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 یجمع تیریمد یهاسازمان انواع

 1ماهونکی یپورمحمد مایش

 دهیچک

 حق ر،یتکث حق رینظ یمتعدد یانحصار حقوق از یهنر و یادب آثار دآورندگانیپد

 موجب یارتباط نینو یهایفناور روزافزون رشد .برخوردارند عیتوز و عرضه حق پخش،

 آثار صاحبان و است دهیگرد یهنر و یادب آثار از مجاز غیر و مجاز یهاهاستفاد لیتسه

 طیشرا نیا در .ستندین آثارشان از مجاز غیر ای مجاز یهاهاستفاد کنترل به قادر دیگر

 از تیحما یبرا ابزار نیبهتر یجمع تیریمد یهانسازما و یجمع تیریمد سیستم

 و ایشان میان واسطه عنوان به که هستند حقوق عاننفذی و آثار دآورندگانیپد منافع

 یکشورها در یجمع تیریمد سازمان نوع سه امروزه .نندکمی عمل کنندگانرفمص

 پوشش تحت حقوق و فعالیت هحوز به بسته هانسازما نیا .ردازندپمی تیفعال به مختلف

 ،هانسازما قبیل نیا جیرا نوع .هستند یگوناگون یهامزیمکان و هاشرو دارای خود

 یاعضا طرف از معمول طور به هانسازما نیا .ددار نام «یسنت یجمع تیریمد سازمان»

 و کرده صادر مجوز و مذاکره کاربران توسط آثار از استفاده طیشرا و هاخنر سر بر خود

 و «حقوق هیتسو مرکز» ،هانسازما نیا گرید نوع دو .نندکمی آوریجمع را ازهایامت حق

 واسطه و دالل عنوان هب شتریب سازمان هانآ در که است «خدمات هارائ واحد مکان»

 .ودشمی نییتع آثار صاحبان توسط آثار از استفاده طیشرا و هاهتعرف و کرده عمل

 

 کلیدی واژگان

 خدمات ارائه واحد مکان حقوق، هیتسو مرکز ،یجمع تیریمد سازمان ت،یرایکپ
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 مقدمه

 ای نهاد دخالت ازمندین موارد از یاریبس در یفکر تیمالک حقوق ثرؤم یاجرا

 با مذاکره امکان اثر صاحب .است کنندگانمصرف و اثر صاحب نیب واسط یازمانس

 مثل یبزرگ کنندگانمصرف مقابل در معموالً و ندارد را کنندگانمصرف ادیز تعداد

 هاهفروشگا و شینما یهانسال ،ییویراد یهاهستگایا ،یونیزیوتلویراد پخش یهانسازما

 امکان مواقع یاریبس در و است برخوردار ینییاپ یزنچانه و تیمعامال تیموقع از

 .ندارد را آثارش از مجوز بدون یهاهاستفاد کنترل

 و اثر صاحب با ارتباط یبرقرار ییتوانا همواره زین آثار کنندگانمصرف یطرف از

 در کهاین ضمن .ندارند را منصفانه و عادالنه طیشرا تحت او از مجوز کسب

 و بود خواهد ممکن ریغ و دشوار یکار متعدد، یمجوزها کسب موارد یاریبس

 واحد مکان کی از مجوز صدور ای آثار از یستیل از استفاده یبرا یکل یمجوزها

 نیب یمناسب هواسط یجمع تیریمد یهانسازما .است الزم متعدد آثار یبرا

 است داده نشان کشورها اتیتجرب و اندشده شناخته کنندگانمصرف و آثار صاحبان

 .دارند حقوق یاجرا و رابطه طرف دو هر از تیحما در یثرؤم و یاتیح اریبس قشن که

 انواع است الزم بار،نینخست یبرا یجمع تیریمد سازمان کی سیسأت جهت

 مورد کدام هر یحقوق یساختارها و ایدن در موجود یجمع تیریمد یهانسازما

 انتخاب مدل نیتربه کشور، هر در موجود طیشرا اساس بر تا ردیگ قرار یبررس

 تیریمد یهامستیس) بخش پنج در موضوع نیا یبررس به مقاله نیا در .گردد

 ،حقوق هیتسو مرکز ،یسنت یجمع تیریمد سازمان ،مرتبط حقوق و رایتکپی

 پرداخته (جمعی مدیریت سازمان یک کلی ساختار و خدمات هارائ واحد مکان

 .ودشمی
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 مرتبط حقوق و رایتکپی تیریمد یهامستیس ـ الف

