
 

107  

  و حقوق رقابت:تعامالت و تعارضات سورس اپن يافزارها نرم  ليسانس

  ميرقاسم جعفرزاده

  رحمان عمرواني

  22/10/93تاريخ پذيرش:   4/8/93دريافت: تاريخ 

  چكيده
افـزار را در   ها كدهاي منبع نرم تند كه مالك آنافزارهايي هس سورس نرم افزارهاي اپن نرم

دسترس همگان قرار داده و به موجب ليسانسي خـاص اجـازه اسـتفاده، اصـالح، كپـي و      
سـورس از حقـوق    نمايد. بـه عبـارتي مالـك اپـن     افزار را به كليه افراد اعطا مي توزيع نرم

اعـراض كـرده و    بـه نحـو محـدود   انحصاري كه قوانين مالكيت فكري به او اعطا نموده 
سورس  افزارهاي اپن نسبت نرم نمايد. آزاد ميهمگان  رايحقوق مذكور را ببرداري از  بهره

افزارهـاي   فلسـفه نـرم  شود كه از يك سو شأن و  با حقوق رقابت از اين واقعيت ناشي مي
توصـيف  افـزاري   سورس و هدف مالكان آن مقابله با هـر نـوع انحصـار در علـم نـرم       اپن
بار و  زيانبا هر نوع انحصار  تحقوق رقابت نيز مخالفاز سوي ديگر شأن ذاتي  ؛ ودوش مي
تصـور  طـور   ايـن و بر همين اساس ممكن است  ،بودهاستفاده از موقعيت برتر در بازار  سوء

سـورس و حقـوق رقابـت كـامالً هماهنـگ بـا        افزارهاي اپـن  ليسانس نرماساساً شود كه 
همـراه  شروط و هاي مذكور  ليسانسمعمول در صدور هاي  در نتيجه رويهيكديگر بوده و 

كـه  دهـد   در حالي كه اين تحقيق نشان مـي . تلقي نخواهد شدضد رقابتي گاه  ها هيچ آن
تواننـد در عمـل در    مـي  هـا  وط و رويـه برخي شر ثانياً بوده ونادرست اين تصور اوليه اوالً 

سورس كه  هاي اپن ليسانس ترين شرايط قرار گيرند. از جمله مهمتعارض با حقوق رقابت 
لفتـي،  توان از شرط توزيع بدون رويالتي، شـرط كپـي   باشند مي مظنون به ضد رقابتي مي

                                                 
 (نويسنده مسئول) بهشتي شهيد دانشگاه حقوق دانشكده علمي تهيأ عضو  
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شرط حق اختراع متقابل، شرط بازاعطاي اصالحات و همچنين سوءاسـتفاده از وضـعيت    
  بر همين اساس، بر شوراي رقابت در ايران نيز الزم است با دقت مسلط اقتصادي نام برد.

هاي در حال رواج در ايران توجه خاصي نموده  وسواس به ابعاد رقابتي اين نوع ليسانسو 
  ها را پيشاپيش تعيين نمايد. و شروط ضد رقابتي شدن آن

سورس، حقوق رقابت، شرط بدون رويالتي، شـرط   سورس، ليسانس اپن افزار اپن نرم :واژگانكليد
 استفاده از وضعيت مسلط اقتصادي لفت، سوء كپي

  قدمهم
افزارهايي هستند كه كدهاي منبع آن در اختيار همه افراد قرار گرفتـه   سورس نرم افزارهاي اپن نرم

افزار را با توجه به نيازهاي خـود اختصاصـي يـا     دهد كه نرم و اين امر به كاربران اين امكان را مي
فناوري اطالعـات  هاي مهم   سورس به عنوان يكي از حوزه افزارهاي اپن د. نرمنسازي نماي شخصي

سزايي در توليد علم و  هثير بأرشد و بالندگي رسيده كه تاي از  درجهبا قدمتي سي ساله، امروزه به 
اتحاديـه  كشورهاي عضـو  هاي متعددي از جمله آمريكا،  كشوربه همين جهت رونق تجارت دارد. 

هـاي   هاي ديگر، برنامـه اروپا، چين، ژاپن، آرژانتين، آفريقاي جنوبي و حتي پرو و بسياري از كشور
افزار به منظور نيل به اهداف خود اعالم نموده و  جامع و مدوني را جهت استفاده و توسعه اين نرم

شد. در ايران نيز پـروژه طـرح    با مينيز در حال افزايش افزارها  روز اعتماد اهل فن به اين نرم به روز
ي عالي انفورماتيك جهت توليد اشور تحت نظر 1385سورس از حدود سال  افزارهاي اپن ملي نرم

هاي اين پروژه، توليـد   ترين برنامه سورس شروع شده كه از مهم هاي مهم و كاربردي اپن افزار نرم
جايگزين سيستم عامل ويندوز گـردد. همچنـين    كه در نظر داشته سيستم عامل ملي كشور است

مبادرت به اصـالح  نيز اي خصوصي ه هاي دولتي و تعدادي از شركت ها، دستگاه خانه برخي وزارت
هـا رويكـرد    اند كه همه ايـن  سورس نموده فزارهاي مورد نياز خود در قالب اپن و يا حتي ايجاد نرم

  دهد. سورس را نشان مي افزارهاي اپن عرصه فناوري اطالعات كشور به نرم
منـد   ياز از قـانون ن سورس همانند هر پديده اجتماعي ديگر، بي افزارهاي اپن بديهي است مسأله نرم

وجـود  بـرداري)   (مجوز بهـره سورس حداقل يك ليسانس   افزار اپن باشد. در كنار هر نرم شدن نمي
حقـوق از جملـه    هاي متعدد علـم   هاي مذكور با شاخه افزار ها سبب ارتباط نرم دارد و اين ليسانس
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آن  دي را درهـاي متعـد   ها، حقوق مالكيت فكري و حقوق رقابـت شـده و پرسـش    حقوق قرارداد
نمايد كه  ها به ذهن تداعي مي نظر حقوق قراردادها اين پرسش نقطهند. از اينم ميخصوص مطرح 

 ها در واقع نوعي اعراض از حق از سوي مالكان اوليـه محسـوب و متعاقبـاً    آيا صدور اين ليسانس
ـ افزارهـاي مـذكور    آيا ليسانس نرمگردد؟  افزارها موضوع مالكيت عموم مي اين نرم قـرارداد  وعي ن

بـر فـرض قـرارداد    باشـند؟   محسوب شده يا آنكه از نوع ليسانس ساده و اذن صرف ميمعاوضي 
هاي  گيرد؟ آيا ليسانس سورس به چه شكل صورت مي ايجاب و قبول در ليسانس اپنها،  بودن آن

به عنوان منبع حقوق و تكـاليف قـراردادي نـزد مراجـع صـالح قابـل اسـتناد و         اساساًسورس  اپن
ليسـانس  تعيـين شـده در   هـا از شـرايط    گيرنـده  د؟ در صورت تخلف ليسـانس باشن مياالجرا  الزم
وضـعيت حقـوقي   عـالوه بـر ايـن،    تواند انجام دهد؟  سورس چه اقدامي مي سورس، مالك اپن اپن

سورس از جمله شرط عدم مسـئوليت و يـا شـرط عـدم      هاي اپن در ليسانس رايجشروط ناعادالنه 
نظر حقوق مالكيت فكـري ايـن پرسـش مهـم مطـرح       همچنين از نقطه باشد؟ تضمين چگونه مي

را  مـذكور  يهـا  افـزار  نرم گان دهند  توسعه و گان دآورنديپد از يقانون تيحما يها وهيششود كه  مي
سورس اجـازه   با توجه به آنكه مالك اپنچگونه و بر طبق كدام رژيم حقوقي بايد تعيين نمود و يا 

هـا را بـه كليـه افـراد در سرتاسـر جهـان اعطـا         اصالح، توزيع و ساير استفاده برداري، كپي،  بهره
 سـورس  ماند؟ به عبارتي ديگر مالـك اپـن   حقوقي براي خود مالك باقي ميچنان  همنمايد، آيا  مي

  باشد؟  ميتوليدي خود افزار  داراي چه حقوقي نسبت به نرمپس از صدور چنين ليسانس فراگير 
و  افزارهـا  نـرم چنـين  ديگـر پيرامـون   هـاي متعـدد    پرسـش هـا و   ين پرسشاپاسخ به هر يك از 

است. هر كدام نيازمند تحقيقي جداگانه ها توسط مالك اوليه و ديگر اشخاص در بازار  برداري از آن بهره
سورس و حقوق  افزارهاي اپن نسبت ليسانس نرمتوصيف  باشد ميآنچه در اين تحقيق موضوع بررسي 

  باشد. ميها  گونه از ليسانس ها و شروط احياناً ضد رقابي در اين رويهو شناسايي رقابت 
ادبيـات موضـوعه منتشـره،     و نقـد  در اين تحقيق كوشش خواهد شد از طريق توصـيف، تحليـل  

ها و  پاسخگاه  شناسايي و آنمسائل حقوقي مربوط به موضوع بحث ترين  مهمتصويري اجمالي از 
سـورس و بـه تبـع آن     وانگهي با توجه به آنكـه زادگـاه اپـن    گردد. نيز طرحمناسب  هايپيشنهاد

كيـد بـر   أتاين تحقيـق  در باشد، لذا  سورس در آمريكا و سپس اتحاديه اروپا مي مسائل حقوقي اپن
در نهايت نيز باشد.  ميحقوق كشور آمريكا و همچنين اتحاديه اروپا هاي مطرح در  انعكاس ديدگاه
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حه در حقوق ايران تالش درخوري معمول و سرانجام موضـع  در جهت تبيين جايگاه مسائل مطرو
  گردد. ئه ميامناسب هم ار هايآن بيان و پيشنهاد

شود. به منظور ارائه تصويري روشن از  با اين هدف مطالب اين مقاله در دو مبحث سامان داده مي
هـا و   اسـت سورس در قالـب تعـاريف، سي   در مبحث اول كلياتي از اپن ،هاي تعامل و تعارض زمينه

تعامالت مصاديق عيني گاه در مبحث دوم  و آن طرحسورس  افزارهاي اپن نرمحاكم بر اصول كلي 
هاي پيرامون آن مورد بررسي و  سورس با حقوق رقابت و پاسخ به پرسش تعارضات ليسانس اپن و

 مطالعه قرار خواهد گرفت.

  ها و اصول كلي مبحث اول: تعاريف، سياست
  گفتار اول: تعاريف

  سورس افزار اپن بند اول: نرم
1سورس كه  افزار اپن اصطالح نرم

FOSS افزار مالكانـه   شود، در مقابل اصطالح نرم نيز ناميده مي
افزارهاي موجود در بازار را نيز تشـكيل   افزارهاي مالكانه كه اكثر نرم رود. نرم كار مي يا كد بسته به

در اكثر  باشد. به طور آزادانه قابل دسترسي نمي افزارهايي هستند كه كدهاي منبع آن دهند نرم مي
هاي مقصد هستند كه بـه خريـدار    شود، تنها كد افزار خريداري يا تحصيل مي مواردي كه يك نرم

ايـن  البتـه  گيـرد.   ها) در اختيار خريدار قـرار نمـي   كد هاي مبداء (سورس شوند و كد انتقال داده مي
ها نداشته و حتـي اگـر    كد اي به سورس زار هيچ عالقهاف كنندگان نرم صحيح است كه اكثر مصرف

ها استفاده كنند، اما به هر حال عده معدودي كه در  دانند چطور از آن ها باشد، نمي در دسترس آن
سـازي و   هـا در جهـت شخصـي    كـد  توانند از سـورس  باشند مي ميكارشناس و خبره  رايانهعرصه 

  ام نمايند.افزار مطابق با ساليق خود اقد توسعه نرم
افزاري است كه كدهاي منبـع آن   نرم« 2سورس يا آزاد افزار اپن افزارهاي مالكانه، نرم بر خالف نرم

به طور آزادانه در دسترس هر شخص جهت استفاده به هر منظور، اعـم از اجـرا، كپـي، اصـالح،     
  .1»توسعه و توزيع مجدد وجود دارد

                                                 
1- Free/Open source software 

 داننـد؛  يمـ  آزاد يافزارها نرم از متفاوت را سورس اپن يافزارها نرم استالمن چاردير جمله از نويسندگان از يا عده -2
  .دانند يم كساني تيماه در را آزاد و سورس اپن يافزارها نرم نويسندگان اكثر امروزه كه است يحال در نيا
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افزار بر اساس نيازهاي شخصي  سازي نرم ت شخصيامكان و قابلي در اختيار داشتن كدهاي منبع،
نمايـد.   ها و حتي اشخاص حقيقي فـراهم مـي   هاي دولتي، شركت سازماني را براي سازمان و درون

افزارهاي تجاري براي كليه اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي به يك شكل واحد نوشته شده و  نرم
كل موجـود هسـتند، در حـالي كـه     هاي مختلف مجبور بـه اسـتفاده از آن بـه همـان شـ      شركت

