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ند پاریس سدر مقررات  ون برنیكنوانس یو تعهدات اعضا اختیارات

 1791مصوب 

 1آزادبیگی سمیه

 چکیده

 یلککشورها تش آن رای است که اعضا و امضاکنندگان المللبینکنوانسیون برن پیمان 

یعنی سند پاریس  ،با نگاهی به مقررات موجود در سند اخیر این کنوانسیون دهند.می

شود که از نظر واضعان این سند، کشورها دارای مشخص می 1373اصلاحی  1371

 اختیاراتث یاز ح وضعیتشان ،اوصاف مختلفی هستند که بر حسب هریک از این اوصاف

اختصار ضمن  به طوراین تحقیق  در گردد.یر میدر قبال این سند متغ و تعهدات مقرر

زان ین مییگان سند عامل مهم در تعکنندنیکه در نظر تدو اعضا یهاویژگیان یب

 بودن به هرهایی که متصفتفاوتبه ذکر  گردد،یها محسوب مارات و تعهدات آنیاخت

ه آورد به وجودیک از این اوصاف از حیث ایجاد تعهد یا امکان استثناکردن برخی مقررات 

 پردازیم.، میاست

 

 واژگان کلیدی

 توسعه در حال یکشورها ،عضو یکشورها ،1371سند پاریس  کنوانسیون برن،

mailto:s_azadb@yahoo.com
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 مقدمه

ورندگان کننده از پدیدآترین سند حمایتمیترین و قدیکنوانسیون برن اصلی

متن این  به تصویب رسیده است. 1881هنری است که در سال  ـ آثار ادبی

 به ویژهی مختلف حیات متناسب با نیازها و مقتضیات زمان هاسالکنوانسیون در 

توسعه مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفته است که سند  حال دروضعیت کشورهای 

از مورد اصلاح واقع شده، آخرین سند  1373که در سال  1371پاریس مصوب 

مواد  با نگاهی به مقررات و رود.شمار میه سلسله اسناد اصلاحی این کنوانسیون ب

به عنوان  کشورها ،کنندگانتدوینشود که از نظر مندرج در این سند ملاحظه می

دارای اوصاف و به  ،توانند به عضویت این کنوانسیون درآیندتنها اشخاصی که می

 هستند.امکانات متفاوتی تبع آن تعهدات و 

 ،اندی مختلفی به این کنوانسیون پیوستههاسالکشورها در  کهاینبا توجه به 

را  آنلذا در این خصوص مقررات حاکم بر هر یک از کشورها بر حسب سندی که 

ی متعاقب سیون یا اسناد اصلاحیعنی متن اصلی کنوان ،اندمورد پذیرش قرار داده

ی از حیث المللبینشده به این سند ملحق یمتفاوت است و در واقع کشورها ،آن

این امر متناسب با سندی یکسانی قرار ندارند.  الاجرا در وضعیت کاملاًمقررات لازم

این اسناد الحاقی زیرمجموعه اما از آنجا که تمامی  ،اشدباند، میکه به آن پیوسته

تری نسبت به متن یافتهسند اصلی کنوانسیون برن و به عبارتی متن به روز نگارش

 آن رانظر از سندی که به آن ملحق شده یا  ذا کشورها صرفاصلی هستند، ل

میان شوند و از این جهت تمایزی عضو اتحادیه برن محسوب میاند، تصویب کرده

 ها موجود نیست.آن

یک  به هیچ 1373سال  که تا بودند در میان کشورها، کشورهایی نیز تردیدبی

یوسته بودند که بر این اساس کشور خارج از اتحادیه برن از اسناد این پیمان نپ
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ها در این سند استفاده شده قلمداد شده و از عبارت کشورهای غیر عضو درباره آن

 ،اساس ویژگی مذکور بر ،این سند دربندی کشورها ین تقسیمبنابراین اول است.

، 1373ها تا سال یعنی پیوستن به اسناد کنوانسیون برن یا نپیوستن به آن

بندی تنها بر معیار این تقسیم عبارتست از کشورهای عضو و کشورهای غیر عضو.

جایگاه خصوص وضعیت و ه ها بپیوستن به کنوانسیون استوار است و سایر ویژگی

این  رو در یافتگی را مد نظر قرار نداده است که از اینکشورها از لحاظ میزان توسعه

اساس عضویت  صرفاً بر و یافتگیتوسعه و بندی کشورها با هر میزانی از رشددسته

ها در هریک از این دسته. از این رو، گیرنددر اتحادیه در دو دسته مختلف قرار می

یافته وجود دارد ترتوسعهکم در حال توسعه و یافته،توسعه امکان حضور کشورهای

ها نسبت به سایر تعهدات یا امکانات آنتغییری در بتواند نکه این خصلت آبی

 .نماید دایجا ،ن خصلت هستندیشان که فاقد آهاایدستههم

دیگری از کشورها سخن به میان  بندیدستهسند اخیر این کنوانسیون از 

جدید است. این  بندیدستهو مواد پیوست این سند گویای این  21ه آورده که ماد

یافته و در عبارتست از تقسیم کشورهای عضو به کشورهای توسعه بندیتقسیم

 حال توسعه.

