی اسبت
2015, p.3

( ;Van Rooijin, 2010, p.30

 .)Välimäki,داید به همین دلیل ،تولید ننبدگان عمبدة برنامبه سبعی مبی ننبد از ایبن

موقعیت به سود ووید استفادک نند و سازگاری را در انحصار وود درآورند.
از طرف دیگر ،نظارت پدیدآورندة برنامه رایانهای بر رابط دو ارر عمدک دارد :الف) اربر مسبتقیم
نظارت بر وود فناوری رابط؛ ب) ارر غیر مستقیم نظارت و مهار سازگاری برنامبه (
p.21

 .)2010,ارر مستقیم مراقبت بر رابط از ارز

ارز

پیشینی 0یا قبل از جل

 .)p.22ارز

Van Rooijen,

انحصاری آن نادی مبیدبود و مبیتبوان آن را

تقاضا در بازار نامید؛ ه اهمیت زیادی ندارد (

Van Rooijen, 2010,

رابط در نقد غیرمستقیم آن نهفته است .در تها با مراقبت از رابطهای وود ،مهبار

عملی سازگاری محصول وود را س

می نند .بر این اساس ،دسترسی به دبکة اربران محصول

را در دست دارند و بر ار رد محصبول وبود نظبارت مبی ننبد ) .(Van Rooijen, 2010, p.22در
نتیجه ،تحصیل ویژگی رابط برای تحصیل سازگاری ضروری است و با توجه به ارز
ارز

سبازگاری،

رابط اساسی است.
به همین منظور ،باید جنبههای حقوقی سازگاری را رودن رد و راهی پید پبای قبانونگبذار

نهاد تا با تصوی

قانون از حقوق افراد درگیر حمایت دود .داید برای همبین بادبد به در بنبد 9

مادة  016قانون حق نشر آمریکا ،به دارندگان حق نشر ،اوتیار دادک ددک ه از وریدارانی ه قصبد
داول ردن موضوعات دارای حق نشر در آرار ایلی وود را دارند ،جلوگیری ند .در اینجا ،نهفقط
ایجاد نساة بهبودیافتة ارر دیگری توسط وریدار بدون اجازک نقض حق است ،به هبر وریبداری
ینین بهبودی را ایجاد ند ،حمایت قانونی از ارر ایلی وود را از دست میدهد ،به درطی ه اربر
بهطور مؤرری با مواد نقضددک ،تجمیع دبدک بادبد ) .(Lemley & O'Brien, 1997, pp.291-292ببا
این حال ،از جنبة منافع عمومی ،یکی از هدفهای مالکیت فکری تسریع توسعة فنباوری و انتقبال
1. Exante
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حق فکری است ،هرگاک نظام مالکیت فکری تنها اوتیبارات دارنبدگان حبق را افبزاید دهبد و در
واقع ،وسیلهای برای تأریرگذاری ایشان ببر رفتبا ر رقببا بادبد ،ایبن هبدف عمبومی ابتبر مبیمانبد
( ،)Välimäki, 2015, p.9زیرا وسیلهای برای سوءاستفادک از حق و زیان اجتماع وواهد بود.
در نتیجه ،نباید به طور مطلق از دارندگان حق فکری برنامة رایانهای حمایت رد .حمایت مطلق
نادی از حق نشر دربارة رابطها ،هزینههای ساوت برنامههای مر

و پیچیدک را افزاید میدهبد،

زیرا ممکن است توسعهدهندة ایلی ناواهد مجبانی مجبوز اسبتفادک از دادکهباید را ببه دیگبران
بدهد ،بهویژک در تهای برنامهنویسی ه ممکن است ،بعداً رقی

ایشان تلقبی دبود (

& Lemley

 .)O'Brien, 1997, p.291پس ،حمایت گستردک از رابطها میتواند مانعی در برابر توسعة فنباوری و
انتقال حق فکری به سایر افراد جامعه ،یعنی انتشار عمومی آن بادبد .در نتیجبه ،ممنوعیبت ایجباد
سازگاری می تواند مانع از گرد

محتوای دیجیتال دود .همچنبین ،محبدودیتهبای غیرمنصبفانه،

امکان دارد فریت دسترسی اربر و استفادة داصی از آراری را ه بهطور قانونی به دسبت آوردک
است ،از او بگیرد

