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  چكيده
المللي سـعي دارد در عـين         دهد كه جامعه بين     المللي حقوق مؤلف نشان مي       بين قواعدسير تحول   

مندي تمام كشورهاي جهـان از   ، بهرهعلمي، ادبي و هنري  فكري،تأمين حداكثر حقوق پديدآورندگان آثار
هـاي   هـا در زمينـه   ها را كه بـراي پيـشرفت و توسـعه ملـت         گونه پديده  وي اين آوردهاي مادي و معن     دست

  :  نمايد  تضمين،گوناگون اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي ضروري و الزم است
 اكتفا به ذكـر تمثيلـي مـصاديق     با و علمي، ادبي و هنري    با پرهيز از ارائه تعريفي ثابت از آثار          ـ 1

  . هاي فكري فراهم شده است  آفرينشگونه  اينن حمايت از تمام انواع جديدها، امكا  پديدهنشايع اي
 با وضع اصل رفتار ملي، لزوم مساوات و پرهيز از تبعيض در حمايت از آثار خارجي مورد تأكيد                   ـ 2

  . قرار گرفته است
 هاي تعيين شده براي حمايت از حقوق مـالي و           حداقل  كشورهاي متعاهد اصوالً حق عدول از      ـ 3

  . غيرمالي پديدآورندگان را ندارند
 مقـررات  ةونديـشر در برخي موارد و نيز وضع تدريجي و پ    ) رزرو(بيني كردن حق شرط       با پيش ـ  4

المللي حقوق مؤلـف،      هاي بين    الحاق آنها به كنوانسيون    ةقابل توجه به نفع كشورهاي در حال توسعه، زمين        
  .است بيش از پيش فراهم شده
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  مقدمه
هاي اخيـر،     هاي فكري، علمي، ادبي و هنري در سده         انگيز آفرينش    حيرت رشد و گسترش  

رسـاني و ارتباطـات و نيـز توسـعه مبـادالت              تحول و پيشرفت وسايل و ابزار انتشار، تكثير، اطالع        
بينـي    المللي را بر آن داشت كه در سطح فراملي، اقدام به پيش             فرهنگي ميان كشورها، جامعه بين    

گونه آثار فكري نمايـد       اي حمايت از حقوق مالي و معنوي پديدآورندگان اين        قواعد حقوقي الزم بر   
المللي برن، ژنو و پاريس در         سه كنوانسيون بين   1971 و   1952،  1886و در اين راستا، در سالهاي       

هـاي تجـاري حقـوق     راجع به جنبه» تريپس « انعقاد يافت و سپس موافقتنامه 1مورد حقوق مؤلف 
 مقررات سـازمان    ةاروگوئه به مجموع    طي سند نهايي مذاكرات دور     1994 مالكيت فكري به سال   

سـازمان  ) رايـت  كپي(، معاهده حقوق مؤلف 1996تجارت جهاني اضافه گرديد و سرانجام در سال         
  . منعقد گرديد(WIPO)جهاني مالكيت فكري 

هـده و   هـا و معا     درحال حاضر شمار زيادي از كشورها به تمام يا برخي از اين كنوانـسيون             
انـد و كـشورمان نيـز        اند و برخي نيز بنا به عللي هنوز به آنها ملحق نشده             موافقتنامه مزبور پيوسته  

المللي و زيستن در جامعه جهاني كنـوني   كه اوالً مشاركت در زندگي بين   حال آن  .يكي از آنها است   
در آن اسـت،     عضوي مؤثر و فعال منوط به پذيرش و رعايت نظم حقوقي عقاليي حاكم               عنوان  به

المللي جز  ثانياً حمايت از حقوق پديدآورندگان ايراني آثار فكري علمي، ادبي و هنري در سطح بين       
پـذير نخواهـد      المللي حق مؤلف امكان     هاي بين   با پيوستن به كنوانسيونها و معاهدات و موافقتنامه       

رش موافقتنامـه    پـذي  (W.T.O)شرط عضويت كشورها در سازمان تجارت جهاني         شد و ثالثاً پيش   
توانـد بـه     المللي حق مؤلف نيـز مـي        ا و معاهدات بين   هاست و الحاق به ساير كنوانسيون     » تريپس«

  .حصول اجماع براي پذيرش ايران در اين سازمان، كمك كند
المللـي    كنيم سير تحول موازين و قواعد حقوقي بـين          رو در نوشتار حاضر تالش مي      از اين 

لمي، ادبي، هنري را با تكيـه بـر كنوانـسيون بـرن كـه شـالوده و        ع،هاي فكري  حاكم بر آفرينش  
  2.المللي حق مؤلف است بررسي نماييم هاي بين ها و معاهدات و موافقتنامه اساس ساير كنوانسيون

  

                                                           
1. Droit d'auteur = Copyright. 

هـا و عالئـم صـنعتي و          هاي فكري است و اختراعـات و طـرح           حقوق مالكيت صنعتي و تجاري كه نوع ديگري از آفرينش          .2
دكتر عبدالحميـد شـمس،   . براي مطالعه تفصيلي در اين نوشتار رك   . گيرد از موضوع اين نوشتار خارج است        بر مي  تجاري را در  

  .1382، سمت، 1نعتي، چ حقوق مالكيت بر عالئم تجاري و ص
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  بخش اول
  1886كنوانسيون برن 

  
   تاريخچه و كليات  :الف

ر به افول قراردادهـاي      منعقد گرديد، منج   3 در برن  1886 سپتامبر   9اين كنوانسيون كه در     
 يـك سـند    عنـوان   به شد و خود      ادبي و هنري   دو جانبه حمايت از حقوق پديدآورندگان آثار فكري       

 گونـه    ايـن  حقـوق مـالي و غيرمـالي ناشـي از         كننـده   المللي معتبر و مستحكم، نقش تضمين         بين
  . هاي فكري را به عهده گرفت آفرينش

المللـي تأسـيس شـده در          ادبي و هنري بـين      راه و هدف انجمن    ةاين سند كه ادامه دهند    
 سطح باالتري از حمايت را به پديدآورندگان اعطاء كرده و تضمين بيشتر و              4 ميالدي است،  1878

 چنين بيان كـرده     5»كلود مازويه  «فلسفه وجودي اين كنوانسيون را      . موثرتري فراهم ساخته است   
   :است

، تكثير و استفاده از آثار فكري و نيز توسـعه و            گسترش و پيشرفت مستمر ابزار و وسايل انتشار        «
تحول مبادله فرهنگي بين كشورها، مستلزم اين بود كه حقـوق پديدآورنـده نـه تنهـا از طريـق                    

المللي نيز مورد حمايت قرار گيرد و كنوانسيون برن اين هـدف              قوانين داخلي، بلكه در سطح بين     
، آثار پديدآورندگان هر يك از كشورهاي عضو        را برآورده كرد چرا كه مطابق اصول مندرج در آن         

  6.»گيرند در ساير كشورهاي عضو كنوانسيون، همانند پديدآورندگان داخلي مورد حمايت قرار مي
  

تواننـد در     آور بـوده و كـشورهاي عـضو نمـي           اصوالً قواعد مندرج در كنوانسيون برن الزام      
. پذيرفته شده باشد  ) شرط( كه حق رزرو     داخل قلمرو خود از آنها عدول كنند مگر در موارد خاصي          

  ازكرات مورد تجديد نظر قرار گرفته است كـه   بهتاكنونمتن اصلي اين كنوانسيون از زمان انعقاد  
 سـند اسـتكهلم   1948،9 سـند بروكـسل   1928،8 سـند رم  1908،7تـوان سـند بـرلن      اهم آنها مي  

  12.نام برد 11 را1971 و سند پاريس 1967،10
                                                           

3. Berne. 
4. Association littéraire et artistique internationale en 1878. 
5. Claude Masouyé. 
6. C.Masouyé, Guide de la convention de Berne, Genève, O.M.P.I., 1978, p. 5. 
7. Acte de Berlin. 
8. Acte de Rome.  
9. Acte de Bruxelles.  
10. Acte de Stockholm. 
11. Acte de Paris. 
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 اصل رفتار ملي را در برداشـت امـا انجـام            1886ر است كه گرچه سند      اين نكته قابل ذك   
تشريفات حاكم در كشور مبدأ اثر را الزم دانسته بود و قواعد مربوط به حقوق حداقل نيز فقط حق 

ص و تقويت حمايـت از      ي اما تجديد نظرهاي بعدي به منظور اصالح نقا        گرفت،  در بر مي  ترجمه را   
، اعضاء كنوانسيون برن در شهر برلن       1908 به سال  در نتيجه رفت،  حقوق پديدآورندگان صورت گ   

، حقـوق غيرمـالي     1928بر حذف اصل لزوم رعايت تشريفات توافق كردند، در سند رم بـه سـال                
 نيز به حقوق مالي اضافه گرديد، در سـند          13پديدآورنده نيز پذيرفته شد و حق مالي پخش راديويي        

 14 سال پس از مرگ پديدآورنده مقرر گرديد و حق تعقيب   50  بروكسل، مدت حمايت از اثر،     1948
 استكهلم، گسترش جغرافيايي كنوانسيون در اولويـت  1967  سال  در سند  . شد در سند گنجانده  نيز  

 اينكـه قرار گرفت و منجر به تصويب پروتكلي به نفع كشورهاي در حال توسعه گرديد و سرانجام             
هاي در حال توسعه و نيـز شناسـايي حـق تكثيـر و              قواعد كلي ماهوي مربوط به حمايت از كشور       

حـاكم    سـند پـاريس    هم اكنون اساسـاً    16. پاريس، درج گرديد   1971  سال  در سند  15برداري  نسخه
گيرد اما برخي كشورهاي عضو، كماكان عضو سند رم يا بروكسل يـا                و مورد استناد قرار مي     است

و اداره كننـده آن، سـازمان جهـاني مالكيـت           مقر كنوانسيون برن در ژنو بوده       . اند  برلن باقي مانده  
  17. است(.O.M.P.I) فكري

  
   آثار مورد حمايت   :ب

 شـامل تمـام     18»آثـار ادبـي و هنـري       « كنوانسيون برن، اصـطالح      2 ماده   1براساس بند   
   :توليدات ادبي، علمي و هنري صرف نظر از چگونگي شكل و صورت تجلي و ظهور آنهاست

 آثـار   20 وعظهـا،  19هـا،   هـا، نطـق     ها، كنفـرانس    ا و ديگر نوشته   آثاري نظير كتاب، بروشوره   
هاي موزيكال همراه با كالم يا بـدون كـالم،             دراماتيك، تركيب  ـ ، موزيكال »دراماتيك «داستاني  

                                                                                                                                        
12. H. Desbois, Caractères essentiels de la révision de Bruxelles de la convention de Berne, in Mélanges 

Marcel Plaisant, Sirey, Paris, 1960, p. 239. 
13. Radiodifusion. 
14. Droit de suite. 

15. reproduction. 
16. C. Masouyé, La convention de Berne depuis Stockholm: in Revue internationale de droit d'auteur, 

Janvier 1984, p. 3.  
17. Organisation mondiale de la propriété intellectuelle = (WIPO): Word Intelectual Property 

Organisation. 
18. Oeuvres littéraires et artistique. 

19. Allocutions. 
20. Sermons. 
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هاي شـبه سـينمايي توليـد         ها، آثار سينمايي و آنچه توسط روش         و پانتوميم  21آثار مربوط به رقص   
 گراور، ليتوگرافي، آثار عكاسـي      26سازي،   مجسمه 25معماري، 24 نقاشي، 23 آثار طراحي،  22شده است، 

 28 تـصويرها،  27شـود، هنرهـاي ظريـف و كـاربردي،          هاي مشابه آن توليد مي      و آنچه توسط روش   
 مربـوط بـه جغرافـي،       30هـا و آثـار تجـسمي         كروكـي  29هـا،   ها و نقشه    هاي جغرافيايي، طرح    نقشه

از مـصاديق آثـار فكـري تحـت حمايـت            همگـي    و علمي  معماري    آثار ،)برداري  نقشه(توپوگرافي  
  . كنوانسيون برن هستند

   2 ماده 1 مالحظات مربوط به بند ـ   بـ1
  :گيرد اختصار مورد بررسي قرار ميه باين مقرره مستلزم مالحظات گوناگوني است كه 

  
  31 اثر خارجي شكل و صورتاهميت ـ 1

تجـسم خـارجي فكـر و        32هاي حقوقي داخلي نيز پذيرفته شده است،        كه در نظام   همچنان
» كلـود مازويـه   « چنانكـه  از آثـار اسـت و   حمايت متناسب، شرط صورت و شكل  انديشه در قالب  

ها و نظاير آن، تجلي و ظهور يابـد چـه             ها، طرح    كلمات، نت  واسطه  بهگويد، بايد فكر و انديشه        مي
 آنكـه  اين تجلي و ظهور است كه قابل حمايت شدن است نه نفس انديشه و فكر محـض بـدون                  

  .  به خود گرفته باشد محسوسصورت خارجي
  
   حصري نبودن موارد مذكور در اين بند ـ 2

 مصاديق آثار هنري و ادبي در اين بند ذكر شده است، من بـاب تمثيـل             عنوان  بهآنچه كه   
هاي حقوقي داخلـي      فلسفه اين امر كه مورد اقتباس بسياري از سيستم        . ه حصري ندارد  نببوده و ج  

هاي علمي و فني از زمان         پيشرفت واسطه  به اين است كه اشكال و صور جديدي كه          33گرفته قرار

                                                           
21. Chorégraphiques. 
22. Cinématographie. 
23. Dessin. 
24. Peinte. 
25. Architecture. 
26. Sclupture. 
27. Arts appliqués. 
28. Illustrations. 
29. Plans. 
30. Plastique. 
31. Forme. 

  .72، ص 1375، نشر ميزان، 1 ج، حقوق تطبيقيمقاالتي درباره حقوق مدني و  ، صفايي، دكتر سيد حسين.32
  .1348 قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان 2 از جمله در حقوق ايران، مادة .33
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 چشم و گوش كـه      وسيله  بهآيند و نيز آثار غيرقابل دريافت         تصويب كنوانسيون به بعد به وجود مي      
 ،)نظيـر عطرهـا   (آينـد   شـمار     بشري بـه    د محصول فكر و انديشه    نتوان   مي ولي شد  به آنها فكر نمي   

  34.گيرند ميزمرة آثار تحت حمايت كنوانسيون قرار خودبخود در 
  
   ذكر آثار علمي در كنار آثار ادبي و هنري ـ 3

گونه آثار نيز  كه اين گيرد چرا علمي را نيز در برمي هنري، آثار اصطالح آثار ادبي و
 مشمول اين بگيرندخود ه  شكل قابل حمايت بآنكهاند و به محض  محصول فكر و انديشه

  . گردند  واقع ميكنوانسيون
  
  35)كاربردي( ويژگي آثار هنري ظريف ـ 4
قانونگذاران  «كه    مقرر داشته است   2 ماده   7، بند   )كاربردي( آثار هنري ظريف     خصوص  در

هـا و    طـرح نظيـر توانند حيطة اجراي قوانين ناظر به آثار كاربردي       كشورهاي عضو كنوانسيون مي   
 ايـن كنوانـسيون   4ــ 7 آثار را با لحاظ مقررات مـواد  هاي صنعتي و نيز شرايط حمايت از اين        مدل

ها در كـشور مبـدأ        ها و مدل     آثار مورد حمايت منفرد نظير طرح      خصوص  در. تنظيم و تحديد نمايند   
ها در    ها و مدل    توان در ديگر كشورهاي عضو چيزي جز حمايت خاص اعطا شده به اين طرح               نمي

ر چنين حمايت خاصي در كشور مبدأ صورت نگرفته         كشور مبدأ را درخواست نمود، با اين همه، اگ        
  .»باشد، اين آثار همانند آثار هنري مورد حمايت خواهند بود

هـاي حقـوقي داخلـي اخـتالف         نظـام  كـه    اسـت  اين واقعيـت     واسطه  بهاين مقرره خاص    
  : مشهودي با يكديگر دارند

فراگيـر  هـاي     نشهاي خاصي در مورد اين نـوع آفـري          داراي رژيم يا رژيم   از دولتها   برخي  
 حقوق مالكيت ادبي و هنري دارند كه        فراگير پيرامون  جامع و    يفكري هستند و برخي ديگر رژيم     

 كنوانسيون براي رعايـت ايـن اختالفـات         رو  اين  از. گيرد  هاي فكري مذكور را هم در برمي        آفرينش
تنهـا يـك رژيـم      شود كه اگـر        استنباط مي   چنين از اين امر  . قانونگذاران ملي را مخير كرده است     

بينـي شـده باشـد، عمـل          در كشور مبدأ پيش   ) ظريف و اجرايي  (در مورد هنرهاي كاربردي     خاص  
 توان از ديگر دول عضو كنوانسيون درخواستي  اضافه داشت،           نتيجه نمي متقابل الزامي است و در      

 گيرد يا تـابع   از كشور مبدأ مورد حمايت قرارتركه اثر مورد نظر در كشور خارجي بيش    امر    زيرا اين 
  . آيد  نمينظر بهرژيم حقوقي متفاوتي باشد قابل قبول 

 حمايت حداقل از اين آثار را نـشان      خصوص  دربرعكس، كنوانسيون دغدغه و اهتمام خود       
                                                           

34. Claude Colombet, op.cit., p. 141-142. 
35. Arts appliqués. 
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  : دهد زيرا در ادامه مادة مزبور مقرر داشته است مي
كه آثار مربوط  د، بايدها ندار مدل و ها طرح مورد خاصي در كه كشور مورد نظر، حمايت هنگامي «

