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حق مؤلف و حقوق مرتبط در سازمانهای مدیریت جمعی
شيما پورمحمدی1

چکیده
امروزه مديريت و اجراي صحيح حق مؤلف و حقوق مرتبط تأثير بسزايی در رشد و موفقيت
صنايع فرهنگی كشورها دارد .مديريت جمعی حق مؤلف و حقوق مرتبط نظامی است كه به
موجب آن پديدآورندگان و صاحبان آثار به يك سازمان مديريت جمعی اجازه مديريت و اجراي
حقوقشان از جمله نظارت بر استفاده از آثار ،مذاكره با استفادهكنندگان ،اعطاي مجوز استفاده و
جمعآوري و تقسيم اجرت را میدهند.
در اين نظام ،سازمان مديريت جمعی به عنوان واسطهاي ميان صاحبان آثار و مصرفكنندگان
عمل كرده ،از يك طرف موجب اجراي مؤثر حقوق صاحبان آثار شده و از طرف ديگر امكان
دسترسی آسان و منصفانه استفادهكنندگان به آثار را فراهم میكنند.

واژگان کلیدی
مديريت جمعی ،سازمان مديريت جمعی ،حق مؤلف ،حقوق مرتبط

 .1وكيل پايه يك دادگستري ،كارشناس ارشد حقوق مالكيت فكري ،تهران ،ايران.
Email: sh.poormohamadi@yahoo.com
نوع مقاله :مروري

تاریخ دریافت مقاله1931/2/7 :

تاریخ پذیرش مقاله1931/9/23 :

 / 54فصلنامه حقوق پزشكي

ویژهنامه حقوق مالکیت فکری 1931

مقدمه
خالق يك اثر ادبی هنري يا دارنده حقوق مرتبط حق اجازه يا منع استفاده ديگران از
اثر خود را دارد .يك نمايشنامهنويس میتواند مجوز دهد كه اثر وي با شروط تعيينشده
توسط وي ،روي صحنه اجرا گردد ،يك نويسنده میتواند با ناشر براي انتشار و توزيع
كتاب خود قرارداد ببندد ،يك آهنگساز يا موسيقيدان میتواند توافق كند كه اثر وي
روي ديسك فشرده ضبط شود .صاحبان حق میتوانند حقوق خود را شخصا اجرا كنند،
اما عمالً موارد زيادي هم وجود دارد كه مديريت شخصی حقوق غير ممكن است .يك
حق مؤلف و حقوق مرتبط در سازمانهای مدیریت جمعي

مؤلف نمیتواند بر همه استفادههايی كه از آثارش صورت میگيرد ،كنترل و نظارت كند.
مثالً او نمیتواند به تنهايی با هر ايستگاه پخش راديو و تلويزيونی در رابطه با مجوز
استفاده از اثرش و دريافت اجرت مذاكره كند ،اين مسأله براي سازمانهاي پخش هم
امكانپذير نيست كه براي استفاده از هر اثر داراي حق مؤلف به دنبال اجازه خاص از
مؤلف آن اثر بگردند.
امروزه مؤلفان ،اجراكنندگان ،توليدكنندگان آثار صوتی و ساير پديدآورندگان آثار
ادبی هنري ،به تنهايی قادر نخواهند بود حقوق خود را اجرا كنند يا مانع از نقض حقوق
خود شوند ،چراكه با پيشرفت وسايل تكثير ،توزيع ،ضبط و پخش ،كنترل اجراي حقوق
بسيار مشكل است .دشواري يا غير ممكنبودن عملی اين مسأله براي صاحبان آثار و
مصرفكنندگان موجب نياز به وجود سازمانهاي مديريت جمعی گرديد .پديدآورندگان و
دارندگان حقوق مرتبط میتوانند حقوق خود را به طور شخصی اعمال كنند يا آنها را
منتقل كرده و به ديگران واگذار كنند و يا از طريق سازمانهاي مديريت جمعی وارد
عمل شوند .سالهاست كه در بسياري از كشورهاي دنيا سازمانهاي مديريت جمعی به
نمايندگی از صاحبان حقوق مالكيت فكري وارد عمل شده و به اجراي حقوق آنها و
پيگيري موارد نقض حق میپردازند .اين سازمانها دارندگان حق را قادر میسازند در
شرايطی از اجراي حقوق خود و استفاده از آثارشان سود ببرند كه خود آنها به تنهايی
اميدي به سودبردن از اين موقعيتها ندارند.
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سازمانهاي مديريت جمعی حق مؤلف و حقوق مرتبط با دو هدف عمده به وجود
آمدهاند1 :ـ اجراي حقوق پديدآورندگان و دارندگان حقوق مرتبط به طور مؤثر ،كامل و
با هزينه كمتر؛ 2ـ امكان دسترسی آسانتر استفادهكنندگان به آثار و دريافت مجوزهاي
الزم.
مديريت جمعی حقوق از پيشينهاي بيش از صدوپنجاه سال در بسياري از كشورهاي
دنيا برخوردارند و نقش مهمی در پيشرفت فرهنگی و اقتصادي اين كشورها و حرفهايشدن
صنايعی همچون صنعت موسيقی ايفا میكند ،اما در حقوق ايران به آن پرداخته نشده
است و هنوز براي پديدآورندگان و صاحبان آثار شناخته شده نيستند .با توجه به اينكه
در پيش نويس قانون جامع مالكيت ادبی هنري كه از مدل پيشنهادي سازمان جهانی
مالكيت فكري الگو گرفته است ،سازمانهاي مديريت جمعی مورد توجه قرار گرفته
مديريت آنها ،نحوه نظارت بر كار آنها ،عوامل مؤثر در موفقيت آنها و وضعيت حقوق
ايران را در اين مسأله مورد بررسی قرار دهيم.
الف ـ پیشینه تاریخی
نخستين سازمانهاي مديريت جمعی حق مؤلف و حقوق مرتبط در فرانسه به وجود
آمدند .فرانسه همواره مهد هنر و موسيقی مخصوصاً هنرهاي نمايشی همچون تئاتر ،اپرا،
باله و كنسرت هاي بزرگ موسيقی بوده است .زمزمه مديريت جمعی حقوق به قرن
هجدهم برمیگردد .زمانی كه مالكان سالنهاي تئاتر و موسيقی با سوء استفاده از
موقعيت مالی و اجتماعی خود ،حقوق هنرمندان و صاحبان آثار را ناديده گرفته و آثار
متعلق به آنان را بدون اجازه آنها و بدون پرداخت هيچ اجرتی به اجرا درآورده و سود
سرشاري نصيب خود میكردند.
ايده مديريت جمعی حقوق را به پيرآگوستين بومارشه 1نسبت میدهند .او يك
نمايشنامه نويس مبتكر فرانسوي بود كه از نقض حقوق آثارش توسط مالكان تئاتر رنج
میبرد ،لذا در سال « ،1777نظامنامه عمومی نمايش» را در پاريس تدوين كرد .هدف

شیما پورمحمدی

است .در اين مقاله برآنيم ساختار و نظام سازمانهاي مديريت جمعی ،انواع حقوق تحت
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وي اقدام حقوقی عليه مالكان تئاترها بود كه آثار نويسندگان را بدون اجازه آنها اجرا
كرده و سود كالنی به دست میآوردند بدون اينكه به نويسنده اثر حقوقی بپردازند يا
حداقل حقوق معنوي وي را رعايت كنند .مالقات  22نفر از نويسندگان معروف درباره
موضوعات مالی اين نظامنامه  ،موجب بحث روي مديريت جمعی حقوق و پايهريزي
سازمانهاي مديريت جمعی به معناي امروزي گرديد( .گانر 2002 ،م).

دو آهنگساز به اسم پاول هنريون 2و ويكتور پريزوت 9و يك شاعر به اسم ارنست
بورگت 4هم با مشكل بومارشه در اجراي آثار خود مواجه شدند .آثار آنها در كافهاي
حق مؤلف و حقوق مرتبط در سازمانهای مدیریت جمعي

اجرا میشد و در ازاي آن از مشتريان پول بيشتري دريافت میشد كه بين اجراكنندگان
و صاحب كافه تقسيم میگرديد بدون آنكه حتی نامی از آهنگسازان و شاعر برده شود.
مالك كافه در مقابل اعتراض بورگت معتقد بود كه اجراي آثار وي براي همگان آزاد
است .بورگت در سال  1730همزمان با انقالب فرانسه به اقامه دعوا پرداخت و ادعا كرد
پديدآورندگان آثار بايد حق كنترل اجراي آثار خود را داشته باشند .وي نتوانست در اين
دعوا حكمی به نفع خود به دست آورد .پس از تغيير فضاي اجتماعی سياسی فرانسه و
همزمان با انتخاب آلفون دوالمارتين 5و ويكتور هوگو ،6دو نفر از برجستهترين شعرا و
بزرگان ادبيات فرانسه و جهان به عنوان نمايندگان مجلس ملی جديد ،كه هر دو عميقاً
به آزادي ،حقوق مدنی و تشويق خالقيت و انگيزه هنرمندان معتقد بودند ،بورگت مجددا
اقامه دعوا كرد و سرانجام در سال  1934برنده شد .از آن به بعد اين سه نفر با هم متحد
شدند تا بتوانند بهتر بر اجراي آثار خود نظارت كند .اين پرونده موجب شد حقوق
مؤلفان براي هميشه تغيير كند( .استاپس 2009 ،م.؛ گانر 2002 ،م).

