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  چكيده
توانـد نـام و نشـاني از    هاي معقول ن چنانچه متقاضي استفاده از آثار ادبي و هنري عليرغم تالش

نمايـد. هرچنـد ايـن     رخ مـي  المالـك  صاحب اثر براي كسب اجازه از او بيابد، مشكل آثار مجهـول 
امـا امـروزه بـه داليـل     ، آثار ادبي و هنري وجود داشـته  قوانين حمايت از مشكل از ابتداي وضع

سـتفاده از آثـار   كننـده بـه ا    هاي نوين و تغيير ترجيحـات مصـرف   از جمله ظهور فناوري ،مختلف
  تري به خود گرفته است.    ديجيتالي به جاي آثار مكتوب، اين مشكل رنگ جدي

المالك ارائـه   برداري از آثار مجهول هاي حقوقي متعددي براي حل مشكل بهره حل تاكنون راه 
هـاي پيشـيني بـا     حـل  ها را به دو دسته راه حل توان اين راه بندي كلي مي  در يك تقسيم شده است.

هاي پسيني با هدف درمـان و رفـع مشـكل بـروز يافتـه       حل هدف پيشگيري از بروز مشكل و راه
حـل جديـد ويـا     براي يافتن يك راه ها تالش هاي ارائه شده، حل با وجود تعدد راه بندي كرد.  تقسيم

د و حـل كـامالً جديـ    كه ارائه يك راه هاي موجود ادامه دارد. با وجود اين حل كاستن از ايرادات راه
و  هـاي موجـود   حـل  اما در اين مقاله سعي شده است پـس از بررسـي راه   ،ابتكاري مطلوب است

از تلفيق مزاياي تأييد شـده هريـك از ايـن     اي حل ميانه راه شناسي هريك از آنان، در نهايت آسيب
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  ها ارائه شود.  حل راه
  

نـام، مجوزهـاي جمعـي     بـي المالك، آثـار گمنـام، آثـار     آثار ادبي و هنري مجهول: واژگان كليدي
 فراگير، محدوديت مسؤوليت

  

  مقدمه  . 1

گيـرد و   المالك به خود مـي  آثار ادبي و هنري مانند ساير اموال مادي، گاه وصف مجهول
نـام و نشـان رهـا     كه وقعي به مخلـوق خـود نهـد آن را وانهـاده، بـي      صاحب اثر، بي آن

عـاتي درخصـوص محـل    مالـك، اطال  سازد. گاه نيز عليـرغم مشـخص بـودن هويـت     مي
و نشاني وي در دست نيست تا متقاضيان استفاده از اثر بتوانند با مراجعـه بـه    استقرار

  كسب كنند.  از اثر وي، مجوز الزم را براي استفاده 
هـاي مختلفـي ارائـه     حـل  المالك راه معضل آثار مجهول هاي حقوقي براي حل سيستم

هاي پيشـيني كـه    حل راه ها را به دو دسته آن توان بندي كلي مي  در يك تقسيم كه اند كرده
هاي پسـيني كـه جنبـه درمانگرايانـه دارنـد تقسـيم كـرد.         حل جنبه پيشگيرانه دارند و راه

دسـتي   و پـايين  هـاي باالدسـتي   حل توان به ترتيب راه هاي پيشيني و پسيني را مي حل راه
  نيز ناميد. 

  

  هاي پيشيني   حل راه .2

ثار ادبي و هنري، نيازمند كسب اطالعات الزم درخصوص شـرايط  متقاضيان استفاده از آ 
استفاده از اثر و همچنين نام و نشاني مالك براي مراجعـه بـه او هسـتند. بـه ايـن منظـور،       

) راهكاري كه امكـان  1: قابل تصور است بسته به نوع اطالعات مورد نياز، دو راهكار عمده
) 2و  ]4، ص 1 [كننـدگان را فـراهم كنـد     رفتر اطالعات به مص  تر و آسان  دسترسي سريع

راهكاري كه بدون نياز به مراجعه موردي بـه مالـك اثـر، اطالعـات مربـوط بـه شـرايط و        
  ضوابط استفاده از اثر از قبل فراهم شود.  
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ــه        ــك ب ــات مال ــريع و آســان اطالع ــه س ــه ارائ ــاظر ب ــه ن ــار اول ك ــا راهك ــه ب در رابط
خالقان و مالكان آثار است بايـد   عات مذكور در اختيارجا كه اطال كنندگان است، از آن  مصرف

ويـا   به اجبار مكلف به ارائه اين اطالعات شـوند  ) يا1راهكارهايي در نظر گرفته شود كه آنان 
  كنندگان قرار دهند.    ) به اختيار و انتخاب خود اين اطالعات را در اختيار مصرف2كه  اين

  
 كردن حمايتتشريفاتي  - . درج اجباري اطالعات1- 2

هـا نـزد    ثبـت آن  در اين راهكار پيشنهاد شده است حمايت از آثار ادبي و هنري منوط به
رايت بـر روي هـر نسـخه شـود. عـالوه بـر ايـن،         مرجع ثبت و همچنين درج اخطار كپي

برسـانند.   بـه اطـالع مرجـع ثبـت     مالكان مكلف شوند هر گونه تغييـر در مالكيـت اثـر را   
آثار مذكور منوط به درخواسـت تمديـد حمايـت از مرجـع ثبـت       همچنين ادامه حمايت از

  شود.  
بـا   اما مشكل اصـلي آن مخالفـت   ،رسد حل در ابتدا كارگشا به نظر مي هرچند اين راه

ايـن كنوانسـيون، اعضـا     4و  3 به موجب مواد  الزامات مندرج در كنوانسيون برن است.
رايت بر روي  اثر ويا درج نشان كپيرا منوط به ثبت  توانند اعطاي حق ادبي و هنري نمي

توانند اقداماتي اتخاذ كنند كـه خالقـان آثـار     هر نسخه از اثر كنند. با وجود اين، اعضا مي
  مبادرت به درج اين گونه اطالعات كنند.   به انتخاب خود به صورت داوطلبانه

  
  درج اختياري اطالعات .2- 2

كننـدگان    العـات الزم را در اختيـار مصـرف   توانند اط هاي مختلفي مي خالقان آثار از راه 
) به طور غيرمستقيم در راستاي اجراي سيستم مـديريت  1بالقوه قرار دهند. مالك اثر يا 

داده  ) به صورت مستقيم در راسـتاي مشـاركت در ايجـاد پايگـاه    2يا  حقوق ديجيتال و
ت الزم را در هاي استفاده مشترك و همگاني، اطالعـا  ) از طريق صدور مجوز3يا  وپيام 

  دهد.   كننده قرار مي   اختيار مصرف
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  . سيستم مديريت حقوق ديجيتال1- 2- 2

