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مالکیت	فکری	و	صنعت	سبز	
ویژه نامه روزجهانی مالکیت فکری

با همکاری کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی
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بــا محیــط زیســت تاکیــد کــرده و مفهــوم دوپارادایــم حقــوق 

به  پیش  از  بیش  را  سبز  پایدار  توسعه  و  فکری  مالکیت 

یکدیگر پیوند دهد. امید است ویژه نامه حاضر که به شکل 

ایرانی  کمیته  و  سیستم  همکاران  شرکت  توسط  مشترک 

اتاق بازرگانی بین المللی و با هدف تسهیل در ایجاد نظامی 

شده،  منتشر  فکری  مالکیت  حقوق  حوزه  در  موثر  و  قوی 

مورد استفاده فعاالن عرصه کسب و کار و عالقه مندان این 

حوزه قرار گیرد.

محمد	خزاعی

دبیرکل	کمیته	ایرانی	اتاق	بازرگانی	بین	المللی

وظیفه اصلی اتاق بازرگانی بین المللی )ICC( حمایت، تسهیل 

در  اقتصادی بخش خصوصی کشورها  و مناسبات  تجارت 

بازرگانی  اتاق  ایرانی  کمیته  است.  چندجانبه  یا  دو  روابط 

و  همکاری   ICC ایرانی  شعبه ی  به عنوان  نیز  بین المللی 

تبادل  تا ضمن  پاریس دارد  ICC در  با مقر  ارتباط مستمر 

زمینه  فرامرزی،  اقتصادی  فعالیت های  ترویج  و  اطالعات 

بهره مندی بخش خصوصی از سیاست ها و مقررات  ICC را 

با تاکید بر منافع ملی کشورمان فراهم سازد. فعالیت های 

اتــاق بازرگانــی بین المللــی در قالــب 12 کمیســیون تخصصی 

صــورت می پذیــرد کــه »کمیســیون مالکیــت فکــری« یکــی از 

آنهاســت و بــه ترویــج اســتانداردهای جهانــی و اطالع رســانی 

سیاســت ها و مقــررات  مرتبــط در ایــن حــوزه جهــت توســعه 

فعالیت های اقتصادی بین المللی و همچنین تبادل اطالعات 

ذیربط به فعاالن اقتصادی کشورها به منظور ارتقاء نظام 

مالکیت فکری و سهولت کسب و کار بین المللی می پردازد. 

اجرای موثر این سیاست ها منجر به ارائه خدمات سریع تر و 

با کیفیت تر در حوزه مالکیت فکری شده و رونق کسب و کار 

را به همراه خواهد داشت.

بین الملـــل و تســـهیل  تجـــارت  از  راســـتای حمایـــت  در 

ســـرمایه گذاری در زمینـــه ابداعـــات و اختراعـــات و بـــه منظـــور 

پیشـــگیری از جعـــل و تقلـــب کـــه حیـــات صنایـــع و تجارت هـــای 

به مخاطره می اندازد،  به شدت  را  فکری  مالکیت  بر  مبتنی 

کمیسیون مالکیت فکری ICC پروژه باسکپ )اقدامات تجاری 

برای مقابله با جعل و تقلب مالکیت فکری( را در سال 2004 

میالدی اجرایی نمود.

این ویژه نامه تالش دارد ضمن تبیین حقوق مالکیت فکری 

از منظر زیست محیطی، بر لزوم حمایت از اختراعات سازگار 
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این  با  بین المللی  بازرگانی  اتاق  فکری  مالکیت  کمیسیون 

فکری،  مالکیت  زمینه  در  که  است  شده  تاسیس  هدف 

سیستمی را ایجاد کرده و گسترش دهد که حمایت از تجارت 

و  ابداعات  زمینه ی  در  سرمایه گذاری  تسهیل  بین المللی، 

اختراعات و درنهایت توسعه پایدار را تامین کند.

و  و تجارت های مبتنی بر مالکیت فکری، بخش مهم  صنایع 

عمده ای از حیات اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال 

توسعه را تشکیل می دهند. در عین اینکه جعل و تقلب، حیات 

این بخش از اقتصاد را به شکل اساسی تهدید کرده و آن را در 

ویژگی های  واسطه  به  می دهد.  قرار  زیادی  خطرات  معرض 

خاص مالکیت  فکری، جعل و تقلب در آن بسیار ساده تر انجام 

می شود و درعین حال کشف و تعقیب آن نیز دشوارتر است.

محصوالت جعلی و تقلبی، سالمت و امنیت مصرف کنندگان 

انداخته و درعین حال مشاغل  را به خطر  درسراسر جهان 

قانونی، درآمدهای مالیاتی دولت ها و منافع کسب و کارها را 

تحت الشعاع قرار می دهد. اثرات منفی جعل و تقلب حدود 

4/2 تریلیون دالر از اقتصاد جهان را به خود اختصاص داده 

و پیش بینی می شود تا سال 2022 نیز حدود 5/4 میلیون 

شغل قانونی را با خطر نابودی روبه رو کند.

برای  المللی  بین  بازرگانی  اتاق  ابتکاری  اقدام  باسکپ 

مبارزه با جعل و تقلب است که با عنوان »اقدامات تجاری 

 Business Action to Stop یا  تقلب«  و  جعل  توقف  برای 

کمپین  با  و  شده  معرفی   Counterfeiting and Privacy

اصل  کاالی  من  است،  هزینه بردار  تقلبی  »کاالی  معروف 

می خرم« اقدامات خود را شروع کرد.

ایران  در  باسکپ  معرفی  و  شناسایی  به  مربوط  اقدامات 

ایرانی  کمیته  بین  نامه ای  تفاهم  انعقاد  با  و  از سال 1394 

اتاق بازرگانی بین المللی  و شرکت همکاران سیستم  آغاز و 

اقدامات زیر در راستای آن انجام شد:

۱	ـ	ترجمه و انتشار نقشه ی راه مالکیت فکری به زبان فارسی   1394

2		ـ	برگزاری سمینار مقابله با نقض مالکیت فکری در فضای 

و  با حضور  و  باسکپ  پروژه  با محوریت معرفی  کسب وکار 

اتاق  در  باسکپ  اجرایی  مدیر  فالیا  استفان  آقای  سخنرانی 

بازرگانی بین المللی در اسفند سال 1395

۳	ـ	 انتشار ویژه نامه روز جهانی مالکیت فکری در اردیبهشت 

سال 1396 با محوریت باسکپ

از  مورد   25 کلی،  سرفصل   6 در  بین المللی  بازرگانی  اتاق 

یک  ایجاد  برای  اساسی  عناصر  که شامل  روش ها  بهترین 

چارچوب قانونی کارآمد برای اجرای بهتر مالکیت فکری است 

را برشمرده است. این سرفصل ها عبارتند از:

الف		ـ	فعالیت	های	گمرکی

شامل لزوم انجام اقدامات گمرکی برای توقیف یا ممنوعیت 

واردات کاالهایی که مشکوک به نقض مالکیت فکری هستند.

