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مؤسسات مديريت جمعی حقوق در ايران با الهام از حقوق فرانسه
1

سميه آزادبيگی

چكيده
تأسيس سازمانهاي مدیریت جمعی در نظام حقوقی ایران براي اولينبار در الیحه
قانون جامع حقوق مالكيت ادبی ـ هنري و حقوق مرتبط كه توسط وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی تدوین و به دولت پيشنهاد شده ،پيشبينی شده است .با توجه به فقدان
سابقه تقنينی در خصوص موضوع و همچنين عدم فعاليت عملی این مؤسسات یا
مؤسساتی با كاركرد مشابه در كشور و به ویژه به دليل اهميتی كه این مؤسسات در
تجاريكردن آثار و اشياي موضوع حقوق مرتبط دارند ،الزم است چارچوب این مؤسسات
و نحوه عملكردشان از حيث قانونی تعيين شود .از آنجا كه این مؤسسات مدیر اجرایی
پدیدآورندگان آثار هستند كه وزارت فرهنگ در كشور ما متولی اصلی حمایت از
آنهاست ،ضروري است نقش این دستگاه حاكميتی در تأسيس و شكلگيري ،انحالل و
به ویژه نظارت بر عملكرد آنها ترسيم گردد .این امر تنها از طریق بررسی تطبيقی
تجارب كشورهاي داراي سابقه در این موضوع و بهرهگيري از مقررات قانونی آنها ميسر
است .به دليل نزدیكی سيستم قانونی ما با سيستم فرانسوي ،در این تحقيق به چگونگی
تأسيس و نحوه عملكرد این مؤسسات در فرانسه میپردازیم و با تأسی از آن برخی
وظایف و اختيارات وزارت فرهنگ را در اینباره برمیشماریم.

واژگان كليدي
مؤسسات مدیریت جمعی ،نحوه تشكيل و عملكرد ،وزارت فرهنگ
 .1كارشناس ارشد حقوق مالكيت فكري ،تهران ،ایران.
نوع مقاله :پژوهشی

تاریخ دریافت مقاله1313/3/11 :

Email: s-azadb@yahoo.com
تاریخ پذیرش مقاله1313/8/33 :
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توجه به سير تاریخی تشكيل این مؤسسات در فرانسه گویاي آنست كه
مدیریت جمعی در این كشور به موازات توسعه كپیرایت رشد كرده است .البته
نقش وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي در فرايند شكلگيري و حيات مؤسسات مديريت جمعي...

باید دانست كه مؤسسات مدیریت حقوق مرتبط از چنين قدمتی برخوردار نيستند
و عمر این مؤسسات از نيمه دوم قرن بيستم عقبتر نمیرود .اولين مؤسسه
جمعی در فرانسه توسط نویسنده مشهور فرانسوي پير آگوستين كارون دو مارشه
ایجاد شد .در آن زمان بازیگران داراي قدرت زیادي به ویژه در كمديهاي
فرانسوي بودند .اجراي نمایشنامهها توسط بازیگران براي آنها حقوق متعددي در
پی داشت ،بیآنكه نمایشنامهنویسان در آن حقوق سهيم باشند .این وضعيت مطلوب
پير آگوستين نبود .او معتقد بود تا زمانی كه یك اثر حيات اقتصادي دارد نویسنده
آن نيز باید در درآمدهاي مستقيم و غير مستقيم منتج از آن شریك باشد.
تداوم این وضعيت باعث شد كه وي سه سال اعتصاب كند و كلمهاي ننویسد
تا اینكه در  3جوالي  1111آگوستين با بيست نفر دیگر از نویسندگان گرد هم
آمدند و براي پایاندادن به ظلمی كه به نویسندگان میشد یك دفتر قانونگذاري
تأتر ایجاد كردند .نحوه عمل این بنگاه اینگونه بود كه نویسندگانی كه عضو آن
میشدند با یك سند رسمی به بنگاه اجازه جمعآوري هزینه استفاده از اثرشان را
در قلمرو خاك فرانسه میدادند .بنابراین براي اولينبار آگوستين موفق شد بنگاهی
تأسيس كند كه مبنایی براي محاسبه كپیرایت بود و بدین ترتيب از فروش
نمایشنامهها به مبلغ ناچيز اجتناب میكرد .در سالهاي بعد رویه قضایی متعددي
نيز در حمایت از كپیرایت بر مبناي آنچه آگوستين به آن دست یافته بود در
فرانسه به وجود آمد.
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آثار مختلف یكی پس از دیگري در فرانسه متولد شدند ،اما وضعيت در خصوص
اعمال جمعی حقوق مرتبط اینگونه نبود .قانون  3جوالي 1181فرانسه براي
اولين بار حقوق مرتبط با حق مؤلف را در سيستم قانونی فرانسه معرفی كرد .البته
شایان ذكر است كه این قانون كه بعد از عضویت فرانسه دركنوانسيون روم به
تصویب رسيده ،نقطه شروع حمایت از حقوق مرتبط در این كشور نيست ،بلكه
این قانون ،حقوق مرتبطی را كه طبق رویه موجود توسط عموم مردم و مؤسسات
پخش رادیویی محترم شمرده میشد و بر اساس رویه مذكور ،آنها خود را مكلف
به كسب اجازه از هنرمند یا توليدكننده فنوگرام جهت استفاده میدانستد تأیيد كرد.
اما به هرحال این قانون همزمان كه حقوق مرتبط را براي حمایت از هنرمندان
به شكل مجوزهاي قانونی ـ همچنين نياز به ایجاد مؤسسات را براي جمعآوري و
توزیع حق امتيازهاي مربوط به حقوق تازه تأسيس نيز به وجود آورد .از آن پس
مؤسسات جمعی حقوق مرتبط نيز پا به منصه ظهور گذاشتند.
در حال حاضر مقرارت قانونی در خصوص مؤسسات جمعآوري و توزیع در
قانون مالكيت فكري آن مندرج است ،هرچند كه در بعضی موارد به قوانين دیگر
از جمله قانون مدنی ارجاع داده شده است .در موارد مختلف در این قانون به نقش
وزارت فرهنگ اشاره شده است( .پيسكوسكی 0313 ،م).

در این تحقيق برآنيم تا با مرور آن دسته از زمينهها و مواردي كه وزارت فرهنگ فرانسه
نسبت به مؤسسات جمعآوري حقوق نقش حاكميتی و فرا دستی دارد ،چشماندازي
از وظایف و اختيارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی بعد از عملیشدن تشكيل این
مؤسسات در ایران ترسيم كنيم .براي این منظور مطالب را در دو بخش پی میگيریم؛

سميه آزادبيگي

مجري و توليدكنندگان فنوگرام معرفی كرد ـ هم به شكل حقوق انحصاري و هم
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دوم به ترسيم حدود اختيارات و وظایف احتمالی وزارت فرهنگ ایران میپردازیم.

نقش وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي در فرايند شكلگيري و حيات مؤسسات مديريت جمعي...