مديريت حقوق ديجيتال يك روش فني براي حمايت از محتويات ديجيتالي است كـه طـي   
هـايي را بـراي دسترسـي بـه آن ايجـاد كـرد.        توان با رمزگذاري اثـر، محـدوديت   آن مي

 اند حـق اسـتفاده از   وز استفاده از اثر را خريداري كردهعنوان مثال فقط افرادي كه مج به
هـايي   توان براي دسترسـي ايـن اشـخاص نيـز محـدوديت      آن را دارند. عالوه بر اين مي

تواند اجرا شـود محـدود كـرد ويـا      كه فايل ميرا عنوان مثال تعداد دفعاتي  ايجاد كرد. به
  .  ]255، ص 2[ن داشته باشدهاي داراي مجوز امكا فايل فقط در دستگاه اجراي كه آن

هدف اصلي از ايجاد سيستم مديريت حقوق ديجيتال اين بوده اسـت كـه اسـتفاده از    
محتواي ديجيتالي بعد از فروش آن كنترل شود. با وجود ايـن، اجـراي ايـن سيسـتم تـا      

كـم در فضـاي مجـازي و محـيط      المالـك دسـت   حدودي به كاهش مشـكل آثـار مجهـول   
جـا كـه خريـداري مجـوز اسـتفاده از اثـر و نظـارت بـر          از آن ديجيتال كمك كرده است.

اي كـه قصـد    كننده هاي بعدي آن مستلزم مشخص بودن مالك اثر است، مصرف استفاده
ــول    ــا مشــكل مجه ــن سيســتم را دارد ب ــار تحــت پوشــش اي ــداري آث ــا  خري ــه وي الهوي

  شود.   المكان بودن مالك مواجه نمي مجهول
  

 . ايجاد پايگاه داده2- 2- 2

كننـدگان قـرار     اطالعات الزم را در اختيار مصـرف  توان از طريق آن مي دام ديگري كهاق
هـا   اطالعـات مربـوط بـه آثـاري كـه مالكـان آن       )1اي است كـه يـا    داد، ايجاد پايگاه داده
و ناشناخته  ها مجهول كه مالكان آنرا ) اطالعات مربوط به آثاري 2مشخص هستند ويا 

  .  هستند تهيه و نگهداري كند
توان بـه معاهـده ثبـت     مي المالك است آثار معلوم از گروه اول پايگاه داده كه ناظر به

معاهده ثبـت  «فيلم كه توسط سازمان جهاني مالكيت فكري (وايپو) تهيه شده است با نام 
ها بـه   اشخاص و شركت ،اشاره كرد. در اين سيستم »ديداري –المللي آثار شنيداري  بين

  كنند.   مي شانبه ثبت آثاراختيار خود مبادرت 
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است. سينادو يـك پايگـاه داده جهـاني بـراي      1 سينادونمونه ديگري از اين پايگاه داده 
شـود اطالعـات    پشتيباني مي 2 كنصنعت فيلم است. در اين وب سايت كه توسط فستيوال 

  هزار صفحه فيلم درج شده است.   2اجرايي و  املهزار ع 7هزار شركت،  15بيش از 
عرضه اطالعات الزم و كافي در مورد مالكان آثار تأثير زيادي بر حذف ويـا   هرچند

حل كاملي بـراي حـل    تواند راه المالك دارد، اما اين راهكار نمي كاهش مشكل آثار مجهول
اين معضل باشد، چرا كه ايـن اقـدامات نـاظر بـه آينـده هسـتند و اطالعـات مربـوط بـه          

  نيست.   آوري قابل جمع بسياري از آثار قديمي
تـوان بـه    المالك است مي آوري آثار مجهول از گروه دوم پايگاه داده كه ناظر به جمع

اشاره كرد. هدف از اين پروژه به طور خاص حمايت از ايجـاد   3»ارو« پروژه موسوم به
رايـت   زيرگـروه كپـي   .]259، ص 3 [كميسـيون اروپـايي اسـت    i2010كتابخانه ديجيتال

ايجـاد   2008براي اجراي اين پـروژه در سـال    4ون اروپاييكارشناسان عاليرتبه كميسي
المالـك در   المالك را پيشنهاد كرد كه اطالعات آثـار مجهـول   اي از آثار مجهول پايگاه داده
  .  ]29، ص  4 [شود آن ثبت مي

  
 هاي استفاده مشترك و همگاني . مجوز3- 2- 2

سيسـتم موسـوم بـه     ،اجـرا شـده   5اقدام ديگري كه به توصيه پروفسور لورنس لسيگ 
اسـت. در ايـن اقـدام كـه تحـت عنـوان        6بـرداري از آثـار مشـترك خالقانـه     مجوز بهـره 
كننـدگان    كنـد كـه مصـرف    شود، صاحب حق از قبل اعالم مي شناخته مي CCمجوزهاي 

عنوان مالك اثر تصـميم   كه او به و اين اجازه استفاده از اثر او را دارند تحت چه شرايطي
  . ]1ص ، 5 [براي خود محفوظ نگه دارد دارد چه حقوقي را
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شود و فرايند اعطـاي مجـوز را نيـز     اين راهكار تا حد زيادي باعث ايجاد شفافيت مي
جـا كـه شـرايط و ضـوابط اسـتفاده از اثـر از قبـل         كند. عالوه بـر ايـن از آن   تسهيل مي

 و بـدون  توانند با قطعيت و اطمينان خاطر قانوني كنندگان مي  مشخص شده است استفاده
  نياز به رديابي مالك براي كسب اجازه از او، مبادرت به استفاده از اثر كند.  

پرداخـت مسـتقيمي بـه     CCايراد اين راهكار در اين است كه تـاكنون در مجوزهـاي   
اي براي توسل به ايـن   تواند عامل بازدارنده شده است و همين مسأله مي مالك انجام نمي

توان اسـتفاده از آثـار را منـوط بـه پرداخـت       ل اين مشكل ميراهكار باشد. البته براي ح
  .  ]276، ص 6 [ازاي استفاده از آن كرد مابه

  

  دستي . راهكارهاي پسيني يا پايين3

در راهكارهاي پسيني هدف آن است كه با ايجاد تعـادل و تـوازن ميـان حقـوق مالـك و      
مانـد،   ك محفـوظ مـي  كنندگان، در عين حال كه حقوق مادي و معنوي مالـ   حقوق مصرف

تـوان بـا    كنندگان واگذار شود. ايـن راهكارهـا را مـي     اجازه استفاده از اثر نيز به مصرف
توجه به لزوم اخذ اجازه قبلي براي استفاده از اثـر بـه دو دسـته كلـي تقسـيم كـرد. در       