ب	ـ			اجرای	بهتر	حقوق	صاحبان	حق

برای  سریع  و  ساده  قضایی  فرایندهای  به  دسترسی  لزوم 

دستور  صدور  عنداللزوم  و  فکری  مالکیت  حقوق  اجرای 

لزوم،  صورت  در  و  حق  ناقض  اقدامات  توقف  برای  موقت 

امحاء کاالهای ناقض و اطمینان از اینکه خسارات وارده به 

صاحبان حقوق مالکیت فکری به طور کامل جبران شده است.

پ	ـ			اقدامات	کیفری

سرقت  برای  کیفری  مجازات های  اینکه  از  اطمینان  حصول 

در  و  باشد  جرم  این  بزرگی  نشان دهنده ی  فکری،  مالکیت 

موجود  مجازات های  با  حداقل  باید  مجازات ها  راستا  این 

این  باشد.  داشته  همخوانی  فیزیکی  اموال  سرقت  برای 

این  و  بوده  نیز  مالی  جریمه های  شامل  باید  مجازات ها 

جریمه ها به حدی سنگین باشند که انگیزه های مالی نقض 

 کنندگان مالکیت فکری را از بین ببرد.

امحاء  و  مصادره  توقیف،  برای  الزم  اختیارات  اعطای   ـ 

کاالهای تقلبی.

عواید  به  مربوط  مقررات  اجرای  از  اطمینان  حصول  ـ 

حاصل از جرم در مورد مالکیت های فکری شامل:

1  ـ پیگیری و شناسایی دارایی ها و توقیف آن ها

2  ـ وجود رژیم ضبط اموال بدون نیاز به حکم دادگاه

3  ـ برعکس کردن بار اثبات )از صاحب حق به نقض کننده(

ثالثی که  ـ تسری اختیار مصادره ی اموال به اشخاص    4

عواید ناشی از جرم را تحصیل کرده اند. 

ـ امکان تعقیب کیفری جرائم مالکیت فکری بدون نیاز به 

شکایت شاکی خصوصی

ت	ـ		اجرای	حقوق	در	محیط	دیجیتال

از  استفاده  برای  مناسب  استانداردهای  توسعه  ـ 

تکنولوژی های پیشرفته برای ارسال اخطار نقض حقوق و 

حذف موارد ناقض در محیط دیجیتال

ـ فیلترینگ برای ممنوعیت دسترسی به موارد ناقض حق 

راه انــدازی  بــرای  اپراتورهــا  بــرای  مســئولیت  ایجــاد  ـ 

ســرویس هایی کــه  دسترســی بــه محتــوای نقض کننــده 

مالکیت فکری را ایجاد یا تسهیل می کنند.

علیه  حکم  صدور  برای  کافی  اختیارات  از  باید  دادگاه ها  ـ 

و  شناسایی  به  را  آن ها  تا  باشند  برخوردار  واسطه ها 

بازداشتن دیگران از نقض حقوق ملزم کنند. 

ث	ـ		رویه	های	اجرایی	داخلی

 ـ لزوم وجود یک مرجع ملی واحد برای هماهنگی، نظارت و 

مدیریت موضوعات مالکیت فکری در سطح کشور 

ـ آموزش مهارت های تخصصی به مقامات مجری قانون

ج		ـ	همکاری	های	بین	المللی

ظرفیت سازی  برای  بین المللی  سازمان های  با  همکاری  ـ 

برای اجرای بهتر حقوق مالکیت فکری

 ـ اشـــتراک گذاری اطالعـــات بـــا دولت هـــای خارجـــی بـــرای 

شناسایی بهتر و بازرسی محموله های مشکوک به وجود 

کاالی تقلبی

دستورالعمل	های	باسکپ	برای	
حمایت	موثرتر	از	مالکیت	فکری

“

“

شعارمحوری	باسکپ:	کاالی	
تقلبی	هزینه	بردار	است،	من	

کاالی	اصل	میخرم.	
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خشکسالی، کمبود آب، آلودگی هوا، وجود ریزگردها، افزایش 

گازهای گل خانه  ای و گرم شدن کره  ی زمین از جمله تغییرات 

محیط  از  حفاظت  که  اخیرند  سال های  در  زیست  محیط 

از پیش مورد توجه قرار داده است. دانش  را بیش  زیست 

تصویب  با  است  توانسته  علوم  سایر  کنار  در  نیز  حقوق 

کنوانسیون های مختلف از جمله  کنوانسیون تنوع زیستی 

منابع  به  صحیح  دسترسی  و  تکنولوژی  انتقال  به  )ناظر 

در  زیستی  ایمنی  موضوع  )با  کارتاهنا  پروتکل  و  زیستی( 

نام  به  حقوق  از  جدید  شاخه ی  معرفی  و  زیستی  فناوری 

»حقوق محیط زیست« گام هایی مثبت در این زمینه بردارد. 

دیگر شاخه  های حقوق نیز می توانند به نوبه  ی خود سهمی 

از محیط زیست داشته باشند. حقوق مالکیت  در حفاظت 

فکری نیز از این قاعده مستثنی نیست و ارتباط این شاخه از 

حقوق با مسائل محیط   زیستی خصوصا در سال های اخیر 

مورد بحث و تبادل  نظرهای گسترده  ای بوده است. سازمان 

در  فکری  مالکیت  جهانی  روز  )وایپو(  فکری  مالکیت  جهانی 

کرده  نامگذاری  آینده  ای سبز«  برای  »نوآوری  را   2020 سال 

جهانی  روز  مناسبت  به  سال  هر  که  یادداشتی  در  و  است 

ارتباط شاخه های مختلف  از  مالکیت فکری منتشر می کند 

مالکیت فکری با موضوع آینده ی سبز گفته است. ترجمه ی 

فارسی این یادداشت را در ادامه می خوانیم. 

روز	جهانی	مالکیت	فکری	–	26	آوریل	2020
نوآوری	برای	آینده		ای	سبز

گرامی  فکری  مالکیت  جهانی  روز  سال،  هر  آوریل   26 در 

تشویق  در  فکری  مالکیت  حقوق  نقش  تا  می شود  داشته 

به نوآوری و خالقیت تبیین شود. روز جهانی مالکیت فکری 

2020،  نوآوری و حقوق مالکیت فکری   که نوآوری را پشتیبانی 

می کند را در مسیر تالش برای دستیابی به آینده  ای سبز قرار 

می دهد. چرا؟ چون انتخاب های امروز ماست که آینده  ی ما 

را می سازد. زمین خانه  ی ماست و باید از آن مراقبت کنیم.

گشودن راهی به سوی آینده  ای سبز امری اجتناب ناپذیر در 

نیاز  پیچیده  و  چندجانبه  تالشی  به  که  است  مدرن  دنیای 

دارد. اّما آن طور که دیوید اتنبارو )طبیعت شناس معروف( 

و  داریم  را  مشکالت  حل  توانایی  ما  است،  کرده  اشاره  نیز 

می توانیم آینده  ای سبز پدید بیاوریم.