الف ـ وظایف و اختيارات وزارت فرهنگ فرانسه در رابطه با مؤسسات
مدیریت جمعی
در سيستم حقوقی فرانسه مؤسسات مدیریت جمعی كه با نام مؤسسات جمعآوري
و توزیع (دریافت و پرداخت) مشهورند ،به دو دسته تقسيم میشوند :اول ،مؤسسات
مدیریت جمعی اصلی كه در ارتباط مستقيم با اعضایشان هستند و اغلب به نمایندگی
از اعضا از منافع قانونی و مادي آنها دفاع میكنند؛ دوم ،مؤسسات واسطه یا
ميانجی كه اعضاي آن را مؤسسات جمعآوري اصلی تشكيل میدهند و به نمایندگی
از سوي این مؤسسات به جمعآوري حق امتيازها میپردازند .عمدتاً این مؤسسات
بر مبناي مدیریت جمعی اختياري عمل میكنند ،اما گاهی قانوناً مكلفند حقوق را
بر مبناي مدیریت جمعی اجباري ،مدیریت نمایند( .پيسكوسكی 0313 ،م).

در تفصيل مطلب باید گفت در فرانسه نيز به دليل شخصیبودن حقوق مالكيت
فكري ناشی از خلق آثار یا مرتبط با آن و اختياريبودن اجراي حقوق از سوي
صاحبان و دارندگان حق ،براي فراهمآمدن امكان فعاليت مؤسسات جمعآوري و
توزیع ،صاحبان حق میتوانند در قالب قراردادي كه یا سبب انتقال حقوق به
مؤسسه میشود یا سبب تفویض اختيار و اعطاي نمایندگی ،اعمال حقوقشان
توسط مؤسسات را قانونی كنند و زمينه فعاليت آنها را به وجود آورند .در واقع
این مؤسسات در اكثر مواقع تا قبل از انعقاد قرارداد موضوعی براي فعاليت ندارند.
به این نوع مدیریت جمعی حقوق ،مدیریت جمعی اختياري میگویند .در واقع
مدیریت جمعی كه به خواست صاحبان حق و نه بر اساس تكليف قانونی است.
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مكلفند حقوق را بر مبناي مدیریت جمعی اجباري ،مدیریت نمایند؛ مثل مدیریت
براي دریافت ما به ازاي كپی شخصی انجامشده نسبت به آثار ادبی ـ هنري یا ما
به ازا براي عاریه توسط كتابخانهها .در واقع نقش وزارت فرهنگ بيشتر در این
قسم از مدیریت جمعی احساس میگردد كه در ادامه به آن میپردازیم.
1ـ صدور تأیيدیه فعاليت مؤسسات مدیریت جمعی حقوق اجباري
اولين نقش و وظيفه وزارت فرهنگ در قالب اعطاي تأیيدیه فعاليت براي
مدیریت جمعی اجباري نمود مییابد .اصوالً مؤسسات جمعآوري و توزیع میتوانند
آزادانه و بدون نياز به اخذ هيچگونه مجوزي به محض ایجاد ،با اجازه از اعضایشان
و البته تا زمانی كه وزارت فرهنگ فرانسه انحالل آنها را از دادگاه عالی درخواست
خصوص برخی از انواع جمعآوري ،قانون مالكيت فكري فرانسه صراحتاً اخذ تأیيدیه
را الزم و ضروري اعالم كرده است .در این قبيل موارد حيات یا ادامه فعاليت این
مؤسسات ،مشروط به اخذ تأیيدیهاي است كه صدور و ابطال آن با وزیر فرهنگ است.
تأیيدیه عمدت ًا براي كپیرایت و حقوق مرتبطی كه تحت مدیریت جمعی
اجباري است ،صادر میگردد .در حال حاضر اخذ تأیيدیه در خصوص سه دسته از
بهرهبرداريها صورت میگيرد1 :ـ در خصوص مدیریت جمعی حق ریپوروگرافی؛
0ـ ارسال مجدد كامل و بدون تغيير از آثار پخششده در تلویزیون فرانسه در یكی
از كشورهاي عضو اتحادیه اروپا؛ 3ـ براي عاریه كتابها توسط كتابخانهها.
تأیيدیه ،مربوط به صالحيت مؤسسان ،منابع مالی و انسانی مؤسسه و همچنين
ابزارهاي پيشنهادي مؤسسه براي توزیع ما به ازاي جمعآوري شده ،است .صدور
تأیيدیه مستلزم اینست كه شروط الزم مورد نظر ،احراز گردد و این شروط تا

سميه آزادبيگي

نكرده باشد ،فعاليت كنند و به جمعآوري مابه ازاها و حق امتيازها بپردازند ،اما در
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طور مستمر رعایت شود( .پيسكوسكی 0313 ،م).

2ـ درخواست انحالل مؤسسات مدیریت جمعی اختياري از دادگاه عالی
نقش وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي در فرايند شكلگيري و حيات مؤسسات مديريت جمعي...

