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و علوم سياسي دانشگاه تهراندانشكدة كارشناس ارشد حقوق مالكيت فكري  حقوق

 محمدحسن صادقي مقدم
و علوم سياسي دانشگاه تهراندانشكدة گروه حقوق خصوصيد استا  حقوق
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 چكيده
افزاري گيري نوع جديدي از قراردادهاي نرم سرعت مبادالت الكترونيكي به شكل

نهايي يا قراردادهاي حق امتياز كاربر برداري كاربر موسوم به قراردادهاي مجوز بهره

 با شك مريكا هموارهااعتبار اين قراردادها در كشورهايي مانند. استانجاميده نهايي 

و هنوزروبهروو ترديد با. ثابتي در قبال آن اتخاذ نشده استروية بوده شروع آن

و كليك قراردادهاي شرينك و قرارداد بروزرپ آخرين نوع توسعه رپ يافتة رپ بود

رپ معموالً با باز كردن پوشش پالستيكي قراردادهاي شرينك. شودميشمردهها آن

اس پكيج نرم ميافزاري يا با با قراردادهاي كليك. گيرد تفاده از محصول شكل رپ
مي» پذيرممي«ةكليك كردن بر كلم و شروط مندرج. شود منعقد اعتبار اين قراردادها

و،كننده در تضاد باشد در آن كه ممكن است با حقوق مصرف  همواره محل بحث

و شروط مندرج در اين مقاله سعي شده است، اعتبار اين قراردادها. تبادل نظر است

و راهكاري مناسب براي در آن، در حقوق ايران، با توجه به مصالح ملي بررسي شود

.گرددانعقاد اين قراردادها معرفي 

 واژگان كليدي
.افزار نرم،رپ كليكنهايي، كاربرقرارداد امتياز،،رپ شرينك
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 مقدمه.1
به تولي از صنعت نرماي قسمت عمده و توزيع نرمافزار، مربوط درد افزار براي كاربران نهايي

. توزيع نيز اقتضائات خاص خودش را داردةسازوكارهاي اين شيو. سطح انبوه است

به توليدكنندگان نمي تك توانند براي انعقاد قرارداد و طور مستقيم با تك كاربران وارد مذاكره

ي ايناز،زني شوند چانه ميا پيشرو از قراردادهاي امتياز آماده بسياري از اين. كنند نوشته استفاده

و بخش عمده قراردادهاي امتياز در فضاي مجازي منعقد مي را شوند اي از تجارت الكترونيك

مي اين مقالهدر ولي آنچه،ندا افزاري متنوع قراردادهاي نرم. دهند تشكيل مي  صرفاً شود، بررسي

كه با كاربران نهاي ميقراردادهاي امتيازي است و عموماًي منعقد سه دسته تقسيم شود به

.3و بروزرپ2رپ، كليك1رپ قراردادهاي امتياز شرينك: شوند مي

به اعتبـار اينكـه قراردادهـا در فـضاي اينترنـت انجـام نخست الزم است توضيح داده شود

ي بـرخط، قراردادهـا. شـونديمـ تقـسيم5خـطو بـرون4به قراردادهاي برخط،شوند يا خيريم

كه مشتري نرمق را راردادهايي هستند و قيمـت آن را اينترنتـييمـ از طريق اينترنـت افزار خـرد

نخواهـد بـرخطر ديگ،اگر همين معامله به صورت شفاهي يا كتبي انجام شود. كنديمپرداخت 

ــود ــرون،ب ــورت ب ــه ص ــه ب ــط بلك ــت خ ــده اس ــام ش ــدي،( انج ــد مه ــور، محم ــسن پ ــك ح : ن

http://www.hoghooghdanan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1227:13
89-04-09-04-48-39&catid=82:1388-10-28-10-41-38،با ص25/7/1390: زديد آخرين ،8(.

ويتؤررپ، معموال شروط قراردادي از پشت پالستيك قابل در قراردادهاي شرينك است

به معناي قبول شروط قراردادي است نرمةبستباز كردن پالستيك يا  به دليل طوالني. افزاري

به صورت برجسته يا با فونت بودن قرارداد حق امتياز، در پشت پالستيك نوشته  درشت اي

مي را قرار كه مشتري افزاري كه در داخل پكيج نرم شروط كامل قرارداد امتيازةمتوجدهند

ميوجود دارد بر در قراردادهاي كليك. كند، رپ، كاربر قبل از دانلود يا نصب برنامه، با كليك

