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 های مدیریت جمعیو حقوق مرتبط در سازمان مؤلفحق 

 1یپورمحمد شيما

 چکیده

بسزايی در رشد و موفقيت  تأثيرو حقوق مرتبط  مؤلفامروزه مديريت و اجراي صحيح حق 

است كه به و حقوق مرتبط نظامی  مؤلفصنايع فرهنگی كشورها دارد. مديريت جمعی حق 

مديريت و اجراي  ه يك سازمان مديريت جمعی اجازهموجب آن پديدآورندگان و صاحبان آثار ب

اعطاي مجوز استفاده و  كنندگان،حقوقشان از جمله نظارت بر استفاده از آثار، مذاكره با استفاده

 دهند.میآوري و تقسيم اجرت را جمع

 كنندگانميان صاحبان آثار و مصرفاي هسازمان مديريت جمعی به عنوان واسط، در اين نظام

حقوق صاحبان آثار شده و از طرف ديگر امكان  مؤثررده، از يك طرف موجب اجراي عمل ك

 كنند.میكنندگان به آثار را فراهم دسترسی آسان و منصفانه استفاده

 

 واژگان کلیدی

  مرتبط حقوق، مؤلف حق، جمعی مديريت سازمان جمعی، مديريت
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 مقدمه 

 از ديگران استفاده منع يا اجازه قح مرتبط حقوق دارنده يا هنري ادبی اثر يك خالق

 شدهتعيين شروط با وي اثر كه دهد مجوز تواندمی نويسنمايشنامه يك. دارد را خود اثر

 توزيع و انتشار براي ناشر با تواندمی نويسنده يك، گردد اجرا صحنه روي وي، توسط

 وي اثر كه دكن توافق تواندمی موسيقيدان يا آهنگساز يك، ببندد قرارداد خود كتاب

 ،كنند اجرا شخصا را خود حقوق توانندمی حق صاحبان. شود ضبط فشرده ديسك روي

 يك. است ممكن غير حقوق شخصی مديريت كه دارد وجود هم زيادي موارد عمالً اما

 كند. نظارت و كنترل، گيردمی صورت آثارش از كه يیهاهاستفاد همه بر تواندمین مؤلف

 مجوز با رابطه در تلويزيونیو  راديو پخش ايستگاه هر با تنهايی هب تواندمین او مثالً

 هم پخش هايسازمان براي مسأله اين، كند مذاكره اجرت دريافت و اثرش از استفاده

 از خاص اجازه به دنبال مؤلف حق داراي اثر هر از استفاده براي كه نيست پذيرامكان

 .بگردند اثر آن مؤلف

توليدكنندگان آثار صوتی و ساير پديدآورندگان آثار ، ندگاناجراكن، انمؤلفامروزه 

به تنهايی قادر نخواهند بود حقوق خود را اجرا كنند يا مانع از نقض حقوق ، ادبی هنري

كنترل اجراي حقوق ، ضبط و پخش، توزيع، با پيشرفت وسايل تكثير چراكه ،خود شوند

 و آثار صاحبان براي مسأله ناي عملی بودنممكن غير يا بسيار مشكل است. دشواري

پديدآورندگان و  .گرديد جمعی مديريت هايسازمان وجود به نياز موجب كنندگانمصرف

ها را توانند حقوق خود را به طور شخصی اعمال كنند يا آنمی دارندگان حقوق مرتبط

هاي مديريت جمعی وارد منتقل كرده و به ديگران واگذار كنند و يا از طريق سازمان

هاي مديريت جمعی به هاست كه در بسياري از كشورهاي دنيا سازمان. سالشوندعمل 

ها و نمايندگی از صاحبان حقوق مالكيت فكري وارد عمل شده و به اجراي حقوق آن

سازند در میها دارندگان حق را قادر پردازند. اين سازمانمیپيگيري موارد نقض حق 

ها به تنهايی اده از آثارشان سود ببرند كه خود آنشرايطی از اجراي حقوق خود و استف

 ها ندارند.اميدي به سودبردن از اين موقعيت
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هدف عمده به وجود  و حقوق مرتبط با دو مؤلفهاي مديريت جمعی حق سازمان

كامل و ، مؤثراجراي حقوق پديدآورندگان و دارندگان حقوق مرتبط به طور  ـ1: اندهآمد

كنندگان به آثار و دريافت مجوزهاي تر استفادهمكان دسترسی آسانا ـ2 تر؛كمبا هزينه 

 الزم.

صدوپنجاه سال در بسياري از كشورهاي  بيش ازاي همديريت جمعی حقوق از پيشين

 شدنايهو نقش مهمی در پيشرفت فرهنگی و اقتصادي اين كشورها و حرف دنيا برخوردارند

ايران به آن پرداخته نشده  ما در حقوقا ،كندمیصنايعی همچون صنعت موسيقی ايفا 

 كهاينشناخته شده نيستند. با توجه به  است و هنوز براي پديدآورندگان و صاحبان آثار

نويس قانون جامع مالكيت ادبی هنري كه از مدل پيشنهادي سازمان جهانی در پيش

فته هاي مديريت جمعی مورد توجه قرار گرمالكيت فكري الگو گرفته است، سازمان

انواع حقوق تحت ، هاي مديريت جمعیاست. در اين مقاله برآنيم ساختار و نظام سازمان

و وضعيت حقوق  هاندر موفقيت آ مؤثرعوامل ، هانحوه نظارت بر كار آن، هامديريت آن

 مورد بررسی قرار دهيم. مسألهايران را در اين 

 پیشینه تاریخی ـالف 

وجود ه و حقوق مرتبط در فرانسه ب مؤلفق ي مديريت جمعی حهاننخستين سازما

، اپرا، هنرهاي نمايشی همچون تئاتر مخصوصاًآمدند. فرانسه همواره مهد هنر و موسيقی 

باله و كنسرت هاي بزرگ موسيقی بوده است. زمزمه مديريت جمعی حقوق به قرن 

ه از استفاد هاي تئاتر و موسيقی با سوءگردد. زمانی كه مالكان سالنمیهجدهم بر

موقعيت مالی و اجتماعی خود، حقوق هنرمندان و صاحبان آثار را ناديده گرفته و آثار 

و بدون پرداخت هيچ اجرتی به اجرا درآورده و سود  هانمتعلق به آنان را بدون اجازه آ

 كردند.میسرشاري نصيب خود 

 دهند. او يكنسبت می 1ايده مديريت جمعی حقوق را به پيرآگوستين بومارشه

نويس مبتكر فرانسوي بود كه از نقض حقوق آثارش توسط مالكان تئاتر رنج نمايشنامه

را در پاريس تدوين كرد. هدف « عمومی نمايش نامهنظام»، 1777برد، لذا در سال می
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ها اجرا وي اقدام حقوقی عليه مالكان تئاترها بود كه آثار نويسندگان را بدون اجازه آن

كه به نويسنده اثر حقوقی بپردازند يا آوردند بدون اينست میده كرده و سود كالنی ب

نفر از نويسندگان معروف درباره  22حداقل حقوق معنوي وي را رعايت كنند. مالقات 

ريزي ، موجب بحث روي مديريت جمعی حقوق و پايهنامهنظامموضوعات مالی اين 

  (م. 2002گانر، )هاي مديريت جمعی به معناي امروزي گرديد. سازمان

و يك شاعر به اسم ارنست  9و ويكتور پريزوت 2دو آهنگساز به اسم پاول هنريون

اي ها در كافههم با مشكل بومارشه در اجراي آثار خود مواجه شدند. آثار آن 4بورگت

شد كه بين اجراكنندگان شد و در ازاي آن از مشتريان پول بيشتري دريافت میاجرا می

گرديد بدون آنكه حتی نامی از آهنگسازان و شاعر برده شود. یو صاحب كافه تقسيم م

مالك كافه در مقابل اعتراض بورگت معتقد بود كه اجراي آثار وي براي همگان آزاد 

همزمان با انقالب فرانسه به اقامه دعوا پرداخت و ادعا كرد  1730است. بورگت در سال 

د را داشته باشند. وي نتوانست در اين پديدآورندگان آثار بايد حق كنترل اجراي آثار خو

دعوا حكمی به نفع خود به دست آورد. پس از تغيير فضاي اجتماعی سياسی فرانسه و 

ترين شعرا و ، دو نفر از برجسته6و ويكتور هوگو 5همزمان با انتخاب آلفون دوالمارتين

 عميقاًر دو بزرگان ادبيات فرانسه و جهان به عنوان نمايندگان مجلس ملی جديد، كه ه

به آزادي، حقوق مدنی و تشويق خالقيت و انگيزه هنرمندان معتقد بودند، بورگت مجددا 

برنده شد. از آن به بعد اين سه نفر با هم متحد  1934اقامه دعوا كرد و سرانجام در سال 