دهند كه با توجـه بـه    سورس با اعطاي كدهاي منبع اين امكان را به كاربران مي افزارهاي اپن نرم
 نمايند. 2»سازي شخصي«افزار داده و آن را به اصطالح  نيازهاي خود، تغييرات الزم را در نرم

  سورس وم: ليسانس اپندبند 
 10مـاده  افزارهـا و از جملـه بـر اسـاس      پديدآورنـدگان نـرم  مطابق مقررات ناظر بـر حمايـت از   

، 1379سـال  اي  افزارهـاي رايانـه   قانون حمايت از پديدآورندگان نرم 1 مادهنامه تريپس و  موافقت
فزار نسبت به آن حق مالكيت انحصاري داشته و بر اسـاس آن حـق اسـتفاده،     پديدآورنده هر نرم

بـه ايشـان   ديگر به طـور انحصـاري    ي برداري مالكانه نه بهرهگو  انتشار، كپي، اصالح، توزيع و هر
 ،بـر ايـن اسـاس    باشـد.  هاي مالكانـه مـي   افزار هاي نرم خواهد داشت. اين موضوع از ويژگيتعلق 

برداري، انتشار، توزيع يـا   هاي خاص، مجوز بهره توانند در قالب ليسانس ها مي افزار مالكان اين نرم
سـورس   اپـن   افـزار  طور كه در تعريف نرم د. اما همانننماي اص اعطاها را به اشخاص خ صالح آنا

هايي هستند كه حق استفاده، تكثيـر، كپـي، انتشـار،     افزار سورس نرم هاي اپن افزار بيان گرديد، نرم
موجـب يـك   ها براي همگان به طور آزادانه وجود دارد. اين آزادي عمومي بـه   توزيع و اصالح آن

انـواع متعـددي از    نـام دارد. » سـورس  ليسـانس اپـن  «شود كـه   مي عطاليسانس كلي و عمومي ا
هـا و آثـار متعـددي در     افزار وجود دارد كه نرم BSD1 و GPL3سورس از جمله  هاي اپن ليسانس

                                                                                                                   
1- http://www.linfo.org/free_software.html  

  با عناصر واحد به منبع زير مراجعه شود: تر ولي تقريباً براي تعريف تفصيلي
Alan Story, Intellectual Property and Computer Software, International Center for Trade and 
Sustainable Development (ICTSD), Switzerland, 2004, p. 8. 
2- Customize 

سـورس   اپـن  يها سانسيل نياول از GNU General Public License اي) GPL( گنو يهمگان يعموم سانسيل -3
وبگـاه   يبـه ادعـا   سانسيل نيكه ا يبه طور ؛شود يمحسوب م زيمذكور  ن يها سانسيل نيتر جيبوده و امروزه از را

 اسـتالمن  چـارد ير توسـط  GPL  سـانس يقرار گرفته اسـت. ل  FOSS يافزارها از نرم يمياز ن شيو مورد استفاده بگن
 از. شـد  يطراحـ  و نوشـته  گنـو  پروژه يافزارها نرم عرضه يبرا 1989 سال در آزاد يافزارها نرم اديبن موسسه سيرئ
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توان  سورس مي در تعريف ليسانس اپن ،اين اند. بنابر سورس عرضه شده ها به صورت اپن قالب آن
افزار، مجـوز اسـتفاده، كپـي، اصـالح،      وجب آن مالك يك نرمبيان داشت ليسانسي است كه به م

افزار را به صورت آزادانه و در برخي موارد تحـت شـرايطي بـه     ها از نرم برداري توزيع و ساير بهره
  نمايد. كليه افراد اعطا مي

ليسـانس   از طريـق نويسان يا پديدآورندگان  توجه داشت آن است كه برنامهبدان اي كه بايد  نكته
بلكـه   ،آورند افزار را تحت مالكيت عموم اشخاص يا تحت مالكيت عمومي در نمي سورس، نرم ناپ

عمـومي آن را بـه عمـوم     بـرداري  حق يا اجازه بهـره فقط با حفظ حقوق مالكانه بر اصل موضوع 
شود كه همواره يك شـخص حقيقـي يـا حقـوقي      د. اين ويژگي سبب ميننماي مي اعطامتقاضيان 

چـه را كـه نسـبت بـه      افـزار باشـد و بتوانـد آن    كه مدعي مالكيت قـانوني نـرم   وجود داشته باشد
 .2افتد كنترل نمايد ها اتفاق مي كد سورس

  ها و اصول  گفتاردوم: سياست
سورس با حقوق رقابت مستلزم آن اسـت كـه ابتـدا اهـداف و      افزارهاي اپن تبيين دقيق رابطه نرم

افزارهاي مذكور هر چنـد   اصول نرم سپسو ناسايي شسورس  افزارهاي اپن هاي ايجاد نرم سياست
  به طور مختصر مورد مطالعه قرار گيرد.

  ها سورس اپنمبنايي هاي  بند اول: سياست
افزارهـاي   سورس مانند هر پديدآورنده ديگر، اهدافي را از ايجاد نـرم  افزارهاي اپن گذاران نرم بنيان

3سسـه  ؤترين هدف م ممهنظر تاريخي،  از نقطه. ايندنم مذكور دنبال مي
FSF    از نوشـتن و توزيـع

                                                                                                                   
 يهـا  بسـته و  نوكسيل يها املع ستميبه س توان يم GPLتحت مجوز  يافزارها نرمو  ها عامل  ستميس نيتر معروف

  اشاره كرد. گنو يافزار نرم
سـورس   اپـن  يهـا  سـانس ياز ل يكي باشد، يم Berkeley Software Distributionكه مخفف  BSD سانسيل -1

  .رديگ يقرار م GPLبه دوم و بعد از در رت BSDاستفاده ادعا شده است كه  زانيو م تيبوده و از نظر محبوب
2- Monita Clayton, Open Source Software Research, Second Article, part. A, available at: 

http://www.daviddfriedman.com/Academic/Course_Pages/21st_century_issues/21st_century_
law/open_source_legal_01.htm 
3- Free Software Foundation 
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موسسـه   .1باشـد  افزارها تحت شرايطي قانوني مـي  گونه نرم مين آزادي در اينأافزارهاي آزاد، ت نرم
FSF سورس از اصطالح  افزارهاي اپن براي بيان نرمFree Software  استفاده نموده است كه به

در تركيـب فـوق نـه بـه      Freeه منظـور از  شده است ك گونه تفسير اينكرات توسط نويسندگان 
ها و از جمله آزادي در كپـي، انتشـار،    معناي رايگان يا مجاني، بلكه به معناي اعطاي انواع آزادي

  .2باشد افزار مي اصالح و توزيع نرم
سسه ؤافزارهايي با قابليت استفاده عمومي است كه م توليد نرم FSFسسه ؤهاي م سياست ديگراز 

افزاري از مالكيت انحصـاري   امر دو هدف شامل يكي خارج نمودن علم و دانش نرم مذكور از اين
كنندگان را دنبـال   افزار توسط عموم مصرف نويسان و دوم امكان اصالح و توسعه آزادانه نرم برنامه
تقويت حس مشاركت در بين افراد ها  سورس در عرضه اپن FSFسسه ؤم سومين هدف. 3نمود مي

افزارهـاي   تـرين اهـدافي كـه در نـرم     يكـي ديگـر از مهـم   و در نهايـت   ؛است اعالم شدهجامعه 
افـزار بـر اسـاس نيازهـاي      سـازي نـرم   باشد، امكان و قابليـت شخصـي   سورس مورد توجه مي اپن

افزارهـاي   نـرم كـه  چرا ،اعـالم شـده اسـت   هـا   هاي دولتي و شـركت  سازماني براي سازمان درون
دهند كه با توجه بـه نيازهـاي خـود، تغييـرات الزم را در      يسورس اين امكان را به كاربران م اپن
  .4نمايند» سازي شخصي«افزار داده و آن را به اصطالح  نرم

سـورس، امـروزه    افزارهاي اپن هاي اوليه و ابتدايي پديدآورندگان نرم نظر از اهداف و سياست صرف
افزارهـاي تجـاري يـا     نـرم  افزارهايي نسبت بـه  نويسان چهار مزيت اساسي براي چنين نرم برنامه

گفتـه  . سـت ها افزارهايي مشاهده نوآوري و ابـداع در آن  مزيت اول چنين نرم مالكانه قائل هستند:
سـورس   هـاي اپـن   نويسان در پروژه امروزه تقريباً به خوبي ثابت شده است كه اكثر برنامهشود  مي

نماينـد. بـديهي اسـت     شاركت ميافزارهايي مفيدتر م ايجاد نرمو تنها به منظور بدون هيچ عايدي 
افـزار مـذكور    سورس مشـاركت نماينـد، نـرم    نويسان بيشتري در پروژه اپن كه هر چه تعداد برنامه

                                                 
1- Axel Metzger & Till Jaeger, Open Source Software and German Copyright Law, 
Verlag C.H, Munich, Germany, 2001, p. 55, available at:  
http://www.campussource.de/org/opensource/docs/art10.pdf 
2- Ibid., p. 56. 
3- Ibid. 
4- Karen F. Copenhaver, Open Source Policies and Processes For In-Bound Software, 
International Free and Open Source Software Law Review, Vol. 1, Issue 2, p. 144. 
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هاي كسب درآمد از  سورس و شيوه البته امروزه مسائل تجاري اپن .1تر و مفيدتر خواهد بود باارزش
هـاي تجـاري    از طريـق مـدل  هـا بـه كسـب درآمـد      آن بسيار افزايش يافته و بسياري از شركت

هـا   سـورس قابليـت اطمينـان بيشـتر آن     افزارهاي اپـن  مزيت دوم نرم سورس نيز تمركز دارند. اپن
كننـدگان   سورس اين امكان را دارند كه از طريق اسـتفاده  افزارهاي اپن نويسان نرم باشد. برنامه مي
گيـري   وده و بـه اصـطالح بـاگ   افزارهاي خود را برطرف نمـ  هاي نرم افزار، اشكاالت و كاستي نرم

كننده آگاه كه بـراي اولـين مرتبـه و در حـين      نمايند. در اين صورت بديهي است كه يك استفاده
نمايد، در وضعيتي قرار دارد كه بهتـر از كاركنـان    افزار به اشكال يا باگ برخورد مي استفاده از نرم

اصالح نمايد. چنين كاربراني معمـوالً   آن اشكال را برطرف و تواند ميافزار  شركت پديدآورنده نرم
افـزار   هاي ناشر نرم تدر مقايسه با شرك دار تمايل و انگيزه بيشتري نسبت به اصالح كدهاي باگ

هاي كافي براي رفع اشكال فـوري   هاي ناشر امكانات مالي و فرصت كه معموالً شركتدارند؛ چرا
سورس مانـدگاري چنـين    افزارهاي اپن مسومين مزيت نر. 2هاي توزيعي آتي را ندارند جهت نسخه

افزارهاي داراي ليسانس تجاري پس از مدتي كـه   باشد. توضيح آنكه ناشران نرم افزارهايي مي نرم
كنند، زيرا امكـان   افزارهاي مذكور خودداري مي افزارهاي مذكور قديمي شوند، از حمايت از نرم نرم

چنـين   باشد و يـا بسـيار دشـوار اسـت.     مكن نمييا م ،ها به روز رساني و قابل استفاده ساختن آن
افزارهايي كه تحت ليسـانس   روند. اما در مقابل نرم افزارهايي به مرور زمان رو به فراموشي مي نرم
  كـه اسـتفاده   اي قديمي شوند، مجدداً توسط كاربري ديگر سورس قرار دارند حتي اگر در دوره اپن

ه ممكن است كامالً متفاوت بـا اسـتفاده مـورد نظـر     اي ك استفاده -جديدي براي آن خواهد يافت
سـورس   افزارهـاي اپـن   مزيت چهارم نـرم . 3شود اصالح و مجدداً به روز مي -پديدآورنده آن باشد

افزار هم از جنبه ملـي و هـم از لحـاظ شخصـي داراي      . امنيت در يك نرمستها امنيت باالي آن
باشـد،   استقالل براي آن داراي اهميت مي باشد. از لحاظ ملي بديهي است كشوري كه اهميت مي

هاي خارجي بسپارد. اسـتفاده از   افزاري خود را به شركت تواند كنترل و اختيار منابع اصلي نرم نمي
اول آنكـه اسـتفاده كننـده     در پـي دارد:   هاي خارجي دو اثر منفي شركت ي افزارهاي كد بسته نرم

ها  دوم آنكه وجود راه ؛ وه شركت پديدآورنده بپردازداي گزاف ب براي هر نياز خاص خود بايد هزينه
                                                 

