آيين نامه اجرايي قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم افزارهاي
رايانه اي
مصوب  4831هیات وزیران

ثبت نرم افزار

بخش اول :تعاريف مربوط به ثبت نرم افزار
ماده  -4در این آیین نامه منظور از كلمه "قانون" ،قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرر ازاارهرار رایانره ار
(مصوب  )4831/41/1میباشد.

ماده  -2نر ازاار عبارتست از مجموعه برنامه هار رایانه ار ،رویه ها ،دستورالعملها و مستندات مربرو بره آنهرا و
نیا اطالعات مربو به عملیات یك سیستم رایانه ار كه دارار كاربرر مشخص بوده و بر رور یكر از حاملهرار
رایانه ار ضبط شده باشد.
تبصره  -4آثار و محصوالت نر ازاارر نوشتارر ،صوت و تصویرر كه با كمرك نرر ازراار پرردازه شرده و بره
صورت یك پدیده مستقل تهیه و ارائه شود نیا مشمول قانون و این آیین نامه خواهد بود.
تبصره  -2خلق عملیات ن ر ازاارر در ذهن یا بیان مخلوق ذهن بدون اینكه برنامه هار رایانه ار و مسرتندات و
دستورالعملهار آن تدوین شده باشد ،نر ازاار محسوب نمیشود و برار خالق آن حقوق ایجاد نمینماید.
ماده  -8پدیدآورنده نر ازاار شخص یا اشخاص هستند كه براساس دانش و ابتكار خود كلیه مراحل مربو اعم از
تحلیل ،طراح  ،ساخت و پیاده سازر نر ازاار را انجا داده و كلیه نظامهار نر ازراارر را در ایجراد و توسرعه آن
لحاظ كنند.
ماده  -1حقوق معنور موضوع قانون بدون اینكه منحصر به این تعبیر باشد عبارت است از حق انتسراب نرر ازراار
به پدیدآورنده آن و محدود به زمان و مكان نیست و غیرقابل انتقال است.
ماده  -5حقوق مادر موضوع قانون بدون اینكه منحصر به مصادیق زیر باشد عبارت از حق استفاده شخص  ،حرق
نشر ،حق عرضه ،حق اجراء ،حق تكثیر و هرگونه بهرهبردارر اقتصادر است و قابل نقل و انتقال میباشد.
ماده  -6نشر عبارت است از قراردادن نر ازاار در معرض استفاده عمو اعرم از اینكره برر رور یكر از حاملهرار
رایانه ار ،تكثیر شده یا به منظور زوق در محیطهار رایانه ار قابل استفاده برار دیگران قرار داده شود.
ماده  -3عرضه عبارت است از ارائه نر ازاار برار استفاده شخص یا اشخاص معین دیگر در زمان یا مكان محردود
و برار بهره بردارر مشخص
مررراده  -3اجرررراء عبرررارت اسرررت از اسرررتفاده عملررر و كررراربردر از نرررر ازررراار در محیطهرررار رار

بخش دوم :حقوق پديدآورنده
ماده  -1حقوق مادر و معنور نر ازاار به پدیدآورنده تعلق دارد .پدیدآورنده نر ازاار میتوانرد اسرتفاده از تمرا یرا
قسمت از حقوق مادر موضوع قانون را برار مدت  81سال یا كمتر با قید شر یا بدون شر به اشرخاص دیگرر
منتقل كند .اشخاص كه به ترتیب زوق اجازه نشر یا عرضه نر ازاارر را كه دیگرر پدیرد آورده اسرت بره دسرت
آورده اند مكلفند نا پدیدآورنده را نیا در نسخ عرضه شده ذكر نمایند مگر اینكه با پدیدآورنرده بره گونره ار دیگرر
توازق شده باشد.
ماده  -41نر ازاار ممكن است به سفاره شخص حقیق یا حقوق پدید آمده باشد .حقوق مادر نرر ازاارهرای
كه مطابق ماده ( )6قانون پدید میآید به مدت مقرر در ماده ( )4قانون ( 81سال) متعلق به سفارشدهنده است ،مگرر
اینكه برار مدت كمتر یا ترتیب محدودترر توازق شده باشد ول حقوق معنور نر ازاارهرار موضروع ایرن مراده
متعلق به پدیدآورنده است.

ماده  -44هرگاه اشخاص متعدد در پدید آوردن نر ازاار مشاركت داشته باشند ،چنانچه سهم مشاركت هر یرك در
پدید آوردن نر ازاار مشخص باشد ،حقوق مادر حاصل از آن به نسبت مشاركت به هرر یرك متعلرق میگیررد ،در
صورت كه كار یكایك آنان جدا و متمرایا نباشرد اثرر مشرترم نامیرده میشرود و حقروق ناشر از آن حرق مشراع
پدیدآورندگان است.
تبصره -هر یك از شركا به تنهای یا همه آنها به اتفاق میتوانند در مورد نقض حقوق موضروع قرانون بره محكمره
مراجعه نمایند.