همانطور كه گفته شد اصو ًال تشكيل و فعاليت این قبيل مؤسسات بدون نياز به
اخذ هيچ تأیيدیهاي است ،اما چنانچه وزیر فرهنگ بنا به دالیل موجه تخلف غير قابل
جبرانی از این مؤسسات مشاهده كند ،به منظور حفظ حقوق صاحبان حق میتواند
انحالل آنها را از دادگاه بخواهد .به عبارت دیگر اگر نقش وزیر فرهنگ در خصوص
مؤسساتی كه به مدیریت جمعی اجباري میپردازند مستقيم و بیواسطه است ،وظيفه
و اختيار او نسبت به سایر مؤسسات جمعآوري و توزیع غير مستقيم بوده و جنبه
نظارتی و حمایتكنندگی از صاحبان حقوق طرف قرارداد با مؤسسات را دارد.
3ـ تهيه آیيننامههاي مربوط به جمعآوري ما به ازا از مجوزهاي غير اختياري
یكی از مباحثی كه در حقوق مؤلف و حقوق مرتبط وجود دارد ،بحث استثنائات و
محدودیتهاي این حقوق است .به طور مختصر در توضيح این عناوین میتوان
گفت اگر حقوق مؤلف و حقوق مرتبط را دایرهاي تصور كنيم ،هرچه داخل آنست
منحصر ًا حق مؤلف یا صاحب حقوق مرتبط است ،از این رو هرگونه استفاده از آثار
و اشياي تحت حمایت حقوق مرتبط توسط اشخاص ثالث بدون اجازه آنها ممنوع
بوده و بر این مبنا استفاده ،صرفاً با رضایت ایشان و اغلب با پرداخت حقاالمتياز و
حقالتأليف به ایشان ممكن است .آنچه خارج از این دایره حقوق انحصاري است،
محدودیت ناميده میشود ،ولی گاهی قانونگذار به منظور ایجاد توازن ميان حقوق
اعطایی به صاحبان حقوق مالكيت فكري و حقوق عموم مردم جامعه مواردي را
پيشبينی كرده كه بیآنكه نياز به اخذ رضایت و مجوز از سوي صاحبان حق باشد
ـ البته با حصول شرایطی و بیآنكه مخل حقوق و منافع مشروع صاحبان حق
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در قالب تجویز قانونی و پرداخت ما به ازاي منصفانه ميسر ساخته است .در این
موارد كه به آن استثنائات میگویند ،جهت قاعدهمندشدن دریافت ما به ازاي استفاده
از آثار ،قانونگذار فرانسوي ،وزارت فرهنگ را به دليل نقش حمایتی كه از صاحبان
حق دارد ،موظف به تدوین آیيننامههایی براي اجراییكردن مواد قانونی راجع به
موضوع نحوه تعيين و چگونگی اخذ و تقسيم ما به ازا براي استفادههاي منصفانه و
كپیهاي شخصی توسط مؤسساتی كه به مدیریت اجباري حقوق میپردازند ،كرده
است( .پيسكوسكی 0313 ،م ).شایان ذكراست كه قانون مالكيت فكري فرانسه عالوه
بر اینكه نحوه تقسيم ما به ازاهاي حاصل از مجوزهاي قانونی را پيشبينی كرده،
به تشكيل یك كميسيون دائمی كنترل با صالحيت نظارت جهت جلوگيري از
4ـ نظارت بر مؤسسات جمعآوري و توزیع
سازوكار نظارت بر جمعآوري و توزیع ما به ازاها امروزه در فرانسه به وسيله
مقامات عمومی و عمدتاً به وسيله وزارت فرهنگ صورت میگيرد .امروزه هم سيستم
نظارت داخلی وجود دارد و هم سيستم نظارت خارجی .نظارت داخلی به وسيله
خود اعضاي مؤسسه و حسابرسی ساليانه به وسيله حسابرسان قانونی ،اعمال میشود.
حسابرسان نيز به دو دسته داخلی و خارجی تقسيم میشوند :حسابرسان داخلی
با استناد به ماده ال 4-301-قانون مالكيت فكري فرانسه ،از سوي مؤسسه منصوب
میشوند .حسابرسی خارج از موسسه به وسيله مقامات عمومی به ویژه وزارت
فرهنگ و مقامات قضایی در راستاي حق دسترسی به اطالعات صورت میگيرد .بعد
از تصویب قانون سال  0333نيز كميته دائمی براي بررسی فعاليتهاي مؤسسات
جمعی ایجاد شده كه این كميته قسم دیگر حسابرسی خارجی را تشكيل میدهد.

سميه آزادبيگي

مصرف مبالغ جمعآوريشده به غير از موارد مصرح قانونی نيز اشاره كرده است.
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ندارد .قانون مالكيت فكري فرانسه به وزیر فرهنگ حق مداخله ثانویه ـ بعد از
تأسيس ـ را داده است .در حقيقت هنگامی كه یك مؤسسه جمعی ایجاد میشود،
نقش وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي در فرايند شكلگيري و حيات مؤسسات مديريت جمعي...

باید پيشنویس قوانين و مقررات كلیاش را براي وزیر فرهنگ ارسال كند .وزیر
فرهنگ ظرف یك ماه بعد از دریافت آنها چنانچه احساس كند كه موانع جدي و
واقعی مثل اعمال غير قانونی آشكاري براي ایجاد مؤسسه صورت گرفته ،از یك
قاضی حقوق مدنی میخواهد كه مؤسسه را منحل اعالم كند .معيار ارزیابی اساساً
به صالحيت حرفهاي مؤسسان مؤسسه و منابع مالی و انسانی آن مرتبط است كه
توانایی مؤسسه را براي دریافت حق امتيازها و بهرهبرداري از مجموعه آثار،
مشخص میكند .مكانيسم بازرسی ،وزیر فرهنگ را قادر میكند تا مطمئن باشد
كه بیقاعدگی در طول حيات مؤسسات محقق نشده است؛ به ویژه در زمان
جلسات عمومی ساليانه ،یعنی هنگامی كه مؤسسه ترازنامه ساليانهاش را تصویب
میكند یا قوانين خود را اصالح میكند .از این رو مؤسسات موظف هستند كه
ترازنامه ساليانهشان را به همراه هر طرحی كه براي اصالح قوانين یا مقررات
مربوط به جمعآوري و توزیع دارند ،حداقل دوماه قبل از تشكيل مجمع براي وزیر
فرهنگ ،بفرستند .وزیر میتواند از مؤسسه بخواهد كه یك نسخه از اسناد مربوط
به جمعآوري و توزیع حقاالمتيازها و یك نسخه از توافقنامههایی كه با اشخاص
ثالث منعقد كرده را براي او بفرستد ،البته هيچ گونه ضمانت اجرایی براي وضعيتی
كه مؤسسه از تكليف خود براي اطالعرسانی به وزیر فرهنگ ،تخطی میكند،
پيشبينی نشده است .به نظر میرسد تنها ابزاري كه وزیر در این خصوص در
دست دارد ،تهدید به توقيف مؤسسه به وسيله دادگاه عالی است .با این وجود ماده
ال 11-301-قانون مالكيت فكري فرانسه مقرر داشته كه اگر مؤسسات از اعمال
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جمعآورياش در یك بخش یا نسبت به یك شيوه از بهرهبرداري منع كند كه
البته تاكنون این امكان به وسيله دادگاههاي فرانسوي اعمال نشده است ،زیرا این
مجازات نسبت به ماهيت تخلف ،شدید به نظر میرسد .براي مؤسساتی كه براي
انجام فعاليت نيازمند تأیيدیه از سوي وزیر فرهنگ هستند ،تهدید به ابطال
تأیيدیه احتماالً ابزار فشار مؤثرتري محسوب میشود( .پيسكوسكی 0313 ،م).

یكی از حقوق اعضاي مؤسسات ،حق دسترسی به برخی اسناد است .اگر مؤسسه
حق اطالع عضو را رعایت نكند ،عضو میتواند به كميته خاصی كه حداقل از  1نفر
كه به وسيله مجمع عمومی ساليانه انتخاب شدهاند و جزء كاركنان مؤسسه محسوب
نمیشوند ،تجدیدنظر خواهی كند .هر ساله این كميته باید در این خصوص گزارشی
فوقالذكر را در اختيار عضو قرار نمیدهد ،به مجازات نقدي مقرر براي تخلف
درجه سوم محكوم میگردد( .پيسكوسكی 0313 ،م).

مواردي كه در باال به طور مختصر مورد اشاره قرار گرفت ،اموري هستند كه در
آنها وزیر فرهنگ میتواند نسبت به اعمال مؤسسات جمعآوري و توزیع مداخله
نموده و تا حد ممكن با اتكا به حاكميتیبودن جایگاهش ،در صحت عملكرد این
قبيل مؤسسات مؤثر واقع شود .حال كه با حدود اختيارات و وظایف وزارت
فرهنگ فرانسه آشنا شدیم ،جاي آنست كه محدوده صالحيت احتمالی وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی را نسبت به این مؤسسات در شرف تأسيس البته با استناد
به قوانين و مقررات موجود و صرف نظر از آنچه كه ممكن است در آینده به طور
ویژه براي این مؤسسات تدوین و اجرایی گردد بيان نمایيم.