از  کنندگانتدوینسازد، مشخص می سیپار مواد و مقررات سند گونه کههمان

. در اندی به میان نیاوردهیافته حرفتوسعهترعبارت کشورهای در حال گذار یا کم

ها را در این سند در دسته کشورهای در حال توسعه به ناچار باید آن نتیجه،

بگذاریم و مقررات حاکم بر این دو دسته کشور که بر اساس معیارهای سازمان 

بخش ملل دارای وضعیت یکسانی نیستند را یکسان تلقی کنیم که چندان رضایت

 هایدر جایگاهیافتگی ورها بر حسب میزان توسعهین سند کشا از نظر بنابراین نیست.
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در این سند  هاآن متفاوتی قرار دارند و بر این اساس وضعیت تعهدات و امکانات

 نیست. یکی

و  دپردازاز کشورها می بندیدستهدر دو بخش به بیان این دو  این مقاله

بر اساس  ،اندی گرفتهجا آنای که درتعهدات و امکانات کشورها را بر حسب دسته

 کنیم.مقررات سند اخیر کنوانسیون و متن پیوست آن ترسیم می

 

عضو و  کشورهایون برن در قبال یکنندگان کنوانسنیموضع تدوالف ـ 

 ونین کنوانسیا کشورهای غیر عضو

ها در هر یک از این دو دسته گرفتن آنبندی کشورها و قرارتقسیمملاک 

به  بوده است. 1373اصلاحی  1371دیه برن قبل از تدوین سند عضویت در اتحا

عبارت دیگر چنانچه کشوری قبل از تدوین این سند به متن اصلی یا یکی از 

تصویب کرده باشد، از نظر  آن رالاحی این کنوانسیون ملحق شده یا اسناد اص

خاصی  اتحادیه مطرح بوده و از مزایای «کشور عضو»واضعان سند اخیر به عنوان 

صورت کشور  در غیر این برخوردار گردیده است. ،شودکه ذیلاً به آن اشاره می

 خوانده شده است. «غیر عضو» خارج از اتحادیه تلقی شده و

کشورها با وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  بندیتقسیمشک در این بی

ابل توجه نبوده و ق بندیتقسیماین امور در این مرحله از  اما ،مختلفی قرار دارند

 ،در یکی از این دو دستهشان یافتگینظر از میزان توسعه تمامی کشورها صرف

از  بندیتقسیمدر این  از این رو .اندیعنی کشورهای عضو و غیر عضو جای گرفته

 ،اندن پیوستهتحادیه بدون توجه به سندی که به آیکسو تمامی کشورهای عضو ا

 پیوسته به هرناو تمام کشورهای خارج از این اتحادیه  ،سوی دیگر ازقرار دارند و 

 .دارند قرار یک از این اسناد
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توان وضعیت این دو می 1373اصلاحی  1371با مرور مقررات سند پاریس 

 قسم کشور رادر قبال سند اخیر به شرح ذیل ترسیم نمود.

 ون برنیدر کنوانس کشورهای عضو یو تعهدات مقرر برا اختیاراتـ 1

چنانکه  28ماده  1در شق الف بند : سیسند پار تصویب یا الحاق -1-1

شود برای کشورهای عضو از اصطلاحات تصویب یا الحاق صحبت شده ملاحظه می

این دو اصطلاح فقط اصطلاحاتی فنی  اگرچه از نظر محشانویسان این سند است،

 1378، ایپوو) .تفاوت عملی بر این دو اصطلاح قابل تصور نیست شوند ومحسوب می

 (م.

 کشورهایاز آنجا که توان گفت می ساختن علت ذکر این دو اصطلاحبرای روشن

کنفرانس دیپلماتیک این سند خود به دو دسته  حضور در عضو اتحادیه بر حسب

اند یا حضور ر داشتهیا در این کنفرانس حضو . به عبارت دیگر،اندشده بندیتقسیم

و سند  1371ر در کنفرانس نیز یا متن سند کشورهای حاضاند و چون نداشته

بنابراین چنانچه کشوری در این  .یا خیر اندهامضا کرد آن را 1373اصلاحی 

ماده  1طبق شق الف بند  باشد، کرده کنفرانس حضور داشته و متن سند را امضا

توان نمی به دلیل امضای سند در واقع ،ه این سند را بعداً تصویب کندتوانستمی 28

 و پذیرش به مفهومزیرا امضا  ،ز واژه الحاق در مورد چنین کشوری استفاده کردا

صطلاح تصویب توان از ابنابراین تنها می شود.تلقی می پذیرش به معنیالحاق 

 ،کشوری در کنفرانس دیپلماتیک حضور داشتهاگر  برای این کشورها حرف زد.