استفاده از اثر منوط به اخذ اجازه قبلي از يك شخص ثالث حافظ منافع مالك  ،دسته اول
تواند يك شخص حقوق خصوصي ويا يك شخص حقوق عمـومي   ت. اين شخص مياس

تواند بدون نياز به اخذ مجوز قبلي از شخص ثالث،  متقاضي اثر مي ،باشد. در دسته دوم
كننـده بـه شـرط رعايـت حقـوق معنـوي و         از اثر استفاده كند. در مقابـل، مصـرف   رأساً

اي قانوني از قبيل تحديد مسـؤوليت  ه پرداخت حقوق مادي صاحب اثر، از برخي معافيت
  شود.   برخوردار مي

  
  
  



  1394، بهار 1، شماره 19هاي حقوق تطبيقي ــــــــــــــــــــــــــــــ دوره  پژوهش

33 

 فرض نمايندگي - . لزوم اخذ اجازه قبلي 1- 3

المالـك ارائـه    بـرداري از آثـار مجهـول    اي كه براي حل مشكل بهـره  گرايانه حل درمان راه
شخص ثالثي، به نمايندگي از پديدآورنده، مجوز استفاده از اثـر را بـه    شده، آن است كه

) 1تواند يا يك شـخص حقـوق خصوصـي ماننـد      كند. نماينده قانوني مي يان اعطامتقاض
) يـك مقـام عمـومي اداري    3) يك سـازمان گردآورنـده ويـا    2ناشر يا ويراستار اثر ويا 

 باشد.  

  

  . نمايندگي ويراستار و ناشر 1- 1- 3

اي حقـوق  دار اجر گاهي اوقات در غياب مالك، ويراستار يا ناشر اثر به حكم قانون، عهده
بينـي كـرده    كنوانسـيون بـرن پـيش    15- 4و  15- 3گردد. مـاده   مالك و حفظ منافع او مي

است در صورتي كه پديد آورنده، اثر خود را بدون درج نامش منتشر كنـد، ناشـري كـه    
نام او براي اولين مرتبه بر روي اثر درج شده است نماينده قانوني پديدآورنده محسوب 

توانند به اختيـار خـود    انتشار اثر، قوانين داخلي كشورها مي در صورت عدم 1شود.  مي
 ند.  كننماينده قانوني مالك اثر را مشخص 

نويس قانون جامع حمايت از حقوق ادبي و هنري و حقوق مـرتبط نيـز    پيش 63ماده 
دارد تا قبل از افشاي هويت پديدآورنـده، ويراسـتار اصـلي و     در حكم مشابهي مقرر مي

مكان، ناشري كه نام او بر روي اثر درج شده است در صـورت فقـدان   در صورت عدم ا
  شود.   دليل مغاير، نماينده پديدآورنده محسوب مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شود. برخي اعتقاد  گفته مي )anonymous work( نام يا اثر گمنام المالك ، اثر بي در اين صورت به اثر مجهول . 1
اثري است كه به دليل عدم انتشار  المالك، نام تفاوت دارد. به عقيده آنان اثر مجهول المالك با اثر بي دارند اثر مجهول

كنوانسيون  15-4ه دارد. طبق ماده شدنام نيز اختصاص به آثار منتشر ي مالك آن امكان ندارد. آثار بياثر، شناساي
پذير نيست به قوانين  ها، امكان شناسايي مالك امكان برن ، تعيين تكليف درخصوص آثاري كه به دليل عدم انتشار آن

غالب بر اين است كه عدم درج نام خالق بر روي با وجود اين ، ديدگاه . ]95, ص 4[داخلي كشورها محول شده است 
رود.  المالك به شمار مي نام يكي از اقسام اثر مجهول المالك شدن اثر است. از اين رو اثر بي اثر , يكي از داليل مجهول

 .]3, ص 4[ المالك شدن آن باشد تواند دليل ديگري بر مجهول عدم انتشار اثر نيز مي
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محدوديت عمده اين راهكار در اين است كه اعمال آن منوط به انتشـار اثـر و وجـود    
شـود   ناشر يا ويراستار است. در فرض انتشار اثر نيز مشكل اصلي در فرضي ظاهر مي

مكان پيدا كردن ويراستار ويا ناشر اثر وجود نداشته باشد. در واقـع مشـكل اصـلي    كه ا
آيد يافتن مالك حق اعم از پديدآورنـده   گونه كه از نام آن بر مي المالك همان آثار مجهول

  . ]15، ص 7 [يا ويراستار ويا ناشر اثر است
  

  . نمايندگي سازمان گردآورنده2- 1- 3

سيسـتم مـديريت جمعـي    « هايي هستند كه در قالـب  سازمان، 1هاي گردآوردنده سازمان 
 كنند. در اين سيسـتم، مالكـان آثـار از طريـق انعقـاد قـرارداد كلـي بـا         فعاليت مي» حقوق

هـا را بـه    دهنـد تـا مجـوز اسـتفاده از آثـار آن      به وي اختيار مـي  »سازمان گردآورنده«
  صورت جمعي به ديگران واگذار كند.  

سسـه ملـي آثـار سـمعي و     ؤدر كشور فرانسه وجود دارد. م نمونه عملي اين راهكار
كننـده عمـده آثـار سـمعي و بصـري،        عنوان مصـرف  به 2 اينابصري فرانسه موسوم به 

منعقد كرده اسـت. بـه موجـب قـرارداد     3قراردادي با پنج سازمان گردآوردنده فرانسوي 
امي آثـاري كـه در فهرسـت    اند از تم منعقده، اين پنج انجمن گردآورنده به اينا اجازه داده

توانـد ايـن آثـار را حتـي از      كه اينا مي از جمله اين ،ها قرار دارد استفاده كند موجودي آن
  طريق اينترنت عرضه كند.  