 یبندمیتقس نوع دو به را مرتبط حقوق و رایتکپی تیریمد یهامستیس حقوقدانان

 در 9قحقو مشترک تیریمد ستمیسو  1قحقو یجمع تیریمد ستمیس :اندکرده

 و گرفته صورت« یجمع» عنصر کی اساس بر تیریمد ،یجمع تیریمد ستمیس

 طیشرا ،هاهتعرف مثال طور به یعنی ،ردازدپمی یجمع اهداف ارائه به سازمان

 توسط و است مشابه اعضا کل یبرا و کسانی درآمدها عیتوز قواعد ومجوزدهی 

 شده رنگمک یجمع عناصر مشترک، تیریمد ستمیس در .ودشمی نییتع سازمان

 ومجوزدهی  طیشرا ،هاهتعرف یعنی ،اندداده یشخص کامالً عناصر به را خود یجا و

 ینقش سازمان و ودشمی نییتع یشخص صورت به و اعضا خود توسط عیتوز قواعد

 اساس بر مجوز صدور مرکز و منبع کی عنوان به تنها و ندارد هانآ نییتع در

 نیا در .ندکمی عمل درآمدها عیتوز و آوریجمع و اعضا توسط شدهنییتع طیشرا

 یمابق و شده کسر تیریمد یهاهنیهز درآمد، «یواقع عیتوز» یجا به ستمیس

 م.( 9339، فیسور) .دشومی پرداخته حق ای اثر صاحب به شدهآوریجمع اجرت

 یجزئ یجمع تیریمد دوم نوع در و کامل یجمع تیریمد اول، نوع در واقع در

 و ودشمی دهید یسنت یجمع تیریمد یهانسازما در شتریب اول نوع .دارد وجود

 یهااستفاده مجوز دورص تال،یجید طیمح در حقوق تیریمد در یمهم نقش دوم نوع

 «حقوق هیتسو مرکز» آنی هانمونه که دارد ایچندرسانه محصوالت مجوز و نیآنال

 یجمع تیریمد یهاسازمان بر نظارت، البته بحث است« خدمات ارائه واحد مکان» و

 محدود، داوری مدنی، هایدادگاه وسیله به نظارت جمله از آن مختلف هایمدل و

 از خارج که آنجا از ولی است، مفصلی بحث نیز داوری هادن و تخصصی نهادهای

 در است، مقاله این بحث موضوع یعنی، جمعی مدیریت یهانسازما اصلی ساختار

 ش.( 1135 ماهونکی، )پورمحمدی شود.نمی پرداخته آن به اینجا
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 یسنت یجمع تیریمد سازمان ـ ب