 آن را، 37ماده  2دن سند طبق بند الاجراشقبل از لازم اما ،امضا نکرده ولی سند را

یک از دو  چنانچه هیچ .تصویب کند آن راتوانسته می امضا کرده باشد نیز بعداً

حضور در کنفرانس  اصلاًیعنی  ،فرض بالا در مورد کشوری مصداق نداشته باشد

 این کشور فقط ،امضا نکرده باشد آن راالاجراشدن سند نیز و قبل از لازم نداشته
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توان نتیجه گرفت که بنابراین می به این سند ملحق شود.تواند یا میو  ستهتوانمی

 است.بوده  امکان تصویب یا الحاق سند اخیر فقط از سوی کشورهای عضو میسر

 اینکته: سیسند پار مقدم بر ون برنیکنوانس یاصلاحاعتبار اسناد  -2-1

سند پاریس  32اده م 1ست که بر اساس بند ا این ،که نباید از نظر دور داشت

پرسشی که ممکن  .اندهکشورهای عضو الزامی به تصویب یا الحاق این سند نداشت

صورت وضعیت کشورهای عضو که  است به ذهن متبادر شود اینست که در این

در قبال سایر کشورهایی که به  اندهسند اخیر را تصویب نکرده یا بدان ملحق نشد

خوشبختانه واضعان  چگونه است؟ ،اندهویب کردتص آن رایا  اندهاین سند پیوست

که اسناد معتبر  اندهو در بند مذکور اعلام داشت اندهسند به این پرسش پاسخ داد

اعتبار اجرایی خود ، شودها نمیپیشین تماماً یا در حدی که این سند جایگزین آن

 طوربه بنابراین وضعیت کشورهای عضو در قبال سند اخیر  کنند.را حفظ می

آن کشورهای عضو یا سند اخیر را امضا کرده و که  گونه قابل بیان استخلاصه این

که  ییجز در موارد استثنا را یا این سند اندهیا به آن ملحق شد اندهتصویب کرد را

 به آن ملحق یا نکرده تصویب ،سند اخیر جایگزین مقررات اسناد قبلی شده

 .اندهنشد

، 32ماده  3ست که طبق بند ا نیدور داشت ا رنظ دازیکه نبا یاما نکته مهم

 وستیمقررات پاند، هب کردیرا تصو ا آنیس ملحق شده یکه به سند پار ییکشورها

ب ین سند را تصویکه کشور خاستگاه آن، ا یرند نسبت به آثاتوانمی یرا تنها زمان

 1ماده  2ر طبق بند یاعمال کنند که کشور اخ، ا به آن ملحق نشدهینکرده 

منظور  در واقع به رفته باشد.یوست را نسبت به آثارش پذیات پرمقر یاجرا وست،یپ

ملزم و متعهد  یکه به اسناد قبل ییبه کشورها، وستیپ ییش قدرت اجرایافزا

را  1371س یسند پار یآنکه لازم باشد مقررات ماهویاجازه داده شده ب ،هستند
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 یکه کشور خاستگاه آن تلق یوست نسبت به آثاریمقرات پ یاررند با اجیبپذ

 شوند، اعلام موافقت کنند.یم

شده به سند ا ملحقیکننده بیتصو عضو یکشورها اختیارات -3-1

کشورهایی عضوی که : ن سندیاعمال مقررات ا یس در خصوص چگونگیپار

ماده  1نیز مطابق شق ب بند  اندهسند اخیر را تصویب کرده یا به آن ملحق شد

ای امکانات متنوعی هستند. در واقع عضویت پیشاپیشی در این سند دار 28

اعلام دارند که تصویب یا  اولاً دهد که اتحادیه به کشورهای عضو این امکان را می

یعنی تنها مقررات اجرایی  ،و پیوست نیست 21تا  1الحاقشان قابل اعمال بر مواد 

 انیاً؛ ثپذیرندد یا میکننرا تصویب می اندهذکر شد 38تا  22این سند که در مواد 

آنکه مواد ند بیتوانمیلامیه داده باشند، پیوست اع 1ماده  1انچه مطابق بند چن

ماهوی این سند و پیوست را تصویب کرده یا به آن پیوسته باشند، خود را متعهد 

 ؛کنندمی فاً در قبال پیوست متعهدیعنی خود را صر به اجرای مقررات پیوست نمایند،

الذکر پرواضح است که کشورهای عضو اتحادیه مفهوم مخالف عبارات فوق از ثالثاً

ی خود را متعهد و ملزم یند در اسناد تصویب یا الحاقشان بدون هیچ استثناتوانمی

 2بند  1اساس شق  بر تردیدبه مواد ماهوی، مواد اجرایی و پیوست کنند که بی

ند و تعهداتشان طبق سند شوبه مقررات این سند متعهد میسند اخیر  32ماده 

در واقع مقررات آخرین  گردد.کان لم یکن می ،قبلی که به آن ملحق شده بودند

 شود.الاجرا میها لازمدر مورد آن ،اندهستبه آن پیو سندی که

طبق اسناد  یشروط اعلام یایعضو از مزا یکشورها یمندبهره -4-1

هر کشور عضو که به سند سند اخیر  33ماده  2مطابق شق الف بند : نیشیپ

د از مزایای شروطی که قبلاً بر توانمیباشد، تصویب کرده  آن رااخیر پیوسته یا 
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به شرط اعلام در هنگام  مورد پذیرش قرار داده بوده، آن رااساس سند قبلی که 