را سـاده   اينـا برداري و اسـتفاده از آرشـيو    هرچند اين موافقتنامه تا حد زيادي بهره
هـا در   بطه با مالكاني كه آثار آندر را المالك با وجود اين مشكل آثار مجهول كرده است

 موجودي پنج انجمن طـرف قـرارداد نيسـت وجـود دارد. در نتيجـه در ايـن حالـت، اينـا        
كننده همچنان نياز دارد تـا صـاحبان كنـوني حـق را شناسـايي كنـد و         عنوان مصرف به

سـت  ها اخذ كند. از همين رو پيشنهاد شده ا مجوز الزم را براي استفاده از اثرشان از آن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. collective organization 

2. INA : Institute National de L’ Audiovisuel 

3. SACEM, SACD, SCAM, SDRM, SESAM 
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المالـك را نيـز    مجهـول  آثار بتوانند مجوز استفاده از مديريت جمعي حقوقهاي  سازمان
در كنار ساير آثار ثبت شده در سازمان به ديگـران واگـذار كنـد. بـه ايـن منظـور از دو       

  :  تكنيك حقوقي متفاوت استفاده شده است
  

  1. مجوز جمعي فراگير1- 2- 1- 3
اد قرارداد ما بين انجمن و صاحبان حق، نسـبت  طبق راهكار مجوزهاي جمعي فراگير، مف

شود. انجمن اختيـار دارد   اند نيز اعمال مي به ساير اشخاصي كه طرف اين قرارداد نبوده
كـه قـراردادي بـا     برداري از ساير آثار مشابه موجود در انجمن را بـي آن  تا مجوز بهره
اي مزبور فراگير هسـتند  كند. مجوزه ها منعقد كرده باشد به ديگران واگذار صاحبان آن

يـا خـارجي    و به طور خودكار نسبت به تمام آثار موجود در آن حـوزه، اعـم از داخلـي   
شوند. پيش شرط مهم اجراي اين راهكار اين است كـه انجمـن طـرف قـرارداد،      اعمال مي

نماينده تعداد قابل توجهي از مالكان و صاحبان آثار در آن حوزه باشد. ايـن راهكـار در   
ي اروپاي شمالي همچون دانمارك، فنالند، نروژ، سوئد و ايسلند نسبت به آثـار  كشورها

ص ، 4 [شـود  هاي راديويي و تلويزيوني اجرا مي موسيقايي به منظور استفاده در برنامه
16[  .  

هـاي انبـوه ماننـد     بـرداري در برخـي اسـتفاده    هرچند اين مجوزها ابتدائاً براي بهـره 
يوني طراحي شده بودند و در تهيه آن توجهي به حل مشكل هاي راديويي و تلويز برنامه

اجـراي ايـن راهكـار نيـز باعـث       اما در عمل، ]256ص ، 3 [المالك نشده بود آثار مجهول
    المالك شده است. تخفيف مشكل آثار مجهول

اجراي شيوه مجوز جمعي فراگير در عمل نيـز بـا مشـكالتي مواجـه بـوده اسـت. از       
جمعـي فراگيـر بـه طـور كامـل بسـتگي بـه انعقـاد قـرارداد بـا           جا كه موفقيت مجـوز   آن

هـا   المالـك در آن  هايي كه مشكل آثـار مجهـول   دارد بايد در حوزه هاي گردآورنده انجمن
ايـن   هاي فعالي وجود داشته باشـند. ايـن در حـالي اسـت كـه      تر نمايان است انجمن بيش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. extended collective licensing 
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ي، بصـري، مـديريت   شرط همواره در عمل فراهم نيست. بخصوص در حوزه آثار سمع
حقوق به طور جمعي هنوز چندان گسترش نيافته است و مالكان آثار در اين حوزه مانند 

هـا بـه صـورت     كنندگان فيلم معموالً تمايلي ندارنـد كـه حقـوق آن     كنندگان و توزيع  توليد
دهند حقوق خودشـان را بـه صـورت فـردي      جمعي اداره شود و به طور كلي ترجيح مي

 اجرا كنند.  

  
 شروط مصونيت   .2- 2- 1- 3

حل ديگر اين است كه به يك سازمان خصوصي كه نماينـده صـاحبان آثـار اسـت و      راه
تواند سازمان گردآورنده نيز باشد اجازه داده شود كه به نمايندگي از صاحبان آثـار   مي

هـاي معقـول و متعـارف بـراي يـافتن       المالك، اشخاصي را كه بعد از انجام تالش مجهول
اند، از طرح هر گونه دعوايي  ر قادر به شناسايي و برقراري تماس با وي نشدهصاحب اث

  در آينده مصون و معاف كند.  
توانند از بنيادي بـا نـام    اشخاصي كه قصد استفاده از يك عكس را دارند مي در هلند

Foto Anoniem   اي اسـت   وابسـته بـه يـك سـازمان آلمـاني بـراي عكاسـان حرفـه         كـه
ها در پيدا كـردن مالـك اثـر كمـك كنـد. بنيـاد مـذكور فهرسـت          ا به آندرخواست كنند ت

عظيمي از نام عكاسان را در اختيار دارد. در اكثر مواقع اين بنياد توانسـته اسـت نـام و    
اگر اين بنيـاد نتوانـد    ،نشاني از عكاسان را در اختيار متقاضيان قرار بدهد. با وجود اين

كننـده    تواند با اعطاي مصونيت بـه اسـتفاده   كند مي اثر را شناسايي عكاس و پديدآورنده
  اثر از او به طور قانوني حمايت كند.  

كننده را از مسـؤوليت    كند استفاده در بند مربوط به مصونيت، بنياد خود را متعهد مي
رايت مصون كند. براي تحصـيل مصـونيت، متقاضـي مكلـف      ناشي از دعواي نقض كپي

بـرداري معمـولي    را كه معموالً معادل هزينه اخذ مجوز بهـره اي  ازاي منصفانه است مابه
مانـد تـا در    براي انتشار عكس است به بنياد پرداخت كند. اين مبلغ نـزد بنيـاد بـاقي مـي    

  صورت شناسايي مالك به او پرداخت شود.  
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آورد  هايي كـه از اثـر بـه عمـل مـي      كننده بابت استفاده  استفاده ،هرچند با اين راهكار
توانـد در صـورت پيـدا شـدن مالـك مـانع از اجـراي حقـوق          امـا نمـي   ،شـود  مصون مي

دارنـده   شـود  كننـده داده مـي    شود. عليرغم مصونيتي كه به استفاده انحصاري مالك اثر
تواند درخواست صدور دستور موقت مبني بر متوقف شدن استفاده از اثرش را  حق مي

گزينه كامالً مناسبي براي حل مشـكل آثـار   تواند  مطرح كند. بنابراين، اين راهكار نيز نمي
  المالك باشد.  مجهول
  

 مجوزهاي جمعي اجباري  - نمايندگي مقام عمومي اداري  .3- 1- 3

كننـده اجـازه داده     راهكار ديگر براي مديريت اجراي حق مالك اين است كـه بـه اسـتفاده   
ا نشاني موفق به شناسايي هويت وي، شود در صورتي كه عليرغم جستجوهاي متعارف

صاحب اثر نشود بتواند با مراجعه به يك مقام عمومي اداري، درخواست صدور مجـوز  
  اجباري براي استفاده از يك اثر خاص را مطرح كند.  