 دکنندهیتول .است آن مصرف و محصول ای اثر نیب واسطه ،یجمع تیریمد سازمان

 نیا کنندگانمصرف به و دهندیم لیتشک اجراکنندگان و لفانؤم را محصول

 آثار خالقان و هنرمندان شامل مؤلفان .ودشمی گفته انیمشتر آثار ای محصوالت

 دانانیقیموس خوانندگان، نقاشان، طراحان، آهنگسازان، مصنفان، سندگان،ینو رینظ

 .وندشمی

 کنندگاناستفاده با ماًیمستق که است یسازمان یسنت یمعج تیریمد سازمان

 آثار از استفاده طیشرا ازها،یامت حق نییتع به اقدام رد،یگیم قرار مذاکره طرف

 کی چیه در .ندکمی ازهایامت حق وصول و کنندگاناستفاده با قرارداد انعقاد اعضا،

 نیچن .ردیگینم قرار میقمست همذاکر طرف دآورندهیپد با کنندهاستفاده مراحل، از

 م.( 9311، یچتنهاگن) .هستند کاملی جمع تیریمدی هاسازمان ،ییهاسازمان

 وندشمی تیریمد که یحقوق ـ1

 ریغ ای مشکل هانآ یفرد یاجرا که مرتبط حقوق و رایتکپی مختلف انواع

 معموالً  اما ،وندشمی تیریمد ،یجمع تیریمد یهانسازما توسط است، ممکن

 حق و یونیزیوتلویراد پخش حق ،یعموم یاجرا حق) یاقتصاد هگانسه حقوق

 به است موظف سازمان نیا بر عالوه .ودشمی اداره هانسازما نیا توسط (ریتکث

 را یااستفاده نوع چیه کند نیتضم و کند کمک اشیمعنو حقوق حفظ در مؤلف

 شامل حقوق نیا .دهدینم اجازه ود،شمی مؤلف یمعنو حقوق به انیز موجب که

 حقوقه زمر از حقوق از دسته این .ودشمی ،نام حرمت حق و اثر حرمت حق

 تواندیم حق صاحب اساس این بر (ش. 1131، و همکاران )میرزایی. هستند سلبی

 ود،شمی یونیزیوتلویراد پخش ای یعموم یاجرا که یآثار با همراه او نام کند تقاضا
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 موجب ای شده او شهرت به انیز باعث که گردد شاثر راتییتغ از مانع ای شود ذکر

 م.( 9311، یچتنهاگن) .گرددیم اثر فیتحر و شکل رییتغ

 به موظف یمعنو حقوق موجب به هانسازما نیا که یگرید مهم موارد از

 با تواندیم مؤلف .است غاتیتبل در اثر از استفاده مجوز صدور هستند، تیرعا

 به کند، مخالفت یغاتیتبل هاستفاد نوع هر ای یاسیس غاتیتبل در اثرش از استفاده

 یبرا اثرش از استفاده مجوز کند تقاضا تواندیم اهخواریگ هنرمند کی مثال طور

 م.( 9333، ستاپس) .نشود صادر نند،کمی سرو یوانیح یغذاها که ییهانرستورا

 حقوق ههم تیریمد یبرا سازمان کی جادیا ـ2

 یاسیس و یفرهنگ ،یاقتصاد خاص طیشرا نابرب یکشور هر در یجمع سازمان

 یادیز تعداد حاضر حال در .ردازدپمی حقوق ههم ای کی تیریمد به کشور آن

 طور به که دارد وجود ایدن در مرتبط حقوق و رایتکپی یجمع تیریمد سازمان

 کی جادیا .ندارند یچندان مشکالت و دنردازپمی حقوق ههم یاجرا به مشترک

 :دارد دربر یمتعدد منافع حقوق ههم تیریمد یبرا سازمان

 حقوق صاحبان یعموم منافع ثرترؤم یاجرا موجب مشترک سازمان کی ـ الف

 جزء که) مصنفان اغلب مثال طور به .ودشمی مشکالت ترآسان و ترعیسر حل و

 یکایآمر در مثالً ،هستند یاحرفه دانانیقیموس از (وندشمی محسوب زین مؤلفان

 بخشانیز یطیشرا نیچن در .هستند زین دانیقیموس مصنفان، %03 قا،یآفر و نیالت

 .شود سیتأس مختلف هجامع ای سازمان دو مشابه، افراد حقوق یبرا که است

 در .بود خواهد آثار کنندگانمصرف نفع به مشترک سازمان کی جادیا ـ ب

 یهاهتگاسیا پخش، یهانسازما ،یجمع تیریمد یهانسازما نبودنیکی صورت

 دو اثر، هر از استفاده یبرا ...و هاهفروشگا ش،ینما یهانسال ها،هتل ،ییویراد

 نندکمی افتیدر مرتبط حقوقی برای گرید و اثر رایتکپیی برای کی حسابصورت
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 و نندکمی انتقاد دوگانه تیریمد از کرده، یخوددار هانآ پرداخت از اغلب که