مي» من موافقم«روي عبارت  .كند موافقت خود را با شروط قراردادي اعالم

و اين باعث ايجاد يك چالش حقوقي كسي شروط قراردادي را نميطور معمول به خواند

مي مي بي شود؛ آيا كه از آن به قراردادي دانست كه. اطالع است توان كسي را ملزم ازآنجا

كنندگان از شروط مصرفنداشتن هميشه توليدكننده قدرت قراردادي بيشتري دارد، اطالع 

يككن قراردادي اين گمان را ايجاد مي طرفه، ابزاري در دستد كه قراردادهاي حق امتياز

حتي. كنندگان تحميل كنند اي به مصرف هاي قدرتمند است تا بتوانند شروط ناعادالنه شركت

 
1. Shrink Wrap 

2.Click Wrap 
3. Browse Wrap 
4.Online 
5.Offline 
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 درك آن گاهي،شوديتؤركننده مصرفاز سوي طور كامل اگر هم شروط قراردادي به

و اصطال. اي بيش از خود محصول دارد هزينه و دشوار مانع فهم جمالت طوالني حات حقوقي

.شود كامل قرارداد مي

 تمامي اين قراردادها شامل تقريباً. اين قراردادهاستة شروط محدودكنند، مهم ديگرةمسئل

روياد مجازةشروطي هستند كه استفاد ميبه شده در قوانين را با محدوديت كنند؛ مانند رو

كه استثنائات وارد بر حقوق صاحبان اموا مثل شرط ند،گيرميل فكري را ناديده شروطي

بعضي اوقات استفاده از قلمرو عمومي را با همچنين. مهندسي معكوس يا حق توليد سازگار

ميبه محدوديت رو مي. سازند رو به دست هم دهند تا اعتبار اين تمامي اين مسائل دست

جز قراردادها را به  كه پيشتاز صنعت كشورهايي.ي با ترديد مواجه سازندئطور كلي يا

و قراردادهاي نرم نرم آنةافزاري مسئل افزارند خوبي براي بررسيةنمون،هاست مبتالبه

و كامالًةرويهاي حقوقي اين قراردادها هستند؛ ولي در اين كشورها هم هنوز چالش  واحد

هر خصوصمشخصي در و بايد به حقوقي را با توجه نمونةاعتبار اين قراردادها وجود ندارد

. بررسي كردآنشرايط خاص

 هاي قراردادهاي حق امتياز كاربر نهايي ويژگي.2
به اين قراردادها ، شروط،كاربر نهاييز بايد با قراردادهاي حق امتيا، نخستقبل از پرداختن

به،هايتمحدود و مزاياي آن را از طرفي قراردادهاي شرينك.مطور كلي آشنا شوي معايب رپ

چون از لحاظ محتوا نسبتا با دو نوع ديگر يكسان. گونه قراردادها دانست اينتوان مادريم

و  تنها.رپ دانست قراردادهاي شرينكةيافتتوان به نوعي آن دو نوع ديگر را تكامليماست

از ويژگي. يي داشته باشندها تفاوتممكن است از لحاظ اعتبار،  كه ذكر خواهد شد هايي

قر چالش .شوندميشمرده اردادها هاي حقوقي اين

 طرفه بودن قرارداديك.2.1
را،قراردادهاي الحاقي و هزينه صرفه،تر آسانمعامالت تجاري ايـن. كننـديمجوييو در وقت

و غير  از يافتهدر نيزها شركت.د هستن زني قابل چانه يعني يكسري از شروط، ثابت كه استفاده اند

راو بحـث بـر سـر شـروط قـراردادي زني زيرا چانه، استتر راحتاين قراردادهاي استاندارد 

بـسياري از محققـان معتقدنـد كـه قراردادهـاي.).Kim, Nancy S, 2010, p.1( سازديمغيرعملي

و زيرا ابزاري هستند در دست شـركت اند، عادالنه الحاقي نا  هـاي حـاكم بـر بـازار، تـا شـرايط

 Marotta, Florencia, 2008 p.33 and( دگان تحميل كنندهاي بسياري را بر مصرف كنن محدوديت

Maxeiner, James R, 2003, p.4.(.در بـاوجود  ايـن قراردادهـا وجـود دارد بـارة ترديـدهايي كـه
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,Robert L. Oakley( اند افزار رشد چشمگيري داشته قراردادهاي امتياز نرم 2005-2006p.1047 (.