1- Andrew M. St. Laurent, Understanding Open Source and Free Software Licensing, p. 6, 
available at: http://hugoroy.eu/doc/understanding_fs_licensing-andrewmstlaurent-ccbynd.pdf 
2- Ibid., p. 7. 
3- Laurent, op. cit., p.7. 
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دهد كـه بتوانـد    افزار به يك حمله كننده از راه دور اين اجازه را مي هاي پنهاني در يك نرم و فايل
بـرداري نمايـد.    بهره ها نمايد نفوذ نموده و از آن افزار استفاده مي به اطالعات كاربري كه از آن نرم

اعتمـادي   ها گرديده است. ايـن بـي   افزارهايي نزد دولت عتماد به چنين نرماين ويژگي سبب عدم ا
1همان علتي است كه باعث شده دستگاهاي دولتي چين از 

FOSS  نظر به فزوني نمايند.  استفاده
بسياري از كشـورها از   ،2افزارهاي مالكانه سورس نسبت به نرم افزارهاي اپن امنيت نرمرو به تزايد 

سـورس اسـتفاده    افزارهـاي اپـن   سازي دولـت الكترونيـك از نـرم    ارك براي پيادهجمله دولت دانم
بديهي است كه بدون امنيت اطالعات، امنيت اقتصادي، سياسي، اجتمـاعي و نظـامي    .3مايندن مي

كند. افرادي كه امنيـت   از نظر امنيت شخصي نيز همين مطالب صدق مي نيز ممكن نخواهد بود.
  اند. سورس متمايل شده افزارهاي اپن باشد غالباً به نرم اهميت مي شان داراي اطالعات خصوصي
توانـد تهديـدهايي از جملـه جـذب مقطعـي يـا تـدريجي         افـزار مـي   نرمپايين به طور كلي امنيت 

ها را بـه همـراه داشـته     ويژه سيستم بانكه اطالعات، شنود، ايجاد اختالل در عملكرد سيستم و ب
افزارهـاي مالكانـه    امنيت بسيار بيشتري نسـبت بـه نـرم   FOSS  ارهايافز نرم ،اما در مقابل باشد.
سورس اداره  توان اظهار داشت كه قسمت اعظم اينترنت توسط اپن كه اوالً به جرأت ميچرا دارند؛
از سهولت اسـتفاده از   سورس اهميت بيشتري افزارهاي اپن شود و به همين دليل امنيت در نرم مي

افـزوده شـود،    FOSSقبل از آنكه قابليتي بـه برنامـه    معموالً زيرا ،اردپسند بودن آن دآن و كاربر
ثانيـاً در   ؛شـود  له امنيتي آن بررسي و چنانچه منافاتي نداشته باشد اين قابليت افزوده ميأابتدا مس

افزارهايي قبل از آنكه  پذير چنين نرم شود كه نقاط آسيب باعث مي FOSSدسترس بودن كدهاي 
در وبگاه مربـوط   FOSSهاي  فاده شود كشف و اصالح گردند. معموالً اكثر آسيبها سوءاست از آن

  رسد.  دهندگان مي كنندگان و توسعه هاي آن فهرست شده و به اطالع استفاده به آسيب
  سورس افزارهاي اپن بند دوم: اصول نرم

                                                 
ـ پا يبـرا  دگانسنينو يكه توسط برخ باشد يم Free/Open Source Softwareمخفف  FOSSعبارت  - 1 دادن بـه   اني

اسـتالمن   چـارد ياز جملـه ر  سـندگان ياز نو ي. برخـ ديمورد بحث انتخاب گرد يافزارها نام نرم رامونيپ ياختالف يها بحث
ـ دانان بر تـرادف ا  لكن اكثر حقوق ،دانستند يسورس م اپن يافزارها آزاد را متفاوت از نرم يافزارها نرم دو اصـالح نظـر    ني

  .باشد يدارنده هر دو اصطالح م بردادند كه در شنهاديرا پ Free/Open Source Softwareاصطالح  زين تيداشته و در نها
2- Working group under the Danish Board of Technology, Open-source Software in E-
Government, October 2002, p. 14, available at: 
http://www.tekno.dk/pdf/projekter/p03_opensource_paper_ english.pdf 
3- Ibid., p. 11. 
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بيان مجزا و  يولنيز قابل مشاهده است،  FOSSرغم آنكه اين اصول در تعاريف ارائه شده از  علي
سورس از يك طرف و البتـه در تشـخيص    افزارهاي اپن ها به شناخت بهتر نرم بندي شده آن دسته

شوند از  سورس تلقي نمي هايي، اپن و چه ليسانس بودهسورس  هايي اپن چه ليسانسموضوع اينكه 
  ما را ياري خواهد نمود. ،طرف ديگر

انـد. بـه    سـورس مطـرح نمـوده    افزارهاي اپن صول نرمموارد متعددي را به عنوان ا برخي نويسندگان
ذكـر   FOSSپنج اصل را بـه عنـوان اصـول     2نه اصل و الرنس روزن 1عنوان مثال مونيفا كاليتون

تـوان   گانه كاليتون را مـي  موارد نه نشان داده خواهد شد، اكثر در زيركه  طوري ، هماناند. البته كرده
اي كه الرنس روزن در كتاب خود  نيز جاي داد. اصول پنجگانهالرنس روزن  گانه در همان موارد پنج

  :باشد نام برده شامل موارد ذيل مي سورس افزارهاي اپن اصول حاكم بر نرمتحت عنوان 
  آزادي در استفاده - 1

باشـند و   سورس بـراي هـر هـدفي آزاد مـي     ها در استفاده از اپن گيرنده ليسانس ،مطابق اين اصل
افزار ايجاد نماينـد. درج   گونه محدوديتي بر نحوه استفاده از نرم نبايد هيچ سورس هاي اپن ليسانس

، در »تنها براي مقاصد تحقيقاتي يا براي مقاصد تجـاري «به استفاده از قبيل   هاي راجع محدوديت
ــن ــايز نمــي  قراردادهــاي ليســانس اپ ــين » آزادي در اســتفاده«باشــد. شــرط  ســورس ج همچن

به هدف استفاده و يـا   دهنده راجع گيرنده به ليسانس گزارش ليسانس هاي ناشي از لزوم محدوديت
گيرنـده را موظـف بـه     رسد هرگونه شرطي كه ليسانس لذا به نظر مي. 3نمايد نحوه استفاده را منع مي

  سورس و باطل است.  دهنده بداند، منافي با فلسفه ليسانس اپن ارائه گزارش نوع استفاده به ليسانس
بيان نموده است.  FOSSنيز با بياني ديگر همين اصل را به عنوان يكي از اصول  مونيفا كاليتون

دهنده  دارند كه ليسانس ، بيان مي4»هاي مورد استفاده عدم تبعيض در زمينه«ايشان تحت عنوان 
افزار تبعيض قائل شده و بلكـه بايـد آزادي اسـتفاده را بـه      هاي مورد استفاده از نرم نبايد در زمينه

هاي تحقيقاتي، توليدي، نظامي و  گونه تبعيض در حوزه ها بدون هيچ گيرنده در كليه زمينه سليسان
  .5دنغيره اعطا نماي

                                                 
1- Monifa Clayton 
2- Lawrence Rosen 
3- Lawrence Rosen, Open Source Licensing, Published by Prentice Hall, New Jersey, 2005, p. 9. 
4- No discrimination against fields of endeavor 
5- Clayton, op. cit., part. A. 
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باشـد.   افزار نيز مي از نظر الرنس روزن، اصل آزادي در استفاده، خود متضمن آزادي در اصالح نرم
مسـتقل و جـداي از آزادي   مونيفا كاليتون اصل آزادي در اصالح را به عنوان اصلي  ،با وجود اين

  در استفاده بيان نموده است.
  آزادي در كپي و توزيع بدون پرداخت رويالتي - 2

هـا بـدون پرداخـت     سـورس و توزيـع آن   افزار اپـن  ها در كپي نرم گيرنده ليسانس مطابق اين اصل
تواند  نمي دهنده دهنده آزاد هستند. البته اين اصل بدان معنا نيست كه ليسانس رويالتي به ليسانس

بلكه ايـن اصـل صـرفاً بـدان      ،سورس را بفروشد و در ازاي آن پول دريافت كند افزارهاي اپن نرم
هاي كپـي   مجدد و توزيع و فروش نسخه گيرنده در ازاي كپي ست كه ضرورتي ندارد ليسانسمعنا

گيرنـده   مطـابق ايـن اصـل اوالً ليسـانس     ،ايـن  بنابر .1رويالتي بپردازد» دهنده ليسانس«شده، به 
ثانياً در ازاي ايـن فـروش و پـولي كـه از      ؛تهيه و آن را به فروش برساند  افزار كپي تواند از نرم مي

  دهنده ندارد. كند، الزامي به پرداخت رويالتي به ليسانس خريداران دريافت مي
بـه عنـوان يكـي از اصـول      2»توزيـع آزاد «اين اصل نيز توسط مونيفـا كاليتـون تحـت عنـوان     

  .3سورس بيان شده است زارهاي اپناف نرم
  رويالتي ن پرداختها بدو آزادي در توليد آثار اشتقاقي و توزيع آن - 3

» دهنـده  ليسانس«ها بدون پرداخت رويالتي به  ها در توليد آثار اشتقاقي و توزيع آن گيرنده ليسانس
سـتفاده نمـوده و   ا FOSSتواننـد از كـدهاي    ها مـي  گيرنده ليسانس ،مطابق اين اصل آزاد هستند.

سورس اوليه باشد. سـپس   افزار اپن افزار جديدي را طراحي كنند كه پايه و اساس آن همان نرم نرم
افزار جديد خود را توزيع و به فروش رسانند، بدون آنكـه مجبـور باشـند چيـزي بـه       توانند نرم مي

توانـد   دهنـده نمـي   انسدهنده بپردازند. در واقع به موجب اين اصل ليس عنوان رويالتي به ليسانس
در ليسانس گيرنده  براي اعطاي امتياز خلق و انتشار آثار اشتقاقي، شرط دريافت رويالتي از ليسانس

  .4نمايدبيني  پيش
افزارهـاي   امـا اينكـه نـرم    ؛سورس بايد رعايت گـردد  هاي اپن اين اصل در خصوص كليه ليسانس

سورس عرضه شوند يا خير، بستگي به  به صورت اپنسورس نيز بايد الزاماً  افزار اپن اشتقاقي از نرم

                                                 
1- Rosen, op. cit., p. 9  
2- Free distribution 
3- Clayton, op. cit., part. A. 
4- Rosen, op. cit., p. 10. 
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مطـابق   ،سورس اوليه در قالب آن توزيع شده اسـت. بـه عنـوان مثـال     نوع ليسانسي دارد كه اپن
سورس  ، بايد الزاماً به صورت اپنGPLافزار  افزار اشتقاقي مبتني بر يك نرم ، هر نرمGPLشرايط 
تـوان تحـت هـر     را مـي  BSDاقي مبتنـي بـر   در حالي كه اثـر اشـتق   ؛توزيع گردد GPLو تحت 

  ليسانسي و حتي به صورت مالكانه و تجاري توزيع نمود.
  آزادي دسترسي به كدها - 4

ها آزاد هستند. در  ها در دسترسي به كدهاي منبع و استفاده از آن گيرنده مطابق اين اصل ليسانس
دسترسـي بـه كـدهاي منبـع     سـورس، امكـان    افزارهاي اپن ترين ويژگي و اصل در نرم واقع مهم

شـود كـه چـه     الزم به رايانه انتقال داده مـي  هايباشد. از طريق كدهاي منبع است كه دستور مي
شـوند و زمـاني كـه از طريـق      عملكردي را انجام دهد. كدهاي منبع به زبان بشـري نوشـته مـي   

واهنـد بـود. در   شوند، ديگر بـه آسـاني قابـل دسترسـي نخ     تبديل مي اي رايانهكامپايلرها به زبان 
گيرنده باشـد و ايـن اصـل الزمـه      سورس بايد كدهاي منبع در دسترس ليسانس افزارهاي اپن نرم

باشد. در واقع دسترسي بـه ايـن كـدها     تحقق اصل سوم و امكان اصالح و توليد آثار اشتقاقي مي
دسترسي باشد. بديهي است كه  سورس مي افزارهاي اپن اي براي رسيدن به هدف اصلي نرم وسيله

ها را براي همگان توزيع نمايد، بلكه همين كه  دهنده آن آزاد به كدها بدان معنا نيست كه ليسانس
ها احتياج دارد، بدون پرداخت هيچ هزينـه اضـافي قابـل دسترسـي      كدها براي هركسي كه به آن

  .1مثالً از طريق اينترنت باشد، اين شرط محقق است
  افزارها نرم سورس با ديگر آزادي تركيب اپن - 5

به موجب اين  افزارها آزاد هستند. سورس با ديگر نرم  افزارهاي اپن ها در تركيب نرم گيرنده ليسانس
هـا تركيـب    سورس بـا آن  افزارهاي ديگري كه اپن توانند بر نرم سورس نمي هاي اپن اصل ليسانس