بروز مشكالتی از اين دست براي هنرمندان فرانسوي ،موجب شد در سال  1950يك
گروه موسيقی  19نفره از آهنگسازان و خوانندگان نخستين سازمان مديريت جمعی به
نام «ساسم »7را تأسيس كنند .ساسم نخستين سازمان مؤلفان ،مصنفان و ناشران
موسيقی بود كه با هدف «دفاع از حقوق عمومی همه آهنگسازان و ترانهسرايان ،با يا بدون
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فعاليت مشترک با ناشرانشان و در رابطه با مالكان مكانهاي عمومی كه آثار ادبی و
موسيقايی آنها را اجرا میكنند» تشكيل شد( .گانر 2002 ،م).

به طور كلی پيشرفت سازمانهاي مديريت جمعی طی چهار مرحله صورت گرفت:
(استرلينگ 1339 ،م).

مرحله نخست از دهه  1700از اتحاد هنرمندان و نويسندگان و آهنگسازان در
فرانسه آغاز گرديد ،چراكه ديگر براي آنها غير ممكن و غير عملی بود كه بر اجراي
آثارشان كنترل كنند .نخستين سازمان مديريت جمعی تحت عنوان «ساسد »9به
منظورحمايت از حقوق مؤلفان تأسيس شد و پس از آن طی قرن  13و  20بسياري از
كشورهاي توسعهيافته صنعتی داراي سازمانهاي مديريت جمعی در رابطه با حقوق
مؤلفان بودند كه از جمله آنها «سيائه »3در ايتاليا« ،جما »10در آلمان 11و «پی آر
اس »12در انگلستان بود.
دوجانبه بين آنها بود .در سال  1326نمايندگانی از  19سازمان مديريت جمعی با
يكديگر جمع شده و يك چتر سازمانی تحت نام «سيزاک »19يعنی كنفدراسيون
بينالمللی انجمنهاي مؤلفان و آهنگسازان تشكيل دادند كه در حال حاضر نقش بزرگی
در مديريت بينالمللی و جمعی حقوق ناشران و مؤلفان بازي میكند( .استاپس 2009 ،م).

مرحله سوم پيشرفت سازمانهاي مديريت جمعی براي اداره حقوق اشخاصی غير از
مؤلفان بود .تا آن زمان فعاليت سازمانهاي مديريت جمعی بيشتر در رابطه با حقوق
مؤلفان بود ،ولی از اين زمان يعنی دهه  1390يكسري سازمانهاي مديريت جمعی براي
حمايت از حقوق توليدكنندگان آثار صوتی و اجراكنندگان به وجود آمد كه به آنها
انجمنهاي وصولكننده نيز گفته میشود .اين انجمنها به حمايت از حقوق پديدآورندگان
آثار سينمايی ،صوتی و تصويري مستقل از مؤلفان میپردازند.
مرحله چهارم با پيشرفت و توسعه وسايل و ابزارهاي فنی جديد و استفادههاي جديد
از آثار به دليل توسعه وسايل تكنولوژيكی آغاز شد .در اين مرحله بيشتر كشورها قوانينی

شیما پورمحمدی

مرحله دوم ارتباط بين سازمانهاي مديريت جمعی كشورها و ايجاد موافقتنامههاي
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را به تصويب رساندند كه بر اين وسايل و ابزار ماليات تعلق گيرد و اين مالياتها به
صاحبان آثار و اجراكنندگان تعلق گيرد« .ايفرو »14يعنی سازمان بينالمللی حق تكثير
سازمانی است كه اين مالياتها را بين اعضاي خود تقسيم میكند.
ب ـ تعریف سازمان مدیریت جمعی
همانگونه اشاره شد عمالً موارد زيادي وجود دارد كه مديريت شخصی حقوق غير
ممكن است .براي حل مشكالت و چالشهاي فراروي صاحبان آثار و مصرفكنندگان الزم
است اين سازمانها مانند يك واسطه وارد عمل شوند .مديريت جمعی ،نظامی است كه
حق مؤلف و حقوق مرتبط در سازمانهای مدیریت جمعي

بر اساس آن مالكان حقوق به يك سازمان مديريت جمعی اجازه میدهند حقوقشان را
اداره نمايند ،يعنی بر استفاده از آثارشان نظارت كنند ،با استفادهكنندگان احتمالی
مذاكره كنند ،به آن ها تحت شرايط مناسب مجوز دهند و پول دريافت كنند و در نهايت
مبالغ وصولشده را در ميان اعضا تقسيم كنند.
سازمان جهانی مالكيت فكري در تعريف مديريت جمعی آورده است( :وايپو2015 ،م).

مديريت جمعی عبارت از اجراي حق مؤلف و حقوق مرتبط توسط سازمانهايی است
كه به نفع و از طرف مالكان حقوق عمل میكنند ،اما اگر بخواهيم تعريف كاملتري از
سازمان مديريت جمعی ارائه دهيم بايد گفت سازمانی است كه داراي تشكيالت خاص
براي وصول و توزيع حقاالمتيازهايی است كه مصرفكنندگان در قبال استفاده از آثار
اعضايش میپردازند .هدف سازمان ارتقاي منافع مادي و معنوي اعضايش میباشد و
حداقل يكی از موارد اعطاي مجوز ،وصول و توزيع حق االمتياز را به صورت جمعی انجام
میدهد( .ميرزايی و همكاران 1996 ،ش).

مديريت جمعی حقوق يك ابزار ضروري براي اجراي مؤثر حقوق است .معموالً
صاحبان حق مؤلف يا حقوق مرتبط از موقعيت معامله ،مذاكره و چانهزنی پايينی
برخوردارند و فاقد قدرت نظارت و كنترل بر كل جامعهاند .وجود سازمانهاي مديريت
جمعی به عنوان نمايندهاي قدرتمند كه از جانب آنها به اجراي حقوقشان بپردازد ،آثار
آنها را با قيمت مناسب مورد دادوستد قرار دهد و منافع حاصله را جمعآوري كند و
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تقسيم نمايد ،در تضمين حقوق مزبور بسيار مؤثر خواهد بود .امروزه در بسياري از
كشورهاي دنيا اين امر به سازمانهاي مذكور محول شده كه به نمايندگی از دارندگان
حق به اجراي حقوق آنان میپردازند و به نظر میرسد كه اين بهترين راه اجرا و كنترل
حقوق اين افراد باشد( .وايپو1333 ،م).

اين سازمانها میتوانند زمينههاي مجوز براي طبقات مختلف استفادهكنندگان و
نرخهاي متفاوت را براي آنها سازماندهی كرده و استفادهكنندگان را متعهد كنند كه
حقوق صاحبان حق را رعايت كنند.
ج ـ مکانیزم مدیریت سازمانهای مدیریت جمعی
بسياري از مؤلفان و اجراكنندگان مايلند آثار آنها تا حد ممكن در سطح وسيعی
استفاده شود تا حداكثر درآمد را براي آنها داشته باشد و آثارشان نيز مشهور شود .به
ملی و حتی بينالمللی دسترسی سريع و راحتی داشته باشند .سازمان مديريت جمعی
نقش مهمی در تأمين اين نيازها دارد.
در يك سازمان مديريت جمعی سه گروه با هم در ارتباط هستند :صاحبان حق
مؤلف و حقوق مرتبط ،سازمان مديريت جمعی و استفادهكنندگان از آثار.
نويسندگان ،آهنگسازان ،خوانندگان ،موسيقيدانان ،اجراكنندگان ،ناشران ،عكاسان و
به طور كلی صاحبان حق مؤلف يا حقوق مرتبط اعضاي سازمانهاي مديريت جمعی
هستند و عضويت در اين سازمانها بسته به نوع فعاليتشان ،براي صاحبان اين حقوق به
جز سازمانهاي پخش راديوتلويزيونی آزاد است .سازمانهاي پخش راديوتلويزيونی اگرچه
از ذينفعان حقوق مرتبط هستند و در رابطه با آثار خود از حقوقی برخوردارند ،اما در
اصل جزء استفادهكنندگان آثار قرار میگيرند( .وايپو2015،م).

براي پيوستن به يك سازمان مديريت جمعی بايد يكسري اسناد و مدارک شخصی
به همراه اثر يا آثاري كه خلق شده است توسط متقاضی عضويت ،در اختيار سازمان قرار
گيرد .اين اطالعات بخشی از «مستندسازي »15را در سازمان تشكيل میدهند.