 ها را حفظ کند.مند شده و آنبهره ،ا تصویب سند اخیرپذیرش ی

 ون برنیر عضو در کنوانسیغ کشورهای یو تعهدات مقرر برا اختیاراتـ 2

نسبت س، یسند پار 23ماده  1بند  در: سیا الحاق سند پاریرش یپذ -1-2

مسلماً این قبیل  آمده است.الحاق  ایش ریتنها اصطلاح پذ ر عضویغ یکشورهابه 

 امکان حضور در کنفرانس دیپلماتیک، کشورها به دلیل عدم عضویت در اتحادیه برن

تصویب  آن راتا بعداً بتوانند  اندهبالتبع این سند را امضا نکرد داشته واین سند را ن

باشند  همورد پذیرش قرار داد آن رااین سند شدن الاجرالازمبل از ق اگر حتی ،کنند

باز هم چون عضو اتحادیه  ،نیستدور از ذهن نیز  23ماده  2طبق شق ب بند  که

عبارت تصویب به هیچ وجه را داشتند و فقط حق الحاق به سند  ،اندهشدتلقی نمی

موجود هرچند تفاوت عملی بین این دو اصطلاح ، کار نرفته استه ها بندرباره آ

بردن کار بهها برای کشورهای عضو و عدم نست و درج این دو اصطلاح و اعمال آنی

اصطلاح تصویب برای کشورهای غیر عضو صرفاً به منظور تبیین تفاوت جایگاه این 

 .باشدمیسم کشورها از نظر واضعان این سند دو ق

س در یشده به سند پارر عضو ملحقیغ یکشورها اختیارات -2-2

در خصوص نحوه الحاق کشورهای : ن سندیاعمال مقررات ا یخصوص چگونگ

هم لزوم پذیرش تمامی  که آناست بینی شده غیر عضو تنها یک امکان پیش

 ، مقررات اجرایی و اداری و پیوستوییعنی مواد ماه ،های سندارکان و بخش

کردن برخی از این سه مورد مگر در مواردی که بنابراین امکان استثنا .باشدمی

 ینیبشین کشورها پیا یبرا ،باشد خود متن به امضاکنندگان این اختیار را داده

به استنثائات  توانمی س،یکردن در سند پارموارد قابل استثنا از جمله نشده است.
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 33 های مندرج در مادهمکرر و حق شرط 13و  13 ،3وق مادی مذکور در مواد حق

 سند اخیر اشاره کرد.

بروکسل قبل  یر عضو به سند اصلاحیغ یفرض الحاق کشورها -3-2

ذکر  23ماده  2نکته مهمی که در شق ب بند : سیسند پارشدن الاجرالازماز 

احتمال الحاق  س،یپار ندسشدن الاجرالازمست که چون قبل از ا شده این

لذا واضعان بسیار هوشمندانه  ،است کشورهای غیر عضو به این سند وجود داشته

مطابق  1371سند پاریس شدن الاجرالازمنبودن این الحاق قبل از اثرو برای بی

سند مذکور شدن الاجرالازمدر فاصله که  اندهاعلام داشت، 28ه شرایط مذکور در ماد

عضو اتحادیه برن تلقی و از  کهاینبرای  ،عضوی به این سند بپیوندد اگر کشور غیر

 1متعهد به مواد  ،و مکلف به انجام برخی تعهدات گردد مند گرددمزایای آن بهره

ها نگردد و مطابق آن سند با آحسوب میسند بروکسل کنوانسیون برن م 23تا 

فرض بر این  1371سند شدن راالاجلازمتا قبل از  به عبارت دیگر رفتار خواهد شد.

 .اندهکه کشورهای تازه پیوسته به اتحادیه به سند بروکسل ملحق شد بوده است

 وسته به آنیتازه پ یون برن با کشورهایعضو کنوانس یرابطه کشورهاـ 3

، شوندمیکشورهای غیر عضو که به این سند ملحق  32ماده  2مطابق بند 

 اما ،اندهبه این سند نیستند یا متعهد شدنسبت به کشورهای عضوی که متعهد 

و مواد ماهوی و پیوست  اندهکرداعلامیه اقدام به صدور 28ماده  1شق ب بند  وفق

 کنند.ا اعمال میر 1373مقررات سند  ،اندهرا از تصویب یا الحاقشان مستثنی کرد

که عضو نیز در مقابل کشورهای تازه پیوسته به اتحادیه برن در عوض کشورهای 

ند یکی از توانمی، اندهدر این ماده همچنان به عنوان کشور غیر عضو خوانده شد

 حالات ذیل را اعمال کنند:
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با کشور تازه  اندهمطابق مقررات ماهوی آخرین سندی که به آن ملحق شد ـ

کشورهای عضو به اعمال مقررات آخرین  به عبارت دیگر، پیوسته رفتار کنند.