شدند تا بتوانند بهتر بر اجراي آثار خود نظارت كند. اين پرونده موجب شد حقوق 

 (م. 2002 گانر، ؛م. 2009 استاپس،) ي هميشه تغيير كند.مؤلفان برا

يك  1950بروز مشكالتی از اين دست براي هنرمندان فرانسوي، موجب شد در سال 

نفره از آهنگسازان و خوانندگان نخستين سازمان مديريت جمعی به  19گروه موسيقی 

و ناشران  مصنفانرا تأسيس كنند. ساسم نخستين سازمان مؤلفان، « 7ساسم»نام 

سرايان، با يا بدون و ترانه دفاع از حقوق عمومی همه آهنگسازان»موسيقی بود كه با هدف 
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هاي عمومی كه آثار ادبی و فعاليت مشترک با ناشرانشان و در رابطه با مالكان مكان

 م.( 2002 )گانر، تشكيل شد.« كنندها را اجرا میموسيقايی آن

مديريت جمعی طی چهار مرحله صورت گرفت: هاي به طور كلی پيشرفت سازمان

 (م. 1339 سترلينگ،ا)

از اتحاد هنرمندان و نويسندگان و آهنگسازان در  1700مرحله نخست از دهه 

ها غير ممكن و غير عملی بود كه بر اجراي فرانسه آغاز گرديد، چراكه ديگر براي آن

به « 9ساسد»ن آثارشان كنترل كنند. نخستين سازمان مديريت جمعی تحت عنوا

بسياري از  20و  13منظورحمايت از حقوق مؤلفان تأسيس شد و پس از آن طی قرن 

هاي مديريت جمعی در رابطه با حقوق يافته صنعتی داراي سازمانكشورهاي توسعه

پی آر »و  11در آلمان« 10جما»در ايتاليا، « 3سيائه»ها مؤلفان بودند كه از جمله آن

 در انگلستان بود.« 12اس

 هاينامهموافقتهاي مديريت جمعی كشورها و ايجاد رحله دوم ارتباط بين سازمانم

سازمان مديريت جمعی با  19نمايندگانی از  1326ها بود. در سال دوجانبه بين آن

يعنی كنفدراسيون « 19سيزاک»يكديگر جمع شده و يك چتر سازمانی تحت نام 

يل دادند كه در حال حاضر نقش بزرگی هاي مؤلفان و آهنگسازان تشكالمللی انجمنبين

 (م. 2009 ستاپس،ا) كند.المللی و جمعی حقوق ناشران و مؤلفان بازي میدر مديريت بين

هاي مديريت جمعی براي اداره حقوق اشخاصی غير از مرحله سوم پيشرفت سازمان

قوق هاي مديريت جمعی بيشتر در رابطه با حمؤلفان بود. تا آن زمان فعاليت سازمان

هاي مديريت جمعی براي يكسري سازمان 1390مؤلفان بود، ولی از اين زمان يعنی دهه 

ها حمايت از حقوق توليدكنندگان آثار صوتی و اجراكنندگان به وجود آمد كه به آن

 ها به حمايت از حقوق پديدآورندگانشود. اين انجمنكننده نيز گفته میهاي وصولانجمن

 پردازند.تصويري مستقل از مؤلفان می آثار سينمايی، صوتی و

هاي جديد مرحله چهارم با پيشرفت و توسعه وسايل و ابزارهاي فنی جديد و استفاده

از آثار به دليل توسعه وسايل تكنولوژيكی آغاز شد. در اين مرحله بيشتر كشورها قوانينی 
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ها به اين مالياترا به تصويب رساندند كه بر اين وسايل و ابزار ماليات تعلق گيرد و 

المللی حق تكثير يعنی سازمان بين« 14ايفرو»صاحبان آثار و اجراكنندگان تعلق گيرد. 

 كند.ها را بين اعضاي خود تقسيم میسازمانی است كه اين ماليات

 ب ـ تعریف سازمان مدیریت جمعی

موارد زيادي وجود دارد كه مديريت شخصی حقوق غير  عمالًگونه اشاره شد همان

الزم  كنندگانهاي فراروي صاحبان آثار و مصرفاست. براي حل مشكالت و چالش مكنم

ها مانند يك واسطه وارد عمل شوند. مديريت جمعی، نظامی است كه است اين سازمان

دهند حقوقشان را بر اساس آن مالكان حقوق به يك سازمان مديريت جمعی اجازه می

كنندگان احتمالی ارشان نظارت كنند، با استفادهاداره نمايند، يعنی بر استفاده از آث

ها تحت شرايط مناسب مجوز دهند و پول دريافت كنند و در نهايت مذاكره كنند، به آن

 شده را در ميان اعضا تقسيم كنند.مبالغ وصول

 م.(2015)وايپو، سازمان جهانی مالكيت فكري در تعريف مديريت جمعی آورده است: 

هايی است از اجراي حق مؤلف و حقوق مرتبط توسط سازمانمديريت جمعی عبارت 

تري از كنند، اما اگر بخواهيم تعريف كاملكه به نفع و از طرف مالكان حقوق عمل می

سازمان مديريت جمعی ارائه دهيم بايد گفت سازمانی است كه داراي تشكيالت خاص 

ر قبال استفاده از آثار كنندگان داالمتيازهايی است كه مصرفبراي وصول و توزيع حق

باشد و پردازند. هدف سازمان ارتقاي منافع مادي و معنوي اعضايش میاعضايش می

حداقل يكی از موارد اعطاي مجوز، وصول و توزيع حق االمتياز را به صورت جمعی انجام 

 ش.( 1996، و همكاران )ميرزايیدهد. می

 معموالًثر حقوق است. مديريت جمعی حقوق يك ابزار ضروري براي اجراي مؤ

زنی پايينی صاحبان حق مؤلف يا حقوق مرتبط از موقعيت معامله، مذاكره و چانه

مديريت هاي اند. وجود سازمانبرخوردارند و فاقد قدرت نظارت و كنترل بر كل جامعه

بپردازد، آثار  ها به اجراي حقوقشاناي قدرتمند كه از جانب آنجمعی به عنوان نماينده

آوري كند و را با قيمت مناسب مورد دادوستد قرار دهد و منافع حاصله را جمع هاآن
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تقسيم نمايد، در تضمين حقوق مزبور بسيار مؤثر خواهد بود. امروزه در بسياري از 

هاي مذكور محول شده كه به نمايندگی از دارندگان كشورهاي دنيا اين امر به سازمان

رسد كه اين بهترين راه اجرا و كنترل و به نظر می پردازندحق به اجراي حقوق آنان می

 .(م1333، )وايپو حقوق اين افراد باشد.

كنندگان و هاي مجوز براي طبقات مختلف استفادهتوانند زمينهها میاين سازمان

كنندگان را متعهد كنند كه ها سازماندهی كرده و استفادههاي متفاوت را براي آننرخ

 رعايت كنند. حقوق صاحبان حق را 

 های مدیریت جمعی ج ـ مکانیزم مدیریت سازمان

ها تا حد ممكن در سطح وسيعی بسياري از مؤلفان و اجراكنندگان مايلند آثار آن

ها داشته باشد و آثارشان نيز مشهور شود. به استفاده شود تا حداكثر درآمد را براي آن

ارد مايلند به يك مجموعه وسيعی از آثار كنندگان از آثار نيز در بسياري موعالوه استفاده

المللی دسترسی سريع و راحتی داشته باشند. سازمان مديريت جمعی ملی و حتی بين

 نقش مهمی در تأمين اين نيازها دارد.

ند: صاحبان حق هست در يك سازمان مديريت جمعی سه گروه با هم در ارتباط

 كنندگان از آثار.ادهمؤلف و حقوق مرتبط، سازمان مديريت جمعی و استف

نويسندگان، آهنگسازان، خوانندگان، موسيقيدانان، اجراكنندگان، ناشران، عكاسان و 

هاي مديريت جمعی به طور كلی صاحبان حق مؤلف يا حقوق مرتبط اعضاي سازمان

صاحبان اين حقوق به ها بسته به نوع فعاليتشان، براي هستند و عضويت در اين سازمان

پخش راديوتلويزيونی اگرچه  هايي پخش راديوتلويزيونی آزاد است. سازمانهاسازمانجز 

از ذينفعان حقوق مرتبط هستند و در رابطه با آثار خود از حقوقی برخوردارند، اما در 

  (.م2015)وايپو، گيرند.كنندگان آثار قرار میاستفادهء جز اصل

ناد و مدارک شخصی براي پيوستن به يك سازمان مديريت جمعی بايد يكسري اس

يا آثاري كه خلق شده است توسط متقاضی عضويت، در اختيار سازمان قرار  به همراه اثر

 دهند.را در سازمان تشكيل می« 15مستندسازي»گيرد. اين اطالعات بخشی از 
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پيوندد، تمام يا بخشی از هاي مديريت جمعی میوقتی يك صاحب حق به سازمان

كند يا حكم و مجوزي را براي اداره ن به سازمان منتقل میشدحقوق خود را براي اداره

گيرد كه دهد و به اين ترتيب سازمان در موقعيتی قرار میاين حقوق به سازمان می

 باشند، مجوز بدهد.تواند به افرادي كه مايل به استفاده از آثار مذكور میمی

شود. رابطه مالكانه میدر رابطه اعضا با سازمان، مالكيت حقوق به سازمان منتقل ن

گردد. شود و تنها مديريت حقوق به سازمان واگذار میبين صاحب اثر و اثر او حفظ می

كردند و موضوع برخی ماهيت حقوقی واگذاري اداره حقوق را يك نوع وكالت تلقی می

دانستند، اما بيشتر نوعی واگذاري امانی است، يعنی اداره حقوق وكالت را اداره حقوق می