  36.» حقوق عام پديدآورنده حمايت كندواسطه بهبه هنرهاي كاربردي را حداقل 
  

  37 آثار مشتق شدهـ  5
 و ديگر اشكال تغيير     40 تنظيم موسيقي  39ها،   اقتباس 38ها،   كه ترجمه  2 ماده   3 و   2بندهاي  

 و 41هـا   المعـارف ةدائـر هاي آثار ادبـي و هنـري نظيـر          يافته يك اثر هنري يا ادبي و نيز مجموعه        
 را همانند اصل اثر به شرط عـدم اضـرار بـه حقـوق پديدآورنـده مـورد حمايـت قـرار         42ها  گلچين

آثار مشق شـده از اصـل يـك اثـر نيـز مـورد حمايـت                 چنين  . نيستند آن   1دهند جداي از بند       مي
   .ند چرا كه متضمن نوعي خالقيت، نوآوري و آفرينش،كنوانسيون هستند

  
   43مي و آثار شفاهي متون رسـ  6

حمايـت  تواننـد      مـي   عضو كنوانـسيون   خود دول بيني شده است كه        پيش 2 ماده   4در بند   
هاي رسمي اين نوع متـون را          و نيز ترجمه   قضائيالزم براي متون رسمي از نوع تقنيني، اداري يا          

  .  نمايندفراهم
شمول مـ نهـا از    منـدي عمـوم مـردم از آ          اين نوع متون به خاطر ضرورت بهره       كلي  طور  به

  . شوند نميهاي داخلي   و عرفقضائيهاي  حمايت قوانين، رويه
كلـي يـا     طور  به ،توانند   عضو مي  دول مكرر،   2 ماده   1 آثار شفاهي نيز طبق بند       خصوص  در

 را اسـتثناء كـرده و از   قضائيسخنان سياسي و سخنان اظهار شده طي محاكمات       ،   گفتارها ،جزئي
  . حمايت آنها صرف نظر كنند

 ،هـا   عضو مختارند كه شرايط انتشار مطبوعاتي يا پخش راديويي كنفـرانس          دول  همچنين  
ديگر آثار را تعيين نمايند و آنها را تابع رژيم خاصي قرار دهند بـه شـرطي       انواع  ها و      وعظ ،ها  نطق

 از قانونگذاران ملي اغلب. رساني موجه باشد  هدف اطالعواسطه بهكه استفاده مورد نظر از اين آثار 
  . اند اين اختيار استفاده كرده

                                                           
36. Ibid. 

37. Dérivées. 
38. Traduction. 
39. Adaption. 
40. Arrangement du musique. 
41. Encyclopédie. 
42. Anthologie. 
43.Textes officiels – oeuvres orales. 
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، استثنايي موقت نـسبت بـه حـق         1956 مارس   11 مثال در فرانسه، طبق قانون       عنوان  به
واقـع  بيني شـده و ايـن اسـتثناء از هنگـامي               برخي گفتارها و سخنان پيش     خصوص  درپديدآورنده  

ي روزآمد، منتشر يـا     رسان   كه چنين سخناني توسط مطبوعات يا تلويزيون به منظور اطالع          شود  مي
  .شوند پخش مي

 قانونگـذاران داخلـي در      مختار بودن رغم    كند كه علي    بيني مي    كنوانسيون همچنين پيش  
آوري    وي از حق انحـصاري جمـع        مقرر كردن معافيت كامل يا جزئي از رعايت حقوق پديدآورنده،         

  . آثار شفاهي مزبور در يك مجموعه برخوردار است
رسـاني مطبوعـاتي دارنـد مـورد           وقايع گوناگوني كه ويژگي اطـالع      همچنين اخبار روز يا   

هـاي    زيرا كنوانسيون بر اين باور است كه ايـن تـالش          ) 2 ماده   8بند  . (حمايت كنوانسيون نيستند  
  . ذهني چنان نيست كه بتوان آنها را اثري فكري دانست

من انديـشه و    با اين همه، قاعده مزبور، مقاالت ماهوي چاپ شده در مطبوعات كه متـض             
هـستند را شـامل     واقعيت و وضع موجود بوده و مظهر شخصيت پديدآورندة خود          خصوص  درتفكر  
  . گردد نمي

 كنوانسيون برن، قانونگذاران داخلـي كـشورهاي عـضو          2 ماده   2 طبق بند    اينكهسرانجام  
ن آنهـا مـادام   توانند مقرر كنند كه آثار ادبي و هنري يا يكي يا تعدادي از مقوالت گوناگون ميا  مي

اند از حمايـت       و صرفاً شفاهي   )اند  مثالً نوشته يا ضبط نشده    (اند     نيافته 44كه محمل و تجسم مادي    
  . گردند حقوقي برخوردار نمي

ناپـذير و غيرقابـل       هاي آشـتي     برداشت وجود اجتناب ناپذير چنين آزادي و اختياري نتيجة      
  : ها و اصطالحات است جمع از برخي واژه

ا ب شناسايي گرديده و ، يافته  باورند كه يك اثر ادبي يا هنري آنگاه هويتبرخي بر اين
 اما برخي ، باشدپيدا كرده و از حالت شفاهي خارج شدهشود كه تجسم مادي  آثار ديگر خلط نمي
اند كه استقرار مادي نبايد شرط حمايت از اثر تلقي گردد چراكه پيدايش و  ديگر بر اين عقيده
  .  مادي آن است كري مستقل از تجسمآفرينش يك اثر ف

اي از كـشورهاي در       الزم به ذكر است كه در قانون نمونه تونس كه مورد اقتبـاس دسـته              
بيني گرديده اما بـا ايـن اسـتثناء كـه آثـار                چنين اختياري پيش   45حال توسعه نيز قرار گرفته است     

توان نسبت به آن شرط       ساً نمي گيرد و اسا     ذاتاً مورد نقل شفاهي قرار مي      46)فولكلور(فرهنگ عامه   

                                                           
44. Matérialisation. 

45. Revue de droit d’auteur,Genève, O.M.P.I, 1976, p. 169 – Bulletin de droit d’auteur, Paris, UNESCO, 

Vol X, N. 2, 1976, p. 10.  
46. Folklore. 
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  47.تجسم مادي را مقرر نمود
  

  هاي فكري   اصول حمايت از آفرينش :ج
كه در اين مقام به كنند  هاي فكري حمايت مي در كوانسيون برن اصول مهمي از آفرينش

  . پردازيم شرح آنها مي
  
  48)همانندي آثار خارجي با داخلي( اصل رفتار ملي  ـ 1

كنوانسيون برن، پديدآورندگان آثار مورد حمايـت ايـن كنوانـسيون در             5 ة ماد 1طبق بند   
كشورهاي عضو غير از كشور مبدأ اثر، از همان حقوق داده شده به آثار ملي توسط قوانين داخلـي                   

 بعـداً بـه وجـود آمـده و          اينكهبرخوردار هستند، چه اين حقوق در حال حاضر وجود داشته باشد يا             
  . اعطاء گردد

شود، در اين متن، اصل همانندي آثار خارجي با آثار ملـي و داخلـي از                  هده مي چنانكه مشا 
 مندرج در ماده مذكور مـستلزم       ةقاعد.  مقرر شده است    حيث برخورداري از حقوق مالي و غيرمالي،      

 آنها پديدآورنده مورد    واسطه  بهتشريح و تبيين است، زيرا از يك سو فقط آثاري را شامل است كه               
يون واقع شده و از سوي ديگر حمايت مزبـور صـرفاً در كـشورهاي عـضو غيـر از                    حمايت كنوانس 

  . بيني شده است، بنابراين در اينجا با دو محدوديت روبرو هستيم كشور مبدأ اثر پيش
   : كنوانسيون چنين مقرر داشته است3 محدوديت اول را ماده ـ 1ـ1

  : ز اين قرارندديدآورندگاني كه مورد حمايت اين كنوانسيون هستند اپ «
  ؛ پديدآورندگان تبعة هر يك از كشورهاي عضو نسبت به آثار منتشر شده و نشده )الف
 هيچ يك از كشورهاي عضو كنوانسيون نيستند نسبت به آثار منتشر ةپديدآورندگاني كه تبع )ب

 همزمان در كشور عضو و يك كشور طور بهشده براي اولين بار در يكي از كشورهاي عضو يا 
  .»ر عضوغي

  
 حمايت از آثار و خصوص درشود، در اين ماده دو ضابطه مختلف  چنانكه مشاهده مي

  :اجراي اصل رفتار ملي مقرر شده است
  49.اي شخصي است پديدآورنده كه ضابطه) تابعيت( ضابطه مليت ـ 1
  50.عيني استيا  ضابطه اولين انتشار كه نوعي ـ 2

                                                           
47. Claude Colombet, op.cit., p. 142-144. 
48. Principe d’assimilation d’unioniste au national. 
49. Nationalité (critère personnel ou subjectif). 
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اي عضو باشد آثار او تحت حمايت كنوانسيون قرار   يكي از كشوره   از اتباع اگر پديدآورنده،   
 نخستين انتشار اثـر او بايـد در يكـي از كـشورهاي عـضو يـا همزمـان در يكـي از                        الّاگيرد و     مي

  . كشورهاي عضو و غيرعضو صورت گرفته باشد
بنابراين، در اولين فرض فقط تابعيت پديدآورنده مالك است اما در دومـين فـرض، بايـد                 

 بايد اضافه كرد كه در فرض نخست، طبـق   51.نتشار نخستين اثر در كجا بوده است      ديد كه محل ا   
 همانند تابعيت آن تلقي شـده       52 سكونت مستمر و معمول در يك كشور       ، كنوانسيون 3 مادة   2بند  
 زيرا هنگام بروز اختالف      است  ترجيح داده شده   »سكونت معمول  «در كنوانسيون، اصطالح    . است

 چنين نيستند و در     53 مفاهيمي نظير اقامتگاه   آنكه حال   ،شود  ص داده مي  به آساني و سهولت تشخي    
 بايد توجه داشت كه استفاده از ضابطه        54.هر كشوري مفهوم و ضابطه حقوقي خاص خود را دارند         

  . پردازيم  است كه در اينجا بدان مي55دوم، مستلزم تبيين مفهوم انتشار
  : دارد  كنوانسيون مقرر مي3 ماده 3در اين خصوص، بند 

 از چگونگي و نحـوة      نظر  صرفمقصود از آثار منتشر شده، آثار چاپ شده با رضايت پديدآورنده             «
ها چنان باشد كه نيازهاي معقول  هاي آن است، به اين شرط كه عرضه اين نسخه            نسخه 56تكثير

  .  عموم را به لحاظ ماهيت اثر تأمين نمايد57و متعارف
 اجراي يك اثر موسيقي، نقل عمومي 60وزيكال يا سينمايي، مـ نمايشي  59 آثار نمايشي،58نمايش

 يك اثر ادبي، انتقال و پخش راديويي آثار ادبـي و هنـري، نمـايش يـك اثـر هنـري و                    دكلمهو  
   .»گردد ساختن يك اثر معماري، انتشار محسوب نمي

  
 تجديد نظر شده در استكهلم است، مستلزم مالحظات هاين متن كه مندرج در نسخ

  :  استگوناگوني
  

                                                                                                                                        
50. Critère réal ou objectif. 
51. Claude Masouyé, Guide de la convention de Berne, p. 28. 
52. Résidence habituelle. 
53. Domicile. 
54. Claude Colombet, Grands principes du droit d’auteur et des droits voisins dans le monde, Litec et 

UNESCO, Paris, 1990, p. 138. 
55. Publication. 
56. Reproduction. 
57. Raisonnable. 
58. Représentation. 
59. Dramatique. 
60. Cinématographique. 
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 نحوي  بههاي اثر بايد تكثير شده باشند و ثانياً در اختيار عموم قرار گرفته باشند                 نسخه اوالً
   61.كه نيازهاي متعارف ايشان را كفايت نمايد

 مبهم گذاشته شده تا قابليت انطبـاق بـا نيازهـاي جديـد را               عمداًمفهوم نيازهاي متعارف    
   62.داشته باشد

نتشر شده، مواردي از قبيل فرستادن كپي واحد از يك فـيلم بـه              با اين همه، مفهوم آثار م     
 خـصوص   در مثال   طور  بهشود،    هاي سينمايي را شامل نمي      يك جشنواره بدون نمايش آن در سالن      

اند به    هاي سينما قرارداده    هاي آن را در اختيار سالن       كنندگان نسخه   ها بايد اين امر را كه توليد        فيلم
   63. انتشار محقق و مسلم گردددقت بررسي شود تا وقوع

، انتشار بايد با رضايت پديدآورنده صـورت گرفتـه باشـد، ايـن يـك امـر                  اينكهو سرانجام   
بديهي است اما بدين خاطر تصريح شده كه انتشار ناشـي از جعـل و تقلـب را از شـمول حمايـت                      

  64.كنوانسيون خارج سازد
تـر از     انسيون برن بسيار مـضيق    دهد كه مفهوم انتشار در كنو       بررسي اين شروط نشان مي    

مـثالً در كـشور فرانـسه،       . مفهومي است كه در بسياري از قوانين داخلي بـه آن داده شـده اسـت               
 كنوانسيون برن، از مصاديق انتـشار  3 ماده  3نمايش يك اثر و بسياري از موارد اشاره شده در بند            

يت حقوق مؤلفان و مـصنفان و   قانون حما22 و در حقوق ايران نيز طبق ماده         65دانسته شده است  
تحت شمول  ، عالوه بر نشر و چاپ و پخش، اجرا نيز همانند انتشار             1348  سال هنرمندان مصوب 

از سوي ديگر بايد توجه داشت كه كنوانسيون به تعريـف انتـشار اكتفـا              . به شمار آمده است   قانون  
كان اعمال اصل رفتار ملي را  را نيز مدنظر قرارداده است، مفهومي كه ام66نكرده و انتشار همزمان

  . سازد هنگام انتشار همزمان يك اثر در كشور عضو و كشور غير عضو فراهم مي
 كنوانسيون برن آمده است، هر اثـري كـه        3 ماده   4طبق اين قاعده آزادمنشانه كه در بند        

 رانتـشا  روز پس از نخستين انتشار، منتـشر شـده باشـد،             30در دو يا چند كشور ظرف مدت زمان         
  . آيد همزمان به شمار مي

                                                           
61. S. Durrande, La notion de publication dans les conventions internationales: in Revue internationale 

de droit d'auteur. Janvier 1982. p. 73. 
ها و اصطالحات، يك معنـاي معـين قطعـي و ثابـت قائـل                  كه براساس آن براي واژه     (Conceptualisme)گرايي     مفهوم .62
است زيرا مانع انطباق قوانين و مقررات موجود با تحوالت اجتماعي شده و زمينـه صـدور                موجب ركود و جمود    شوند اصوالً   مي

اويوراستالي براس و بوالك آلن، فرهنگ انديشه نـو، ترجمـه جمعـي از              : سازد  آراء و نظريات نامعقول و نامنصفانه را فراهم مي        
  .راييگ ، واژة مفهوم1369، مازيار، تهران، 1 مترجمان، چ

63. Claude Masouyé, Guide de la convention de Berne, p. 30. 
64. Claude Colombet, op.cit., p. 138. 
65. Ibid., p. 139. 
66. publication simultaneé. 
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اي را مقـرر كـرده كـه از      شـونده   كنوانسيون، ضوابط جايگزين   4بايد توجه داشت كه ماده      
  . گيرد يك سو آثار سينمايي و از سوي ديگر آثار معماري را در برمي

شرايط عمومي ( فراهم نباشد 3بيني شده در ماده  براساس اين ماده، حتي اگر شرايط پيش
  : كنوانسيون باز هم قابليت اعمال شدن در برخي موارد را دارد) ثارحمايت از آ
 فيلم در يـك كـشور عـضو         ،ها، فرض مدنظر قرار گرفته است كه در آن           فيلم خصوص  در

، در نباشـد كنوانسيون منتشر و پخش نشده و پديدآورنده آن نيز تبعه يا ساكن در كشورهاي عضو   
 يـا سـكونت مـستمر و معمـول در يكـي از      67اراي مقـر  د ، كافي است كه توليد كننـده      ،اين حالت 

اسـت كـه    ) و نـه پديدآورنـده    ( صرفاً كشور متبـوع توليـد كننـده          در نتيجه كشورهاي عضو باشد،    
  .شود جانشين مي

 چنـين هـا و       حمايت از تعداد بيـشتري از فـيلم        است در جهت  اين مقرره در واقع امتيازي      
 و اساساً اختصاص به خالق اثر هنـري دارد امـا در             شود كه حقوق مربوطه هرچند اصالتاً       توجيه مي 

  68.تصرف و يد توليدكننده تمركز يافته است
 هم بايد گفت كـه فايـدة        70 و نيز يكسري آثار گرافيكي و تجسمي       69در مورد آثار معماري   

  : طرح آنها نيز گسترش و توسعه حمايت از آثار غيرمنقول در كشورهاي عضو است
 يـك   ي قلمـرو   تحـت  گونه آثار در سـرزمين      و ثابت بودن اين   خاطر ويژگي غيرمنقول    ه  ب

تـري مـورد حمايـت قـرار          مـوثرتر و كامـل     طور  بهكشور عضو كنوانسيون است كه اين قبيل آثار         
   71.گيرند مي

  .  پرداخت72 براي اعمال محدوديت دوم ابتدا بايد به تعيين كشور مبدأـ 2ـ1
اند مبنـا و شـاه         است و چنانكه برخي گفته      مورد توجه قرار گرفته    5 مادة   4اين امر در بند     

  74. زيرا مكمل و متمم منطقي قواعد ارتباط است73آيد، كليد اجراي اصول مبنايي فوق به شمار مي
  :  كنوانسيون5 مادة 4طبق بند 
  : آيند از اين قرارند كشورهايي كه مبدأ به شمار مي «