در قبال سایر کشورها اعم  ،اندهن ملحق شدآکرده یا به  تصویب آن راسندی که 

ن کشور به آن متعهد آاز کشورهای عضوی که به اسناد دیگری غیر از سندی که 

 ، مکلف هستند.شدندسند اخیر ملحق به و یا کشورهایی که  اندهپیوست، ندشد

پیوست اعلامیه داده باشند،  1ماده  1کشورهای عضو چنانچه طبق بند  ـ

 رند.یپذی، مشوندمیکه کشور خاستگاه آن محسوب  یرا نسبت به آثار آن یجراا

چنانچه کشور تازه پیوسته در زمره کشورهای در حال توسعه باشد و خود را  ـ

 1ماده  1کشورهای عضو مطابق شق الف بند  مند از مزایای پیوست نماید،بهره

در حال توسعه مورد  کشورند با آن کشور و در خصوص آثاری که توانمیپیوست ن

در واقع کشورهای  عمل متقابل نماید. ،شودمی، کشور خاستگاهش محسوب بحث

نسبت  ایعضو متعهد به هر سندی که باشند ملزم به اعطای حداقل حقوق معاهده

مند از مقررات پیوست کشور خاستگاهش به آثاری که کشور تازه پیوسته بهره

از محسوب یوست، امتیگر پیت درصو نیر ایا در غریز ،، خواهند بودشودمی یتلق

 (م. 1331 )محمدزاده، شد.ینم

سند  33ماده  2چنانچه کشور غیر عضو تازه پیوسته در راستای شق ب بند  ـ

مند از مزایای پیوست اگر کشور بهره اخیر برای حق ترجمه اعلامیه داده باشد،

ند در توانمیکشورهای عضو ، محسوب نگردد و در واقع در حال توسعه تلقی نشود

ست ا رابطه با حق ترجمه آثاری که کشور غیر عضو مذکور کشور خاستگاه آن

 کشور خاستگاه کشورهای عضو یی آن کشور به آثاری کهحمایت مشابه حمایت اعطا

 اعطا کنند.، در خصوص حق ترجمه شودمیآن آثار تلقی 
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 یافتهشورهای توسعهکون برن در قبال یکنندگان کنوانسنیموضع تدوب ـ 

 و کشورهای در حال توسعه

تقسیم  1371های موجود از کشورها در سند پاریس بندیتقسیمیکی دیگر از 

پیوست  1ماده  1بند اساس  ها بریافتگی آنکشورها بر حسب درجه و میزان توسعه

دارد،  ینیشتر جنبه عیار بین معیا .مطابق معیارهای سازمان ملل متحد است

رو  از این (ش. 1331 ،یح رامندی)فص ر است.یمجمع متغ یتحول رفتار که باهرچند 

کشورهایی که حائز معیارهای مذکور باشند به عنوان کشور در حال توسعه 

تا حد امکان مقرراتی مفید به  استکه در این سند سعی شده  شوندمیمحسوب 

 جزء لاینفک آنماده مندرج در پیوست این سند که  1حال این کشورها در قالب 

واقعی و در عمل تا چه  به طوراما این امر که مقررات مذکور  ،ع گرددوض ،ستا

تر است. در خود نیازمند بررسی دقیق ،ستا میزان مفید به حال این قبیل کشورها

است که  «مقررات ویژه برای کشورهای در حال توسعه»هر حال عنوان پیوست، 

ثانیاً اعمال این  ؛گرددنیز می یافتهتر توسعهو کمکشورهای در حال گذار اولاً شامل 

پذیر ای که در حال توسعه نیستند، امکانمقررات از سوی کشورهای تازه پیوسته

 ناپذیر آننیست و الحاق کشورهای تازه پیوسته به این سند که پیوست جز جدایی

 در آن ط مقرریت شرایو با رعا وستیپ 1ماده به موجب ست برای این کشورها ا

 کند.صرفاً ایجاد تعهد می

 سیتفاوت کشورهای در حال توسعه در سند پارـ 1

تردید چه در میان کشورهای عضو و چه در میان کشورهای غیر عضو تازه بی

کشورهای در حال توسعه وجود دارد. با نگاهی به مقررات  ،پیوسته به اتحادیه

با کشورهای تازه  که کشورهای عضو در حال توسعه شودمیپیوست مشخص 

پیوسته در حال توسعه دارای وضعیت مشابهی از حیث مقررات این سند نیستند 
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 در ادامهمشابه برای این دو دسته از کشورها ترسیم شده است که های ناو وضعیت