 ءجز شده،شود و به همين دليل حقوق واگذاربه صورت امانی به سازمان واگذار می

شود، بلكه سازمان تنها اين حقوق را نزد خود حفظ هاي سازمان شناخته نمیدارايی

 (م. 2005 الد فردريك،پ)كند تا به اعضاي خود برگرداند. می

ها، به طور اين سازمان كنندگان براي استفاده از آثار تحت مديريت و حمايتمصرف

و براي دريافت مجوز استفاده بايد با سازمان  مستقيم با خود سازمان در ارتباط هستند

و  16جامعها ممكن است به شكل سوي سازمان مذاكره كنند. مجوزهاي اعطاشده از

تواند بدون نياز به مذاكرات بعدي، از كننده میفراگير باشد كه در اين صورت استفاده

مشخص استفاده كند. اقالم موجود در فهرست مجموعه آثار سازمان براي مدتی  كليه

توسعه  كامالًمديريت جمعی  هايترين مزاياي سيستماعطاي مجوزهاي جامع يكی از مهم

دهد. كننده امكان استفاده از تمام فهرست آثار جهانی را میيافته است و به مصرف

هاي چندجانبه نامهموافقتپذير است كه سيستم چنين مجوزهايی در مواردي امكانصدور 

 ،كامل آثار جهانی وجود ندارد هرگز يك فهرست عمالًيافته باشد. پيشرفته و توسعه كامالً

هاي جمعی مناسبی براي انعقاد سازمان اصالًكه در برخی كشورهاي جهان، چرا

د را براي مديريت به چندجانبه وجود ندارد و يا برخی مؤلفان آثار خو هاينامهموافقت

اين نوع مجوز در زمينه آثار  معموالً (م. 2006جروايز، ) اند.يك سيستم جمعی نسپرده

هاي نظارت موردي بر اثر باال بوده و گيرد، چون هزينهموسيقايی مورد استفاده قرار می
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صدور مجوز براي هر اثر به تنهايی دشوار و غير ممكن است، لذا مجوز فراگير داده 

 شود تا امكان مديريت و نظارت بهتر باشد. یم

هاي مشخصی بوده و فقط براي استفاده« 17تبادلی»برخی مجوزها نيز محدود يا 

كننده تنها اجازه استفاده از بعضی از آثار شوند. در اين نوع مجوزها مصرفصادر می

بهره ببرد. تواند از تمام آثار سازمان براي يك استفاده خاص سازمان را دارد يا می

 (م. 1139روايز، ج)

هاي اداري را از آن كسر نموده و مابقی را ها، هزينهالزحمهسازمان پس از وصول حق

ها نيز الزحمهكند. در قوانين برخی كشورها نحوه تقسيم اين حقبين اعضا تقسيم می

 مشخص شده است.

عليه ناقضين  به عالوه سازمان جهت جلوگيري از نقض حقوق صاحب اثر، داليل را

هاي قضايی مختلف به اقامه دعوا پسند در حوزهآوري كرده و با مستندات محكمهجمع

پردازد. البته اين در مواردي امكان دارد كه صاحب اثر، اين حق را به عليه ناقضين می

 سازمان داده باشد.

طبق  والًمعمها از كاركردهاي فرهنگی و اجتماعی نيز برخوردارند، چراكه اين سازمان

قوانين بايد درصدي از درآمدهاي خود را به مقاصد علمی، آموزشی و فرهنگی اختصاص 

 دهد.ها را تشكيل میدرآمد ناخالص آن %10 معموالًدهند كه 

المللی به انعقاد قراردادهاي ها جهت برخورداري آثار از حمايت بيناين سازمان

ه كاربرد قوانين ملی كه حقوقی را براي پردازند، چراكها میدوجانبه با ديگر سازمان

كنند به داخل مرزهاي ذينفعان آثار ادبی هنري و حقوق مرتبط تأسيس يا شناسايی می

 كه در كنوانسيون برن، كنوانسيون« اصل رفتار ملی»شود. بر اساس آن كشورها محدود می

رفته است، با رم، كنوانسيون حق مؤلف يونسكو و معاهده تريپس نيز مورد توجه قرار گ

هاي ها نيز از همان حمايتمالكان خارجی آثار همچون اتباع خود كشور رفتار شده و آن

هاي مديريت جمعی يكسري شوند، لذا الزم است بين سازمانقانونی برخوردار می

المللی وجود داشته باشد تا حقوق اتباع كشورهاي عضو نه تنها در هاي بينهمكاري
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 هايها اجرا گردد. امروزه شبكهشورهاي عضو معاهدات و كنوانسيونكشورشان، بلكه در ك

هاي غير هاي مديريت جمعی تأسيس شده است كه نمايندگی سازمانجهانی سازمان

هاي آن، سيزاک ـ كنفدراسيون دولتی بسيار قدرتمندي را بر عهده دارند كه نمونه

كه در حوزه اجراي حقوق  هاي پديدآورندگان و آهنگسازان ـ استالمللی انجمنبين

هاي حق المللی به وجود آمد و به دنبال آن سازمانآهنگسازان و مؤلفان در سطح بين

ـ انجمن اروپايی  13و در سطح اروپا، آپو 19اجرا نيز به اين كنفدراسيون پيوستند. ايفررو

هاي مديريت جمعی در هاي روابط سازمانهاي اجراكنندگان ـ از ديگر نمونهسازمان

هاي سازمان م.( 2005گارنت، )و بر اساس اصل رفتار ملی هستند. المللی سطح بين

هاي نامهموافقت»المللی، تحت هاي بينمديريت جمعی عالوه بر اين نوع همكاري

 نامهموافقتنيز با هم همكاري كرده، هر دو سازمان طرف « نمايندگی دوجانبه يا متقابل

ها مديريت شده، جی موجود در محدوده ملی آنكنند، مجموعه آثار خارتعهد می

اطالعات الزم مبادله شود، ناقضان حقوق مورد تعقيب قرار گيرند و اجرت يا مبالغ 

اگر  مثالً (م. 2001بنتلی، )پرداخت شود.  نامهموافقتشده به سازمان خارجی طرف دريافت

سادياک ثبت كرده  آثار يك مؤلف آرژانتينی كه اثر خود را در سازمان مديريت جمعی

االمتياز آن را است، از راديوي آلمان پخش شود، سازمان مديريت جمعی آلمانی جما حق

 (م. 2009ستاپس، ا)پردازد. به سادياک پرداخته و آن هم به مؤلف آرژانتينی می

، هاي مديريت جمعی در ساير كشورها با اين سازماندر سيزاک نيز ارتباط بين سازمان

شود همه اعضاي سازمان بتوانند هاي چندجانبه است و موجب مینامهفقتموااز طريق 

 مجوز استفاده از مجموعه آثار موسيقی جهانی را صادر كنند. يك سازمان مديريت جمعی

شده، آوريجمع هايالتأليفهاي اداري از حقكه عضو سيزاک است، بعد از كسركردن هزينه

بر اساس ميزان استفاده از اثر تقسيم  موسيقی درآمد حاصل را بين مصنفان و ناشران

 هاالتأليفشود، اما توزيع حقكند. در واقع مجوزهاي سازمان به صورت جمعی صادر میمی

 (م. 2000اسچپنز،)شخصی است. 
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در  هاي همكاري خودسازمان جهانی مالكيت فكري نيز به عنوان قسمتی از فعاليت

ـ  20ها همچون فيازديك با برخی از اين سازمانالمللی، از نيافتگی بينجهت توسعه

و  ـالمللی موسيقيدانان ـ فدراسيون بين 21المللی بازيگران ـ و فيمفدراسيون بين

كند. هدف المللی صنعت ضبط صدا ـ در ارتباط بوده و كار میفدراسيون بين ـ 22ايفپی

ها جهت آنرسانی به كشورهاي در حال توسعه بر اساس تقاضاي از اين كار كمك

هاي موجود در هاي مديريت جمعی در آن كشورها يا توسعه سازمانتأسيس سازمان

المللی وايپو را براي اجرا المللی وايپو، دادگاه بيندبيرخانه بين م.( 2015)وايپو،  هاست.آن

هاي تكنولوژي ديجيتال و مديريت حق مؤلف و حقوق مرتبط در مواجهه با چالش

)وايپو،  در سويل اسپانيا تشكيل شده است. 1337اين دادگاه از سال تشكيل داده است. 