سيون باشد، اين كشور مبدأ خواهـد بـود، بـا            اگر اولين انتشار اثر در كشوري از اعضاء كنوان           )الف
اين همه اگر اثر همزمان در تعدادي از كشورهاي عضو منتشر شده باشد كـه مـدت حمايـت در                    

                                                           
67. Siège. 
68. Ibid. 
69. œuvres d’architecture. 
70. œuvres plastiques.  
71. Ibid. 
72. Pays d’origine. 

73. Claude Masouyé, Guide de la convention de Berne, p. 37. 
74. Règles de rattachement. 
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  . آيد آنها متفاوت است كشوري كه كمترين مدت حمايت را مقرر داشته است، مبدأ به شمار مي
عضو و يك كـشور عـضو، كـشور     همزمان در يك كشور غير   طور  به در مورد آثار منتشر شده        )ب

  . عضو مبدأ خواهد بود
 در مورد آثار منتشر نشده و نيز آثار منتشر شده براي اولين بار در يك كشور غيرعـضو بـدون                )ج

انتشار همزمان در يك كشور عضو، كشور عضوي كه پديدآورنده از اتباع آن است، مبـدأ خواهـد         
  :با اين همه. بود
ينمايي مطرح باشد كه توليد كننده آنها داراي مقر يا محل سكونت دائـم               اگر آندسته از آثار س       )1

  . در يك كشورعضو است، كشور مبدأ، كشور اخير خواهد بود
دسته از آثار معماري مطرح باشد كه در يك كشور عضو ساخته شده يا آثاري مطـرح                   اگر آن   )2

ل واقع در يك كشور عضو      باشد كه از هنرهاي گرافيكي و تجسمي نصب شده در ملك غيرمنقو           
  .»است، اين كشور مبدأ خواهد بود

  
  :در اينجا الزم است دو استثناء وارد براين ضوابط را بررسي نماييم

 كنوانـسيون، كـشور مبـدأ       4 مـادة    الـف طبق بند   : اولين استثناء شامل آثار سينمايي است     
گردد، زيرا عـالوه بـر        ميبراساس مقر شركت توليدكننده يا محل سكونت دائم توليدكننده تعيين           

 ضابطه ارتباط مورد استناد قرار گرفت اين واقعيت غيرقابل انكار است كـه              خصوص  درداليلي كه   
رو لحـاظ تابعيـت و مـالك          بسياري از پديدآورندگان آثار، داراي تابعيت مختلـف هـستند، از ايـن            
  . قراردادن آن، مشكالت زيادي را براي كشور مبدأ ايجاد خواهد كرد

مين استثناء شامل آثار معماري ساخته شده در يك كشور عضو يا آثار هنري گرافيكـي                دو
، 4 مـاده  بطبـق بنـد   : و تجسمي منضم شده به مال غيرمنقول واقع در يك كشور عـضو اسـت        

كشور مبدأ همين كشور خواهد بود و اين امر به علت ويژگي مال غيرمنقول و ثابت بودن موقعيت 
  75.جغرافيايي آن است

، حمايت از اثر در كشور مبـدأ مطـابق قـوانين داخلـي و ملـي صـورت        5 ماده   3بق بند   ط
  . گيرد، لذا حمايت از آن كامالً خارج از حيطه كنوانسيون است مي

  : با اين همه اين اصل داري يك استثناء است
 كشور مبـدأ اثـر نباشـد و در عـين حـال مـورد حمايـت                  از اتباع هنگامي كه پديدآورنده،    

   76.يون باشد، همان حقوقي را خواهد داشت كه پديدآورنده تبعه آن كشور داراستكنوانس
                                                           

75. W. Nordemann, De la détérmination du pays d’origine selon la convention de Berne in Revue 

internationale de droit d'auteur, Juiller 1984, p. 3. 
76. Claude Colombet, op.cit., p. 140. 
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  : گفته است» هنري دبوا «چنانكه 
اي كـه بـراي نخـستين بـار اثـرش را در يـك كـشور عـضو           اين مقرره، پديدآورنـده   واسطه  به «

ئـم نيـز    كند و در عين حال از اتباع آن نيست و در آنجا محـل سـكونت دا                  كنوانسيون منتشر مي  
ندارد، از اصل رفتار ملي برخوردار خواهد شد گرچه مقنن داخلي اين كشور قائل به تبعيض بـين                  

  77.»اتباع خود و خارجيان باشد
  
  78 اصل حمايت بدون تشريفات ـ 2

 كنوانسيون برن، رعايت تشريفات مربوطه در كشور مبـدأ اثـر را بـراي               1886گرچه سند   
نامـه   اموري نظير ثبت، ارسال اظهارنامـه ثبتـي و گـواهي          (بود  قابل حمايت بودن آن الزم دانسته       

 برلن، اين شرط حذف گرديد و اصـل         1908اما در سند    ) ِ…رسمي، پرداخت عوارض و ماليات و       
  79.حمايت بدون تشريفات، مقرر و تثبيت شد

اين اصل گام موثري براي تسهيل و تسريع حمايت از آثار فكري و جلـوگيري از تـضييع                  
  .  بود20 و 19ي از اعمال حقوقي در قرون يزدا دآورندگان و همگام با جنبش تشريفاتحقوق پدي

، مجـدداً اصـل لـزوم رعايـت        1952اما در كنوانسيون جهاني حق مؤلف در ژنو به تـاريخ            
گونـه   ها بـر ايـن       كنترل و نظارت دولت    مسئلهتشريفات در كشور مبدأ برقرار گشته است و ظاهراً          

  80.ها، انگيزه اصلي آن بوده است منافع ناشي از عوارض و مالياتآثار و تحصيل برخي 
  
   اصل خالقيت و نوآوري ـ 3

 كنوانسيون برن، وجود خالقيت در اثر و به عبارت ديگر، برخـورداري آن              2براساس ماده   
از نوعي نوآوري كه محصول تالش ذهني و فكري پديدآورنده است، شرط اساسي حمايت از آثار                

  . برداري از ديگران باشد ين آثار نبايد حاصل تقليد و كپيفكري است و ا
اما بايد توجه داشت كه مالك نوآوري شخصي است نه مطلق و عيني، به عبـارت ديگـر                  
كافي است كه شخص پديدآورنده تقليد نكرده باشد گرچه ديگري نيز قبالً يا همزمان با او اثـري                  

  .همانند اثر وي پديدآورده باشد
 ،يـا علمـي اثـر       توجه به اين نكته نيز الزم است كه ارزش هنري، ادبـي و             ،از سوي ديگر  

شرط حمايت از آن نيست يعني ممكن است مثالً كتابي فاقـد ارزش علمـي الزم تـشخيص داده                   
                                                           

77. H. Desbois, Le droit d’auteur en France, Dalloz, Paris, 1978, p. 942. 
78. Claude Colombet, op.cit., p. 136 et 144.  
79. Antiformalisme. 
80. H. Desbois, A. Francon, A. Kerever, Les conventions internationales du droit d’auteur et des droits 

voisins, Dalloz, Paris, 1976, n. 85-93.  
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شود اما از آنجا كه داراي نوآوري و خالقيت بوده و حاصل تقليد نيست مورد حمايـت كنوانـسيون        
  81.قرار خواهد گرفت

  
   حقوق پديدآورنده  انواع :د

 كنوانـسيون بـرن منـدرج       5 ماده   2طبق اصل كلي حاكم بر حقوق پديدآورنده كه در بند           
اين اصـل بـا     . گونه تشريفاتي نيست   از اين حقوق و استيفاء آنها تابع هيچ       ) تمتع(مندي    است، بهره 

 و مـانع    انـد در تعـارض بـوده        هاي حقوقي كه اهميت زيادي براي تشريفات قائل         برخي از سيستم  
  :گويد مي» كلود مازويه «الحاق آنها به كنوانسيون برن است، لكن چنانكه 

هاي گوناگون    آنچه در اين مقام مطرح است شناسايي حق و دامنه حمايت از آن است نه شيوه                «
مندي از حقوق شناخته شده، بنابراين نبايد فرم و شكل        تمتع و بهره   خصوص  درمحتمل و ممكن    

  :  خلط كرد82را با تشريفات
توانند مثالً لزوم استفاده از قراردادهاي نمونه جهت تنظيم شرايط استفاده             هاي داخلي مي    سيستم

آنچه كه اهميـت دارد  .  اين امر تشريفات تلقي گردداينكهبيني نمايند بدون  از آثار فكري را پيش   
   83.»ستند يا خيراين است كه آيا شرط يا شرايط مزبور در واقع شرط تمتع واستيقاء از حق ه

  
بيني شده را تشريفات  توان شكل و فرم پيش مقصود وي اين است كه تنها در صورتي مي

  . و مانع الحاق كشور مزبور به كنوانسيون دانست كه اين شكل شرط تمتع و استيفاء حق باشد
نين توان به دو دسته كلي ناشي از كنوانسيون و ناشي از قـوا              آورنده را مي    و اما حقوق پديد   

ملي تقسيم كرد و ما به حقوق ناشي از كنوانسيون برن كه موضوع بحـث حاضـر اسـت خـواهيم                     
 از حقـوق ناشـي از كنوانـسيون، مـابقي           نظـر   صرفكنيم كه     پرداخت و به ذكر اين نكته اكتفا مي       

حقوق مالي و غيرمالي پديدآورندگان آثار فكري، طبق قوانين داخلي هر يك از كـشورهاي عـضو       
انـد كليـه حقـوق        گردد به عبارت ديگر، هر يك از كشورهاي عضو موظف            تعيين مي  حسب مورد، 

اصل (بيني شده براي اتباع خود را به اتباع ساير كشورهاي عضو كنوانسيون نيز اعطاء نمايد                  پيش
  ).رفتار ملي

هايي هستند كه كليه كشورهاي عضو ملزم به رعايت  حقوق ناشي از كنوانسيون حداقل
بيني شده در موارد معين  اصوالً حق تخطي از آنها را ندارند مگر آنكه از حق رزرو پيشآنها بوده و 

                                                           
اهللا  ترجمه ذبـيح   ، مقاله مفاهيم اساسي حقوق مؤلف و حقوق وابسته به آن، (Miss Mary Beth Peters) مري بث پيترز . 81

  .9، ص 1378، پاييز و زمستان، 15ـ16 و خدمات اداري، ش قضائياوالد، مجله ديدگاههاي حقوقي دانشكده علوم 
82. Formalité. 

83. Claude Masouyé, op.cit., p. 35. 
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  . استفاده كرده باشند
  . گردند  تقسيم مي85 و مالي84) يا معنوياخالقي(اين حقوق به دو دسته غيرمالي 

  
  )معنوي(ي  حقوق غيرمالـ 1

پديدآورنده و حتي پـس     مستقل از حقوق مالي      « مكرر كنوانسيون برن     6 ماده   1طبق بند   
گونه تغيير  حفظ نام خود بر اثر، پاسخگويي و مقابله با هر اين نوع حقوق، وي حق   ) زوال(تقال  از ان 

گونه ايراد لطمه به آن كـه منجـر بـه     و نيز مقابله با هر اثر  يا ديگر تعرضات به87 تحريف 86شكل،
  .» پديدآورنده شود را دارد89 و يا شرف و افتخار88لطمه ديدن شهرت

 آمرانه به پديدآورنده اعطاء شود و به طور بهبايد  معنوي ترتيب، دو مورد از حقوق بدين
حق حفظ  :دو نوع حق غيرمالي را به وي اعطاء نمايند اند اين كشورهاي عضو موظف ت ديگرعبار

  . نام خود بر اثر و حق حفظ خود اثر
انحصاري و منفرد نگه دارد و      پديدآورنده اين حق را دارد كه اثر و محصول فكري خود را             

 92 يـا تغييـرات  91 حـذفيات 90 الحاقـات، واسـطه  بـه از تغيير هويت و تحريف و ضايع شدن اثر خود        
  . جلوگيري نمايد

 نكـرده اسـت زيـرا در ميـان كـشورها            93اثر) اشاعه(اي به حق افشاء       اما كنوانسيون اشاره  
 كشورها واقع شده است، حال آنكه       نسبت به آن اتفاق نظر وجود ندارد و مورد مخالفت بسياري از           

در مواردي نظير جلوگيري از توقيف اثر چاپ نشده از سـوي طلبكـاران پديدآورنـده بـسيار مفيـد                    
  . است

امـا در مـورد   .  نگرديـده اسـت  94اي به حق رجوع و انصراف  همچنين در كنوانسيون اشاره   
                                                           

84. Droits moraux. 
85. Droits patrimoniaux. 
86. Déformation. 
87. Mutilation. 
88. Réputation. 
89. Honneur. 
90. Adjonction. 
91. Suppression. 
92. Modifications. 

93. Divulgation:  

ش فكري تا قبل از اشاعه و در دسترس عموم قرار گرفتن، ماليت نداشته و لذا قابل توقيف                  به عقيده برخي از حقوقدانان، آفرين     
  . براي استيفاء طلب از سوي طلبكاران پديدآورنده نيست

94. Repentir: 

رغـم وجـود    هاي منتشر شـده علـي   حق انصراف عبارت است از اختيار عدول از تصميم و جلوگيري از انتشار و يا پخش نسخه                
  اين حق كـه در برخـي كـشورها نظيـر            به عقيده بعضي از حقوقدانان،     .از اثر ) چاپ و انتشار  (برداري    اد واگذاري حق بهره   قرارد
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  :  چنين مقرر شده است مكرر كنوانسيون6 ماده 2مدت زمان حمايت از حقوق غيرمالي در بند 
 فوق، بعد از مرگ وي نيز حداقل تا زمان زوال 1حقوق شناخته شده براي پديدآورنده در بند  «

حقوق مالي، حفظ شده و توسط اشخاص يا مؤسسات صالح طبق قوانين ملي كشوري كه 
م و با اين همه، كشورهايي كه قوانين حاك. حمايت از آن خواسته شده است اجرا خواهد گرديد

مجري در آنها به هنگام تصويب سند كنوانسيون يا الحاق به آن، حاوي مقررات تضمين كننده 
توانند مقرر كنند كه برخي از اين حقوق غيرمالي  حمايت از اثر بعد از مرگ پديدآورنده نيست مي

  .»پس از مرگ پديدآورنده حفظ نخواهد گرديد
  

گ وي و حداقل تـا هنگـام زوال حقـوق           لزوم حفظ حقوق غيرمالي پديدآورنده پس از مر       
مالي، نشان دهندة اهميت خاص اين نوع حقوق است و مقنن داخلـي را جـز در مـوارد اسـتثنايي                     

 حقوق چرا كهسازد كه وجود آن را براي زمان پس از مرگ پديدآورنده نيز تضمين كند  موظف مي
دهد   نشان مي » حداقل «بارت   اين نكته قابل ذكر است كه ع       95.روند  مالي با مرگ وي از بين نمي      

تواند حقوق غيرمالي را دائمـي و هميـشگي اعـالم نمايـد، امـري كـه در         كه يك كشور عضو مي    
  . آرمانگراترين قوانين داخلي مصداق يافته است

 كشورهاي عضو را در تعيين اشخاص يا مؤسسات صالح براي           ،از سوي ديگر، كنوانسيون   
ده پس از مرگ وي آزاد گذاشـته اسـت چـرا كـه در ايـن                 حفظ و اعمال حقوق غيرمالي پديدآورن     

 مقـررات  اينكـه و سـرانجام   . خصوص نظرات گوناگوني وجود دارد و اتفاق نظر حاصل نشده است          
 حقوق غيرمالي با مقرر كردن نوعي آزادي كه در واقع استثنايي بـر قاعـدة                خصوص  دركنوانسيون  

  : رسد رود، به پايان مي به شمار مي» ق مالي اين نوع حقوق حداقل تا زمان زوال حقويبقا «عام 
 بر اين باورند كه حق احتـرام بـه          96برخي كشورها به خصوص كشورهاي آنگلوساكسون،     

                                                                                                                                        
دكتر سيد حسين صفايي،    : يرفته شده است، در حقوق ايران قابل قبول نيست زيرا برخالف اصل لزوم قراردادها است              ذفرانسه پ 

اما شايد بتوان گفت آنجا كه بـه سـبب   . 86، ص 1375، نشر ميزان، تهران، 1 چ مقاالتي دربارة حقوق مدني و حقوق تطبيقي،      
آيد، حـق انـصراف وجـود داشـته      هاي چاپ شده آن، ضرر معنوي غيرقابل اغماضي به مؤلف وارد مي انتشار اثر و پخش نسخه  

خود به دليل ارتباط با شخـصيت انـسان و          باشد، زيرا اوالً قاعدة الضرر بر قاعدة لزوم حكومت دارد، ثانياً اقدام به ضرر معنوي                
تواند حقوق مربوط بـه شخـصيت خـويش را اسـقاط نمايـد       حقوق شخصيت فاقد اثر حقوقي و كان لم يكن است و كسي نمي           

عالوه ضرر معنوي اصوالً غيرقابل جبران است، بنابراين بر فرض تضرر مالي طـرف                و به )  قانون مدني ايران   959مطابق مادة   (
به هنگام تعـارض دو  . ثر فسخ قرارداد و تعارض دو ضرر، باز هم قاعدة الضرر به نفع پديدآورنده جريان خواهد يافت         مقابل در ا  

  : استمهمترتر و  ضرر، روح قاعده الضرر مقتضي پذيرش حداقل دو ضرر و دفع و نفي ضرر بزرگ
؛ دكتر محمد   325ـ327ق، ص   .  هـ   1417، قم،   ، مؤسسة النشراالسالمي  1، چ   1سيد ميرعبدالفتاح حسيني مراغي، العناوين، ج       