تواند شـرايط   نده نميده شده، محدوديت وضع نمايند. البته اين اصل بدان معنا نيست كه ليسانس
نمايـد وضـع نمايـد،     و توزيع ميافزاري اشتقاقي ايجاد  اي كه نرم گيرنده متقابلي نسبت به ليسانس

  .2باشد افزارها مي افزار اشتقاقي امري متفاوت از تركيب نرم كه ايجاد نرمچرا
بيان شـده   FOSSگانه فوق توسط مونيفا كاليتون نيز به عنوان اصول  نكته آنكه كليه موارد پنج

سـورس ذكـر نمـوده كـه      ها به عنوان اصول اپن ليكن كاليتون مواردي را نيز اضافه بر آن ؛است

                                                 
1- Rosen, op. cit., p. 10.  
2- Ibid., p. 11. 
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باشـد. توضـيح آنكـه     مـي  1»هـا  عدم تبعيض در برابر اشخاص يا گـروه «ترين آنها عبارت از  مهم
افـزار   ها يا اشخاص را از اسـتفاده از نـرم   نبايد طوري تنظيم شود كه برخي گروه FOSSليسانس 

ها را بـه   سورس بايد آزادي استفاده از آن و ساير آزادي افزارهاي اپن تحت آن منع نمايد، بلكه نرم
  گونه تبعيض اعطا نمايند. ها و اشخاص بدون هيچ تمام گروه

  حقوق رقابت باسورس  اپنزا در ليسانس  هاي تعامل و تعارض زمينهمبحث دوم: 
ه شد، وفق اهداف و اصول مورد پـذيرش در صـنعت   كه در مبحث نخست نشان داد طوري همان
برداري شخصـي از منـافع بالفعـل و بـالقوه ايـن       برداران در انحاي بهره ها، عموم بهره سورس اپن
بـراي  گونـه انحصـاري    هـيچ  تنهـا  نـه سورس  افزارهاي اپن نرم اين، باشند. بنابر مي آزادافزارها  نرم

ـ   كنـد  مالكان اوليه ايجاد نمـي  هـاي متفـاوت توسـط     انـواع آزادي بـه موجـب آن   عكس ربلكـه ب
هـا نيـز    ها از حيـث سياسـت   . همچنين اپن سورسگردد مي دهنده به كليه اشخاص اعطا ليسانس

د. توضـيح آنكـه   نباشـ  هـاي حقـوق رقابـت مـي     در هماهنگي و سازگاري آشكار با سياسـت  بعضاً
اي رقابتي و محيطي مناسب هاي حقوق رقابت بر اين فلسفه استوار است كه با ايجاد فض سياست

براي رقابت بين فعاالن اقتصادي، با پايين آوردن قيمت محصوالت يا خدمات و افزايش كيفيـت  
كننده به دنبال داشته باشد. در واقع در حقوق رقابت بـا ايجـاد    ها بيشترين نفع را براي مصرف آن

ده، توليدكننـدگان جهـت   كننـ  بازاري رقابتي و تعدد محصوالت و ايجاد حق انتخاب براي مصرف
تر داشته كـه ارائـه محصـوالت بـا      فروش بهتر سعي در ايجاد خالقيت و توليد محصوالت مدرن

در ليسـانس  از قضـا  كننـده خواهـد بـود.     تر در نهايـت بـه نفـع مصـرف     تر و با قيمت كم كيفيت
. دوشـ  مـي اعـالم  كننـده از جملـه اهـداف اساسـي      سـورس نيـز منـافع مصـرف     افزارهاي اپن نرم

كننـدگان، امكـان هـر نـوع      هـا بـه مصـرف    هاي مذكور با اعطاي انواع اختيارات و مجوز ليسانس
ترتيـب از    هـا اعطـا نمـوده و بـدين     كننـده  استفاده، اصالح،كپي، انتشـار و توزيـع را بـه مصـرف    

  نمايد. كننده حمايت مي مصرف
را هماهنگ با حقوق رقابت هاي مذكور  ليسانس تمامي نظر به اين خصوصيات ويژه، برخي نويسندگان

  رغـم آنكـه ليسـانس    علي توضيح آنكه مطابق اين نظر .2اند و به سرعت از موضوع گذر نموده  دانسته
                                                 

1- No discrimination against persons or groups 
2- Story, op. cit., p. 33. 
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االصول بايد انحصارزا تلقـي   گرفته و عليسورس در حوزه حقوق مالكيت فكري قرار  افزارهاي اپن نرم
به موجب ها  تغيير و توسعه و انواع ديگر آزاديجا كه آزادي استفاده، آزادي كپي، آزادي  از آنلكن  شود،

  .1گيرد نمي، لذا در تعارض با حقوق رقابت قرار شود  به عموم اعطا ميها  اين ليسانس
بـرداران هرگـز    ، اين بدين معني نيست كه انحاي تعامل مالكان اوليه با عمـوم بهـره  اين با وجود

رايج در بـازار   سورسِ هاي اپن ليسانسكه شود. اين بدين جهت است  منجر به تحديد رقابتي نمي
داراي شـرايط   هـا معمـوالً   كنند. اين ليسـانس  هاي يكنواخت تبعيت نمي هميشه از شروط و رويه

 لـي و ؛اسـت متعددي بوده كه برخي از اين شرايط يقيناً هماهنگ و سازگار با اصول حقوق رقابت 
ارض يا سازگاري با حقوق رقابت مبهم و هاي مذكور از حيث تع وضعيت برخي ديگر از شرايط ليسانس

هاي مظنون به تحديـد رقابـت و    شناسايي اين شروط و رويهد. نباش ميدقيق نيازمند مطالعه و بررسي 
  باشد.  ترين هدف اين مبحث مي تعيين معيار و شاخص قابل استناد براي اين مرزبندي مهم

  قابتسورس و حقوق ر اپن  تعامل ليسانسهاي  زمينهگفتاراول: 
سـورس كـامالً هماهنـگ و     هاي اپـن  در ليسانس رايج هاي شروط و رويهبرخي آنچه مسلم است 

  :نمودتوان به موارد ذيل اشاره  باشند كه از آن جمله مي سازگار با اصول حقوق رقابت مي
  : شرط قلمرو استفادهاولبند 

ديت در قلمـرو درج  در بسياري از قراردادهاي ليسانس تجاري، شـرط قلمـرو اسـتفاده يـا محـدو     
. چنين شرطي در برخي موارد و تحت شرايطي ممكن است خالف حقوق رقابت شـناخته  دردگ مي
هـاي تجـاري    خالف ليسانسسورس بر افزارهاي اپن نرم  اين در حالي است كه در ليسانس .2شود

كـه در  افـزار وجـود نداشـته و بل    برداري از نرم هيچ نوع محدوديت سرزميني جهت استفاده و بهره
مـاده   aبسياري موارد صراحتاً به جهاني بودن مجـوز اشـاره شـده اسـت. بـه عنـوان مثـال بنـد         

                                                 
افزار با حفظ جنبه  سورس مالك نرم اپن يافزارها : در واقع در نرمكنند برخي اين ويژگي را بدين بيان توصيف مي -1

 گـران يو حـق منـع د   خـود  يانحصـار بـرا   جاديكه همانا ا يفكر تيمالك ي، از جنبه منفودخ يفكر تيمثبت مالك
  .دينما يو اعراض م يشپو چشم باشد يم

Josef Drexl ( Director, Max Planck Institute), Research Handbook on Intellectual Property 
and Competition Law, Published by Edward Elgar, 2008, p. 368. 

 مجلـه  ،»يفناور انسسيل يقراردادها در مظنون داتيتحد يرقابت ليتحل« م،يابراه ،يرهبر ؛رقاسميم جعفرزاده، -2
  .232 ص، 1390 زييپا ،يبهشت ديشه دانشگاه، 55 شماره ،يحقوق قاتيتحق
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2Common Public License كننـده اوليـه و يـا     كننده (اعم از توزيـع  مشاركت«دارد:  مقرر مي
افزار تحـت ايـن    كنندگان نرم كنندگان فرعي) به موجب شرايط اين ليسانس به كليه دريافت توزيع

سانس مجوز غير انحصاري، جهاني و رايگان به منظور توليد مجدد، ايجاد آثار اشتقاقي، نمايش لي
  ».نمايد و اجرا و توزيع را اعطا مي

  . تلقي نگردداز اين جهت ضد رقابتي سورس  هاي اپن رسد ليسانس با توجه به اين ويژگي به نظر مي
  كنندگان وم: عدم تبعيض در استفادهدبند 

هـاي قـرارداد    امات ضد رقابتي و باطل در حقوق برخي كشورها، تبعـيض بـين طـرف   يكي از اقد
تحميـل  « ايـران قانون اساسـي   44هاي كلي اصل  سياستاجراي قانون  44ماده  3باشد. بند  مي

از طريق هرگونه تباني و قـرارداد،  » هاي تجاري سان به طرف آميز در معامالت هم شرايط تبعيض
اشخاص به نحوي كه نتيجه آن بتوانـد اخـالل در رقابـت باشـد را ممنـوع      توافق و يا تفاهم بين 

  د.نماي مياعالم 
هاي  سورس نيز عدم تبعيض را يكي از اصول ليسانس دانان و نويسندگان حوزه اپن برخي از حقوق

 سورس نبايد ملت يا مشاغل يا اشخاصي خاص را از ليسانس اپن ،اين بنابر .1اند سورس دانسته اپن
افزار منع نمايد. البته اين امر مانع از اعطاي حقوق بيشتر تحـت ليسـانس دوگانـه و در     نرماز ده استفا

سورس بايـد بـه    باشد، لكن حقوق مذكور در ليسانس اپن ازاي دريافت رويالتي به ساير اشخاص نمي
هـاي   حقـوق رقابـت و ليسـانس    شود كه مالحظه مياين  همه افراد به طور يكسان اعطا گردد. بنابر

  .نمايد ها بروز نمي بوده و زمينه تعارض بين آنسو  هماهنگ و هماز اين حيث نيز سورس  اپن
  م: آزادي در نوع استفادهسوبند 

هـاي   بـرداري  دهنده ممكن است در قراردادهاي تجاري ليسانس صرفاً اسـتفاده يـا بهـره    ليسانس
هـا را بـراي خـود يـا سـاير       جنبـه دهنده اجازه داده و حق اسـتفاده در سـاير    را به ليسانس يخاص

ها باقي گذارد. در حقوق برخي از كشورها و از جمله آمريكا دارنده مالكيت فكـري   گيرنده ليسانس
تواند در قرارداد ليسانس زمينـه اسـتفاده را محـدود نمـوده و ايـن محـدوديت مشـروع تلقـي          مي
االصـول صـحيح    طي را علـي چه چنين شرورويه جديد محاكم آمريكا اگر ،اين با وجود .2شود مي

                                                 
1- Clayton, op. cit., part. A. 
2- Cheng, Jiarui et al., International Harmonization of Competition Laws, Martinus Nijjoff 
Publisher, USA, 1995, p. 295. 
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بلكه بايـد   ،داند، ليكن اخيراً تمايل بر آن است كه اعتبار مطلق چنين شروطي را نبايد پذيرفت مي
 .1با توجه به اوضاع و احوال همان موضوع بررسـي نمـود  و ها را در هر مورد خاص  مشروعيت آن

در برخي مـوارد تحـت    هاي تجاري ممكن است اين شرط محدوديت در استفاده در ليسانس بنابر
  شرايطي ضد رقابتي تلقي گردد.