به دو دليل ممكن است اين قراردادهـا ناعادالنـه بـه به نداشـتن تقـارن: نظـر برسـند طور عمده

و خصوصاطالعات در  .رقابت در كيفيت قرارداد نبودقرارداد

در.2.1.1  قراردادخصوص عدم تقارن اطالعات
بي مصرف به داليل زير از آنچه در اين قراردادهاست :دنا اطالع كنندگان

و اصطالحات حقوقي. آگاهي از مفاد قراردادة هزين)الف  سر درآوردن از شروط پيچيده

و هزينه استآسانكار و نيازمند صرف وقت پذير توجيهاين هزينه تنها در جايي.ي نيست

 در قراردادهاي افزار، آن را توجيه كند كه اين امر معموالً است كه قيمت باال يا حجم باالي نرم

و قيمت پايين در اختيار زيرا اين نرم. دهديم ما كمتر رخ ضوع بحثمو افزارها به تعداد باال

و درحقيقت اين هزينهيمعموم قرار  به عنوان يك مانعيمگيرند  درك درستي براتواند

و مفاد آن تلقي شود .قرارداد

و كاربران اغلب حساسيتي نسبت به شروط مصرف.قراردادنشدنيتؤر)ب كنندگان

به مصرف،حتي اگر قرارداد.و فقط قيمت آن را مد نظر دارندندارندقرارداد  كننده را ملزم

و قراردا مصرف،خواندن آن كند كه كننده ممكن است از آن صرف نظر كند دي را انتخاب كند

و نداشتن اطالع.ددر آن چنين الزامي وجود نداشته باش مصرف كنندگان از مفاد قرارداد

كه توليديم نسبت به قيمت، باعثهاآنحساس بودن  كنندگان تنها بر سر قيمت رقابت شود

و بازار رقابتي در  عدر. شروط قرارداد ازبين برودةزمينكنند كه اگر اين دم تقارن وجود صورتي

در نداشته باشد حتي با وجود قراردادهاي يك و الحاقي، بازار رقابتي شروط قراردادةزمينطرفه

و به و توليدكنندگان بر سر شرايط بهتر ،كننده، از ديدگاه مصرفتر جذابوجود خواهد آمد

بيمرقابت و اكنند به نفع مصرف كننده تعديله .ودشيمين صورت، شروط قرارداد

 قارنم اسالميي مجلس شورا1382ديمهفدهمصوب(قانون تجارت الكترونيكي ايران

در. ماده دارد81) 2004ژانويه هفتمبا هدف آن هماهنگ كردن مشكالت تجارت الكترونيك

و بين و اين قانون در شش فصل به تبادل ايمن داده. المللي است يك چارچوب مشروع ملي ها

و و فناوري اسطهاطالعات از طريق مي ها حق، اين قانون62ة مادبرابر. پردازد هاي جديد

و توزيع و نشر(تكثير، اجرا و آثار تحت حمايت قانون حمايت از حقوق) عرصه

.باشدمي» داده پيام« به صورت1379چهارم دي اي مصوب افزارهاي يارانه پديدآورندگان نرم

فص حمايت از مصرف ل سوم قانون تجارت الكترونيكي ايران كننده يكي از موضوعات

مي رود به سه ركن اساسيكهشمار حق.2اطالعات كامل؛ةارائحق.1: است استوار بر

.كننده در برابر شروط قراردادي غيرمنصفانه حق حمايت از مصرف.3انصراف؛
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بهة اطالعات، تمام جوانب رابطةحق ارائ و و قراردادي طور خاص خصوصيات كاال

و مات ارائهخد و ضوابط عقد را با درنظرةكليشده، تمام اطالعات مرتبط با توليدكننده شروط

درةارائحق. دهد گرفتن حق انصراف پوشش مي  خصوصاطالعات مشابه در فصل دوم قانون

و خدمات ارائه .بيني شده است شده از طريق اينترنت پيش قواعد تبليغ كاال

ت در كيفيت قراردادرقابنبود.2.1.2
به علت نبودر اگ بهانحصاررقابت بازار باشد،ةعمد كسب سهامةوسيل در بازار يا غلبه بر بازار

بهصورت معقول نبودندادگاه در   رايب؛طور حتم به آن استناد خواهد كرد بعضي از شروط،

ي Bloomsfield Motorsعليه  Henningsenمثال در دعواي ك شرط ضمانت بسيار دادگاه در ابطال

سه توليد به اين قضيه استناد كرد كه در آن بازار خاص، فقط كه محدودكننده، كننده وجود دارد

هاي زيادي براي انتخاب قرارداد با شرايط خريدار گزينه. اند نود درصد بازار را تصاحب كرده