  .1471ـ1472، صص 1361، گنج دانش، 1؛ منطق حقوق، چ 3جعفر جعفري لنگرودي، دائرة المعارف علوم اسالمي، ج 
 بديهي است كه برخي از مصاديق حقوق غيرمالي نظير حق حفظ نام مؤلف بر اثر، مربوط بـه شخـصيت انـسان بـوده و                          .95

  .  هستند ير و غيرقابل نقل و انتقالناپذ دائمي، زوال
96. Anglosaxonne. 
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 ، اسـت  98 و بويژه قواعد مربوط به ممنوعيـت افتـرا         97ال  اثر و رعايت شأن آن ناشي از قواعد كامن        
 طـرح دعـواي   ةقرار گرفته اسـت اجـاز     اي كه مورد افترا و توهين          دهبنابراين بعد از مرگ پديدآورن    

  . دهند  در اين خصوص را نميقضائي
 ،كنوانسيون به خاطر رعايت اين امر و فراهم آوردن شرايط الحاق كشورها به كنوانـسيون     

اين آزادي و اختيار را به كشورهاي عضو داده اسـت كـه برخـي از حقـوق غيرمـالي را بـا مـرگ                         
  99.پديدآورنده پايان يافته بدانند

  
   حقوق مالي پديدآورنده ـ 2

 همـان اصـل حـق انحـصاري پديدآورنـده اسـت كـه در                ،اصل مورد پذيرش كنوانسيون   
  .  داخلي وجود داردنظامهاي

 در تمامي قوانين و مقررات مربوط به حقوق مالي وجود دارد، بـا ايـن                100وصف انحصاري 
بـا  ) هـا  ليـسانس (ت اعطايي  برقراري رژيم امتيازا   واسطه  به بايد توجه داشت كه اصل مزبور        وجود،

  . استثنائاتي مواجه گشته است كه در جاي خود مورد بررسي واقع خواهد شد
آورنده تعلق دارد و ايـن حـق را       به پديد  101 كنوانسيون، حق انحصاري ترجمه    8طبق ماده   

  آن را به ديگران بدهد و بـدون تجـويز           ترجمة دارد كه خود به ترجمه اثر خويش پرداخته يا اجازه         
  .  كسي حق ترجمه اثر را ندارديو

، بـه پديدآورنـده اختـصاص    9 ماده 1نيز طبق بند 102 )تكثير(برداري    حق انحصاري نسخه  
بـا ايـن   . گيرد هاي تكثير و از جمله ضبط صدا و تصوير را در برمي           يافته است و تمام طرق و گونه      

  : همه اين اصل مواجه با استثناء شده است
  : ون برن كنوانسي9 ماده 2طبق بند 
توانند اجازه تكثير آثار فكري را در برخي شرايط خـاص بـراي            قانونگذاران كشورهاي عضو مي    «

بـرداري    اي بـه بهـره       هـيچ لطمـه    اينكهبيني نمايند مشروط بر       اشخاصي غير از پديدآورنده پيش    
  .»دد به منافع مشروع پديدآورنده نگر103متعارف از اثر وارد نساخته و سبب ورود خسارت ناموجه

  
                                                           

97. Common law. 
98. Diffamation. 
99. H. Desbois, A. Francon, A. Kerever, Les conventions internationales du droit d’auteur et des droits 

voisins, N. 175. - Claude Colombet, op.cit., p. 145-146. 
100. Exclusif (monopole). 
101. Droit de traduction. 
102. Droit de reproduction. 
103. Injustifié. 
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  : در اين بند، دو شرط كه وجود هر دو الزم است، مقرر شده است
برداري متعارف و معمول از اثر لطمه نبيند و دومـين شـرط               اولين شرط اين است كه بهره     

 شرط دوم اين نكته قابل ذكر       خصوص  در.  خسارت ناموجه وارد نگردد    ،اين است كه به پديدآورنده    
 تواند نوعي خسارت بـه پديدآورنـده وارد سـازد امـا ايـن               اي مي   هنوع اجاز   هر كلي  طور  بهاست كه   

جاي يك نسخه فتوكپي، ه خسارت تنها درصورتي مانع تكثير است كه ناروا و ناموجه باشد، مثالً ب           
   104.جندين نسخه فتوكپي گردد

 به نفع پديدآورنده از سوي قانونگذار داخلـي     105اي جبران خسارت     تعيين گونه  ،در هر حال  
 دول   از ايـن راسـتا،    در. اي باشـند     منـصفانه  106هاي ليسانس بايد داري عـوض       ت و رژيم  الزم اس 
 قواعـد  108، و نيز ضبط صوتي و تـصويري  107 كه درخصوص تكثير انبوه    خواسته شده است  متعاهد  
اي از جبران خـسارت وارده        اي از پديدآورندگان وضع كنند كه متضمن حداقل شيوه           كننده  حمايت

هـاي    برداري غيرقابل كنترل توسط ديگران باشد و در عمل نيـز محـدوديت              به ايشان در اثر بهره    
 را تعـديل  9 مـادة  2گوناگون موجود در قوانين داخلي به نوعي نرمش و انعطـاف موجـود در بنـد       

  109.كند مي
 از اثـر نيـز بـه پديدآورنـده          110 كنوانسيون بـرن، حـق انحـصاري اقتبـاس         12طبق ماده   

  . اختصاص يافته است
 كنوانسيون  11 نيز از ديگر حقوقي است كه طبق ماده          111 نمايش و عرضه   حق انحصاري 

 112 پخـش راديـويي    خـصوص   دربه پديدآورنده اعطا شده است و در عين حال با يك استثناء مهم              
  .  مكرر مواجه گرديده است11طبق ماده 

كنـد امـا عرضـه از          ويژگي انحصاري بودن حق را تأمين مـي        ،قطعاً حق عرضه و نمايش    
مام وسايل و ابزار ممكن كه مثالً پخش سينمايي و پخش در قالـب فـيلم را نيـز شـامل                     طريق ت 

  . گيرد  مكرر است در برنمي11است، پخش راديويي را كه مشمول ماده 
 اين ماده مورد تأييد واقع شده       1با اين همه، اصل انحصاري بودن حق پديدآورنده در بند           

                                                           
104. H.Desbois, A. Francon, A. Kerever, op.cit., N. 172. 
105. Compensation. 
106. Rénumération. 
107. Reproduction en masse. 
108. Enregistrement visuel et sonore. 
109. Claude Colombet, op.cit., p. 146. – A et H.J. Lucas, op.cit., N. 1096-1097, p. 906-909 et N. 1104-

1106, p. 914-915. 
110. Adaptation. 
111. Représentation. 
112. Radiodiffusion. 
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هاي عرضه نظير پخش عمومي اثر پخش شده راديويي          و بنابراين بجز پخش راديويي، تمام شيوه      
از طريق فيلم يا غير آن توسط ارگاني غير از ارگان مجـاز يـا پخـش اثـر پخـش شـده راديـويي                         

 بلندگو و هر وسيله ديگر انتقال دهنده اصوات، عالئم و تصاوير بدون اجـازه پديدآورنـده                 وسيله  به
گيرد احتياج    سط ارگان راديويي مجاز صورت مي      راديويي كه تو   113)رله(ممنوع است و تنها تقويت      

  114.به اذن پديدآورنده ندارد
دهد كه شرايط اعمال اين        مكرر، اين اختيار را به قانونگذاران داخلي مي        11 ماده   2اما بند   

بينـي الزم بـراي       كند كه پـيش     بيني نمايند و تنها آنها را موظف به اين مي           حق انحصاري را پيش   
  . ه به پديدآورنده در صورت فقدان توافق بين طرفين را مقرر نمايندپرداخت عوض منصفان

) بـرداري   اعطاء امتياز بهره  (توانند ليسانسهاي قانوني      به عبارت ديگر، كشورهاي عضو مي     
 مادة فوق امكان پـذير      1 و اين امر در سه فرض مشمول بند          كنندرا جايگزين اين حق انحصاري      

 بيان داشته است، عموماً پذيرفته شـده كـه اقتبـاس از             بخوبي» هكلود مازوي   «كه  طور  همان. است
گيرد كه مشكالت الينحل و غامضي به   صورت ميموقعياين رژيم جنبه استثنايي داشته و صرفاً    

هاي پخش راديويي و نماينده پديدآورنده  وجود آمده باشد، مثالً وقتي كه توافق جمعي ميان ارگان        
 اينكـه بـرداري از آثـار گـردد يـا             شرايط معقول بهـره    خصوص  درميم  تواند منجر به اتخاذ تص      نمي
  . مند كردن اقتدارگرايانه در برخي موارد است برداري از آثار مستلزم نوعي قاعده هاي بهره شيوه

تعادل الزم در اين رژيم، تعادل بين منافع موجود است و بـر عهـده قانونگـذاران داخلـي                   
  . بيني و مقرر دارند  تعادل را پيشهاي مناسب تحقق اين است كه شيوه

آوري ناشي از اشـكال جديـد         چنين اقدامي هنگامي ضروري است كه توسعه و تحول فن         
برداري از آثار چنان است كه حق انحصاري پديدآورنـده در قبـال آن بـه روشـني تعريـف و                       بهره

  . اري عمالً امكان نداردبرد هاي تحصيل انفرادي اجازه بهره  توسل به شيوهاينكهتحديد نگرديده يا 
 مكـرر  11در اين راستا، مديريت جمعي و گروهي حقـوق پديدآورنـده در چـارچوب مـاده       

كنوانسيون الزم است تا نوعي امنيت حقوقي در بهربرداري از شمار وسيع آثار فكري فراهم گردد،         
ارت يـا   هاي اجبـاري كـه در آن جبـران خـس            خواه در قالب قراردادي و خواه طبق عرف ليسانس        

   115.بيني شده است  براي پديدآورنده پيش عوض منصفانه
 مكرر كنوانسيون، انتقال يك حق مستلزم انتقال حقوق 11 ماده 3از سوي ديگر طبق بند 

، چـرا كـه     باشـد   ديگر نيست، بنابراين تجويز پخش راديويي يك اثر مستلزم تجويز ضبط آن نمي            
. دهـد   پوشش مي  اجازه دوم حق تكثير را       لي كه در حا اجازه اول شامل حق عرضه و نمايش است         

                                                           
113. Relais. 
114. A et H.J. Lucas, op. cit., N. 1099-1103, p. 910-914. 

115. Claude Colombet, op.cit., p. 147. 
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 پخش  سازمان اثر توسط    116با اين همه، در قسمت آخر اين ماده مقرر شده است كه ضبط موقتي             
  .  جايز استسازمانهاي ويژه راديويي اين  راديويي به منظور استفاده از آن در برنامه

 ضـبط اثـر نيـست       كه حق پخـش راديـويي مـستلزم حـق         را  اين فرض، اين قاعده      بنابر
   .مستثني كنندد نتوان مي

توانند حفـظ و نگهـداري مـوارد ضـبط شـده در                كشورهاي عضو مي   قانونگذارانوانگهي  
در . آرشيوهاي رسمي را با اين توجيه كه اسنادي استثنايي و منحصر به فرد هستند تجويز نماينـد                

 ضـبط   خـصوص   در در قبـل      كنوانسيون، يك رژيم ليسانس قابل مقايسه با رژيم مـذكور          13مادة  
  .بيني شده است مكانيكي اثر پيش

دهـد امـا    گرچه اين ماده حق انحصاري تجويز ضبط صـوتي آثـار را بـه پديدآورنـده مـي         
بـه  ) اجازه ضبط ( يك ليسانس    وسيله  به كه اين حق انحصاري را       كند  كشورهاي عضو را مجاز مي    

جايگزين سازند و البته ) فق طرفيندر صورت فقدان توا(شرط پرداخت عوض منصفانه تعيين شده 
  . ترين سطح از حمايت است اين امر به مفهوم پايين

 مكرر سوم، نه تنها در      14 نيز مورد توجه كنوانسيون واقع شده و طبق ماده           117حق تعقيب 
هـا نيـز قابـل اعمـال اسـت و شـامل            آثار دستي و دست نوشته     خصوص  درمورد آثار هنري، بلكه     
 وصول ماليات تعيين شـده از سـوي       يهاخها و نر    اي و شيوه    هاي واسطه   بيعبيعهاي عمومي و نيز     
  . گردد كشورهاي عضو مي
، قابـل درخواسـت در   1بيني شـده در بنـد     اين ماده، حمايت پيش 2 طبق بند     با اين همه،  

 قانونگذار داخلـي كـشور متبـوع پديدآورنـده، ايـن            اينكههيچ يك از كشورهاي عضو نيست مگر        
يرفته باشد و تحت شرايطي كه كشور محـل تقاضـاي حمايـت مقـرر كـرده اسـت،                   حمايت را پذ  
اين امر بدين معني است كه لزومي ندارد حق تعقيب در قوانين ملي شناخته شده   . گيرد  صورت مي 

  .  در روابط بين دو كشور، قانوني حاكم است كه كمترين خصيصه حمايتي را دارداينكهباشد و 
شود    مي  اين مطلب چنين گفته     توجيه و در ننده و ضعيف است     بنابراين چنين حمايتي شك   

رسـند، در برابـر آن از خـود     وقتي كشورها با ارج حق در قوانين خود بـه نتـايج مقتـضي نمـي      كه  
  118.دهند مقاومت به خرج مي

                                                           
116. Enregistrement ephémère. 

117. Droit de suite: 

 پديدآورندة اثر فكري از بهاي فروش مجدد اثر مزبور است مشروط وسيله بهمقصود از حق تعقيب در اينجا، حق برداشت مبلغي 
 كليه آثـار    خصوص  دردر كشور فرانسه اين حق      . د فروشنده آن تاجر باش    اينكه از طريق مزايدة عمومي فروخته شود يا         اينكهبر  

 اما در بسياري از كشورها و از جملـه ايـران          ) قانون مالكيت فكري فرانسه    L.122-128مادة   (هنري بجز موسيقي شناخته شده    
  . 77دكتر سيد حسين صفايي، مقاالتي درباره حقوق مدني و حقوق تطبيقي، ص : چنين حقي وجود ندارد

- A et H.J. Lucas, op. cit., N. 349-362, p. 291-298. 

118. E. Ulmer, Le droit de suite et sa réglementation dans la convention de Berne, in Mélanges Henri 
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   مدت حمايت از حقوق پديدآورنده  :هـ 
 شامل طول ،ت حمايت آن، مد7كنوانسيون برن به اين مقوله نيز توجه كرده و طبق ماده 

  .گردد  سال پس از مرگ وي مي50حيات پديدآورنده و 
توانند آن را      ماده مزبور، اين مدت جنبه حداقلي دارد و كشورهاي عضو مي           6براساس بند   

افزايش دهند اما در عمل، بسياري از كشورها و حتي برخي كشورهاي غيرعضو كنوانـسيون نيـز                 
  . اند هبيني كرد همان مدت حداقل را پيش
اي عادالنه بين حقوق مالي اعطا شده بـه           اند، اين مدت حداقل، موازنه      چنانكه برخي گفته  

پديدآورنده و نيازهاي جامعه نسبت به دسترسي و استفاده از تجليات و مظاهر يك فرهنگ كه در                 
  119.يابد، برقرار كرده است هاي زودگذر ادامه مي وراي كاميابي

تثنائاتي مواجه شده كه برخي قابـل اعمـال بـر تمـامي انـواع               با اين همه، اين اصل با اس      
  . شوند  ميقابل اجرا  علمي، ادبي و هنرياند و برخي ديگر فقط در مورد برخي از آثار فكري آثار

 سـند   شـدن  يـي  اجرا زمـان  كنوانسيون برن، كشورهاي عـضو كـه در          7 مادة   7طبق بند   
بينـي شـده در كنوانـسيون، مقـرر         ت پيش  پاريس، مدتهاي كمتري نسبت به مد      1971تجديدنظر  

  . توانند هنگام الحاق، آن را حفظ كنند اند مي كرده
 سـال حمايـت پـس از        50به همين سبب، برخي كشورهاي عضو كنوانسيون برن، مدت          

  . كنند مرگ پديدآورنده را رعايت نمي
الً مـدت   اصـو .  را مقرر داشته اسـت     120»ها  مقايسه مدت  «، قاعدة موسوم به     7   مادة 8بند  

 امـا    گردد كه حمايت در قلمرو آن درخواست شده است،           قانون كشوري تعيين مي    وسيله  بهحمايت  
 قـوانين كـشوري كـه       آنكـه اين مدت از مدت تعيين شده در كشور مبدأ تجاوز نخواهد كرد مگر              
  . حمايت از آن درخواست شده است چنين چيزي را تجويز كرده باشد

 سال پس از    50شود، تا مدت      ر جمهوري فدرال آلمان اجرا مي     مثالً يك اثر انگليسي كه د     
 سـال   60و نـه تـا      ) قاعده حقوق انگليس  (مرگ پديدآورنده در كشور مزبور حمايت خواهد گرديد         

 حمايت از آثـار انگليـسي   ي مقنن آلمان  اينكهمگر  ) قاعده حقوق جمهوري فدرال آلمان    (پس از آن    
، در  7 مـاده    8اين قاعده، طبق بنـد      . را مقرر كرده باشد    سال پس از مرگ پديدآورنده       60تا مدت   

با اين همـه، برخـي از انـواع آثـار           . گردد   مي اعمال تمام انواع آثار فكري      خصوص  درتمام موارد و    
  : اند داراي رژيم خاصي هستند فكري كه توسط كنوانسيون معين شده

                                                                                                                                        
Desbois, Dalloz, Paris, 1974, p. 89. – H. Desbois, A. Francon, A. Kerever, op.cit., N. 157. – A et H.J. 