 دو سیتأس یبرا یلیدل چیه واقع در .باشد یکی و وستهیپ هانآ پرداخت لندیما

 مشکالت بروز موجب تنها کار نیا و ندارد وجود مشابه انیمشتر یبرا سازمان

 بحث .ودشمی احتمالی یمساع اشتراک نوع هر گرفتندهیناد و شتریب ییاجرا

 سازمان کی یاصل یهانستو از یکی .است «یمستندساز» خصوص در گرید

 و داخل در هانآ یمحتوا و مشخصات و آثار خصوص در یزمستندسا را یجمع

 شدنیتکرار موجب سازمان چند ای دو وجود .دهدیم لیتشک کشور از خارج

 .ندارد دربر زین یادهیفا که ودشمی یکاریمواز ینوع به و یمستندساز

 یهااستفاده دارشدنیپد صورت در شودمی موجب مشترک سازمان کی جادیا ـ ج

 تحت زین موارد نیا و نباشد متعدد یهانسازما سیتأس به ازین آثار، از دیجد

 جادیا خصوص در که یانکته .ردیبگ قرار واحد یجمع سازمان همان تیریمد پوشش

 وجود به توجه با که است نیا ردیگ قرار نظر مد دیبا واحد یجمع سازمان کی

 و حقوق به توجه و حفظ یبرا اتینیتضم است الزم حق، صاحبان مختلف طبقات

 از توانیم هانسازما نیا هجمل از .شود گرفته نظر در مختلف طبقات نیا منافع

 فرانسه در ناشران و مصنفان مؤلفان، یکیمکان ریتکث حقوق یجمع تیریمد هجامع

 از واقع در و است متعدد حقوق تیریمد یبرا واحد یجمع سازمان کی که برد نام

 یبرا ناشران جامعه و 1یقیموس ناشران و نفانمص مؤلفان، هجامع دو ائتالف

 م.( 9339، فیسور) .است شده لیشکت 4یکیمکان ریتکث حقوق از استفاده

 مختلف حقوق یبرا مجزا سازمان جادیاـ 3

 و رایتکپی تیریمد ای یاقتصاد هگانسه حقوق تیریمد کشورها یبرخ در

 که است نیا بر حیترج ای و است شده منع سازمان کی در و هم با ،مرتبط حقوق

 صنعت یدارا که ییکشورها در .شوند تیریمد مجزا یجمع یهانسازما توسط
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 معموالً  و است ریتکث حق شود، تیریمد دیبا که یحق نیترمهم هستند، کیفونوگراف

 ،یناویاسکاند یکشورها در مثالً .ودشمی تیریمد مجزا یجمع سازمان کی توسط

 ریتکث حق و یمل جوامع توسط یونیزیوتلویراد پخش حق و یعموم یاجرا حق

 «NCO :Nordic Copyright Office» عنوان تحت مشترک آژانس کی توسط

 م.( 9311، یچتنهاگن) .ردیگیم صورت

 ریتکث حق مشترک تیریمد موافق ناشران ، کایآمر همتحد االتیا و ایتانیبر در

 خواهدیم کس هر و است انتشار تیفعال از یبخش ر،یتکث معتقدند چون ،ستندین

 ریتکث حق هانآ نظر از .ردیبگ مجوز ناشر از دیبا کند، یبرداربهره یقیموس از

ی برا منصفانه اجرتو  یونیزیتلو ویی ویراد ضبط، 5کیفونوگراف صنعت شامل

 شود.می 1یخصوصی هایکپ

 دارد دربر زینی منافع مختلف، حقوقی برا مجزای هاسازمان جادیا حال هر به

 طبقات در حق صاحبان حقوق به کامل و میمستق توجه هاآن نیترهمم که

 داشته کینزد یهمکار گریکدی با هانسازما نیا کهاین بر مشروط است مختلف

 ای باشد داشته وجود کشور در سازمان کی حق، هر یبرا امکان صورت در و باشند

 وجود زیرا ،باشند داشته ائتالف هم با دارد، وجود حق کی یبرا سازمان چند اگر

 مشترک تیریمد منافع حذف ای کاهش موجب مشابه، هنیزم کی در سازمان چند

 .ودشمی حقوق

 حقوق یبرا مجزا یهانسازما جادیا هانآ ستمیس که ییکشورها جمله از

 حق تیریمد آنجا در مثال طور به که است کایآمر همتحد االتیا است، مختلف

 پخش حق وی عمومی اجرا حق تیریمد و 0فاکسیهر آژانس توسط ریتکث

 .ردیگیم صورت« ASCAP»و « BMI» یجمع سازمان دو توسطی ونیزیوتلویراد
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 8حقوق هیتسو مرکز ج ـ