سميه آزادبيگي

تهيه و در اختيار وزیر فرهنگ قرار دهد .همچنين مقرر شده كارمندي كه اسناد
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با مؤسسات مدیریت جمعی
میدانيم كه مؤسسات مدیریت جمعی یا طبق آنچه در فرانسه متداول است،
نقش وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي در فرايند شكلگيري و حيات مؤسسات مديريت جمعي...

مؤسسات جمعآوري و توزیع در ایران داراي سابقه وجودي نيستند .علیرغم
فرهنگیبودن مردمان ایران زمين و هنرپروربودن خاك آن و به رغم تعداد زیاد
هنرمندان در این كشور مسأله اجراي این حقوق چه به شكل انفرادي و چه به
شكل جمعی كمتر مورد توجه قرار گرفته و جاي صد افسوس كه در این سرزمين،
صاحبان حق حتی از حقوق قانونی خود بیاطالعند و استفاده دیگران از آثارشان
را الاقل تا چند سال قبل جرم ندانسته و بیاعتنا از آن چشم میپوشيدند.
در سالهاي اخير به انحاي گوناگون و با تدارك برنامههاي مختلف سعی شده
تا صاحبان حق ضمن آشنایی با حقوق حقه خویش از چگونگی اجراییكردن آن
نيز مطلع شوند .شنيدهها حاكی از آنست كه این اقدامات مفيد واقع شده تا جایی
كه در كشور دادسراي تخصصی جهت رسيدگی به نقض حقوق مؤلف و حقوق
مرتبط تشكيل شده كه این امر نویددهنده برداشتن گامهاي مثبت و رو به جلو در
كشورمان جهت نهادینهكردن حفظ حرمت حقوق مالكيت فكري به ویژه كپی
رایت كه كمتر ابعاد اقتصادي آن ملحوظ نظر قرار میگيرد ،است.
یكی از مهمترین اقدامات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تدوین الیحه جامع
حقوق مالكيت ادبی ـ هنري و حقوق مرتبط است كه ضمن تجميع و بروزرسانی
قوانين مربوطه تا حد ممكن همسو با استانداردهاي بينالمللی نيز قاعدهسازي
كرده است .یكی از مهمترین و جدیدترین موضوعات پيشبينیشده در این الیحه،
لزوم تأسيس مؤسسات مدیریت جمعی حقوق است كه در قالب ماده  111به این
موضوع به طور مختصر اشاره شده است .قبل از اینكه ببينيم در این ماده چه
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مؤسسات را پيشبينی كنيم و ببينيم آیا براي امكان مداخله و نظارت وزارت
فرهنگ در ایران الزم است كه این مؤسسات شكل و قالبی خاص داشته باشند یا
صرف نظر از قالبی كه در آن نمود مییابند ،وزارت فرهنگ به دليل اینكه متولی
اصلی حمایت از پدیدآورندگان آثار ادبی ـ هنري و صاحبان حقوق مرتبط است
باید به نحوي از انحا امكان نظارت بر فعاليت مؤسسات را داشته باشد؟
بیتردید باید ميان موضوعات مختلف از جمله تأسيس و نظارت تفاوت قایل
بود .در واقع باید دید كه آیا در ایران هم امكان تشكيل مؤسساتی بدون اینكه
نيازمند اخذ مجوز تأسيس و فعاليت از دستگاههاي دولتی باشند ،موجود است یا
خير؟ آیا امكان پيشبينی مؤسساتی كه بر اساس مدیریت جمعی اجباري به فعاليت
امكان برخوردار است كه در صورتی كه در ایجاد مؤسسهاي واجد نقش حاكميتی
نيست ـ صدور مجوز تأسيس ـ بر فعاليت آن نظارت داشته باشد یا خير؟
بیگمان ،مؤسسات مدیریت جمعی ،میبایست در قالبی نمود پيدا كنند كه آن
قالب در سيستم حقوقی ما واجد شخصيت حقوقی مستقل باشد ،زیرا همانطور
كه در ابتداي این مقاله آمد ،قراردادهاي منعقده فيمابين صاحبان حق و مؤسسات
یا سبب انتقال حق به آنها میگردد ـ كه البته این انتقال به مفهوم خاص نيست
و موجب قطع رابطه صاحب حق از حقش نمیشود و در واقع چنين قراردادهایی
علیرغم عنوان انتقال ،سبب نمایندهشدن مؤسسات میگردند نه منتقلاليهگشتن
آنها ـ و یا سبب تفویض اختيار و نمایندگی .بنابراین در هر دو حالت باید شخص
طرف قرارداد صاحب حق باشد .با توجه به خروج موضوعی نمایندگی اشخاص
حقيقی از سوي صاحبان حق از این مقاله ،باید مؤسسه را در قالبهایی تصور

سميه آزادبيگي

میپردازند در كشور ما فراهم است یا خير و آیا اینكه یك دستگاه دولتی از این
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حقوقی یا در قلمروي حقوق عمومی مورد بحث قرار میگيرد ،مثل شخصيت
حقوقی دولت یا در حقوق خصوصی ،مثل شخصيت حقوقی شركتهاي تجاري و
نقش وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي در فرايند شكلگيري و حيات مؤسسات مديريت جمعي...