شیما پورمحمدی

عالوه استفادهكنندگان از آثار نيز در بسياري موارد مايلند به يك مجموعه وسيعی از آثار
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وقتی يك صاحب حق به سازمانهاي مديريت جمعی میپيوندد ،تمام يا بخشی از
حقوق خود را براي ادارهشدن به سازمان منتقل میكند يا حكم و مجوزي را براي اداره
اين حقوق به سازمان می دهد و به اين ترتيب سازمان در موقعيتی قرار میگيرد كه
میتواند به افرادي كه مايل به استفاده از آثار مذكور میباشند ،مجوز بدهد.
در رابطه اعضا با سازمان ،مالكيت حقوق به سازمان منتقل نمیشود .رابطه مالكانه
بين صاحب اثر و اثر او حفظ میشود و تنها مديريت حقوق به سازمان واگذار میگردد.
برخی ماهيت حقوقی واگذاري اداره حقوق را يك نوع وكالت تلقی میكردند و موضوع
حق مؤلف و حقوق مرتبط در سازمانهای مدیریت جمعي

وكالت را اداره حقوق میدانستند ،اما بيشتر نوعی واگذاري امانی است ،يعنی اداره حقوق
به صورت امانی به سازمان واگذار میشود و به همين دليل حقوق واگذارشده ،جزء
دارايیهاي سازمان شناخته نمی شود ،بلكه سازمان تنها اين حقوق را نزد خود حفظ
میكند تا به اعضاي خود برگرداند( .پالد فردريك 2005 ،م).

مصرفكنندگان براي استفاده از آثار تحت مديريت و حمايت اين سازمانها ،به طور
مستقيم با خود سازمان در ارتباط هستند و براي دريافت مجوز استفاده بايد با سازمان
مذاكره كنند .مجوزهاي اعطاشده از سوي سازمانها ممكن است به شكل جامع 16و
فراگير باشد كه در اين صورت استفادهكننده میتواند بدون نياز به مذاكرات بعدي ،از
كليه اقالم موجود در فهرست مجموعه آثار سازمان براي مدتی مشخص استفاده كند.
اعطاي مجوزهاي جامع يكی از مهمترين مزاياي سيستمهاي مديريت جمعی كامالً توسعه
يافته است و به مصرفكننده امكان استفاده از تمام فهرست آثار جهانی را میدهد.
صدور چنين مجوزهايی در مواردي امكانپذير است كه سيستم موافقتنامههاي چندجانبه
كامالً پيشرفته و توسعهيافته باشد .عمالً هرگز يك فهرست كامل آثار جهانی وجود ندارد،
چراكه در برخی كشورهاي جهان ،اصالً سازمانهاي جمعی مناسبی براي انعقاد
موافقتنامههاي چندجانبه وجود ندارد و يا برخی مؤلفان آثار خود را براي مديريت به
يك سيستم جمعی نسپردهاند( .جروايز 2006 ،م ).معموالً اين نوع مجوز در زمينه آثار
موسيقايی مورد استفاده قرار میگيرد ،چون هزينههاي نظارت موردي بر اثر باال بوده و
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صدور مجوز براي هر اثر به تنهايی دشوار و غير ممكن است ،لذا مجوز فراگير داده
میشود تا امكان مديريت و نظارت بهتر باشد.
برخی مجوزها نيز محدود يا «تبادلی »17بوده و فقط براي استفادههاي مشخصی
صادر میشوند .در اين نوع مجوزها مصرفكننده تنها اجازه استفاده از بعضی از آثار
سازمان را دارد يا میتواند از تمام آثار سازمان براي يك استفاده خاص بهره ببرد.
(جروايز 1139 ،م).

سازمان پس از وصول حقالزحمهها ،هزينههاي اداري را از آن كسر نموده و مابقی را
بين اعضا تقسيم می كند .در قوانين برخی كشورها نحوه تقسيم اين حقالزحمهها نيز
مشخص شده است.
به عالوه سازمان جهت جلوگيري از نقض حقوق صاحب اثر ،داليل را عليه ناقضين
جمعآوري كرده و با مستندات محكمهپسند در حوزههاي قضايی مختلف به اقامه دعوا
سازمان داده باشد.
اين سازمانها از كاركردهاي فرهنگی و اجتماعی نيز برخوردارند ،چراكه معموالً طبق
قوانين بايد درصدي از درآمدهاي خود را به مقاصد علمی ،آموزشی و فرهنگی اختصاص
دهند كه معموالً  %10درآمد ناخالص آنها را تشكيل میدهد.
اين سازمانها جهت برخورداري آثار از حمايت بينالمللی به انعقاد قراردادهاي
دوجانبه با ديگر سازمانها میپردازند ،چراك ه كاربرد قوانين ملی كه حقوقی را براي
ذينفعان آثار ادبی هنري و حقوق مرتبط تأسيس يا شناسايی میكنند به داخل مرزهاي
آن كشورها محدود میشود .بر اساس «اصل رفتار ملی» كه در كنوانسيون برن ،كنوانسيون
رم ،كنوانسيون حق مؤلف يونسكو و معاهده تريپس نيز مورد توجه قرار گرفته است ،با
مالكان خارجی آثار همچون اتباع خود كشور رفتار شده و آنها نيز از همان حمايتهاي
قانونی برخوردار میشوند ،لذا الزم است بين سازمانهاي مديريت جمعی يكسري
همكاريهاي بين المللی وجود داشته باشد تا حقوق اتباع كشورهاي عضو نه تنها در

شیما پورمحمدی

عليه ناقضين می پردازد .البته اين در مواردي امكان دارد كه صاحب اثر ،اين حق را به
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كشورشان ،بلكه در كشورهاي عضو معاهدات و كنوانسيونها اجرا گردد .امروزه شبكههاي
جهانی سازمانهاي مديريت جمعی تأسيس شده است كه نمايندگی سازمانهاي غير
دولتی بسيار قدرتمندي را بر عهده دارند كه نمونههاي آن ،سيزاک ـ كنفدراسيون
بينالمللی انجمنهاي پديدآورندگان و آهنگسازان ـ است كه در حوزه اجراي حقوق
آهنگسازان و مؤلفان در سطح بينالمللی به وجود آمد و به دنبال آن سازمانهاي حق
اجرا نيز به اين كنفدراسيون پيوستند .ايفررو 19و در سطح اروپا ،آپو 13ـ انجمن اروپايی
سازمانهاي اجراكنندگان ـ از ديگر نمونههاي روابط سازمانهاي مديريت جمعی در
حق مؤلف و حقوق مرتبط در سازمانهای مدیریت جمعي

سطح بينالمللی و بر اساس اصل رفتار ملی هستند( .گارنت 2005 ،م ).سازمانهاي
مديريت جمعی عالوه بر اين نوع همكاريهاي بينالمللی ،تحت «موافقتنامههاي
نمايندگی دوجانبه يا متقابل» نيز با هم همكاري كرده ،هر دو سازمان طرف موافقتنامه
تعهد میكنند ،مجموعه آثار خارجی موجود در محدوده ملی آنها مديريت شده،
اطالعات الزم مبادله شود ،ناقضان حقوق مورد تعقيب قرار گيرند و اجرت يا مبالغ
دريافتشده به سازمان خارجی طرف موافقتنامه پرداخت شود( .بنتلی 2001 ،م ).مثالً اگر
آثار يك مؤلف آرژانتينی كه اثر خود را در سازمان مديريت جمعی سادياک ثبت كرده
است ،از راديوي آلمان پخش شود ،سازمان مديريت جمعی آلمانی جما حقاالمتياز آن را
به سادياک پرداخته و آن هم به مؤلف آرژانتينی میپردازد( .استاپس 2009 ،م).

در سيزاک نيز ارتباط بين سازمانهاي مديريت جمعی در ساير كشورها با اين سازمان،
از طريق موافقتنامههاي چندجانبه است و موجب میشود همه اعضاي سازمان بتوانند
مجوز استفاده از مجموعه آثار موسيقی جهانی را صادر كنند .يك سازمان مديريت جمعی
كه عضو سيزاک است ،بعد از كسركردن هزينههاي اداري از حقالتأليفهاي جمعآوريشده،
درآمد حاصل را بين مصنفان و ناشران موسيقی بر اساس ميزان استفاده از اثر تقسيم
میكند .در واقع مجوزهاي سازمان به صورت جمعی صادر میشود ،اما توزيع حقالتأليفها
شخصی است( .اسچپنز 2000،م).
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سازمان جهانی مالكيت فكري نيز به عنوان قسمتی از فعاليتهاي همكاري خود در
جهت توسعهيافتگی بينالمللی ،از نزديك با برخی از اين سازمانها همچون
فدراسيون بينالمللی بازيگران ـ و

فيم21

فيا20

ـ

ـ فدراسيون بينالمللی موسيقيدانان ـ و

ايفپی 22ـ فدراسيون بينالمللی صنعت ضبط صدا ـ در ارتباط بوده و كار میكند .هدف
از اين كار كمك رسانی به كشورهاي در حال توسعه بر اساس تقاضاي آنها جهت
تأسيس سازمانهاي مديريت جمعی در آن كشورها يا توسعه سازمانهاي موجود در
آنهاست( .وايپو 2015 ،م ).دبيرخانه بينالمللی وايپو ،دادگاه بينالمللی وايپو را براي اجرا
و مديريت حق مؤلف و حقوق مرتبط در مواجهه با چالشهاي تكنولوژي ديجيتال
تشكيل داده است .اين دادگاه از سال  1337در سويل اسپانيا تشكيل شده است( .وايپو،
1333م).