 پردازیم.ها میبه تشریح این تفاوت

س را یکه سند پار یاعضو در حال توسعه ت کشورهاییوضع -1-1

 که یاعضو در حال توسعه کشورهای :اندها به آن ملحق شدیه ب کردیتصو

 1ماده  1ند طبق بند توانمی ،پیوسته باشندا به آن یب کرده یرا تصو سیسند پار

یا هردو به شرط  3شده در ماده بینیپیشیا  2پیوست از اختیارات مقرر در ماده 

طبق شق  کهایند یا برخوردار گردن اعلام در زمان تودیع سند تصویب یا الحاق

از مزایای شروطی که در خصوص حق ترجمه قبلاً درج  33ماده  2الف بند 

 د.نمند گردبه شرط اعلام در زمان تودیع سند تصویب یا الحاق خود بهره اندهکرد

، شرطی قبلاً اعلام نکرده باشند اگر ند نسبت به حق ترجمهتوانمیاین کشورها 

 2پیوست، مطابق اولین سطر بخش ب بند  1ده ما 1شق الف بند  2طبق قسمت 

در توضیح مطلب باید یادآور شد  کنند. م ده ساله استفادهیو از رژ اعلام 33ماده 

 یعنی کشورهای ،شدهصرفاً از کشورهای غیر عضو سخن گفته  33ماده بند ب که در 

و  اندهرا مورد پذیرش و الحاق قرار داد 1371تازه پیوسته به اتحادیه برن که سند 

، از اعمال اندهدر واقع مطابق این ماده کشورهای عضو اتحادیه که قبلاً تعریف شد

باشند که طبق تصریح قسمت  در حال توسعه کهاینمگر  ،اندهگشتمحروم این بند 

به  33ماده  2ند از مزیت مقرر در بند توانمیپیوست  1ماده  1شق الف بند  2

 شوند. ندمبهرهپیوست  2جای اعمال ماده 

س یپارای که به سند وضعیت کشورهای عضو در حال توسعه -2-1

ای وضعیت کشورهای عضو در حال توسعه :اندهتصویب نکرد آن رایا  اندهنپیوست

چندان اند، هیا آن را تصویب نکرد اندهکه به سند اخیر کنوانسیون برن نپیوست

 1ماده  1اگر وفق بند حتی  ،رسد این قبیل کشورهامشخص نیست. به نظر می
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متقابل  به طور ،پیوست اعلامیه داده و خود را متعهد به پیوست نموده باشند

ی از این مزایا مندبهرهزیرا برای  ،نتوانند از مزایای مقرر در پیوست برخوردار شوند

که چنین  ردیصورت گ «اعلام» لازم است در زمان تودیع سند پذیرش یا تصویب

ست که این ا فرض این کهاینبرای  ،شورها مصداق نداردامری درباره این ک

جه یو در نت اندهتصویب نکرد آن راه سند اخیر یا پیوست نپیوسته یا کشورها ب

 .ستیشان متصور نیهم برا یاعلام

 در حالکشورهای : وستهیتازه پ توسعه در حال یکشورها تیوضع -3-1

زیرا پیوست  ،پذیرش قرار دهندتوسعه تازه پیوسته ناگزیرند که پیوست را مورد 

ن در قبال کشورهای غیر عضو است. بنابراین آناپذیر از و تفکیک 1371جز سند 

ند توانمی ی از مزایای مقرر در پیوست،مندبهرهاین قبیل کشورها علاوه بر امکان 

 برخوردار گردند.نسبت به حق ترجمه از رژیم ده ساله  33به استناد بند ب ماده 

پیوست یا بند ب ماده  2بودن ماده با توجه به غیر قابل فسخ و عدول در نتیجه

 ایمخاطرهگزینش پر ن این دو امکان،یب انتخاب، از سوی کشورهای تازه پیوسته 33

 .اندهن مواجآاست که این کشورها با 

هر کشوری که طبق  مندرج استپیوست  1ماده  1همانطور که در شق ج بند 

پیوست  2د بعداً از اختیار مقرر در ماده توانمیاعلام کرده ن 33ماده  2شق ب بند 

 2حتی اگر اعلام خویش را پس گرفته باشد. همچنین طبق بند  ،گردد مندبهره

 2خواهد از مزایای اختیار مذکور در ماده هر کشوری که می وستیپ 1ماده 

ساله( اعلامیه )رژیم ده  پیوست 1ماده  1د بعداً طبق بند توانمین ،شود مندبهره

در حال توسعگی خارج ت یوضعپیوست از  1ماده  3طبق بند  کهاینمگر  ،دهد

از مزایای اختیار رژیم  دتوانمی ، آن کشوربا رعایت شرایط مقرر در این بندشود. 

در  .شودمیحتی با وجودی که کشور غیر عضو محسوب ن ،ده ساله برخوردار گردد



 5931نامه حقوق مالکیت فکری ویژه                    حقوق پزشكي / فصلنامه 122 

رن
ن ب

یو
نس

نوا
ی ك

ضا
 اع

ت
دا

عه
و ت

ت 
ارا

ختی
ا

 
س

اری
د پ

سن
ت 

ررا
 مق

در
... 

 