به اين شرايط گزاف تن بدهد مناسب و ناچار است .)Marotta, Florencia, Op Cit,  p.13(تر ندارد

به كيفيت قراردادها البته در يك تحقيق تجربي نشان داده شده است كه شرايط رقابتي در اصل

آن مربوط نمي و رقابت، كيفيت كه بر بازار حاكم بودند شركت. كند ها را تضمين نمي شود هايي

مي همان محدوديت،اي داشتند يا سهم بازاري عمده كه شركتكر هايي را تحميل هاي دند

مي.)Ibid, p.33(تر كوچك گيري قضاتي كه در بررسي ناعادالنه بودن تواند در تصميم اين نتيجه

قا شروط قرارداد، سهم عمده . ترديد جدي ايجاد كند،ندالئاي را براي نقش بازار

مي درنهايت به يك نظر و آيد اين قراردادها به صرف  در الحاقي بودن، ابزاري طرفه بودن

كه ممكن است اين قراردادها را ناعادالنه جلوه دهد. دست حاكمان بر بازار نيست  مولود،آنچه

كه باعث مي .شود كارايي اين گونه قراردادها كمتر شود شرايط ديگري است

 قرارداد حق امتياز، قرارداد فروش نيست.2.2
به شما است كه اين نرمآمده در بيشتر قراردادهاي حق امتياز كاربر نهايي، اين شرط افزار

به شما واگذار شده است،فروخته نشده دانند بيشتر مردم نمي. بلكه حق امتياز استفاده از آن

مي وقتي يك كپي از اين گونه نرم و فقط درحقيقت مالك چيزي نمي،خرند افزارها را شوند

به مي با.طور مشروط از آن استفاده كنند توانند افزارها، خريدن يك كپي از اين نرماينكه شما

و فقط به شما يك مجوز استفاده از نرمينممالك چيزي   داراي دو اثر،شوديمافزار اعطا شويد

به درك كام .دكنيم كمكاين موضوعل مهم حقوقي است كه بررسي آن
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 تئوري اولين فروشنشدن اعمال.2.2.1
 چون،تواند آزادانه آن را بفروشد يا اجاره دهديم خريدار،ودشيمافزار فروخته كپي نرموقتي

در،افزار است مالك يك كپي از نرم و بفروشدينمحال عين ولي براي،تواند آن را تكثير كند

 گفتهكه هنگامياما. استرايت افزار يك مال فكري تحت حمايت قوانين كپي نرم اينكه

دهشه نشده، بلكه حق امتياز استفاده از آن به شما واگذار افزار به شما فروخت شود اين نرميم

چون شما مالك. شودينمتئوري اولين فروش در اينجا اعمال«. كنديم، موضوع فرق است

به شما فروخته نشده است و چيزي را،عبارتيبه،»چيزي نيستيد  خريدار فقط يك نسخه از آن

ب،خريده است راهنه تمام حقوق متعلق ص1385 كلود، كلمبه،( آن ، حق كنترل مؤلف بنابراين؛)44،

و بيشتري بر نرم  ,Spooner( تواند شما را از اجاره يا فروش مجدد آن منع كنديمافزار دارد

Scott J, 2001, p.p.2-3.(.اين كار دو دليل عمده دارد :

ا دالر هزينهه يليونمافزار گاه ممكن است براي نوشتن يك نرم.ها بازيافت هزينه)الف

كه وقتي اين نرم. شود به دست كاربر نهايي درحالي رسد فقط چند صد دالر قيمتيمافزار

 يك بازار موازي،حال اگر كاربر اين اجازه را داشته باشد كه آن را اجاره دهد يا بفروشد. دارد

كه اين باعثيموجود با توليدكننده به كه ينهزهگذار نتواند شود شركت سرمايهيمآيد هايي را

بهها شركتامروزه«. بازيافت كند است،در اين راه صرف كرده  فقطهاآن كه كار آمدهوجود يي

بايماي يانهرايها برنامهاجاره دادن و به قيمت نازل آن، از اقبال خوبي توجهباشد

و به دليل همين افزار را اجاره كنند تا بخرند دهند نرميمكاربران، بيشتر ترجيح. برخوردارند

ص1389 صادقي نشاط،(»شوديم مؤسساتاقبال، سود زيادي عايد اين حق7ةماد.)151،  كنوانسيون

كيم وايپو اعالم مؤلف حق يانهرايا برنامهآورندگان پديده كند ي در تجويز انحصاراي، داراي