مؤسسات غير تجاري و. ...
با عنایت به اینكه این تحقيق متأثر از حقوق فرانسه ،بر آن است كه وزارت
فرهنگ به عنوان نماینده دولت در مفهوم قوه حاكمه كشور ،خود طرف قرارداد با
صاحبان حق نيست و صرفاً بر مؤسسات ادارهكننده حقوق آنها حاكميت دارد،
لذا موضوع امكان دولتیبودن این مؤسسات را نيز كنار گذاشته و فقط فرض
میكنيم كه در كشور ما نيز چنين مؤسساتی جزء اشخاص حقوقی حقوق خصوصی
خواهند بود و دولت بر آنها حاكميت خواهد كرد .بنابراین قالب این مؤسسات
باید متناسب با یكی از اشخاص حقوقی حقوق خصوصی باشد ،یعنی یا شركت
تجاري و یا مؤسسه غير تجاري.
مهمترین مسأله از نظر ما جهت ترسيم حدود وظایف و اختيارات وزارت فرهنگ،
تعيين قالب مؤسسات مدیریت جمعی در ایران است .در اینجا مختصراً به بيان
شرایطی كه یك شخص حقوقی باید داشته باشد تا شركت تجاري تلقی گردد،
میپردازیم تا ببينيم آیا مؤسسات مورد بحث میتوانند بر اساس نظام حقوقی ما
در قالب شركت تجاري عمل كنند یا خير .میدانيم شركت تجاري توسط دو یا
چند نفر براي بردن سود و انجام فعاليت تجاري تشكيل میشود .اینكه چه
فعاليتهایی تجاري محسوب میشوند در قانون تجارت باالخص ماده  0آن به
صراحت ذكر شده است .شركتهاي تجاري كه هفت قسم آن توسط قانونگذار
تعيين شده به استثناي شركت سهامی باید در یك یا چند مورد از فعاليتهاي
مذكور در ماده  0به فعاليت بپردازند كه به اصطالح گفته میشود كه شركتهاي
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تصریح قانون ،شركت تجاري است ،حتی اگر موضوع فعاليت آن عمل تجاري نباشد.
بنابراین توجه به موارد مذكور در ماده  0قانون تجارت و مقایسه آن با موضوع
فعاليت مؤسسات مورد بحث ،بیتردید این نتيجه قابل استنباط است كه فرض
اینكه این مؤسسات بتوانند در این قالب در كشور ما فعاليت كنند ،صحيح به نظر
نمیرسد ،زیرا فعاليت آنها با هيچ یك از بندهاي ماده  0قانون تجارت سازگاري
ندارد .شاید این طور استدالل شود كه عمليات این قبيل مؤسسات در قالب بند 3
ماده  0قانون تجارت قابل تصور است ،زیرا سنخ فعاليت این مؤسسات مشابه كاري
است كه دالل میكند ،یعنی واسطه انجام معامالت.
از نظر ما این استدالل اگرچه در بدو امر میتواند صحيح به نظر برسد ،اما چنين
است كه «دالل كسی است كه  »...از نظر حقوقدانان این واژه منصرف از اشخاص
حقوقی است و در نتيجه شخص حقوقی نمیتواند داللی را به عنوان یك عمل
تجاري ،موضوع فعاليتش قرار دهد و بر این اساس شركت تجاري قلمداد گردد،
البته این برداشت ممكن است مخالفانی هم داشته باشد با این استدالل كه قانون
تجارت در تعریف تاجر هم از همين استفاده كرده كه اگر قرار باشد این عبارت
شامل اشخاص حقوقی نشود شركتهاي تجاري از این ماده خارج میشوند .در
حالی كه میدانيم چنين نيست و این ماده هم شامل شخص حقيقی و هم شخص
حقوقی است كه شغل معمولی خود را تجارت قرار دادهاند.
در هر حال به عقيده ما واژهاي كه مشمول هر دو عنوان ـ حقيقی و حقوقی ـ
میشود ،صرف ًا «شخص» است و واژگانی مثل «فرد» صرفاً شامل اشخاص حقيقی
میشوند .دليل دیگري كه میتوانيم براي عدم شمول فعاليت این مؤسسات در

سميه آزادبيگي

برداشتی شتابزده و نادرست است ،زیرا اوالً قانون تجارت در تعریف دالل آورده
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دارد ،حال آنكه این مؤسسات در برخی مواقع قانوناً و بیآنكه قراردادي با صاحب
حق داشته باشند ،به مدیریت جمعی حقوق میپردازند .همچنين با نگاهی به
نقش وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي در فرايند شكلگيري و حيات مؤسسات مديريت جمعي...

آیيننامه داللی مالحظه میشود كه شرایطی كه براي دالل ذكر شده تنها ناظر به
اشخاص حقيقی است.
دليل دیگر ما براي مخالفت با این استدالل كه این مؤسسات دالل محسوب
میشوند و در نتيجه میتوانند در قالب شركت تجاري نمود یابند اینست كه دالل
بر اساس مقرات قانون تجارت صرفاً براي اشخاصی كه به وي رجوع میكنند،
طرف معامله پيدا میكند بدون اینكه نمایندگی در انعقاد قرارداد داشته باشد و
یا در مذاكرات بين طرفين نقشی اساسی ایفا نماید .حال آنكه میدانيم مهمترین
نقش مؤسسات مدیریت جمعی عالوه بر پيداكردن طرف قرارداد ،تنظيم قراردادها
و چانهزنی با طرفين قرارداد به نيابت از صاحبان حق است و حتی در بسياي از
مواقع بدون حضور صاحبان حق ،قرارداد با استفادهكنندگان آثار منعقد میشود.
به عبارت دیگر این مؤسسات در انعقاد قراردادهاي بهرهبرداري نقش كليدي و
مهمی دارند ،امري كه در مورد داللی مشهود نيست.
بنابراین به نظر میرسد پذیرش تجاريبودن عمل این مؤسسات و در نتيجه
شركت تجاري تلقیكردن آنها موجه نيست ،لذا تنها میتوان آنها را در قالب
مؤسسات غير تجاري موضوع ماده  184قانون تجارت تصور كرد .در كشور فرانسه
این قبيل مؤسسات ،شركتهاي مدنی تلقی میگردند .شاید در نظر اول اینگونه
به ذهن متبادر شود كه در كشور ما نيز میتوان این مؤسسات را در قالب شركت
مدنی موضوع مواد  183به بعد قانون مدنی تأسيس كرد .براي بررسی صحت این
فرض نيز الزم است قدري هرچند مختصر این نهاد حقوقی را مرور كنيم .دكتر
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به موجب آن دو یا چند شخص به منظور تصرف مشترك و تقسيم سود و زیان و
گاه به مقصود دیگر حقوق خود را در ميان میگذارند تا به جاي آن مالك سهمی
مشاع از این مجموعه شوند ».آنچه كه به نظر ما خصيصه بارز شركت مدنی است
اینست كه تعلق مالكيت شركا نسبت به اموال مشترك منتزع نمیگردد ،صرفاً
مالكيت اختصاصی به مالكيت مشترك و مشاعی تبدیل میشود.
بنابراین شخص جدیدي از به اشتراكگذاري اموال شركا ایجاد نمیگردد .در
حالی كه میدانيم مؤسسات مدیریت جمعی الاقل از این حيث كه داراي نام و
اقامتگاه مشخص و منفك از اعضایشان هستند و در واقع واجد ویژگیهاییاند كه
بدون شخص دانستن آنها امكان بهرهمندي از آن مزایا برایشان وجود ندارد،
شركت مدنی در مفهوم اخص نيز نمیتوانند در ایران به منصه ظهور برسند و با
توجه به تشابه زیاد نظام حقوقی ایران و فرانسه شاید اگر بگویيم شركت مدنی در
فرانسه شركتی است داراي شخصيت حقوقی كه برخالف شركتهاي تجاري،
موضوع فعاليت آنها تجاري نيست و در واقع شاید اگر بگویيم چنين عنوانی در
حقوق فرانسه مشابه یا معادل نهاد مؤسسات غير تجاري در نظام حقوقی ایران
است ،بیراه نگفته باشيم .بنابراین معقول و منطقی اینست كه آنها را یكی از
مصادیق ماده  184قانون تجارت ،یعنی نمونهاي از مؤسسات و تشكيالت غير
تجاري قلمداد كنيم .در این ماده آمده است كه «تشكيالت و مؤسساتی كه براي
مقاصد غير تجاري تأسيس بشوند از تاریخ ثبت  ...شخصيت حقوقی پيدا میكنند».
مشاهده میشود كه معيار غير تجاريبودن مؤسسات ،غير تجاريبودن موضوع
فعاليت آنهاست و قصد انتفاعداشتن یا غير انتفاعیبودن آنها به هيچوجه تفاوتی

سميه آزادبيگي

داراي شخصيت حقوقی هستند ،لذا از نظر ما مؤسسات مدیریت جمعی در قالب
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مؤسسات و تشكيالت غير تجاري ،این قبيل مؤسسات را اینگونه تعریف كرده
است كه «مقصود از تشكيالت و مؤسسات غير تجاري مذكور در ماده  184قانون
نقش وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي در فرايند شكلگيري و حيات مؤسسات مديريت جمعي...