Lucas, op. cit., N. 1110-1111, p. 917. 
119. Claude Masouyé, Guide de la convention de Berne, p. 51. 
120. Règle de comparaison des délais. 
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   121.ين انواع اين موارد خاص استمهمتر آثار سينمايي يكي از ـ 1
توانند مقرر كنند كه مدت       بيني شده است كه كشورهاي عضو مي        در كنوانسيون برن پيش   

 اثر سينمايي با رضايت پديدآورنده در دسترس عموم قرار گرفت يـا             آنكه سال پس از     50حمايت،  
  .  سال پس از ساخته شدن اثر پايان يابد50در صورت فقدان اين امر، 

 چنين اختيـاري از بـروز مـشكالت         زيرااند    ستفاده كرده بسياري از كشورها از اين امكان ا      
كه بعد از مرگ پديدآورنـده شـروع و تـا زمـان             (عملي مربوط به سيستم اجراكننده مدت حمايت        

  . كند ، جلوگيري مي)يابد  متعدد هستند، ادامه مياًمرگ آخرين بازمانده از وراث وي كه غالب
 50 123 يا با نـام مـستعار،      122ز آثار بدون نام،   ، مدت حداقل حمايت ا    7   مادة 3 طبق بند    ـ 2

 اثـر داراي نـام مـستعار        آنكـه اند مگر     سال پس از هنگامي است كه در دسترس عموم قرار گرفته          
كه در اين صورت طبق قاعده كلي با آن رفتار          ) نام واقعي پديدآورنده نيز معلوم باشد     (آشكار باشد   

  . گردد مي
 كنوانسيون با مقرر كردن 125)ظريف(ري كاربردي   و آثار هن   124 آثار عكاسي  خصوص  در ـ 3

 سال از تاريخ پديد آمدن اثر كمتـر باشـد بـراي قـوانين داخلـي                 25تواند از     مدت حداقلي كه نمي   
صالحيت وسيعي قائل شده است زيرا در اينجا نيز بايد ميان كشورهايي با قوانين گوناگون سازش     

هـا و آثـار       ها و مدل     طرح  نظير ار هنرهاي كاربردي   برخي از كشورها با آث     را كه گرديد، چ   ايجاد مي 
  126.كنند  همانند ديگر آثار فكري برخورد نمي،عكاسي

  
  127 مقررات وضع شده به نفع كشورهاي در حال توسعه :و

 1971مقرراتي به نفع كشورهاي در حال توسعه در سند ضميمه كنوانسيون بـرن كـه در                 
دين وسيله برخي از كشورهاي عضو بتوانند در شرايط         مورد تجديد نظر قرار گرفته، آمده است تا ب        

 حق خصوص دربيني شده در كنوانسيون     هاي پيش   معين و ظرف زمان محدودي از حداقل حمايت       
  . ترجمه و تكثير عدول كنند

 كشورهايي كه حق استفاده از ايـن مقـررات را   ، ماده است و در آن   6ضميمه مزبور داراي    
  .وع حقوق مربوطه معين شده استدارند و نيز نحوه، زمان و ن

                                                           
121. A et H.J. Lucas, op. cit., N. 1107-1109, p. 915-916. 

122. Anonyme. 
123. Pseudonyme.  
124. Photographique.  
125. Arts appliqués. 
126. H. Desbis, A. Francon, A. Kerever, op.cit., N. 158-163 – Claude Clombet, op.cit., p. 148-150. 
127. Pays en voie de dévéloppement. 
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مند از آن ترتيبات يعني كشورهاي در حال توسعه تعيـين             قبل از هر چيز، كشورهاي بهره     
  : اند و در اين خصوص دو ضابطه مورد استفاده قرار گرفته است شده

 وضـعيت   واسـطه   بـه  كشوري است كه     تشخيص خود  كه متكي بر     128 ضابطة شخصي  ـ 1
هاي مقرر شده در كنوانسيون       تواند تمام حداقل    عي يا فرهنگي خود نمي    اقتصادي و نيازهاي اجتما   

  .  حمايت از پديدآورندگان را رعايت كندخصوص در
 شمول اين مقررات    ،نفع  اما اين ضابطه آشكارا مبهم و خودسرانه است زيرا خود كشور ذي           
  . گردد نسبت به خود را تشخيص داده و داخل در كشورهاي در حال توسعه مي

  : راي رفع اين معضل، ضابطه دومي مقرر شده كه از اين قرار استب
شـود     كه طبق آن كشور مورد نظر در حال توسعه تلقي نمي           129 ضابطه عيني يا نوعي،    ـ 2

 مطابق عرف و رويه مجمع عمومي سازمان ملل متحد، در حال توسعه تـشخيص داده                اينكهمگر  
 تحول و دگرگـوني     واسطه  به اما در عين حال      تر است   تر و مطلوب    اي مستحكم   شود، چنين ضابطه  

 مفهوم  اينكهخالصه  . رويه و عرف مجمع عمومي سازمان ملل متحد، در تغيير و تحول دائم است             
كشور در حال توسعه، شكننده و كشدار است اما دگرگوني و تحرك عناصر ايـن مفهـوم ضـرورتاً                   

سازد و از جمـود        با شرايط جديد مي    ، جاي خرسندي دارد چرا كه آن را قابل انطباق         گنگمبهم و   
  . كند آن جلوگيري مي

رسيم كه مشتمل     سپس به رژيم استثناء بر قواعد عمومي مربوط به حقوق پديدآورنده مي           
اجباري غيرانحصاري، غيرقابل انتقـال و معـوض        ) امتيازات( هاي  بر يك سيستم راجع به ليسانس     

اي، دانشگاهي و تحقيقاتي از آثـار         رداريهاي مدرسه ب  ها و بهره    ها شامل استفاده    اين ليسانس . است
  . فكري هستند

مـشمول ايـن رژيـم      )  ضـميمه  IIمـاده   (هاي اجباري ترجمه      تمام آثار مربوط به ليسانس    
  . استثنايي هستند

ليسانس يا امتياز هنگامي قابل اعطاست كه اثر مورد نظر ظرف مدت سه سـال از تـاريخ                  
 ترجمه به زباني مدنظر باشـد كـه داراي كـاربرد            اينكه مشروط بر    ، ترجمه نشده باشد   ،انتشار اوليه 

عام در كشورهاي صنعتي است واال اگر زبـان مزبـور داراي كـاربرد عـام در كـشورهاي در حـال                   
  . توسعه باشد، اين مدت يكسال است

ـ    بايد اضافه كرد كه كشورهاي در حال توسعه مي         جـاي اسـتفاده از رژيـم سـند         ه  توانند ب
 كنوانـسيون بـرن را انتخـاب نماينـد كـه بـراي              30 ماده   2بيني شده در بند       ينة پيش ضميمه، گز 

  . همگان آزاد است
                                                           

128. Critère subjective. 
129. Critère objective. 
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طبق اين بند، اگر در پايان مدت ده سال از تاريخ انتشار اوليه، اثر مورد نظر به زبان رايـج                    
 در كشور استفاده كننده از اين مقرره ترجمه نشده باشـد، حـق انحـصاري ترجمـه، زائـل شـده و                     

  . گردد و قابل ترجمه به زبان اين كشور خواهد بود برداري از اثر آزاد و مجاني مي بهره
اما بايد توجه داشت كه تنها يكي از اين دو رژيم قابل استفاده است و توسل همزمان بـه                   

   130.هر دو امكان ندارد
مايـد و   كشور مورد نظر در ابتدا بايد اقدام بـه تحـصيل توافـق دوسـتانه بـا پديدآورنـده ن                   

نفع و پديدآورنده يا در صـورت مقتـضي بـين وي و چـاپ                 بنابراين الزم است درخواستي بين ذي     
  . كننده اثر به صورت كتبي مبادله گردد

 توافـق  اينكـه بيني شده است به اميد     بدين منظور يك دوره انتظار اضافي و تكميلي پيش        
  .  حاصل گردد)كتبي (قراردادي

اي كه در انتهاي آن ليسانس قابـل          حداقل دوره داراي  ان  اين مدت زم  اگر فرض شود كه     
 مـاه   9 ، اين دوره تنهـا يكـسال باشـد        كه  درصورتي ماه است و     6درخواست است، سه سال باشد،      

  ).ضميمه IIة  ماد4ـ الفبند (است 
توانـد بـدون صـدور مجـوز از سـوي پديدآورنـده پايـان يابـد،                   از آنجا كه اين مدتها مـي      

 را تعيـين كننـد كـه شـرايط          اي   يـا اداري   قضائيتوانند مقام و مرجع صالح         مي قانونگذاران داخلي 
  . را احراز نمايد) امتياز ترجمه(اعطاء ليسانس 

: رژيم ليسانس مزبور در وهله اول، رعايت حقوق غيرمالي پديدآورنده را الزم دانسته است             
و )  ضـميمه IV ماده 3بند (د هاي ترجمه يا تكثير شده درج گرد    نام مؤلف بايد بر روي تمام نسخه      

  ).  ضميمهIV ماده 6ـ ببند (بايد تدابير مناسب جهت تضمين ترجمه درست و صحيح اتخاذ شود 
هاي اثر خود را از جريـان گـردش معـامالت             عالوه هنگامي كه پديدآورنده تمام نسخه      به

ن اصـلي   خارج كرده باشد، اعطاء ليسانس ممنوع است و بدين صورت، سند ضميمه بـرعكس مـت               
 IV مـاده    6طبـق بنـد     .  را بـراي پديدآورنـده شـناخته اسـت         131كنوانسيون، حق رجوع و انصراف    

ضميمه، كشورهاي عضو بايد تدابير مناسب در سطح ملي در مورد حقوق مـالي مقـرر نماينـد تـا                    
 ليسانس اعطاء شده متضمن پرداخت عوض مناسب و منصفانه و منطبـق بـا سـطح مبـالغ                   اينكه

 و پرداخت اين عـوض      باشدعارف در فرض اعطاء ليسانس در قالب توافق طرفين          پرداخت شده مت  
  .المللي قابل تبديل يا معادل آن تضمين گردد به صورت پول نقد بين

صادر كردن نسخ تكثير شده ممنوع است، با اين هدف كه منجر به رقابت با پديدآورنده يا 
ت اسـتثنايي كـه اتبـاع كـشورهاي در      مگر در حاال،صاحب حق در سطح بازارهاي خارجي نگردد     

                                                           
130. Claude Colombet, op.cit., p. 150-151. 
131. Droit de repentir. 
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  .  يا موقتي در خارج استقرار دارنددائم به شكل نفع  ذيحال توسعه
. گـردد   هاي انگليسي، اسپانيولي يا فرانسوي را شـامل نمـي            ترجمه ، اين مقرره  حالبا اين   

 حال اي به همان زبان مورد نظر در سرزمين كشور در       اگر ترجمه  بايد به اين نكته توجه داشت كه      
توسعه توسط خود صاحب حق مؤلف منتشر شده باشد و اين ترجمه داراي همان محتـوايي باشـد                  

 II ماده 6بند . ( خواهد گرديدملغيكه ترجمه منتشر شده تحت ليسانس دارا است، ليسانس مزبور           
  ).ضميمه

طور   اين ماده اين2 ضميمه، از بند IIIهاي تكثير مندرج در ماده   ليسانسخصوص درو اما 
هاي يك چاپ در كشور در حال توسعه براي رفع نيازهـاي              كه نسخه  شود كه هنگامي    استنباط مي 

 صاحب حـق تكثيـر يـا بـا اجـازه او و بـه         وسيله  بهاي يا دانشگاهي      موجود خواه عام، خواه مدرسه    
شـود، در معـرض    قيمتي قابل مقايسه با قيمتي كه عرفاً در آن كشور براي آثار مشابه پرداخت مي           

تواند ليسانس تكثير و انتشار اين چاپ را  فروش گذاشته نشده باشد، هر يك از اتباع اين كشور مي
ي به نيازهاي آموزشي مدارس و دانـشگاهها،        يتر به منظور پاسخگو     به قيمت مزبور يا قيمت پايين     

. هـاي ترجمـه اسـت    بنابراين، هدف از اين مقرره همان هـدف از اعطـاء ليـسانس     . تحصيل نمايد 
مـؤثر   سال پس از تاريخ اولين نشر يك چاپ معين از اثر اصـلي               5تواند    اصوالً ليسانس مزبور مي   

قيق و تكنولوژي به سه سال كاهش يافته         اين مدت براي آثار مربوط به علوم د        در حالي كه   بماند
 و كتب هنـري بـه هفـت         مربوط به موسيقي  و براي آثار تصويري، رمانها، اشعار و آثار دراماتيك،          

   132.سال افزايش يافته است
از سوي ديگر بايد توجه داشت كه رعايت و حفظ حقـوق غيرمـالي و نيـز آيـين و رژيـم                      

  . اي ترجمه استه هاي تكثير تقريباً شبيه ليسانس ليسانس
انـد و قواعـد مـضيقي         ها، غيرانحصاري و غيرقابل انتقال       ليسانس گونه   اين  مثال، عنوان  به

  . گردد  اعمال مي در آنها مكانيسم و روند تعيين و پرداخت عوضخصوص در
 اثر را بـه قيمتـي       هاي  ههمچنين هنگامي كه صاحب حق تكثير در كشور مورد نظر، نسخ          

هـاي   گـردد امـا نـسخه    كند، ليسانس تكثير ملغي مي ثار مشابه آن توزيع مي  برابر با قيمت عرفي آ    
 IIIة   مـاد  6بنـد   (تواننـد تـا آخـرين نـسخه بـه فـروش رونـد                 توليد شده تحت رژيم ليسانس مي     

   133).ضميمه
ا و هكابل وسيله بههمچنين بايد توجه داشت وسايل جديد پخش آثار بويژه ويدئو، انتقال 

اند، چنانكه آفرينش يا   در حال حاضر توسط كنوانسيون برن لحاظ نشدهها دي ها و سي ماهواره
                                                           

132. Claude Masouyé, Guide de la convention de Berne, p. 187. 
133. H. Desbois, A. Francon, A. Kerever, op.cit., N. 255 – 262. – Claude Colombet, op.cit., p. 150-152. 

– A et H.J. Lucas, N. 1098, p. 909-910. 
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هاي فني  اند چرا كه پيشرفت نيز چنين) اي رايانه(توسعه و تحول آثار مربوط به انفورماتيك 
  .گيرد المللي پيشي مي  از متون قانوني ملي يا بين پيوسته

تواند در    گذاريهاي ملي مي    انون تحول و دگرگوني طرز فكرها، سياستها و ق        اينكهو در آخر    
  134. پيوستن كشورهاي بيشتري به كنوانسيون برن را به دنبال داشته باشد،آينده

  
   دوم بخش

  1952136 ژنو 135كنوانسيون جهاني حق مؤلف
  

  علل انعقاد اين كنوانسيون : الف
توان بـدين صـورت        در ژنو را مي    1952علل انعقاد كنوانسيون جهاني حق مؤلف به سال         

  : صه كردخال
توانست پاسخگوي نيازهاي كـشورهاي در حـال           به عقيده برخي كنوانسيون برن نمي      ـ 1

هاي گوناگون علمي و فني، احتياج بـه          توسعه باشد، زيرا اين كشورها به منظور پيشرفت در زمينه         
توانستند مبالغ سنگين مربوط بـه حـق           نمي آنكهاستفاده از آثار فكري ديگر كشورها داشتند حال         

گونـه   تـري بـراي ايـن     بنابراين نياز بود كـه تـسهيالت مناسـب      ،مالي پديدآورنده را پرداخت كنند    
  . بيني شود كشورها پيش

 لزوم برقراري وحدت و يكپارچگي ميان كشورهاي عضو كنوانـسيون بـرن و اتحاديـه                ـ 2
بـه خـصوص در مـورد حقـوق غيرمـالي           ( كه با هم اختالف نظر داشـتند         137كشورهاي امريكايي 

 را مـأمور    138سازمان ملـل متحـد را بـر آن داشـت كـه يونـسكو              ) پديدآورنده و تشريفات حمايت   
 اين مطالعات پس از چنـد سـال در    ةمطالعات الزم براي تهيه طرح جهاني حق مؤلف نمايد و ثمر          

.  كشور در ژنو و در قالـب كنوانـسيون جهـاني حـق مؤلـف ظهـور يافـت       50كنفرانسي با شركت   
 منشور سـازمان    27 يونسكو بدين صورت انجام داد در راستاي اجراي اصل           مأموريتي كه سازمان  

  : دارد ملل متحد بود كه مقرر مي
  

                                                           
134. M. Stojanovic, Quel avenir pour la convention de Berne: in Revue internationale de droit d'auteur, 

octobre 1986, p. 3 ets. 
135. Convention universelle du droit d’auteur = universal copyright convention. 
136. A et H.J. Lucas, op. cit., N. 1123-1127, p. 928-931. – A. Françon, cours de propriété littéraire, 

artistique et industnelle, Litec, Paris, 1999, p. 294-296. 