همچنین در روز جهانی مالکیت فکری از بسیاری از مخترعان 

و نوآوران در سراسر جهان که به آینده  ای سبز امید بسته  اند؛ 

برای  پاک  زنان، مردان و جوانانی که به دنبال جایگزین های 

تکنولوژی  های مبتنی بر سوخت های فسیلی و سیستم های 

مدیریت منابع طبیعی و غذا هستند و از سیستم مالکیت 

تجلیل  می کنند،  استفاده  خود  کار  پشتیبانی  برای  فکری 

باعث  پتنت چگونه  می شود. همگی شاهدیم که سیستم 

سازگار  تکنولوژی  های  اشاعه  ی  و  توسعه  و  نوآوری  تقویت 

به  قادر  را  ما  که  اندازه ای  تا  است.  شده  زیست  محیط  با 

حل بحران اقلیمی و ایجاد آینده  ای سبز می سازد. هم چنین 

شاهدیم که چطور حقوق طرح صنعتی موجب استفاده  ی 

مطلوب  تر از منابع شده و طراحان را قادر می سازد که زمان 

با  سازگار  و  مفید  محصوالت  تولید  در  را  خود  استعداد  و 

محیط زیست برای مصرف  کنندگان به کار گیرند.

همچنین عالئم تجاری موجب ظهور و رشد کسب و کارهای 

مبتنی بر پایداری محیط زیستی شده که تولید محصوالت 

را در پی خواهد داشت.  با محیط زیست  و خدمات سازگار 

نشانه  های جغرافیایی نیز استفاده  ی بهینه از منابع طبیعی 

را تقویت می کنند.

به عالوه پدیدآورندگان آثار که بر اساس کپی  رایت می توانند 

با استفاده از آثار خود زندگی شان را بگذرانند، نقشی کلیدی 

در ایجاد آینده  ای سبز خواهند داشت. به قول انیشتین: »ما 

نمی توانیم یک چیز را بارها و بارها تکرار کنیم و انتظار نتایج 

متفاوتی داشته باشیم. اگر نتایج متفاوتی می خواهیم، باید 

در رویکرد، طرز فکر و مدل کسب و کار خود نوآوری و خالقیت 

داشته باشیم.«

وایپو	گرین
به منظور  )وایپو( همچنین  فکری  مالکیت  سازمان جهانی 

زیست  محیط  با  سازگار  تکنولوژی های  انتقال  تسهیل 

را   ”WIPO GREEN“ "وایپو  گرین"  نام  به  آنالین  پلتفرمی 

پلتفرمی  وایپوگرین  است.  کرده  ایجاد  خود  وب سایت  در 

تازه  تأسیس است و هنوز در مراحل ابتدایی به سر می  برد. 

مشتریان  و  تولیدکنندگان  ساختن  مرتبط  با  پلتفرم  این 

این  تبادل  فرصت  زیست،  محیط  با  سازگار  تکنولوژی  های 

نوع از تکنولوژی  ها را فراهم آورده و به صاحبان کسب و کارها 

و تولیدکنندگان امکان می دهد که فهرست محصوالت خود 

مشارکت  جذب  به  و  ثبت  سامانه  این  داده  ی  پایگاه  در  را 

بپردازند.  آن ها  مالی  منابع  از  استفاده  و  سرمایه  گذاران 

مانند  سبز  تکنولوژی  های  به  عالقه  مندان  همچنین 

جستجوی  در  که  سرمایه  گذارانی  و  مؤسسات  سازمان ها، 

می توانند  هستند،  خود  مجموعه  ی  برای  سبز  راه  حل های 

تولیدکنندگان  با  وایپوگرین،  داده  ی  پایگاه  به  مراجعه  با 

تکنولوژی  های سازگار با محیط  زیست ارتباط برقرار کنند.

که  کند  ایجاد  را  شبکه  ای  می تواند  وایپوگرین  کلی  طور  به 

کارخانه  ها،  و  شرکت ها  تحقیقاتی،  مؤسسات  آن،  طریق  از 

سازمان های بین  دولتی، شرکت های چندملیتی و بنگاه  های 

فعالیت  محیط  زیست  زمینه  ی  در  که  متوسط  و  کوچک 

می کنند از سراسر جهان با یکدیگر در ارتباط باشند. 

منبع: 

وب سایت سازمان جهانی مالکیت فکری

www.wipo.int

حقـوق	مالکیـت	فکـری	و	محیـط	
زیست؛	نوآوری	برای	آینده		ای	سبز
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نمونه ای از تأثیرات مالکیت فکری بر محیط زیست را می توان 

مشاهده  زیست  محیط  با  سازگار  اختراعات  از  حمایت  در 

که  نوآوری  هایی  و  اختراعات  از  فکری  مالکیت  حقوق  کرد. 

ابتکاری بودن  دارای شرایط ثبت اختراع؛ یعنی جدید بودن، 

و کاربرد صنعتی باشند؛ حمایت کرده و حق اختراع )پتنت( 

گواهینامه  ی  موجب  به  می کند.  اعطاء  اختراع  مالک  به  را 

اختراع  که پس از ثبت به متقاضی ثبت داده می شود، حقوق 

انحصاری ساخت، فروش، تولید و بهره  برداری از اختراع به 

مالک آن اعطا می شود و در نتیجه ی آن مخترعان و مبتکران 

اگر  حال  می شوند.  تشویق  بیش تر  نوآوری  های  ایجاد  به 

اختراعاتی که حمایت می شوند؛ از اختراعات سازگار با محیط 

اختراعات  این  از  حمایت  با  فکری  مالکیت  باشند،  زیست 

دیگر،  عبارت  به  است.  کرده  خدمت  نیز  زیست  محیط  به 

از اختراعاتی که در حوزه  ی تکنولوژی  های سازگار با  حمایت 

محیط زیست تولید می شوند، با ایجاد انگیزه در مخترعان 

و اعطای پاداش به آن ها، نوعی کمک به حفاظت از محیط 

زیست به شمار می آید. 

 Environmentally زیست  محیط  با  سازگار  تکنولوژی  های 

 Green(یا تکنولوژی  های سبز )sound technologies )EST

 34 فصل  در  که  هستند  تکنولوژی  هایی   ،)technologies

 1992 ریو  در  ملل  سازمان  عملیاتی  برنامه  ی   21 جلسه  ی 

زیست  محیط  از  تکنولوژی ها  نوع  این  شده  اند.  تعریف 

محافظت می کنند، آالیندگی کمتری دارند، از منابع طبیعی 

آن ها  پسماندهای  و  می کنند  استفاده  پایدارتر  به شکل 

قابلیت بازیافت دارند. کاالها و خدمات، تجهیزات، رویه  های 

سازمانی و مدیریتی و دانش فنی )know how(، همگی در 

شمار تکنولوژی سبز هستند. 

برخی از نمونه های این تکنولوژی عبارتند از:

)مثل  تجدیدپذیر  انرژی  های  به  مربوط  تکنولوژی  های   •

گرمای   ،Biofuel زیست  سوخت  ها  زیستی،  سوخت های 

 )Solar thermal خورشیدی

• ذخیره  سازی کربن

• وسایل حمل و نقل الکتریکی

  )Smart power grid( شبکه انرژی هوشمند •

 )Clean coal technology( تکنولوژی  های ذغال  سنگ پاک •

• زیرساخت های مقاوم به اقلیم )مثل دیوارهای دریایی

 Sea walls، مدیریت جنگل، تنوع زیستی و...(

• محصوالت مقاوم به خشکسالی 

 )Drought resistant crops(

زیست،  برای محیط  نوآوری ها  و  اختراعات  منافع  بر  افزون 

ممکن است آن ها آسیب هایی هم به همراه داشته باشند. 