تجارت كليه تشكيالت و مؤسساتی است كه براي مقاصد غير تجاري از قبيل امور
علمی یا ادبی یا امور خيریه و امثال آن تشكيل میشود ،اعم از آنكه مؤسسين و
تشكيلدهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند ».از نظر ما قالب مؤسسه غير
تجاريداشتن این مؤسسات ،بهترین و منطقیترین قالب براي آنها است.
مؤسسات غير تجاري چنانچه موضوع غير تجاري آنها از موضوعاتی باشد كه
صدور اجازه تأسيس ،توسعه یا انحالل آنها تحت تولی وزارت فرهنگ است ،مانند
مواردي كه در قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی آمده،
همسان با سایر مؤسسات تحت تولی این وزارتخانه مشمول ضوابط و دستورالعملهاي
اعالمی آن جهت تأسيس ،فعاليت و یا نظارت خواهند بود .بنابراین پاسخ اولين
پرسشی كه در ابتداي این بخش مطرح كردیم مشخص شد ،اما سؤال دوم این بود
كه آیا در ایران هم میتوان مؤسسات موضوع بحث را همسو با نظام حقوقی فرانسه
به دو گروه تقسيم كنيم ،یعنی بگویيم اصل این است كه تأسيس این مؤسسات
نيازمند اخذ مجوز از سوي وزارت فرهنگ نيست ،مگر اینكه مؤسسات به مدیریت
جمعی اجباري بپردازند ،ولی در هر دو حال این مؤسسات ناگزیر از نظارت وزارت
فرهنگ خواهند بود؟
به نظر میرسد با توجه به مقررات و رویه حاكم ،وزارت فرهنگ صرفاً نسبت به
مؤسساتی امكان نظارت دارد كه مجوز تأسيس و فعاليت آنها را نيز صادر نموده
باشد .با توجه به غير تجاريدانستن ماهيت این مؤسسات براي اینكه وزارت
فرهنگ بتواند نسبت به آنها اعمال حاكميت داشته باشد ،ناگزیریم كه آنها را در
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آن ،مجوز تأسيس آنها را نيز صادر میكند .در ميان مؤسسات مختلفی كه این
وزارتخانه متولی صدور مجوز تأسيس و نظارت بر آنهاست ،مؤسسات فرهنگی ـ
هنري از هر جهت با ماهيت مؤسسات مدیریت جمعی سازگارتر است .مؤسسات
مدیریت جمعی را از جهات مختلف میتوان مؤسسه فرهنگی ـ هنري محسوب كرد:
1ـ از حيث اعضاي آن كه یا پدیدآورندگان آثار ادبی ـ هنرياند یا دارندگان
حقوق مرتبط كه خود تحت تولی و حمایت وزارت فرهنگ هستند؛
0ـ از حيث حقوقی كه اجرا و مدیریت میشوند ،زیرا موضوع فعاليت مؤسسات
مزبور ،حقوق مترتب بر آثار و محصوالتی است كه صدور مجوز نشر ،پخش ،عرضه
و اجراي آنها با وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی است؛
ـ فرهنگی و هنري محسوب میشود.
لذا بر این اساس ناچاریم كه آنها را از زمان تأسيس تا انحاللشان تحت لواي
ضوابط و مقررات تأسيس مراكز ،مؤسسات ،كانونها و انجمنهاي فرهنگی و
نظارت بر فعاليت آنها مصوب  1311شوراي عالی انقالب فرهنگی بدانيم كه بر
این اساس نيز وزارت فرهنگ صرف نظر از اینكه این مؤسسات به مدیریت جمعی
اختياري میپردازند یا اجباري میبایست مجوز تأسيس آنها را صادر نموده و بر
فعاليتشان نظارت داشته باشد .حال كه قالب احتمالی این مؤسسات را در كشورمان
تشخيص دادیم ،اینك وقت آنست كه با تأسی از حقوق فرانسه و با توجه به مقررات
قانونی موجود در كشور از جمله ضوابط تأسيس و غيره حدود وظایف و اختيارات
وزارت فرهنگ را نسبت به این مؤسسات مشخص سازیم .بر اساس مطالب مذكور

سميه آزادبيگي
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شمرده شده است:
1ـ مؤسسات در فرانسه بدون نياز به اخذ تأیيدیه تشكيل میشوند ،مگر در
نقش وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي در فرايند شكلگيري و حيات مؤسسات مديريت جمعي...