.هستند كپي يا اصل كارشان به صورت تجاريةاجار

كننده گاهي اوقات توليد.بعضي از كاربراننداشتن به دسترسي كننده توليد تمايل)ب

ممكن است دسترسي براي مثال؛افزارش در دسترس هر كاربري قرار گيرد مايل نيست نرم

قرار دهد1افزار، آن را در خطر مهندسي معكوس يا افشاي كدهاي منبع بعضي از كاربران به نرم

پاحتمال دارديا  از بعضي از كاربران از اين؛افزار ناتوان باشند هاي نرم ينههزرداخت قسمتي

كه در قراردادهاي مجوز بهره به نرمةبرداري، فروش يا اجار است صراحت ممنوع شده افزار

 دادگاه گاهيالبته. داننديم كتبي از ناشر ممكنةبعضي آن را فقط در صورت كسب اجاز. است

 يكجا يا دائمي بودن آن از نظر مدتبرداري، از جملهه مجوز بهرِبعضي شرايط دليلبه احتماالً

1.Source Code شوديم نويسي نوشته ها يا تقريراتي كه به شكل قابل رؤيت به زبان اسمبلي يا سطح باالي برنامه راهنمايي .

..Bond, Robert T J,Op.Cit, p.49.ك.ر



و كليك رپ  587 بررسي كاربردي قراردادهاي شرينك رپ

راكردنپرداخت مي. فروش تشخيص داده است، آن به قرارداد خود كه طرفين دهند عنواني را

 البته اين تصميم احتماالً. افتاده استي مهم اين است كه درحقيقت چه اتفاق؛مهم نيست

 ;Phillips, Douglas E, 2009, p.p.25-26 and Fransworth, Todd( تأثيرات محدودي خواهد داشت

2010, p.1.(.

 هاي ضروري مجوز استفاده از كپي.2.2.2
به اين شود اين نرميموقتي گفته و فروخته نشده به شما واگذار گرديده افزار حق امتيازش

يد آن را كپيارنددرنتيجه اجازه.ديستينمعناست كه شما حتي مالك يك نسخه از كپي آن هم 

 نياز به تصريح اين شرط در قرارداد،افزار بود اگر مسئله فقط كپي كردن غير مجاز نرم. كنيد

در؛دهدينمرايت اين اجازه را به كسي چون قوانين كپي.شدينماحساس امتياز  مگر

كه. قانوني هاي استثنا رو،ي اجرا شودا برنامهي آنكه براالزم به توضيح است ي چه از

برنامه روي ديسكت سخت نخست،چه از اينترنتوچه فلش مموري،ي مغناطيسيها حامل

افزار ممكن است نرم براي مثال. گيرديم اصلي قرارة سپس روي حافظ،دشويمكامپيوتر ذخيره 

به لذا الزم است ابتدا نرم،دي تهيه شده باشد در چند سي . در رايانه ذخيره گردد كاملطور افزار

و كپيهر و خود، گذرا،چند اين ذخيره كردن  افزارو براي استفاده از نرم بودهخوديبه ناپايدار

به است،ضروري ويم شمردهحال يك كپيهر ولي آورنده را نقض تواند حقوق پديديمشود

.كند

كه در يك استثناي قانوني در قسمتةمسئل رايت قانون كپي117(a))1( دوم اين است

ازيماي، يانهراة بيان شده است كه مالك يك كپي برنامامريكا، به عنوان بخشي تواند آن را

به مالك يك كپي طور همان. تكثير كنداش استفاده نه است،كه مالحظه شد اين استثنا مربوط

و مالك كپي آن نيست .شخصي كه طرف قرارداد امتياز است

ي به جاي مالك كپي، متصرف مجاز بهاگر در قانون ميا اصطالحي برابر آن شايد،ترف كار

و حال براي آنكه كاربر بتواند از نرم.شديماين مشكل برطرف  تكثيرةاجازافزار استفاده كند

به عنوان بخشي از  برداري يا قرارداد نيازمند مجوز بهره، داشته باشداش استفادهمجاز آن را،

مج«.تواگذاري حق امتياز اس »كنديمبرداري وجود خودش را ايجاب وز بهرهبه عبارت ديگر،

)Phillips, Douglas E, Op.Cit, p.11.(.
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 محدود كردن كاربردهاي مجاز.2.2.3
دو اين مي بحث را در مي؛دهيم قسمت ادامه پردازيم كه براي در قسمت اول به شروطي