 (.م1333

 های مدیریت جمعید ـ انواع سازمان

هايشان به دو دسته تقسيم هاي مديريت جمعی از لحاظ انواع فعاليتسازمان

 شوند:می

 كنند؛هايی كه فقط در يك زمينه خاص فعاليت میـ سازمان1

 پردازند.جراي حقوق مختلفی میكه به ا هايیـ سازمان2

يعنی جامعه مؤلفان، آهنگسازان و ناشران موسيقی فرانسه، « ساسم»به عنوان مثال، 

يعنی « سيائه»كند، اما فقط در زمينه حق اجراي عمومی آثار موسيقايی فعاليت می

جامعه ايتاليايی مؤلفان و ناشران، سازمانی است كه در زمينه اجراي حقوق آثار ادبی 

 كند.هنري، اجراي حقوق آثار موسيقايی و همچنين آثار صوتی تصويري، فعاليت می

گيرد و اي مورد استفاده قرار كه آثارشان در سطح گستردهصاحبان حقوق براي اين

 كنندهاي جمعی قراردادهايی منعقد میها داشته باشد، با سازمانحداكثر درآمد را براي آن

كنند. گاهی خشی از حقوق خود را به سازمان واگذار میو در واقع اجراي كليه يا ب

هاي خاص را هايی از انحصار در استفادههايی درجهنامهموافقتصاحبان حق در چنين 

يك سازمان جمعی در تبليغات خود موظف است از  مثالًكنند، براي خود حفظ می
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يا اخالقی صاحب حق اجازه خاص بگيرد. يك صاحب حق كه عقايد و نظرات سياسی 

تواند از سازمان بخواهد كه اثر او را در ارتباط با خاصی روي برخی موضوعات دارد، می

مؤلفی كه گياهخوار  مثالًيك مسأله سياسی كه مورد توافق او نيست، استفاده نكنند يا 

هاي تواند استفاده از اثر خود را در رابطه با تبليغات ماهی و مرغ يا رستوراناست می

 (م. 2009 ستاپس،ا)ذاهاي گوشتی ممنوع كند. عرضه غ

بر اساس نوع رابطه مالك حقوق با سازمان و ميزان كنترل وي بر حقوقش، كه به آن 

بينی هاي مذكور پيششود چندين طرح براي سازمانگفته می« 29گرايیدرجه جمع»

شده توسط مالك حق گرايی، سطح كنترل حقوق حفظشده است. منظور از درجه جمع

بر اين  (م. 2004 ديستابانجونگ،)باشد. توسط سازمان میدر مقابل سطح كنترل اجراشده 

ـ سازمان مديريت 1جمعی عبارتند از: هاي مديريت اساس چندين طرح براي سازمان

 25.واحد ارائه خدمات ـ مكان9؛ 24ـ مركز تسويه حقوق2جمعی سنتی؛ 

معی به طور كامل حاكم ، نظام مديريت ج«مديريت جمعی سنتی»يك سازمان  در

دهند بر استفاده از آثارشان است. در اين سيستم صاحبان حقوق به سازمان اجازه می

االمتيازها مذاكره كند و تحت كنندگان در خصوص نرخ حقنظارت كند، با استفاده

آوري كند و ها را جمعالزحمهها و حقها مجوز اعطا كند، اجرتشرايط خاصی به آن

ين صاحبان حق توزيع كند. در يك چنين سيستمی بسياري از عناصر مديريت ها را بآن

هاي مشابه، شرايط اعطاي مجوز مشابه و قوانين توزيع حقوق استاندارد شده است: تعرفه

و  )ميرزايیالزحمه مشابهی براي همه آثاري كه در يك طبقه قرار دارند، حاكم است. حق

طور كلی كنترل مجوز براي حقوق آثار خود را به  در واقع مالك به ش.( 1996، همكاران

دهد و به جاي مالك، سازمان است كه مجوزهايی جامع و كلی به ديگران سازمان می

كننده طرف مذاكره مستقيم با پديدآورنده كند. در هيچ يك از مراحل، استفادهاعطا می

مديريت جمعی كامل هايی سازمان هاي گيرد، به همين دليل به چنين سازمانقرار نمی

شود. اين طرح براي آثار نمايشی و دراماتيك، ادبی، موسيقايی و يا سنتی گفته می

 اجراي عمومی حقوق مرتبط مناسب است.
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اي طراحی شده است كه مالك حقوق، در مراكز تسويه حقوق، سازمان به گونه

ب اثر شرايط كند. در اين مراكز صاحباالترين سطح كنترل بر آثار خويش را حفظ می

كنند و در واقع برداري از اثر، ميزان اجرت و چگونگی پرداخت آن را تعيين میبهره

طرف مذاكره هستند و سازمان دخالتی  مستقيماًكنندگان و صاحبان حق با هم استفاده

برداري از شده توسط اعضا، مجوز بهرهها ندارد و تنها بر اساس شرايط تعييندر اين حوزه

 دهد. اين طرح براي حقوق تكثير آثار موسيقايی مناسب است. میآثار را 

هاي مديريت جمعی كه در واقع ائتالفی از چندين هاي سازمانيكی ديگر از طرح

باشد معروف می« مكان واحد ارائه خدمات»باشد با عنوان سازمان مديريت جمعی می

دهند. اين ئتالف را میهاي عضو اين مجموعه و اكه مجوز استفاده از آثار سازمان

آيند، زيرا اي به وجود میبراي حل مشكل توليد آثار چندرسانه معموالًها سازمان

هاي مختلفی مجوز كسب كند اي براي توليد اثر بايد از سازمانتوليدكننده اثر چندرسانه

ها الفها را در توليد اثر به كار برد كه اين بسيار مشكل است. اين ائتو آثار آن سازمان

كنند و ديگر الزم نيست توليدكننده از چند سازمان، مجوز اين مشكل را حل می

 استفاده از آثار اعضايشان را اخذ نمايد.

 های جمعیهـ ـ انواع حقوق تحت مدیریت سازمان

هاي مديريت جمعی وجود دارد كه به همانطور كه اشاره شد انواع مختلفی از سازمان

توان به موارد زير از جمله اين حقوق می پردازند.واع حقوق میطور جمعی به مديريت ان

 :اشاره كرد

ها، تاالرها و ساير ـ حق اجراي عمومی آثار موسيقايی )اجراي موسيقی در رستوران

 هاي عمومی(.مكان

 شده در راديو و تلويزيون(.ـ حق پخش راديوتلويزيونی )اجراهاي زنده يا ضبط

دي، نوار كاست، )تكثير آثار روي سی 26موسيقايی ـ حق تكثير مكانيكی آثار

 ها(.ديسك يا ساير قالبمينی

 ـ حقوق اجرا در آثار نمايشی )تئاتر(.
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ـ حق تكثير رپروگرافی آثار ادبی و موسيقايی )فتوكپی يا تكثير با وسايلی از اين 

 قبيل به مقدار بسيار زياد(.

اجرت  آوردنن آثار صوتی براي به دستـ حقوق مرتبط )حقوق اجراكنندگان و توليدكنندگا

 در مقابل پخش راديوتلويزيونی يا ارتباط با عموم آثارصوتی تصويري آنان(.

 ـ حق پخش مجدد آثار سمعی بصري.

 ـ حق دريافت اجرت براي تكثير خصوصی.

 ـ حق اجاره عمومی و امانت آثار صوتی تصويري.

 1995 وادقانی،)قيب معروف است(. ـ حق فروش مجدد آثار هنري )در فرانسه به حق تع

 ش.(

هاي مديريت جمعی عبارتند ترين كاركردهاي سازمانتوان گفت مهمبه طور كلی می

ها و حق تأليفالبرداري از آثار، نظارت بر استفاده از آثار، وصول حقاز: اعطاي مجوز بهره

هاي و انجام فعاليتامتيازها و توزيع آن، پيگيري نقض حقوق و اقامه دعوا عليه ناقضان 

ها در رابطه با آثار مختلف، باشد. البته نحوه عملكرد اين سازمانفرهنگی و اجتماعی می

  .(م2015)وايپو، متفاوت است. 

منظور از اين نوع آثار، انواع آثار موسيقی مدرن، كالسيك، جاز، : آثار موسیقایی

هاي مديريت باشد. سازمانمی 29مصوتيا  27سمفونی، پاپ و... خواه به صورت دستگاهی

جمعی در رابطه با حقوق اجراي عمومی و پخش راديوتلويزيونی اين آثار بر سه ستون 

 استوارند: مستندسازي، دادن مجوز و توزيع اثر.