 سازمان آن در که است مرتبط حقوق و رایتکپی مشترک تیریمد ازی نوع

 طیاشر اما ،کندمی صادر را آثار از استفاده مجوز خود،ی اعضا ازی ندگینما به تنها

 کنندمی نییتع ماً یمستق اعضا را)حق تألیف(  ازیامت حق زانیم و اثر ازی برداربهره

 دالل» کی صورت به سازمان واقع در .ندارد هاحوزه نیا دری دخالت مرکز و

. است« حق تألیف و اجرت افتیدر» و« یمجوزده مرکز» و کندمی عمل« مجوزها

 سازمان که است شده نییتع آثار بانصاح توسط هاتعرفه و مجوزها صدور طیشرا

 صاحب به را شدهآوریجمع وی افتیدر مبالغ هیبق ت،یریمدی هانهیهز کسر از پس

 .پردازدمی اثر

 ی(رپروگراف) عیوس ریتکث حقوق تیریمدی برا اغلب مراکز ای هاسازمان نوع نیا

 ،یآموزش خدمات منظور به عیوس ریتکثی برا معموالًی رپروگراف. شوندمی لیتشک

 هیتسو مرکز ی کهیهاسازمان جمله از .ردیگیم صورتی اکتابخانه وی قاتیتحق

 نیا. است 2ریتکث حقوقی هاسازمانی المللنیب ونیفدراس آیندبه شمار می حقوق

 یهایکپ کاهش موجب ر،یتکث حق ملی یهانسازما یهمکار و ائتالف با سازمان

 رایتکپی حقوق هیتسوی انتفاع ریغ مرکز کی و است شده ایدن سطح در مجوز بدون

 م.( 9339، فیسور). ودشمی محسوب

 

 10خدمات ارائه واحد مکاند ـ 

 مستقل یجمع تیریمد یهانسازما از یائتالف به ،خدمات ارائه واحد مکان

 .کنندمی صادر را ائتالف عضوی هاسازمان آثار از استفاده مجوز که گرددیم اطالق

 .ندیآیم وجود به ایچندرسانه آثار دیتول مشکل حل منظور به هاسازمان نیا اغلب

 موجود یهاهمجموع و آثار یادیز تعداد از که هستند یآثار ایسانهچندر آثار
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 ایچندرسانه محصول ،11ساسمی جمع تیریمد سازمان اساسنامه در. شوندمی خلق

 هانآ در جودمو اطالعات کهی آثار ای محصول» :است شده فیتعر صورت نیا به

 لیتشک ثابت ای متحرک ریتصاو و متن صدا، ای یقیموس مانند ،یگوناگون منابع از

 «.است شده

 تیریمدی هاسازمان سیتأس و جادیا به ازین ایچندرسانه محصوالتی ریگشکل

 به است، داده شیافزا را «مشترک یمجوزده منبع» کی جادیا یبرا مشترک

 گفته زین «19ایچندرسانه حقوقی هاسازمان» ها،سازمان نیا به لیدل نیهم

 یجا به ایسانهچندر آثار دکنندهیتول ،ییهاسازمان نیچن لیتشک با .شودمی

 هانآ ائتالف مرکز به خود، اثر دیتول جهت مختلف یهانسازما از مجوز کسب

 هاهتعرف و طیشرا اثر هر برای عضو یهانسازما زین مراکز نیا در .ندکمی مراجعه

 در عضو سازمان ای اثر صاحب هندینما عنوان به تنها مرکز نیا و نندکمی تعیین را

 .ندکمی عمل درآمد عیتوز و آوریجمع و مجوز یاعطا

 را آثار سرقت با مبارزه و آثار از یبرداربهره بر نظارت تیظرف هانسازما نیا

« CMMV» ازمانس به توانیم خدمات هارائ واحد مکان یهاهنمون از .دارند زین

 و مؤلفان حقوق یجمع تیریمد هجامع نه از ائتالف این که کرد اشاره آلمان در

 ،GEMA، GVL، VGWORT :از عبارتند که شده تشکیل مرتبط حقوق صاحبان

GUFA، GWFF، VFF، VGF، AGICOA، VGBILDKUNST. 

