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:چكيده
تحصيل نظام مناسب جهت حمايت از حقوق مالكيت فكري در طرح ساخت مدارهاي يكپارچه

و هنري، يكي از از دهه و مالكيت ادبي ي هشتاد ميالدي، با احراز ناكارآمدي نظام حق اختراع

و به پيش بيني نظام خاص حمايت. است بودههاي فعاالن اين صنعتدغدغه ي در قوانين ملي

و در نهايت موافقتتبع آن معاهده ، اما.ي تريپس پاسخي به اين نياز مي باشدهنامي واشنگتن

و نظام خاص به مكمل بودهدر عمل همچنان حق اختراع از مقبوليت عمومي بيشتر برخوردار
 تجارت در اين واقعيت در كنار اختيار اعضاي سازمان جهاني. حق اختراع مبدل شده است

از،تعيين شكل حمايت از اين اثر در سبب شده كه كشورهاي در حال توسعه جمله ايران

هنگام تدوين مقررات ملي در حمايت از طرح ساخت در انتخاب نوع نظام حمايتي كه بيشتر 

در.ها باشد، با سواالت مهم روبرو شوندمتناسب با وضعيت آن طرح اين موضوع تا به حال

و در اين نوشتار سعي بر آن است كه با توجه به مالحظات ادبيات حق وقي ما سابقه نداشته

و غيرحقوقي، در مسير اين سياست گذار ايران گذاري، پيشنهادات مناسب براي قانونحقوقي
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. از اين نويسنده در همين مجله، به صفحه پاياني اين مقاله نگاه كنيد شدهبراي اطالع از ديگر مقاالت منتشر
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 مقدمه
تر، يعني هاي حقوق مالكيت فكري در كنار انواع قديمييكي از شاخه، خاص حمايتينظام

و و مالكيت ادبي و در برخي هنري، ديري نيست كه پا به عرصه حق اختراع ي وجود گذاشته

و مصاديق حقوق مالكيت فكري از جمله طرح ساخت مدارهاي يكپارچه در قوانين ملي

. استپيش بيني شده) تريپس( تجاري حقوق مالكيت فكريهاينامه راجع به جنبهموافقت

و كارايي نظام  هاي سنتي، لزوم ايجاد چنين نظامي را زير سوال قدمت، شناخته شده بودن

ابزار مثابهبه،ن طرح ساخت استفاده از حق اختراعبه عالوه، در عمل نيز پديدآورندگا. بردمي

كه لزوم حمايت از طرحينامهطرفي، در موافقتاز.دانندحمايتي را مرحج مي  تريپس نيز

يكي از موضوعات حقوق مالكيت فكري مورد پيش بيني قرار گرفته، به اعضا به عنوان ساخت

به منافع خود استاجازه داده شده و قالب حمايت را با توجه . آزادانه انتخاب نمايند،كه شكل

كه نظام خاص حم به عنوان نظام قاطع حمايت اين امور سبب شده است ايتي جايگاه خود را

و  از طرح ساخت از دست بدهد، اگرچه در اكثر كشورهاي جهان قانون خاص منطبق با شرايط

لزوم مواجهه با هنگام كشورهابه عالوه،. هاي نظام خاص به تصويب رسيده استويژگي

كه سابقاً ااندكرده حمايت نميبرقراري حمايت از اثري و، در ساس تدوين مقررات حمايتي

و نوع حمايت اعطايي دچار ترديد مي و هراس دارنشوماهيت به مانعي برايند د كه اين اقدام

با توجه به الزام ايران به حمايت از طرح. تبديل نشودهاپيشرفت صنعت مربوطه در آن كشور

يكي از پيش شرط به عنوان ان جهاني هاي عضويت در سازمساخت مدارهاي يكپارچه،

در. ها براي دولت ايران نيز وجود داردتجارت، همان دغدغه لذا، الزم است رويكرد مناسب

و جايگاه اين صنعت در ايران،  برخورد با اين اثر فكري، با در نظر گرفتن مالحظات اقتصادي

 قوانين تحتهمچنين، در اين مسير بايد در مورد قابليت حمايت از طرح ساخت. انتخاب شود

و راه حل مناسب اتخاذ د، چرا كه اين امر با نشانشومالكيت فكري موجود در ايران، بحث

تواند دولت ايران را در دادن عرف موجود در كشور تا قبل از تصويب قانون خاص، مي

بنابراين، نتايج حاصل از اين مطالعه در سياستگذاري ملي. برداشتن گام بعدي ياري رساند

به منظور تحليل مباحث. طرح ساخت مدارهاي يكپارچه مؤثر خواهد بودايران در حمايت از

د به ، نظام خاص حمايتي مورد در بخش اول.و بخش تقسيم شده استمزبور، اين نوشتار

و طي سه گف به معرفي نظام خاصمطالعه قرار گرفته به ترتيب، و جايگاه تار ، داليل ايجاد آن

حا. پردازيماين نظام، مي به عنوان سنگ بناي تحليل راهاطالعات هايحلصل از اين بخش

و.گيردپيش روي ايران در بخش دوم مورد استفاده قرار مي سه گفتار تقسيم به بخش دوم نيز

در گفتار اول، مقررات. گذار ايران تدوين شده استي پيشنهاد به قانونعمدتا با هدف ارائه

و امكان برخوردا آنري طرح ساخت از حماحقوق مالكيت فكري موجود ها بررسي يت طبق
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ر مالحظاتگيدهايي از تجربيات ساير كشورها، در گفتار دوم با ارائه مثال،سپس.گرددمي

و حتي پيشرفت صنعت مدارهاي يكپارچه مطالعه مي شود، تا مؤثر در تعيين ساختار حقوقي

نه.هاي قانوني در اين مسير روشن گرددميزان نقش زيرساخت ايت در گفتار سوم، نظام در

و تحليل قرار گرفته، معرفي مي . شودحمايتي مناسب براي ايران مورد تجزيه

 نظام خاص حمايتي به عنوان نظام منتخب در جهان: بخش اول

و اغلب قوانين ملي به المللي، منطقهطرح ساخت مدارهاي يكپارچه در اسناد بين اي

ميم (sui generis)نظام خاصي وسيله .گيردورد حمايت قرار

بزرگترين كه تا آن زمان( ميالدي، مدارهاي يكپارچه در آمريكا 1980ي تا قبل از دهه

و عرضه كننده به ثبت)ي آن به بازار جهاني بودتوليدكننده به عنوان اختراع

و.)www.themanbehindthemicrochip.com/rn.html( رسيدندمي با پيشرفت اين صنعت در ژاپن

و تجارت مدارهاي يكپارچه  كشورهاي عضو اتحاديه اروپا، منافع رقابتي آمريكا در توليد

و اروپايي از طريق نسخه برداري از  و علت آن، افزايش قدرت رقباي ژاپني كاهش يافت؛

شدهاطرح  ,Jeremy & Alison Firth(ي آمريكايي، كه قابل حمايت حق اختراع نبودند، شناخته

2001,p.386(.بنابراين، ايجاد يك نظام خاص حمايتي كه بتواند حداكثر حمايت را از اين اثر

از، ميالدي1984در سال. فكري فراهم كند، مورد توجه قرار گرفت  با تصويب قانون حمايت

نيتراشه ن(The Semiconductor Chip Protection Act)مه رسانا هاي  قانون ملي خستين در آمريكا،

ساير كشورها از جمله به دنبال آن،.ي وجود گذاشتعرصه بنيانگذار نظام خاص حمايتي پا به

و اتحاديه كه عمدتا با الگوبرداري از قانون آمريكا تنظيم شده،را مشابهيي اروپا قوانينژاپن

به تصويب رساندندبودن  اين تحوالت، سازمان جهاني مالكيت در پي. (Glallaux ,2003,p.308)د،

ن  المللي، يعني معاهده مالكيت فكري در مورد مدارهاي يكپارچه سند بينخستينفكري

به (Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits(1989)))واشنگتن(  را

كهدتصويب رسان بهموافقت، علي) تريپس(هاي تجاري حقوق مالكيت فكريجنبه نامه راجع

 لذا،.(Gervais ,2003 ,p.263)ه استبه آن ارجاع داد،بخشي از مقررات معاهدهاصالح رغم 

 از طرح ساخت مدارهاي يكپارچه سازمان جهاني تجارت موظف هستند كشورهاي عضو تمام

يكي از موضوعات حقوق 2بند(مالكيت فكري طبق مقررات تريپس حمايت نمايندبه عنوان

كه قصد كسب).1ماده و كشورهايي كه در كشورهاي عضو همين امر سبب شده است

به تصويب،عضويت سازمان را دارند و يا قوانين جديد در اين زمينه  قوانين موجود اصالح

و قوانين ملي. رسد . از اهميت برخوردار استبنابراين، نظام خاص از منظر مقررات تريپس

سه گفتار تنظيم شده پس، به نظام خاص در  اين بخش با هدف تنويز ذهن خواننده نسبت
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و در است؛ در گفتار اول نظام خاص حمايتي معرفي مي گردد، در گفتار دوم داليل ايجاد آن