)2008, p.189

 .(Mazziotti,با توجه به اینکه عمومباً باربران برنامبه ،در فبر

وطا ،حق ایالح و تغییر آن را دارند تا بتوانند آن را با ساتافزار یا برنامههای دیگر سازگار نند،
این حق ایشان ،محدود وواهد دد.
بهطور لی ،حمایت مطلق میتواند مانع توسعة بازار نرمافزارهای قاببل اسبتفادة مجبدد دبود.
بدین یورت ه نظام حق نشر با اعطای انحصار آرار ادتقاقی به پدیدآورندگان برنامههبای ایبلی،
امکان نظارت امل بر ایجاد سازگاری را مبیدهبد ) .(Lemley & O'Brien, 1997, p.293ایبن امبر،
موج

محدودددن ایجاد سازگاری و اهد انگیزة توسعهدهندگان برنامههای ایلی وواهد دد و

یرفاً ادااص دارای حق نشر میتوانند اقدام به ایجاد سازگاری نند.
در یی تقسیمبندی ،میتوان برنامه را به نرمافزار اوتصایی 0و متنباز 9تقسیم رد .حال ممکن
1. Proprietary software / closed source software
2. Open Source Software – FOSS (free open source software) – FLOSS (free/libre/open-source
)software
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است این مسئله مطرح دود ه آیا سازگاری ماتص برنامههای اوتصایی است یبا قواعبد آن ببر
برنامههای متنباز یا منبعباز نیز حا م است.
برنامة متنباز از جمله فرآوردکهای فکری است ه طرفداران آن به حمایت مالکیبت فکبری از
نرمافزار یا دست م استفادة اقتصادی از آن اعتقاد ندارند و در نتیجبه ،ایبوالً مباحبث مرببوط ببه
سازگاری در زمینة ایشان مطرح نمیدود ،حتی طرفداران به دنبال ترغی

افراد برای تکمیل برنامبه

و تولیدات سازگار با آن هستند .اما از آنجا ه ممکن است از زحمات تولید ننبدگان اولیبة برنامبه
سوءاستفادک دود ،مؤسسات مربوطه قواعدی را در قال

قرارداد بین تولید نندة ناست و باربرانی

ه به تکمیل یا ایالح آن تمایل دارند ،تبدوین بردکانبد به حباوی ایبولی ببرای پیشبگیری از
سوءاستفادک است و استفادک از نرمافزار متنباز به معنای پذیر

درطهای یادددک است .در یکی از

این قراردادها ،به ارگیری نرمافزار متنباز یهار ایل اساسی دارد ،ه بر اساس آن افراد مبیتواننبد
نرمافزار رایگانی را در اوتیار دیگران قرار دهند 0.به نظر میرسد با رعایت ایبن دبروط ممنبوعیتی
برای تولید سازگار با نرمافزار متنباز وجود ندارد و حتی از ایل یهارم برمیآید ه اقدام یاددبدک
مشروع است.
نحوة حمایت

حمایتهای مربوط به سازگاری را میتوان در دو فر

جای داد:

الف) حمایت از حق برنامهای ه پید از این ،وود را با برنامة مشهور دیگر سازگار ردک است
و برنامة جدید در پی تقلید از این سازگاری است .حمایت از حق موجود در این برنامه فاقد ایبراد

1. Nobody should be restricted by the software they use. There are four freedoms that every user
should have:
a) The freedom to use the software for any purpose,
b) The freedom to change the software to suit your needs,
c) The freedom to share the software with your friends and neighbors, and
d) The freedom to share the changes you make.
When a program offers users all of these freedoms, we call it free software.
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است؛ برای توضیح بیشتر ،اگر آن را برابر با ارر اقتباسی تلقی نیم ،در این زمینه ،هرگاک آنچه ه به
عاریت گرفته ،یرفاً ایدکهای ارر پیشین بادد ،ارر جدید از ایالت مطلق برووردار است (زر بالم،
 ،0 2ص ،)42-48مگر آنچه موضوع نساه برداری قرار گرفته است ،بیان نرمافزاری ایلی بادبد
نه ایدة آن.
ب) حمایت از حق نادی از برنامة ایلی ،در فر

سازگار ردن برنامة جدید ببا آن .در اینجبا،

ه موضوع بحث ما بود ،استقالل دارندة حق بنبست ایجاد مبی نبد .زیبرا پدیدآورنبدک مبیتوانبد
مجوز بهرکبرداری از مالکیت فکری ندهد ،یا دروط غیر قابل پذیردی را مطبرح نبد (