137. Pan – américan. 
138. UNESCO. 



   سير تحول حقوق مؤلف...  177

هركس حق دارد براي منافع مادي و معنوي كليه محصوالت علمي، ادبي و هنري خود  «
   .»تقاضاي حمايت نمايد

  
رام بـه حقـوق      در مقدمه اين كنوانسيون آمده است، هدف اصلي، تضمين احت          طور  همانو  

سازي توسعه و گسترش ادبيات، علـوم و هنرهـا بـه              پديدآورندگان و در عين حال تشويق و زمينه       
  .المللي بوده است ش تفاهم بينيمنظور انتشار وسيعتر آثار فكري بشري و افزا

  
  139 آثار مورد حمايت در كنوانسيون ژنو :ب

ورد حمايـت داراي تعريـف كلـي و          در اين كنوانسيون نيز نظير كنوانسيون برن، آثار م         ـ 1
توانـد انـواع      ها مي   آنها ذكر گرديده است و هر يك از اين نمونه          جامع نبوده و تنها چند نمونه بارز      

 دربربگيـرد متعددي از آثار متجانس ادبي، هنري و علمي را كه در كنوانسيون ذكـر نـشده اسـت                   
  ). قاشي، پيكرتراشيها، آثار نمايشي، سينمايي، ن همانند آثار موسيقي، نوشته(

 تحت شـمول كنوانـسيون ژنـو قـرار           علمي، ادبي و هنري    اين تمام انواع آثار فكري     بنابر
  . دارند

شوند   كنوانسيون ژنو به حمايت از حقوق اشخاصي كه حق پديدآورنده اصلي را دارا مي       ـ 2
  . نيز پرداخته است) وراث و منتقل اليه در معامالت(

 بار توسط سازمان ملل متحد يا سازمانهاي تخصصي وابسته بـه             آثاري كه براي اولين    ـ 3
  . شود نيز مشمول حمايت كنوانسيون ژنو هستند آن يا سازمان كشورهاي امريكايي منتشر مي

 امـا در قـوانين      ، كنوانسيون، ضابطه اصالت و نوآوري را مورد تصريح قرارنـداده اسـت            ـ 4
  . وانسيون نيز ناظر به آن استگردد و روح كن داخلي اين شرط اساسي لحاظ مي

  
  140 اصول حمايت از آثار فكري :ج

   اصل رفتار ملي ـ 1
همانند كنوانسيون برن، در اين كنوانسيون نيز مقرر شده است كه آثار اتباع هر يك از 
كشورهاي عضو كنوانسيون در ساير كشورهاي عضو آن، برخوردار از همان حمايتي است كه اين 

آورند و اگر اثر متعلق به اتباع دول غيرمتعاهد  ر فكري اتباع خود به عمل ميكشورها نسبت به آثا
 براي نخستين بار در يكي از كشورهاي اينكهباشد، نيز از همين حمايتها برخوردار است به شرط 

  )  كنوانسيون2 ماده 1 و بند 1ماده . (عضو كنوانسيون چاپ و منتشر شده باشد
                                                           

139. – A et H.J. Lucas, op. cit., N. 1123-1124, p. 928-929. 
140. Claude Colombet, op.cit, p. 154-155. 
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  تشريفات اصل ـ 2
نسيون برن، كنوانسيون ژنو رعايت تشريفات مقرر در هر يك از كـشورهاي             برخالف كنوا 

متعاهد را شرط حمايت از آثار فكري قرار داده است و پذيرش اين امر بـراي ايجـاد همـاهنگي و                     
. وفاق با مقررات داخلي كشورهاي امريكايي بوده است كه به امر تـشريفات توجـه خاصـي دارنـد         

نو، اگر در هر يك از دول عضو كنوانسيون، تـشريفاتي بـراي قابـل                كنوانسيون ژ  3 ماده   موجب  به
هـاي رسـمي، پرداخـت عـوارض و           نامـه   همانند گـواهي  (حمايت بودن اثر فكري مقرر شده باشد        

اين دول حق دارند تشريفات مزبور را در مورد آثار خـارجي نيـز              ) …ماليات، اظهارنامه ثبت اثر و      
  141.اعمال نمايند

  
  142هاي آن ندگان و محدوديت حقوق پديدآور :د

 در كنوانسيون ژنو نيز پديدآورندگان از كليه حقوق مالي و غيرمالي مترتب بر آثـار فكـري       
 خود برخوردارند، اما به منظور حمايت از كـشورهاي در حـال توسـعه كـه نيـاز بـه                     ادبي و هنري  

بيني   ورنده پيش هايي در مورد حقوق انحصاري پديدآ       آوردهاي علمي و فني دارند، محدوديت       دست
 سـال از    7 پس از گذشـت      ـ 1):  كنوانسيون 5ماده  ( خالصه از اين قرار است       طور  بهشده است كه    

اولين انتشار اثر، مؤلف بايد به ترجمه اثر خود پرداخته يا اين حق را به ديگري واگذار كند و براي                    
ظـور اعطـاء اجـازه    اين منظور، هر يك از كشورهاي عضو متعهدند كه كوشـشهاي الزم را بـه من       

  . ترجمه طبق قراردادي صريح و روشن به عمل آورند
 چنانچه اقدامات الزم براي كسب اجازه ترجمه از پديدآورنده يا صاحب حق ترجمه بـه             ـ 2

نتيجه نرسد، كسي كه داوطلب براي تحصيل اجازه ترجمه است بايد چند نسخه از تقاضانامه خود                
است ارسال نمايد و اگـر تابعيـت شـخص داراي حـق ترجمـه               را به ناشري كه نامش بر روي اثر         

مشخص باشد، بايد تقاضاي خود را به نمايندگي سياسي يا كنسولي كشور متبوع وي يا سـازماني                 
  .كه از سوي اين كشور تعيين گرديده تسليم نمايد

 اين اقدامات نيز نتيجه ندهد، دولتي كه تقاضاي ترجمه اثر از سوي يكـي از                كه  درصورتي
 از زمـان    اينكـه  مـشروط بـر      ،تواند اجازه ترجمه اثر را به وي اعطا كند          تباع آن به عمل آمده مي     ا

  .  ماه گذشته باشد2الذكر حداقل  اعالم كتبي تقاضا به اشخاص و مراجع فوق
ناگفته نماند كه در عين حال منافع مالي صاحب حق ترجمه بايد تـأمين گـشته و معـادل                   

  . المللي، تعيين و به وي پرداخت گردد ستانداردهاي بينپولي حق ترجمه مطابق با ا
  

                                                           
141. Ibid, p.158 – H. Desbois, A. Francon, A. Kerever, op.cit., N. 80-83 et 85-93. 
142. Ibid, N. 84-109 – Claude Colombet, op.cit., p. 155-158. 
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شـود،   اي كه اثرش ترجمـه مـي   همچنين در راستاي حمايت از حقوق غيرمالي پديدآورنده 
  )5 مادة 2بند (: بيني شده است اين مقررات در كنوانسيون پيش

صـحيح  بايستي اقدامات الزم جهت تضمين ترجمه    ) كشور مربوطه ( اجازه   ة صادر كنند  ـ 1
  . از اثر خارجي را به عمل آورد

 درج  ، عنوان اصلي اثر و نام پديدآورنده بايد بر روي تمـام نـسخ ترجمـة منتـشر شـده                   ـ 2
  . گردد

  .  ترجمه بايد از روي نسخه اصلي و نه ترجمه آن صورت پذيردـ 3
  .  كسي كه اجازه ترجمه را دريافت كرده است حق واگذاري آن به غير را نداردـ 4
و نام صاحب حق پديدآورنده و سال اولـين انتـشار            )c( اند عالمت    دول متعاهد موظف   ـ 5

  143.اثر را در جايي از كتاب كه كامالً به چشم بيايد درج كنند
  

   مدت حمايت از حق پديدآورنده  :  هـ
 سـال پـس از   50چنانكه ديديم، در كنوانسيون برن، مدت حمايت از حـق پديـدآورده تـا         

ديده بود، اما اين مدت براي كشورهاي در حال توسعه مناسب نبود و به همين               مرگ وي مقرر گر   
  .  سال كاهش يافت25خاطر در كنوانسيون ژنو به 

 سال پس از مـرگ وي       25بنابراين مدت حمايت از اثر، عالوه بر طول حيات پديدآورنده،           
ع دولتي يـا ملـي تعيـين        را نيز شامل است و وراث وي يا ساير قائم مقامهاي قانوني او نظير مراج              

. شده در قانون، در طول اين مدت از حقوق مالي و غيرمالي مترتب بر اثر برخـوردار خواهنـد بـود                    
  144)4 مادة 1بند (

  ): 4 ماده 2بند (ها از اين قرار است  و اما استثنائات وارد بر اين مدت
بـه زبـان كـشور       سال از تاريخ اولين انتـشار اثـر، ترجمـه آن             7 چنانكه آمد اگر ظرف      ـ 1

تواننـد مطـابق مقـررات        ديگري منتشر نشود، هـر يـك از اتبـاع كـشورهاي ديگـر متعاهـد مـي                 
  . كنوانسيون، تقاضاي صدور اجازه ترجمه را از مقامات صالح بنمايند

 مدت  اينكه مگر   ، آثار عكاسي و هنرهاي ظريف دستي مشمول مدتهاي مذكور نيستند           ـ 2
  .  سال نباشد10كنند كمتر از  ورهاي متعاهدي كه از آنها حمايت ميگونه آثار در كش حمايت از اين

 در كنوانسيون ژنو، مدت حمايت از آثار مشترك و منتشر شده به صورت مجهول يا با                 ـ 3
 مقررات كنوانسيون برن در اين مورد جاري است كهاند  و برخي گفته، همين به صورت نام مستعار

قع حاصل تجديد نظـر در كنوانـسيون بـرن اسـت و در مـوارد                 چراكه اين كنوانسيون در وا     ،است
                                                           

143. A et H.J. Lucas, op. cit., N. 1126, p. 93. 

144. Ibid, N. 1125, p. 929. 
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  145.سكوت بايد به اصل رجوع كردم
  

  بخش سوم
  1971146كنوانسيون جهاني حق مؤلف پاريس 

  
   علل انعقاد اين كنوانسيون :الف

 به عقيده كشورهاي در حال توسعه، دو كنوانسيون برن و ژنو بيشتر در راستاي حمايت ـ 1
 در جهت حمايت از آثار اتباع اين كشورها قرار داشـت و             رفته بود و عمدتاً   از منافع كشورهاي پيش   

كماكان كشورهاي در حال توسعه كه نياز شديدي به دست آوردهاي جديد علمي و فني داشـتند،                 
 و اين امـر خـود مـانع    كنندهاي قابل توجهي را تحت عنوان حق مؤلف پرداخت    بايست هزينه   مي

  . كشورها و سبب عدم الحاق آنها به دو كنوانسيون مزبور بودبزرگي بر سر راه ترقي اين 
 يونسكو به اين نتيجه رسيده بود كه انديشه لزوم احترام و حمايت از مالكيت معنوي ـ 2

هنگامي مثمرثمر است كه مورد تأييد همه كشورهاي جهان قرار گيرد و اين امر جز با اتخاذ 
  . كان نداردتدابيري به نفع كشورهاي در حال توسعه ام

 اثـر در واقـع از امكانـات         ة از سوي ديگر اين انديشه مطرح شد كه خالق و پديدآورنـد            ـ 3
 ، برده و از حاصل تالش ديگران نيز استفاده كـرده اسـت    گوناگون بشري براي خلق اثر خود بهره      

و  انحـصاري اطالعـات      طـور   بـه بنابراين به انسانهاي عصر خود و آيندگان متعهد اسـت و نبايـد              
  . معلومات خود را نزد خويش نگه دارد

 شرايط اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه تحـول               ـ 4
  . كرد هاي قبلي را ايجاب مي ونسيوسيعي به خود ديده بود و تجديدنظر در كنوان

 تلفيق   با هدف  1971با توجه به اين عوامل و با تالش يونسكو، كنفرانس پاريس به سال              
دو كنوانسيون برن و ژنو تشكيل يافت و ثمره آن در قالب كنوانسيون جهاني حق مؤلـف پـاريس                   

  . ظهور پيدا كرد
 ماده، يك اعالميه، يك قطعنامه و دو پروتكل ضميمه راجع به            21اين كنوانسيون شامل    

  آثــارخــصوص درحمايــت از آثــار اشــخاص بــدون تابعيــت و پناهنــدگان و اجــراي كنوانــسيون 
  . المللي است هاي بين سازمان

  
  

                                                           
145. H. Desbois, A. Francon, A. Kerever, op.cit., N. 94-99. 
146. Ibid, N. 201-215 – Claude Colombet, op.cit., p. 153-160. 
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  ) 1 ةماد(  آثار مورد حمايت در كنوانسيون جهاني پاريس :ب
 جامع و كلي از آثار فكري مورد يدر اين كنوانسيون نيز همانند دو كنوانسيون قبلي، تعريف

 كشورها بر سر چنين تعريفـي وجـود          حمايت ارائه نگرديده است چرا كه امكان حصول توافق بين         
اند كه ارائه يك تعريف كلي احتماالً مـانع           ته است، به عالوه كشورهاي عضو نگران اين بوده        نداش

هـاي روشـن و       شمول كنوانسيون نسبت به آثار فكري جديد خواهد گرديد، بنابراين به ذكر نمونه            
آثـار موسـيقي، نمايـشي، سـينمايي، نقاشـي،         (انـد     بارز از آثار ادبي، علمـي و هنـري اكتفـا كـرده            

  ).…سازي و  كاري، مجسمه كنده
  

  )2ـ3مواد ( اصول حمايت از آثار  :ج
 و اجرايي براي قضائيشوند كه اقدامات الزم تقنيني،   هر يك از دول متعاهد ملتزم مي     ـ 1

 را بـه عمـل آورنـد،         علمي، ادبي و هنري    حمايت كافي و موثر از حقوق پديدآورندگان آثار فكري        
  . ن تعهدي درج شده استچنانكه در كنوانسيون ژنو نيز چني

 شرط اصالت و نوآوري اثر و ابتكاري بودن آن ذكر نگرديده و به عهده قوانين داخلـي                  ـ 2
  . گردد گذاشته شده و طبعاً از سوي كشورها لحاظ مي

 اصل رفتار ملي، كليه آثار اتباع هر يك از كشورهاي متعاهـد اعـم از منتـشر       موجب  به ـ 3
 ديگر كشورهاي متعاهد مورد حمايت است و ميزان حمايت برابر با            شده و نشده در اين كشورها و      

  . حمايت مقرر شده براي آثار اتباع داخلي است
بار چـاپ و منتـشر         در كشور متعاهد براي اولين     اينكه آثار اتباع دول غيرعضو به شرط        ـ 4

  . شوند از حمايت آن كشور برخوردار خواهند بود
 قـوانين داخلـي خـود، اشـخاص مقـيم در آن             موجب  به تواند   هر يك از دول عضو مي      ـ 5

  . كشور را در حكم اتباع خود بداند
 اگر دولت متعاهد، تشريفاتي نظير ثبت و تسليم اظهارنامه ثبتي و پرداخـت عـوارض و             ـ 6

توانـد ايـن تـشريفات را         ماليات را براي حمايت از آثار فكري اتباع خود مقـرر كـرده باشـد، نمـي                
خاصي كه اثرشان براي نخستين بـار در خـارج از ايـن كـشور منتـشر شـده و                     آثار اش  خصوص  در

هاي منتشره همراه با ذكر نام دارنده حق مؤلف و سال نخستين            را بر روي تمام نسخه     )c(ت  عالم
انتشار داشته و مجوز انتشار آن را از پديدآورنده يا شخص قائم مقام او كسب كرده باشند، اعمـال                   

  . نمايد
  

  ) 6 مكرر تا 4مواد (هاي آن  پديدآورنده و محدوديت حقوق  :د
در اين كنوانسيون نيز پديدآورنده از كليه حقوق انحصاري مالي و غيرمالي مترتب بـر اثـر    
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هاي بيـشتري را      ، لكن محدوديت  )همانند آنچه در كنوانسيون برن آمده است      (خود برخوردار است    
  :  است نسبت به كنوانسيون ژنو به خود ديده

 سال از تاريخ نخستين انتشار اثر، ترجمه آن به زبان هر            7 پس از گذشت     كه  درصورتي ـ 1
از جانب دارنده حق ترجمه يا با اجازه او و توسط ديگري            ) زبان متداول در آن   (يك از دول متعاهد     

دار ايـن كـشورها       تواننـد از مقـام صـالحيت        منتشر نشده باشد، هر يك از اتباع دول متعاهـد مـي           
  . نامه غير انحصاري ترجمه اثر مزبور و انتشار آن را تحصيل نمايند اجازه

 ةاي مشروط بر اين است كه امكان تحصيل اجـازه از شـخص دارنـد             تحصيل چنين اجازه  
  . هاي چاپ شده كمياب گرديده باشد  نسخهاينكهپذير نبوده و يا  حق ترجمه بنا به عللي امكان

زم جهت تضمين ترجمه صـحيح از اثـر را بـه    در عوض، الزم است دول متعاهد تالش ال       
المللـي محاسـبه و پرداخـت     هـاي بـين   عمل آورند و حقوق مالي دارنده حق ترجمه را طبق رويـه       

  ) 5 ماده 2بند ( .نمايند
 سـال   7توانند با تصويب قوانين داخلي مدت مزبور را از             كشورهاي در حال توسعه مي     ـ 2

  )  مكرر سوم5دة  ما1ـ الف بند ( . سال كاهش دهند3به 
 اوالً تمام كـشورهاي     اينكهتواند كاهش يابد مشروط به         ساله نيز مي   3 اين مدت     حتي ـ 3

پيشرفته عضو كنوانسيون پاريس يا ژنو موافقت كنند، ثانياً اثر به زبان رايج در كشور محل تقاضـا                  
هاي فرانسه، انگليسي و      ترجمه گردد، ثالثاً كاهش دوره كمتر از يكسال نباشد، رابعاً ترجمه از زبان            

 .هاي آموزشي، دانشگاهي و تحقيقاتي است       اي، خاص استفاده    اسپانيايي نباشد، خامساً چنين اجازه    
  )  مكرر سوم 5 ماده 3 و 1ـ  ببند (