د ـ انواع سازمانهای مدیریت جمعی
میشوند:
1ـ سازمانهايی كه فقط در يك زمينه خاص فعاليت میكنند؛
2ـ سازمانهايی كه به اجراي حقوق مختلفی میپردازند.
به عنوان مثال« ،ساسم» يعنی جامعه مؤلفان ،آهنگسازان و ناشران موسيقی فرانسه،
فقط در زمينه حق اجراي عمومی آثار موسيقايی فعاليت میكند ،اما «سيائه» يعنی
جامعه ايتاليايی مؤلفان و ناشران ،سازمانی است كه در زمينه اجراي حقوق آثار ادبی
هنري ،اجراي حقوق آثار موسيقايی و همچنين آثار صوتی تصويري ،فعاليت میكند.
صاحبان حقوق براي اينكه آثارشان در سطح گستردهاي مورد استفاده قرار گيرد و
حداكثر درآمد را براي آنها داشته باشد ،با سازمانهاي جمعی قراردادهايی منعقد میكنند
و در واقع اجراي كليه يا بخشی از حقوق خود را به سازمان واگذار میكنند .گاهی
صاحبان حق در چنين موافقتنامههايی درجههايی از انحصار در استفادههاي خاص را
براي خود حفظ میكنند ،مثالً يك سازمان جمعی در تبليغات خود موظف است از

شیما پورمحمدی

سازمانهاي مديريت جمعی از لحاظ انواع فعاليتهايشان به دو دسته تقسيم
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صاحب حق اجازه خاص بگيرد .يك صاحب حق كه عقايد و نظرات سياسی يا اخالقی
خاصی روي برخی موضوعات دارد ،می تواند از سازمان بخواهد كه اثر او را در ارتباط با
يك مسأله سياسی كه مورد توافق او نيست ،استفاده نكنند يا مثالً مؤلفی كه گياهخوار
است می تواند استفاده از اثر خود را در رابطه با تبليغات ماهی و مرغ يا رستورانهاي
عرضه غذاهاي گوشتی ممنوع كند( .استاپس 2009 ،م).

بر اساس نوع رابطه مالك حقوق با سازمان و ميزان كنترل وي بر حقوقش ،كه به آن
«درجه جمعگرايی »29گفته میشود چندين طرح براي سازمانهاي مذكور پيشبينی
حق مؤلف و حقوق مرتبط در سازمانهای مدیریت جمعي

شده است .منظور از درجه جمعگرايی ،سطح كنترل حقوق حفظشده توسط مالك حق
در مقابل سطح كنترل اجراشده توسط سازمان میباشد( .ديستابانجونگ 2004 ،م ).بر اين
اساس چندين طرح براي سازمانهاي مديريت جمعی عبارتند از1 :ـ سازمان مديريت
جمعی سنتی؛ 2ـ مركز تسويه حقوق24؛ 9ـ مكان واحد ارائه

خدمات25.

در يك سازمان «مديريت جمعی سنتی» ،نظام مديريت جمعی به طور كامل حاكم
است .در اين سيستم صاحبان حقوق به سازمان اجازه میدهند بر استفاده از آثارشان
نظارت كند ،با استفادهكنندگان در خصوص نرخ حقاالمتيازها مذاكره كند و تحت
شرايط خاصی به آنها مجوز اعطا كند ،اجرتها و حقالزحمهها را جمعآوري كند و
آنها را ب ين صاحبان حق توزيع كند .در يك چنين سيستمی بسياري از عناصر مديريت
حقوق استاندارد شده است :تعرفههاي مشابه ،شرايط اعطاي مجوز مشابه و قوانين توزيع
حق الزحمه مشابهی براي همه آثاري كه در يك طبقه قرار دارند ،حاكم است( .ميرزايی و

همكاران 1996 ،ش ).در واقع مالك به طور كلی كنترل مجوز براي حقوق آثار خود را به
سازمان می دهد و به جاي مالك ،سازمان است كه مجوزهايی جامع و كلی به ديگران
اعطا میكند .در هيچ يك از مراحل ،استفادهكننده طرف مذاكره مستقيم با پديدآورنده
قرار نمیگيرد ،به همين دليل به چنين سازمانهايی سازمان هاي مديريت جمعی كامل
يا سنتی گفته می شود .اين طرح براي آثار نمايشی و دراماتيك ،ادبی ،موسيقايی و
اجراي عمومی حقوق مرتبط مناسب است.
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در مراكز تسويه حقوق ،سازمان به گونهاي طراحی شده است كه مالك حقوق،
باالترين سطح كنترل بر آثار خويش را حفظ میكند .در اين مراكز صاحب اثر شرايط
بهره برداري از اثر ،ميزان اجرت و چگونگی پرداخت آن را تعيين میكنند و در واقع
استفادهكنندگان و صاحبان حق با هم مستقيماً طرف مذاكره هستند و سازمان دخالتی
در اين حوزهها ندارد و تنها بر اساس شرايط تعيينشده توسط اعضا ،مجوز بهرهبرداري از
آثار را میدهد .اين طرح براي حقوق تكثير آثار موسيقايی مناسب است.
يكی ديگر از طرحهاي سازمان هاي مديريت جمعی كه در واقع ائتالفی از چندين
سازمان مديريت جمعی میباشد با عنوان «مكان واحد ارائه خدمات» معروف میباشد
كه مجوز استفاده از آثار سازمانهاي عضو اين مجموعه و ائتالف را میدهند .اين
سازمانها معموالً براي حل مشكل توليد آثار چندرسانهاي به وجود میآيند ،زيرا
و آثار آن سازمان ها را در توليد اثر به كار برد كه اين بسيار مشكل است .اين ائتالفها
اين مشكل را حل میكنند و ديگر الزم نيست توليدكننده از چند سازمان ،مجوز
استفاده از آثار اعضايشان را اخذ نمايد.
هـ ـ انواع حقوق تحت مدیریت سازمانهای جمعی
همانطور كه اشاره شد انواع مختلفی از سازمانهاي مديريت جمعی وجود دارد كه به
طور جمعی به مديريت انواع حقوق میپردازند .از جمله اين حقوق میتوان به موارد زير
اشاره كرد:
ـ حق اجراي عمومی آثار موسيقايی (اجراي موسيقی در رستورانها ،تاالرها و ساير
مكانهاي عمومی).
ـ حق پخش راديوتلويزيونی (اجراهاي زنده يا ضبطشده در راديو و تلويزيون).
ـ حق تكثير مكانيكی آثار

موسيقايی26

مينیديسك يا ساير قالبها).
ـ حقوق اجرا در آثار نمايشی (تئاتر).

(تكثير آثار روي سیدي ،نوار كاست،

شیما پورمحمدی

توليدكننده اثر چندرسانهاي براي توليد اثر بايد از سازمانهاي مختلفی مجوز كسب كند
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ـ حق تكثير رپروگرافی آثار ادبی و موسيقايی (فتوكپی يا تكثير با وسايلی از اين
قبيل به مقدار بسيار زياد).
ـ حقوق مرتبط (حقوق اجراكنندگان و توليدكنندگان آثار صوتی براي به دستآوردن اجرت
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.
حق مؤلف و حقوق مرتبط در سازمانهای مدیریت جمعي

ـ حق فروش مجدد آثار هنري (در فرانسه به حق تعقيب معروف است)( .وادقانی1995 ،
ش).

به طور كلی میتوان گفت مهمترين كاركردهاي سازمانهاي مديريت جمعی عبارتند
از :اعطاي مجوز بهره برداري از آثار ،نظارت بر استفاده از آثار ،وصول حقالتأليفها و حق
امتيازها و توزيع آن ،پيگيري نقض حقوق و اقامه دعوا عليه ناقضان و انجام فعاليتهاي
فرهنگی و اجتماعی میباشد .البته نحوه عملكرد اين سازمانها در رابطه با آثار مختلف،
متفاوت است( .وايپو2015 ،م).