.شودگفتار سوم جايگاه كنوني اين نظام در دنيا بررسي مي

م خاص معرفي نظا: گفتار اول

نظام خاص حمايت از طرح ساخت مدارهاي يكپارچه نوع مدرن حقوق مالكيت فكري

مي. شودمحسوب مي در كنار(ي حقوق مالكيت فكري توان آن را سومين شاخهاين نظام كه

و هنري و مالكيت ادبي بي از مقررات تركيماهيتي مستقل دارد، ولي دانست،) مالكيت صنعتي

-Layout("طرح ساخت"موضوع حمايت در اين نظام.هاي موجود استنظام

designs/topographies (باشدمي )سه معاهده وماده ، ولي)) تريپس35با ارجاع ماده(اشنگتني

آن موافقت36بر طبق ماده و كاالي حاوي به مدارهاي يكپارچه ها نيز نامه تريپس حمايت

و حاصل تالش فكريياثر در نظام خاص حمايتي،.تسري داده شده است كه معمولي نبوده

 آن حق انحصاري تكثير طرح، شامل به صاحبود مورد حمايت قرار گرفته باشپديدآورنده

و بهره برداري تجاري اعطا مي و به كار گيري در مدارهاي يكپارچه، و( شودنسخه برداري حبيبا

صص1386زارع،  ان نظام منتخب در معاهده از آنجا كه نظام خاص حمايتي به عنو.)55-33.،

و موافقت ترواشنگتن  داليل ايجاد نظام خاص بايد،يپس مورد پيش بيني قرار گرفته استنامه

كه تدوين چه عواملي سبب شد در گفتار جداگانه مورد بررسي قرار گيرد، تا مشخص شود،

.چنين مقرراتي ضرورت يابد

 داليل ايجاد نظام خاص:گفتار دوم

 ساخت مدارهاي يكپارچه، قبل از معاهده واشنگتن در معاهداتحمايت از طرح

 1883مصوب(كنوانسيون پاريس در حمايت از مالكيت صنعتي. المللي پيش بيني نشده بودبين

يك)ميالدي با اصالحات بعدي همچنين، كنوانسيون برن در حمايتو، خود در بند دو از ماده

و هنري دو) با اصالحات بعديدي ميال1886(از آثار ادبي بر،در ماده  آثار مورد حمايت را

و. ساخت مدارهاي يكپارچه در اين مواد پيش بيني نشده استطرحليكن،د؛نشمرمي با اين

كه در اثر فكري بودن طرح ساخت ترديدي وجود ندارد، قبل از ايجاد نظام جود ، از آنجا

ي كه طرح ساخت خاص حمايتي فقط دو فرض قابل طرح بوده است؛ يا مدارهاي(ا آن

آنيكپارچه و يا از جمله موضوعات)ي حاوي  از موضوعات مالكيت صنعتي محسوب شود

و هنري كه به دو مبحث تقسيم شده. بشمار آيدتحت شمول نظام مالكيت ادبي در اين گفتار

و علت ناكارآمدي آن ا موردهاست، احتمال برخورداري از حمايت هر دو نظام بررسي شده

.گيردمطالعه قرار مي
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 ناكارآمدي مالكيت صنعتي: مبحث اول
ن به عنوان اختراع در اداره ثبت بار مدارهاي يكپارچه ساخته شد،خستينزماني كه براي

به ثبت رسيد  نظام،بعدهاي در سال،اما.(Rockman, 2004, pp.419-424)اختراعات آمريكا

به داليلي در حماي ت از حقوق مالكيت فكري در مدارهاي يكپارچه ناكارآمد مالكيت صنعتي

كه در اين مبحث بررسي خواهد شد شد.شناخته شد، ي ديگر كه گزينهقبل از آن بايد يادآور

. هاي صنعتي استدر كنار حق اختراع ممكن است مطرح شود، استفاده از نظام حمايت از طرح

كه طرح ساخت شكل كه وجود دارد آن است خارجي مدارهاي پيوسته را مشخص مشكلي

و صرفاًنمي و نحوهكند و عملكرد الكتريكي آن الت موردي اتصا موقعيت فيزيكي هر قطعه

ص1384ميرحسيني،( نمايدنياز را تعيين مي از، امكان استفاده از نظام طرحفلذا.)216، هاي صنعتي

مي) تخصصاً(نظر موضوع  .باشدمنتفي

طر: اول به:ح ساخت از موضوعات مورد حمايت در حق اختراعخروج موضوعي

و طراحي صحيح، توليد مدارهاي يكپارچهمنظور  الزم است ابتدا طرح ساخت آن طراحي شود

و كاهش هزينه مياين طرح براي دستيابي به هدف مطلوب  روند.باشدي توليد بسيار مؤثر

كه نيازمند انجام آزمايشات متعدد اس و هزينهطراحي به دليل آن ي بسيار ت، صرف وقت

هر اما، با در اختيار داشتن طرح ساخت.(Christie, 1995, pp. 35-37) كندبااليي را ايجاب مي

 ( ,WIPOي بسيار كم توليد كندتواند مدارهاي يكپارچه موضوع آن را با هزينهشخص مي

2004, pp.118-120(،طرح ساخت مدارهاي بنابراين، آنچه از اهميت بيشتر برخوردار است

به عنوان اختراع تواند تحت نظام حمايتي مالكي طرح هرگز نميلكن،. استيكپارچه  ت صنعتي

كه در هر اليه يا بخش. رسدبه ثبت هاي در صنعت مدارهاي يكپارچه الزم است نظم منطقي

و يا نحوه گيرند، ها وجود دارد، به طور مجزا مورد حمايت قراري چيدمان اليهمختلف مدار

كه تغيير بخش و حتي نحوه،هاي مدارچرا ميطرح هر اليه تواند موجبي چيدن هر اليه

به وجود آيد گردد،  . (The House Report,p.2) مدار جديد با عملكرد جديد

 مدارهاي يكپارچه عموماً: فقدان شرط متضمن گام ابتكاري بودن در طرح ساخت: دوم

با تغيير. هستنداي از مدارهاي سابقا موجودو گونهقبل از خودهايي نسلنوع تكميل كننده

و يا اتصاالت مي به نوعجزئي در عناصر الكتريكي، نحوه قرارگرفتن آن ها ازيتوان  جديد

phy.hyperphysics://http-(دهدمدارهاي يكپارچه دست يافت كه عملكرد جديدي را انجام مي

astr.gsu.edu/hbase/electronic/iccomp.html(.اين امر با آنچه در نظام حمايتي مالكيت صنعتي

پذيرفته شده مغايرت دارد؛ چرا كه يك اختراع تنها زماني قابل ثبت است كه متضمن گام 

 اكثر تغييرات،(Gratton, 2003,pp.1-5)ابتكاري مهم نسبت به فناوري مشابه خود باشد

و پيشرفتطرح هاي انجام شده در اين صنعت تنها ارزش اقتصادي مدارهاي هاي ساخت
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و ادبيات منتشر شده مبتني است و به طور وسيع بر دانش پيشين اين. موجود را افزايش داده

و تعقيب دعاوي نقض حق ايجاد مي . نمايدموضوع مشكالتي را در كسب حمايت حق اختراع

هي بودن الزم براي برخورداري از حمايت نظام بنابراين، مدارهاي يكپارچه فاقد ويژگي غيربدي

 (Hunt, 1999 ,pp.19-20).حق اختراع است

به جهت رشد:تعارض كندي ثبت اختراع با سرعت در صنعت مدارهاي يكپارچه: سوم

شوند كه با در نظر بسيار سريع فناوري، مدارهاي يكپارچه كمتر از دو سال غيرقابل استفاده مي

م كه طول ي ثبت اختراع هاي داراي بررسي ماهوي، تقاضانامهكشد، در نظاميگرفتن مدتي

ديگر مدار موضوع ثبتي ثبت اختراع، همزمان با ثبت در ادارهمورد بررسي قرار گيرد، تقريباً

به برخورداري از حمايت ندارد حتي در برخي كشورها.(Poltorak &Lerner, 2002,p.42) نياز

و حقوق انحصاري به صاحب حق تعلق نميقبل از ثبت اختراع حمايت  و اين قانوني گيرد

مييمعضل كه موجب ي زماني بسيار حياتي بين ثبت تقاضانامه تا گردد در فاصله بزرگ است

ي موضوع ثبت در صنعت معمولي شده يا حتي دريافت گواهي ثبت اختراع، مدارهاي يكپارچه

.(Frederick ,Cottier & Gurry, 1999, p. 165)حقوق دارنده مورد تجاوز قرار گيرد

ي ثبت هاي غير استراتژيك به دليل هزينهپايين بودن احتمال ثبت طرح ساخت: چهارم

كه دفاع خلق حق اختراع قوي ترين شكل مالكيت فكري محسوب مي:اختراع شود، چرا

نمستقل اثر در مقابل دارنده  نيازمند اما، كسب حق اختراع. يستي حق اختراع قابل استناد