Välimäki,

 .)2015, p.8با محدودددن دامنة حمایت بهواسطة ممانعتهای نادی از حقوق انحصاری در زمینبة
ایدکها و قواعد پشتیبان برنامة رایانهای ،رقابت در یبنعت نبرمافبزار ،امکبانپبذیر وواهبد ببود و
دسترسی به عنایر ارتباطدهندة برنامه و واسبطهبا ،زمینبه را ببرای تعبدد و ثبرت دبر تهبای
نرمافزاری و تنوع محصوالت فراهم می ند

)2010, pp.14-15

 .(Mylly,توضیح اینکه ،سوءاسبتفادک

از وضعیت مسلط ممنوع است .برای نمونه ،در یکی از این دعاوی ،بنبا ببه نظبر دیبوان اروپبایی،
در ت مایکروسافت بهدلیل سوءاستفادک از وضعیت مسلط وود مجببور دبد اطالعبات سبازگاری
وود را در دسترس رقباید قرار دهد ،زیرا طبق مبادة  019معاهبدة عملکبرد اتحادیبة اروپبا سبال
 ،9101سوءاستفادک از وضعیت مسلط ممنوع است.
براساس نظر دادگاک در پروندة یادددک ،ممنوعیت در ت در یدور مجوز راجبع ببه اطالعبات
سازگاری ،در این موارد سوءاستفادک از وضعیت مسلط تلقی میدود .0 :اطالعات ببرای انجبامدادن
عملی در بازار مجاور یا مرتبط ضروری بادد؛  .9ممنوعیت قادر به ازبینبردن رقابت مؤرر بادد؛ .
از معرفی محصولی جدید ه مشتری بالقوک وواستار آن است ،ببه ببازار جلبوگیری نبد؛  .4مگبر
اینکه ممنوعیت توجیه هدفدار دادته و یرفاً نادبی از وجبود حقبوق مالکیبت فکبری در ینبین
اطالعاتی نبادد ) .(Pereira, 2011, p.177در هر حال ،در ت مایکروسافت در دفاع از اقبدام وبود
)1. Microsoft Corp v. Commission (2007
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به حقوق فکری ووید استناد رد ،ولی دادگاک استناد به حقوق فکری را موجه ندانست .همچنین،
دادگاک استدالل مایکروسافت را مبنی بر اینکه اعطای مجوز ،تأریر منفی بر انگیبزة نبوآوری وواهبد
دادت ،رد رد ( .)Graef & Valcke, 2014, p.8نتیجه اینکه امروزک مفهبومی ببه نبام اسبتانداردهای
باز 0وجود دارد ه هر سی ممکن است حق فکری بر این استانداردها دادته بادد ،امبا اطالعبات
سازگاری باید برای عالقهمندان توسعة محصوالت جدید واجد استاندارد ،فراهم بادد (

Välimäki,

.)2015, p.5
در حقوق ایران ،حکم مادة  5قانون حمایت از پدیدآورندگان نرمافزارهبای رایانبهای به بیبان
می ند «پدیدآوردن نرمافزارهای مکمل و سازگار ببا دیگبر نبرمافزارهبا ببا رعایبت حقبوق مبادی
نرم افزارهای اولیه مجاز است» ،ابهام دارد ،زیرا براساس احکبام لبی حقبوق ،هبر سبی ،اعبم از
پدیدآورندة برنامه مکمل و سازگار یا دیگران ،باید حقوق مادی نرمافزارهای اولیه را رعایبت ننبد
و این حکم از مواد  0و  ،9و سایر موارد مربوطة قانون حاضر برمیآید ه همه ملزم ببه «رعایبت»
مفاد مادة  5در براب ر همة پدیدآورندگان است ،یه تولید سازگار و مکملی وجود دادبته بادبد ،یبا
ویر.
وقتی ه نرم افزار سازگار و مکملی در میان بادبد ،آنگباک پدیدآورنبدة ایبن برنامبه ،عبالوک ببر
رعایت حقوق برنامة ناست ه تکلیف لی اوست ،تکالیف دیگری را بر عهدک دارد .مسئلة ایلی
ما این تکالیف است .بهعبارت دیگر ،مسئلة اساسی ،س