آثار موسیقایی :منظور از اين نوع آثار ،انواع آثار موسيقی مدرن ،كالسيك ،جاز،
سمفونی ،پاپ و ...خواه به صورت دستگاهی 27يا مصوت 29میباشد .سازمانهاي مديريت
جمعی در رابطه با حقوق اجراي عمومی و پخش راديوتلويزيونی اين آثار بر سه ستون
استوارند :مستندسازي ،دادن مجوز و توزيع اثر.
سازمان مديريت جمعی با استفادهكنندگانی مانند ايستگاههاي راديوتلويزيونی،
پخشكنندگان راديوتلويزيونی ،سينماها ،رستورانها و مانند آنها مذاكره میكند و به
آن ها مجوز استفاده از آثار داراي حق مؤلف را تحت مديريت خود ،با پرداخت اجرت
مناسب و تحت شرايط خاص میدهد .سازمان مديريت جمعی بر اساس مستندسازي
صورت گرفته (اطالعات اعضا و آثارشان) و برنامههاي پيشنهادي توسط استفادهكنندگان
(به طور مثال ،موسيقی اجراشده در راديو) ،حقالتأليف 23را بين اعضاي خود مطابق با
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قواعد مربوط به توزيع تقسيم میكند .مبلغی جهت هزينههاي اداري و اجرايی اين كار و
حتی در برخی كشورها جهت توسعه فعاليتهاي اجتماعی ـ فرهنگی از اجرت كسر
میگردد .اجرت پرداختشد ه به مالك حق مؤلف مطابق با استفاده از اثر و همراه با
استهالک استفاده از آن میباشد .اين فعاليتها و اقدامات با كمك سيستمهاي رايانهاي
كه براي اين كار طراحی شدهاند ،صورت میگيرد.
آثار نمایشی :اين آثار شامل نمايشنامهها ،فيلمنامهها ،نمايش كمدي ،باله ،تئاتر،
اپرا و موسيقی میشوند .عملكرد سازمانهاي مديريت جمعی در مورد اين آثار كمی
متفاوت بوده و بيشتر به عنوان نماينده مؤلف عمل میكنند .اين سازمان با سازمان
نماينده تئاتريك قرارداد كلی میبندد ،به طوري كه حداقل شرايط براي بهرهبرداري از
آثار خاص را تعيين میكن د ،اما اجراي هر نمايش مستلزم مجوز از مؤلف است كه يك
جمعی صدور اجازه از طرف مؤلف را اعالم میكند و عوض مربوط به آن را جمعآوري
میكند.
آثار چاپی :آثار چاپی به آثاري همچون كتاب ،مجله ،روزنامه ،گزارش و ...گفته
میشود .مديريت جمعی در مورد اين آثار ،اساساً شامل اعطاي حق تكثير ريپروگرافی
می شود .به عبارت ديگر يعنی دادن اجازه كپی و تكثير مواد حمايت شده به مؤسساتی
همچون دانشگاهها ،سازمانهاي عمومی ،كتابخانهها ،مدارس و شركتهاي مصرفكننده.
در برخی اسناد بينالمللی ترتيباتی براي اعطاي مجوزهاي اجباري وجود دارد كه میتوان
آن ترتيبات را در قوانين ملی هم گنجاند .در اين موارد يك اجرت منصفانهاي براي
صاحب حق در نظر گرفته میشود كه سازمان مديريت جمعی میتواند بر پرداخت
اجرت مزبور مديريت كند .در موارد خاصی ك ه تكثير براي استفاده شخصی و خصوصی
می باشد برخی قوانين ملی تمهيداتی براي پرداخت اجرت به صاحب حق در نظر
گرفتهاند كه بيشتر از طريق وضع ماليات روي تجهيزات كپی و تكثير فراهم میشود.

شیما پورمحمدی

قرارداد شخصی بر اساس شروط خاص مؤلف منعقد میشود ،سپس سازمان مديريت
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حقوق مرتبط :در قوانين ملی برخی كشورها حق اجرتی براي اجراكنندگان يا
توليدكنندگان آثار صوتی يا هر دو در حالتی كه ضبط صدا به صورت تجاري ،در دسترس
جامعه قرار گيرد يا براي پخش راديوتلويزيونی مورد استفاده قرار گيرد ،در نظر گرفته
شده است .حقالزحمههاي چنين استفادههايی توسط سازمانهاي مديريت جمعی
جمعآوري و بين اجراكنندگان و توليدكنندگان آثار صوتی يا هر كدام به طور مجزا بسته
به ارتباط آنها و موقعيت قانونی آنها در كشور ،توزيع میشود.
و ـ نظارت بر سازمانهای مدیریت جمعی
حق مؤلف و حقوق مرتبط در سازمانهای مدیریت جمعي

سازمان هاي مديريت جمعی به دليل ساختار و عملكردي كه دارند ،انحصاراتی براي
خود به وجود می آورند و امكان دارد از وضعيت انحصاري و غالب خود در بازار سوء
استفاده كنند ،لذا الزم است مكانيسمهايی براي كنترل و نظارت بر كار آنها وجود
داشته باشد و از سوء استفاده آنها جلوگيري شود .مكانيسمهايی كه در حال حاضر در
دنيا و باالخص اتحاديه اروپا وجود دار د بر اساس يك سيستم حل اختالف شكل گرفته
است كه میتواند در اختالفات ناشی از ارتباط بين حقوق مالكين ،استفادهكنندگان و
سازمانهاي مديريت جمعی مؤثر و گرهگشا باشد .اين مدلها طبق تجربيات اتحاديه
اروپا عبارتند

از90:

1ـ نظارت محدود و خصوصی به وسیله نهادهای تخصصی

31

در اين مدل نظارت دولتی كمی وجود دارد و محكمههاي خاص يا هيأتهاي داوري
خاص ،نظام تعرفهها و مجوزهاي سازمان مديريت جمعی را كنترل میكنند .اساس كار
اين سيستم ،حل اختالف بدون توسل به دادگاههاي عمومی است.
در اين سيستم كنترل خارجی لزوماً محدود به تعرفهها میشود و هيچ مقام خاصی
براي نظارت دائم روي سازمان مديريت جمعی در نظر گرفته نشده است .انجمن با
مسؤوليت محدود حق

اجرا92

در انگلستان ،نمونهاي از سازمانهاي جمعی با نظارت

محدود است كه به عنوان يك واحد خصوصی تأسيس شده است و ساختار و مالكيت آن
تحت هيچ نوع كنترل دولتی نيست .در قانون حق مؤلف ،طرحها و حق اختراع انگلستان
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هيچ مقررهاي در رابطه با شرايط شكلگيري سازمانهاي مديريت جمعی يا مقرراتی در
رابطه با فعاليتهاي آنها ديده نمیشود و نظارت دائم بر آنها پيشبينی نشده است و
تنها يك كنترل ويژه در موارد شكايت در نظر گرفته شده است( .جروايز 2006 ،م).

2ـ نظارت کلی (جامع) به وسیله نهادهای

داوری99

در اين مدل ،دولت وظايف مالكان حقوق ،سازمانهاي مديريت جمعی و استفادهكنندگان
را نسبت به يكديگر كنترل میكند و نهادهاي داوري به همه جنبههاي اختالف
رسيدگی میكنند .در واقع داوري ،بخشی از نظارت كلی و جامع است.
به اين نوع نظارت« ،نظارت محض »94نيز گفته میشود .مثالً طبق سيستم حقوقی
نظارتی آلمان كليه سازمانهاي مديريت جمعی تحت كنترل اداره ثبت اختراعات و
عالئم تجاري هستند و اين اداره بايد مطمئن شود كه سازمان از قدرت خود در رابطه با
داوري نيز براي حل اختالفات پيشبينی شده است( .جروايز 2006 ،م ).هيأت داوري
مستقل از اداره ثبت اختراع است ،انتصاب افراد در هيأت از سوي وزير دادگستري است
و اختالفات ناشی از قراردادها به آنها ارجاع میگردد ،ولی تصميمات هيأت داوري قابل
پژوهش در دادگاه تالی است.
3ـ نظارت کلی (جامع) به وسیله داوری محدود

35

در اين مدل نيز دولت وظايف مالكان حقوق ،سازمانهاي مديريت جمعی و
استفادهكنندگان را نسبت به يكديگر كنترل میكند .اختالفات فقط در موارد خاصی از
طريق داوري حل میشود ،يعنی داوري محدود شده است و در بيشتر موارد حل
اختالفات از طريق نظارت دادگاه مدنی صورت میگيرد.
ساسم يا جامعه مؤلفان ،آهنگسازان و ناشران موسيقی در فرانسه و ساير انجمنهاي
وصول و توزيع اين كشور ،از اين نوع نظارت برخوردار است .نظارتهاي دولتی بر آن از
طريق وزارت فرهنگ صورت میگيرد كه شامل تصويب يك سازمان ،رسيدگی ساالنه به
گزارش و توجيه صورتحسابها و تقاضاي اسناد مربوط به عملكرد سازمان و ...میشود.