هاي راديوتلويزيونی، ايستگاه مانندكنندگانی سازمان مديريت جمعی با استفاده

كند و به ها مذاكره میها و مانند آنورانراديوتلويزيونی، سينماها، رست كنندگانپخش

ها مجوز استفاده از آثار داراي حق مؤلف را تحت مديريت خود، با پرداخت اجرت آن

دهد. سازمان مديريت جمعی بر اساس مستندسازي مناسب و تحت شرايط خاص می

ندگان كنهاي پيشنهادي توسط استفادهصورت گرفته )اطالعات اعضا و آثارشان( و برنامه

را بين اعضاي خود مطابق با  23التأليف)به طور مثال، موسيقی اجراشده در راديو(، حق
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هاي اداري و اجرايی اين كار و كند. مبلغی جهت هزينهقواعد مربوط به توزيع تقسيم می

هاي اجتماعی ـ فرهنگی از اجرت كسر حتی در برخی كشورها جهت توسعه فعاليت

ه به مالك حق مؤلف مطابق با استفاده از اثر و همراه با شدگردد. اجرت پرداختمی

اي هاي رايانهها و اقدامات با كمك سيستمباشد. اين فعاليتاستهالک استفاده از آن می

 گيرد.اند، صورت میكه براي اين كار طراحی شده

ر، ها، نمايش كمدي، باله، تئاتها، فيلمنامهاين آثار شامل نمايشنامه آثار نمایشی:

هاي مديريت جمعی در مورد اين آثار كمی شوند. عملكرد سازماناپرا و موسيقی می

كنند. اين سازمان با سازمان متفاوت بوده و بيشتر به عنوان نماينده مؤلف عمل می

برداري از بندد، به طوري كه حداقل شرايط براي بهرهنماينده تئاتريك قرارداد كلی می

د، اما اجراي هر نمايش مستلزم مجوز از مؤلف است كه يك كنآثار خاص را تعيين می

شود، سپس سازمان مديريت قرارداد شخصی بر اساس شروط خاص مؤلف منعقد می

آوري كند و عوض مربوط به آن را جمعجمعی صدور اجازه از طرف مؤلف را اعالم می

 كند.می

، گزارش و... گفته آثار چاپی به آثاري همچون كتاب، مجله، روزنامه آثار چاپی:

شامل اعطاي حق تكثير ريپروگرافی  اساساًشود. مديريت جمعی در مورد اين آثار، می

شود. به عبارت ديگر يعنی دادن اجازه كپی و تكثير مواد حمايت شده به مؤسساتی می

 كننده.هاي مصرفشركتها، مدارس و هاي عمومی، كتابخانهها، سازمانهمچون دانشگاه

توان اجباري وجود دارد كه می المللی ترتيباتی براي اعطاي مجوزهاياسناد بيندر برخی 

اي براي آن ترتيبات را در قوانين ملی هم گنجاند. در اين موارد يك اجرت منصفانه

تواند بر پرداخت شود كه سازمان مديريت جمعی میصاحب حق در نظر گرفته می

ه تكثير براي استفاده شخصی و خصوصی اجرت مزبور مديريت كند. در موارد خاصی ك

باشد برخی قوانين ملی تمهيداتی براي پرداخت اجرت به صاحب حق در نظر می

 شود. اند كه بيشتر از طريق وضع ماليات روي تجهيزات كپی و تكثير فراهم میگرفته
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در قوانين ملی برخی كشورها حق اجرتی براي اجراكنندگان يا  حقوق مرتبط:

 ان آثار صوتی يا هر دو در حالتی كه ضبط صدا به صورت تجاري، در دسترستوليدكنندگ

جامعه قرار گيرد يا براي پخش راديوتلويزيونی مورد استفاده قرار گيرد، در نظر گرفته 

هاي مديريت جمعی هايی توسط سازمانهاي چنين استفادهالزحمهشده است. حق

آثار صوتی يا هر كدام به طور مجزا بسته  آوري و بين اجراكنندگان و توليدكنندگانجمع

 شود.ها در كشور، توزيع میها و موقعيت قانونی آنبه ارتباط آن

 های مدیریت جمعیو ـ نظارت بر سازمان

هاي مديريت جمعی به دليل ساختار و عملكردي كه دارند، انحصاراتی براي سازمان

آورند و امكان دارد از وضعيت انحصاري و غالب خود در بازار سوء د میخود به وجو

ها وجود هايی براي كنترل و نظارت بر كار آناستفاده كنند، لذا الزم است مكانيسم

هايی كه در حال حاضر در ها جلوگيري شود. مكانيسمداشته باشد و از سوء استفاده آن

د بر اساس يك سيستم حل اختالف شكل گرفته دنيا و باالخص اتحاديه اروپا وجود دار

كنندگان و تواند در اختالفات ناشی از ارتباط بين حقوق مالكين، استفادهاست كه می

ها طبق تجربيات اتحاديه گشا باشد. اين مدلهاي مديريت جمعی مؤثر و گرهسازمان

  90اروپا عبارتند از:

  31یـ نظارت محدود و خصوصی به وسیله نهادهای تخصص1

داوري هاي هاي خاص يا هيأتدر اين مدل نظارت دولتی كمی وجود دارد و محكمه

. اساس كار كنندها و مجوزهاي سازمان مديريت جمعی را كنترل میخاص، نظام تعرفه

 هاي عمومی است.اين سيستم، حل اختالف بدون توسل به دادگاه

شود و هيچ مقام خاصی میها محدود به تعرفه لزوماًدر اين سيستم كنترل خارجی 

براي نظارت دائم روي سازمان مديريت جمعی در نظر گرفته نشده است. انجمن با 

هاي جمعی با نظارت اي از سازماندر انگلستان، نمونه 92مسؤوليت محدود حق اجرا

محدود است كه به عنوان يك واحد خصوصی تأسيس شده است و ساختار و مالكيت آن 

ها و حق اختراع انگلستان دولتی نيست. در قانون حق مؤلف، طرحتحت هيچ نوع كنترل 



 1931نامه حقوق مالکیت فکری ژهوی                      حقوق پزشكي / فصلنامه 45 

دی
حم

رم
پو

ما 
شی

 

هاي مديريت جمعی يا مقرراتی در سازمانگيري اي در رابطه با شرايط شكلهيچ مقرره

بينی نشده است و ها پيشو نظارت دائم بر آن شودها ديده نمیهاي آنرابطه با فعاليت

 م.( 2006 جروايز،)گرفته شده است.  تنها يك كنترل ويژه در موارد شكايت در نظر

 99ـ نظارت کلی )جامع( به وسیله نهادهای داوری2

 كنندگاناستفاده و جمعی مديريت هايسازمان حقوق، مالكان وظايف دولت مدل، اين در

هاي اختالف كند و نهادهاي داوري به همه جنبهرا نسبت به يكديگر كنترل می

 بخشی از نظارت كلی و جامع است.كنند. در واقع داوري، رسيدگی می

طبق سيستم حقوقی  مثالًشود. نيز گفته می« 94نظارت محض»به اين نوع نظارت، 

هاي مديريت جمعی تحت كنترل اداره ثبت اختراعات و نظارتی آلمان كليه سازمان

عالئم تجاري هستند و اين اداره بايد مطمئن شود كه سازمان از قدرت خود در رابطه با 

كند. به عالوه يك پروسه كنندگان از آثار سوء استفاده نمین حقوق و استفادهصاحبا

هيأت داوري ( م. 2006)جروايز، بينی شده است. داوري نيز براي حل اختالفات پيش

مستقل از اداره ثبت اختراع است، انتصاب افراد در هيأت از سوي وزير دادگستري است 

گردد، ولی تصميمات هيأت داوري قابل ها ارجاع مینآو اختالفات ناشی از قراردادها به 

 پژوهش در دادگاه تالی است. 

 35ـ نظارت کلی )جامع( به وسیله داوری محدود3

هاي مديريت جمعی و در اين مدل نيز دولت وظايف مالكان حقوق، سازمان

از كند. اختالفات فقط در موارد خاصی كنندگان را نسبت به يكديگر كنترل میاستفاده

شود، يعنی داوري محدود شده است و در بيشتر موارد حل طريق داوري حل می

 گيرد.اختالفات از طريق نظارت دادگاه مدنی صورت می

هاي انجمنساسم يا جامعه مؤلفان، آهنگسازان و ناشران موسيقی در فرانسه و ساير 

دولتی بر آن از  يهاوصول و توزيع اين كشور، از اين نوع نظارت برخوردار است. نظارت

گيرد كه شامل تصويب يك سازمان، رسيدگی ساالنه به طريق وزارت فرهنگ صورت می

شود. ها و تقاضاي اسناد مربوط به عملكرد سازمان و... میگزارش و توجيه صورتحساب
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ها، محدود و موازي با صالحيت تمام اعمال وزارت فرهنگ در خصوص اين انجمن

يك نهاد داوري هم در رابطه با حل برخی اختالفات  به عالوههاي مدنی است. دادگاه

همچون حق انتقال مجدد كابلی در حق تكثير )ريپروگرافی( و ديگر حقوق نظير حق 

دريافت اجرت در ماليات بر نوارهاي خام و حق اجرت براي توليدكنندگان آثار صوتی 

 ش.( 1996، و همكاران )ميرزايیتصويري و اجراكنندگان نيز وجود دارد. 

 36های مدنیـ نظارت )کلی( به وسیله دادگاه4

هاي مديريت جمعی كننده وظايف مالكان حقوق، سازماندر اين مدل، دولت كنترل

هاي مدنی صالحيت رسيدگی به همه كنندگان نسبت به يكديگر است و دادگاهو استفاده

 اختالفات را دارند.