برخی موارد خاص كه در این صورت صدور تأیيدیه و احياناً ابطال آن با وزیر
فرهنگ است؛
0ـ انحالل مؤسسات در هر صورت با درخواست وزیر فرهنگ و صدور حكم به
انحالل از سوي دادگاه ممكن است؛
3ـ یكی از حقوق اعضاي مؤسسات حق دسترسی به برخی اسناد است .چنانچه
از سوي مؤسسه به درخواست اعضا پاسخی داده نشود یا احياناً درخواست وي
مردود اعالم گردد ،عضو میتواند به كميتهاي كه براي اعتراض به این موضوع در
مؤسسه تشكيل شده اعتراض كند .این كميته موظف است گزارشی از فعاليت
خود را به طور ساليانه به وزیر فرهنگ ارائه دهد؛
4ـ براي وزیر فرهنگ حق نظارت ثانویه ـ بعد از تشكيل مؤسسه ـ پيشبينی
شده است .بدین معنی كه چنانچه در اعمال مؤسسه بیقانونی مشاهده كند
میتواند از دادگاه انحالل مؤسسه را بخواهد؛
1ـ وزیر فرهنگ حق دارد از ترازنامه ساليانه مؤسسه ،طرحهایی كه براي اصالح
قوانين و مقررات مربوط به جمعآوري و توزیع در نظر گرفته شده و همچنين
توافقنامههایی كه مؤسسه با اشخاص ثالث منعقد میكند ،اطالع حاصل نماید؛
1ـ توزیع ما به ازاها در مؤسسات بر اساس آیيننامههایی است كه توسط وزارت
فرهنگ بر اساس مقررات قانونی تهيه و تدوین میگردد.
در اینجا مناسب است به ضوابط و مقررات تأسيس مراكز ...حاكم بر مؤسسات
فرهنگی ـ هنري ،نظري بیافكنيم و ببينيم آیا حدود وظایف و اختياراتی كه در
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یا خير .در همين جا الزم به ذكر است كه این تحقيق مجال آن را ندارد كه در
خصوص این موضوع كه مؤسسات مدیریت جمعی بعد از شكلگيري در نظام حقوقی
ایران الزم است ،تمام ًا همانند سایر مؤسسات فرهنگی ـ هنري تابع ضوابط تأسيس
باشند یا اینكه نيازمند تدوین مقرراتی متناسب با عملكرد خاصشان میباشند،
نظري ارائه نماید ،جز آنكه بگوید به نظر میرسد با استفاده از مقررات موجود و
بهرهگيري از تجربيات دیگر كشورها بهتر است مقرراتی خاص آنها توسط وزارت
فرهنگ تدوین شود ،اما تا قبل از تحقق این رویداد با فرض اینكه ضوابط بر این
مؤسسات نيز حاكم خواهد بود مقررات آن را بررسی میكنيم تا نقش وزارت
فرهنگ را در خصوص مؤسسات فرهنگی ـ هنري تعيين نمایيم .همانطور كه در
ندارد ،اما با مروري بر ضوابط مشخص میشود كه در كشور ما براي ایجاد یك
مؤسسه فرهنگی ـ هنري وضع بدین منوال نيست .به عبارت دیگر این قبيل
مؤسسات قبل از اینكه ثبت شوند ،میبایست با ارائه مدارك مورد نياز به وزارت
فرهنگ ـ كه در ضوابط و آیيننامههاي مربوطه به صراحت آمدهاند ـ مجوز
مربوطه را از آن وزارتخانه تحصيل نماید (ماده  .)0همچنين طبق ماده  00این
قبيل مؤسسات پس از تأیيد صالحيت مؤسسان ،مدیر مسؤول و تصویب اساسنامه
و صدور مجوز میبایست ظرف ششماه نسبت به ثبت آن بر طبق اساسنامهاي كه
به تأیيد هيات رسيدگی به امور مراكز فرهنگی رسيده اقدام و نسخهاي از
اساسنامه مهرشده توسط اداره كل ثبت شركتها و مؤسسات غير تجاري را با ذكر
شماره ثبت به دبيرخانه هيأت مستقر در وزارت فرهنگ تسليم كنند .در تبصره 1
ماده  00ضوابط آمده است كه «سازمان ثبت اسناد باید از ثبت مراكز ،مؤسسات،
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خودداري كند ».در تبصره  0نيز گفته شده است كه «هرگاه پس از صدور مجوز
در مدت ششماه نسبت به ثبت مراكز فرهنگی اقدامی نشود ،مجوز مركز فرهنگی
نقش وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي در فرايند شكلگيري و حيات مؤسسات مديريت جمعي...

بیاعتبار میشود و با این قبيل مراكز ثبتنشده به عنوان فاقد مجوز برخورد
قانونی خواهد شد ».بنابراین بدون اینكه استثنایی ذكر شده باشد كليه مؤسسات
فرهنگی باید این مراحل را طی كنند ،لذا مؤسسات مدیریت جمعی نيز در صورتی
كه براي آنها مقررات خاصی پيشبينی نگردد ،تابع احكام عام ضوابط خواهند بود
و در هر حال میبایست قبل از ثبت نسبت به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ اقدام
كنند .مجوزهاي صادره یكساله هستند و امكان ادامه فعاليت مؤسسه منوط به
تمدید مجوز است .در بخش اول دیدیم كه چون وزیر فرهنگ در فرانسه مجوز
تأسيس صادر نمیكند در صورتی كه در عملكرد مؤسسات تخلف مشاهده كند
میتواند انحاللشان را از دادگاه بخواهد ،یعنی خود شخصاً نمیتواند به این كار
مبادرت كند .در كشور ما چنانچه مقررات خاصی بر مؤسسات مذكور حاكم نگردد،
اگرچه مجوز فعاليت آنها را وزارت فرهنگ صادر خواهد كرد ،ولی با توجه به
ایجاد حقوق مكتسبه براي مؤسسان آن وزارت فرهنگ راساً نمیتواند به ابطال مجوز
اقدام كند و میبایست ابطال آن را از دادگاه تقاضا نماید (تبصره  0ماده  0قانون
اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی).
از دیگر وظایف وزیر فرهنگ در فرانسه ،حق نظارت ثانویه بر عملكرد مؤسسات
جمعآوري و توزیع است كه در قالب حق اطالع وزیر از ترازنامه مؤسسات و ...تجلی
مییابد .در ایران آیيننامه نظارت و ارزشيابی مراكز و مؤسسات و كانونهاي
فرهنگی ـ هنري مصوب  1383مقررات جامعی در قالب  03ماده در خصوص نحوه
نظارت ،محورهایی كه مورد نظارت قرار میگيرد از جمله دفاتر محاسباتی و مهر و
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طریق اعزام هيأت بازرسی و كارشناسی و انجام مصاحبه و اخذ مدارك و اسناد و...
وضع كرده است ،لذا به نظر میرسد كه نظارت در ایران خيلی شدیدتر از فرانسه
صورت میگيرد .تنها خألیی كه ضوابط در مقایسه با حقوق فرانسه دارد اینست
كه براي وزیر فرهنگ ،شأن رسيدگی به گزارش كميته منتخب كه به اعتراضات
اعضا از مؤسسه رسيدگی میكند ،پيشبينی نكرده است كه مسلماً رفع این قبيل
نقایص مستلزم تأسيس این مؤسسات در كشور و پيشبينی چنين كميتههایی در
آنهاست .همچنين با توجه به اینكه وزارت فرهنگ بعد از تأسيس این مؤسسات
در مقام ناظر عمل میكند ،مسلماً مقام صالح براي تدوین آیيننامههایی است كه
جنبه الزامآور دارد و نسبت به تمام مؤسسات مدیریت جمعی كه ایجاد میشوند،
در خاتمه این مباحث الزم به ذكر است كه پيشنهاددهندگان و تصویبكنندگان
دولتی الیحه جامع حقوق مالكيت ادبی ـ هنري و حقوق مرتبط صرفاً به غير
دولتیبودن این مؤسسات اشاره كردهاند كه اگرچه لزوم كوچكسازي دولت و
جلوگيري از ایجاد نهادهاي دولتی جدید را میتوان از عوامل مؤثر بر تعيين
ماهيت غير دولتی این مؤسسات قلمداد كرد ،ولی شاید بتوان این تأكيد را نشانی
از خواست آنان مبنی بر فعاليت این مؤسسات در قالب مؤسسات فرهنگی ـ هنري
به دليل سنخ فعاليت و اعضاي آنها محسوب نمود ،زیرا اگرچه شركتهاي تجاري
نيز غالباً ماهيتی غير دولتی دارند ،ولی همانطور كه گفته شد ،چون فعاليت این
مؤسسات با هيچ یك از بندهاي ماده  0قانون تجارت ایران منطبق نيست ،لذا
پذیرش اینكه مؤسسات مدیریت جمعی در این قالب مجسم گردند ،دشوار و چه
بسا ناصواب خواهد بود.

