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 اصالحيه بخش دوم ترجمه معاهده برن
و هنري«بخش دوم ترجمة  پاييز39 دورة3در شمارة» معاهدة برن براي حمايت از آثار ادبي

 اينك. بدون اعمال اصالحات نويسندگان منتشر شده است393تا371 صفحات 1388

و حسنكه مترجمين آن مقاله، آقايان علي رضا محمدزاده وادقهاي اصالح شدهعبارت اني

به دفتر مجله ارسال نموده مياند محسني، :شودبراي تغيير متن آورده

 متن معاهده

«هاي ويژهتنظيم«در عنوان ماده به جاي:23مادة- .درست است» هاي ويژهترتيب»

و بدهي«5، بند»هامشاركت«4در عنوان ماده، بند:25مادة- پيش«7، بند»هاماليات

.درست است» ميزبانپرداخت به كشور 

مي«:25 مادة7شق الف بند- .درست است» كندتقبل

درست» كميتة اجرايي«،»كارگروه اجرايي« به جاي1در عنوان ماده بند:26مادة-

.است

.درست است» نمايندگان«،»نماينده گان« به جاي2در عنوان ماده بند:27مادة-

درست» گيري استنثناءپس«،»ترداد استثناءاس«به جاي1در عنوان ماده بند:28مادة-

اند بدان چنان چه آن را امضاء نكرده« اين ماده1همچنين، در شق الف بند. است

ب بند. درست است» ملحق شوند چه آن كشوربا«1همچنين، شق وجود اين، چنان

از.، درست است» پيوست اعالميه صادر كرده باشد6 مادة1وفق بند  در شق يك

از. درست است» تصويب كرده يا بدان ملحق شوند« اين ماده2 الف بند شق شق دو

ب از بند. درست است» متعهد شوند« اين ماده2شق الف بند   اين ماده2شق

.، درست است»... شرط الزم االجرا شدن مقرر در ذيل بند الف در مورد«

. درست است»س سازمان تجارت جهانيمعاهدة تاسي«در عنوان ماده: مكرر29مادة-

.درست است» ... سند استكهلم اين معاهده نيست«همچنين،

درست» انصراف از شرط«به جاي» پس گيري شرط«2در عنوان ماده بند:30مادة-

.است

درست»كه موجب پذيرش وضعيت موجود شود..«4در عنوان ماده بند:31مادة-

كل«به جاي اين متن ماده2در بند. است به«،»... در هر زماني به دبير در هر لحظه

پذيرش ضمني وضعيت موجود ...« اين ماده4بند. درست است»...دبير كل

.درست است» سرزميني

كه متعهد به اين سند« اين ماده2در بند:32مادة-  كشورهاي غير عضو اتحاديه

به3شوند آن را با رعايت مقررات بند مي  در رابطه با هر كشوري عضوي كه متعهد
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ب بند  را صادر28 مادة1اين سند نيست يا اگر هم بوده اعالمية مقرر در بخش