نظارت واسط يا »اي اروپايی رايج است، به اين نوع نظارت كه در بسياري از كشوره

شود. در اين نوع نظارت، عالوه بر تحميل يكسري شروط بر نيز گفته می« 97ميانی

هاي ها توسط قوانين ملی، فعاليتسازي اعمال آنهاي جمعی جهت شفافسازمان

سازمان تحت نظارت يك شخص يا مقام اداري خواهد بود كه اغلب اين شخص وزير 

 (م. 2006 جروايز،)موضوعات حق مؤلف است. مرتبط با 

در ايتاليا اين نوع نظارت حاكم است. به عنوان نمونه، سيائه تحت نظارت رئيس 

 شود. هاي مدنی حل و فصل میجمهور بوده و هر نوع اختالفی در آن توسط دادگاه

  جمعی در کشورهای در حال توسعه مدیریت هایز ـ سازمان

چون ساير مفاهيم حق مؤلف، تا حدودي دير وارد آسيا و مفهوم مديريت جمعی هم

هايی بودند كه ارزش اين موضوع اقيانوسيه شد، در حالی كه اروپا و آمريكا نخستين گروه

هاي مديريت جمعی در اين منطقه در استراليا، ژاپن، را درک كردند. اولين سازمان

برخی معتقدند در ميان  كونگ به وجود آمدند.فيليپين، كره جنوبی، هند و هونگ

ترين قانون حق مؤلف برخوردار است كه كشورهاي آسيايی، كشور ژاپن از پيشرفته

مورد  1393سيستم مديريت جمعی نيز در اين كشور با وضع قانون خاص در سال 

حمايت قرار گرفته است. كشور آلمان نيز قانون مديريت جمعی خود را با الگوگيري از 
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هاي اجتماعی ژاپن و تأثيرات آن در نوع قوانين آنجا، ه مالحظه سنتقانون ژاپن و البت

 (م. 2007، )ميتسوئی تدوين كرده است.

آن كشورهايی  مخصوصاًپيشرفت سيستم حق مؤلف در كشورهاي در حال توسعه 

كه مالك صنايع تفريحی همچون موسيقی و نمايش هستند، تأثيرات مثبت زيادي براي 

 ت. حمايت از آثار ادبی هنري اين كشورها موجب توسعه فرهنگاين كشورها خواهد داش

كند و ها فراهم میها در داخل و خارج از كشور شده و امكان صادرات را براي آنملی آن

« سازمان مديريت جمعی»با ايجاد و تأسيس يك چارچوب مناسب ملی يعنی  تنها اين

كنار تضمين حمايت از محصوالت تواند در جمعی میممكن نخواهد بود. سازمان مديريت 

داخلی و خارجی، درآمد قابل اعتمادي نيز براي مؤلفان و  و آثار ادبی هنري در بازارهاي

برداري قرار ها مورد بهرهصاحبان حقوق تعريف كند، به طوري كه هر زمان آثار آن

انگيزه  ها پرداخته شود و به اين ترتيب خالقيت والتأليف مناسبی نيز به آنگرفت، حق

 ها افزايش يابد.آن

 توانموفقيت رژيم مديريت جمعی بستگی به چندين فاكتور دارد. اين فاكتورها را می

 به سه طبقه كلی تقسيم كرد: سطح ملی، سطح صنعتی و سطح شخصی. 

هاي مديريت جمعی شامل در سطح ملی، سياست ملی در رابطه با مكانيزم سازمان

مناسب و همچنين نوع دخالت و نظارت دولتی مد نظر  وضع چارچوب حقوقی و قانونی

تواند منافع زيادي براي يك ملت داشته باشد، لذا دولت است. نظام مديريت جمعی می

هاي بايد به عنوان يك سياستگذار براي آن اهدافی مشخص و شفاف داشته و برنامه

ا در اين زمينه مدت و بلندمدتی تدوين كند و سطح مناسبی از دخالت دولتی ركوتاه

هاي دقيق كارشناسی تعيين كند چه حقوقی به طور برگزيند. دولت بايد با بررسی

ها چه ساختاري داشته باشند، چه مقرراتی براي كنترل جمعی اداره شوند، اين سازمان

اي ها و نوع مجوزهاي صادره وضع گردد تا مديريت جمعی به طور عادالنهاين سازمان

تا مكانيزم مناسبی براي حل اختالف وضع كند. بدون وجود تعهد و صورت گيرد و ضرور

 اعتقاد دولت به چنين سيستمی، اجراي اين سيستم در كشورها كارآمد نخواهد بود
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هاي دولتی به پرداخت ها دستگاهها با الزام تمام سازماندولت( م. 2004)ديستابانجونگ،

مؤثري در حمايت مؤلفان و ايجاد  االمتياز صاحبان حق و رعايت حقوق مؤلف نقشحق

 كنند.هاي جمعی ايفا میسازمان

پيشنياز مهم و اصلی تشكيل سازمان مديريت جمعی، داشتن قوانين مناسبی در 

، يك قانون حق مؤلف مدرن بايد شامل 99رابطه با حق مؤلف است. طبق گفته لوينسكی

چهارم و يك  جزء پنج بخش اصلی باشد كه مقررات مربوط به نظام مديريت جمعی،

بخش ضروري آن است. الزم است كشورها در قانون حق مؤلف خود يا در قانونی خاص، 

تدوين كنند و مسائلی همچون نوع  دقيقاًمقررات حاكم بر نظام مديريت جمعی را 

ها، ميزان دخالت دولت و نحوه حل و فصل اختالفات را به طور شفاف و با نظارت بر آن

 (م. 1336 نكتاد،آ)هاي نوين در آن بيان كنند. كنولوژيدر نظرگرفتن رشد ت

هاي ضبط صدا و در سطح صنعتی، عواملی همچون عملكرد مناسب ناشران و كمپانی

 تصوير و همچنين طرز مديريت سازمان مديريت جمعی اهميت دارد.

ها و كردن مؤلفان، حفظ منافع آنناشران در بسياري كشورها نقش مهمی در ياري

هاي ضبط ايفا ميان مصنفان و آهنگسازان و كمپانی مثالًموقعيت مذاكره و معامله  تعادل

 كنند، لذا در طراحی نظام مديريت جمعی بايد اين فاكتور نيز مد نظر قرار گيرد. می

هاي مذكور در موفقيت اين سيستم مهم است. اين از طرفی نحوه مديريت سازمان

اي توزيع كنند، لذا آوري و به طور عادالنهر را جمعالتأليف آثاها متعهدند حقسازمان

ها داري از عناصر ضروري و حياتی تضمين اعمال آنها و امانتشفافيت عملكرد آن

 ها كه يكی از اهداف عمومیجهت انجام صحيح وظايفشان و همچنين توسعه فرهنگ ملت

نه، حسابرسی، ماليات هاي ساالباشد. شفافيت عملكرد شامل انتشار گزارشهاست، میآن

 (م. 2002 ،ركوالنیا)ها خواهد بود. و تنظيم قواعد و مقررات توزيع در اين سازمان

در سطح شخصی فاكتورهايی همچون اتحاد مؤلفان و مصنفان و صاحبان حق در هر 

 هاي مديريتشود. نخستين سازمانكشور و وجود آگاهی و نگرش علمی مناسب مطرح می

ها همكاري مؤلفان و مصنفان در فرانسه به وجود آمد و همكاري آنجمعی از اتحاد و 
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ها در شناسايی حقوقشان شد. الزم است در ساير كشورها نيز بود كه عامل قدرت آن

مؤلفان و ساير صاحبان حق به منظور افزايش قدرت مذاكرات جمعی با هم متحد شوند، 

ی را براي حفظ و اجراي حقوق خود را بشناسند و اهميت همكاري و مديريت جمع

 حقوق خود درک كنند.

بودن بنيه اقتصادي دارندگان حق هاي موجود در اين رابطه، ضعيفيكی از چالش

كند، چراكه سرمايه ها غير ممكن میتأسيس و اداره سازمان را توسط آن عمالًاست كه 

 الزم را براي اين كار ندارند.

لمی مناسبی در اين رابطه وجود داشته عالوه بر اين، بايد در هر كشوري نگرش ع

المللی و تجارت خارجی و نه به خاطر باشد. سيستمی كه به صرف فشارهاي بين

تواند چندان مؤثر و كارآمد باشد. در احساس نياز مردم يك كشور، به وجود آيد نمی

طراحی و اجراي هر نظام و سيستمی بايد منفعت محلی آن كشور مد نظر قرار گيرد. 