وجود نداشته  اساساًسورس شرط محدوديت در استفاده  هاي اپن اين در حالي است كه در ليسانس
يكـي از   ،طور كـه در مبحـث اول بيـان گرديـد     همان ،ها گيرنده و بلكه آزادي در استفاده ليسانس

سـورس در   هـاي اپـن   ليسانس نيز از اين حيث ،اين بربنا .2باشد سورس مي افزارهاي اپن اصول نرم
  باشند.  تعارض با حقوق رقابت قرار نداشته و بلكه كامالً هماهنگ با حقوق رقابت مي

    زا تعارضهاي  زمينهگفتاردوم: 
هـا و همـاهنگي    سورس و حقوق رقابت از حيث اهداف و سياسـت  رغم تعامالت ليسانس اپن علي

حاوي شرايطي هسـتند كـه    رايج در بازار عمالً سورسِ هاي اپن ليسانس، ها اين دو در برخي زمينه
باشـد. در ايـن گفتـار     ها بسيار مظنون مـي  تعارض آنحداقل در تعارض با حقوق رقابت بوده و يا 

و تعارض يـا عـدم    ها شناسايي گونه ليسانس به تحديد رقابت در اينشروط مظنون شود  سعي مي
  .تفصيلي قرار گيردبررسي مورد  ها با حقوق رقابت تعارض آن

داراي آثار ضد رقابتي شناخته شوند سورس  هاي اپن ترين مواردي كه ممكن است در ليسانس از مهم
سـورس، شـرط    هـاي اپـن   لفت در برخـي ليسـانس   توان به شرط توزيع بدون رويالتي، شرط كپي مي

اسـتفاده از وضـعيت مسـلط    سوءهاي اصالحي، شرط حق اختراع متقابل و همچنـين   بازاعطاي فايل
  د.نگير موارد پنج گانه جداگانه مورد بررسي قرار مياين اقتصادي در بازار اشاره نمود كه هر يك از 
 بند اول: شرط توزيع بدون رويالتي

معاهـده   101مـاده   1به موجب برخي قواعد حقوق رقابت و از جمله بر اسـاس قسـمت اول بنـد    
كننده رقابت و از جمله توافق بر تثبيت  وافق محدودكننده يا ممنوععملكرد اتحاديه اروپا، هرگونه ت

يز صراحتاً چنين توافقـاتي  الذكر ن ماده فوق 2و يا تعيين حداقل يا حداكثر قيمت ممنوع بوده و بند 

                                                 
1- Fogt, Howard & Gotts, IIene, The Antitrust and Technology Transfer Interface, 
International Tax & Business Lawyer, Vol. 13:1, 1995, p. 23. 
2- Clayton, op. cit., part. A. 
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هـاي كلـي    سياسـت اجـراي  قانون  44ماده  1در حقوق ايران نيز بند  .داند خود باطل مي بهرا خود
هرگونه تباني از طريق قـرارداد، توافـق و يـا تفـاهم بـين اشـخاص كـه         ،يقانون اساس 44اصل 

هاي خريد يا فروش كاال يا خدمت و نحوه تعيين آن در بازار به طور مستقيم  كننده قيمت مشخص
مستقيم باشد را در صورتي كه نتيجـه آن بتوانـد اخـالل در رقابـت ايجـاد نمايـد، ممنـوع         يا غير
شـرط تثبيـت قيمـت در كنـار شـرط      بر اين باورنـد كـه   دانان  ز حقوقاي ا عدههمچنين داند.  مي

كننده تلقي شده و بر همين اساس در بسـياري   ترين شروط محدود محدوديت توليد از ضد رقابتي
  .1از كشورها مشمول قاعده ممنوعيت مطلق شمرده شده است

وزيـع مجـدد بايـد    سورس شرط شـده كـه ت   هاي اپن  اين در حالي است كه در بسياري از ليسانس
 1نسـخه   2مـاده   bگونه رويالتي صورت گيرد. به عنوان مثال مطابق قسـمت   بدون دريافت هيچ

GPLافزار اعم از اصالح شـده يـا بـدون اصـالح بايـد بـدون دريافـت         ، هرگونه توزيع مجدد نرم
نوان مثـال  گونه رويالتي صورت گيرد. البته دريافت مبلغي به عنوان هزينه كپي يا تكثير به ع هيچ

هـاي اضـافي شـامل ايـن محـدوديت       بر روي هارد ديسك و همچنين هزينـه اعطـاي تضـمين   
شود كه آيا شرط بدون رويالتي، بـه عنـوان يـك     مطرح مي پرسشاما به هر حال اين  .2شود نمي

  شود يا خير؟  شرط تثبيت مبلغ بر روي صفر و در نتيجه ضد رقابتي تلقي مي
د كه به عنوان مثال ممكن است شخص يا شركتي خاص قصد اصالح شو جا ناشي مي ابهام از آن

و سپس فروش تجاري آن را در بازار داشته باشد. اين در حـالي اسـت كـه     FOSSو توسعه يك 
او را از فروش تجاري بـر اسـاس قيمـت مـورد      Royalty-Freeافزار مذكور با شرط  ليسانس نرم
تي انگيزه اصالح و توسعه و در نتيجه انگيزه رقابت را اين شرط بدون رويال دارد. بنابر نظر منع مي

چنانچـه  «دارد:  ه يكي از نويسـندگان بيـان مـي   كبرد. چنان در شخص يا شركت مذكور از بين مي
بـا حـق توزيـع در     FOSSگيرندگان را از امكان مشاركت بر روي  ، ليسانسيت فكريمالكدارنده 

كـه  چرا ،كننده خواهد بـود  ني مدت به ضرر مصرفازاي رويالتي منع نمايد، چنين شرطي در طوال
اين شرط منجر به كاهش انگيزه خالقيت، نوآوري و در نتيجه كاهش رقابـت شـده و در نهايـت    

                                                 
1- UNCTAD, Model Law on Competition, New York and Geneva, 2007, p. 24و available at: 

www.unctad.org/en/docs/tdrbpconf5d7rev3_en.pdf 
2- See: GPLv1- section 2(d). 
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لذا اگر نتيجه شرط توزيع بـدون   .1»گردد منجر به كاهش و حتي حذف امكان انتخاب در بازار مي
را بدون حق توزيع تجـاري آن   FOSSرويالتي آن باشد كه اشخاص تنها حق مشاركت در پروژه 

  االصول چنين شرطي ضد رقابتي تلقي خواهد شد. باشند، علي دارا مي
در مقابل رويه قضايي آمريكا شرط توزيع بدون رويالتي را ضد رقـابتي تلقـي ننمـوده اسـت. بـه      

كه دادگاه تجديدنظر آمريكا ادعاي اين ،2006در سال  Wallace v IBM2عنوان مثال در پرونده 
 Wallace v IBMپرونـده   .3باشـد را رد نمـود   رقابتي مـي  ضد GPLشرط تثبيت قيمت موجود 

. خواهـان پرونـده مـذكور دانيـال     استسورس  افزارهاي اپن هاي مهم در حوزه نرم يكي از پرونده
عامـل   نويسـي سيسـتم   باشد كه به برنامه ) يك شهروند آمريكايي ميDaniel Wallaceواالس (

اقامـه  (FSF)  افزارهاي آزاد سسه نرمؤعليه م 2005اشته است. واالس ابتدا در سال خود اشتغال د
كار رفتـه،   به GPLدعوا نموده و اظهار داشت شرط توزيع بدون رويالتي و رايگان كه در ليسانس 

باشـد. متعاقبـاً نيـز واالس عليـه      از نوع شرط تثبيت قيمت است كه بر خالف حقوق رقابـت مـي  
IBM ،Novell  وRed Hat    افـزار لينـوكس    اقامه دعوا نمود و اظهار داشت توزيـع رايگـان نـرم

د. در واقـع  دار ميبـاز عامل خود و كسب درآمد از آن طريـق   ها، وي را از فروش سيستم توسط آن
درج شده اسـت،   GPLواالس ادعا داشت كه شرط توزيع بدون رويالتي و رايگان كه در ليسانس 

  باشد.  در نتيجه باطل مي خالف حقوق رقابت بوده وبر
تحت رسيدگي قرار گرفـت.   4پرونده مذكور در دادگاه استيناف منطقه هفتم اياالت متحده آمريكا

از نـوع   GPLاصلي براي دادگاه آمريكايي آن بود كه آيا شرط توزيع رايگان در ليسـانس   پرسش
يـر؟ واالس ادعـا   شـود يـا خ   فدرالي محسوب مي Antitrustشرط ضد رقابتي و معارض مقررات 

باشـد، مـانع از رقابـت در توليـد      افزار لينوكس نيـز مـي   كه حاكم بر نرم GPLداشت كه مقررات 
كه لينوكس بـه رايگـان در   برد؛ چرا عامل را از بين مي عامل بوده و رقابت در توليد سيستم سيستم

هـا پـول    ازاي آنهاي ديگر كه بايـد در   عامل دسترس همه قرار دارد و لذا عموم به سراغ سيستم
نويسـان مشـتريان خـود را از دسـت داده و بـه تنظـيم        روند. در نتيجـه برنامـه   پرداخت كنند نمي

                                                 
1- Susannah Sheppard, Balancing Free with IP: If Open Source Solutions become de facto 
Standards, Could Competition Law Start to Bite?, International Free and Open Source 
Software Law Review, Vol. 1, Issue 2, 2009, p. 74. 
2- Wallace v International Business Machines Corporation and Others (2006). 
3- Sheppard, op. cit., p. 74. 
4- United States Court of Appeals for the Seventh Circuit 
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ورزنـد. ايشـان اضـافه نمـود كـه ايـن وضـعيت در         هاي جديد و ابداعي مبادرت نمي عامل سيستم
قـرار دارنـد نيـز مصـداق دارد و رقابـت در توليـد        GPLافزارهايي كـه تحـت    خصوص ساير نرم

  .1ها از بين خواهد رفت افزارهاي مشابه آن نرم
در صورتي كـه بـا    GPLافزار تحت  افزارهاي اشتقاقي از نرم دادگاه آمريكا اظهار داشت توزيع نرم

 .2گردد افزار تلقي مي رايت مالك اوليه نرم دريافت رويالتي و هزينه صورت گيرد، نقض حقوق كپي
تبر بودن شرط توزيع بدون رويـالتي را پذيرفتـه و آن را ضـد    دادگاه آمريكا مع ،در واقع با اين نظر

كننـده   ترين هدف حقوق رقابت حمايـت از مصـرف   كه مهم داند. دادگاه استدالل نمود رقابتي نمي
زيـرا   ؛شـود  كننده وارد نمي سورس هيچ ضرري به مصرف افزارهاي اپن باشد و در خصوص نرم مي

تحول و توسعه و اصالح است و حتي اصالحات هـم بـه    سورس همواره در حال افزار اپن خود نرم
  باشد.  گيرد و اين امر هماهنگ با حقوق رقابت مي كنندگان قرار مي رايگان در دسترس مصرف

3 103ماده  3همچنين در اتحاديه اروپا، به موجب بند 
TFEUر از شمول ضد رقـابتي  ، بعضي امو

در مواردي كه توافقات ناظر  1امور مذكور در بند  دارد: شده است. بند مذكور بيان مي بودن استثنا
دهنده پروسه فنـي يـا    باشد، همچنين در مواردي كه توافقات توسعه بر توسعه، توليد و توزيع كاال

دارنـده سـهمي از    بـر كنندگان در كه توافقات براي مصرفاقتصادي باشند و همچنين در مواردي 
افزارهـاي   رسـد ليسـانس نـرم    به نظر مي ،اين نابرسود باشد، تحت شرايطي اعمال نخواهد شد. ب

كننده نيـز   عالوه به سود مصرفه دهنده امور فني بوده و ب سورس با توجه به آنكه غالباً توسعه اپن
گردد. البته بايد شـرايط اعمـال    باشد، از منظر حقوق رقابت اتحاديه اروپا ضد رقابتي تلقي نمي مي
رسي نموده حاديه اروپا را در هر مورد به طور خاص و موردي برمعاهده عملكرد ات 101ماده  3بند 

  .4ت مذكور را به عنوان يك قاعده عام تلقي نمودئاتوان استثنا و لذا نمي
نماينـد. ايشـان    دانان نيز شرط توزيع بـدون رويـالتي را ضـد رقـابتي تلقـي نمـي       اي از حقوق عده

افـزار حتمـاً    ين برداشت نيست كه مبلغ نرمشرط بدون رويالتي متضمن ا«نمايند كه:  استدالل مي
رويـالتي  افزارهـا ممكـن اسـت از طريـق ابزارهـاي ديگـري غيـر از         بايد صفر باشد؛ چرا كه نـرم 

                                                 
1- http://www.internetlibrary.com/pdf/Wallace-IBM-7th-Cir.pdf 
2- http://www.internetlibrary.com/pdf/Wallace-IBM-7th-Cir.pdf 
3-Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) 
4- Susannah Sheppard, Balancing Free with IP: Potential Competition Law Issues for Open 
Source Software, PLC Cross-border Competition Handbook, 2010, p.1 & 
http://www.internetlibrary.com/pdf/Wallace-IBM-7th-Cir.pdf 
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از حيـث اينترنتـي يـا     FOSSتوان بر اساس نوع توزيع  مطابق اين نظر مي .1»گذاري شوند قيمت
اير خدمات جـانبي، مبلغـي بـراي    بندي هارد ديسك و س توزيع بر روي هارد ديسك و نحوه بسته

  افزاري در نظر گرفته شود.  بسته نرم
قـانون   44هاي كلي اصـل   سياستاجراي قانون  44ماده  1رغم آنكه بند  در حقوق ايران نيز علي

همان قانون نيز  51، توافق بر تعيين يا تثبيت قيمت را ضد رقابتي و ممنوع شناخته و ماده اساسي
داند، لـيكن بـه    الذكر نمي مالكيت فكري را مجوزي براي نقض بند فوق حقوق انحصاري ناشي از

افزار از طريـق ابزارهـايي غيـر از     گذاري نرم الذكر و امكان قيمت هر حال بر اساس استدالل فوق
  توان قائل بر عدم تعارض شرط توزيع بدون رويالتي با حقوق رقابت بود. رويالتي مي