ا ن از دارندة حق برنامة ناست است و

این مادک حکم ضرورت ا ن را مشاص نمی ند .پس ،حقوق وایة یاح

حق برنامبة ناسبت،

در فرضی ه دیگران برنامة مکمل یا سازگار با آن بهوجود میآورند ،مهم است ،نبه حبق عمبومی
همة پدیدآورندگان برنامه ،جدای از اینکه برنامة سازگار با تولیدات ایشان تولید ددک بادد یا ویبر.
به نظر نویسندک ،قانون گذار این حقوق وایه را ارادک نکردک ،یا زبان وی گویا نببودک اسبت .اجبازک
نیز از جملة این حقوق است ه در مادک بیان نشدک است .بنابراین ،سکوت قانون گذار به نبود حکم
1. Open standards

سازگاری برنامههای رایانهای و اثر حقوقی آن

تعبیر میدود و این ،بهمعنای اعمال ایل براقت و نبود تکلیف برای مکلفین برای س
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اجبازک یبا

اعمالی مثل درج نام پدیدآورندة اولیه در محصول وود است .البته ،داید بتوان گفت وجبود حکبم
یادددک بهمعنای نظر واص قانونگذار بر حقوق دارندة برنامبة ناسبت در اعطبای اجبازک اسبت و
سیاق مادک نیز حامی این مقررک است ،ولی این تفسیر نه با ظاهر بالم سبازگار اسبت ،به از لفب
«رعایت» موجود در مادک ،بیشتر اقدامات سلبی نقض نندک متصور میدبود ،و نبه ببا سبایر ایبول
عملیه ،مثل ایل تسلیط در برنامة وریداریدبدک و اباحبة تصبرف در برنامبه و براقبت از تکلیبف
س

اجازک یا درج نام پدیدآورندة اولیه یا پرداوت وجه به او ،مطبق است .بنابراین ،ایبطالحات

سازگار و مکمل را باید به یاری مادة  09آییننامة قانون یادددک تفسیر رد.
طبق مادة  09آییننامة مواد  9و  01قانون حمایت از پدیدآورندگان نرمافزار رایانهای« ،اسبتفادک
از نرمافزارهای دیگر برای ایجاد نرمافزارهای سازگار و مکمل ه قابلیتها و ظرفیتها یا باربری
جدید ایجاد ند ،بالمانع است و نقض حقوق پدیدآورندة نرمافزارهای دیگر محسوب نمیدود.»...
همانطور ه می بینیم ،از باد ناست مادک ینین برمیآید ه تولید سازگار ایراد ندارد و میتبوان
با دستیابی به دها و دستورالعملهای نرمافزار اولیه ،برنامة سازگار و مکمل ایجباد برد .منتهبا ببا
مطالعة باد دوم مادک ،با اضافهددن به ابهام حکم ،می بینیم به ایبن اقبدام مشبروع ببه فروضبی
محدود است ه نرمافزار برای ناستینبار در ایران تولید و توزیع نشدک بادد ...« :مشروط بر اینکبه
پدیدآورندة نرم افبزار سبازگار و مکمبل رضبایت تببی پدیدآورنبدگان نبرمافزارهبایی به ببرای
ناستینبار در ایران تولید و توزیع ددک است ،را گرفته بادد».
همانطور ه میبینیم ،در باد دوم مادک ،قانون گذار همچنان دغدغة حمایت از پدیدآورندگان
ایرانی را دارد و سعی او بر آن است ه پدیدآورندة ایرانی محتاج رضبایت پدیدآورنبدة نبرمافبزار
وارجی نبادد .منتها ،ابهام حکم از آنجاست ه از یی سو ،با توجه به حکم مقرر در بنبد ناسبت
ه با لحن همراک با تجویز و مشروعیت اقدام ،به درط رعایت حق ،بیان دبدک اسبت ،یبرا دبرط
دریافت رضایت تبی مقرر ددک است؟ آیا نیاز به دریافت مجوز تببی ،ببهمعنبای نقبض حبق در
فر