عضو  ایجاد تعادل میان کشورهای در حال توسعه واقع واضعان این سند تا حدی به

 .اندهین اتحادیه نظر داشتاتحادیه و کشورهای در حال توسعه تازه پیوسته به ا

 در حال توسعه یکشورها یوست آن برایس و پیسند پار یایمزاـ 2

 ین سند را برایا یایمزا توانمیوست آن یس و پیبه مقررات سند پار یبا نگاه

که  یاراتیا اختیا یمزااول،  :کرد بندیتقسیمل توسعه به دو دسته در حا یکشوها

افته یتوسعه ن سند اعم ازیب کننده ایا تصویوسته یپ یکشورها ین تمامیمشترک ب

. در باشدمی ن کشورهایکه خاص ا یاراتیا اختیا یمزادوم،  ؛و در حال توسعه است

 م.یزپردا ین موضوعات میابررسی به مختصر  به طورادامه 

به  کنندهبیا تصویوسته یپ یکشورها ین تمامیب مشترك یایمزا -1-2

س همانند یسند پار یمقررات ماهو: سند یس، مندرج در متن اصلیسند پار

نسبت  در واقع .است یاریو اخت یدو جنبه الزام یدارا یالمللبیناز اسناد  یاریبس

ا الحاق یب یدر زمان تصو آن امکان استفاده از حق شرط یالزام به مقررات و مواد

ب ملزم به یا تصویرش یا ناخواسته به صرف پذیوجود ندارد و کشورها خواسته 

که در ادامه ذکر خواهد  ییچند مورد استثنا که به جز باشندمیت آن مقررات یرعا

اما واضعان سند  ،باشندمی یژگین وین سند واجد ایب به اتفاق مواد ایشد، قر

ا به آن ملحق یرند یپذین سند را میا که ییکشورها ید برامحدوصورت ه س بیپار

کردن ا خارجی، سند( 33)موضوع ماده  مواد یکردن برخامکان شرط ،شوندمی

مکرر  2موضوع ماده  ها(تی)محدود ین ملیت در قوانیره حمایاز آثار از دا یبرخ

به آزمون سه ت شروط معروف یالبته با رعا ،ین ملیدر قوان یطین شراییا تعی سند

سر یندگان حق را مردا که امکان استفاده از آثار بدون اجازه 13در ماده گام مندرج 

. اندهنمود بینیپیشز یمکرر سند را ن 13و  13، 3موضوع مواد  سازد )استثنائات(

ب یتصو ایشده ملحق یکشورها یتمام یبرا و استناد ن مواد قابل استفادهیشک ایب
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ر عضو و توسعه یا غیآن اعم از عضو  یهاویژگین توجه به ن سند بدویکننده ا

 .باشدمیافته و در حال توسعه ی

مندرج در ، در حال توسعه یکشوها یبرا یاختصاص یایمزا -2-2

عنوان تا به انتها  یعنی ،وع آنروست که از نقطه شیپ یاماده 1مقررات وست: یپ

س دانست یسند پار یایمزا د در زمرهیبادر حال توسعه است را  یمختص کشورها

 در حال توسعه دارد. یکشورها یعنی ،نفع خاص و مشخصیکه ذ

صدور  دهد بهنظام مقرر در پیوست به کشورهای جهان سوم علاقمند اجازه می»

مجوز اجباری غیر انحصاری شخصی و بنابراین غیر قابل انتقال همراه با پرداخت 

ار مورد حمایت معاهده اقدام نمایند که اجرت منصفانه در مورد ترجمه و تکثیر آث

 محمدزاده،)« دانشگاهی و پژوهشی است.، در اکثر موارد در زمینه استفاده تحصیلی

ل ذکر شده یوست به تفصیها در پتین مزیات نحوه استفاده از ایجزئ (ش. 1331

 ازمند است.ین یق مستقلیتحقبه خود  ان آنیکه ب
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 گیرینتیجه

اشخاص حقوقی حقوق  د از سویتوانمی ی تنهاالمللنبیسندی با خصیصه  هر

 ،ی از مصادیق آن هستندالمللبینهای عمومی که کشورها و سازمان المللبین

کنوانسیون برن نیز به عنوان یکی از این اسناد است که  امضا شده و تصویب گردد.

 تنها اعضای آن کشورها هستند.

ی جهت حمایت المللبینسندی نوان با تدقیق در مقررات کنوانسیون برن به ع

که کشورهای پذیرنده این سند  شودمیهنری ملاحظه  ـ از پدیدآورندگان آثار ادبی

 ،در این تحقیق ی مختلفی دارند.هاویژگی، اندهن پیوستآبه  هاسالکه در طی 

 مورد توجه قرار دادیم. بندیدستهوضعیت کشورها را در دو 

اصلی یا یکی از اسناد اصلاحی قبل از سند  متن پذیرش اول بر حسب ملاک

 کشورها را به، 1373مصوب  آن و اصلاحی 1371و پذیرش سند  1371پاریس 

دو قسم کشورهای عضو و کشورهای غیر عضو البته با پیروی از شیوه عمل 

 نمودیم. بندی، تقسیم1371واضعان سند 

ا ها رهستند که آن این دو قسم کشور دارای تعهدات و امکانات متمایزی از هم

ترین وجوه تمایز میان این دو قسم کشور اینست که از جمله مهم شمردیمبر

حتی اگر به این سند بپیوندند  ،کشورهای عضو الزامی به پذیرش سند اخیر ندارند

مثلاً بدون نیاز به پذیرش یا  ،ند بین اجزای مختلف این سند گزینش کنندتوانمی

را  38تا  22ت صرفاً مقررات اجرایی مذکور در مواد تصویب مواد ماهوی و پیوس

 .بپذیرند و اعمال کنند

یعنی کشورهای غیر عضو که تا  ،قسم دوم که کشورهایاین در حالی است 

یک از اسناد پیشین این  سند مذکور به هیچشدن قبل از تدوین و اجرایی

قرار مورد پذیرش  دیآن باسند اخیر را با تمامی اجزای  ،اندهکنوانسیون نپیوست
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جز در مواردی که خود سند  آن رای از دهند و امکان استثناکردن ماده یا مواد

 اجازه داده، ندارند.