در سال های گذشته، بسیاری از فناوری  ها و صنایع نوین که 

آسیب های  هستند،  نیز  اختراعات  ثبت  نظام  حمایت  تحت 

جدی به محیط زیست وارد کرده. در نتیجه؛ مالکیت فکری 

کرده  تسهیل  را  زیست  محیط  به  آسیب  نحوی  به  نیز 

مالکیت  نظام  پیشرفت های  که  داشت  توجه  باید  است. 

فکری و به طور خاص نظام ثبت اختراعات، همزمان با آغاز 

از آن زمان تاکنون نظر بر  اروپا آغاز شده و  انقالب صنعتی 

بی  طرفی  اصل  تابع  باید  اختراعات  ثبت  که  است  بوده  این 

ثبت  در  نباید  که  معناست  این  به  بی  طرفی  اصل  باشد. 

قرار  مالک  را  خاصی  مالحظات  و  اولویت بندی  ها  اختراعات، 

داد و اختراعی را بر اساس آن بر دیگری برتری داد. بر اساس 

همین استدالل، مالحظات زیست   محیطی در ثبت اختراعات 

نادیده گرفته شد و از این طریق اختراعاتی به ثبت رسید که 

حق	اختراع	)پتنت(	
و	محیط	زیست

“

“

اختراعاتی	که	تاثیرات	مخربی	بر	
محیط	زیست	می	گذارند	باید	

غیرقابل	ثبت	اعالم	شوند.
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با وجود مزایای فنی فراوان، آثار مخربی را برای محیط زیست 

به همراه داشت. ردپای این آثار تا به امروز در جوامع بشری 

آشکار است. پیشرفت بسیاری از تکنولوژی  ها و استفاده ی 

روز افزون از تجهیزات به کارگیرنده ی سوخت های فسیلی و 

گل خانه  ای  گازهای  افزایش  موجب  الکتریکی،  دستگاه های 

زیست  از  استفاده  و  شده  اوزون  الیه  تخریب  همچنین  و 

فناوری نیز در مواردی ممکن است سالمت و امنیت غذایی 

را به خطر بیندازد. اما با وجود اصل بی  طرفی، ثبت اختراعات 

در مواردی با محدودیت هایی روبه رو شده و برخی مالحظات 

و اولویت ها در فرایند ثبت اختراع مورد توجه قرار گرفته  اند. 

نظم  و  حسنه  اخالق  با  مخالف  اختراعات  ثبت  ممنوعیت 

غیرقابل  همچنین  می آیند.  به شمار  موارد  این  از  عمومی 

روش های  یا  بیماری  ها  تشخیص  روش های  بودن  ثبت 

بهداشت  و  سالمت  پای   وقتی  که  است  آن  بیانگر  جراحی 

مردم به میان می  آید، اصل بی  طرفی به طور مطلق رعایت 

نمی شود. حال چرا نباید مالحظات محیط  زیستی را در ثبت 

اختراعات مدنظر قرار داد؟ می توان اختراعاتی را که تأثیرات 

مخربی بر محیط زیست می گذارند غیرقابل ثبت اعالم کرد 

کنند،  کمک  زیست  محیط  حفظ  به  که  اختراعاتی  برای  و 

تسهیالتی در نظر گرفت. 

• مجوزهای اجباری و تکنولوژی  های سبز
پیش از این گفتیم که پس از ثبت یک اختراع، حقوق  انحصاری 

ساخت، فروش، استفاده و بهره  برداری از آن به دارنده  ی حق 

اختراع داده می شود و هر شخصی که بخواهد از آن استفاده 

از مالک آن دریافت  را  از اختراع  کند، باید مجوز بهره  برداری 

کند. این مجوزها در قراردادی به نام »قرارداد اعطای مجوز 

بهره  برداری« یا »قرارداد لیسانس« به متقاضی استفاده از 

اختراع داده می شود و در مقابل، قیمتی به نام حق  االمتیاز 

)Royalty( از او دریافت می شود.

اما در مواقعی ممکن است مالک حق اختراع به هر دلیلی 

اینکه  یا  را به کسی ندهد  از اختراع خود  مجوز بهره  برداری 

و  نامعقول  می کند،  درخواست  قرارداد  طرف  از  که  قیمتی 

چنین  که  اختراعی  اگر  شرایط  این  در  باشد.  غیرمنصفانه 

ایجاد  آن  از  بهره  برداری  مجوز  اعطای  راه  سر  بر  موانعی 

شده است، از جمله اختراعات مربوط به سالمت و امنیت 

باشد؛  داشته  اساسی  نیاز  آن  به  جامعه  و  باشد  جامعه 

نظام »مجوزهای اجباری« )compulsory license(  به میان 

مالک  رضایت  دیگر  اجباری،  مجوزهای  نظام  طبق  می  آید. 

نیست  شرط  بهره  برداری  مجوز  اعطای  برای  اختراع  حق 

با  و  بدون رضایت مالک  اختراع،   از  بهره  برداری  و متقاضی 

پرداخت قیمتی عادالنه می تواند از آن استفاده کند.

تجاری  و عالئم  اختراعات، طرح  های صنعتی  ثبت  قانون  در 

1386 نیز مجوزهای اجباری به رسمیت شناخته شده است. 

باالترین  یا  وزیر  نظر  طبق  اگر  قانون،  این   17 ماده  طبق 

ملی،  امنیت  مانند  عمومی  منافع  ذی  ربط،  دستگاه  مقام 

حیاتی  بخش های  سایر  توسعه  ی  یا  بهداشت،  تغذیه، 

از  ثالث  شخص  یا  دولت  که  کند  اقتضاء  کشور،  اقتصاد 

یا  مالک  سوی  از  بهره    برداری  یا  کند،  بهره  برداری  اختراع 

شخص مجاز از سوی او مغایر با رقابت آزاد باشد، و از نظر 

مشکل  برطرف کننده ی  اختراع  از  بهره  برداری  مذکور،  مقام 

باشد؛  موضوع در کمیسیونی مطرح و در صورت تصویب، 

سازمان دولتی یا شخص ثالث بدون موافقت مالک اختراع از 

اختراع بهره  برداری می کند. بهره  برداری از اختراع نیز  محدود 

به منظوری خواهد بود که در مجوز اجباری قید شده است.

حال پرسش این است که آیا تکنولوژی  های سبز می توانند 

موضوع مجوز اجباری باشند؟ به نظر می رسد تکنولوژی  های 

سبز از این قاعده مستثنی نبوده و اگر شرایط اشاره شده 

اختراعات  مورد  در  می تواند  اجباری  مجوز  شوند،  محقق 

مربوط به تکنولوژی  های سبز نیز صادر شود. برای نمونه، 

و  رخ دهد  در جنگل های کشور  آتش  سوزی گسترده  ای  اگر 

مهار آن با ابزار و امکانات موجود غیرممکن و با استفاده از 

اختراعی خاص ممکن باشد، در صورت امتناع مالک اختراع 

از اعطای مجوز بهره  برداری، می توان با صدور مجوز اجباری 

طبق شرایط ماده فوق، از محصول استفاده کرد. 