كه در قلمرو عمومي و در قسمتنكمي قرار دارد محدوديت ايجاد1كاربردهايي  ديگرند

.آورند قانوني محدوديتهايستثناا با عنوانكه براي كاربردهايي مورد نظرندشروطي

 قلمرو، وليحقوق فكري بسيار ارزشمندند. محدوديت بر استفاده از قلمرو عمومي)الف

و لذا بسياري معتقدند حقوق فكري، بيش از حد سخت، استارزشمندترعمومي گيرانه است

به جاي آن، قلمرو عمومي را تقويت كنيم يك..)Merges, Robert P, 2004, p.p.183-184( بايد در

و حمايت،دعوا مي از ايدهنكردن دادگاه بعد از اشاره به لزوم وجود خالقيت كه ها، اعالم كند

كه در ليست كردن شمار ها، گلچين گزيده و ترتيباتي جامان ها در راهنماهاي تلفن تلفنةها

مي است) اصالت( شده، فاقد چنين الزامي  ,Phillips( باشدو در حقيقت متعلق به قلمرو عمومي

Douglas E, Op.Cit, p.27.(.

،هاي مختلفي وجود داشته باشد راه براي ابرازافزار، هرچند براي طراحي يك نرم

مي محدوديت كه از خارج به طراح تحميل او هايي وجود دارد و انتخاب  را محدود شود

ازا ها عبارت اين محدوديت. كند مي :ند

 استانداردهاي.2؛ افزار روي آن كار كند مشخصات فني كامپيوتري كه قرار است نرم.1

كه براي آن صنعت وجود دارد.3؛ كامپيوترةكنند طراحي توليد الزامات.4؛پاسخ به تقاضاهايي

ب ها با برنامه بودن ديگر برنامه سازگار كه هاي رويه.5 است؛راي اجرا با آن طراحي شدهاي

به برنامه كه ص( طور گسترده در صنعت كامپيوتر پذيرفته شده است نويسي -141صادقي نشاط، همان،

كه البته در اين گاهي اوقات يك راه بيشتر براي طراحي نرم.)140 هم شرايطافزار وجود ندارد

.توان آن را مشمول حمايت دانست نمي

2منصفانهةاستفاددكترين. قانونيهاياستثنا در كاربرد قوانيني با عنوان محدوديت)ب

به اجازه مي از دهد كه بتوان ،رايت هستند كه تحت حمايت كپي محصوالتيطور محدود

ةاستفاد.).Pike, George H, r 2005, p.2( آموزش يا گزارش انجام داد هايي نظير تحقيق، استفاده

 شمول مقررات مالكيت فكري قرارةطور معمول در همه قوانين خارج از داير منصفانه به

به107ةماد مثال براي. گيرند مي مي قانون كپي رايت امريكا ةاستفاد،كند طور خالصه اعالم

مي محصوالتيمنصفانه از  نقضها گونه مصداق در اين،باشدكه تحت حمايت كپي رايت

و تحقيقنقد: شود نمي شمردهرايت كپي  مشابه.، نظر دادن، گزارش اخبار، آموزش، پژوهش

ص1388 محمدزاده وادقاني،(2/10و10 در موادهاناي آزادةاستفادعنوانبا كنوانسيون برن،)397،
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هم. آمده است در قراردادهاي حق امتياز كاربر. قوانين، اين موارد مشابه هم نيستندةالبته در

مي با محدوديت روبه صورتفاده در دو طور معمول است نهايي به شود كه اين دو مشمول رو

درو ديگريمنصفانه هستند؛ يكي مهندسي معكوس،ةاستفاد حق توليد سازگار كه به ترتيب

مية مقالهادام .شوند بررسي

توضيح آنكه توليدكنندگان براي ساختن محصوالت.1محدوديت مهندسي معكوس-

و ازآنجايي كه هميشه از افشاي اين افزار، سازگار با يك نرم به پروتكل ارتباطي آن دارند  نياز

به،شود پروتكل ارتباطي خودداري مي تا بتوان استدست آوردن آن، مهندسي معكوس تنها راه

به  و پروتكلةبرنامبا رسيدن از يادشدههاي سطح باال، كدهاي واسط .اجزا جدا كردر ديگرا

كه آن را تجويز؛، دو رويكرد وجود دارددر برخورد با اين موضوع كشورهاي اروپايي

آن قضاييةمريكا كه روياو،كنند مي به طرفين اين اما معموالً، روشن نيستهرچند كامالًدر