شیما پورمحمدی

صاحبان حقوق و استفادهكنندگان از آثار سوء استفاده نمیكند .به عالوه يك پروسه
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تمام اعمال وزارت فرهنگ در خصوص اين انجمنها ،محدود و موازي با صالحيت
دادگاههاي مدنی است .به عالوه يك نهاد داوري هم در رابطه با حل برخی اختالفات
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
تصويري و اجراكنندگان نيز وجود دارد( .ميرزايی و همكاران 1996 ،ش).

4ـ نظارت (کلی) به وسیله دادگاههای مدنی

36

در اين مدل ،دولت كنترلكننده وظايف مالكان حقوق ،سازمانهاي مديريت جمعی
حق مؤلف و حقوق مرتبط در سازمانهای مدیریت جمعي

و استفادهكنندگان نسبت به يكديگر است و دادگاههاي مدنی صالحيت رسيدگی به همه
اختالفات را دارند.
به اين نوع نظارت كه در بسياري از كشورهاي اروپايی رايج است« ،نظارت واسط يا
ميانی »97نيز گفته می شود .در اين نوع نظارت ،عالوه بر تحميل يكسري شروط بر
سازمانهاي جمعی جهت شفافسازي اعمال آنها توسط قوانين ملی ،فعاليتهاي
سازمان تحت نظارت يك شخص يا مقام اداري خواهد بود كه اغلب اين شخص وزير
مرتبط با موضوعات حق مؤلف است( .جروايز 2006 ،م).

در ايتاليا اين نوع نظارت حاكم است .به عنوان نمونه ،سيائه تحت نظارت رئيس
جمهور بوده و هر نوع اختالفی در آن توسط دادگاههاي مدنی حل و فصل میشود.
ز ـ سازمانهای مدیریت جمعی در کشورهای در حال توسعه
مفهوم مديريت جمعی هم چون ساير مفاهيم حق مؤلف ،تا حدودي دير وارد آسيا و
اقيانوسيه شد ،در حالی كه اروپا و آمريكا نخستين گروههايی بودند كه ارزش اين موضوع
را درک كردند .اولين سازمان هاي مديريت جمعی در اين منطقه در استراليا ،ژاپن،
فيليپين ،كره جنوبی ،هند و هونگكونگ به وجود آمدند .برخی معتقدند در ميان
كشورهاي آسيايی ،كشور ژاپن از پيشرفتهترين قانون حق مؤلف برخوردار است كه
سيستم مديريت جمعی نيز در اين كشور با وضع قانون خاص در سال  1393مورد
حمايت قرار گرفته است .كشور آلمان نيز قانون مديريت جمعی خود را با الگوگيري از
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قانون ژاپن و البته مالحظه سنتهاي اجتماعی ژاپن و تأثيرات آن در نوع قوانين آنجا،
تدوين كرده است( .ميتسوئی 2007 ،م).

پيشرفت سيستم حق مؤلف در كشورهاي در حال توسعه مخصوصاً آن كشورهايی
كه مالك صنايع تفريحی همچون موسيقی و نمايش هستند ،تأثيرات مثبت زيادي براي
اين كشورها خواهد داشت .حمايت از آثار ادبی هنري اين كشورها موجب توسعه فرهنگ
ملی آن ها در داخل و خارج از كشور شده و امكان صادرات را براي آنها فراهم میكند و
اين تنها با ايجاد و تأسيس يك چارچوب مناسب ملی يعنی «سازمان مديريت جمعی»
ممكن نخواهد بود .سازمان مديريت جمعی میتواند در كنار تضمين حمايت از محصوالت
و آثار ادبی هنري در بازارهاي داخلی و خارجی ،درآمد قابل اعتمادي نيز براي مؤلفان و
صاحبان حقوق تعريف كند ،به طوري كه هر زمان آثار آنها مورد بهرهبرداري قرار
آنها افزايش يابد.
موفقيت رژيم مديريت جمعی بستگی به چندين فاكتور دارد .اين فاكتورها را میتوان
به سه طبقه كلی تقسيم كرد :سطح ملی ،سطح صنعتی و سطح شخصی.
در سطح ملی ،سياست ملی در رابطه با مكانيزم سازمانهاي مديريت جمعی شامل
وضع چارچوب حقوقی و قانونی مناسب و همچنين نوع دخالت و نظارت دولتی مد نظر
است .نظام مديريت جمعی می تواند منافع زيادي براي يك ملت داشته باشد ،لذا دولت
بايد به عنوان يك سياستگذار براي آن اهدافی مشخص و شفاف داشته و برنامههاي
كوتاه مدت و بلندمدتی تدوين كند و سطح مناسبی از دخالت دولتی را در اين زمينه
برگزيند .دولت بايد با بررسی هاي دقيق كارشناسی تعيين كند چه حقوقی به طور
جمعی اداره شوند ،اين سازمان ها چه ساختاري داشته باشند ،چه مقرراتی براي كنترل
اين سازمان ها و نوع مجوزهاي صادره وضع گردد تا مديريت جمعی به طور عادالنهاي
صورت گيرد و ضرور تا مكانيزم مناسبی براي حل اختالف وضع كند .بدون وجود تعهد و
اعتقاد دولت به چنين سيستمی ،اجراي اين سيستم در كشورها كارآمد نخواهد بود

شیما پورمحمدی

گرفت ،حقالتأليف مناسبی نيز به آنها پرداخته شود و به اين ترتيب خالقيت و انگيزه
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(ديستابانجونگ 2004،م ).دولتها با الزام تمام سازمانها دستگاههاي دولتی به پرداخت
حقاالمتياز صاحبان حق و رعايت حقوق مؤلف نقش مؤثري در حمايت مؤلفان و ايجاد
سازمانهاي جمعی ايفا میكنند.
پيشنياز مهم و اصلی تشكيل سازمان مديريت جمعی ،داشتن قوانين مناسبی در
رابطه با حق مؤلف است .طبق گفته لوينسكی ،99يك قانون حق مؤلف مدرن بايد شامل
پنج بخش اصلی باشد كه مقررات مربوط به نظام مديريت جمعی ،جزء چهارم و يك
بخش ضروري آن است .الزم است كشورها در قانون حق مؤلف خود يا در قانونی خاص،
حق مؤلف و حقوق مرتبط در سازمانهای مدیریت جمعي

مقررات حاكم بر نظام مديريت جمعی را دقيقاً تدوين كنند و مسائلی همچون نوع
نظارت بر آن ها ،ميزان دخالت دولت و نحوه حل و فصل اختالفات را به طور شفاف و با
در نظرگرفتن رشد تكنولوژيهاي نوين در آن بيان كنند( .آنكتاد 1336 ،م).

در سطح صنعتی ،عواملی همچون عملكرد مناسب ناشران و كمپانیهاي ضبط صدا و
تصوير و همچنين طرز مديريت سازمان مديريت جمعی اهميت دارد.
ناشران در بسياري كشورها نقش مهمی در ياريكردن مؤلفان ،حفظ منافع آنها و
تعادل موقعيت مذاكره و معامله مثالً ميان مصنفان و آهنگسازان و كمپانیهاي ضبط ايفا
میكنند ،لذا در طراحی نظام مديريت جمعی بايد اين فاكتور نيز مد نظر قرار گيرد.
از طرفی نحوه مديريت سازمان هاي مذكور در موفقيت اين سيستم مهم است .اين
سازمانها متعهدند حقالتأليف آثار را جمعآوري و به طور عادالنهاي توزيع كنند ،لذا
شفافيت عملكرد آنها و امانتداري از عناصر ضروري و حياتی تضمين اعمال آنها
جهت انجام صحيح وظايفشان و همچنين توسعه فرهنگ ملتها كه يكی از اهداف عمومی
آنهاست ،میباشد .شفافيت عملكرد شامل انتشار گزارشهاي ساالنه ،حسابرسی ،ماليات
و تنظيم قواعد و مقررات توزيع در اين سازمانها خواهد بود( .اركوالنی 2002 ،م).

در سطح شخصی فاكتورهايی همچون اتحاد مؤلفان و مصنفان و صاحبان حق در هر
كشور و وجود آگاهی و نگرش علمی مناسب مطرح میشود .نخستين سازمانهاي مديريت
جمعی از اتحاد و همكاري مؤلفان و مصنفان در فرانسه به وجود آمد و همكاري آنها
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بود كه عامل قدرت آن ها در شناسايی حقوقشان شد .الزم است در ساير كشورها نيز
مؤلفان و ساير صاحبان حق به منظور افزايش قدرت مذاكرات جمعی با هم متحد شوند،
حقوق خود را بشناسند و اهميت همكاري و مديريت جمعی را براي حفظ و اجراي
حقوق خود درک كنند.
يكی از چالشهاي موجود در اين رابطه ،ضعيفبودن بنيه اقتصادي دارندگان حق
است كه عمالً تأسيس و اداره سازمان را توسط آنها غير ممكن میكند ،چراكه سرمايه
الزم را براي اين كار ندارند.
عالوه بر اين ،بايد در هر كشوري نگرش علمی مناسبی در اين رابطه وجود داشته
باشد .سيستمی كه به صرف فشارهاي بينالمللی و تجارت خارجی و نه به خاطر
احساس نياز مردم يك كشور ،به وجود آيد نمیتواند چندان مؤثر و كارآمد باشد .در
مثالً اين آگاهی به وجود آيد كه با وجود نظام مديريت جمعی ،صنايع فرهنگی محلی از
حمايت بيشتري برخوردار میشوند و كمتر صدمه میخورند و انگيزه مبتكران محلی نيز
افزايش میيابد( .الينگ 1339 ،م).