 آثار دکنندگانیتول گروه سه نیب مذاکره لیتسه سازمان، نیا لیتشک از هدف

 «KOPIOSTO» سازمان .است حقوق صاحبان و آثار کنندگانمصرف ای،چندرسانه

 از شیب ائتالف که است خدمات ارائه واحد مکان از گرید یانمونه زین فنالند در

 م.( 9339، فیسور) .است یجمع تیریمد سازمان چهار و چهل
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 یجمع تیریمد سازمان کی یکل ساختارهـ ـ 

 یاصل ادارات مقامات، یهاشبخ از معمول طور به یجمع تیریمد سازمان کی

 .مردازیپمی هانآ همطالع به ادامه در که ودشمی لیتشک یفرع ادارات و

 مقاماتـ 1

 أتیه ،یعموم مجمع) رکن چهار یدارا دیبا حداقل یجمع تیریمد سازمان

 بر یمتعدد فیوظا یعموم مجمع .باشد (مقامات ینظارت واحد و رکلیمد ره،یمد

 ره،یمد أتیه یاعضا انتخاب :از عبارتند آن یاصل فیوظا جمله از که دارد هعهد

 گزارش رد ای بیتصو اساسنامه، اصالح و بیتصو ،ینظارت واحد یاعضا انتخاب

 بابت دیبا که یدرصد نییتع پوشش، تحت حقوق تیریمد هنحو یطراح ساالنه،

 جامعه یفرهنگ هتوسع ای یاجتماع یهاتیحما به و کرده کسر حقوق تیریمد

 .سازمان فسخ و انحالل و شود داده اختصاص

 اتیتجرب اما رد،یبگ میتصم زین «درآمد عیتوز» مورد در تواندیم یعموم مجمع

 و ودشمی مجمع در خواهیسهم و جدل و بحث باعث کار نیا است داده نشان

 حق ییاعضا تنها یعموم مجمع در معموالً .گردد واگذار رهیمد أتیه به است بهتر

 که صورت نیا به هستند، عالقمند سازمان یجمع تیریمد به واقعاً که دارند یرأ

 که یخاص درصد به مؤلف اثر از حاصل یافتیدر مقدار که انتظار هدور کی از بعد

 یعموم مجمع در یرأ حق از برسد شده، نییتع رهیمد أتیه ای اساسنامه توسط

 یعموم مجمع در حضور حق ،یرأ حق بدون زین اعضا ریسا .ودشمی برخوردار

 یعنی ،دارند 11یوزن یرگییرأ ستمیس ،یجمع تیریمد یهانسازما یبرخ .دارند

 در را یرأ قدرت نیشتریب رهیمد أتیه یاعضا اگر البته ،دارد یرأ کی عضو هر

 .شود یگارشیال به منجر تواندیم ستمیس نیا باشند، داشته یعموم مجمع
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 ای دولت واقع در و است یعموم مجمع تخبمن یاعضا شامل رهیمد أتیه