اين راهكار را ارائـه كـرده اسـت. طبـق ايـن سيسـتم،        رايت كانادا قانون كپي 77ماده 
هـاي   از صدور مجـوز، تـالش   رايت كانادايي بايد متقاعد شود كه متقاضي قبل ت كپيأهي

كننـده    معقول و متعارف را براي يافتن صاحب اثر انجام داده است. علي القاعده اسـتفاده 
المالك را تقاضا  برداري از چندين اثر مجهول مجوز بهره تواند با ارائه يك درخواست، مي

م اقـدامات  تمـا  « رايت نيازي ندارد ثابـت كنـد   كند. متقاضي براي متقاعد كردن هيأت كپي
جسـتجوي  «بلكـه بايـد نشـان دهـد      ،»الزم را براي پيدا كردن مالك را انجـام داده اسـت  

  به اين منظور انجام داده است.   »كاملي
هاي معقـولي كـه انجـام     رايت متقاعد شد متقاضي عليرغم تالش ت كپيأزماني كه هي

 أكه اثـر منشـ   اينوانسته است نام و نشاني از مالك به دست آورد، صرف نظر از تداده ن
مجـوزي   كند. برداري از اثر را به او واگذار مي داخلي داشته باشد يا خارجي، مجوز بهره

شود غيرانحصاري است و فقط در برخي منـاطق جغرافيـايي كانـادا قابـل      كه واگذار مي
  ست.  ا اجرا
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شود كه بايد معادل نرخ حـق امتيـاز معـامالت     در مجوز، حق امتياز نيز مشخص مي
به در فرض كسب اجازه از صاحب اثر باشد. حق امتياز معموالً به طور مستقيم بـه  مشا

شود، امـا در برخـي    نماينده مالكان آن نوع اثر است پرداخت مي اي كه انجمن گردآورنده
شود مبلـغ حـق امتيـاز را در يـك حسـاب امـاني يـا يـك          كننده مكلف مي  موارد، استفاده

توانـد مبلـغ حـق امتيـاز را      لك بعدها شناسايي شد ميصندوق تراست توديع كند. اگر ما
سال از انقضاي مجوز، مالـك شناسـايي نشـود     5دريافت كند. اما چنانچه بعد از گذشت 

مبلغ حق امتياز براي اهداف ديگري كه ارتباطي با استفاده موضوع مجوز ندارد مصرف 
  شود.   مي

امـا قواعـد    ؛ن نيز وجـود دارد هاي مشابهي در ژاپن، كره جنوبي، هند و انگلستا نظام
عنـوان مثـال در    آن از حيث شيوه اجرا و دامنه اعمال بسيار با يكديگر متفاوت است. بـه 

توانـد   برداري از اجراي ضـبط شـده را دارد و نمـي    انگلستان گيرنده مجوز تنها حق كپي
  . ]280- 279ص  ،8 [استفاده ديگري از موضوع مجوز به عمل بياورد

بـرداري صـادر     هچنانچه مجوز بهر )1 م كانادايي در اين است كهمزيت عمده سيست
خطر طرح دعواي نقض از سوي مالك از  شود گيرنده مجوز مجاز است بدون نگراني از

همزمان منافع مشروع صاحبان حق و مالكان اثـر نيـز حفـظ     )2 ؛اثر مزبور استفاده كند
چنانچـه مالـك    و شـود  ميشود. اين سيستم باعث ورود ضرر مالي به صاحب حق ن مي

در  )3 ؛آوري شده را دريافت كنـد  تواند حق امتيازهاي جمع حق بعدها شناسايي شود مي
شود كـه در   حل، حسن نيت متقاضيان از سوي يك مقام عمومي مستقل تأييد مي اين راه

 )4 ؛عين توجه به نيازهاي متقاضـيان، بـه منـافع قـانوني صـاحبان اثـر نيـز توجـه دارد        
شـود بـه صـورت     كه در نتيجه اجراي اين راهكار بر حقـوق مالكـان وارد مـي    استثنايي

شود. در نتيجه از قبل پيشداوري و قضاوت نامتناسـبي نسـبت بـه     موردي مشخص مي
) عالوه بر ايـن  5؛ شود رايت است اعمال نمي اصل حقوق انحصاري كه ذاتي سيستم كپي

كننـده مشـخص و     ي يك اسـتفاده شود فراگير نيست، بلكه فقط برا مجوزي كه صادر مي
  شود.   براي يك استفاده خاص صادر مي



  1394، بهار 1، شماره 19هاي حقوق تطبيقي ــــــــــــــــــــــــــــــ دوره  پژوهش

39 

 . عدم لزوم اخذ اجازه 2- 3

در كنـار   )1در رويكرد دوم كه نيازي به اخذ اجازه از مالك اثر نيست، گـاه ايـن تجـويز    
شـود،   استثنايي بر حق انحصاري مالك تلقـي مـي   استثنائاتي همچون استفاده منصفانه،

تواند توسط مالك تنفيذ يـا رد شـود و    موقتي توسط قانون است كه مييك اجازه  )2گاه 
المالـك   در يك مورد استثنايي با تفسيري موسع از قانون مدني ايران، به دليل مجهول )3

 )4گيـرد و   شود و در اختيـار حـاكم قـرار مـي     عنوان اموال عمومي شناخته مي بودن، به
ومي است كه توسط سـاير اشـخاص قابـل    نشانه اعراض خالق و ورود اثر به قلمرو عم

  تملك است.  
  
 . استثنا بر حق انحصاري مالك1- 2- 3

هاي هنري مـرتبط ارائـه شـده اسـت.      هاي سهامدار حوزه حل توسط برخي گروه اين راه
سســات تحقيقــاتي بــزرگ، ؤيــك گــروه در آلمــان اســت كــه ائتالفــي از م هــا يكـي از آن 

پيشـنهاد مزبـور را ارائـه كـرده      2007سال  هاي علمي و دانشگاهي است كه در سازمان
  است.  

حـل تقريبـاً مشـابهي     در انگلستان نيز شوراي مشاوران صنعت سينماي انگلـيس راه 
 هـاي الزم  حل در صورتي كه متقاضي، عليرغم انجام تالش ارائه كرده است. طبق اين راه

واند از اثر اسـتفاده  ت براي يافتن صاحب اثر نتواند نام و نشاني از او به دست بياورد مي
شـرط ديگـري نيـز در نظـر      ،كند. در پيشنهاد شوراي مشاوران صنعت سينماي انگليس

كننده مكلف است از عالمت و نشان مخصوصـي كـه     كه استفاده مبني بر اين ،گرفته شده
معرف استفاده او از اين استثنا قانوني است استفاده كند. استفاده از اين عالمت به مالك 

  كند كه از اثر او تحت استثناي قانوني استفاده شده است.   مياعالم 
حـق  «توانـد درخواسـت پرداخـت     مالك حق پس از آگاهي از استفاده از اثـرش، مـي  