مي. كنندكرده اعمال مي دهند كه كشور عضو اتحاديه فوق االشعار اين كشورها اجازه

. درست است»:در رابطه با آن ها موارد زير را رعايت كنند

ع33مادة- . درست است» المللي دادگستريصالحيت ديوان بين«1نوان ماده، بند در

2در بند. درست است» المللي دادگستريوفق اساسنامة ديوان بين« اين ماده1در بند

به مقررات بند«اين ماده »... نخواهد بود در اين صورت در مورد اختالفات1متعهد

.درست است

ما2در بند:34مادة- پروتكل راجع به كشورهاي در حال توسعة..«ده متن اين

.درست است» ...مذكور در پيوست سند استكهلم 

 اين معاهده بدون محدوديت زماني الزم االجرا« متن اين ماده1 در بند35مادة-

.درست است» باشدمي

م. درست است» الزام به وضع تدابير الزم«1در عنوان ماده، بند:36مادة- 1تن بند در

. درست است» تدابير الزم«اين ماده نيز

و اين سند در نسخة واحد به زبان«بند الف متن اين ماده:37مادة- هاي انگليسي

و با رعايت ب متن اين ماده. درست است» ...فرانسه نوشته و پس از مشورت ...«بند

به زبانبا دولت » تواند مطرح كندميهايي كه مجمعو ساير زبان.... هايهاي ذي ربط

.درست است

به اجراي حقوق مذكور باشد« اين ماده1در متن بند:38مادة- كه مايل هر كشوري

.درست است»...الزم است اخطاري كتبي

 پيوست معاهده

در بند. درست است» اعالميه«،»اعالم«به جاي2و1در عنوان ماده، بندهاي:1مادة-

تمامي« متن اين ماده1در بند. درست است» محدوديت رفتار متقابل« عنوان ماده6

كه در اين سند مقرر شده رعايت كند مي . درست است»...تواندحقوق آن گونه

كه در مادة...«همچنين، چه و ديگر اختيارات] پيوست[ مقرر شده3يا آن يكي يا از

10پيش از زمان انقضاي مدت« متن اين ماده2در بند. درست است» بهره مند شود

هر كشور عضو« متن اين ماده3در بند. درست است».سالة جاري تمديد كرد

كه اينك مطابق بند  نمت4در بند. درست است»... كشور در حال توسعه1اتحاديه

به موجب مقررات اين پيوست توليد نسخه...«اين ماده كه طبق مجوز اعطايي هايي

ميشده شق. درست است».توانند تا هنگام تمام شدن در بازار توزيع شونداند در
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شود تا بتواند دربارة مجوزي براي كشور ديگري محسوب نمي« اين ماده6الف بند

كه كشور خاستگاه  .استدرست»...آثاري

مي«5در عنوان ماده، بند:2مادة- كه براي آن ها مجوز صادر درست» شوداهدافي

» اندتشكيل شده) آموزشي(هاي خاص آثاري كه اساسا براي استفاده«7در بند. است

سه ساله يا مدت بيشتر مقرر در قوانين« متن اين ماده2در بند. درست است مدت

يا چند...« متن اين ماده3در شق الف بند. درست است» داخلي كشور مورد نظر

بهكشور توسعه يافته كه عضو اتحاده نيستند مد نظر باشد، در. درست است»...اي

ب بند كشورهاي توسعه يافتة عضو اتحاديه كه در آن ها همان زبان« اين ماده3شق

گونه مانه« اين ماده4در شق دو از شق الف بند. درست است» عمومي رواج دارد

چنان چه اين ترجمه« اين ماده6در بند. درست است» مقرر شده4 مادة2كه در بند 

و محتوايش عمدتاً  . درست است»...به همان زبان انجام شده باشد

مي4مادة«در بند متن اين ماده:3مادة- 2در شق الف بند. درست است» شود صادر

آ«اين ماده ن كشور براي فروش عرضه نشده، هر يك از قيمت آثار مشابه رايج در

ب اين ماده. درست است»...اتباع ب از بند به منظور رفع نيازهاي عمومي«در شق

شق. درست است4 شمارة بند3به جاي شمارة بند. درست است»...يا آموزشي در

4به جاي شمارة بند. درست است» هاي انتشاري چاپينسخه« اين ماده4دال بند 

6در بند. درست است6 شمارة بند5به جاي شمارة بند. درست است5مارة بندش

به مبلغي«اين ماده . درست است» ...دانشگاهي توسط دارندة حق تكثير يا با اجازة او

به استناد اين ماده صادر شده است«در همين بند توزيع تمام. برايش مجوز نشر

مجنسخه ميهايي كه قبالً پيش از انقضاي آنوز توليد شده ها ادامه تواند تا تمام شدن

. درست است7 شمارة بند6به جاي شمارة بند. درست است» يابد

شق. درست است» قيد كشور محل اجراي مجوز«5در عنوان ماده، بند:4مادة- در

ج بند  هايي باشند كه سازمان... گيرندگان اشخاص تبعة« اين ماده4يك از شق

 يا سرزميني كه اين مجوز اجرا« اين ماده5در بند. درست است»...يچنين اتباع

. درست است» شود توزيع شوندمي

. درست است» امكان ديگري براي محدود كردن حق ترجمه«در عنوان ماده:5مادة-

. درست است»2پس از انتخاب مادة« عنوان اين ماده2در بند

به:6بند-  عنوان اين2در بند. درست است» اعالميه«،»اعالم«جاي در عنوان ماده

مي«ماده كه از آن زمان اعالميه موثر واقع و تاريخي . درست است» شودامين