دریافتنکردن مجوز نیست؟ پس ،آیا تولید سازگار ،بهمعنای لی ،بهمعنای نقض حق است؟

همچنین ،توزیع و تولید برای اولینبار در ایران ،به یه معناست؟ درایط دریافت رضایت ییسبت؟
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و در یورت عدم رضایت ،ی ه احکامی بر مسئله متصور است؟ و از سوی دیگر ،با توجه به مفباد
نوانسیون پاریس راجع به مالکیت ینعتی ه حمایت از محصوالت فکری اتبباع و حتبی مقیمبان
شورهای عضو را برای اعضا مقرر ردک است و با توجه به اینکه باشی از نرمافزارهای رایانبهای
در قال

اوتراع ربت میدود ،و مادة  69قانون ربت اوتراعات سال  ،0 86ایل تقدم نوانسیون را

بر حقوق داولی مقرر ردک است ،یه تکلیفی در تفسیر قانون بر عهدة ماست؟ این ابهبام همچنبان
در حقوق ایران ،بروالف نظامهای حقوقی دیگر ه عضو نوانسیون برن و ببهویبژک موافقبتنامبه
تریپس هستند ،باقی است ،به ویژک اینکه از نظر عملی ،س

رضایت تبی هم ددواریهای بسبیار

دارد .پس ،یارکای نیست ه به یورت مبناییتر مسئله را پی بگیریم.
به نظر میرسد قدرت دارندة حق باید از طریق وسایل جایگزین متبوازن دبود ،وسبایلی مثبل
حقببوق رقابببت ،استانداردسببازی یببنعت و وببطمشببیهببای فببرو

دولتببی (بببرای حمایببت از

مصرف نندک) ه از جمله وسایل رفع مشکل است) . (Välimäki, 2015, p.9اگر بابواهیم ببهطبور
مطلق از رابطهای اربری برنامة رایانهای حمایت نیم ،ممکن است درایطی بهوجود آیبد به مبد
نظر بند  09مادة  0قانون ایالح موادی از قانون برنامة یهارم توسعه و اجرای سیاسبتهبای لبی
ایل  44قانون اساسی بودک و سب

انحصار دود و به تولید نندة اولیه وضعیت اقتصبادی مسبلط

(بند  05مادة یادددک) اعطا ند .بنابراین ،برای تقویت رقاببت در ببازار مالکیبت فکبری و اجبرای
قواعد مقرر در فصل نهم قانون یادددک ،باید ایجاد محصوالت سازگار در عبالم نبرمافبزار را مجباز
دانست و حمایت از رابطها را از حمایت پدیدآورندگان نرمافزارهای رایانبهای مسبتثنا برد .مگبر
اینکه بحث از حمایت از اسناد و توییفات رابط بادد ،ه پید از این حکم آن را بیان ردیم.
با این حال ،باید در نظر دادت ه قواعد حقوق رقابت بهتنهبایی نمبیتوانبد حبق پدیدآورنبدة
 .0مادة  0بند « :09انحصار :وضعیتی در بازار ه در آن تعدادی تولید نندک ،وریدار و فرودندک مستقل برای تولید ،وریبد و
یا فرو

اال یا ودمت فعالیت می نند ،بهطوری ه هیچ یی از تولید نندگان ،وریداران و فرودندگان قبدرت تعیبین

قیمت را در بازار ندادته بادند ،یا برای ورود بنگاکها به بازار یا وروج از آن محدودیتی وجود ندادته بادد».
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اولیه را محدود ند و برای تولید نندة برنامة سازگار حق ایجاد ند .قواعد رقابت فقبط ببه عنبوان
ایل لی سوء استفادة نظاممند ،پدیدآورندگان ناست را از حق قانونی مقرر در مادة  09آیبیننامبة
قانون حمایت از پدیدآورندگان نرمافزارهای رایانهای محدود می ند و ایشان را از اسبتناد ببه حبق
مطلق وود بازمیدارد .در واقع ،تکلیف س

مجوز تبی همچنان برای تولید نندة برنامبة سبازگار

وجود دارد ،منتها حقوق رقابت تولید نندگان اولیبه را از سبوءاسبتفادک از ایبن حبق ببازمیدارد .از
جمله اینکه نمیتوانند از اراقة رضایت تبی وودداری ردک یا دروواست وجوک نامتعارف نند.
آثار حمایت

باید در نظر دادت حکم مباح ایجاد برنامة رایانهای سازگار ،مطلق نیست و حبدود و قیبودی دارد.
این حدود ه معموالً همان درایط مقرر در قانون برای همة ادااص جامعبه و دبهروندان درببارة
برنامة رایانهای است ،دربارة پدیدآورندة برنامة سازگار اهمیت و معنایی واص مبییاببد ،از جملبه
اینکه وی نمی تواند در این مسیر اعمالی را انجام دهد ه سب