و هزينه به همين دليل شركتصرف وقت و ها اغلب فقط براي اختراعات بسياري زيادي است

به دنبال كسب حمايت حق اختراع مي مي. روندمهم خود ازشواين واقعيت، سبب د تا بسياري

كه از اهميت زيادي برخوردار هاي توليد مدارهاي يكپارچه براي طرحشركت هاي ساخت خود

ليكن، زماني كه محصول خود را به بازار. د، به دنبال كسب حمايت حق اختراع نروندنيستن

آنعرضه مي و طرح ساخت نسخهكنند، حقوق  برداريها مورد تعرض قرار گرفته

.(Greguras, 1998, p.1) شودمي

ساخت با توجه به روشن شدن ناكارآمدي نظام مالكيت صنعتي در حمايت از طرح

و هنريي ديگر موجود مدارهاي يكپارچه، گزينه  توجه در كانونيعني حقوق مالكيت ادبي

هايي را از خود نشان داد كه در مبحث ليكن اين روش حمايتي نيز در عمل كاستي. قرار گرفت

.شددوم بررسي خواهد 

و هنري:مبحث دوم  ناكارآمدي مالكيت ادبي
و هنري در دسترس ترين روش برخورداري از حمايت حقوق مالكيت فكري مالكيت ادبي

و در كنوانسيون برن هيچ. شودمحسوب مي گونه ثبت يا بررسي در اين نظام در اغلب كشورها
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به. به عنوان شرط آغاز حمايت پيش بيني نشده است اگر چه اين نظام، روش حمايتي مناسب

سانظر مي و تجويز آن براي طرح به كار گيري خت مدارهاي يكپارچه مشكالتي رسد، در

كه بايد بدان ها اشاره نمود .وجود دارد

و هنري نيست: اول و خستينن:طرح ساخت از جمله موضوعات مشمول مالكيت ادبي

و هنري در حمايت از طرح ساخت وجود مهم به مالكيت ادبي ترين ترديدي كه در تمسك

ا كه آيا طرح ساخت مدارهاي يكپارچه ز جمله موضوعات مورد حمايت در دارد اين است

و هنري محسوب مي موضوع مورد حمايت در مدارهاي.شود يا خيرنظام مالكيت ادبي

سه بعدي از طرحيكپارچه مجموعه كه براي تحصيل يك عملكرد الكترونيكي اي هايي است

چه در ظاهر همچون ساير طرح. اندخاص طراحي شده هاي مورد حمايت در اين طرح اگر

مينظ و هنري به نظر به كار رفته رسد،ام مالكيت ادبي و نقوش  ماهيتي كامال كاربردي داشته

و كاركرد مورد انتظار از مدار از هم غيرقابل تجزيه مي  , Rockman(باشند در طرح

Op.Cit.,p.426; Frederick ,Cottier& Gurry, Op.Cit.,p. 169(.و به عالوه، نظام مالكيت ادبي

ي تنظيمكه نحوهدهد، در حاليهاي كاربردي را مورد حمايت قرار نميگيهنري ويژ

ميويژگي گردد مدارهاي يكپارچه عملكرد مورد انتظار را انجام هاي الكترونيك، كه موجب

ميي بخش دهد، دهد، كه الزم است مورد حمايت قرار مهم از طرح ساخت مدار را تشكيل

.) (Ibid ,p. 164گيرد

و هنري مبهم است: دوم و:مفهوم يكساني دو اثر در مالكيت ادبي در مالكيت ادبي

مياي عليه پديدآورنده بودن دو اثر اماره"يكسان"هنري  كه وي براي اثباتي متأخر ايجاد كند

ترين مشكلي در چنين دعوايي، مهم.، بايد داليل كافي ارائه نمايداست اصيل آنكه اثرش كامالً

ميكه برو و معين كردن ميزان كاري است كه بايد بر روي اثر"يكساني"كند تشخيص مفهومز

به يك اثر اصيل تبديل كند به طور مثال در آثار مشتق، تا آن را مبهم بودن. انجام شده باشد،

مي"يكسان"مفهوم  و هنري براي فعاالن صنعت سبب كه در عمل نظام مالكيت ادبي شود

ر به آنها نشان دهد وش حمايتي مبهمي باشد، چرا كه نميمدارهاي يكپارچه تواند به صراحت

و ايجاد اثر قانوني، تاچه حد تغييرات در اثر موجود نياز است كه براي برخورداري از حمايت

.(Oshima, 2003,p.551) و هنري پديدآوردن آثار فرعيبه اضافه، در نظام مالكيت ، بدون ادبي

ميرعايت حقوق پديدآورنده  لذا، اگر.)51،ص1386صفايي،( باشدي اصلي ممنوع

كه( اي بخواهد با استفاده از اثر ديگري طرح ساخت مدارهاي يكپارچه را تهيه كندپديدآورنده

از، بايد از پديدآورنده)در اين صنعت رايج است و يا در اكثر موارد، عالوه بر وي ي آن اثر

و پيچيدگي برددارندگان مجوز بهره كه با در نظر گرفتن عظمت  اري كسب اجازه كند،

يك. هاي ساخت امروزي، اين تعداد قابل توجه خواهد بودطرح بنابراين، صاحب حق بايد
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كه در عمل سيستم بسيار پيچيده و اجرا كند  از مديريت حقوق مالكيت فكري پيش بيني

 (Oshima, Op.Cit.,p.551).باشدغيرقابل تحقق مي
براي صاحب حـق در ايـن نظـام حـق: حق انحصاري منع آثار مشابه وجود ندارد: سوم

كه سايرين را از پديد آوردن آثار مشابه ممانعت كنـد، وجـود نـدارد، نظـام مالكيـت   انحصاري

و و هنري سايرين را از استنساخ و نـه از پديـدآوردن طرحـي برداري منع مـي نسخه ادبي كنـد

و هنري اين لذا،.)31-38صص،1385،كلمبه(مشابه  بر خالف حمايت حق اختراع، حق مالكيت ادبي

و بدون نسخه برداري تهيه نموده امكان را فراهم مي  به طور مستقل كه رقبا اثري مشابه را سازد

همـين نقـص . (Greguras,Op.Cit.,p.2)و در دعواي اقامه شده بر عليه ايشان بدان استناد نماينـد 

نموتور مح  ,UNCTAD-ICTSD( قانون حمايت از طرح ساخت گرديدخستينرك تصويب
(,2005,p.507.

و هنري اشياء مفيد را مورد حمايت قرار نمي: چهارم اين نظـام: دهدنظام مالكيت ادبي

كه جنبه  هاي هنري آنها به طور مجزا قابل تشخيص باشد، حمايـت طرح اشياء مفيد را تا حدي

و نمي اشياي حاوي. كندمي ها را در برابـر تكثيـر محافظـت توان آن طرح مورد حمايت نيستند

و هنري مورد حمايت قـرار گيـرد،. نمود فلذا، حتي اگر طرح ساخت مطابق نظام مالكيت ادبي

كه با استفاده از طرح، ساخته شده تسري نخواهد يافت  در. اين حمايت به محصول نهايي مفيد

يك حالي كه،  الزم است مدار حاوي طرح نيـز مـورد حمايـت قـرار پارچه،در صنعت مدارهاي

,The .House Report)گيرد Op.Cit.,p.2).

ي موجود در حمايت از حق مالكيت فكري كاراييد؛ دو نظام عمدهشدر نتيجه، مشخص

به حقوق مالكيت فكري ناشي از مدارهاي يكپارچه ندارند الزم را در برقراري حمايت نسبت

كه با جمع ويژگيو نياز است  و تطبيق آن ها هاي مثبت هر يك از نظامنظامي طراحي شود ها

.با مقتضيات صنعت مدارهاي يكپارچه، انتظارات فعاالن اين صنعت را تأمين كند

 جايگاه نظام خاص:گفتار سوم
 نويد بخش اين تولد نظام خاص در حمايت از حقوق صاحبان حق در مدارهاي يكپارچه،

ك به ماهيت خاص خود به روشي كامالًامر است  متناسب مورد حمايته هر اثر فكري با توجه

و جوامع ملزم نيستند با ناديده گرفتن نيازهاي خود هر نوع اثر فكري را حتماً  در قرار مي گيرد

و مالكيت صنعتي مورد حمايت قرار دهند و هنري با اين.يكي از دو قالب مالكيت ادبي

ا گر چه در سطح دنيا، نظام خاص حمايتي به نظام منتخب در حمايت از وجود، بايد گفت؛

به عنوان اختراع  طرح ساخت مدارهاي يكپارچه تبديل شده است، ثبت مدارهاي يكپارچه

به مدارهاي يكپارچه ثبت تقاضانامه. همچنان ادامه دارد ) نيمه رساناها(ي اختراع مربوط



 141 نظام مناسب جهت حمايت از حقوق مالكيت فكري در طرح ساخت مدارهاي يكپارچه

)Semiconductors(ميالدي، رشدي معادل2005 تا 2001هاي بين سالي در جهان، در فاصله 

 قابل- حائز رتبه اول- تحقق يافته در فناوري رايانه% 5,3كه در مقايسه با رشد(داشته% 4,9