 2ه آمريكا، قوانين اتحاديه اروپـا و نظـرات بسـياري از محققـين    شود كه روي اين مالحظه مي بنابر
رقـابتي   سورس ضـد  افزارهاي اپن تمايل بر آن دارد كه شرط توزيع بدون رويالتي در ليسانس نرم

گردد. اين در حالي است كه اگر قائل بر ضد رقابتي بودن شرط توزيع بدون رويالتي باشيم، تلقي ن
كـه   FOSSكننـدگان در يـك پـروژه     ن خواهد بود كـه مشـاركت  نتيجه عملي و مهم اين نظر آ

توانند با خيالي آسوده به توسـعه و اصـالح    ليسانس آن داراي شرط توزيع بدون رويالتي است، مي
افزار و در نهايت توزيع مجدد آن حتي با دريافـت رويـالتي اقـدام نمـوده و در مقابـل دعـواي        نرم

توزيع بدون رويالتي، به عدم اعتبار شـرط مـذكور بـه    مبني بر نقض شرط  FOSSاحتمالي مالك 
  د.نواسطه تعارض با حقوق رقابت استناد نماي

  لفتي   بند دوم: شرط كپي
دهد تا حق  رايت به پديدآورندگان آثار اجازه مي كپي است. رايت كپي لفت نوعي بازي با كلمه كپي

برداري، ويرايش، و يا اقتباس كردن از آثارشان را از ديگر افراد سلب كنند. امـا بلعكـس در     نسخه
يرايش يك اثر برداري و و شود كه اجازه نسخه رايت، تضمين مي لفت با استفاده از قانون كپي كپي

بـرداري را از ديگـر    و هيچ شخصي اجازه ندارد حق ويرايش و نسـخه ماند ببراي همگان محفوظ 
لفـت بـه    تواند با قرار دادن اثر خود تحت كپـي  افراد سلب كند. به عبارتي ديگر پديدآورنده اثر مي
كنند حق ويرايش، اقتباس، كپي و توزيع را اعطا  تمامي افرادي كه يك نسخه از اثر را دريافت مي

                                                 
1- Mikk Välimäki, Copyleft Licensing and EC Competition Law, p. 5, available at: 
http://ssrn.com/abstract=1261628 
2- Mikk Välimäki, op. cit., p.5 
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افـزار را   اي از نرم قوانين تضمين كند كه اين حق براي ديگر افرادي كه نسخهكند و با استفاده از 
. همچنـين يكـي از اركـان مهـم     باشـد چنـان محفـوظ    كننـد هـم   در اثر توزيع مجدد دريافت مي

گونه تغييرات و لفت، هر افزار تحت كپي يع هر نرملفت آن است كه در هنگام توز هاي كپي ليسانس
توزيـع  يـا ليسانسـي سـازگار بـا آن     » تحت ليسانس اوليـه «مذكور نيز بايد افزار  اصالحات در نرم

باشـد، اوالً مالـك اثـر اجـازه      لفت داراي دو ركـن مـي   شود كه كپي مالحظه مي ،اين بنابر .1گردد
كنندگان بعدي اثر  نمايد و ثانياً بر توزيع استفاده، كپي، اصالح، توزيع و فروش اثر را به همگان اعطا مي

نمايد كه اثر را تحت همان ليسانس يا ليسانسي سازگار با ليسانس اوليه در دسترس همگـان   شرط مي
  .2هاي بعدي وجود نداشته باشد امكان سلب مجوزها در توزيعكه د، به طوري نقرار ده

دهندگان  شرط شده است كه چنانچه توسعه GPLسورس و از جمله در  هاي اپن در برخي ليسانس
بخواهند آن را توزيع نمايند، بايد آن  GPLافزار تحت  ورندگان آثار اشتقاقي از نرمافزار يا پديدآ نرم

 2از نسـخه   2) توزيع نمايند. بـه عنـوان مثـال مـاده     GPLرا تحت شرايط همان ليسانس (مثالً 
GPL افزار يا قسمتي از آن را اصالح نمـوده و   هاي نرم يا كپي  توانيد كپي شما مي«دارد:  بيان مي
توزيع نماييد،  1افزار مبتني بر آن را ايجاد و سپس آن را كپي و مجدداً تحت شرايط ماده  ميك نر

هر اثري را كه توزيـع و   مجوزبايد  -... ب -به شرطي كه همه شرايط ذيل را رعايت نماييد: الف
ي از اين برنامه ناشي شده را به طـور كلـي و بـدون هـيچ     ئنماييد و به طور كلي يا جز منتشر مي

 ،ايـن  بنـابر ...».  -در اختيار اشخاص ثالـث قـرار دهيـد. ج    تحت شرايط همين ليسانساي  هزينه
كننـده   نيز تكرار شده است، اصـالح  GPL 3هايي در انتهاي نسخه  مطابق اين شرط كه با تفاوت

و  GPLافزار بايد نسخه اصالح شده خود را اوالً بدون هيچ هزينه و ثانياً تحت همان شـرايط   نرم
ماده مـذكور بـه    اساس، اين لثاً در اختيار ساير اشخاص و از جمله پديدآورنده اوليه قرار دهد. برثا

قبل مورد بررسي قرار گرفت، همچنين  سه محدوديت شامل توزيع مجدد بدون رويالتي كه در بند
گيـرد و   هاي مجدد كه در اين بند مورد بررسي قرار مي اجبار به استفاده از ليسانس قبلي در توزيع

                                                 
1- Richard Fontana and Others, A Legal Issues Primer for Open Source and Free Software 

Projects, Software Freedom Law Center, 2008, p. 4; David S. Evant & Bernard J. Reddy, 
Government Preferences for Promoting Open Source Software: A Solution in Search of a 
problem, 2003, p. 339, available at: http://www.mttlr.org/volnine/evans.pdf 
2- Fontana and Others, op. cit., p. 4. 
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در نهايت اجبار به در دسترس قرار دادن نسخ اصالح شده براي كليه اشخاص كه در بنـد بعـدي   
  مطالعه خواهد شد اشاره دارد. 

ر قراردادهـاي مجـدد ممنـوع    محدودكننـده د  وطتحميـل شـر   ،به موجب اكثر مقررات حقوق رقابـت 
نمايد، بايد بتواند به هـر   حصيل ميبه عبارتي شخصي كه كاال و خدماتي را خريداري و يا ت .1باشد مي

كه تحميـل   در حالي ؛نحو و با هر شرايطي آن را مجدداً مورد معامله قرار داده و به ديگران انتقال دهد
توان آن را به نوعي در تضاد  جديد نافي اين حق است و لذا مي ي كننده شرايط ليسانس قبلي به توزيع

افزار  چنين شرايطي در انگيزه اشخاص در اصالح و توسعه نرمبا حقوق رقابت دانست. به عبارتي ديگر 
  .2كننده تمام خواهد شد به ضرر مصرفتأثير گذاشته و در نهايت عدم ابتكار و خالقيت 

 4توان اظهار داشت در اكثر كشورهاي داراي حقوق رقابت از جملـه در بنـد    مي، در برابر اين نظر
، ملزم كردن طرف معامله به عقـد  قانون اساسي 44ل هاي كلي اص سياستجراي اقانون  44ماده 

ها، تنهـا در صـورتي نـافي حقـوق      قرارداد با اشخاص ثالث يا تحميل كردن شروط قرارداد به آن
اند كه رقابت آزاد در بازار را مختل نماينـد. لـذا تحميـل شـرايط      رقابت و ضد رقابتي شناخته شده

ـ    و لزومـاً نفسـه   عدي، فـي هاي ب  ) بر توزيعGPLليسانس قبلي (مثالً  ثير قـرار  أرقابـت را تحـت ت
  در سراسر جهان يكسان هستند.  GPLدهد؛ به ويژه آنكه شروط  نمي

با اين ايراد  ،3طور كه شركت مايكروسافت بيان داشته همان ،لفت ممكن است ادعا شود شرط كپي
زيرا همين كـه يـك    ؛سورس خواهد شد افزارها اپن اساسي مواجه است كه به مرور زمان اكثر نرم

 FOSSافزار جديدي كه از قسـمتي از   لفتي عرضه گرديد، هر نرم سورس با شرط كپي افزار اپن نرم
ند ويروسي اسـت كـه   سورس مان سورس ارائه شود و لذا اپن استفاده نمايد بايد الزاماً به صورت اپن

سـورس   افزارهـا اپـن   ه نـرم سورس خواهد نمود و به مـرور همـ   هرچه برخورد نمايد آن را نيز اپنبه 
  افزارها باقي نخواهد گذارد.   اين امر نيز به مرور زمان هيچ جايي براي رقابت در توليد نرم .4شوند مي

                                                 
، 1388 آذر ،ياقتصـاد  يها يبررس دفتر ،يبازرگان وزارت جهان، يكشورها ريسا و رانيا در رقابت قانون يبررس -1
  12 - 13 صص

2- Ilkka Rahnasto, Intellectual Property Rights, External Effects, and Anti-trust Law, 
Oxford University Press, 2003, pp. 134-135. 
3- Mikk Välimäki, op. cit., p. 3. 
4- Ibid. 



  سورس و حقوق رقابت: تعامالت و تعارضات افزارهاي اپن ليسانس نرم  68فصلنامه تحقيقات حقوقي شماره 

 

129  

مندرج در آن  لفت سورس و حتي شرط كپي اپنافزارهاي  شده است نرم گفتهايراد اين در پاسخ به 
افزار را  سعه نرمو رقابت عمومي در تو بيش از آنكه مانع از رقابت باشد، همكاري مشترك گسترده

اين كه چند شركت محدود وارد اين رقابت و مشـاركت نشـوند نـافي شـرايط      .1نمايد تشويق مي
توانند وارد رقابت توسعه شـده   هاي بزرگ مي توان اظهار داشت كه شركت رقابتي نيست. حتي مي

  ا اصالح شده اقدام نمايند.ه هاي تبليغاتي آن با درج نام خود بر روي فايل و از ظرفيت
بـر  افزارهايي را در يسانس، تنها نرمعالوه بايد توجه داشت كه شرط توزيع مجدد تحت همان له ب

افزارهاي مسـتقل   افزار اوليه تلقي شود، واال نرم افزار اشتقاقي يا غير مستقل از نرم گيرد كه نرم مي
ه توزيع به صـورت  نموده باشند، الزامي باستفاده  FOSSي يك ئو مجزا كه صرفاً از چند فايل جز

افزارها به صورت ويروسـي   لذا هراس مايكروسافت از اينكه در آينده همه نرم .2سورس ندارند اپن
  باشد.  سورس خواهند شد فاقد مبنا مي اپن

سورس در برابر ايرادات ضد رقابتي آن است كـه اشـخاص و    وانگهي يكي از دفاعيات مهم جامعه اپن
 Wallace vه ايـن دفـاع در پرونـده    كباشند. چنان گاه مجبور به مشاركت در پروژه نمي هيچ ها شركت

IBM 3هاي ديگر مورد استناد قرار گرفته و چه بسا متعاقباً نيز مورد استناد قرار گيرد و بسياري پرونده.  
د رقابتي سورس را ض اپنافزارهاي  لفتي در ليسانس نرم دانان شرط كپي اكثر حقوق به همين جهت

لفتي را داراي اثر ضد رقـابتي بـدانيم، نتيجـه     اين در حالي است كه چنانچه شرط كپي .4دانند نمي
كه ليسانس آن داراي شرط  FOSSكنندگان در يك پروژه  عملي آن خواهد شد كه مثالً مشاركت

كانه تلقي نمايند و افزار اقدام نموده و آن را مال توانند به توسعه و اصالح نرم باشد، مي لفتي مي كپي
مبني بر نقض شرط توزيع تحت همان ليسـانس (شـرط    FOSSدر مقابل دعواي احتمالي مالك 

  لفتي)، به عدم اعتبار شرط مذكور به واسطه تعارض با حقوق رقابت استناد نمايد. كپي
  هاي اصالحي بند سوم: شرط باز اعطاي فايل

گيرنده بايد هر نوع اصالحي  كه ليسانس شرط شده است چنين سورس هاي اپن در برخي ليسانس
در دسترس همگان اعم  ،را در توزيع مجددآن هاي اصالحي  نمايد، فايل افزار ايجاد مي در نرمكه 

                                                 
1- Ibid., p. 4. 
2- Ibid., p. 6. 
3- Sheppard, Balancing Free with IP: If Open Source Solutions become de facto Standards, 
Could Competition Law Start to Bite? op. cit., p. 80. 
4- Sheppard, Balancing Free with IP: Potential Competition Law Issues for Open Source 
Software, op. cit., p. 1; MikkVälimäki, op. cit., p. 3. 
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سـورس توزيـع    هاي اپـن  دهنده يا اشخاص ثالث قرار دهد. البته در بسياري از ليسانس از ليسانس
هاي  ، بايد فايلرا داشته باشدتوزيع مجدد  گيرنده قصد مجدد اجباري نيست، لكن چنانچه ليسانس