آسی

به حقوق معنوی پدیدآورندة

ناست دود .مثالً با برنامة سازگار وود نمیتواند هدف اربردی برنامة ناسبت را تغییبر دهبد یبا
سب

نا ارآمدی آن دود .این مسئله ه در این زمینه اهمیت زیادی دارد ،از نگاک نویسندگان الیحة

جامع حمایت از مالکیت ادبی هنری و حقوق مرتبط پنهان نماندک است ،همانطور به در مبادة 11
الیحة یادددک به این حق تصریح ددک است.
به منظور اعمال حق نادی از اربری برنامة رایانهای ،تولید نندة برنامة سازگار میتواند براساس
ایول لی قاعدة تسلیط ،به مهندسی معکوس برنامهای دست بزند ه بهطور مشروع سب

بردک

است .در این زمینه ،طبق بند  0قسمت « »fمبادة  0910قبانون حبق نشبر هبزارة دیجیتبال آمریکبا:
«داصی ه بهطور قانونی حق استفادة نساهای از برنامة رایانهای را بهدست آوردک ،ممکبن اسبت

 .0حقوق مادی و معنوی نرمافزار یا برنامة رایانهای جدید ه بر مبنای نرمافزار یا برنامبة رایانبهای دیگبر پدیبد آیبد ،ببدون
اینکه وددهای به حقوق دارندة ارر ایلی وارد ند ،متعلق به پدیدآورندة ارر جدید است.
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ابزار فنی را ه بهطور مؤرر دسترسی به بادهای وایی از آن برنامه را نترل می ند ،دور بزنبد؛
عمل او یرفاً تا حدی نقض قوانین محسوب نمیدود ه با هدف دناسبایی و تجزیبهوتحلیبل آن
دسته از عنایر برنامه بادد ه برای سازگاری برنامة رایانهای ه بهطور مستقل ایجاد ددک با دیگبر
برنامهها ضروری بادد و آن قبالً برای داص اعمبال ننبدک ببهراحتبی در دسبترس نببودک بادبد».
همچنین ،مادة  14الیحة حمایت از مالکیت فکری بیبان بردک اسبت« :مهندسبی معکبوس برنامبة
رایانهای یا هر گونه تجزیة بادهایی از آن ،یا ترجمة آن ببهمنظبور شبف اطالعبات فنبی درون
برنامه جهت ایجاد برنامة رایانه ای سازگار بدون س

اجازک از دارندة برنامه ،مشروط بر آنکبه ببه

منافع مشروع دارندة حق ضرر و زیان غیرقابل جبرانی وارد نکند و به بهرکبرداری از برنامه آسبی
نرساند ،مجاز است».
بهعالوک ،براساس بند  9مادة  6رهنمود اروپایی سال  ،9112بهدست آوردن اطالعات سبازگاری
از طریق دی امپایل یا تجزیه نمیتواند با هدف اعمال مواردی به ار گرفته دود به عببارتانبد از
الف) با اهدافی جدا از دستیابی به اطالعات سازگاری برای ایجاد نرمافزار رایانهای مستقل ،ببه بار
گرفته دود؛ ب) استفادک با هدف دادن اطالعات سازگاری به دیگران ،مگبر در مبواردی به ببرای
ایجاد نرمافزار رایانهای مستقل ضروری بادد؛ ج) به منظبور توسبعه ،تولیبد و بازاریبابی نبرمافبزار
رایانهای به ار گرفته دود ه بهطور قابل مالحظهای در بیان مشابه ببا نبرمافبزار ایبلی اسبت ،یبا
هرگونه اقدامی ه نقض حق نشر تلقی دود.
در بند مادة  6رهنمود اروپایی بیان ددک است با توجه به نوانسیون ببرن درببارة حمایبت از
آرار ادبی و هنری ،مفاد این مادک نمی تواند به دیوة نبامعقولی تفسبیر دبود به ببه منبافع مشبروع
دارندگان حق لطمه وارد ند یا با بهرکبرداری عادی از نرمافزار رایانهای در تعار

بادد.