و رتبه سوم را كسب نموده است)باشدمالحظه مي ،)http://www.wipo.int/ipstats/en/ 
statistics/patents .( از سوي سازمان جهاني مالكيت فكري منتشر اين آمار كه به طور رسمي

به نظام حق اختراع در برخورداري از حمايت در گرديده، نشان كه هنوز تمسك گر آن است

رغم ادعاي طرفداران تدوين علي. استصنعت مدارهاي يكپارچه كارايي خود را حفظ نموده 

 را داراست هاي يكپارچههاي نوين مداراين نظام، حق اختراع همچنان قابليت حمايت از نسل

به اضافه،. باشدو در نزد فعاالن صنعت مدارهاي يكپارچه از مقبوليت بااليي برخوردار مي

 برخورداري از تسهيالت ناشي از يكپارچه سازي مقررات ثبت اختراع ناشي از اجراي

و ضعيف كننده(PCT)ي همكاري ثبت اختراعمعاهده ي، بيش از پيش مروج استفاده از آن

كه در اين مورد بايد به آن اشاره نمود، نكته.جايگاه نظام خاص حمايتي است ي ديگري

يي چهار معاهدهبر طبق ماده.ي تريپس استنامهجايگاه نظام خاص حمايتي در موافقت

واشنگتن، اعضا در اجراي الزامات ناشي از اين معاهده از طريق تصويب قانون خاص در مورد

ا و هنري، حق اختراع، مدل اشيايز طريق قوانين خود در زمينهطرح ساخت يا ي مالكيت ادبي

،هاي صنعتي، رقابت مكارانه يا هر قانون ديگر يا تركيبي از هر يك از قوانين فوقمفيد، طرح

كه بر طبق ماده. آزاد هستند كه موافقت35از آنجا نامه تريپس، اين ماده از جمله موادي است

ص ميتريپس بر آن و همچنان الزم الرعايه گونه الزامي در باشد، كشورها هيچحه گذارده

و مي هرتصويب قانون خاص در چهارچوب نظام خاص حمايتي ندارند يك از انواع توانند از

مينظام به حال خود  در تأييد اين تفسير،.بينند، بهره ببرندهاي موجود كه بيشتر مفيد

به مادهمي مييك موافقتي توان  اعضا بايد"سازد نامه نيز اشاره نمود؛ كه در ابتدا مقرر

مي"نامه را اجرا كنندمقررات موافقت اعضا در تعيين روش مناسب در اعمال"افزايدو در آخر

 ;UNCTAD-ICTSD,Op.Cit,p.512("نامه در قوانين داخلي خود آزاد هستندمقررات موافقت

The  Director General of WIPO, 31Jan. 1989,p.66(.طور كه مشخص است، امكان تخطي همان

و اجراي ساير نظام كه تضعيف كنندهاز مقررات نظام خاص ي ها، يكي ديگر از عواملي است

به عنوان ابزار حمايت از طرح ساخت محسوب مي پس، الزام تريپس. شودجايگاه نظام خاص

ه در قالب نظام خاص حمايتي، چنان كه در نظر در حمايت از طرح ساخت مدارهاي يكپارچ

به ذهن متبادر مي و تخطي ناپذير نمياول كه طرح ساخت به شود قاطع و به همين اندازه باشد

يكي از موضوعات حمايت تابع هر نظام حمايتي،  قرار گيرد، انطباق با مقررات عنوان

ميموافقت . گرددنامه حاصل
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ط: بخش دوم  رح ساخت در ايراننظام حمايت از
و توليد جمهوري اسالمي ايران، از پتانسيل هاي بااليي جهت بهبود وضعيت طراحي

به بازارهاي جهاني برخوردار است و ورود و. مدارهاي يكپارچه در سطح ملي وجود اساتيد

منكهدانشجوياني  ، نياز روزافزون به هاي روز استطبق با آخرين فناوري توليدات علمي شان

و همچنين توان دست و توليد مدارهاي يكپارچه در داخل كشور به خوداتكايي در طراحي يابي

به رشد صنعت كشور، نشان مي ان در دهد، ظرفيت بسيار بااليي در جمهوري اسالمي ايررو

هاي ايجاد شده در ساير كشورها، صنعت اما، در مقايسه با پيشرفت.اين زمينه وجود دارد

مياست، دولتي ايران كه كامالًمدارهاي يكپارچه در در.شودهنوز صنعت نوپايي محسوب

به گونه،نتيجه و اي كه بستر رشد ضروري است روش مؤثر حمايت از اين آثار فكري متناسب

و تحليل قرار گيرد بدين منظور، در گفتار اول، امكان. اين صنعت را فراهم آورد، مورد بررسي

ميحمايت از اين اثر فكري طبق  كه. گرددمقررات جاري كشور بررسي به عالوه، از آنجا

به دليل اهميت مالحظات غيرحقوقي، در و مسير رشد صنايع در تمام كشورها يكسان است

نقش انتخاب نظام مشخص شود شود گفتار دوم با مطالعه وضعيت كشورهاي ديگر، تالش مي

،در نهايت، در گفتار سوم. يا خير سياستگذاري صحيح قابل توجه است نسبت به سهمحمايتي 

و با بهره گيري از نتايج مطالعات صورت گرفته در بخش اول در مورد نظام خاص حمايتي

به قانون گذار ايران مالحظات غيرحقوقي، پيشنهاداتي در تدوين قانون حمايت از طرح ساخت

. ارائه خواهد شد

 قوانين موجود: گفتار اول

جنموافقت به براي اعضاي سازمان) تريپس(هاي تجاري حقوق مالكيت فكريبهنامه راجع

كه حمايت از طرح ساخت مدارهاييجهاني تجارت، الزامات  جديد را ايجاد كرده است،

با توجه به تالش ايران در.(Byström& Einarsson,2001,p.15) يكپارچه از آن جمله هستند

اي،پيوستن به سازمان مزبور مي هماهنگي قوانين با در اين گفتار،. باشدن مقررات ضروري

به مقررات موجود در زمينهتالش مي ي حمايت از حقوق شود تا مشخص شود، با توجه

توان مدعي حمايت از آن بر طبق يكي از دو نظام مالكيت صنعتي يا مالكيت مالكيت فكري، مي

و هنري در ايران درو در نتيجه اجراي الزامات تريپسادبي 12 ناظر بر ماده35ماده، مقرر

شدمعاهده كه سازمان( در اين زمينه قانون خاص به تصويب رسد، يا آنكه بايدي واشنگتون

و امالك كشور، تهيه پيش نويس اين قانون را در دست بررسي دارد  در اين مطالعه). ثبت اسناد

و مالكيت اد و با دو مبحث، با موضوع امكان برخورداري از حمايت حق اختراع و هنري بي

و، ثبت اختراعات، طرح1382تأكيد بر روي قوانين تجارت الكترونيك مصوب  هاي صنعتي
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و هنرمندان 1386عالئم تجاري مصوب و مصنفان  صورت1348و حمايت حقوق مؤلفان

. پذيردمي

 حق اختراع:مبحث اول
كه در حال حاضر نام طرح تنها قانوني است1382قانون تجارت الكترونيك مصوب

و مدارهاي يكپارچه دو. در موضوعات مورد حمايت ذكر نموده استراساخت طبق تبصره

كه" اين قانون،62ماده  و منطقي خاص است مدار يكپارچه يك جزء الكترونيكي با نقشه

و كارايي آن قابليت جايگزيني با تعداد بسيار زيادي از اجزاء الكترونيك متع ارف را عملكرد

و طراحي. داراست و منطق اين مدارها بر اساس قانون ثبت عالئم هاي نقشه، جانمايي

وو آئين1/4/1310اختراعات مصوب  نامه اصالحي اجراي قانون ثبت عالئم تجارتي

مي14/4/1337اختراعات مصوب  ميهمان."باشد مورد حمايت شود، اين طور كه مالحظه

و طرح ساخت آن، حمايت از آن را مشمي تعريقانون پس از ارائه ولف از مدارهاي يكپارچه

مي.نظام حق اختراع قرار داده است كه در نظام حقوقي ايران بنابراين، به آن شد توان قائل

به عنوان حق اختراع صورت مي اما، تدوين مقررات بدين.پذيردحمايت از اين اثر فكري

الزشكل ابهاماتي را ايجاد مي كه توانميدر اين خصوص.م است مورد بررسي قرار گيرندكند

يك.دو سوال مهم مطرح نمود و( اول آن كه قانون تجارت الكترونيك طبق ماده در بيان قلمرو

كه براي مبادله) شمول قانون  ايمن اطالعات در بستر الكترونيكييمجموعه قواعدي است

كهتدوين شده است، لذا، اين سوال مطرح مي به محيط مجازي شود  آيا مقررات آن اختصاص

آندارد يا مي و حمايت از طرح ساخت در غير از مبادالت توان به محيط فيزيكي ها را

مي. الكترونيك نيز تسري داد كه در اين زمينه ايجاد شود اين است كه اين قانون دومين سوالي