بدون شك موافقتنامه تريپس نيز در سالهاي اخير نقش بسيار مهمی در افزايش
فعاليت هاي قانونگذاري رخ داده در منطقه آسيا و اقيانوسيه در زمينه «مديريت جمعی»
داشته است .تريپس اعضا را موظف به رعايت مواد  1تا  21كنوانسيون برن و ضميمه آن
می كند كه اجراي اين مقررات در صورت فقدان سيستم مديريت جمعی مؤثر و مناسب
براي اجرا و مديريت حق مؤلف و حقوق مرتبط ايجاد كنند( .وايپو 1333 ،م).

عليرغم الزامات موافقتنامه تريپس هنوز هم در برخی كشورهاي آسيايی قانون حق
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
ورود و دخالت قانونگذار در زمينه مديريت جمعی ديده میشود .دولتها در منطقه آسيا

شیما پورمحمدی

طراحی و اجراي هر نظام و سيستمی بايد منفعت محلی آن كشور مد نظر قرار گيرد.
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نقش هدايتكنندهاي در تشويق به توسعه سازمانهاي جمعی ايفا میكنند .الزم است
سيستمهاي قضايی در برخی كشورهاي آسيايی اصالح شود ،در غير اين صورت مديريت
جمعی به طور جدي آسيب می بيند .اكنون بسياري از قانونگذاران ،مديريت جمعی را در
پيشنويس قوانين خود وارد كردهاند و به اهميت آن پی بردهاند( .جروايز 2006 ،م).

ح ـ نقش وایپو در تأسیس و توسعه سازمانهای مدیریت جمعی
اهميت مديريت جمعی حق مؤلف و حقوق مرتبط از سال  1370مورد توجه جدي
سازمان جهانی مالكيت فكري (وايپو) و يونسكو كه مديريت معاهده جهانی حق مؤلف را
حق مؤلف و حقوق مرتبط در سازمانهای مدیریت جمعي

برعهده دارد ،قرار گرفت .وايپو و يونسكو جلسات متعددي راجع به مسائل حق مؤلف و
حقوق مرتبط و بهترين روشهاي مديريت و اجراي اين حقوق برگزار كردهاند در خصوص
اين موضوع راه حلهاي مختلفی همچون طرح هاي قراردادي ،مجوزهاي اجباري،
ماليات بر وسايل تكثير و مديريت جمعی پيشنهاد شده است كه از ميان آنها ،نظام
مديريت جمعی به عنوان بهترين جايگزين براي همه اين روشها معرفی شده است.
(ميرزايی و همكاران  1996 ،ش).

دبيرخانه بينالمللی وايپو كمك به توسعه و رشد مديريت جمعی حقوق و تأسيس
سازمان هاي مديريت جمعی در كشورهاي در حال توسعه را از وظايف خود میداند و
براي اين امر برنامههاي مختلفی دارد كه با تقاضاي رسمی دولتها و همكاري آنها با
وايپو ،در هر كشوري اجرا خواهد شد .بدين منظور الزم است ابتدائاً كشور متقاضی،
تقاضاي رسمی خود را به اين سازمان تقديم كند .وايپو با بررسی شرايط و انجام
تحقيقات الزم ،يك برنامه كاري تهيه میكند و كمكهاي الزم را براي تأسيس يا توسعه
سازمان مديريت جمعی در آن كشور ارائه میدهد كه شامل موارد زير است1 :ـ حقوقی؛
2ـ فنی؛ 9ـ ساختاري و 4ـ عملی( .دوراسمان 2011 ،م).

كمكهاي حقوقی شامل ارائه مشاورههاي حقوقی در رابطه با قوانين حق مؤلف
میشود .وايپو پيشنويسهاي قانونی يا پيشنهاداتی در زمينه اصالح حقوق و مقررات
حق مؤلف موجود در آن كشور ارائه میكند كه متقاضی میتواند از اين پيشنويسها به
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عنوان مدلی براي قانونگذاري استفاده كند .همچنين پيشنويسهاي قوانين نظارت بر
سازمانهاي مديريت جمعی را در اختيار آنها قرار میدهد تا جهت تصويب قوانين الزم
در داخل كشور از آنها بهره بگيرند.
كمكهاي فنی وايپو شامل ارائه مشاورههاي الزم و دورههاي آموزشی براي مقامات
دولتی و هيأتهاي نمايندگی اعزامی از سوي دولتهاست .در اين زمينه مشاورههاي
الزم را داده و براي آنها دورههاي اموزشی الزم را در ژنو تشكيل میدهد .هدف اصلی از
اين دورهها و برنامهها ،آگاهی بخشی در مورد تأسيس و توسعه سازمانهاي مديريت
جمعی و حرفهايكردن تجارت از طريق آنهاست.
كمكهاي ساختاري وايپو شامل پروژههاي اتوماسيون نرمافزاري و سختافزاري
می شود .از آنجا كه براي تشكيل يك سازمان مديريت جمعی ،وجود ابزارهاي مدرنی
آثار و جمع آوري و توزيع درآمدهاي حاصله ضروري است ،دبيرخانه وايپو دسترسی به
تجهيزات رايانهاي و نرمافزاري الزم را براي كشورهاي متقاضی تسهيل میكند.
كمكهاي عملی وايپو شامل آموزش پرسنل الزم براي اين سازمانهاست .وايپو
دورههاي آموزشی الزم را براي مديركل سازمان ،مديران بخشهاي مختلف سازمان،
هيأت مديره و كارمندان برگزار میكند .كشورهايی كه در آنها سازمانهاي مديريت
جمعی تأسيس شده است و قصد توسعه و پيشرفت سازمانهاي خود را دارند از
آموزشهاي پيشرفته وايپو برخوردار میشوند.
از جمله سازمان هاي مديريت جمعی كه با وايپو همكاري نزديك دارند میتوان
سيزاک ،93اس.سی.اي.پی.آر 40و ايفپی 41نام برد .نمايندگان اين سازمانها در سمينارهاي
آموزشی كه توسط وايپو ترتيب داده میشود شركت فعال داشته و تجربيات خود را در
اختيا ر ساير كشورهايی كه قصد تأسيس يا توسعه سازمانهاي مديريت جمعی دارند
قرار میدهند .سيزاک از جمله سازمان هايی است كه به دليل ارتباط گسترده با
سازمانهاي مديريت جمعی سرتاسر دنيا از اهميت ويژهاي برخوردار است.

شیما پورمحمدی

همچون پايگاههاي اطالعاتی داده و تجهيزات رايانهاي براي ارتباط با استفادهكنندگان از
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عضويت در اين سازمان مانند پيوستن به يك شبكه جهانی حمايت از حقوق
صاحبان آثار است .سيزاک در بسياري از كشورهاي دنيا به تأسيس سازمانهاي مديريت
جمعی كمك كرده است.

حق مؤلف و حقوق مرتبط در سازمانهای مدیریت جمعي

 / 44فصلنامه حقوق پزشكي

ویژهنامه حقوق مالکیت فکری 1931

نتیجهگیری
در جمهوري اسالمی ايران ،سازمانهاي مديريت جمعی براي اولينبار در پيشنويس
(اليحه) قانون جامع مالكيت ادبی ،هنري و حقوق مرتبط كه از مدل پيشنهادي سازمان
جهانی مالكيت فكري الگو گرفته ،مورد توجه قرار گرفتهاند .در ماده آخر اين اليحه ،به
طور كلی به تشكيل تشكلهاي غير دولتی در جهت حمايت از حقوق مذكور اشاره شده
است و تهيه آيين نامه اجرايی اليحه مذكور به وزرات فرهنگ و ارشاد اسالمی واگذار
شده است.
امروزه يكی از مشخصههاي وجود نظام حقوق مالكيت ادبی هنري مدرن در دنيا
وجود سازمان هاي مديريت جمعی جهت حمايت از حقوق صاحبان حق ،اجراي حقوق و
جلوگيري از نقض آنها میباشد .در حال حاضر كشورهاي در حال توسعه با فشارهاي
جمعی حق مؤلف و حقوق مرتبط در يك كشور ثابت میكند كه آن كشور به طور مؤثري
مدافع حق مؤلف و حقوق مرتبط است .متأسفانه با آنكه از تأسيس اولين سازمانهاي
مديريت جمعی سالها میگذرد و اين نوع مديريت حقوق مدتهاست كه جايگاه خود را
به خوبی در قوانين حق مؤلف بسياري از كشورها باز كرده است ،همچنان در كشور ما
ناشناخته مانده است .اولين قانون حق مؤلف ايران يعنی «قانون حمايت از مؤلفان،
مصنفان و هنرمندان »42در زمان خود قانون نسبتاً جامع و پيشرفتهاي محسوب میشده
است ،اما الزم بوده طی اين سالها اين قانون مورد بازنگري قرار گيرد يا قوانين
جامعتري در اين رابطه تدوين گردد.
با توجه به اينكه چنين سازمانهايی در ايران فاقد سابقه قانونگذاري و عملی
میباشند الزم است حال كه بعد از مدتها چنين مسأله مهمی مورد توجه قرار گرفته
است ،قانونگذار به سرعت از كنار آن نگذرد و به اشاراتی كلی درباره آن بسنده نكند و
براي ورود چنين سازمانهايی در نظام حق مؤلف كشور تدابير دقيقتري در قانون جديد
پيشبينی كند كه در آن نحوه تشكيل چنين سازمانهايی ،نحوه مديريت در آنها ،سيستم