اين آگاهی به وجود آيد كه با وجود نظام مديريت جمعی، صنايع فرهنگی محلی از  مثالً

خورند و انگيزه مبتكران محلی نيز تر صدمه میشوند و كمحمايت بيشتري برخوردار می

 (م. 1339، ينگال)يابد. افزايش می

 هاي اخير نقش بسيار مهمی در افزايشتريپس نيز در سال نامهموافقتبدون شك 

« مديريت جمعی»هاي قانونگذاري رخ داده در منطقه آسيا و اقيانوسيه در زمينه فعاليت

كنوانسيون برن و ضميمه آن  21تا  1داشته است. تريپس اعضا را موظف به رعايت مواد 

كند كه اجراي اين مقررات در صورت فقدان سيستم مديريت جمعی مؤثر و مناسب می

 م.( 1333)وايپو، و حقوق مرتبط ايجاد كنند. براي اجرا و مديريت حق مؤلف 

تريپس هنوز هم در برخی كشورهاي آسيايی قانون حق  نامهموافقتعليرغم الزامات 

مؤلف وجود ندارد و يا اگر وجود دارد قديمی و منسوخ است و بايد به روز شود و 

 مديريت جمعی حقوق كه به عنوان راه حل مؤثر مديريت خاص حقوق پذيرفته شده

است، در آن گنجانده شود. در حال حاضر در بسياري از كشورهاي آسيايی تمايل به 

ها در منطقه آسيا شود. دولتورود و دخالت قانونگذار در زمينه مديريت جمعی ديده می
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كنند. الزم است هاي جمعی ايفا میاي در تشويق به توسعه سازمانكنندهنقش هدايت

ح شود، در غير اين صورت مديريت اصالرهاي آسيايی هاي قضايی در برخی كشوسيستم

بيند. اكنون بسياري از قانونگذاران، مديريت جمعی را در جمعی به طور جدي آسيب می

 (م. 2006 روايز،ج)اند. اند و به اهميت آن پی بردهنويس قوانين خود وارد كردهپيش

 های مدیریت جمعیح ـ نقش وایپو در تأسیس و توسعه سازمان

مورد توجه جدي  1370اهميت مديريت جمعی حق مؤلف و حقوق مرتبط از سال 

سازمان جهانی مالكيت فكري )وايپو( و يونسكو كه مديريت معاهده جهانی حق مؤلف را 

برعهده دارد، قرار گرفت. وايپو و يونسكو جلسات متعددي راجع به مسائل حق مؤلف و 

 اند در خصوصراي اين حقوق برگزار كردههاي مديريت و اجحقوق مرتبط و بهترين روش

هاي مختلفی همچون طرح هاي قراردادي، مجوزهاي اجباري، اين موضوع راه حل

ها، نظام ماليات بر وسايل تكثير و مديريت جمعی پيشنهاد شده است كه از ميان آن

ها معرفی شده است. مديريت جمعی به عنوان بهترين جايگزين براي همه اين روش

 ش.( 1996، و همكاران  ايی)ميرز

كمك به توسعه و رشد مديريت جمعی حقوق و تأسيس  وايپوالمللی دبيرخانه بين

داند و هاي مديريت جمعی در كشورهاي در حال توسعه را از وظايف خود میسازمان

ها با ها و همكاري آنختلفی دارد كه با تقاضاي رسمی دولتمهاي براي اين امر برنامه

كشور متقاضی،  ابتدائاًر هر كشوري اجرا خواهد شد. بدين منظور الزم است وايپو، د

تقاضاي رسمی خود را به اين سازمان تقديم كند. وايپو با بررسی شرايط و انجام 

هاي الزم را براي تأسيس يا توسعه كند و كمكي تهيه میرتحقيقات الزم، يك برنامه كا

ـ حقوقی؛ 1دهد كه شامل موارد زير است: میسازمان مديريت جمعی در آن كشور ارائه 

 (م. 2011 )دوراسمان،ـ عملی. 4ـ ساختاري و 9ـ فنی؛ 2

هاي حقوقی در رابطه با قوانين حق مؤلف هاي حقوقی شامل ارائه مشاورهكمك

ح حقوق و مقررات اصالهاي قانونی يا پيشنهاداتی در زمينه نويسشود. وايپو پيشمی

ها به نويسپيشتواند از اين كند كه متقاضی میكشور ارائه میحق مؤلف موجود در آن 
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قوانين نظارت بر  هاينويسعنوان مدلی براي قانونگذاري استفاده كند. همچنين پيش

دهد تا جهت تصويب قوانين الزم ها قرار میهاي مديريت جمعی را در اختيار آنسازمان

 ها بهره بگيرند.در داخل كشور از آن

هاي آموزشی براي مقامات هاي الزم و دورهفنی وايپو شامل ارائه مشاوره هايكمك

هاي هاست. در اين زمينه مشاورههاي نمايندگی اعزامی از سوي دولتدولتی و هيأت

دهد. هدف اصلی از هاي اموزشی الزم را در ژنو تشكيل میها دورهالزم را داده و براي آن

هاي مديريت بخشی در مورد تأسيس و توسعه سازمان ها، آگاهیها و برنامهاين دوره

 هاست. كردن تجارت از طريق آنايجمعی و حرفه

 افزاريافزاري و سختهاي اتوماسيون نرمهاي ساختاري وايپو شامل پروژهكمك

شود. از آنجا كه براي تشكيل يك سازمان مديريت جمعی، وجود ابزارهاي مدرنی می

كنندگان از اي براي ارتباط با استفادهاتی داده و تجهيزات رايانههاي اطالعهمچون پايگاه

آوري و توزيع درآمدهاي حاصله ضروري است، دبيرخانه وايپو دسترسی به آثار و جمع

 كند.افزاري الزم را براي كشورهاي متقاضی تسهيل میاي و نرمتجهيزات رايانه

هاست. وايپو اين سازمان هاي عملی وايپو شامل آموزش پرسنل الزم برايكمك

هاي مختلف سازمان، هاي آموزشی الزم را براي مديركل سازمان، مديران بخشدوره

هاي مديريت سازمانها كند. كشورهايی كه در آنهيأت مديره و كارمندان برگزار می

خود را دارند از  هايجمعی تأسيس شده است و قصد توسعه و پيشرفت سازمان

 شوند. ه وايپو برخوردار میهاي پيشرفتآموزش

توان هاي مديريت جمعی كه با وايپو همكاري نزديك دارند میاز جمله سازمان

 ها در سمينارهاينام برد. نمايندگان اين سازمان 41و ايفپی 40آر.پی.اي.سی.، اس93سيزاک

شود شركت فعال داشته و تجربيات خود را در آموزشی كه توسط وايپو ترتيب داده می

هاي مديريت جمعی دارند ر ساير كشورهايی كه قصد تأسيس يا توسعه سازماناختيا

هايی است كه به دليل ارتباط گسترده با دهند. سيزاک از جمله سازمانقرار می

 اي برخوردار است. هاي مديريت جمعی سرتاسر دنيا از اهميت ويژهسازمان
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حمايت از حقوق عضويت در اين سازمان مانند پيوستن به يك شبكه جهانی 

هاي مديريت صاحبان آثار است. سيزاک در بسياري از كشورهاي دنيا به تأسيس سازمان

 جمعی كمك كرده است. 

 



 1931نامه حقوق مالکیت فکری ژهوی                      حقوق پزشكي / فصلنامه 44 

دی
حم

رم
پو

ما 
شی

 

 گیرینتیجه

نويس بار در پيشهاي مديريت جمعی براي اولينسازمان، در جمهوري اسالمی ايران

پيشنهادي سازمان  مالكيت ادبی، هنري و حقوق مرتبط كه از مدل)اليحه( قانون جامع 

اند. در ماده آخر اين اليحه، به فكري الگو گرفته، مورد توجه قرار گرفته جهانی مالكيت

هاي غير دولتی در جهت حمايت از حقوق مذكور اشاره شده به تشكيل تشكلطور كلی 

نامه اجرايی اليحه مذكور به وزرات فرهنگ و ارشاد اسالمی واگذار و تهيه آيين است

 .شده است

هاي وجود نظام حقوق مالكيت ادبی هنري مدرن در دنيا امروزه يكی از مشخصه

هاي مديريت جمعی جهت حمايت از حقوق صاحبان حق، اجراي حقوق و وجود سازمان

در حال حاضر كشورهاي در حال توسعه با فشارهاي  باشد.ها میجلوگيري از نقض آن

روبرو هستند. وجود سيستم مديريت المللی زيادي در جهت حمايت از حق مؤلف بين

 كند كه آن كشور به طور مؤثريجمعی حق مؤلف و حقوق مرتبط در يك كشور ثابت می

هاي با آنكه از تأسيس اولين سازمان متأسفانهمدافع حق مؤلف و حقوق مرتبط است. 

هاست كه جايگاه خود را گذرد و اين نوع مديريت حقوق مدتها میمديريت جمعی سال

خوبی در قوانين حق مؤلف بسياري از كشورها باز كرده است، همچنان در كشور ما  به

قانون حمايت از مؤلفان، »ناشناخته مانده است. اولين قانون حق مؤلف ايران يعنی 

شده اي محسوب میجامع و پيشرفته نسبتاًدر زمان خود قانون « 42مصنفان و هنرمندان

اين قانون مورد بازنگري قرار گيرد يا قوانين  هااست، اما الزم بوده طی اين سال

 تري در اين رابطه تدوين گردد. جامع

هايی در ايران فاقد سابقه قانونگذاري و عملی كه چنين سازمانبا توجه به اين

ها چنين مسأله مهمی مورد توجه قرار گرفته باشند الزم است حال كه بعد از مدتمی

ار آن نگذرد و به اشاراتی كلی درباره آن بسنده نكند و است، قانونگذار به سرعت از كن

تري در قانون جديد هايی در نظام حق مؤلف كشور تدابير دقيقبراي ورود چنين سازمان

 ها، سيستمهايی، نحوه مديريت در آنبينی كند كه در آن نحوه تشكيل چنين سازمانپيش
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بيان شود. واگذاري چنين امر مهم و  دقيقاًها حل اختالف و چگونگی نظارت بر اعمال آن

رسد. امروزه در بسياري از نامه چندان صحيح و اصولی به نظر نمینوينی به آيين

ماده از هاي مديريت جمعی دارند، يك فصل يا حداقل چندينكشورهاي دنيا كه سازمان

دا ها اختصاص پيهاي مديريت جمعی و قواعد مربوط به آنقوانين حق مؤلف به سازمان

 كرده است و در برخی كشورها نيز در خصوص مديريت جمعی، قانون خاص وجود دارد.