شود آن است كه چنـين   كه مطرح مي پرسشيدر دسترس همگان قرار دهد. حال نيز اصالحي را 
بهتـر اسـت    پرسـش باشند؟ قبل از پاسخ بـه ايـن    شروطي مشروع بوده يا ضد رقابتي و باطل مي

  هاي تجاري بررسي مختصر شود. وضعيت چنين شروطي در ليسانس
در حقوق آمريكـا درج   ؛شود هاي تجاري نيز غالباً يافت مي در ليسانس ،اعطاي اصالحاتط بازشر

هاي غير انحصـاري مشـمول قاعـده     ويژه در ليسانسه هاي تجاري و ب چنين شرطي در ليسانس
البته در قراردادهاي تجاري پاسخ قطعي وجود نداشته  .1شود معقوليت بوده و ضد رقابت تلقي نمي

مواردي كه چنين شرطي بستر سلطه اقتصادي يا زمينه انحصار را پس از خاتمـه قـرارداد    و لذا در
بر عدم مشـروعيت چنـين شـروطي     دهنده فراهم نمايد، دادگاه ممكن است متمايل براي ليسانس

هاي تحقيـق و   رنگ شدن انگيزه اعطاي اصالحات به كمهمچنين در مواردي كه شرط باز .2باشد
  .3ل و ضد رقابتي تلقي شودممكن است باط ينين شرطتوسعه بيانجامد، چ

سـورس چـه وضـعيتي     هاي اپن كه شرط بازاعطاي اصالحات در ليسانس پرسشدر پاسخ به اين 
توان اظهار داشت كه در دسترس قرار دادن اصالحات و نسخ جديد در اختيـار اشـخاص    دارند مي

گـذاري بـر اصـالح     تجـاري در سـرمايه  هـاي   تواند انگيزه شركت جا كه اين شرط مي ثالث، از آن
FOSS  هايي  رقابتي تلقي گردد. شركت و در نتيجه رقابت را كاهش دهد، ممكن است ضد تضعيفرا

نماينـد، غالبـاً تمايـل دارنـد تـا       گـذاري مـي   فعاليت و سـرمايه افزار  نرمكه بر روي توسعه و اصالحات 
  پذيرد انتقال دهند.  ها را مي نمحصوالت خود را با شرايط دلخواه به هر كس كه شرايط آ

سورس معموالً متقابل بوده  هاي اپن اما بايد توجه داشت كه شرط بازاعطاي اصالحات در ليسانس
دهد. لذا هر اصـالحي كـه    دهنده نيز مجدداً اصالحات خود را در اختيار همگان قرار مي و ليسانس

چنان انگيـزه ابتكـار و توسـعه را     هم صورت گيرد همگان در وضعيتي مشابه قرار داشته و اين امر

                                                 
1- American Bar Association, Intellectual Property and Antitrust handbook, American Bar 
Association pub, USA, 2007, p. 418. 
2- U.S. Department of Justice, Antitrust Enforcement and Intellectual Property Rights, Biblio 
Bazaar, LLC, USA, 2008, pp. 92-93. 

ك. ر يتجـار  يهـا  سـانس يل در اصـالحات  اي بهبودات يبازاعطا شرط تيوضع خصوص در شتريب مطالعه يبرا -3
  .246-251 صص ن،يشيپ ،يرهبر و جعفرزاده،
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اعطاي اصالحات هاي تجاري نيز چنانچه شرط باز نسنمايد. در ليسا گيرنده حفظ مي براي ليسانس
معقوليـت قـرار   قاعـده  متقابل باشد، شرط مذكور ضد رقابتي تلقي نشـده و بلكـه تحـت شـمول     

 سعه و تحقيق بوده و بنـابر سورس همكاري مشترك در تو عالوه يكي از اهداف اپنه ب .1گيرد مي
افزارهـاي   تابد، نبايد وارد پروژه شده و بلكه تمركز او بر نرم اين كسي كه چنين همكاري را برنمي

بـيش از آنكـه    FOSSشـده   هاي اصالح عالوه شرط بازاعطاي فايله گردد. ب تجاري پيشنهاد مي
هـا در اختيـار همگـان امكـان      انگيزه تحقيق و توسعه را كاهش دهد، با در دسترس قرار دادن آن

چنين   اي معدود در توسعه نمايد. عدم تمايل عده تر را فراهم مي تحقيق و توسعه در سطحي وسيع
  افزارهايي نافي رقابت نخواهد بود.  نرم

  بند چهارم: شرط حق اختراع متقابل
د مطالعـه  كه وضعيت رقابتي يا ضد رقابتي آن بايد مور FOSSهاي  يكي ديگر از شرايط ليسانس

 Apacheاز نسـخه  3باشـد. بـه عنـوان مثـال مـاده       مي 2»شرط حق اختراع متقابل«قرار گيرد، 

License 2.03  هـاي   كه مفاد آن در اكثر ليسـانسFOSS  موضـوع پتنـت نيـز يافـت      متضـمن
از جمله شـامل  ( گيرنده) در برابر هر شخص با اين ادعا  اگر شما (ليسانس«دارد:  شود، بيان مي مي
كـه اثـر يـا    مبنـي بـر اين   ،نماييد نقض حق اختراعي مستقل يا دعواي متقابل) اقامه دعواي دعوا

، در ايـن  به نحو غير مستقيم ناقض حق اختراع شما شده استدر اثر مستقيماً يا  مندرجمشاركت 
گونه ليسانس اختراع اعطا شده به شما به موجب اين ليسانس نسبت به آن اثر از تاريخ صورت هر

  .4»دعواي شما خاتمه خواهد يافتاقامه 
تا زماني باقي  FOSSشود كه ليسانس اختراع اعطا شده به موجب ليسانس  اين مالحظه مي بنابر

هاي در پروژه نسبت به اختراعـات   اثر يا مشاركتيك كننده از آن، مدعي تجاوز  است كه استفاده
ورس داراي يك اختراع باشد كه اصـل  س كننده از اپن چنانچه استفاده ،خود نباشد. به عبارتي ديگر

                                                 
1- Dralter, Jay, Licensing of Intellectual Property, Law Journal Press, USA, 2006, p. 7-93. 
2- Patent retaliation clause 

افـزاري آپـاچي    توسط بنيـاد نـرم  است كه سورس  هاي اپن ليسانس) يكي از Apache Licenseليسانس آپاچي ( -3
هـاي   اولين نسخه اين ليسانس بود كه امروزه تنها نسبت به پـك  Apache License 1.0 تشر شده است. نسخهمن
افـزاري   ط موسسـه نـرم  توسـ  Apache License 1.1نسـخه  شود. پـس از آن  اعمال مي Apacheافزاري قديم  نرم

 تصويب گرديد. Apache License 2.0نسخه  2004منتشر گرديد و سپس در سال  2000در سال  آپاچي
4- Apache License, Version 2.0 § 3 (January, 2004). 
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كننده مذكور  يا اصالحات آن از اختراع وي استفاده نموده باشد، در اين صورت استفاده FOSSافزار  نرم
استفاده نمايد كه مدعي تجاوز پروژه به حق اختراع خود نباشد.  FOSSتواند از پروژه  تنها تا زماني مي

نمايد و قصد ادامه استفاده از آن را نيز  سورس استفاده مي فزار اپنا در واقع از اين طريق كسي كه از نرم
  كنندگان در زنجيره پروژه را طرح خواهد نمود.  تر دعواي تجاوز عليه مشاركت دارد، كم

در خصوص ماده فوق كه به عنوان مثال ذكر گرديده چنـد نكتـه قابـل توجـه اسـت. اول آنكـه       
هـاي مشـاركتي    د دعواي تجاوز اصل پروژه و همچنين نسـخه گيرنده) نباي كننده (ليسانس استفاده

دوم آنكه اگر دعواي فـوق را اقامـه نمايـد،     ؛اصالح شده را نسبت به حق اختراع خود طرح نمايد
رايت اعطا شده بر اعتبار  تنها ليسانس اختراع اعطا شده به وي سلب خواهد شد و لذا ليسانس كپي

وجب ماده مذكور تنها اقامه دعواي تجاوز به حقـوق اختـراع   نكته ديگر آنكه به م ؛خود باقي است
  1ندارد. يرايت منع منع شده است و لذا طرح دعواي تجاوز به حقوق كپي

كه شرط حق اختراع متقابل را بـه نـوعي محـدود درج نمـوده و در      Apache Licenseبرخالف 
 هاي نمايد، ليسانس وژه را منع ميموجود در پر» اختراع«موارد اقامه دعواي تجاوز، تنها استفاده از 

Academic Free License، Common Public License،Mozilla License   و همچنـين
افـزار (اعـم از    كننده دعوا از نـرم  هرگونه استفاده اقامه Open Software License2  2.0 نسخه

به عنوان مثال ماده  .3دنماي ) را در چنين مواردي منع ميحق اختراعرايت يا  استفاده از حقوق كپي
اين ليسانس بـه طـور اتوماتيـك از    «دارد:  بيان ميOpen Software License  2.0 نسخه 10

(اعم از دعواي مستقل يا دعـواي تقابـل) در مـوارد     حق اختراعتاريخي كه شما دعواي تجاوز به 
اده از هـر نـوع   گيرنده) حـق اعمـال و اسـتف    ذيل مطرح نماييد خاتمه يافته و ديگر شما (ليسانس

 حق اختراعحقوق اعطا شده به موجب اين ليسانس را نخواهيد داشت: الف: اقامه دعواي تجاوز به 
افزار باشد. ب: اقامه دعواي  دهنده در خصوص حق اختراعي كه قابل استفاده در نرم عليه ليسانس

                                                 
1- Raymond T. Nimmer, op. cit., p. 76. 

هـاي مـذكور و    براي آشنايي بـا ليسـانس   .سورس هستند  هاي متداول اپن هاي مذكور از جمله ليسانس ليسانس -2
 ها رك. مشاهده متن آن

http://opensource.org/licenses/index.html  
3- Raymond T. Nimmer, op. cit., p. 76. 
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اصلي يـا اوليـه   قابل استفاده در اثر  حق اختراععليه هر شخص در خصوص حق اختراع تجاوز به 
  .1»افزارها) افزارها و سخت ساير نرم(و البته شامل آثار تركيبي اثر اوليه با 

ذكر شده آن اسـت كـه    Apache Licenseترين تفاوت در نحوه بيان ماده فوق با آنچه در  مهم
تنها استفاده  Apache licenseكه  دهد، در حالي سورس خاتمه مي ماده فوق به كل ليسانس اپن

  نمايد.  ليسانس اختراع موجود در آن را منع مياز 
شود آن است كه آيا شرط حق اختراع متقابل ضد رقابتي بوده يا آنكـه   كه مطرح مي پرسشيحال 

گيرنـده   شود كه در واقع با استفاده ليسانس جا ناشي مي شود؟ ابهام از آن قانوني و مشروع تلقي مي
كـار رفتـه را بـه واسـطه      افزار مذكور به خود كه در نرم ، وي نيز مجوز استفاده از اختراعFOSSاز 
دهنـده يـا سـاير     به ساير اشخاص درگير در پـروژه اعـم از ليسـانس   » شرط حق اختراع متقابل«

به نوعي حق انحصاري خود  FOSSها اعطا نموده است. لذا وي به واسطه نياز به  گيرنده ليسانس
پـروژه اعطـا نمـوده، در حـالي كـه در حالـت عـادي         كنندگان در بر اختراع را رايگان به مشاركت

كـرد. لـذا ايـن اعطـاي      ها حـداقل رايگـان اعطـا نمـي     االصول چنين مجوزي را به همه آن علي
وار مجوز استفاده از اختراع كه در قالب شرط نتيجه صورت گرفته، انگيزه صاحب اختراع  اتوماتيك

همچنين شـرط   مر مخالف حقوق رقابت است.را بر توسعه اختراع خود كاهش خواهد داد كه اين ا
 ؛باشـد  كنندگان تجاري نامناسب مـي  حق اختراع متقابل از جمله شروطي است كه براي مشاركت

نماينـد،   سورس استفاده مـي  افزار اپن افزاري تجاري كه از نرم هاي نرم چرا كه در نتيجه آن شركت
سـورس از دسـت    بط خود با آن اپنمهمي را در خصوص اختراعات مرت  ممكن است حقوق بالقوه

سـورس، پديدآورنـده    افزار اپـن  در صورت استفاده آن شخص يا شركت تجاري از نرم زيرا ،بدهند
FOSS توانند بـراي اصـالح و توسـعه پـروژه از اختراعـات آن       كنندگان در آن نيز مي و مشاركت

  شركت يا شخص استفاده نمايند.
شـايد بتـوان آن را بـا شـروط      ،»شرط حق اختراع متقابل«ضد رقابتي بودن  احتمالبراي تقويت 