در  شـود.  را مطرح كند. مقدار حق امتياز از طريق توافق طرفين تعيين مـي » امتياز معقول
يني شده است در صورت ب طرح پيشنهادي شوراي مشاوران صنعت فيلم انگلستان پيش
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شـنهاد  يدر پ شود. طرف تعيين مي شخص ثالث بي عدم توافق طرفين، مبلغ مزبور توسط
آلماني آمده است كه در اين وضعيت، قيمت به طـور يكطرفـه توسـط سـازمان      سازمان

  شود.   مديريت جمعي حقوق تعيين مي
پيشـنهاد  درخصوص استفاده بعدي از اثر به فرض پيدا شـدن صـاحب اثـر نيـز در     

اي كـه قصـد ادامـه     كننـده  شوراي مشاوران صنعت فيلم انگلسـتان آمـده اسـت اسـتفاده    
استفاده از اثر را دارد بايد درخصوص شـرايط اسـتفاده بـا صـاحب اثـر مـذاكره كنـد.        
صاحب اثر حق دارد با استفاده بعدي از اثرش مخالفت كند. اما اگر از اثر او براي توليـد  

كننده حق دارد به شرط پرداخت حق امتيـاز    ه شده باشد، استفادهيك اثر اشتقاقي استفاد
عنـوان خـالق و    معقول و همچنـين رعايـت حـق معنـوي صـاحب اثـر و ذكـر نـام او بـه         

پديدآورنده آن اثر، همچنان به استفاده خود ادامه دهد. در مقابل در پيشـنهاد آلمـان بـه    
اي شـود   تواند مانع اسـتفاده  يطور كلي آمده است كه در صورت پيدا شدن مالك، وي نم

  كه طبق شرايط و ضوابط قانوني از اثر او به عمل آمده است.  
اي كه اين راهكار تاكنون در كشورهاي اروپـايي اجـرا نشـده اسـت عـدم       دليل عمده

رايـت اتحاديـه    دستورالعمل كپي 5ست. طبق ماده ا هماهنگي آن با مقررات اتحاديه اروپا
رايت را در تمام كشورهاي عضو اتحاديه اروپا  هاي كپي معافيتها و  اروپا كه محدوديت
  .  ]30، ص9[بيني نشده است  چنين استثنايي پيش ه،يكسان سازي كرد

  
  محدوديت در مسؤوليت   .2- 2- 3 

هـاي معقـول،    كنندگان با حسن نيتي كه عليـرغم انجـام تـالش     به استفاده حل در اين ر اه 
شود بدون لزوم اخـذ اجـازه    اجازه داده مي اند الك نشدهنام و نشاني از م موفق به يافتن

از مقام يا مرجع خاصي از اثر استفاده كنند. با وجود اين، اشخاص مـذكور همچنـان در   
ولـي از ايـن امتيـاز     ،معرض خطـر طـرح دعـواي احتمـالي از سـوي مالـك قـرار دارنـد        

داخـت كننـد   كه در صورت طـرح دعـوا، ميـزان خسـارتي كـه بايـد پر       برخوردار هستند
  محدودتر از خسارت تعيين شده در دعاوي معمولي است.  
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ارائه شده است. بعـدها  آمريكا  رايت توسط اداره كپي 2006ابتدا در سال  حل اين راه 
با برخي تغييـرات و اصـالحات جزئـي    آمريكا  مجلس نمايندگان و سناي 2008در سال 

    ارائه كردند. »مالكال قانون آثار مجهول«طرح قانوني جديدي تحت عنوان 
 كننده بتواند از امتياز مزبور استفاده كند مكلف اسـت ثابـت كنـد     كه استفاده براي اين

صـورتي   را براي يافتن مالك اثر انجـام داده اسـت و در   »جستجوي معقول و متعارفي«
را نيـز   بـراي انتسـاب اثـر    كه به هويت صاحب اثر دسترسي داشته است حق معنوي او

  است.   رعايت كرده
كننده موفق به متقاعد كردن دادگاه شود خسـارت محـدودي     در صورتي كه استفاده

اي كه از اثر كرده است مكلف بـه   كننده بابت استفاده  استفاده پردازد. را به صاحب اثر مي
اسـت كـه معـادل حـق امتيـاز معقـول و متعـارف بـراي          »ازاي معقول مابه«پرداخت يك 

نجام مذاكره آزاد ميان طرفين است. عالوه بر اين اگر اسـتفاده  استفاده از اثر در فرض ا
هاي خيرانه به عمل آمده باشد و  غيرتجاري از اثر براي اهداف آموزشي، مذهبي يا كمك

كننده بعد از دريافت اخطار نقض فوراً استفاده از اثر را متوقف كرده باشد هـيچ    استفاده
  .  شود ازايي به مالك اثر پرداخت نمي مابه

 هايي درخصـوص درخواسـت صـدور دسـتور موقـت نيـز       محدوديت، عالوه بر اين
المالـك، اثـر    بيني شده است. در صورتي كـه شخصـي بـا اسـتفاده از اثـر مجهـول       پيش

اشتقاقي ايجاد كرده باشد (مثالً از آن در يك فيلم سينمايي ويا يك فيلم مسـتند اسـتفاده   
مبني بـر عـدم اسـتفاده از اثـر اشـتقاقي را از      تواند دستور موقت  كرده باشد)، مالك نمي
ازاي معقـول و متعـارفي بـه     كننده مابـه   كه استفاده مشروط به اين ،دادگاه درخواست كند

مالك پرداخته باشد و حق معنوي صاحب اثر در انتساب اثر به او را نيـز رعايـت كـرده    
  باشد.  

كه تغييري در محتواي آن  اين المالك را بدون در مقابل اگر استفاده كننده، اثر مجهول
تواند از دادگاه صدور دستور موقت مبني بر  داده باشد استفاده كرده باشد مالك اثر مي

  .  ]290ص، 8 [كند درخواستمنع استفاده از اثر را 
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هرچند راهكار امريكايي محدوديت در مسؤوليت، مزايـا و امتيـازات خـاص خـود را     
جنبـه تنبيهـي   آمريكا  خسارت قابل پرداخت در حقوقدارد، اما مسأله عمده اين است كه 

تر از خسارت مالي اسـت كـه در عمـل مالـك اثـر       و كيفري دارد. از اين رو مبلغ آن بيش
تواند عـاملي   متحمل شده است. به همين دليل كاستن از ميزان خسارت قابل پرداخت مي

در سـاير كشـورها از    كاهـد. امـا   المالك مي ناشي از مشكل آثار مجهول آثارباشد كه از 
ايران كه خسارت جنبه جبراني و ترميمي دارد و حداكثر بـه   جمله كشورهاي اروپايي و

توانـد جـذابيت چشـمگيري بـراي      شـود ايـن راهكـار نمـي     ميزان حق امتيـاز تعيـين مـي   
  .  ]292ص ، 8[كنندگان داشته باشد    فمصر
  