ها در متن یافتگی آندیگری از کشورها که بر اساس درجه توسعه بندیتقسیم

 ته کشورهای در حال توسعه است.این سند مشهود است دس

یعنی عضو و غیر عضو از  ،قسم کشورهااول که هر دو  بندیتقسیمخلاف بر

دوم  بندیدستهدر  ،ت مورد استفاده قرار گرفتهدفعاسند به  کنندگانتدوینسوی 

یافته ن از اصطلاح کشورهای توسعهآیک از مقررات و مواد  واضعان سند در هیچ

اما چون منطقاً نقطه مقابل کشورهای در حال توسعه  ،اندهسخن به میان نیاورد

ن دانستیم، آیافته را هم در این سند داخل در توسعه ترکشورهای کمکه ما 

 .یافته استکشورهای توسعه

عضو اتحادیه برن را به دو قسم  دوم خود کشورهای بندیتقسیمدر  ،رو از این

 یافته و در حال توسعه تقسیم نمودیم.توسعه

د، ماده یا یافته در این سناگرچه به دلیل عدم ذکر عبارت کشورهای توسعه

ویژه به  به طورو  ذکر نکردیم ،ها لحاظ شده باشدموادی را که اختصاصاً برای آن

اما به دلیل وجود پیوست که حتی در عنوان آن  ،یافته نپرداختیمکشورهای توسعه

نیز ویژگی در حال توسعه برای کشورها درج شده و بالتبع تمامی مقررات موجود 

موجود  لذا بدون تکرار مواد و مقررات ،ویژگی است در آن مختص کشورهایی با این

نمودیم که عبارت  بندیتقسیمفرعی در این  بندیتقسیمدر پیوست به بیان یک 

بود از تقسیم کشورها به کشورهای عضو در حال توسعه و کشورهای غیر عضو یا 

کشورهای تازه پیوسته در حال توسعه که تفاوت این دو دسته را نیز تا حدودی 

 تبیین نمودیم.
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 اختیارات و امکانات، ژگی کشورها از حیث میزان تعهداتدر هر حال توجه به وی

کنون به هیچ یک از یت را دارد که کشور خود را که تاها در این سند این مزآن

ها قرار بندیتقسیمها و در هر یک از این دسته اند،اسناد کنوانسیون برن نپیوسته

برای زمان بعد از الحاقش  آن راود تعهدات و امکانات دهیم و تا حد امکان حد

 کنیم. بینیپیش

کشور ما در حال حاضر در دسته کشورهای غیر عضو از یکسو و در حال 

سند جدیدی از این  کهاینتوسعه از سوی دیگر قرار دارد. بنابراین با فرض 

س مطالب بر اسا، شودمیکنوانسیون تا قبل از الحاق کشورمان به آن تدوین ن

ای جز پیوستن به تمامیت سند گفت که در زمان الحاق چاره توانمیشده گفته

 آن نداریم. 1373و اصلاحی  1371پاریس 

از نظر سازمان ملل متحد نیز در شمار کشورهای  کهاینبنابراین با عنایت به 

لازم است قبل از اعلام عزم جدی به پیوستن به  ،شویمدر حال توسعه محسوب می

به این کنوانسیون بر حسب شرایط واقعی جامعه از حیث اقتصادی و اجتماعی 

و پیوست ت این سند هدفمند و سازمان یافته و البته موشکافانه تمامی مقررا طور

ها را از میان موادی مورد مطالعه قرار دهیم و قبل از الحاق بهترین گزینش آن را

انجام دهیم تا در وقت الحاق به  ،ریمها را دانآکردن یا انتخاب که اختیار شرط

د یتردیالبته ب ،گیری ننماییمیکباره و ناسنجیده صرفاً بر حسب ظاهر مواد تصمیم

الحاق  یکه کشور ما عزم خود را برا شودمی یمهم تلق ین مباحث زمانیا یتمام

مخالفان و موافقان  یرا اصل موضوع در کشور دارایز ،ن سند اعلام داردیبه ا

 ها حاصل نشده است.ان آنیم یاست که تا به امروز اجماع یدمتعد
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، همگام شد یت با جامعه جهانیرا یوستن به قانون کپید با پیبا دیتردیب

ست، اما راه یت به نفع ما نیرایدند کپمعتق یخراگرچه ب (ش. 1381، یخی)مشا

 .اشتد ر نهایت چاره جز پذیرش آن نخواهدهم وجود ندارد و کشور ما د یگرید

 (ش. 1382)آذرنگ، 
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Authorities and Obligations of Members of Bern Convention in 

Paris Act 1971 
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Abstract 

Bern convention is an international treaty that consists of a number 

of countries as members. Viewing the provisions of the latest 

document, i.e. Paris Act 1971 amended in 1979, we consider that in 

point of view of its signers, countries have different specifications that 

change their positions in respect of their authorities and their 

obligations. Therefore, this article examines their different positions in 

relation to their obligations and possibilities that are designed based 

on their specifications. 
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