منابع:
زیستی،  تنوع  کنوانسیون  بر  تأکید  با  محیط زیست  از  حمایت  در  اختراع  ثبت  نظام  نقش  1 ـ 
حقوق  پژوهش  فصلنامه  طباطبایی نژاد،  محمد،  سید  حسین،عرفان منش،  زاهدی،  مهدی، 

عمومی، سال هفدهم، شماره 48، پاییز 1394
2 ـ سؤاالت متداول درباره وایپو گرین، سازمان جهانی مالکیت فکری، مندرج در:

https://www3.wipo.int/wipogreen/en/faqs.html
3  ـ تکنولوژی های دوستدار محیط زیست، خانه آموزش محیط زیست ایران، مندرج در:

http://zistedu.ir/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D986%%DB%
8C/2048
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که  کرد  گزارشی منتشر  انرژی،  آژانس  بین الملی   2019 سال 

برق  میزان  و  دیتاسنترها  کاری  حجم  افزایش  روند  آن  در 

مصرفی مربوط به آن، از سال 2015 تا سال 2021  مقایسه 

اگرچه  اخیر  سال های  در  گزارش  این  اساس  بر  بود.  شده 

است  یافته  افزایش  قبل  به  نسبت  دیتاسنترها  کار  حجم 

انرژی  مصرف  میزان  در  کمی  بسیار  تغییر  مساله  این  اما 

توسط این دستگاه بوجود آورده است.

این مساله به دلیل توسعه فناوری هایی در جهت مصرف 

قابل  بخش  که  است  اخیر  سال های  طی  در  انرژی  بهینه 

توجهی از این تغییرات با فناوری رایانش ابری امکان پذیر شده 

است مثل متمرکز شدن سرورها یا استفاده از نرم افزارهای 

مجازی سازی شده که با کمک آن، یک دستگاه قادر است کار 

چند کامپیوتر را انجام دهد. محققان معتقدند که به منظور 

تشویق برای استفاده از فناوری هایی با مصرف بهینه انرژی، 

قانون گذاران می بایست استانداردهایی را در زمینه مصرف 

از زمان اعالم محیط زیست به عنوان یک منبع تجدیدناپذیر، 

برای حفاظت از آن در صنایع مختلف اقدامات متعددی انجام 

شده است که یکی از آن ها استفاده از فناوری های سبز است. 

مفهوم فناوری سبز شامل هر نوع فعالیت فناورانه است 

محصوالت  تولید  مثل  می کند،  کمک  انرژی  ذخیره  به  که 

الکترونیک جدید یا هر نوع خدمتی که با حداکثر اثربخشی، 

آمارهای  اساس  بر  باشد.  داشته  را  انرژی  مصرف  حداقل 

دنیا  در  تولید شده  کربن  5 درصد  از  بیش  منتشر شده  

که باعث بروز آلودگی های زیست محیطی می شود توسط 

است.  شده  ایجاد  کامپیوتری  سخت افزارهای  و  تجهیزات 

انواع  از  استفاده  گسترش  دلیل  به  اخیر  سال های  طی  در 

اپلیکیشن های  و  اجتماعی، ویدیوها  نرم افزارها، شبکه های 

موبایلی، تقاضا برای نصب و راه اندازی دیتاسنترها توسط 

شرکت های مختلف افزایش یافته است. اما زمانی که تاثیرات 

استفاده از این ابرسیستم های پردازشی بر کره زمین مورد 

که  رسید  جالبی  اطالعات  به  می توان  می گیرد،  قرار  بررسی 

زیادی  تفاوت  می شود،  تصور  عموم  توسط  آنچه  با  شاید 

داشته باشد.

رایانش	ابری	سبز	

“

“

رایانش	ابری	سبز	به	عنوان	
ابزاری	برای	استفاده	اثر	بخش	از	

منابع	در	صنعت	فناوری	اطالعات	
شکل	گرفت.

Global trends in internet traffic, data centre
workloads and data centre energy use, 2015-2021
(2015=100)
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 on premises در حالت  اما  برق مصرف خواهد شد  میزان 

از مصرف  یا اختصاصی هر شرکت به صورت مجزا میزانی 

برق را به سرور، شبکه، دستگاه های خنک کننده و روشنایی 

دیتاسنتر اختصاص خواهد داد. در حالیکه در زیرساخت های 

مورد  شرکت  چندین  برای  مصرفی  انرژی  میزان  این  ابری 

استفاده قرار می گیرد بنابراین در این حالت مشتریان تنها 

و  داشت  خواهند  نیاز  سرورها  برق  انرژی  از  درصد   16 به 

نیاز  مورد  انرژی  میزان  درصدی   84 کاهش  معنای  به  این 

سرورها در حالت ابری خواهد بود. 

انرژی  مصرف  صرفه جویی  در  قابل توجه  بهبود  همچنین 

باعث کاهش چشمگیر تاثیر سوء آن بر شرایط آب و هوایی 

انتشار  معنای  به  کمتر  مصرفی  انرژی  چون  می شود، 

تاثیر  میزان  دادن  نشان  برای  هست.  هم  کمتر  کربن  گاز 

بد  ابری،  خدمات  کمک  با  انرژی  مصرف  در  صرفه جویی 

نیست بدانید که ارائه دهندگان خدمات ابری تا شش برابر 

کمتر از دیتاسنترهای اختصاصی، گاز کربن منتشر می کنند 

رایانش  اطالعات  فناوری  صنعت  در  می شود  پیش بینی  و 

بیشتر  روز  به  روز  جدید  مفهوم  یک  عنوان  به  سبز  ابری 

توسعه یابد.

دستگاه های  و  ذخیره سازی  هاردهای  سرورها،   برای  انرژی 

متصل به شبکه در نظر بگیرند و تولیدکنندگان را به اتخاذ 

شیوه های بهینه ای همچون رایانش ابری ترغیب کنند.

برای کسب و کار ها استفاده از خدمات رایانش ابری در واقع 

به عنوان جایگزینی نسبت به دیتاسنترهای اختصاصی به 

شمار می رود. از این رو از زمانی که رایانش ابری به عنوان 

یک فناوری جدید در کسب و کار ها رایج شد، مفهوم رایانش 

ابری سبز به عنوان ابزاری برای استفاده اثربخش از منابع در 

صنعت فناوری اطالعات شکل گرفت. 

اما  از همیشه است  داغ تر  ابری سبز  رایانش  امروزه بحث 

این که چرا رایانش ابری به عنوان یک فناوری سبز رایج شده 

موضوعی است که در این مقاله قصد داریم به آن بپردازیم. 