و اخترا  1310عات مصوب حمايت از طرح ساخت را مشمول قانون ثبت عالئم تجاري

و تصويب قانون ثبت اختراعات، طرح به نسخ قانون مزبور هاي صنعتي قرارداده است، با توجه

و سكوت قانون1386و عالئم تجاري در سال  مي، توان مدعي گذار در قانون اخيرالذكر، آيا

به استناد اين قانون شد .قابل ثبت بودن طرح ساخت

 الكترونيكي شمول قانون تجارت حوزه-الف
كه آيا مقررات قانون تجارت الكترونيك را مي به محيط فيزيكي در خصوص اين امر توان

كه الزم است استدالالت هر دو بررسي نيز تسري داد، مي توان دو نظريه مختلف ارائه نمود

و در نهايت نظريه مورد پذيرش انتخاب شود .شود
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به-1-الف مح قلمرو قانون ميمبادالت الكترونيك طبق ماده يك قانون تجارت: شوددود

و شمول قانون1382الكترونيك  كه" در باب قلمرو و قواعدي است  اين قانون مجموعه اصول

و با استفاده از و ايمن اطالعات در واسط هاي الكترونيكي هاي سيستم براي مبادله آسان

ي آن در مورد حمايت از طرح كه در تبصره62 به اضافه، ماده".رودارتباطي جديد به كار مي

در"ساخت مقرراتي پيش بيني شده است، در مبحث دوم تحت عنوان  حفاظت از داده پيام

 حمايت از حقوق مؤلف در بستر"، در زير فصل اول با عنوان"بستر مبادالت الكترونيك

ام. درج شده است"مبادالت الكترونيك و و قرائن اراتي پس، با لحاظ قلمروي شمول قانون،

كه حمايت از طرح ساخت به شود، ترديدي باقي نميكه از عناوين مزبور حاصل مي ماند

و در همان بستر، مورد نظر قانون . گذار بوده استعنوان يكي از موضوعات تجارت الكترونيك

كه طرح ساخت در محيط الكترونيك انتشار يابد، مي به استناد اين قانون لذا، در صورتي توان

و در غير ايناز حم از ايت قانوني برخوردار شد، به اين قانون براي حمايت صورت تمسك

.اين اثر مبنايي ندارد

را-2-الف به محيط فيزيكي تسري دادمي مقررات قانون دري قانونسابقه: توان گذاري

دهد كه وجود نظم مورد ادعاي مخالفان امكان تسري مقررات به محيط ايران نشان مي

به. ترونيك، در قوانين به طور يقين قابل پذيرش نيستغيرالك در،برخي مقرراتنياز مبرم

كه از فرصت حاصل از تصويب يك قانون جديد،  در پركردن بسياري قوانين سبب شده است

ميامري. استفاده شودي قانونيهاخأل  قانون62رسد در تدوين تبصره دو ماده كه به نظر

و حتي درج عنوان براي بيان حوزه. اق افتاده استتجارت الكترونيك نيز اتف ي شمول قانون

و عام قانون به طور مستقل نميفصول مختلف آن نافي اختيار مطلق . باشدگذار در تدوين مواد

كه به وي اجازههمان اراده مياي كند، مجوزي استي تحديد حدود قانون در ماده يك را اعطا

و از جمله تبصرهبراي عدول از آن در ساير موا به عبارت ديگر، درج قلمرو.ي مورد بحثد

به منظور تفسير صحيح مقررات آن قانون به كار مي و و تمسك بدان در موارد مشتبه . آيدقانون

 به صراحت، مقررات عامي را در خصوص حمايت از طرح62در صورتي كه تبصره دو ماده

و هيچساخت مدارهاي يكپارچه مقرر مي كه در مقابل گونه ابهامي باقي نميسازد گذارد

و تعيين حدود اجراي آن  به تفسير به.شدباتصريح آن نياز به عالوه، همواره قوانين بايد

كه حداكثر حقوق را براي اشخاص ايجاد نمايندگونه در. اي تفسير شوند در جايي كه قانوني

به صاحبان اثر حمايت از يك اثر فكري وجود ندارد، براي جلوگير 40اصل(ي از ورود ضرر

كه. حلي را بايد برگزيد كه در راستاي برقراري حمايت است، راه)قانون اساسي در صورتي

به حمايت از طرح ساخت در محيط الكترونيك شويم، چگونه مي توان اين تبعيض را قائل

كه آن را بر آيا در مبادله الكترونيك طرح ساخت خصوصيتي ويژه وجود. توجيه نمود  دارد
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و خارجي اثر مرجح و بر ظهور فيزيكي ؟ پس، بايد نمايدطبق قانون مزبور قابل حمايت سازد،

و طرحي شمول گسترده حوزه62نتيجه گرفت كه قانون مزبور در تبصره دو ماده تر يافته

ميساخت مدارهاي يكپارچه را صرف كهنظ. دهدنظر از محل انتشار آن مورد حمايت قرار ري

و روش عام تدوين ماده نيز تأييد مي . كندلحن

 1386 ثبت طرح ساخت به عنوان موضوعات قانون-ب
و با 1382با پذيرش شمول قانون تجارت الكترونيك به طرح ساخت در محيط فيزيكي

و اختراعات مصوب به نسخ قانون ثبت عالئم تجاري به قانون1310توجه ، بايد امكان استناد

و عالئم تجاري مصوب ين، قانون ثبت اختراعات، طرحجانش ، مطالعه1386هاي صنعتي

به.شود در اين مورد دو نظر مختلف قابل طرح است كه پس از بررسي هر يك، نظر منتخب

. عنوان نتيجه بيان خواهد شد

62در تبصره دو ماده:، تمسك به قانون مزبور ممكن نيست1310 با نسخ قانون-1-ب

مي1310 تجارت الكترونيك، طرح ساخت بر اساس قانون قانون از. باشد مورد حمايت اما،

و آيين،آن66 بر طبق ماده 1386االجرا شدن قانون تاريخ الزم هاي مربوط نامه قانون قديم

گونه مقرراتي در زمينه حمايت از طرح از طرفي، در قانون جديد نيز هيچ. ملغي شده است

و يا شمول آن به چشم نميساخت .خورد در موضوعات حمايت

كه سابقاً كه اثري را  مورد حمايت قانوني قرار گرفته را از حمايت ايراد اين نظر آن است

و با الزامات پيش روي ايران در قانونمحروم مي و تنظيم مقررات سازد گذاري در اين مورد

. وفق الزام مقرر در ماده يك تريپس مخالف است

مي1386 قانون-2-ب گذار در پيش بيني حمايت هدف قانون:باشد جايگزين قانون قديم

از، برقراري نظام حق اختراع به عنوان وسيله1310از طرح ساخت بر اساس قانون  ي حمايت

و تاريخ تصويب آن موضوعيت ندارد و قانون با تصويب قانون جديد،. طرح ساخت بوده

و مستند نظام حق اختراع را تشكيل مي ت دهد، طرح ساخت از حمايچون اين قانون زيربنا

مي.شودمقرر در آن برخوردار مي كه در پذيرش اين نظر پديدار شود، در اجراي مشكل اصلي

و. استجديد قانون61ضمانت اجراي كيفري مندرج در ماده  اصل قانوني بودن جرم

كه بدون تصريح قانوني و مجازات قرار گيرد،مجازات مانع از آن است . شخص مورد تعقيب

به لذا، در حمايت از طرح به دليل ارجاع قانون تجارت الكترونيك  ساخت مدارهاي يكپارچه

و اختراعات  در بخش ضمانت اجراهاي كيفري، اين قانون1310قانون ثبت عالئم تجاري

و الزم الرعايه است به ذكر است(همچنان جاري بوده  در قانون قديم براي نقض حق الزم

ااختراع مي.)ست ضمانت اجراي كيفري پيش بيني نشده توان گفت؛ قديمي در رد اين نظر
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و همچنين، ايجاد رويه1310بودن قانون در، عدم انطباق آن با مقررات تريپس هاي مختلف

كه در عمل غيرممكن است، مانع از پذيرش اين استدالل مي با اين. شودثبت اختراعات،

و صرفاً موضوعيت نداشت1310در صورتي كه بپذيريم ارجاع به قانون وجود،   با هدف شموله

به جاي1386مقررات نظام حق اختراع در مورد طرح ساخت صورت گرفته، حاكميت قانون

 طرح1382بنابراين، قانون تجارت الكترونيك.در اين مورد وفق قانون خواهد بودقانون قديم

چه در محيط فيزيكي، تحت شمول نظا و به طور عام چه در محيط الكترونيك م حق ساخت را

و با تصويب قانون جديد در سال به تصريح 1386اختراع قرار داده است كه نياز  بدون آن

به عالوه، براي. قانوني باشد، با جايگزيني قانون جديد، بر طبق قانون مزبور قابل حمايت است