به. دهد كه در يك قرارداد خصوصي از اين حق صرف نظر كنند اجازه را مي اين دو رويكرد

از شركت. وجود آمده استبهافزارمدليل جايگاه متفاوت طرفين در صنعت نر هاي اروپايي

هاي امريكايي؛ زيرا بدون مهندسي برند تا شركت تجويز مهندسي معكوس نفع بيشتري مي

به شركت مي معكوس وابستگي زيادي ص( كنند هاي امريكايي پيدا .)142صادقي نشاط، همان،

كه در سال سه ضابطه براي جواز مهندسي، به تصويب رسيدم1992دستورالعمل جامع اروپا

 برايدست آوردن اطالعات ضروريبه منظورهبعمل دي كمپايل.1: كند معكوس تعيين مي

به.2؛الزم باشد) اند كه مستقل از هم توليد شده(افزار عملكرد متقابل دو نرم دست اطالعات

ر كه مستقل از هم توليد افزا آمده از طريق دي كمپايل بايد تنها در جهت عملكرد متقابل دو نرم

كه موجب محروميت دارند2و1ضوابط.3 شود؛اند استفاده شده ة نبايد طوري تفسير شود

آن اول از بهرهةمجاز برنام .گرددبرداري مشروع

و خالف خط مشي قوانين دادگاه شرط محدوديت،در يك دعوا آور را فاقد اعتبار

توانديمكند كه مهندسي معكوسيمگيري خود بيان در نتيجهداده،رايت فدرال تشخيص كپي

شو در شرايط معيني .).Hayes, David L, 1997, p.2(دتحت قانون كپي رايت انجام

افزارها را به دو دسته تقسيم محصوالت سازگار در نرم. محدوديت حق توليد سازگار-

:كننديم

1.(Reverse Engineering)به زبان مقصدةدرصورتي كه از برنام (Object Code) و يـك كه به صورت  اسـت، صـفر

ديبه(Source Code) به زبان سطح باالاي برنامه  (Decompile)كمپايـل دست آورند، به اين عمل، مهندسي معكوس يا

ا،گويند مي )1و0(ز زبان سطح باال بـه زبـان ماشـين زيرا در جهت عكس كار كامپيوتر است كه با يك برنامة كمپايلر، برنامه

ص صادقي نشاط،( شود تبديل مي .)131قبلي،
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كه توليدها برنامه نخست، ديگر، بدون آنكهةبرنامبه شوند تا با ضميمه شدنيميي

به؛ كار جديدي را انجام دهند،جانشين آن شوند مانند وقتي كه خروجي عملكرد يك برنامه

و يك برناميمزبان انگليسي بر روي صفحه ظاهر  به صورتةشود  سازگار، آن خروجي را

راة سازگار، تمام عملكردهاي برنامةبرنام، دوم.ددهيمفارسي نمايش  اصلي

ص( نمايد11مانندسازيه به شكل اول باشديمگفته.)137همان،  هيچ،شود اگر توليد سازگار

و در شكل دوم، اگر،اشكالي ندارد و مستقل از هم هستند زيرا دو برنامه مكمل يكديگر

 است شدهاقتباسها يدهازيرا فقط؛ ايرادي ندارد،اصلي نباشدةبرناممتضمن ساختار يا عبارات 

و ساختارهاي برنام يستن قابل حمايتةايدمهآنكه  اصليةو اگر متضمن بخشي از عبارات

.)همان( پديدآورنده الزم استة اجاز،باشد

و نرمدر يك دعوا كه توليد كردند با اينكه قصد خواندگان غيرانتفاعي بود افزار سازگاري

تك،طور رايگان در اختيار عموم قرار گرفت به ليف مهندسي معكوس براي دادگاه اعالم كرد

كه بر روي   معلوم،آن كليك شده» من موافقمِ«ةدكمتوليد سازگار در شروط قرارداد امتيازي

راد.تاسه گرديد مهندسي معكوس ممنوع احتصربه در آنجاواست ادگاه دفاعيات خوانده

.).Phillips, Douglas E, Op.Cit, p.p.34-35( مبني بر حق توليد سازگار رد كرد

كننده در قانون تجارت الكترونيك ايران چنين مقرر طور كل براي حفظ حقوق مصرف به

هر شده است كه كننده بايد حداقل هفت روز كاري، وقت براي از راه دور، مصرفةمعاملدر

يا،از قبول خود) حق انصراف(انصراف ةهزينتنها. دليل داشته باشدةارائ بدون تحمل جريمه

م براي اين.)37ماده( خواهد بود) استرداد كاال(فرستادن كاالپسةكننده هزين صرفتحميلي بر