در ادامه برخی از این دالیل ذکر شده است:

انرژی  از  اثربخش  استفاده  و  زیرساخت  مجازی سازی   •

مورد نیاز 

به  می شود،  ایجاد  مجازی  بستر  بر  که  ساختاری  در 

سرورهای فیزیکی کمتر و در نتیجه سخت افزار های کمتر 

نیاز است. در نتیجه به دنبال آن نه تنها هزینه های جانبی 

بلکه  می یابد  کاهش  مصرفی  برق  مثل  سازمان ها  برای 

قطعا آسیب کمتری به محیط زیست وارد می شود.

pay as you go ماهیت »پرداخت به میزان استفاده« یا •

میزان  مبنای  بر  هزینه  ابر،  بر  مبتنی  زیرساخت های  در 

مدل  این  می شود.  محاسبه  پردازشی  منابع  از  استفاده 

کاربران را تشویق می کند بر مبنای نیازی که دارند از منابع 

استفاده کنند و میزان منابع در حال مصرف را بر حسب 

که  زمان هایی  در  نتیجه  در  کاهش دهند  یا  افزایش  نیاز 

بار کاری کمتری در سازمان وجود دارد، به همان نسبت 

بهره وری  به  هم  این  که  می شود  مصرف  کمتری  انرژی 

مصرفی  انرژی  کاهش  در  هم  و  می کند  کمک  سازمان 

نقش مهمی دارد.

• معماری چند اجاره ای یا Multitenancy برای به اشتراک 

 IT گذاری منابع

بسیاری  یا  عمومی(  )ابر  سازمان  چند  معماری  این  در 

خصوصی(  )ابر  سازمان  همان  در  مختلف  واحد های  از 

می توانند از یک زیرساخت مشترک مبتنی بر ابر بهره مند 

باعث  سازمان  کارایی  افزایش  بر  عالوه  این  که  شوند 

می شود منابع زیرساختی کمتر و در نتیجه انرژی کمتری 

مصرف شود.

عالوه بر این در رابطه با دیتاسنترها، سه عامل در  انتشار 

کل  استفاده،  مورد  سرورهای  تعداد  دارند:  نفش  کربن 

که  کربنی  برای مصرف هر سرور و شدت  نیاز  انرژی مورد 

منابع انرژی برای تامین برق مصرفی این سرورها، منتشر 

می کنند. در ادامه به مقایسه هریک از این موارد در حالت 

بر  اختصاصی  سرورهای  و  ابری  دیتاسنتر های  از  استفاده 

اساس گزارشی از آمازون  می پردازیم.

مشتریان	خدمات	ابری	تا	77	درصد	کمتر	از	سرورها	
استفاده	می	کنند

دیتاسنتر های ابری معموال نسبت به سرور های اختصاصی 

شرکت ها نرخ مصرف انرژی پایین تری دارند. به این دلیل که 

در سرورهای اختصاصی شرکت ها معموال از تمام ظرفیت 

سرور استفاده نمی کنند چرا که باید سرورها و منابع IT که 

تهیه می کنند برای دوره های اوج کاری مناسب باشد و این 

سرورها در زمان های غیر از اوج کاری با بهره وری پایین در 

حد 20 درصد استفاده می شوند.

در مقابل شرکت های ارائه دهنده خدمات ابری، چون تعداد 

استفاده  اشتراکی  سرورهای  از  و  دارند  بیشتری  مشتریان 

می کنند بر اساس نتایج بیش از 65 درصد ظرفیت سرورها 

این  به  این  آمازون  گزارش  اساس  بر  می کنند.  استفاده  را 

معنی است که مهاجرت به خدمات ابری باعث می شود که 

مجموع تعداد سرور هایی که مورد استفاده قرار می گیرد تا 

77 درصد کاهش پیدا کند.

کمتری	 برق	 درصد	 	84 تا	 ابری	 خدمات	 مشتریان	
مصرف	می	کنند

هر زیرساخت عالوه بر سرور به تجهیزاتی چون شبکه سازی، 

دارد  نیاز  دیگری  سخت افزارهای  و  خنک کننده  دستگاه های 

که هر کدام انرژی مصرفی مشخصی دارد. در هر دو حالت 

این  ابری  حالت  و  اختصاصی  دیتاسنترهای  از  استفاده 

“

“

مشتریان	خدمات	ابری	
تا	84	درصد	برق	کمتری	

مصرف	می	کنند.	
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عالئم	تأییدی
 

و  کاالها  کننده  متمایز  عالمت های  از  فکری  مالکیت  نظام 

خدمات حمایت می کند. در این چارچوب، عالوه بر اینکه این 

حمایت سبب توسعه و شکوفایی کسب و کارها می شود، 

حمایت از برخی عالئم نیز با هدف حمایت از منافع عمومی 

یـا منافـع گروه یا عده خاص انجام می شـود. بر این اسـاس، 

عالمت  هایی که مالکیت فکری از آن ها حمایت می کند، عبارتند از:

Trade marks عالئم تجاری  •

 Collective marks  عالئم جمعی  •

 Certification marks عالئم تأییدی  •

ــیاری در  ــت بس ــدی از اهمی ــای تأیی ــن، عالمت ه ــن بی در ای

حفاظت از محیط زیست برخوردارند. عالمت تأییدی عبارت 

است از عالمت هایی تمایز دهنده که نشان دهنده ی رعایت 

اســتانداردها و ویژگی هــای از پیــش تعیین شــده ی مالــک 

عالمــت از لحــاظ مبــدأ، روش تولیــد، کیفیــت، صحت یــا دیگر 

ویژگی ها هستند اما مقید به هیچ عضویتی نیستند. 

به زبان ساده  تر، عالئم تأییدی نشانه هایی هستند که رعایت 

استانداردهای به خصوصی را در محصوالت و خدمات تأیید 

و  نیستند  حوزه  یک  به  محدود  استانداردها  این  می کنند. 

استانداردهای  از  استانداردها  از  گسترده  ای  طیف  شامل 

ایمنی و سالمت و کیفیت محصول تا استانداردهای محیط 

کار و استانداردهای محیط زیستی هستند.  

در تعریف باال، ویژگی دیگری هم برای عالئم تأییدی عنوان 

شده است؛عالمت تأییدی مقید به هیچ عضویتی نیست. 

اعضای  به  که  بر خالف عالئم جمعی  که  است  این  منظور 

اتحادیه  ها داده می شود و صدور مجوز استفاده از آن منوط 

این  به  مقید  تأییدی  عالئم  است،  اتحادیه  در  عضویت  به 

عضویت ها نیستند و آنچه در صدور این عالئم اهمیت دارد، 

صرفا رعایت استانداردهاست.

در صورتــی کــه محصــوالت و خدمــات بــا ایــن اســتانداردها 

ــا داده  ــه آنه ــی ب ــدی خاص ــت تأیی ــند، عالم ــگ باش هماهن

ــدی  ــت تأیی ــدن عالم ــا دی ــز ب ــدگان نی ــود. مصرف  کنن می ش

بــر روی یــک محصــول بــه آن اعتمــاد کــرده و آن را بــه ســایر 

می دهند.  ترجیح  هستند،  عالمت  آن  فاقد  که  محصوالت 

تصویب  عالمت،  مالک  توسط  معموال  باال،  استانداردهای 

عالمت  که  است  سازمانی  عالمت  مالک  می شوند.  اعالم  و 

تأییدی به آن تعلق داشته و مجوز استفاده از عالمت را برای 

استانداردها،  موضوع  به  بسته  می کند.  صادر  متقاضیان 

تأییدی هستند  سازمان های مختلفی متولی صدور عالئم 

که می توانند وابسته به بخش خصوصی یا دولتی باشند. 