     (موضع حقوق ايران)1ورود به قلمرو اموال عمومي  .3- 2- 3

المالك، در صـورت   طبق قواعد عمومي مقرر در قانون مدني ايران در باب اموال مجهول 
اموال  ءنام و نشان رها شدن، جز به دليل بي آن مال المالك بودن يك مال خاص، مجهول

د. طبـق حكـم   رسـ  به مصرف فقرا مـي  شود و بنا به تشخيص حاكم عمومي محسوب مي
بـه   المالك با اذن حاكم يا مـأذون از قبـل او   موال مجهولا« قانون مدني 28مقرر در ماده 

  ».رسد مصارف فقرا مي
لفـان،  ؤبينـي مقـرره خـاص در قـانون فعلـي حمايـت از حقـوق م        به دليل عـدم پـيش  
المالـك در   حـل مشـكل آثـار مجهـول     ، براي يافتن راه1348مصوب  مصنفان و هنرمندان

مـومي مقـرر در قـانون مـدني در بـاب      سيستم حقوقي ايران، به ناگزير بايد به قواعـد ع 
المالك مراجعه كـرد و چنـين حكـم داد كـه در سيسـتم فعلـي قانونگـذاري         اموال مجهول

شوند كه عين مال يا عوايد  اموال عمومي محسوب مي ءالمالك نيز جز ايران، آثار مجهول
  شود.   ناشي از آن با نظر حاكم به مصرف فقرا رسانده مي

شود و مالك به تنبيه رهـا   وق مادي صاحب اثر كامالً نفي ميطبق اين قاعده كلي، حق
حـل ارائـه    گـردد. راه  كردن اثر خود، به طور كلي از حقوق مادي قانوني خود محروم مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. public property 
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اي است كه با ناديده انگاشتن حقوق مادي صـاحب   حل سختگيرانه شده در اين ماده، راه
كـه رسـالت حقـوق در برقـراري      آن حـال  ،كنندگان توجه دارد  اثر، تنها به منافع مصرف

اسـت كـه حقـوق     موازنه و تعادل ميان منافع متضاد درگير در يك رابطه حقوقي خـاص 
  قصد تنظيم آن را دارد.  

  
  2، نظريه اعراض1. ورود به قلمرو عمومي4- 2- 3

المالـك   بـرداري از آثـار ادبـي و هنـري مجهـول      راهكار ديگري كه براي حل مشكل بهره
نـام و نشـان رهـا     وسل به نظريه اعراض است. طبق ايـن ديـدگاه، بـي   اتخاذ شده است ت

مـال   با تحقق اعراض، كردن اثر، نشانه اعراض مالك از مالكيت اثر خود است. در نتيجه
  تواند آن اثر را تملك كند.   آيد و هر شخصي مي در زمره مباحات (قلمرو عمومي) در مي

، ]32ص ، 10[ ه شناخته نشده اسـت عنوان يك قاعده عمومي در فق هرچند اعراض به
ال اصل بر اين است كه امـوال منقـول، قابـل اعـراض هسـتند. در ايـن        اما در حقوق كامن

عنوان امري استثنايي بـه صـورت محـدود     نظام حقوقي، اعراض از اموال غيرملموس به
در صـورت عـدم    ال در حوزه عالمت تجاري پذيرفته شده است. طبق قاعده عرفي كـامن 

ده صاحب عالمت تجاري از عالمت خود ويا به تعبيري اعراض وي، آن عالمت در استفا
تواننـد درخواسـت ثبـت همـان عالمـت       گيرد و اشخاص ديگر مي زمره مباحات قرار مي

  .  ]982 ، ص11 [تجاري را به نام خود دهند
  

  اعراض از حقوق ادبي و هنري امكان. 1- 4- 2- 3

كنند كـه   يل متعددي براي مخالفت خود ابراز ميمخالفان اعراض از حق ادبي و هنري دال
  : ها عبارتند از ترين آن  مهم
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. public domain 

2. abandonment theory 
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  المللي . مخالفت با تعهدات بين1- 1- 4- 2- 3

كنوانسيون برن در حمايت از آثار ادبـي و هنـري كـه     7- 1طبق اين نظر، به موجب ماده 
ه اسـت،  هاي تجاري حقوق مالكيـت فكـري (تـريپس) تأييـد شـد      عيناً در موافقتنامه جنبه

ه كشورهاي عضو مكلف هستند آثار ادبي و هنري را به مدت طول حيات پديدآورنـده بـ  
كه با پذيرش نظريـه   حال آن عالوه پنجاه سال پس از مرگ وي مورد حمايت قرار دهند؛

المللـي   ي نقـض تعهـدات بـين   اشود و اين به معنـ  تر مي  اعراض، مدت زمان حمايت كوتاه
  .]987، ص 11 [است

جا كـه در تحقـق اعـراض، ضـروري اسـت       توان گفت از آن به اين ايراد مي در پاسخ
قصد مالك بر خروج مال از مالكيت احراز شود، با فـرض اثبـات اعـراض، كوتـاه شـدن      
مدت حمايت كه با انجام يك عمل حقوقي ارادي از سوي مالك محقق شده اسـت ايـرادي   

  ندارد.  
  

  نوي . غير قابل انتقال بودن حقوق مع2- 1- 4- 2- 3

سـؤال ايـن    ايراد ديگر ناظر به غير قابل انتقال بودن حقوق معنوي پديدآورنده اثر است.
توان بين اعراض از حق ادبي و هنـري و عـدم امكـان انتقـال حقـوق       است كه چگونه مي

  ؟  ]991ص ، 11[ كردمعنوي مانند حق توزيع، حق تماميت و حق افشا اثر جمع 
در صـورتي كـه آثـار ادبـي و هنـري بـه واسـطه        توان گفت ايـن ايـراد    در پاسخ مي

انقضاي مدت در حيطه قلمرو عمومي در آيند نيز قابل طرح است و اين ابهام اختصـاص  
به وضعيت اعراض ندارد كه به اسـتناد آن بتـوان مشـروعيت اعـراض از آثـار ادبـي و       

  هنري را زير سؤال برد.  
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  المالك از آثار مجهول . اعراض3- 4- 2- 3

شـود، شـرايط    سؤال ديگري كه طرح مي ش امكان اعراض از آثار ادبي و هنري،با پذير 
المالك است. طبق تعـاريف موجـود در كتـب     و آثار اعراض از آثار ادبي و هنري مجهول

رفع يد اختياري از عين ملك، بدون انشاء اباحـه  «ي افقهي، اعراض در مفهوم اعم، به معن
  .  ]107، ص 12 [است »براي ديگري

