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شناسی مقدمه کشورشناسی شرق 

ای اصـــوالً جنبه کاربردی و کمتر  های رایانه  برنامه 
ها  شـناســانه دارند. به همین دلیل ســال  جنبه زیبایی 
ها در چارچوب  صـحبت بر ســر این بوده که این برنامه 
کار گرفته شـوند یا در چارچوب  مالکیت ادبی و هنری به 
قوانین خاص. از ســـال 1980 میالدی به بعد، ابتدا در 
آمریکا و سپس در کشــــــورهایی چون ژاپن، آلمان، 
فرانسه و برزیل به این موضوع پرداخته شد. در بسیاری 
عنوان  ای به  های رایانه  افزارها و برنامه  از کشــورها نرم 
اند. در  یکی از مصــادیق آثار ادبی و هنری شناخته  شده 
توان به  المللــی در این زمینه مـــی  مورد معاهدات بین 
WIPOمعاهده  و  اشـاره کرد. معاهده اول  TRIPS
های تجاری مالکیت حقوق فکــری را موردتوجه  جنبه 
دهد و کشــورهایی که عضــو سازمان تجارت  قرار می 
نامه  هم  شـــــــوند، به موافقت  TRIPSجهانی می 
شود در همه کشورهای عضـو،  پیوندند که باعث می  می 
WIPO  این آثار مورد حمایت قرار بگیرند. در معاهده

نیز که در ســـال 1996 منعقد شـــده، همانند معاهده 
رسـمیت شـناخته  رایت به  TRIPS حق مولف یا کپی 
توان به قانون حمایت از  شــده اســت. اما در ایران می 
ای در ســــال 1379  افزارهای رایانه  پدیدآورندگان نرم 
رغم اینکه پرداختن به آن در 20 سال  اشاره کرد که علی 
شود، اما باید گفت  ای محســــوب می  پیش، کار ارزنده 
کنندگان این قانون برخالف آنچه که در عرصـه  تدوین 
عنوان  اند از آن به  گذشـــته، تالش کرده  المللی می  بین 
طلبد، از آن  موضـوعی خاص که حمایت خاصـی را می 

حمایت کنند. به همین دلیل اســــت که 16، 17 ماده 
هیچ  وجه نیازهای پدیدآورندگان  بیشـــــتر ندارد و به  
کند. این قانون  ای را بـرآورده نمـی  افـزارهای رایانه  نرم 
درواقع برداشت ناقصــــــی از قانون حمایت از حقوق 
نحوی که این  مولفان و مصــنفان سال 1348 است، به 
نامه اجرایی این قانون  نقص باعث شد در سال 83 آیین 
بینیم  تصــویب شود و نواقص آن را برطرف کند که می 
چقدر به قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان سال 
که بهتر بود که از همان  48 نزدیک شده اسـت. درحالی 
ابتدا این قانون مورد اصـالح واقع شـود بدون اینکه نیاز 

های خاص، باشد. نامه   به تصویب آیین 

توان از «الیحه جامع حمایت  امروز خوشـبختانه می 
از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مـرتبط» که در 
ها نفر از متخصــصــان و  سال 1389 با مشــارکت ده 
برجســـتگان حقوق مالکیت فکری تصـــویب شده و 
سـت، یاد کرد که  اکنون در مجلس شورای اسـالمی  هم 
ای بســـــــیار جامع و کامل است و  به نظر من الیحه 
تواند به رفع نواقص قوانین موجود، کمک بســیاری  می 
کند. این الیحه درصدد برآمده یک نظم حقوقی جامعی 
درخصــوص حقوق مالکیت ادبی و هنری تدوین کند و 
رغم اینکه ممکن اســت ایراداتی هم به این قانون  علی 
وارد شود، معتقد هسـتم که مقررات بسـیار خوبی دارد و 
قدم خیلـی بــزرگــی بــرای حمایت از پدیدآورندگان 

ای خواهد بود. رایانه 

افزارها حقوق نرم 
های داده و پايگاه 

دکتر ستار زرکالم

وکیل پایه یک دادگستري و عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد

* سخنرانی در سومین همایش حقوق نشر