كه بررسي هاي مختلفي در كامن حق، دكترين  موضوع اين مقاله نيستهاآنال مطرح شده است

)Omri Ben-Shahar and Eric A. Posner, 2011, p.p.140-143(.در شروع اعمال حق انصراف

و در صورت فروش خدمات، از روز، از تاريخ تسليم كاال به مصرفصورت فروش كاال كننده

حال، آغاز اعمال حق انصرافهردر).38 ماده»الف«بند( انعقاد قرارداد خواهد بود

از مصرف وةارائكننده پس به كه تأمينياطالعات كامل مربوط به معامله كننده خواهد بود

كننده از حق انصراف، مصرفةاستفادمحضبه).38 ماده»ب«بند( آن استةارائموظف به

به هيچةمطالبكننده مكلف است بدون تأمين گونه وجهي عين مبلغ دريافتي را در اسرع وقت

.)38ماده»ج«بند(برگرداند كننده مصرف

به قانون، در خصوص شروط قراردادي غير نه اي كلي تفصيل، كه تنها در ماده منصفانه،

در[ استفاده از شروط قراردادي خالف مقررات اين فصل«:دگوي مي فصل اول از باب سوم

به ضرر مصرف]كننده حمايت از مصرف كننده، مؤثرو همچنين اعمال شروط غيرمنصفانه
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مي).46ةماد(» نيست به اين ماده دست قاضي را بيش از حد باز و صالحديد وسيعي گذارد

.كند وي اعطا مي

 نتيجه.3
و نكاتي كه دربارب به قوانين داخلي شدا اين قراردادها از حقوقةا توجه توانمي،مريكا استنباط

كه هم از حقوق مصرف راه حل هم هايي را در حقوق داخلي ارائه داد و كنندگان صيانت شود

.توليدكنندگان از اعتبار قراردادهايشان اطمينان حاصل كنند

پ� و بايد،الستيك چاپ شده استاگر قرارداد روي بسته يا پشت با خط درشت

و خوانا نوشته شود تا كامالً . باشدپيدا آشكار

توانينم زيرا،است چنين كه عموماً(باشد افزاري نرمةاگر قرارداد داخل بست�

و خوانا در پشت جعبه يا پالستيك نوشت يك،)تمام قرارداد را با خط درشت

كه حاوي اخطار در  شروط قرارداد در داخل جعبه است وجود خصوصعبارت

به قرارداد و در پشت پالستيك يا جعبه با خط درشت يا برآمده چاپ شود

.ارجاع دهد

هر نرم� كه از اجراي قرارداد، شروط قرارداد را پيش بارافزار طوري طراحي شود

در. روي صفحه نمايش كاربر نمايش دهد  خصوصالبته اين پيشنهاد

ب نرم  زيرا ممكن است اين روش هميشه،يشتر مطلوب استافزارهاي خاص

و نرم هر مطلوب كاربر نباشد كه قرارداد را نمايش بارافزاري را انتخاب كند

.ندهد

و ديگري كپي اصلي به همراه؛افزار دو كپي ارسال شود از نرم� يكي كپي ارزيابي

.دارند كپي اصلي را نگه،كپي ارزيابي تأييدصورتدر.رپ قرارداد شرينك

كننده در صورت موافقت حتما در قرارداد يا پشت بسته قيد شود كه مصرف�

و تمام قيمت را پس بگيرديمنكردن  فرصت يعني؛تواند محصول را برگرداند

 با شروط قرارداد نبودنخريدار در صورت موافق از سويبرگرداندن محصول 

شو شرينك .درپ فراهم

ي مناسب قيد شود كه عنوان مالكيت آن منتقل رپ، با عبارات در قرارداد شرينك�

و فقط حق استفاده از آن واگذارينم . شوديمشود

را پيشفروش خرده� آنازاز تشكيل قرارداد، خريدار .آگاه سازدوجود

و براييحتجمالت قرارداد امتياز، روشن، واضح، خالي از ابهام،� المقدور كوتاه

.خوانندگان عادي قابل فهم باشد
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كه قانون در جاي اميدواري است  شروط، قانون تجارت الكترونيك46ةمادگذار

و گامي در جهت حمايت از حقوق مصرف . كننده برداشته است غيرمنصفانه را باطل شمرده

كه اين حكم كلي دست دادگاه را بيش به آن وارد است مياز ولي اين ايراد . گذارد حد باز

ميحداقل گذار مناسب بود قانون كه در اين با مطالعه. كرد برخي از مصاديق آن را بيان اي

.ه استتحقيق انجام شد بعضي از اين شروط شناخته شد
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