داراي دو  ه،نظر نوع مالي كه مورد اعراض قـرار گرفتـ   صرفو ض به طور كلي اعرا
ركن مادي و معنوي است. ركن معنوي عبارت است قصد خروج مال از مالكيـت و ركـن   

تـوان اعـراض را    مادي عبارت است از انجام فعلي كه مبين اين قصد باشد. از اين رو مي
اعراض، عمل حقوقي است كه بـه موجـب   : هبا توجه به اركان آن اين گونه تعريف كرد ك

  آن مالك مال، با انجام عملي مادي، به طور ارادي از مالكيت مال خود صرف نظر كند.  
ي اعـراض نيسـت و بـراي تحقـق اعـراض      ابـه معنـ   از اين رو صرف رفع يد از مال

 .]34- 5ص ، 10 [ضروري است قصد مالك بـراي خـروج مـال از مالكيـت احـراز شـود      
بينـي شـده اسـت قصـد      مالك بر عهده مدعي است و در برخي قـوانين پـيش  اثبات قصد 

 3355/7بـا اسـتنباط از نظريـه مشـورتي شـماره       1مالك بايد توسط دادگاه احراز شود.
المالـك   اگر مدعي نتواند اعراض را ثابت كند، مال در زمره امـوال مجهـول   6/9/61مورخ 
در اختيار حاكم قرار گرفته است. اصـل   قانون مدني اداره آن 28آيد كه طبق ماده  در مي

كند اموال رها شده در شمار اموال عمـومي و در اختيـار    قانون اساسي نيز مقرر مي 45
  دولت است.  

ار ادبي و هنري، درج نام پديدآورنده ويا عدم درج نـام وي، از جملـه   آثدرخصوص 
دارد اثـر خـود    شود. طبق قانون، پديدآورنده حق حقوق معنوي پديدآورنده محسوب مي

بـه   را بدون نام ويا با نام مستعار منتشـر كنـد. از ايـن رو عـدم درج نـام بـر روي اثـر،       
ي اعراض نيست و احتمال دارد مالك در راستاي اجراي حق قانوني اخودي خود به معن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1/12/1361نامه اجرايي مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام درخصوص مشكل اراضي باير مصوب  آيين.  1
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خود، از درج نام خود بر روي اثر خودداري كرده باشد. از اين رو براي تحقـق اعـراض   
بي و هنري، اثبات قصد و نيت پديدآورنـده مبنـي بـر خـروج اثـر از      درخصوص آثار اد

مالكيت خود، امري ضروري است و تا زماني كه اين امر به اثبـات نرسـيده اسـت حقـي     
  شود.   براي سايرين ايجاد نمي

سؤال ديگر آن است كه به فرض اثبات اعراض، آيا امكان رجـوع از اعـراض وجـود    
ه است اعراض نوعي ايقـاع اسـت. طبـق ديـدگاه غالـب      دارد؟ در ماهيت اعراض گفته شد

افتـد و امكـان    اعراض ايقاعي است الزم. با اعراض ازاله مالكيت به طـور الزم اتفـاق مـي   
از اين رو اگر ثابـت شـود پديدآورنـده از اثـر     . ]119، ص 11[رجوع از آن ميسر نيست 

المثـل زمـان    ه اجـرت كننده و مطالبـ   خود اعراض كرده است، وي حق مراجعه به استفاده
 استفاده (حق امتياز) را نخواهد داشت.  

  

  نتيجه و پيشنهاد  . 4

بـرداري   هاي متنوعي براي حل مشـكل بهـره   حل هاي حقوقي كشورهاي مختلف، راه نظام
از جملـه مقـررات موجـود در     هـا انـد. اكثـر ايـن نظر    المالـك ارائـه كـرده    از آثار مجهول

ه، بر پايـه مفهـوم   نشده و آثار منتشرشدم منتشرنا كنوانسيون برن درخصوص آثار بي
اند. در برخي موارد، يك شخص حقوق خصوصـي و گـاه يـك     ريزي شده نمايندگي طرح

  گيرد.   مقام حقوق عمومي اين نمايندگي را بر عهده مي
تلفيقي از راهكارهـاي   رسد ها، به نظر مي حل با مالحظه ايرادات وارد بر هريك از راه 

مريكـايي تحديـد مسـؤوليت،    آراهكـار   ايي مجوزهاي جمعي اجبـاري و دو سيستم كاناد
حلي كه  راه؛ باشد المالك برداري از آثار مجهول حل براي حل مشكل بهره ترين راه  مناسب

كنندگان بالقوه، مكلف به اخذ اجازه قبلي از يك مقام دولتـي موثـق     به موجب آن استفاده
كـه از طريـق نشـان دادن     المالك بودن اثر ول) اثبات مجه1باشند. اين اشخاص به شرط 

) رعايـت حـق   2پـذير اسـت،    امكـان  انجام جستجوهاي متعارف براي يافتن صـاحب اثـر  
تمام حقوق مادي صـاحب اثـر نـزد مقـام مـذكور اجـازه        ) توديع3 معنوي صاحب اثر و
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  يابند.   استفاده از اثر را مي
ف امور خيريه يا توسعه صـنعت  مقام دولتي، بخشي از عوايد دريافتي را يا به مصر

كند تا پـس از   رساند و بخشي ديگر را به امانت نگهداري مي مذكور مي اثر ادبي و هنري
  پيدا شدن مالك در اختيار او قرار دهد.  

پيدا نشدن مالك ظرف يك محدوده زماني مشخص، مبلغ مـذكور مجـدداً    در صورت
ورت پيـدا شـدن مالـك، ادامـه     شـود. در صـ   صرف امور از پيش تعيين شده قانوني مـي 

امــا ادامــه اســتفاده  ؛اســتفاده منــوط بــه انجــام مــذاكرات آزادانــه ميــان طــرفين اســت 
  درخصوص آثار اشتقاقي بالمانع است.  

اداره و مديريت حـق مالـك بـه يـك مقـام       يك) حل، مانند سيستم كانادايي در اين راه
ق معنـوي و همچنـين   مكلـف بـه رعايـت حقـو     و دو) متقاضـي  دولتي واگذار شده اسـت 

در عين حال كه زمينه اسـتفاده از   پرداخت حقوق مادي صاحب اثر شده است. در نتيجه
  منافع مالك نيز در آن ملحوظ گرديده است.   ه،اثر فراهم شد

كه تنها بخشي از عوايـد   همچنين مانند راهكار امريكايي تحديد مسؤوليت، به دليل اين
يابد، مالكان را تشـويق بـه درج نـام و     اختصاص مي دريافتي براي پرداخت به مالك اثر

 شود.   حل تقويت مي كند و در نتيجه اثر بازدارندگي راه نشاني خود بر روي اثر مي
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