، كافي است موضوع از موضوعات استثنا شده در ماده 1386برخورداري از حمايت قانون

كه طرح ساخت يا مدارهاي يكپارچه شرايط ثبت اختراع را داشته.شدچهار نبا همين اندازه

و دو قانون  باشد، همچون هر دستاورد علمي ديگر قابل ثبت به عنوان اختراع بر طبق مواد يك

.مزبور است

و هنري:مبحث دوم  مالكيت ادبي
و با توجه به كه طرح ساخت مدارهاي يكپارچه طرح است، طرح تدويني سابقهاز آنجا

 الزم است، امكان حمايت از (UNCTAD-ICTSD, Op.Cit.,p.507)نظام خاص حمايتي در آمريكا

و هنري در ايران بررسي شود به.اثر مزبور تحت نظام مالكيت ادبي كه بتوان قايل در صورتي

و هنري شد، مي  هايي كه توان طرح ساختامكان برخورداري از حمايت مالكيت ادبي

. توانند شرايط ثبت اختراع را كسب نمايند، با استفاده از اين نظام مورد حمايت قرار دادنمي

و هنري بايد مورد خستينن  امري كه در برخورداري طرح ساخت از حمايت مالكيت ادبي

توان طرح ساخت را از جمله موضوعات بررسي قرار گيرد اين است كه آيا در حقوق ايران، مي

و مصنفان مصوب" شمول تحت در.دانست"11/10/1348قانون حمايت حقوق مؤلفان

قانون حمايت"اي براي مشخص كردن آثار مورد حمايت در گونه ضابطهحقوق ايران، هيچ

و مصنفان مصوب  و قانون"11/10/1348حقوق مؤلفان از تعيين نشده است گذار به تبعيت

و هنري"قانون و1957 مارس11 فرانسه مصوب" راجع به مالكيت ادبي ، مصاديق

ونمونه در هاي اموال ادبي مي12هنري را صص همانصفايي،( كند بند بيان كه در)48و37، ،

به چشم نميهيچ لذا، در شمول طرح. خورديك به صراحت طرح ساخت مدارهاي يكپارچه

.توان دو نظر مختلف را طرح نمودمي ساخت

سا-الف مي طرح ،1348قانون حمايت حقوق مؤلف:باشدخت مشمول بندهاي ماده دو

به"اثر"در ماده يك واژه و آن را نسبت چه از راه" را در مفهوم بسيار گسترده به كار برده آن
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مي"آيدمي دانش پديد دو. كند نيز اطالق و"به عالوه، بند يك ماده و فني  هر نوشته علمي

و هنري مير"ادبي و به طور خاص در بندا مشمول حمايت كه" همان ماده11داند  اثر فني

و ابتكار داشته باشد به. از موضوعات مورد حمايت شمرده شده است"جنبه ابداع بنابراين،

مينظر مي به استناد اين بند، رسد؛ و توان مالك آن را در طرح ساخت مدارهاي يكپارچه يافت

.ات مورد حمايت در اين نظام دانستطرح ساخت را از موضوع

و هنري محسوب نمي طرح ساخ-ب كه قانون ضابطه:شودت اثر ادبي ي صحيح است

و با كلي در تشخيص اثر ادبي به ذكر مصاديق اكتفا نموده است، ولي و هنري ارائه نكرده

كه جنبه و با استقراء در قانون، اثري مورد حمايت است ادمداقه در مصاديق بي يا هنريي

و اگر اثري از ديد عرف فاقد اين دو جنبه باشد، نبايد آن را از جمله موضوعات داشته باشد،

و اثر فني.حمايت محسوب نمود و اين نظر را تعديل كنيم حتي اگر از اين افراط هم بگذريم

به تجويز بند يك ماده دو كه را مورد حمايت قانون مي درا و همچنين به استناد ي امنهداند

ي يك همان قانون، مشمول حمايت قرار دهيم، براي تأمين در ماده"اثر" بسيار كلي مفهوم

كه هيچ سنخيتي با ساير مصاديق شناخته اي نيست جز اينكه اثر صرفاًهدف قانون، چاره  فني را

ص(از حمايت مستثني سازيم شده در اين نظام حمايتي ندارد، ا.)48صفايي، همان، ستدالل مؤيد اين

اي در سال گذار در تصويب قانون حمايت از نرم افزارهاي يارانهتوان در اقدام قانونرا مي

مي. يافت1379 و شد با ارائه تفسير گسترده از مادهاگرچه سابق بر آن و بندهاي يك ي يك

مافزارهاي يارانه، نرم1348يازده قانون ورد حمايت اي را به عنوان اثر فني داراي جنبه ابتكاري

و قانون خاص در حمايت از اين اثر تدوين گرديد  صادقي نشاط،( قرارداد، ولي كافي دانسته نشد

.)71-150.صص،1376

كه حمايت از آثار فني صرف از حيطهبه نظر مي چه اين امر صحيح است ي رسد؛ اگر

و هنري خارج مي طرحي است باشد، طرح ساخت مدارهاي يكپارچه شمول نظام مالكيت ادبي

ميهمچون طرح و توسط پديدآورنده طراحي يك. شودهاي ديگر كه طرح ساخت در اين امر

و براي توليد محصول صنعتي مورد استفاده قرار مي ،گيردگام بعد از طراحي، وارد صنعت شده

در.تأثيري در ماهيت طرح بودن آن ندارد  لذا، در وضعيت كنوني حقوق ايران كه قانون خاصي

مياي به نظام حقوقي وارد نشده است، و نظام خاص حمايتي ازن زمينه وجود ندارد توان

و هنري به منظور تكميل نظام حق اختراع بهره برد . مالكيت ادبي

 مالحظات عملي: گفتار دوم

گيري در مورد اين كه كدام نظام براي حمايت از طرح ساخت مدارهاي تصميمبه منظور

و چشم انداز اين صنعت در ايران، اسبيكپارچه در ايران من تر است، بايد آخرين وضعيت
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كه همين سياست. مورد توجه قرار گيرد هاي صحيح يا اشتباه اتخاذي توسط ساير كشورهايي

ميمسير را پيموده به سر كه روزي در موقعيت مشابه ايران و كشورهايي بردند، مورد مطالعه اند

 دقت در تدوين مقررات به عنوان زيرساخت حقوقي در قرار گيرند، تا مشخص شود؛ سهم

صنعت مدارهاي يكپارچه، بر دو عامل. خواهد بودمقايسه با ساير عوامل تا چه اندازه حياتي

و ثروت مبتني مي و مدارهاي يكپارچه. باشدنيروي انساني متخصص توليد طرح ساخت

و هزينهيفرايند و از آنجا كه جزء بسيار پيچيده داشته، نيازمند صرف وقت ي بسيار است

ميهاي نوين فناوري ي شود، انجام آن فقط در توانايي مهندسان در سطوح برجستهمحسوب

در حال حاضر، در ايران، صنعت مدارهاي يكپارچه با مالكيت خصوصي وجود. علمي است

و در  و صنايع الكترونيك ايران به طور انحصاري در اختيار دولت شركت صنايع"شكل ندارد

مي")صا ايران(الكترونيك ايران و پشتيباني. شود اداره به وزارت دفاع اين شركت كه وابسته

 هاي الكترونيك ايراننيروهاي مسلح است، با تأسيس مؤسسه پژوهشي با نام مؤسسه پژوهش

)Iran Electronics Research Center (IERC) (پ هاي ژوهشكه شامل شش مركز، از جمله مركز

به انجام 1998باشد، از سال ميSemi-Conductors Research Center)(نيمه رسانا  ميالدي مبادرت

 بنابراين،.)http://www.ieicorp.com/Iran%20Electronics.asp(تحقيقاتي در اين زمينه نموده است

كه صنعت ايران. بازار رقابتي در داخل كشور در صنعت مزبور وجود نداردگونه هيچ براي آن

عالوه بر فراهم آوردن بستر مناسب در ايجاد فضاي رقابتي با سطح بازار جهاني هماهنگ شود،

و تربيت نيروهاي انساني متخصص ضروري  ملي، سياستگذاري در دو بخش تأمين هزينه

و يا نا موفق ارائه شود، تا شود، مثالميدر هر دو زمينه تالش. است هايي از كشورهاي موفق

به اين دو عامل بيش از پيش روشن گردد دو. اهميت توجه پس از آشنايي با ميزان تأثير اين

عامل، ضروت يا عدم ضرورت مقاومت ايران در برابر تدوين قانون ملي در حمايت از 

و پذيرش نظام خاص حمايت ميمدارهاي يكپارچه .شودي، مشخص

و توليدتأمين هزينه: مبحث اول ي تحقيقات
توان وضع كنوني صنعت مدارهاي يكپارچه با مطالعه وضعيت ساير كشورهاي دنيا، مي

 1989قبل از سال. ايران را با وضعيت قبل از فروپاشي كمونيسم در اروپاي شرقي مقايسه نمود

اب%70 ميالدي، و به آن را سفارشات مدارهاي يكپارچه  زارهاي الكترونيك وابسته

مي) در قالب صنايع نظامي(هاي دولت سفارش و در همين سال باالترين سطح تشكيل داد،

به  سرنوشت اين صنعت دولتي. دالر رسيدميليارد 2,2توليد مدارهاي يكپارچه در اين منطقه