نتيجه
سازگاری برنامههای رایانه ای ارر حقوقی بسیاری هم در سطح حقوق وصویی افراد و هم حقبوق
عمومی جامعه دارد .به عبارت دیگر ،حمایت مطلق از رابطهای برنامه و عدم تجویز تولید سبازگار،
ممکن است موج

نابودی والقیت در جامعه دود .از این گذدته ،هرگاک تولید سبازگار را منبوط

999 

سازگاری برنامههای رایانهای و اثر حقوقی آن

به تجویز پدیدآورندة برنامة ناست بدانیم و تجویز او را بیقید و درط ،حا م بر سرنودت برنامبة
سازگار بدانیم ،امکان ایجاد انحصار و سوءاستفادک از حق وجود دارد.
بر این اساس ،در مرحلة ناست ،پیشنهاد می نیم ادااص بتوانند حق تولید سبازگار ببا سبایر
برنامههای رایانه ای دادته بادند و این از طریق عدم حمایت از رابطهای نرمافزاری ،ممکن وواهد
دد .با این حال ،حکم یادددک ،لزوماً بهمعنای حمایتنکردن از سبازگاری و محصبوالت رایانبهای
داص دوم نیست ،ممکن است از حقوق سبی به تولیبدات سبازگاری را ایجباد بردک اسبت،
حمایت رد ،نهفقط از محصوالت فکری او ه از دیوة سازگاری والقانه فرد و این امبر مابالف
حقوق جامعه نیست .پس ،ییزی ه نایواب و ماالف مصالح جامعه و ناهمگبام ببا لیبت نظبام
حقوقی است ،حمایت مطلق از محصول فکری رایانه ای اولیه به دیوکای است به مبانع تولیبدات
سازگار دیگران با این ارر دود.
در مراجعه به قوانین ایران ،راجع به این مسئله با ابهام قانونی روبهرو مبیدبویم ،از سبویی ،در
متن قانون فقط به «رعایت» حقوق تولید نندة ناسبت تویبیه دبدک اسبت و از سبوی دیگبر ،در
آییننامة اجرای قانون حمایت از پدیدآورندگان برنامة رایانهای ،با نیباز ببه سب

اجبازة تببی از

تولید نندة برنامة اولیة ایرانی مواجهیم ه ضمن فقدان ضبمانت اجبرا ،ابهبام راجبع ببه نبرمافبزار
وارجی دارد .با توجه به این ددواری ،میتوان با یاری منطق حقوق و مصبالح جامعبه ،ببه ایبول
لی حقوقی شور در زمینة رقابت روی آورد و همگام با رویکرد جهانی ،حکم داد ه تولید ننبدة
سازگار نیازمند س

اجازک برای مهندسی معکوس رایانهای برای تولیبد سبازگار نیسبت و سب

اجازک مقرر در آییننامة یادددک برای پیشگیری از آرار زیانبار تولید سازگار است و در واقع ،دبرط
حمایت از حقوق فکری تولید نندة ناست نیست ،وگرنه ممکن است سب

انحصار دبود و آربار

ناروایی بر اقتصاد مالکیت فکری شور وواهد گذادت .قوانین مربوط ببه رقاببت نیبز مؤیبد ایبن
 .0حمایت از دیوة والقانة تحصیل سازگاری ممکن است به دلیل دمول در قلمرو ایدة مورد حمایت نظام مالکیبت فکبری
نبادد.
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تحلیل است .بنابراین ،براساس مادة  09آییننامبة قبانون حمایبت از پدیدآورنبدگان نبرمافزارهبای
رایانهای و ایول حقوق رقابت شور ،تکلیف س

مجوز تبی همچنان برای تولید ننبدة برنامبة

سازگار وجود دارد ،منتها حقوق رقابت تولید نندگان اولیه را از سوءاستفادک از این حق ببازمیدارد،
از جمله نمیتوانند از اراقة رضایت تبی وودداری ردک یا دروواست وجوک نامتعارف نند.
این نگاک همگام با رویکردهای موجود جهبانی ،از جملبه در رهنمبود اروپبایی و بروبی آرای
محا م آمریکایی است .منتها ،تولید نندة برنامة جدید حبق سبوءاسبتفادک از ایبن اوتیبار را نبدارد،
بهویژک او از این اوتیار وود نمیتواند والف حقوق معنوی پدیدآورندة برنامة ناست اقدام ند.
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