شود در كـشوري نايـاب         هرگاه يك اثر نوشته كه در قالب متن اصلي خود استفاده مي            ـ 4
توانند تحت شرايط خاص مقرر در        ر رود، اتباع اين كشور مي     گردد يا قيمت آن از حد متعارف باالت       

دادن تقاضانامه به يونسكو، محاسبه و پرداخت حقوق مالي دارنده حق مؤلف و اثبـات      (كنوانسيون  
، اقدام به چاپ آن براي رفع نيازهاي آموزشي و )پذير نبوده است  تحصيل اجازه از وي امكاناينكه

  .علمي و تحقيقاتي نمايند
 سرانجام بايد توجه داشت كه برعكس كنوانسيون برن، كنوانـسيون جهـاني پـاريس،               ـ  5

پديدآورندگان را در بر ندارد چـرا كـه         ) اخالقي(قواعد مربوط به حداقل حمايت از حقوق غيرمالي         
همه كشورهاي گوناگون ملحق شده به اين كنوانسيون، حقوق غيرمالي را داخـل مفهـوم حقـوق                 

كه برخي از آنها حمايت از اين نوع حقوق را به رژيـم   طوري  به 147،دانند  ري نمي پديدآورنده آثار فك  
  149.اند  واگذار كرده148حقوقي مستقلي نظير حقوق شخصيت

                                                           
147. Droits d’auteur. 
148. Droits de la personnalité. 
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  ) 4مادة (مدت حمايت  :  هـ
  :هاي حمايت از حقوق پديدآورنده آثار فكري از اين قرار است مدت

   ؛ طول حيات پديدآورندهـ 1
  ) 4 مادة 2بند  (؛وي براي وراث يا قائم مقام قانوني ديگر سال پس از مرگ 25 تا ـ 2
 سال از تاريخ اولين انتشار و 10 آثار عكاسي و هنرهاي دستي و صنعتي، تا خصوص در ـ 3

  ) 4 مادة 3بند  (؛توليد
 مدت حمايت در حالت انتقال حق به ديگري در زمان حيـات پديدآورنـده،               خصوص  در ـ 4

  ؛شود طبق مفاد قرارداد عمل مي
الهويه يا با نام مـستعار         كنوانسيون در مورد مدت حمايت از آثار پديدآورندگان مجهول         ـ 5

  150.حل كنوانسيون برن الزم االتباع است توان گفت كه راه تصريحي ندارد و مي
  

  چهارمبخش 
  1994موافقتنامه تريپس 

  
   علل انعقاد  :الف

ي تجاري حقوق مالكيت فكري است      ها   نام اختصاري موافقتنامه راجع به جنبه      151تريپس،
، طي سند نهايي مذاكرات دور اروگوئه در چارچوب موافقتنامه عمومي راجع بـه              1994كه در سال    

 153(W.T.O)انعقاد يافت و پـس از تـشكيل سـازمان تجـارت جهـاني                152)گات(تعرفه و تجارت    
  . به اجرا درآمد1996 ضمائم مهم موافقتنامه سازمان مزبور، از اول ژانويه  يكي ازعنوان به

استانداردهاي مربوط به قابليت دسترسي و حوزة شمول و كاربرد حقوق مالكيـت فكـري               
هاي اصلي اين موافقتنامه است كـه عـالوه بـر حقـوق مالكيـت صـنعتي، حقـوق                     يكي از قسمت  

  )9 ـ40مواد  (156 .گيرد  را نيز دربر مي155 و حقوق مرتبط با آن154مؤلف

                                                                                                                                        
149. Claude Colombet, op.cit., p. 158. 
150. H. Desbois, A. Francon, A. Kerever, op.cit., N. 215. 
151. Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights = IRIPS 

152. General Agreement on Tariffs and Trade = GATT 

153. Word Trade Organisation. 

154. Copyright = Droit d'auteur 

155. Neighboring rights = Droit Voisins 

حقوق مرتبط با حقوق مؤلف شامل حقوق هنرمندان اجراكننده آثار ادبي و هنري از جمله خواننـدگان، نوازنـدگان و بـازيگران،               
  .هاي راديويي و تلويزيوني است كننده برنامه كنندگان آثار حقوقي يا فونوگرام و حقوق سازمانهاي پخش حقوق تهيه
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پس، حقوق مالكيت فكري و از جمله حقوق مؤلف بـه مثابـه             كلي در موافقتنامه تري   طور  به
انـد كـه هماننـد كاالهـاي مـادي و خـدمات، داراي ارزش اقتـصادي در بـازار                      اموالي تلقي شـده   

اند، بازاري كه مستلزم يكساني و يكنواختي سطح حـداقل حمايتهـاي مقـرر در هريـك از                    جهاني
  .رت رقابت جلوگيري شودكشورها است تا از بروز آثار منفي بر تجارت و قد

، تريپس طبق مادة يك خود، متضمن حداقل قواعد حمـايتي نـاظر بـه مـصاديق                 رو  اين  از
گوناگون حقوق مالكيت فكري است كه هريك از كشورهاي عضو سازمان تجارت جهـاني ملـزم                

  .باشند به تبعيت از آنها مي
  :اند ارهاي انعقاد موافقتنامه تريپس از اين قر ين علل و زمينهمهمتر

ـ كنوانسيونهاي حقوق مؤلف و حقوق مرتبط با آن و نيز كنوانسيونهاي مربوط به حقوق               1
هاي مناسب بـراي الـزام كـشورهاي عـضو بـه رعايـت                مالكيت صنعتي، فاقد ساز وكارها و اهرم      

  .مقررات اين كنوانسيونها و آيين رسيدگي به حل و فصل اختالفات ميان آنها بودند
هاي فني جديد مرتبط با سـاخت و          راجع به مسائل ناشي از پيشرفت     ـ مقررات صريحي    2

اي در ايـن      هاي اطالعـاتي و انتقـال مـاهواره         اي، پايگاهها و مجموعه     هاي رايانه   استفاده از برنامه  
  .ها وجود نداشت كنوانسيون
المللي آثار فكري در اثر ظهـور تكنولـوژي جديـد             ـ پيشرفت قابل توجه ابزار انتشار بين      3

اي، اتخاذ تدابير حمـايتي     آوري رايانه   اي، پايگاههاي اطالعاتي اينترنتي و توسعه فن        تقال ماهواره ان
  .كرد قويتري را ايجاب مي

بينـي    هاي ادبي و هنري موجب نگرانيهاي بسياري شده بـود و پـيش              ـ گسترش سرقت  4
  .نمود حلهاي مناسبي را اقتضا مي راه

المللي و  رافات و موانع موجود بر سر راه تجارت بين   ـ الزم بود تدابيري براي كاهش انح       5
المللـي بـا      بيني گردد تـا تجـارت بـين         تشويق حمايت مؤثر و كافي از حقوق مالكيت فكري پيش         

  .كمترين مانع ممكن جريان يابد و از داد و ستد كاالهاي تقلبي جلوگيري شود
كه آثار نـامطلوبي بـر        قداماتيـ لزوم تشويق ابداعات فني و انتقال تكنولوژي، پرهيز از ا           6
المللي تكنولوژي دارد و تضمين مشاركت مؤثر كشورهاي عضو سازمان تجارت جهاني              انتقال بين 

در رونــد مــذاكرات بــه منظــور ايجــاد تــوازن بــين حقــوق و تعهــدات متقابــل توليدكننــدگان و  
شورها، همـه و  كنندگان دانش فني جهت نيل به رفاه اقتصادي و اجتماعي در همه اين كـ                مصرف

                                                                                                                                        
شود، قواعد راجع به اجراي حقوق مالكيت فكـري           هاي آن محسوب مي     هاي مهم تريپس كه از نوآوري        از ديگر قسمت   .156

 64مواد  (يري از بروز اختالفات و طرق حل و فصل آنها           و جلوگ ) 62مادة  (، كسب و حفظ حقوق مالكيت فكري        )41 ـ 61مواد  (
  .است) 63 ـ
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  157). تريپس8 و 7مقدمه و مواد (بيني مقررات جديد و مناسب بود  همه مقتضي پيش
  

  )1971با اصالحات بعدي تا سال (ارتباط تريپس با كنوانسيون حق مؤلف برن : ب
 21 تـا  1 تريپس، كليه كشورهاي عضو ملزم به رعايت مفـاد مـواد           9 مادة   1ـ طبق بند    1

هستند حتي اگر تاكنون به ايـن       )  پاريس 1971براساس اصالحات   (ن  كنوانسيون برن و ضميمة آ    
  .كنوانسيون نپيوسته باشند

ترتيب، عضويت در سازمان تجارت جهاني كه الحـاق بـه تـريپس، پـيش شـرط آن            بدين
 كنوانسيون برن و ضميمه آن نسبت بـه         1ـ21آور شدن قواعد مندرج در مواد         است، منجر به الزام   

گردد و عامل مهمي بـراي تحقـق بيـشتر و كـاملتر نظـم حقـوقي                   و مي هريك از كشورهاي عض   
  .آيد شمار مي جهاني در زمينه حقوق مؤلف به

) اخالقي( مكرر كنوانسيون برن، ناظر به حقوق معنوي         6ـ بر اساس بند فوق، مفاد مادة        2
اشـت  البتـه بايـد توجـه د      . االجـرا نيـست     سازد و الزم    مؤلف، كشورهاي عضو تريپس را ملزم نمي      

انـد    كشورهايي كه عضو كنوانسيون برن هستند از اين معافيت برخوردار نيستند و برعكس موظف             
حقوق معنوي مؤلف را در مورد اتباع كليه اعضاء سازمان تجارت جهاني رعايـت كننـد حتـي اگـر         

 تريپس، هيچ چيـز     2 ماده   2كشورهاي اخير خود عضو كنوانسيون برن نباشند، زيرا اوالً طبق بند            
ر اين موافقتنامه به تعهدات اعضاء در قبال يكديگر براساس مفاد كنوانسيون برن لطمه نخواهـد                د

  158. تريپس چنين اقتضايي دارد4 و 3 الوداد، طبق مواد ملةزد، ثانياً اصل رفتار ملي و دولت كا
  

  آثار مورد حمايت: ج
د حمايـت ايـن      تريپس، آثار علمي، هنـري و ادبـي مـور          9 مادة   1براساس مستفاد از بند     

موافقتنامه اصوالً همان آثار مورد حمايت كنوانسيون برن است كه طيـف وسـيع و نامحـدود آثـار         
اي و  هـاي رايانـه    تريپس، به برنامه10با اين همه در مادة . گيرد ادبي و هنري و علمي را دربر مي      

چنين آثاري چه    يا پايگاههاي اطالعاتي پرداخته شده و تصريح شده است كه            159ها  مجموعه داده 

                                                           
157. A. Bertrand, Le droit d'auteur et les droits voisins, 2e édition, Dalloz, pans et Dleta, Paris, 1999, N. 

10. 19, p. 476-477. 

المنافع، راهنماي تجـاري دوراروگوئـه،  ترجمـة           كالملل وابسته به سازمان تجارت جهاني و دبيرخانه مشتر          ـ مركز تجارت بين   
رايـت و حقـوق مـرتبط در          ـ مريم آموزگار، كپي     به بعد  419، ص   1375،  1مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني، تهران، چ        

  .155 ـ156، صص 1382، 3هاي حقوقي، ش  هاي تجاري مالكيت معنوي، مجله پژوهش موافقتنامه راجع به جنبه
اي حقوق مالكيت فكري در سازمان جهاني تجارت و سازمان جهاني مالكيت فكري، بزرگي، دكتر   بررسي مقايسه وايپو،.158

  .7 ـ9، صص 1384، مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني، تهران، 1وحيد، مترجم،  چ 
159. Computer programs and Compilations of data. 
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بـه   (161و چه در قالب كدهاي ديـدني،      ) به زبان قابل درك براي عموم      (160در قالب كدهاي اصلي   
  .اند  اثر ادبي مشمول حمايت دانسته شدهعنوان به، )زبان ماشين

  :در اين مورد بايد به نكات زير توجه كرد
 امـا عمومـاً     ـ اگرچه در كنوانسيون برن، به دو نوع اثر فكري فوق تصريح نـشده اسـت               1

» نظر از شكل يا نحوة ارائه آنها       هرگونه آثار ادبي، هنري و علمي صرف       «پذيرفته شده كه عبارت     
كننـدگان   گيرد؛ بـا ايـن همـه، تـدوين     برمي  اين كنوانسيون، چنين آثاري را نيز در    2 مادة   1در بند   

اي و مجموعـه      هاي رايانه   جاي اكتفا به چنين تفسيري، برنامه       اند به   موافقتنامه تريپس ترجيح داده   
  162.ها را مورد تصريح قرار دهند تا جاي هيچ ترديدي باقي نماند داده

 اثـر  عنـوان  بهدو نوع اثر مذكور، به منظور پرهيز از تلقي آنها   » ادبي بودن  «ـ تصريح به    2
 سال از تاريخ ايجاد اثـر       25هنري كاربردي است كه مدت حمايت از آن طبق موافقتنامه تريپس،            

اي   هاي رايانه   به عبارت ديگر، مقصود اين بوده است كه برنامه        . وده و منوط به رفتار متقابل است      ب
)  كنوانـسيون بـرن  7 مادة 4 و بند 2 مادة 7طبق بند ( ساله 50ها مشمول حمايت    و مجموعه داده  

يتي گونه آثار جزو هنرهـاي كـاربردي و تـابع رژيـم حمـا              اما برخي معتقدند كه اين     163قرار گيرند، 
  164.خاص آنها هستند

  
  اصول حمايت: د

  165 اصل رفتار مليـ 1
 كنوانسيون برن مورد تصريح قـرار       5 تا   3 تريپس، اصل رفتار ملي همانند مواد        3در ماده   

 آن هريك از كشورهاي عضو ملزم است در حمايت از حقوق مؤلفين بين اتبـاع                موجب  بهگرفته و   
  .خود و اتباع ديگر كشورها تبعيض قائل نشود

شـمول و قابليـت      مراحل اكتـساب، حفـظ، اجـرا، قلمـرو           واژة حمايت در مادة مزبور تمام     
. اصل رفتار ملي بر تمام اين مراحل حاكميت دارددسترسي حقوق مالكيت فكري را شامل است و     

توانـد در هريـك از ديگـر          كشورهاي عـضو سـازمان تجـارت جهـاني مـي          بدين جهت هريك از     
كه  آثار چاپ نشده خود يا آثاريمورد  كشورها در آن سطح با اتباع همآن، حمايتي   كشورهاي عضو 

  ). كنوانسيون برن3 ـ5مواد (بار خارج از كشور مورد نظر چاپ شده است، مطالبه نمايد  براي اولين
                                                           

160. Source Codes. 

161. Object Codes. 

  .10همان، ص  .162
 . همان.163
 .159 مريم آموزگار، همان، ص .164

165. National Treament Principle. 
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  166 الودادملةـ اصل دولت كا2
ي  تريپس، هرگونه امتياز يا معافيتي كه يك كشور عضو به اتباع كشور ديگر             4طبق مادة   

اعطـا خواهـد    (WTO)اعطا كند، فوراً و بدون هيچ قيد و شرطي به اتباع ساير كـشورهاي عـضو        
ايـن اصـل كـه از ابتكـارات تـريپس اسـت و در               .  نباشـد  (WTO)شد، گرچه كشور مزبور عـضو       

كنوانسيونهاي حقوق مؤلف سابقه نداشته است ابزار مناسبي براي تحقق هرچه بيشتر نظـم واحـد            
  167.آيد شمار مي مايت از حقوق مؤلفين بهجهاني در حوزة ح

  
 2 اصل خالقيت و نوآوري كه شرط اساسي حمايت از آثـار فكـري اسـت و در مـادة                     ـ3

اي از بداهت و وضوح رسـيده اسـت كـه             گرفته، امروزه به درجه     كنوانسيون برن مورد تصريح قرار    
  .اند كنندگان تريپس نيازي به ذكر آن نديده تدوين

  
فات كسب و حفظ حقوق مؤلف، اعتقاد بر اين است كه اصول مندرج در               در مورد تشري   ـ4

 تريپس، هيچ تعارضي با مفاد كنوانسيونها و معاهدات حقوق مؤلف تحت نظارت سـازمان               62ماده  
 تـريپس   62جهاني مالكيت فكري وجود ندارد و اصول مندرج در آنها در واقع مكمل مفـاد مـاده                  

  168.است
 ژنو كه در واقع اصالحيه كنوانسيون       1952 كنوانسيون   3د مادة   توان گفت مفا     مي رو  اين  از

 (WTO)برن درخصوص اصل تشريفات است كماكان مجري است و هريك از كشورهاي عـضو               
كنـد در مـورد آثـار اتبـاع           تواند تشريفاتي كه براي حمايت از آثار فكري اتباع خود اعمال مـي              مي

  . پاريس بايد مراعات گردد1971 كنوانسيون 3 در ماده خارجي نيز اجرا نمايد و البته استثناء مقرر
  

  حقوق پديدآورندگان:  هـ
 تريپس، كليه حقوق مالي مقـرر در كنوانـسيون          9 مادة   1كلي براساس مفاد بند     طور  به ـ1

 ملزم به رعايـت     (WTO)برن و اصالحات آن، در اين موافقتنامه پذيرفته شده و كشورهاي عضو             
  .آنها هستند
  
 در  169اي  بر حقوق مالي مزبور، يك حق مالي جديد تحت عنوان حقـوق اجـاره              عالوه   ـ2

                                                           
166. The Most Favoured Nations Principle = MFN 

167. W. Cornish and D. Liwelyn, Intellectual Property, 5th edition, Sweet and Maxwell, London, 2003, 

No. 10-55, p. 417. 