ميدر منطقه ه ايران را در مواجهه با بازارهايي صنعت مدارهاي يكپارچتواند آيندهي مزبور،

به سازمان جهاني تجارت به همين دليل، بررسي. به خوبي نشان دهد،رقابتي ناشي از پيوستن
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وضعيت صنعت الكترونيك در اروپاي شرقي براي حسن تدبير سياستگذاران ملي در ايران

و ميالدي، در نتيجه فروپاشي اتحا92/1991هاي از سال. مفيد خواهد بود د جماهير شوروي

به شركت و صنعت منطقه، ميزان سفارشات ارتش هاي تغيير عمده در ساختار اقتصادي

و هم ابزارهاي الكتريكي ساخته شده از آن، كاهش الكترونيك، يهم در مورد مدارهاي يكپارچه

و. قابل توجه پيدا كرد اين كاهش به همراه كاهش تقاضاي كاالهاي مصرفي مردم عادي

و تعرفهسياست شدهاي اشتباه مالياتي با قدرت. اي سبب انهدام اين صنعت در اروپاي شرقي

به بازارهاي مبتني بر رقابت جهاني،  و بازشدن بازار كشورهاي منطقه يافتن روند جهاني شدن

و با كيفيت تر خارجي با قيمت تمام شده و يا حداكثر مساوي با اي پايينكاالهاي مدرن تر

هايبه اضافه، امكانات غيرمدرن كارخانه. ترونيك داخلي، به بازار عرضه شدندكاالهاي الك

آننيمه رسانا مخصوصاً و دخالت از در روسيه، توانايي رقابت ها در بازارهاي موجود جهاني را

كه در صورت بازشدن. (Penn,1996,pp.767&768)بين برد  به خوبي قابل پيش بيني است

ب به روي به سازمان(ازارهاي جهانيمرزهاي ايران به هدف دولت در پيوستن كه با توجه

، همين سرنوشت در انتظار صنعت مدارهاي)باشدجهاني تجارت امري غير قابل اجتناب مي

كه براي مقابله با چنين وضعيتي، الزم است روش. يكپارچه در ايران خواهد بود هايي

د  در بين.اند، اتخاذ شودر پيش گرفتهكشورهاي موفق در زمينه صنعت مدارهاي يكپارچه

كشورهايي كه داراي صنعت پيشرفته مدارهاي يكپارچه هستند؛ آمريكا، ژاپن، تايوان، كره

و سنگاپور داراي كارخانه ميجنوبي و به تازگي چين، هاي ملي توليد مدارهاي يكپارچه باشند

و كاستاريكا سرمايه و احداث كارخانه توسط گذارايرلند، رژيم اشغال گر قدس، مالزي ي

چه امروز، جذب اگر.(UNCTAD-ICTSD,Op.Cit.,p.506) اندخارجيان را دنبال كرده

به دليل توجه خاص گذاري خارجي بايد از اولويتسرمايه هاي دولت ايران قرار گيرد،

به خودكفايي ملي، در بين كشورهاي داراي كارخانه ميدولتمردان ايران انتوهاي ملي

به عنوان الگورا شصت تا هشتاد ميالدي هايدهههاي در پيش گرفته شده در ژاپن در سياست

 صنعت مدارهاي يكپارچه در ژاپن از طريق اخذ قراردادهاي مجوز. مطرح نمود

شداز شركت) ليسانس(برداريبهره  ;Kikkawa, 1983, pp. 254-6, p. 259( هاي آمريكايي آغاز

.(Kimura, 1988, p. 51كه بانك شركت هاي زيادي هاي ژاپني يك گروه اقتصادي تشكيل دادند،

و هر كدام از نظر مالي شاخه اي از اين گروه اقتصادي محسوب را تحت پوشش قرار داده بود

ها پايين آمده، در نتيجه گذاري در اين شركتي سرمايههمين روش سبب شد، هزينه. شدندمي

 با كمك اين. نسبي ژاپن در مقايسه با ساير كشورها از اين نظر افزايش پيدا كندمزيت 

به روزرساني تجهيزات صنعت مدارهاي يكپارچه خود را اضافه كردند سرمايه ي عظيم، قدرت

بهو به عالوه، توانستند با كاهش هزينه و با قيمت پايين تر ي توليد، كاالهاي خود را سريع تر



 1388 زمستان،4شمارة،39 دوره، فصلنامه حقوق 150

طي حدود . (Kikkawa, Op.Cit., pp. 256-8) عرضه كنندمصرف كننده  سال20بدين طريق در

.موفق شدند از صنعت مدارهاي يكپارچه در آمريكا پيشي بگيرند

 تربيت نيروي انساني: مبحث دوم
كه در رشد صنعت مدارهاي يكپارچه، بسيار نيروي انساني متخصص عامل ديگري است

ا. باشدحائز اهميت مي و داخلي به يراني بسيار برجسته در دانشگاهاساتيد هاي معتبر خارجي

و تدريس در زمينه ميتحقيق در. پردازندي طرح ساخت مدارهاي يكپارچه اما، انحصار صنعت

و خصوصي سبب شده است، دست دولت، حمايت نكردن از پروژه هاي تحقيقاتي دانشگاهي

بي نتيجه باقي بماندتالش كه، كشورهايي مثل ژاپن، سنگاپور، كره در حالي.هاي اين دانشمندان

و مهم اند در اين صنعت بر تر از همه هند، با تكيه بر قدرت نيروي انساني خود، توانستهجنوبي

كشور ژاپن از ديرباز قوي ترين رقيب آمريكا در طراحي طرح ساخت.دنيا سلطه يابند

كه افزايش زاي به طوري درد الوصف قدرت كارخانهمدارهاي يكپارچه بوده است، هاي ژاپني

كه ژاپنيتوليد مدارهاي يكپارچه موجب گرديد؛ آمريكايي ها در حال ها اين طور فرض كنند

آنبرداري از طرحنسخه گذشت زمان نشان داد؛ سطح . Correa, 1990, p.30)(ها هستندهاي

ب سيار سريع اين كشور در خالقيت بسيار باالي دانشمندان ژاپني توانسته است، موجبات رشد

و سنگاپور، سطح صنعت.(Ibid,p.29)صنعت مزبور را فراهم آورد همچنين، كره جنوبي

و حتي پيشيي خود را آنقدر باال بردهمدارهاي يكپارچه اند، كه به سطح رقابت جهاني رسيده

 2005تا2001هايي زماني سالدر فاصلهدر تأييد اين امر همين بس كه بدانيم،. اندگرفته

ميالدي، بر اساس آمار رسمي سازمان جهاني مالكيت فكري در خصوص ثبت اختراعات،

و كره جنوبي بيشترين تقاضانامه هاي اختراع در زمينه نيمه رساناها را در ساير سنگاپور

به اي. (http://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/patents)كشورهاي جهان ثبت كردند ن اين آمار

كه از نظر مخترعين اين كشورها، دريافت حمايت در كشورهاي خارجي براي  مفهوم است

ميآن به اندازهها مفيد و حاكي از آن است كه سطح فعاليت دانشمندان اين كشورها اي باشد

كه احتمال نسخه آنبرداري از طرحارتقا يافته است از. ها در ساير نقاط دنيا وجود داردهاي

آنطرفي، ميابداعات كه به قدري پيشرفته است تواند شرايط حمايت حق اختراع را تحصيل ها

مي. نمايد كه و الگوي مناسب براي دولت ايران مثال بسيار خوب ديگري توان بدان اشاره كرد

 ميالدي، قانون حمايت از مدارهاي يكپارچه را 2000هند در سال.بود، كشور هند است خواهد

به تصويب رساندرات موافقتمطابق با مقر در زماني).Meyneni,2006,pp.565-568( نامه تريپس

كه مذاكرات مربوط به تصويب اين قانون در هند مطرح شد، صنعت مدارهاي يكپارچه در اين 

كه عمدتاً. كشور هنوز نوپا بود و موافقان تصويب قانون،  فعاالن صنعت مدارهاي يكپارچه
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ميهاي طراحي مديران شركت ميو توليد مدار، آن را تشكيل داشتند كه از همان داد، بيان

كه در هند، صنعت  ابتداي شروع فعاليت صنعت بايد حمايت قانوني كافي ايجاد شود؛ چرا

توانندمي اشخاص نيز در صورتي.مدارهاي يكپارچه بر توانايي باالي دانشمندان استوار است

ت و به طراحي كه حمايت مؤثر، جاري سازي طرح ساخت خود كننددر امنيت خاطر مبادرت

اگر چه هنوز براي تصويب قانون قدري زود است، ولي تأمين. ها به عمل آيدقانوني از آثار آن

كه هند گاماين امنيت حقوقي مي همين پيش. هاي بزرگي در اين زمينه برداردتواند سبب شود