سميه آزادبيگي

اعمال میگردد.
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با خلق اثر پدیدآورنده به طور قانونی از حقوقی انحصاري برخوردار میگردد،
حقوقی چون حق نشر ،پخش و توزیع اثر ،اجرا و اقتباس از اثر .اشخاص تحت
نقش وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي در فرايند شكلگيري و حيات مؤسسات مديريت جمعي...

حمایت سيستم حقوق مرتبط نيز از جمله هنرمندان مجري چنانچه اجراي
خالقانهاي داشته باشند ،خواه اثر ادبی ـ هنري را اجرا كرده باشند و خواه فیالبداهه
و بدون استفاده از هيچ متن و شعري ،از حقوق انحصاري از جمله تثبيت اجرا،
نشر و پخش ضبطهاي صورتگرفته از اجرا بهرهمند میگردند .توليدكنندگان آثار
شنيداري با تثبيت اجراها بر روي حامل به دليل سرمایهگذاري و كمكی كه به
انتشار و عمومیسازي آن میكنند از حقوق انحصاري نشر و پخش و ...بهرهمند
میشوند.
بر اساس این حقوق انحصاري ،استفاده از آثار یا اشياي تحت حمایت سيستم
حقوق مرتبط منوط به كسب رضایت دارندگان حق است .اعمال انفرادي این
حقوق در بسياري از مواقع دشوار و یا حتی غير ممكن است .به عنوان مثال در زمينه
حق اجرا در آثار موسيقایی این امكان وجود ندارد كه پدیدآورنده اثر موسيقایی با
تمام استفادهكنندگان از اثرش مبادرت به انعقاد قرارداد كند و اجازه اجراي اثرش
را بدهد .از سوي دیگر استفادهكنندگان نيز قادر نيستند تا پدیدآورندگان آثار را
بيابند و اجازه استفاده از آثارشان را كسب نمایند.
مؤسسات مدیریت جمعی حقوق اگرچه به نمایندگی از دارندگان حقوق انحصاري
فعاليت میكنند ،اما وجود آنها براي استفادهكنندگان از آثار نيز منافعی غير قابل
انكار دارد .این مؤسسات هم اعمال حق دارندگان حق را تسهيل میكنند و البته
ما به ازاهاي بهتري در مقایسه با وقتی كه حقوق به طور انفرادي اعمال میشوند
براي آنها به ارمغان میآورند و هم استفاده از اثر را براي استفادهكنندگان راحتتر
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بسيار زیادي مرتفع شده و هزینههاي مختلف نيز كاهش مییابند .بنابراین با
قطعيت میتوان گفت منافع وجودي مؤسسات مدیریت جمعی منافعی دوسویه
است .نقشی كه این مؤسسات به نمایندگی از اعضا در اعمال حق و تجاريكردن
آثار به وسيله استفادهكنندگان طرف قرارداد با این مؤسسات ایفا میكنند ،جامعه
را هم بینصيب نمیگذارد و در توليد سرمایه میتوانند كمك حال دولت قلمداد
گردند.
از این رو تأسيس و راهاندازي این چنين مؤسساتی در كشور ما كه داراي
گنجينهاي مملؤ از هنرهاي مختلف است و پدیدآورندگان زبردستی كه هنر و
خالقيت آنها زبانزد جهانيان است در آن پرورش یافتهاند ،ضرورت دارد .بحث
میتواند یكی از سياستهاي دولت باشد .همانطور كه گفته شد علیرغم سابقه و
قدمت طوالنی این مؤسسات در دیگر كشورها ،فكر تأسيس آنها در كشور ما در
قالب یك ماده در الیحه قانون جامع نمود یافته كه اگرچه هنوز تصویب نشده ،اما
جا دارد به تدوینكنندگان الیحه مذكور كه آگاهانه چنين مادهاي را در آن درج
كردند تبریك گفت ،اگرچه از نظر ما تنها یك ماده قانونی و سپردن سایر مسایل
اساسی به آیيننامه مربوطه كارساز نيست.
الزم است حال كه متولی اصلی مالكيت ادبی ـ هنري كشور ،یعنی وزارت فرهنگ
ضرورت تشكيل این مؤسسات را احساس و بيان كرده بسان دیگر كشورها از جمله
فرانسه كه در بخش اول تحقيق به وضعيت این مؤسسات و چگونگی عملكردشان
در آنجا اشاره شد و مالحظه گردید كه قانونگذار فرانسوي در چندین ماده متعدد
در قانون مالكيت فكري این كشور به این مؤسسات با موضوعات گوناگون اشاره

سميه آزادبيگي

تجاريكردن آثار در سالهاي اخير كه بيشتر توجهات به مسأله اقتصاد است،
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كشور فرانسه تعداد زیادي مؤسسات مدیریت جمعی فعاليت میكنند .برخی
اختصاصاً به حقوق مالكيت ادبی ـ هنري و بعضی نيز به حقوق مرتبط میپردازند.
نقش وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي در فرايند شكلگيري و حيات مؤسسات مديريت جمعي...

الزم است در كشور ما هم از تجربه كشور پيش رو در تأسيس این مؤسسات استفاده
شده و مؤسساتی با تخصصهاي مختلف پيشبينی گردد .اميد است با تصویب هر
چه زودتر این الیحه شاهد شكلگيري قانونمند این مؤسسات نيز باشيم و با
تجاريكردن آثار هم كشور و هم صاحبان حق را منتفع سازیم.
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Role of Ministry of Culture and Islamic Guidance in the Process
of Establishment and Functions of Collective Management
Organizations with the Use of the Experience from
the French Legal System
Somayeh Azadbeigi
Abstract
The establishment of collective management organizations (CMO)
has been envisaged in draft of comprehensive act for protection of
literary and artistic ownership and related rights by the Ministry of
Culture and Islamic Guidance of Iran. At the moment, no such
organizations or similar institutions exist in Iran. Due to the lack of
legislative background as well as lack of practice of such
organizations, and particularly due to the importance of CMOs in
commercialization of the works that are subject to copyright and
related rights, it is necessary that their structures and functions are
determined by law. Since CMOs manage the rights of the creators and
the Ministry is the authority to provide the protection for the right
holders, it is essential that the role of the Ministry of culture and
Islamic guidance is clarified in connection with the establishment,
structures and functions of CMOs. In this context, the experience of
the states such as France because of their similarities with the Iranian
legal system is of particular importance. This article tries to examine
the establishment process, structures and functions of CMOs in France
and analyze their implications to ministry of Culture and Islamic
Guidance of Iran.
Keywords
Ministry of Culture and Islamic Guidance, Collective Management
Societies, Intellectual Property Code of France

...نقش وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي در فرايند شكلگيري و حيات مؤسسات مديريت جمعي

Downloaded from ijmedicallaw.ir at 1:45 +0330 on Thursday October 18th 2018

3131 ویژهنامه حقوق مالکیت فکری