 مجمع منتخب رهیمد أتیه سیرئ .ودشمی محسوب یجمع سازمان کی حکومت

 و یزندگ قاًیعم دیبا یجمع سازمان کی که آنجا از .است رهیمد أتیه ای یعموم

 با یخوب ارتباط است الزم کند، متحول را کشور اقتصاد و استیس فرهنگ، اتیح

 داشته یعموم افکار و هاهرسان پخش، یهانسازما ،یدولت تلفمخ یهاهوزارتخان

 و اتیادب ،یقیموس ریمشاه و برجسته افراد شامل که یارهیمد أتیه لذا باشد

 ن،ینخست. باشد داشته اهداف نیا به دنیرس در یمهم سهم تواندیم باشد، استیس

 سیتأس ایدن در یافراد نیچن توسط یجمع یهانسازما نتریمهم و نیترمعروف

 سیتأس فرانسه در بومارشه کتومیو کارول توسط 14ساسد مثال طور به ،اندشده

 .بود یشینما آثار یاجرا حقوق یبرا یجمع تیریمد سازمان نیاول که شد

 .ودشمی محسوب خود عصر در یقیموس برجستگان از بومارشه

 یهاازمانس در گرید مهم بخش کی یحقوق رهیدا ای یمشورت واحد ،ینظارت واحد

 انتخاب یعموم مجمع توسط آن یاعضا که است یسازمان درون نظارت جهت یجمع

 به اساسنامه در واحد نیا ینظارت فیوظا همحدود ودشمی هیتوص معموالً .وندشمی

 دخالت مثل تیریمد امور در هانآ ینابجا دخالت از مانع تا شود مشخص دقت

 م.( 9311، یچتنهاگن). شود ورام کردندهیچیپ و معامالت در رانهیسختگ

 یاصل اداراتـ 2

 مؤلفان، هادار ـ1 :باشد یاصل هادار دو یدارا دیبا یجمع تیریمد سازمان کی

 ن(.کنندگامصرف) انیمشتر اداره ـ9 ی؛خارج یجمع یهاسازمان و ناشران مصنفان،

 .است یعموم مجمع در دادنیرأ حق سازمان، در مؤلفان نقش نتریمهم

 رایز ،دارند میمستق مشارکت خود «ریتکث حق» تیریمد در مؤلفان نیا بر عالوه

 ،است هانآ با مشورت و یقبل تیرضا ازمندین اثر یتجار ریتکث و انتشار نینخست
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 کنند تقاضا توانندینم آثارشان یونیزیوتلویراد پخش ای یعموم یاجرا مورد در اما

 کی یتقاضا پخش یهانسازما دموار نیا در معموالً رایز شود، مشورت هانآ با

 ستین قادر یجمع سازمان لذا ،کنندیم مجموعه آثار کل یبرا یکل و کامل مجوز

 م.( 9311، یچتنهاگن) .کند محدود را خود مجموعه موارد نیا در

 ناشران ،هانسازما یبرخ در .است متفاوت یجمع سازمان در ناشران تیموقع

 شدنانتخاب حق ناشران هانآ از یبرخ در .دندارن گرید یبرخ در و دارند یرأ حق

 یهانسازما از یاریبس در .ندارند را رهیمد أتیه سیرئ ای سازمان سیرئ عنوان به

 برخوردارند مشابه و یمساو تعهدات و حقوق از ناشران و مصنفان مؤلفان، ،یجمع

 لیتشک را تیاقل گروه ناشران هانسازما نیا در رایز ،است انتقاد مورد امر نیا که

 د.ندار یضرورت کار نیا جهینت در و داده

 و مؤلف نیب یقرارداد است الزم ،یجمع سازمان کی در تیعضو منظور به

 «15حقوق انتقال» سند کی ،یجمع یهانسازما یبرخ در .گردد منعقد سازمان

 ،گرفته قرار انتقاد مورد روش نیا البته که گرددیم امضا سازمان و مؤلف نیب یکل

 است الزم و بوده نیطرف تعهدات و حقوق خصوص در الزم تیشفاف فاقد رایز

 یعنی ،طرف دو هر تعهدات و حقوق خاص طور به که گردد منعقد یقرارداد

 نیطرف نیب اعتماد اساس تواندیم قرارداد نیا .کند مشخص را مؤلف و سازمان

 نیا یامضا با مؤلف .کند نیتضم را منظم و آرام یجمع تیریمد کی و بوده

 را الزم اسناد و کرده یمعرف سازمان به را خود آثار ههم ودشمی متعهد قرارداد

 .کند میتقد

 به را موضوع نیا دیبا ندکمی منتشر مستعار نام با را خود آثار اگر نیهمچن

 را خود توان و تیصالح ودشمی متعهد زین سازمان مقابل در .دهد اطالع سازمان

 یهاتیفعال ههم در را مؤلف حقوق ببرد، کار به ارآث نیا مناسب تیریمد در
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 از استفاده از یناش شدهیآورجمع یدرآمدها هیکل دهد، قرار نظر مد سازمان