شیما پورمحمدی

بينالمللی زيادي در جهت حمايت از حق مؤلف روبرو هستند .وجود سيستم مديريت
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حل اختالف و چگونگی نظارت بر اعمال آنها دقيقاً بيان شود .واگذاري چنين امر مهم و
نوينی به آييننامه چندان صحيح و اصولی به نظر نمیرسد .امروزه در بسياري از
كشورهاي دنيا كه سازمانهاي مديريت جمعی دارند ،يك فصل يا حداقل چندينماده از
قوانين حق مؤلف به سازمانهاي مديريت جمعی و قواعد مربوط به آنها اختصاص پيدا
كرده است و در برخی كشورها نيز در خصوص مديريت جمعی ،قانون خاص وجود دارد.
البته اين نكته بايد مد نظر قرار گيرد كه سازمانهاي مديريت جمعی در هر كشور
متأثر از محيط سياسی ،اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادي آن كشور میباشند .اگر يك نوع
حق مؤلف و حقوق مرتبط در سازمانهای مدیریت جمعي

سازمان مديريت جمعی در برخی كشورهاي توسعهيافته با موفقيت كار میكند به اين
معنا نيست كه در يك كشور در حال توسعه هم لزوماً اين نوع سازمان ،كاربردي و قابل
تطبيق با شرايط آن كشور باشد .به همين دليل اجراي رژيم مديريت جمعی در
كشورهاي در حال توسعه هنوز نيز مورد بحث است .تجربه ساير كشورها نشان داده
است كه صرف قانونگذاري در اين زمينه ،نمیتواند موفقيت اين نظام را تضمين كند و
الزم است در كنار قانونگذاري ،نظارت بر اين سازمانها و جلوگيري از سوء استفاده
احتمالی آن ها از موقعيتی كه دارند ،فاكتورهايی همچون پيشينه فرهنگی ،نگرش و طرز
تلقی مؤلفان و پديدآورندگان كشور و رويههاي محلی در اين زمينه مورد بررسی قرار
گرفته و مطالعات بيشتري روي عوامل موفقيت اين نظام در كشور صورت

گيرد49.

با توجه به تقاضاي عضويت كشور در سازمان جهانی تجارت ،الزم است شرايط داخلی
خود را در رابطه با صنايع فرهنگی بهبود بخشيده و ارتقا دهيم تا قابليت رقابت با آثار
خارجی را داشته باشيم .ورود نظام مديريت جمعی در حقوق ايران میتواند تا حدود
زيادي وجهه بينالمللی كشور را در رابطه با حمايت از حقوق مالكيت ادبی هنري باال
ببرد .به عالوه موجب ارتقاي سطح حمايت از حق مؤلف و حقوق مرتبط و حرفهايشدن
تجارت در اين زمينهها گردد و بدينوسيله موقعيت صاحبان حقوق همچون نويسندگان،
هنرمندان ،آهنگسازان ،خوانندگان و ...را بهبود بخشد ،چراكه اين افراد اغلب از وضعيت
معامله و چانهزنی پايينی در مقابل استفادهكنندگان آثار كه معموالً سازمانها و مراكز
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بزرگ دولتی و غير دولتی برخوردارند .سازمان مديريت جمعی به نمايندگی از اعضاي
خود به مذاكره میپردازد و مانع از استفادههاي غير منصفانه و نقض حقوق اين افراد در
داخل و خارج كشور میشود .با توجه به ارتباط سازمانهاي مديريت جمعی سرتاسر دنيا
از طريق موافقتنامههاي دويا چندجانبه با يكديگر ،تأسيس سازمان مديريت جمعی
باعث ارتقاي كيفی و كمی آثار نيز میشود ،چراكه وقتی صاحب اثر بداند با تقديم اثرش
به يك سازمان مديريت جمعی ،اثر او در ليست آثار مورد حمايت در ساير كشورهاي
دنيا نيز قرار میگيرد تالش میكند اثري با سطح كيفی و كمی بهتر و باالتر تاليف و
توليد كند تا در مواجه با ساير آثار از اقبال الزم برخوردار شود .از طرف ديگر همانطور
كه اشاره شد ،براي استفادهكنندگان هم ارتباط و مذاكره با چنين سازمانهايی خيلی
راحتتر و به صرفهتر از پيداكردن صاحب اصلی حقوق و معامله و چانهزنی بر سر واگذاري
داخل كشور ارتباط پيدا كرده و اين امر موجب تشويق اين افراد شده و باعث رشد
صنايع فرهنگی داخل كشور میشود.
در اليحه جامع حمايت از مالكيت ادبی ،هنري و حقوق مرتبط براي نخستينبار
تأسيس اين سازمانها و تشكلها به صورت غير دولتی پيشبينی شده است ،اما توجه
در سازوكار اين سازمانها ،نوبودن و مسبوق به سابقهنبودن اين مسأله در نظام حقوقی
ايران لزوم همكاري و ارتباط با سازمان جهانی مالكيت فكري و سازمانهاي مديريت
جمعی موفق دنيا را دوچندان میكند .بهترين راه براي تأسيس سازمان مديريت جمعی
در كشوري نظير ايران كه هيچ سابقه و تجربهاي در اين رابطه ندارد همكاري با سازمان
جهانی مالكيت فكري و استفاده از ظرفيتها ،امكانات ،تسهيالت و تجربيات اين سازمان
است.
پيشنهاد میشود با توجه به فعاليتهاي دبيرخانه بينالمللی وايپو در زمينه توسعه
سازمانهاي مديريت جمعی در كشورهاي در حال توسعه و ارائه خدمات حقوقی مشاورهاي،
آموزشی  ،فنی و نرم افزاري به كشورهاي متقاضی و همچنين ارتباط و همكاري اين

شیما پورمحمدی

حقوق است و موجب میشود استفادهكنندگان خارجی نيز با آثار هنرمندان و مؤلفان
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سازمان با برخی از بزرگترين و موفقترين سازمانهاي مديريت جمعی دنيا ،وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی تقاضاي رسمی همكاري خود را در اين زمينه به دبيرخانه وايپو
تقديم و براي تشكيل و راهاندازي سيستم مديريت جمعی در كشور ،ارتباطات مؤثري با
اين دبيرخانه برقرار كند .همانطور كه اشاره شد وايپو با بررسی قوانين و مقررات موجود
در كشور و ساير شرايط د اخلی كشور ،يك برنامه كاري مناسب تهيه كرده و به مقامات
رسمی كشور آموزشهاي الزم را داده و تسهيالت الزم را در اختيار آنها قرار داده و
مشخص میكند براي تأسيس يك سازمان مديريت جمعی چه امكانات و نيروهايی الزم
حق مؤلف و حقوق مرتبط در سازمانهای مدیریت جمعي

است.
عالوه بر وايپو ،میتوان از تجربيات سازمانهاي مديريت جمعی كه همكاري و ارتباط
نزديك با وايپو دارند نظير سيزاک ،نيز بهره گرفت .در اين مورد هم بايد تقاضاي رسمی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به سازمان مربوطه ارسال شود تا پروسه همكاري آغاز
شود .سازمان نمايندگانی را براي بررسی شرايط داخلی كشور میفرستد و با تدوين
برنامه كاري بر اساس نتايج بررسیها ،به تأسيس يك سازمان مديريت جمعی در كشور
كمك میكند .بدون شك بهرهگيري از آموزشها و خدمات حقوقی سازمان وايپو كه
سازمان جهانی مالكيت فكري است و با سازمانهاي مديريت جمعی دنيا در ارتباط
است ،میتواند بسيار راهگشا و مفيد باشد.
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پینوشتها
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
 فدراسيون بينالمللی سازمانهاي تكثير ريپروگرافی.19
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.
Keywords
Collective Management, Collective Management Organization,
Copyright, Related Rights
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