هاي مديريت جمعی در هر كشور نظر قرار گيرد كه سازمان البته اين نكته بايد مد

باشند. اگر يك نوع متأثر از محيط سياسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي آن كشور می

كند به اين يافته با موفقيت كار میهاي توسعهسازمان مديريت جمعی در برخی كشور

اين نوع سازمان، كاربردي و قابل  لزوماًمعنا نيست كه در يك كشور در حال توسعه هم 

تطبيق با شرايط آن كشور باشد. به همين دليل اجراي رژيم مديريت جمعی در 

داده  كشورهاي در حال توسعه هنوز نيز مورد بحث است. تجربه ساير كشورها نشان

تواند موفقيت اين نظام را تضمين كند و است كه صرف قانونگذاري در اين زمينه، نمی

ها و جلوگيري از سوء استفاده الزم است در كنار قانونگذاري، نظارت بر اين سازمان

ها از موقعيتی كه دارند، فاكتورهايی همچون پيشينه فرهنگی، نگرش و طرز احتمالی آن

هاي محلی در اين زمينه مورد بررسی قرار آورندگان كشور و رويهتلقی مؤلفان و پديد

 49گرفته و مطالعات بيشتري روي عوامل موفقيت اين نظام در كشور صورت گيرد.

 الزم است شرايط داخلی، با توجه به تقاضاي عضويت كشور در سازمان جهانی تجارت

يم تا قابليت رقابت با آثار ده ايع فرهنگی بهبود بخشيده و ارتقاخود را در رابطه با صن

تواند تا حدود میخارجی را داشته باشيم. ورود نظام مديريت جمعی در حقوق ايران 

حقوق مالكيت ادبی هنري باال المللی كشور را در رابطه با حمايت از زيادي وجهه بين

شدن ايهو حقوق مرتبط و حرف مؤلفسطح حمايت از حق  يموجب ارتقا به عالوه. ببرد

، گردد و بدينوسيله موقعيت صاحبان حقوق همچون نويسندگان هاهجارت در اين زمينت

چراكه اين افراد اغلب از وضعيت  ،خوانندگان و... را بهبود بخشد، آهنگسازان، هنرمندان

و مراكز  هانسازما معموالًكنندگان آثار كه زنی پايينی در مقابل استفادهمعامله و چانه
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دولتی برخوردارند. سازمان مديريت جمعی به نمايندگی از اعضاي  بزرگ دولتی و غير

منصفانه و نقض حقوق اين افراد در  ي غيرهاهپردازد و مانع از استفادمیخود به مذاكره 

ي مديريت جمعی سرتاسر دنيا هانشود. با توجه به ارتباط سازمامیداخل و خارج كشور 

سازمان مديريت جمعی  تأسيس با يكديگر،ي دويا چندجانبه هانامهموافقتاز طريق 

چراكه وقتی صاحب اثر بداند با تقديم اثرش  ،شودمیآثار نيز می باعث ارتقاي كيفی و ك

اثر او در ليست آثار مورد حمايت در ساير كشورهاي ، به يك سازمان مديريت جمعی

تر تاليف و كند اثري با سطح كيفی و كمی بهتر و باالمیگيرد تالش میدنيا نيز قرار 

توليد كند تا در مواجه با ساير آثار از اقبال الزم برخوردار شود. از طرف ديگر همانطور 

يی خيلی هانكنندگان هم ارتباط و مذاكره با چنين سازماكه اشاره شد، براي استفاده

 زنی بر سر واگذاريتر از پيداكردن صاحب اصلی حقوق و معامله و چانهتر و به صرفهراحت

ان مؤلفكنندگان خارجی نيز با آثار هنرمندان و شود استفادهمیقوق است و موجب ح

داخل كشور ارتباط پيدا كرده و اين امر موجب تشويق اين افراد شده و باعث رشد 

 شود.میصنايع فرهنگی داخل كشور 

بار براي نخستين هنري و حقوق مرتبط، در اليحه جامع حمايت از مالكيت ادبی

اما توجه  ،شده است بينیپيشدولتی  ها به صورت غيرو تشكل هانن سازمااي تأسيس

در نظام حقوقی  مسألهنبودن اين بودن و مسبوق به سابقهنو، هاندر سازوكار اين سازما

ي مديريت هانايران لزوم همكاري و ارتباط با سازمان جهانی مالكيت فكري و سازما

سازمان مديريت جمعی  تأسيسبهترين راه براي كند. میجمعی موفق دنيا را دوچندان 

در اين رابطه ندارد همكاري با سازمان اي هدر كشوري نظير ايران كه هيچ سابقه و تجرب

تسهيالت و تجربيات اين سازمان ، ها، امكاناتجهانی مالكيت فكري و استفاده از ظرفيت

 است.

لمللی وايپو در زمينه توسعه اهاي دبيرخانه بينبا توجه به فعاليت شودمی پيشنهاد

، ايي مديريت جمعی در كشورهاي در حال توسعه و ارائه خدمات حقوقی مشاورههانسازما

افزاري به كشورهاي متقاضی و همچنين ارتباط و همكاري اين فنی و نرم، آموزشی 
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 ي مديريت جمعی دنيا، وزارتهانترين سازماترين و موفقسازمان با برخی از بزرگ

 وايپو دبيرخانه به زمينه اين در را خود همكاري رسمی تقاضاي اسالمی ارشاد و نگفره

ي با مؤثرارتباطات ، ازي سيستم مديريت جمعی در كشوراندهو براي تشكيل و را تقديم

اين دبيرخانه برقرار كند. همانطور كه اشاره شد وايپو با بررسی قوانين و مقررات موجود 

اخلی كشور، يك برنامه كاري مناسب تهيه كرده و به مقامات در كشور و ساير شرايط د

قرار داده و  هانآختيار اهاي الزم را داده و تسهيالت الزم را در رسمی كشور آموزش

يك سازمان مديريت جمعی چه امكانات و نيروهايی الزم  تأسيسكند براي میمشخص 

 است. 

مديريت جمعی كه همكاري و ارتباط  يهانتوان از تجربيات سازمامیعالوه بر وايپو، 

نيز بهره گرفت. در اين مورد هم بايد تقاضاي رسمی ، نزديك با وايپو دارند نظير سيزاک

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به سازمان مربوطه ارسال شود تا پروسه همكاري آغاز 

دوين فرستد و با تمیشود. سازمان نمايندگانی را براي بررسی شرايط داخلی كشور 

مديريت جمعی در كشور يك سازمان  تأسيسبه ، هانتايج بررسی بر اساسبرنامه كاري 

حقوقی سازمان وايپو كه  خدمات ها وگيري از آموزشبدون شك بهره كند.میكمك 

ي مديريت جمعی دنيا در ارتباط هانسازمان جهانی مالكيت فكري است و با سازما

 يد باشد. گشا و مفتواند بسيار راه، میاست
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1. Pierre-Augustine Caron de Beaumarchais 

2. Paul Henrion 

3. Victor Parizot 

4. Ernest Bourget 

5. Alphonse de lamartin 

6. Victor Hugo 

7. SASEM: society of authors , composers and music publishers 

8. SACD: society of authors and composers dramatic 

9. SIAE: Italian society of authors and publishers 

10. GEMA: Musical Performing and Mechanical 

11. Reproduction Rights Society of Federal Republic of Germany 

12. PRS: the Performing Right Society limited 

13. CISAC: International Confederation of Societies of Authors and Composers 

14. IFRRO: International Federation of Reproduction Right Organization 

15. Documentation 

16. Licensing Blanket 

17. Transactional Licensing 

 هاي تكثير ريپروگرافیالمللی سازمان. فدراسيون بين19

19. AEPO: Association of European Performers Organizations 

20. FIA: International Federation of Actors 

21. FIM: International Federation of Musicians 

22. IFPI: International Federation of the Phonographic Industry 

23. Degree of Sollectivization 

24. Right Clearance Centers 

25. One-Stop-Shop 

26. Mechanical Right 

27. Instrumental 

28. Vocal 

29. Royalty 

30. Distabanjong, Ibid. 

31. De Minimis Supervision with Arbitration Bodies 

32. PRS 

33. Global Supervision with Arbitration Bodies 

34. Strict Supervision 
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35. Global Supervision with Limited Arbitration 

36. Global Supervision with Civil Courts 

37. Intermediate Supervision 

38. Lewinsky 

39. SICAC 

40. SCAPR 

41. IFPI 
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Copyright and related rights in collective management 

organizations 

Shima.Pourmohamadi 

Abstract 

Today management and true performance of copyright and related 

rights has an important effect on improvement and success of cultural 

industries of countries. 

Collective management of copyright and related rights is a system 

that authors and right holders of works authorize a collective 

management organization (society) to manage and perform their rights 

such as monitoring uses of works, negotiation with users, give permission 

of use, collecting and sharing royalties. 

In this system, collective management organization work as a 

mediator between right holders and users, cause effective performance 

of rights of right holders in one hand and easy fair access of users to 

works in the other hand. 
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