  . 59 ـ60وايپو، همان، صص  .168
169. Rental Rights. 
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  : تريپس به رسميت شناخته شده است11مادة 
توانند اجارة تجـاري نـسخه        هاي كامپيوتري و آثار سينمايي و وراث آنها مي          پديدآورندگان برنامه 

ين همـه اگـر اجـارة تجـاري         با ا . اصل يا كپي آثار خود به عموم را اجازه داده يا از آن منع كنند              
اي وارد نسازد، شناسايي      گونه آثار به تكثير غيرمجاز منجر نشود و به حق تكثير مؤلفين لطمه              اين

  170.اي از سوي كشورهاي عضو الزامي نخواهد بود حقوق اجاره
  

 اثر خود تلقي    171كردن  شناسايي چنين حق مالي، در راستاي اعمال حق مؤلفين بر تجاري          
  .گردد مي

  
 اصوالً حق يا تعهدي در      (WTO) تريپس، كشورهاي عضو     9 مادة   1بنا به صريح بند      ـ3

 مكرر كنوانسيون برن ندارند، با اين همه اگـر كـشوري از   6رابطه با حقوق معنوي مذكور در مادة        
، عضو كنوانسيون برن نيز باشد ملزم به رعايت اين نوع حقـوق در مقابـل    WTOكشورهاي عضو   

 و مـواد    3 مـادة    2بنـد   (حتي اگر اين كشورها عضو كنوانسيون برن نباشند         كشورهاي ديگر است    
  ). تريپس3ـ4

  
  هاي حقوق پديدآورندگان ـ محدوديت4

هـا يـا      توانند محدوديت    مي (WTO) تريپس، اعضاء سازمان تجارت جهاني       13طبق مادة   
نند، مشروط بر   استثنائاتي را در مورد حقوق انحصاري پديدآورندگان در برخي موارد خاص وضع ك            

برداري متعارف مؤلفين از اثر خويش در تعارض نباشد و به منافع مشروع آنها لطمـه                   با بهره  اينكه
  .نزند

كلي عقيده بر اين است كه هيچ تعارضي ميان كنوانسيون برن و موافقتنامه تريپس              طور  به
 9 مـادة    2ت بنـد     تـريپس تقريبـاً همـان الفـاظ و عبـارا           13در اين مورد وجود نـدارد و در مـادة           

  172.كار رفته است كنوانسيون برن به
  

  مدت حمايت: و
 تريپس برخالف كنوانسيون برن، مؤلف بودن شخص حقوقي را پذيرفته است و مدت              ـ1

 سال از تاريخ پايان اولين سال انتشار مجاز اثـر و در             50حمايت از آثار اشخاص حقوقي را حداقل        
                                                           

  .12ـ13 همان، صص .170
171. Commercialization. 

  .161؛ مريم آموزگار، همان، ص 15ـ 16 وايپو، همان، صص .172
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، امـا اگـر مؤلـف، شـخص         )12مادة  (د اثر مقرر كرده است      صورت عدم انتشار مجاز، از تاريخ ايجا      
 كنوانسيون برن، عالوه بر طول مـدت حيـات وي،           7 مادة   1طبيعي باشد، مدت حمايت طبق بند       

  . سال از تاريخ مرگ وي خواهد بود50
  
 25 مدت حمايت از آثار عكاسي و هنرهاي كاربردي، همانند كنوانسيون برن، حـداقل               ـ2

  )12مادة . (و خلق اثر استسال پس از ايجاد 
  
مـادة  . ( سال از تاريخ انتشار مجاز اثـر اسـت         50 مدت حمايت از آثار سينمايي، حداقل        ـ3

12(  
  

  173مقررات مربوط به كشورهاي درحال توسعه: ز
ــ   67(در قسمت ششم موافقتنامه تريپس، تحت عنوان ترتيبات انتقالي و ملي سـه مـاده                

االجـرا شـدن مفـاد تـريپس          ال توسعه درخصوص زمـان الزم     تدابيري به نفع كشورهاي درح    ) 65
  :نسبت به آنها مقرر شده است

يافتگي مجاز هستند اجراي ايـن موافقتنامـه را            كشورهاي داراي كمترين سطح توسعه     ـ1
 مـيالدي بـه     2006 الوداد، تا ده سال يعني تـا اول ژانويـه            ملةبجز دو اصل رفتار ملي و دولت كا       

 مدت براي كـشورهاي درحـال توسـعه و كـشورهاي درحـال گـذر از اقتـصاد            تأخير اندازند و اين   
 2ــ 3بنـدهاي   . ( ميالدي بوده است   2000اي به اقتصاد آزاد، چهار سال يعني تا اول ژانويه             برنامه
  ). تريپس66 مادة 1 و بند 65مادة 

  
  :بيني شده است ، دو مقرره پيش)آوري فن(تكنولوژي  درمورد انتقال ـ2

هـاي الزم بـراي پيـشبرد و تـشويق            اند انگيزه    موظف WTOيافته عضو     ورهاي توسعه اوالً، كش  «
يـافتگي را در شـركتها و مؤسـسات     آوري به كشورهاي داراي كمتـرين سـطح توسـعه    انتقال فن 

  )66  مادة 2بند . (داخلي خود ايجاد نمايند
 كـشورهاي درحـال     يافته عضو، ملزم هستند در صورت تقاضاي        ثانياً، هريك از كشورهاي توسعه    

هاي فني و مالي الزم با ايـن كـشورها    يافتگي، به همكاري توسعه يا داراي كمترين سطح توسعه 
  .»)67مادة . (براي تسهيل اجراي مفاد تريپس اقدام نمايند

  

                                                           
173. W. Cornish and D. Liwelyn, op. cit., No. 9-33, p. 364. 
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  پنجمبخش 
  1996174معاهدة حق مؤلف وايپو 

  
   علل انعقاد  :الف

ردن خألهـا و رفــع نقــائص  المللــي بـراي پركــ  هــاي جامعـه بــين  يكـي ديگــر از تـالش  
 (WIPO)نهاي حقوق مؤلف در قالب كميته كارشناسي سازمان جهاني مالكيـت فكـري                كنوانسيو

صورت گرفت و با پرداختن به مسائلي كه بعضاً در موافقتنامه تريپس نيز مطرح نـشده بـود، گـام                    
 1996بـه سـال   مهم ديگري در اين راستا برداشت كه ثمرة آن در قالب معاهدة حق مؤلف وايپـو     

 كنوانـسيون بـرن كـه بـه دول عـضو اجـازه انعقـاد                20ميالدي در شهر ژنو و با استناد به مـاده           
  .معاهداتي راجع به آثار ادبي و هنري داده است، ظاهر گرديد

 به اجرا درآمده و زير نظـر سـازمان جهـاني مالكيـت       2002 مارس   6اين معاهده از تاريخ     
  .شود اداره مي) وايپو(فكري 

  
  ها نوآوري: ب

  ـ توسعه آثار ادبي، هنري تحت حمايت1
اي صرف نظر از نوع رسانه يا روش و شكل نمود عينـي               هاي رايانه   در اين معاهده، برنامه   

، )اي  هاي رايانه   همانند سايت (ها و اطالعات تهيه شده در اشكال گوناگون           آنها و نيز مجموعه داده    
  .اند ده شدهصراحتاً در زمرة آثار تحت حمايت قرار دا

  
  ـ توسعه حقوق پديدآورندگان2

در معاهده وايپو، سه نوع حق مالي ديگر به حقوق مـالي مـؤلفين اضـافه گرديـده كـه در        
  :كنوانسيونهاي حق مؤلف سابقه نداشته است

  
  ـ حق اجاره2ـ1

اي، آثـار     هاي رايانـه    هاي اصلي و كپي برنامه      پديدآورندگان، حق صدور اجازة اجارة نسخه     
  .يي و آثار صوتي ضبط شده خود به عموم يا منع از آن را دارندسينما

  
  

                                                           
174. Wipo Copyright Treaty = WCT 
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  ـ حق توزيع2ـ2
هاي اصلي يا كپي اثر خـود در دسـترس            پديدآورندگان، حق صدور اجازة قرار دادن نسخه      

  .عموم از طريق فروش و ساير طرق انتقال مالكيت يا منع از آن را دارند
  
  ـ حق ارسال براي عموم2ـ3

 اجازة هرنوع ارسال اثر خود براي عموم از طرق گوناگون ارتباطي و يا              مؤلفين، حق صدور  
  .باشند منع از آن را دارا مي

  
 كليه كشورهاي عضو معاهدة حق مؤلف وايپو ملزم به رعايت مقررات كنوانسيون برن              ـ3

هستند حتي اگر رسماً به ايـن كنوانـسيون ملحـق نـشده باشـند، امـا اصـل                   ) با اصالحات بعدي  (
  175.در معاهدة وايپو اختياري استعضويت 

  
  گيري نتيجه

  علمـي، ادبـي و هنـري       المللي حاكم بر حقوق پديدآورندگان آثار فكـري          قواعد بين  ـ  الف
 تا به حال در عـين       1886از زمان تصويب اولين كنوانسيون راجع به حق مؤلف در           ) حقوق مؤلف (

ايـن  . ي قابل تـوجهي داشـته اسـت       ثبات واستمرار در بسياري از اصول و ضوابط موجود، دگرگون         
تحوالت اساساً با هدف تأمين حداكثر حقـوق مـالي و غيرمـالي پديدآورنـدگان در عـين تـضمين            

هـا رخ   گونـه پديـده    آوردهاي مادي و معنوي حاصل از اين        ا از ثمرات و دست    همندي همه ملت    بهره
اند قواعد حقوقي     عي كرده المللي س   داده است و بدين منظور، كشورهاي پيشرفته و سازمانهاي بين         

حاكم بر اين عرصه را چنان تنظيم كنند كه منافع و مصالح كشورهاي در حال توسعه را نيز تأمين 
  . المللي ترغيب نمايد  بينهاي ، معاهدات و موافقتنامهها نموده و آنها را به پيوستن به كنوانسيون

 در سـطح    دبـي و هنـري    علمـي، ا  هاي     اصول و ضوابط كلي حاكم بر حقوق آفرينش        ـ ب
  : المللي در حال حاضر از اين قراراند بين

المللـي، تعريفـي از آثـار          بـين  هـاي   ، معاهدات و موافقتنامه   اه در هيچ يك از كنوانسيون     ـ 1
گونه آثار كه بـه صـورت         مورد حمايت ارائه نشده و با ذكر مصاديق مهم اين          علمي، ادبي و هنري   
 فكـري جديـد در آينـده فـراهم شـده       گونه آفرينش   يت از هر  اند، امكان حما    غيرحصري بيان شده  

اي و مجموعه     هاي رايانه    با اين همه در موافقتنامه تريپس و معاهدة حق مؤلف وايپو، برنامه            .است
 عنـوان   بـه طور خاصي مورد تصريح قرار گرفته است تا بر شمول حمايت نسبت به آنهـا                  ها به   داده

                                                           
175. Wipo, Summary of the Wipo Copyright Treaty, Geneva, 2000, pp. 2-7. 



     192  پنجمشمارة سي و / مجلة حقوقي

  .كري ادبي تأكيد گرددمصاديق جديد و پيشرفته مالكيت ف
المللي كه در واقـع روح         بين هاي  ، معاهدات و موافقتنامه   اه اصل اساسي تمام كنوانسيون    ـ 2

 خـارجي  علمي، ادبي و هنريدهد، لزوم رفتار و برخورد مساوي با آثار      و جوهره آنها را تشكيل مي     
قوقي حاكم بر اين نوع  اصوالً تفاوتي بين رژيم ح   كه  طوري  بهدر هر يك از كشورهاي عضو است،        

  ) اصل رفتار ملي( .آثار و آثار مشابه داخلي و ملي وجود نداشته باشد
حاصـل خالقيـت و    شـود كـه   هايي را شـامل مـي    آثار فكري مورد حمايت، تنها پديده    ـ 3

   .برداري از ديگران باشد كپي نوآوري پديدآورنده بوده و به دور از تقليد و
هر يك از ايـن      ورهاي متعاهد، رعايت تشريفات مقرر در      حسب تصميم هر يك از كش      ـ 4

 .كشورها براي حمايت حقوقي از آثار فكري داخلي، شرط حمايت از آثار خارجي نيـز خواهـد بـود                  
  ) اصل تشريفات(

 بـه دو دسـته كلـي غيرمـالي           علمي، ادبـي و هنـري       حقوق پديدآورندگان آثار فكري      ـ5
  : ودش و مالي تقسيم مي) اخالقيمعنوي يا (

 دسته اول شامل حق حفظ نام خود بر اثـر، پاسـخگويي بـه نقـدها، حـق انتـشار و                      ـ 1ـ 5
، )از طريق الحاق، حـذف و تغييـر آن  (خودداري از آن، مقابله با تغيير شكل و تحريف محتواي اثر            

گونـه لطمـه بـه اثـر كـه شـهرت و شـرف          حق تجديد نظر در شكل و محتواي اثر و مقابله با هر           
  .باشد ، ميدار كرده و ناقض شأن و احترام اوست  را لكهپديدآورنده
هايي هستند كه تمام كشورهاي متعاهد جز در موارد استثنايي اسـتفاده              ها، حداقل   حق اين

باشند امـا مقـرر كـردن سـاير      ، موظف به رعايت آنها در حقوق داخلي خود مي)رزرو(از حق شرط    
ا اين همه در موافقتنامه تـريپس كـه عمـدتاً بـه              ب حقوق غيرمالي نظير حق افشاء و حق انصراف،       

  جوانب تجاري حقوق مالكيت فكري توجه دارد، كشورهاي عضو سازمان تجـارت جهـاني اصـوالً        
 اينكـه  مكرر كنوانسيون برن درخصوص حقوق معنوي ندارنـد مگـر            6الزامي به رعايت مفاد ماده      

نهـاده شـده    ختيار قانونگـذاران ملـي وا   به اعضو اين كنوانسيون يا معاهدة حق مؤلف وايپو باشند        
  . است

، )عوض مالي انتـشار و تكثيـر  ( حقوق مالي پديدآورندگان شامل حق انتشار و تكثير     ـ 2ـ 5
 ، صوتي و تـصويري     حق ترجمه، حق اقتباس و تبديل و نمايش و عرضه به طرق گوناگون، ضبط             

هايي هستند  و اينها نيز حداقل است ، حق اجاره، توزيع و ارسال براي دسترسي عمومي        حق تعقيب 
  . كه جز در موارد مجاز اعمال حق شرط، بايد در قوانين داخلي نيز انعكاس يابند

 سـال   50 تا   25 حداقل مدت حمايت از حقوق مالي، عالوه بر طول حيات پديدآورنده،             ـ  6
اگـر   و   شـوند   منـد مـي     پس از مرگ وي است كه وراث يا قـائم مقـام قـانوني ديگـر از آن بهـره                   

پديدآورنده، شخص حقوقي باشد مبدأ محاسبه اين مدتها، پايان سال اول انتـشار مجـاز اثـر و در                   
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صورت عدم انتشار مجاز، تاريخ ايجاد اثر است و اگر اثر، سـينمايي باشـد، مبـدأ محاسـبه، تـاريخ                     
 استثنايي   البته در مواردي   .انتشار مجاز اثر و يا تاريخ دسترسي مجاز عموم مردم به آن خواهد بود             

 سـال از تـاريخ      25 تـا    10 بين به زمان كمتري      حمايت نظير آثار عكاسي و هنرهاي دستي مدت      
  . اولين انتشار و توليد كاهش يافته است

 حمايت از حقوق غيرمالي عالوه بر طول حيات پديدآورنده پس از مرگ وي و حـداقل    ـ 7
البتـه ايـن اجـازه داده شـده اسـت كـه             يابـد و      تا زمان زوال حقوق مالي قائم مقام او ادامـه مـي           

كشورهاي متعاهد حسب باورها و واقعيات موجود داخلي، برخـي از حقـوق غيرمـالي را بـا مـرگ                    
پديدآورنده پايان يافته مقرر كنند اما روشن اسـت كـه برخـي از ايـن حقـوق هماننـد حـق نـام،                        

  . هميشگي و غيرقابل زوال هستند
 سـال پـس از      50) ناشـناخته ( نام يا با نـام مـستعار          حداقل مدت حمايت از آثار بدون      ـ  8

  . اند زماني است كه در دسترس عموم قرار گرفته
 و المللي حق مؤلف به خصوص در دو كنوانسيون ژنـو و پـاريس              اي بين ه در كنوانسيون  ـ 9

بيني شـده اسـت تـا          مقررات خاصي به نفع كشورهاي در حال توسعه پيش         نيز موافقتنامه تريپس،  
 مطلـوبي از دسـتاوردهاي فكـري،        نحـو   بها،  ه الحاق به اين كنوانسيون     رها بتوانند در عين   اين كشو 

 خويش استفاده   ةعلمي، فني، هنري و ادبي كشورهاي پيشرفته در راه پيشرفت و توسعه همه جانب             
هاي سنگين پرداخت حقوق مالي پديدآورندگان آثار فكري كه مانع بزرگي     كنند و نگراني از هزينه    

رود، مرتفع گردد و بدين ترتيب در عين تأمين و حفظ نظم حقوقي عادالنه                ن راه به شمار مي    در اي 
 مـصالح كـشورهاي در       علمي، ادبي و هنري،    المللي در زمينه حقوق پديدآورندگان آثار فكري        بين

  . حال توسعه نيز رعايت شود
، هنـوز هـم     1996وايپـو در     معاهـدة     و 1994رغم انعقاد موافقتنامه تـريپس در         ـ علي 10

بـا   (1886شالوده و اساس رژيم حقوقي حاكم بر آثار علمي، ادبـي و هنـري را كنوانـسيون بـرن                    
  .دهد ، تشكيل مي)اصالحات بعدي

  
 