در کشورهای در حال توسعه، بیش تر سازمان های دولتی یا 

وابسته به دولت این مهم را بر عهده دارند، مانند سازمان 

عالمت  از  استفاده  مجوز  صدور  که  ایران  استاندارد  ملی 

دارد،  بر عهده  را  و عالمت حالل  انرژی،  برچسب  استاندارد، 

عالمت سیب سالمت که صدور آن بر عهده  ی سازمان غذا 

بین  المللی  سازمان  توسط  که  ایزو  عالمت  و  داروست  و 

استانداردسازی )ISO( صادر می شود.

سایر  و  ایران  در  تأییدی  عالئم  از  نمونه  چند  با  ادامه  در 

کشورها آشنا می شویم:

عالمت استاندارد ایران

)متعلق به سازمان ملی استاندارد(

عالمت سازمان غذا و دارو

“

“

عالئم	تاییدی	نشانه	هایی	
هستند	که	رعایت	استانداردهای	

بخصوصی	را	در	محصوالت	و	
خدمات	تایید	می	کنند.	
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عالمت وول مارک متعلق به شرکت وول مارک 

استرالیاست و نشانگر آن است که محصوالت 

واجد عالمت، از پشم خالص تهیه شده  اند.

 

عالمت انسی، متعلق به مؤسسه استاندارد 

ملی آمریکا

اروپا )این عالمت  عالمت استاندارد اتحادیه 

کشورهای  خاک  به  محصوالت  ورود  مجوز 

اروپایی تلقی می شود.

ـــوند،  ـــع می ش ـــه وض ـــتانداردهایی ک ـــر اس اگ

باشـــند،  محیط زیســـتی  اســـتانداردهای 

در این صورت محصوالتی که این استانداردها 

زیست  محیط  با  سازگار  کرده  اند،  رعایت  را 

شناخته شده و از طریق  عالمت تأییدی که 

بر روی آن درج می شود، به مصرف  کنندگان 

از عالمت های  این دسته  معرفی می شوند. 

و  زیستی"  می توان"برچسب های  را  تأییدی 

را نیز "برچسب  گذاری  آن بر محصوالت  درج 

نامید.   "Eco labelling" زیست  محیطی" 

برچسب های زیستی انواع و اقسام مختلفی 

دارنـد و هـر یـک ممکـن اسـت بـر یـک نـوع 

کـرده  تأکیـد  زیسـتی  محیـط  خطـرات  از 

برچسـب ها  از  برخـی  نمونـه؛  بـرای  باشـند. 

بـودن  طبیعـی  و  ارگانیـک  نشـان دهنده ی 

بر  است  ممکن  برخی  هستند.  محصوالت 

سازگار بودن تمامی مراحل تولید محصول 

نیز بر مصرف کم  با محیط زیست و برخی 

برچسب  مانند  باشند؛  کرده  تأکید  انرژی 

انرژی که بر لوازم برقی خانگی قرار می گیرد.

برچسب انرژی برای ماشین لباسشویی

عالمــت "انــرژی اســتار" Energy Star عالمت 

ــس  ــط آژان ــه توس ــت ک ــری اس ــدی دیگ تأیی

محیط  زیســت ایــاالت متحــده صــادر شــده 

و بــر روی محصوالتــی درج می شــود کــه 

استانداردهای خاص محیط زیستی را داشته 

می توانند  تأییدی  عالئم  بنابراین  باشند. 

با  سازگار  محصوالت  شناسایی  طریق  از 

توسعه  ی  در  بسزایی  تأثیر  محیط  زیست 

تکنولوژی  های سبز داشته باشند. 

عالمــت انــرژی اســتار کــه نشــان دهنده ی 

محصوالت کم مصرف در زمینه ی انرژی است.

هند  کشور  به  متعلق  مارک  اکو  عالمت 

است که توسط دفتر استاندارد هند صادر 

به  مّلی  سطح  در  عالمت  این  می شود. 

سازگار  که  است  محصوالتی  تأییدکننده ی 

استانداردهای  از  و  بوده  زیست  محیط  با 

محیط زیستی هند برخوردارند. 

کانادا  کشور  به  متعلق   " لوگو  "اکو  عالمت 

تأیید محصوالت سازگار  و  که به شناسایی 

به  عالمت  این  می پردازد.  زیست  محیط  با 

توزیع  تا  تولید  از  چرخه ی حیات محصوالت 

اشاره دارد و بر سازگاری تمامی این مراحل 

با محیط زیست تأکید می کند.
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“

“

سازمان	ملی	استاندارد	
صدور	مجوز	استفاده	از	عالمت	

استاندارد،	برچسب	انرژی	و	
عالمت	حالل	را	به	عهده	دارد.	
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نرم افزار از نمونه های نوظهور مالکیت فکری است که به دلیل 

مالکیت  دیگر  نمونه های  میان  در  آن،  فنی  و  خاص  ماهیت 

نرم افزار  فنی  جنبه های  البته  است.  فرد  به  منحصر  فکری 

را  رویکرد  این  موارد  برخی  در  دست کم  آن   صنعتی  وکاربرد 

از نرم افزار می توان تحت نظام حق  هم ایجاد کرده است که 

اختراع )patent( نیز حمایت کرد. قانون ایران نیز این رویکرد 

را پذیرفته است.

تاثیر  و  فکری  مالکیت  حقوق  مصادیق  خاص  ویژگی  های 

فراوان حمایت از این حقوق در رشد و توسعه ی جوامع، سبب 

بین المللی؛  کنوانسیون های  و  مقررات  در  که  است  شده 

شود.  تدوین  زمینه  این  در  خاصی  حمایتی  چارچوب های 

حمایت  برای  که  کنوانسیون هایی  به  تاکنون  ایران  اگرچه 

ولی  است  نشده  ملحق  شده اند،  تصویت  کپی رایت  از 

استانداردهای حمایتی موجود در این زمینه به قوانین ما 

نیز راه یافته است. طبق این استانداردها یک نظام حداقلی 

حمایت کیفری و حقوقی از دارنده ی حق وجود دارد و نظام 

دادرسی نیز زمینه اعمال و اجرای درست این حقوق را فراهم 

می کند. در این زمینه در برخی کشورها، حمایت از نرم افزار 

قانون  و  گرفته  قرار  کپی رایت  از  حمایت  کلی  نظام  تحت 

ولی  ندارد  وجود  نرم افزار  کپی رایت  از  حمایت  برای  خاصی 

نرم افزارهای  پدیدآورندگان  حقوق  از  حمایت  قانون  درایران 

رایانه ای مشخصا برای حمایت از نرم افزارها تصویب شده 

است. ماده ی 13 این قانون ناقض حقوِق موضوع قانون را 

مشمول ضمانت اجراهای زیر دانسته است:

الف	 ـ جبران خسارات وارده 

ب		ـ	محکومیت به مجازات قانونی )حبس از 91 روز تا 6 ماه و 

جزای نقدی از 10 میلیون ریال تا 50 میلیون ریال(

ارقام  نتیجه  در  است؛  قبل  سال   20 به  مربوط  قانون  این 

جزای نقدی موضوع این ماده باید بازنگری شوند. باتوجه 

به شاخص تورم که توسط بانک مرکزی اعالم می شود، این 

اعداد حداقل باید  تا 20 برابر افزایش یافته و از200 میلیون 

اینکه در  به  باتوجه  البته  ریال تعیین شود.  تا یک میلیارد 

توسط  نرم افزار  کپی رایت  حقوق  نقض  موارد  از  بسیاری 

خاصی  اجتماعی  جایگاه  دارای  که  می شود  انجام  کسانی 

آن ها مهم است و  اعتبار و شهرت اجتماعی برای  هستند، 

حسن شهرت می تواند در آینده کاری و حرفه ای آن ها موثر 

باشد، درماده 14 همین قانون، این حق نیز برای شاکی به 

رسمیت شناخته شده که به تقاضای وی حکمی که دایر به 

آگهی  جراید  از  یکی  در  شده،  صادر  حق  ناقض  محکومیت 

اعتبار  که  کسانی  برای  ویژه  به  اجرا  ضمانت  این  شود. 

بسیار  است،  مهم  آن ها  برای  نیکو  پیشینه ی  و  حرفه ای 

کارآمد خواهد بود.

نقض	کپی	رایت	نرم	افزار	

“

“

قانون	ایران	یک	نظام	حمایت	
کیفری	و	حقوقی	از	کپی	رایت	
نرم	افزار	را	تدارک	دیده	است.
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حق  شامل  قانون  حمایت  مورد  حقوق  کسی  اگر  بنابراین 

نشر، عرضه، اجرا و حق بهره برداری مادی و معنوی نرم افزار 

شکایت  با  کند،  نقض  را  است  پدیدآورنده  به  متعلق  که 

ضمانت  مشمول  او  توسط  دعوی  طرح  و  حق  صاحب 

اجراهای قانونی می شود. البته با نگاهی اجمالی به مقررات 

قانونی و بنا به سوابق موجود می توان ایرادات زیر را متوجه 

قانون فعلی دانست:

۱	ـ	قانون درمورد جبران خسارت و چگونگی آن، راهکار خاصی 

که  است  کرده  کلی بسنده  این حکم  به  و فقط  نکرده  ارائه 

ناقص حق، ملزم به جبران خسارات است. برای این کار، باید 

مقررات و ضوابط کلی حقوقی درباب جبران خسارت رعایت 

شود. اصلی ترین و مهم ترین آن این است که زیان دیده باید 

ورود خسارت به خود را اثبات و میزان خسارات را نیز معین 

خسارات  آن ها،  به  توجه  با  که  کند  ارائه  مستنداتی  یا  کند 

وارده قابل احراز باشد.

	 با توجه به اینکه حدود 20 سال از تصویب قانون گذشته  2ـ	

بازدارنده  و  به هیچ وجه متناسب  نقدی  است، میزان جزای 

نیست و میزان حبس نیز با توجه به سایر مصادیق مالکیت 

فکری کم است. در این مورد، قانون حمایت از حقوق مولفان، 

منصفان و هنرمندان مصوب 1348 که قانون اصلی ناظر 

به حمایت از کپی رایت در ایران است، میزان مجازات حبس را 

6 ماه تا 3 سال حبس و قانون ترجمه و تکثیر آثار صوتی 

مصوب1352 نیز  3 ماه تا یکسال حبس را برای ناقض حق 

پیش بینی کرده است(

جمعیت  کاهش  و  حبس زدایی  به  ناظر  سیاست های  ـ  		۳

شده  تصویب  خصوص  این  در  که  مقرراتی  و  زندانیان 

می تواند ضمانت اجراهای پیش بینی شده در قانون را عقیم 

کرده یا کم اثر کند.

گفتنی است قانون موجود نیز در جای خود توانسته است 

حمایت کیفری نسبتا مناسبی را از کپی رایت نرم افزار سامان 

دهد، اما موضوع مهم تر از مقررات و شیوه ی اجرای آن ها، 

لزوم اطالع رسانی درمورد نادرستی اعمال مربوط به نقض 

کپی رایت است. این فرایند باید در یک بستر مناسب انجام 

و در مورد آن فرهنگ سازی شود، براساس آن حفظ و رعایت 

حقوق دیگران درخصوص نرم افزارها مانند یک ارزش و اخالق 

اجتماعی ترویج شده و نوعی الزام اخالقی و عرفی برای حفظ 

و رعایت کپی رایت در جامعه شکل بگیرد. 

درسال های اخیر با تاسیس پلیس فتا و دادسرای رسیدگی به 

جرائم رایانه ای و ایجاد شعب خاص و تخصصی دردادگاه ها، 

این  در  حکم  صدور  نهایت  در  و  جرم  کشف  تحقیق،  روند 

از نرم افزارهای  را  مورد بسیار آسان شده و حمایت موثری 

و  وجود  افزون براین؛  است.  داشته  همراه  به  زا  کامپیوتری 

بهره گیری از کارشناسان متخصص نیز رویه های مناسب و 

قابل اتکایی دراین زمینه ایجاد کرده است.

آرایی که توسط دادگاه ها در این مورد صادر شده اند، حاکی 

از این است که نظام دادرسی و قضایی اهمیت نرم افزارها و 

جایگاه خاص آن را دریافته و باوجود ضعف و کمبود قوانین، 

مالک  از  حمایت  برای  قانون گذار  کلی  هدف  راستای  در 

نرم افزار گام برمی دارد. 

اقدام  پ.ش  و  ح.ط  نام های  با  شخص  دو   1395 سال  در 

نرم افزاری،  به یک شرکت  نرم افزار متعلق  به شکستن قفل 

کپی برداری و فروش آن کردند. این شرکت به استناد قانون 

حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم  افزارهای رایانه  ای شکایت 

مرجع  قانونی؛  تشریفات  طی  از  پس  کرد.  طرح  را  کیفری 

ارائه شده  مستندات  و  دالیل  بررسی  مرحله ی  در  قضایی 

کارشناس رسمی  به  بررسی صحت شکایت  برای  را  پرونده 

متخصص نرم افزار ارجاع کرد. در گزارش کارشناسی شکستن 

قفل، اعمال تغییرات مانند جایگزین کردن نام و لوگوی دیگر 

به جای  نام و لوگوی شرکت مالک و کپی برداری از آن، تأیید 

فعل  وقوع  کارشناسی  نظریه ی  مستندا  نیز  دادگاه  شد. 

حکم  صدور  به  نسبت  و  احراز  را  حقوق  نقض  و  مجرمانه 

محکومیت هر دو شخص به اشد مجازات قانونی بر اساس 

ماده 13 قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم  افزارهای 

جزای  میلیون  پنجاه  و  حبس  ماه  شش  میزان  به  رایانه  ای 

نقدی اقدام کرد.

“

“

فرهنگ	سازی	و	ایجاد	
نوعی	الزام	اخالقی	و	عرفی	

برای	رعایت	کپی	رایت	نرم	افزار،
	ضرورتی	انکار	ناپذیر	است.	
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