 یقیدق هایحسابصورت مناسب بندیزمان هبرنام کی طبق بپردازد، او به را آثارش

 صخصو در گرفتهصورت یهاتشرفیپ و کند ارسال او یبرا و هیته مؤلف یبرا

 .دهد قرار او اریاخت در را بدانند دیبا اعضا که یمقررات و قواعد ای یقرارداد طیشرا

 و شده نییتع نامحدود ای محدود صورت به تیعضو مدت قرارداد نیا در

 گذشته در .ودشمی مشخص یجمع سازمان ترک و تیعضو ختم یهاهویش

 توانندیم اعضا و ستا ترکم ای سالهکی تیعضو مدت یجمع یهایجمع یهانسازما

 م.( 9339، فیسور) .کنند ترک آن از قبل ای مدت انیپا در را سازمان

 یفرع اداراتـ 3

 یفن امور هادار خصوص در یخدمات واحد دو به ازین حداقل یجمع یهانسازما

 .دارند یمال امور و
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 یریگجهینت

 یمعنو و یماد منافع از تیحما منظور به یجمع تیریمد یهانسازما جادیا

 به که یحقوق از دسته آن یاجرا و هانآ تیمعامال تیوضع یارتقا آثار، انصاحب

 کنندگانمصرف حقوق از تیحما و طرف کی از ستندین آن یاجرا به قادر ییتنها

 نیا لیتشک ینیبشیپ به نظر .است ریانکارناپذ یضرورت گر،ید یسو از آثار نیا

 حقوق و یعلم ،یهنر ،یادب تیمالک حقوق از تیحما یقانون هحیال در هانسازما

 نیا در که ایدن در موجود یهامدل خصوص در الزم یهایبررس است الزم مرتبط،

 تحت هانآ مقررات و ردیگ صورت است، شده اشاره هانآ به مختصر طور به مقاله

 .گردد نییتع قیدق طور به ییمجزا قانون ای نامهنییآ

 کامل هتوسع به قادر که توسعه حال در یورهاکش در است داده نشان اتیتجرب

 صورت به یسنت یجمع تیریمد یهانسازما جادیا ستند،ین رایتکپی یساختارها

 ساختار کهاین بر مشروط ،دارد تیارجح حقوق ههم تیریمد جهت واحد و یعموم

 مختلف طبقات با رابطه در یمناسب اتنیتضم و شده گرفته نظر در آن یبرا یمناسب

 .شود ینیبشیپ هانآ یاعضا
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1. Collective Management of Rights 

2. Joint Exercise of Rights 

3. SACEM 

4. AEEDRM 

5. Phonographic Industry 

6. Remuneration 

7. HFA: Harry Fox Agency 

8. CCC: Right Clearance Centers/Copyright Clearance Center 

9. International Federation of Reproduction Rights Organizations 

10. One Stop Shop 

11. SASEM 

12. Multimedia Rights Organization 

13. Weighted Voting System 

14. SACD: Society of Dramatic Authors and Composers 

15. Assignment of Rights 
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Types of Collective Management Organizations 
Shima Pourmohamadimahounaki 

Abstract 

Authors of literary and artistic works have different exclusive 

rights like reproduction right, broadcasting right and distribution right. 

Increasing growth of new communication technologies facilitate 

allowed and non-allowed uses of literary and artistic works and 

owners of works could not control uses of their works. In this 

condition, collective management system and collective management 

organization are best ways for protection of advantages of authors and 

beneficiaries. They act as a mediator between owners of works and 

users. Today three kinds of collective management organizations work 

in different countries. These organizations have different methods and 

mechanisms depend on the scope of their activity and the rights 

covered by them. Customary kind of these organizations are 

traditional collective management organizations. These organizations 

usually negotiate with their members about tariffs and conditions of 

using works by users, issuing license and collecting royalties. Two 

other kinds of these organizations are right clearance center and one 

stop shop. In these models, organization usually works as a mediator 

and owners of works set tariffs and conditions. 
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