و تا سال  ت2005بيني محقق شد و وليد مدارهاي يكپارچه در هند، دو برابر ميالدي طراحي

و پيش بيني مي سه برابر2010شود تا گرديده چنان   (Krishnadas,2000, ,pp.1-2). شود ميالدي

به اندازه و نيروي انساني متخصص اي در صنعت كه مشخص شد، دو عامل تأمين هزينه

دوتوان ادعا نمود در مدارهاي يكپارچه حائز اهميت است كه مي هر،صورت وجود اين

به سطح رقابت جهاني در اين صنعت دست پيدا كندكشوري مي به. تواند اهميت اين عوامل

مياندازه كه به نظر كه در مورد انتخاب نوع نظام اي است رسد؛ اگر دولت ايران بيش از آن

و بذل توجه داشته باشد، نيازمند سياستگذاري صحيح در جهت  تأمين حمايتي نياز به دقت

. عوامل مذكور است

 انتخاب نظام حمايتي: گفتار سوم
و سطح حمايت از مالكيت فكري، يك رابطه ي متقابل بسيار قوي ميان ميزان رشد صنعتي

كه بسياري از اشكال حمايت خاص، مثل حمايت از طرح ساخت وجود دارد، به گونه اي

و حمايت از گونه ري در كشورهاي در حال توسعه بسياهاي جديد گياهمدارهاي يكپارچه

كه. وجود نداردمعدود است يا اساساً  اين كشورها قادر خواهند بود با كمك افزايش، در حالي

اي، به رشد صنعتي در همان رشته دست سطح حمايت از حقوق مالكيت فكري در هر رشته

ا بهترين نمونه.(Byström& Einarsson,Op.Cit.,p.14) يابند كه در توان نام برد،ميهين زميناي

ي خود به سر علي رغم آن كه صنعت مدارهاي يكپارچه آن در مراحل اوليه. كشور هند است

و اين امر مانع از مي به تصويب قانون خاص در حمايت از طرح ساخت نمود، برد، اقدام

ي اين صنعت در كشور مذكور نشدهاي صاحب نظران در مورد آيندهتحقق پيش بيني

)http://mobiledevdesign.com/hardware_news/India-IC-industry(.گفتتوان در مقابل، نمي 

تواند موجبات پيشرفت تصويب قانون، ولو پذيرش نظام خاص حمايتي، به خودي خود مي

ف و اتحاديه. راهم سازديك كشور در اين صنعت را ي با فاصله(ي اروپا تقريبا همزمانژاپن

و در سال قانون خاص در حمايت از طرح ساخت را به تصويب) 1986و 1985هاي يك سال

به تسخير خود اما، اتحاديه.رساندند ي اروپا موفق نشد، سهم زيادي از بازارهاي جهاني را
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و علت آن، ناموفقي استراتژي هايي اين اتحاديه در زمينه ترغيب ابداع، تأمين هزينههادرآورد

و جذب سرمايه و توليد مدارهاي يكپارچه شدطراحي  گذاري خارجي معرفي

(Stephen,1996,pp.721-722) .و از نظر برخي به موفقيت عظيمي دست يافت در حالي كه ژاپن

مونويسندگان ژاپني، سياست فقيت صنعت مدارهاي هاي درست دولت سهم بسيار زيادي در

كه كشوري (Kikkawa, Op.Cit., p. 257).يكپارچه در اين كشور داشت  پس، بايد گفت؛ براي آن

بهي صنعت مدارهاي يكپارچه قدم بردارد، بايد مجموعهدر مسير توسعه اي از اقدامات را

يك. موازات هم انجام دهد به ايجاد زير ساختسواز و،  از طرف هاي حقوقي مناسب بپردازد

در مقام.ي صحيحي تدوين نمايدهاي درست اقتصادي برنامهديگر، با استفاده از سياست

قضاوت در مورد اين كه كدام نظام حمايتي براي تأمين حداكثر منافع صنعت مدارهاي يكپارچه 

اتخاذ نظام خاص حمايتي در حمايت از طرح ساخت رسد؛ در ايران مناسب است، به نظر مي

و تصويب قانون خاص در اين زمينهمدارهاي  درمي،يكپارچه تواند دانشمندان ايراني را

هاي ساخت طراحي مدارهاي يكپارچه ترغيب كرده، امكان جذب نيروي انساني خارجي، طرح

و مهم همگام. گذاري مستقيم خارجي در اين زمينه را افزايش دهدتر از آن سرمايهخارجي

كشدن با مقررات بين ي تريپس، پيش بيني شده است، نامه موافقت38تا35ه در مواد المللي

و آن اين است كه بي اعتمادي ايجاد شده در سطح دنيا نسبت براي ايران نفع ديگري هم دارد

به حداقل مي به دليل اما،. رساندبه كشورهاي در حال توسعه در حمايت از آثار فكري را

كه  و توليد مدارها حمايت از سرمايهپيچيدگي مدارهاي يكپارچه، زماني گذاران در طراحي

مي رغم وجود علي. بايد به تمام انواع حقوق مالكيت فكري تمسك جستشود، تقريباًمطرح

به كافي بودن استناد به يكي از اين نظامهاي حمايتي متعدد، نمينظام و توان به قطع ها قائل شد

و نظام خاص حمايتييعني حق اختراع، مالك(ها هر كدام از آن و هنري  تنها) يت ادبي

در.(Oshima,Op.Cit.,pp.551-552)تواند بخشي از حمايت قانوني را فراهم آوردمي  بنابراين،

گيري از كنار تصويب قانون خاص، فراهم بودن حق انتخاب براي صاحبان اين صنعت در بهره

ماساير نظام و ميهاي حمايتي مثل حق اختراع تواند در موفقيت ايران در لكيت ادبي وهنري

اما، در تدوين چنين قانون خاصي بايد مصالح ملي ايران مورد توجه قرار. اين مسير مؤثر باشد

و در هر جا الزامات تريپس تاب تفسير به نفع كشورهاي در حال توسعه را دارد، از اين  گيرد

شدامتيازات بهره .مند

 نتيجه
ت از طرح ساخت مدارهاي يكپارچه به منظور برقراري حداكثر حمايت نظام خاص حماي

به وجود آمده است نامه تريپس نيز در پيش بيني الزام مزبور همان موافقت.از اين اثر فكري
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به همين دليل اعضا را در انتخاب شكل حمايت مختار قرارداده استهدف را دنبال مي و . كند

كه در اير به عنوان موضوع حمايت هر يك از نظامبنابراين، در صورتي هاي ان طرح ساخت

و ديگر اتخاذ نظام خاص حمايتي ضرورت  موجود معرفي شود، مقررات تريپس اجرا شده

مي.نخواهد داشت و ناموفق ساير كشورها مشخص شود اما، با در نظر گرفتن تجربيات موفق

به تنهايي عامل پيشرفت صنعت منطبق با مقررات تريپس،كه تدوين مقررات، ولو دقيقاً

به عنوان زيرساخت توسعه و بايد تنها ي پايدار مدارهاي يكپارچه در كشور ايران نخواهد بود،

كه سياستگذاري صحيح در امور اقتصادي، برنامه ريزي براي جذب بدان نگريسته شود؛ چرا

و تأمين نيروي متخصص در اين رشته است كه به عنوان عوا مل مؤثر در اين سرمايه خارجي

و ايجاد فضاي. شوندمسير محسوب مي به اضافه، خصوصي سازي صنعت مدارهاي يكپارچه

كه مي و بقاي اين صنعت در ايرانيتواند نقشرقابتي از ديگر اقداماتي است در، بسزا در رشد

كه دولت ايران قصد داشته باشد. هنگام روبروشدن با بازارهاي جهاني ايفا كند  در صورتي

هايي را در ارتقاي سطح صنعت مذكور در كشور بردارد، حمايت گسترده از طرح چنين گام

و گيري از محسنات نظامساخت از طريق بهره هاي متعدد حمايتي اعم از نظام خاص حمايتي

. حق اختراع، بيش از پيش حائز اهميت خواهد بود

و مĤخذ  منابع
 فارسي-الف
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:از اين نويسنده تاكنون مقاالت زير در همين مجله منتشر شده است

و« هاي مرتبط با تجارت حقوق موافقتنامه راجع به جنبه امكان صدور ورقه اختراعات بيوتكنولوژي

نظام حق اختراع ايران پس از پذيرش موافقتنامه راجـع«،60شماره82 سال،»(TRIPs)مالكيت فكري 

حمايت از دانـش«،66 شماره،83 سال،»(TRIPs)هاي مرتبط با تجارت حقوق مالكيت فكري به جنبه 

در«،72 شماره،85سال» سنتي به عنوان يكي از اجزاي حقوق مالكيت فكري  حمايـت از دانـش سـنتي

و بين ، شماره86سال» هاي جديد حقوق مالكيت فكري چالش«.72ره شما،85 سال،»الملليعرصه ملي

هـاي حقـوقي چـالش«.2، شـماره 1387، سال»دكترين استيفاء حق در نظام حقوق مالكيت فكري«.4

.4، شماره 1387، سال»دكترين استيفاء حق در نظام حقوق مالكيت فكري