دهنـده   هاي تجاري مقايسه نمود. شروط پيوندي شروطي است كـه ليسـانس   پيوندي در ليسانس
هـايي را كـه    وريانظـر از موضـوع اصـلي قـرارداد، فنـ      نمايد كـه صـرف   طرف مقابل را ملزم مي

جاي  پذيرش يكاقع انعقاد قرارداد را منوط به گيرنده نياز ندارد نيز از وي اخذ نمايد و در و ليسانس

                                                 
1- Open Software License, version 2.0, § 10 
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منـوط   FOSSيا اختراعات موجـود در   FOSSدر مانحن فيه نيز بقاي ليسانس  .1نمايد هر دو مي
در آن از آن اسـتفاده شـده،    FOSSگيرنده نيز اگر اختراعـي دارد كـه در    بر آن است كه ليسانس

  .عليه ساير اشخاص در پروژه اقامه دعوا ننمايدخصوص 
االصـول مشـروع و    علـي  FOSSهـاي   در ليسـانس » شرط حق اختراع متقابـل «رسد  به نظر مي

قانوني بوده و تعارضي با حقـوق رقابـت نـدارد. در واقـع اوالً اعطـاي ليسـانس اختـراع از سـوي         
ثانيـاً مالـك    ؛نمايـد  سورسي است كه اخـذ مـي   افزار اپن گيرنده غالباً در برابر ليسانس نرم ليسانس
صرفاً به طور ضمني اذن استفاده از اختـراع در   FOSSواسطه شرط مذكور در ليسانس ه ب اختراع

كننـدگان در پـروژه    سـورس را اعطـا نمـوده و لـذا مشـاركت      افزار اپـن  كار رفته در نرم محدوده به
ي اثالثاً مالك اختراع صرفاً حق اقامه دعو ؛ها استفاده نمايند توانند از اختراع وي در ساير جنبه نمي

را ندارد و لـذا كليـه حقـوق خـود در برابـر سـاير        FOSSكنندگان در پروژه  تجاوز عليه مشاركت
 Apache Licenseنسخه 3ها و از جمله در ماده  رابعاً در اكثر ليسانس ؛باشد اشخاص را دارا مي

كـار رفتـه    بـه  FOSSگيرنده صرفاً متعهد شده در خصوص حق اختراع خود كه در  ، ليسانس 2.0
توانـد   اين اگر او حفظ انحصار در اختراع خود را مقرون به صرفه بداند، مي امه دعوا ننمايد. بنابراق

كننـدگان در آن   يـا مشـاركت   FOSSتواند عليه پـروژه   از تعهد خود تخلف نموده و در نتيجه مي
مـذكور را نخواهـد    FOSSاقامه دعوا نمايد، لكن در اين صورت وي نيز ديگـر حـق اسـتفاده از    

اي كه داراي حق اختراع مـرتبط   كننده نسخه، استفادههمين از  3در ماده  ،به عبارتي ديگر داشت.
باشد، ليسانس اختراع خود را اعطا ننموده اسـت، بلكـه صـرفاً متعهـد      و مورد استفاده در پروژه مي

شده است كه در آن خصوص دعواي تجاوز اقامه ننمايد. ضمانت اجراي تخلـف از آن شـرط نيـز    
تنهـا  البته اين استدالل  باشد. رفاً ممنوعيت متقابل وي از استفاده از اختراع موجود در پروژه ميص

هايي تنظيم و در آن شرط متقابل مبني  اما ممكن است ليسانس ؛باشد مزبور ميبا توجه به نسخه 
اصـالً  بر اعطاي اختراع مورد نياز و استفاده شده در پروژه شرط گردد كه در چنين فرضـي ديگـر   

هـا ديگـر    گونه ليسانس در اينزيرا  ؛دشااشته بامكان اقامه دعواي تجاوز به حقوق اختراع وجود ند
  سورس، ليسانس اختراع خود را نيـز بـه كليـه    مالك اختراع به طور اتوماتيك با قبول ليسانس اپن

                                                 
 ،يرهبـر  و جعفـرزاده، ك. ر يتجـار  سـانس يل يقراردادهـا  در يونديپ شروط تيوضع خصوص در مطالعه يبرا -1
 .252-258 صص ن،يشيپ
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ه اختراع خـود  تواند هموار خامساً مالك اختراع مي ؛سورس اعطا نموده است گيرندگان اپن ليسانس
سـورس نشـده در    افزار اپن ها وارد نرم را توسعه داده و از مزاياي انحصاري آن تا زماني كه توسعه

سورسـي كـه    افزار اپـن  ها و اصالحات در نرم برابر همگان بهره ببرد. همچنين پس از درج توسعه
انحصاري خـود نسـبت    تواند از حق چنان مي كند، مالك اختراع هم مالك اختراع از آن استفاده مي

 هاي آن در برابر ساير اشخاصي كه در پروژه شركت ندارند استفاده نمايد. بنـابر  به اختراع و توسعه
  نبايد متعارض با حقوق رقابت دانست.االصول  عليرا » شرط حق اختراع متقابل«اين 
  استفاده از وضعيت مسلط اقتصادي  پنجم: سوء بند

باشـد. بـه    استفاده از وضعيت مسلط اقتصادي مي اصل منع سوء يكي از اصول مهم حقوق رقابت،
) نيـز بـا الهـام از همـين اصـل،      EC Treatyپيشـين   82(مـاده   TFEU 102عنوان مثال ماده 

سوءاستفاده شخص يا اشخاصي كه داراي وضعيت مسلط اقتصادي در بازار يا در قسمتي از بـازار  
داند. ماده  عضو (اتحاديه اروپا) اثر گذارد را ممنوع ميهاي  ها بر تجارت بين كشور بوده و اقدام آن

شود كه وضعيت مسلط اعم از شخصي يا مجموعي در يـك بـازار مـورد     در جايي اعمال مي 102
  نظر وجود داشته باشد. 

براي تعيين وضعيت مسلط در بـازار بايـد ابتـدا محصـول مربوطـه و همچنـين بـازار جغرافيـايي         
% يك كاال در يك بـازار باشـد،   40نانچه سهم يك بنگاه بيشتر از مشخص گردد. به طور كلي چ

%، احتمـال تسـلط   50اي بر تسلط آن بنگاه بر آن بازار باشد. سهم بيشتر از  تواند اماره اين امر مي
نمايد. البته براي تعيين وضعيت مسلط در بازار عوامل ديگري  آن بنگاه بر بازار را بسيار تقويت مي

  .1پذيري تقاضا بايد مطمح نظر قرار داده شود د كاال و همچنين ميزان انعطافهمچون موانع ورو
و  ،چنـان مطـرح   آن FOSSسورس به عنوان مثال ممكـن اسـت يـك     افزارهاي اپن در حوزه نرم

مـذكور   FOSSچنان ضـروري باشـد كـه     افزارهاي ديگر آن استفاده از آن يا قسمتي از آن در نرم
باشد و ممكن است يك  اي تئوريك نمي ار باشد. اين امر صرفاً مسالهداراي موقعيتي مسلط در باز

FOSS بر گيرد و يا آنكه با افزارها را در فته بسياري از نرمر چنان با سرعت در بازار پراكنده و رفته
شود. بديهي است در چنـين شـرايطي    پذيرش و مقبوليت آن، به نوعي واجد استاندارد غير رسمي 

نويسـي   نويسان ديگر نيز ممكن است براي همان عملكرد از همان شيوه برنامـه  بسياري از برنامه
                                                 

1- Sheppard, Balancing Free with IP: Potential Competition Law Issues for Open Source 
Software, op. cit., p. 2. 
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تصـادي بـراي آن   استاندارد استفاده نموده و در نتيجه اين مقبوليت، سبب ايجاد وضعيت مسلط اق
  .1افزارخواهد شد نرم

بايد تعيين شود كه چه اقـداماتي   ،پس از احراز وضعيت مسلط اقتصادي براي يك يا چند شخص
اين اسـت كـه كـدام يـك از اقـدامات       پرسششود. در واقع  وءاستفاده از اين وضعيت تلقي ميس

شخصي كه داراي وضعيت مسـلط اقتصـادي در بـازار اسـت، سوءاسـتفاده از آن وضـعيت تلقـي        
سورس سوءاستفاده از وضعيت مسـلط   افزارهاي اپن گردد؟ از جمله مواردي كه در خصوص نرم مي

  توان به موارد ذيل اشاره نمود: شود مي  ي مياقتصادي در بازار تلق
سورس؛ از جمله شرط عدم امكـان اسـتفاده تجـاري     هاي اپن درج شروط ناعادالنه در ليسانس  -

  گان بعدي يا شرط عدم مسئوليت. كنند دهندگان و توزيع براي توسعه
ي مالكانه را به بعضي بردار آميز؛ به عنوان مثال ممكن است پديدآورنده اجازه بهره رفتار تبعيض -

  اي ندهد. دهندگان داده و به بعضي ديگر چنين اجازه توسعه
موردي به توان  شرط اختيار تغيير ليسانس؛ از جمله موارد سوءاستفاده از وضعيت مسلط اقتصادي مي  -

كه هر زمـان بخواهـد شـرايط     نمايد  ميسورس شرط  كه پديدآورنده در ليسانس اپن اشاره داشت
   ليسانس را تغيير دهد. ،را تغيير دهد و متعاقباً نيز پس از مسلط شدن بر بازارليسانس 

رسد بايد مـورد بـه    در خصوص ساير موارد سوءاستفاده از وضعيت مسلط اقتصادي نيز به نظر مي
  مورد و در شرايط خاص همان پرونده مورد بررسي قرار گيرد.  

كه در خصوص عدم تعارض شرط توزيـع بـدون    هايي دانان همان استدالل به نظر برخي از حقوق
نيز قابل  امراالصوال در خصوص اين  لفتي با حقوق رقابت بيان گرديد علي رويالتي و يا شرط كپي

  .2باشند ارائه مي
لفتـي در   چه شرط توزيع بدون رويالتي و شرط كپياگرتوان اظهار داشت  در مقام نقد نظر فوق مي

كنندگان بوده  سطه آنكه داراي منافع متعددي براي بازار و مصرفبه وا سورس را هاي اپن ليسانس
ندانست، لـيكن در مـواردي    االصول ضد رقابتي توان علي د، مينباش و مبتني بر قاعده احسان مي

چنان مسلط و از اين تسلط خود سوءاستفاده نمايد، به طوري  سورس در بازار آن كه مالك يك اپن

                                                 
1- Sheppard, Balancing Free with IP: If Open Source Solutions become de facto Standards, 
Could Competition Law Start to Bite? op. cit., p. 76. 
2- MikkVälimäki, op. cit., p. 12. 
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تـوان   كنندگان را نيز تضمين ننمايـد، مـي   مواجه نموده و منافع مصرفكه رقابت آزاد را با اخالل 
  رض با حقوق رقابت دانست.اعتاستفاده از وضعيت مسلط اقتصادي و م اقدام وي را سوء

  گيري نتيجه
كننـده   سورس داراي اهداف متعدد از جمله مقابله با انحصار و حمايت از مصـرف  هاي اپن ليسانس

باشـند. از   االصول در هماهنگي كامل بـا اهـداف حقـوق رقابـت مـي      ليباشد كه اين اهداف ع مي
سورس شروط متعددي وجود دارد كه در برخـي مـوارد ممكـن     طرفي در قراردادهاي ليسانس اپن

است در تعارض با حقوق رقابت قرار داشته باشند. البته احتمـال تعـارض يـك شـرط منـدرج در      
باشد.  سورس مي هاي اپن ر از شروط مندرج در ليسانستجاري با حقوق رقابت بسيار بيشت  ليسانس

رقـابتي بـودن شـرايط     سورس، احتمال ضد هاي اپن در هر حال به واسطه ماهيت خاص ليسانس
باشد. به عنوان مثال شروطي از جمله شرط تثبيت قيمت، شـرط   ها بسيار ضعيف مي مندرج در آن

االصـول در   هنگام توزيـع مجـدد، علـي    بازاعطاي اصالحات و يا شرط تبعيت از شرايط خاص در
كـه درج شـروط مـذكور در     شـوند، در حـالي   رقـابتي محسـوب مـي    هاي تجـاري ضـد   ليسانس
در مـوارد   ،نياگردند. با وجود  سورس بنا به داليل مختلف ضد رقابتي تلقي نمي هاي اپن ليسانس

هـاي   ليسـانس  بسيار محدود و تحت شرايطي خاص، سوءاستفاده از وضعيت مسلط اقتصـادي در 
  رقابتي تلقي گردد. سورس نيز ممكن است ضد اپن

سورس در ايران و تمايـل كـاربران بـه     افزارهاي اپن در هر حال با توجه به گسترش روزافزون نرم
هـاي   ها، ضروري است شوراي رقابت ايران با دقت و وسواس به ابعاد رقابتي اين نوع ليسانس آن

  ها را تعيين نمايد. شروط ضد رقابتي آندر حال رواج توجه خاصي نموده و 
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