ماده  -42استفاده از نر ازاارهار دیگر برار ایجاد نر ازاارهار سازگار و مكمل كه قابلیتها و ظرزیتها یا كراربرر
جدید ایجاد كند بالمانع است و نقض حقوق پدیدآورنده نر ازاارهار دیگر محسروب نمیشرود مشررو برر اینكره
پدیدآورنده نر ا زاار سازگار و مكمل با رضایت كتب پدیدآورندگان نر ازاارهای كه برار نخسرتین برار در ایرران
تولید و توزیع شده است را گرزته باشد.

ماده  -48حقوق مادر و معنور نر ازاارهار جدید كه به واسرطه نرر ازاارهرار دیگرر پدیرد میآیرد متعلرق بره
پدیدآورنده نر ازاار جدید است.

ماده  -41جوائار كه در مسابقات به نر ازاار مورد حمایت قانون داده میشود متعلق به پدیدآورنده آن است.

ماده  -45اشخاص كه نر ازاارر را با تغییرات كه عرزاً نتوان آن را یك نر ازاار جدید به حسراب آورد ،بره نرا
خود ثبت ،تكثیر ،منتشر ،عرضه و یا بهره بردارر نمایند ،حقوق پدیدآورنده نر ازاار یاد شده را نقض كرده اند.
ماده  -46اشخاص كه از نا  ،عنوان و نشان ویژهار كه معرف نر ازاار خاص است برار نا  ،عنوان و نشان نر
ازاار خود بدون اخذ مجوز دارنده و یا نماینده حقوق مادر و معنور نر ازاار سابق استفاده نماینرد ،نراقض حقروق
پدیدآورنده محسوب میشوند.

(توضیح :ماده  43متن ابالغیه حذف و مقرر شد از سور آقار دكتر سپهرر راد و وزارت ارشاد و سرازمان مردیریت
موضوع بررس و متن جدید جایگاین گردد كه عالوه بر عد مغایرت قانون حقوق پدیدآورنده نیا حفظ شود).
ماده  -43اشخاص كه با علم و اطالع از عد رعایت حقوق پدیدآورنده ،نر ازاارر را كه بدون اجرازه پدیدآورنرده
منتشر یا عرضه شده است تهیه و مورد بهره بردارر قرار دهند ،ناقض حقوق پدیدآورنده محسوب میگردند.
ماده  -43حق تكثیر تما یا بخش از نر ازاار بر رور حاملهرار رایانره ار متعلرق بره پدیدآورنرده اسرت و سرایر
اشخاص حت اگر قصد نشر یا عرضه یا بهره بردارر نداشته باشند مجاز به تكثیر نیستند.
ماده  -41خرید و بكارگیرر نر ازاارهار كپ غیرمجاز توسط دستگاههار دولت و دیگرر دسرتگاهها و واحردها و
سازمانهار تابع ه آنها كه شمول قانون بر آنها مستلا ذكر نا است ممنوع میباشد.
ذیحسابان دستگاههار یاد شده مجاز به پرداخت هاینه خرید نر ازاارهار كپ غیرمجاز نیستند.

بخش سوم :اختراع نرم افزار
ماده  -21به منظور صدور تأییدیه زن برار نر ازاارهای كه پدیدآورنده ،مدع اختراع آن است ،در اجررار مراده
( ) 41قانون ،كمیته ار با تركیب مقرر در ماده مذكور زیر نظر شورار عال انفورماتیك تشكیل میشود .اعضار ایرن
كمیته به مدت سه سال منصوب میشوند و انتصاب مجدد آنان نیرا بالمرانع اسرت .دسرتورالعمل مربرو بره نحروه
تشكیل جلسات و اتخاذ تصمیم در كمیته مذكور به تصویب شورار عال انفورماتیك خواهد رسید.

ماده  -24در صورت كه متقاض  ،مدع اختراع بودن نر ازاار باشرد ابتردا برا مراجعره بره اداره مالكیرت صرنعت ،
اظهارنامه مربو را اخذ و تكمیل و همراه با مدارم و مستندات به این اداره تسلیم و رسید دریازت مینماید.
اداره مال كیت صنعت موظف است پس از انجا تشرریفات قرانون یرك نسرخه از اظهارنامره بره همرراه مردارم و
مستندات را به دبیرخانه شورار عال انفورماتیك ارسال نماید .دبیرخانه مابرور موضروع را در كمیتره حرق اخترراع
مطرح و در صورت تأیید یا عد تأیید زن اختراع ،مراتب را به اداره مالكیت صنعت اعال تا مرجع مرذكور براسراس

ترتیبات و تشریفات مقرر در قانون ثبت عالئم و اختراعات و آییننامه هار مربو مبادرت بره صردور ورقره اخترراع
نماید.
ماده  -22حقوق دارنده ورقه ثبت اختراع نر ازاار همان است كه در قانون ثبرت عالئرم و اختراعرات و اصرالحات
بعدر آن مشخص شده است.
تبصره -استفاده از حقوق مذكور در قانون ثبت عالئم و اختراعات مانع از برخوردارر پدیدآورنده نر ازاار از حقروق
موضوع این قانون و مقررات این آیین نامه نخواهد بود.
بخش چهار  :چگونگ صدور گواه ثبت
ماده  -28دبیرخانه با همكارر وزارت ،زرمهار الز برار تكمیل توسط متقاض ثبت نر ازاار را تهیه تا از طریرق
دبیرخانه در اختیار متقاض قرار گیرد.
ماده  -21متقاض ثبت نر ازاار پس از تكمیل زرمها ،دو نسخه از نر ازاار را بره دبیرخانره تحویرل داده و رسرید
دریازت میدارد .عالوه بر آن متقاض باید به ازار هر نر ازراار مبلري یكصردهاار ( )411/111ریرال بررار ثبرت و
یكصدهاار ( ) 411/111ریال برار تأیید زن به حساب خاانه واریا و رسید آن را نیا همرراه تقاضرار خرود تحویرل
دهد.
ماده  -25شورا پیش از تأیید زن  ،باید با ارسال یك نسخه از نر ازاار و به وزارت ،عد مخالفرت نرر ازراار را برا
اخالق اسالم و عفت عموم و سالمت شخصیت كودكان و نوجوانان استعال كند .وزارت موظف است ظررف دو
هفته نظر خود را به شورا اعال كند .دبیرخانه شورار عال انفورماتیك مراتب تأیید یا عرد تأییرد زنر را بره اداره
مالكیت صنعت اعال و از آن طریق به متقاض ابالغ خواهد شد.
تبصره -چنانچه وزا رت ظرف مدت دو هفته پاسخ استعال شورا را ندهد ،نر ازاار از نظرر اخرالق اسرالم  ،عفرت
عموم و سالمت شخصیت كودكان و نوجوانان مورد تأیید تلق خواهد شد.
ماده  -26شورا پس از دریازت تأییدیه وزارت موظف است حداكثر ظرف سه ( )8ماده نسبت بره بررسر زنر نرر
ازاار اقدا و نظر خود را به وزارت اعال نماید.
ماده  -23وزارت موظف است در صورت دریازت تأییدیه زن حداكثر ظرف یرك هفتره گرواه ثبرت نرر ازراار را
صادر و به متقاض بدهد.
ماده  -23چنانچه پدیدآورنده مدع باشد كه نر ازاار ور اختراع است ،همامان با ارائه نسخ نرر ازراار بره شرورا،
نسخه ار از نر ازاار را مطابق با رویه هار ثبت اسناد و امالم كشور به آن سازمان نیا تحویرل و رسرید دریازرت
دارد.
ماده  -21چنانچه پدیدآورنده ،مدع اختراع نر ازاار باشد ،پس از ط مراحل مذكور در مراده ( ،)24نرر ازراار در
كمیته حق اختراع مذكور در ماده ( )41قانون مورد بررس قرار گرزته و مراتب تأیید یا عرد تأییرد در زرر مربرو
درج میگردد.

ابالغ تأیید یا عد تأیید اختراع توسط دبیرخانه شورار عال انفورماتیرك كشرور بره اداره مالكیرت صرنعت و از آن
طریق به متقاض صورت میگیرد.

ماده  -81شورار عال انفورماتیك و وزارت زرهنگ و ارشاد اسالم مكلفند از نسخ نر ازاارهای كه جهت تأییرد
و ثبت در اختیار آنها قرار میگیرد به نحور محازظت نمایند كه مندرجات آن جا با رضایت پدیدآورنرده در دسرترس
سایر اشخاص قرار نگیرد .اشخاص كه در دبیرخانه و وزارت مذكور متهم به اهمال و سوءاستفاده باشند ،با شركایت
پدیدآورنده به عنوان ناقض حقوق ور تحت تعقیب قرار خواهند گرزت .به عالوه تخلف این قبیل اشرخاص حسرب
مورد در هیاتهار رسیدگ به تخلفات ادارر یا هیاتهار انضباط مشرابه رسریدگ و مجرازات ادارر مقررر نیرا در
مورد آنان اعمال خواهد شد.
تبصره -در موارد اختراع ،موضوع تابع قوانین و مقررات مربو خواهد بود.
ماده  -84قبول تقاضار ثبت اختراع و نیا ثبت نر ازاار ،مرانع اعترراض و ادعرار حرق از ناحیره اشرخاص دیگرر
نخواهد بود و ازراد ذیحق میتوانند به مراجع صالحه قضائ مراجعه نمایند.
ماده  -82چنانچه متقاض ثبت نر ازاار نسبت به تصمیم شورار عال انفورماتیرك و یرا وزارت زرهنرگ و ارشراد
اسالم اعتراض داشته باشد حسب مورد میتواند در شورار یاد شده و یا كمیته ار كه توسط وزیر زرهنگ و ارشراد
اسالم تعیین میشود تقاضار تجدیدنظر و رسیدگ مجدد نماید

