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 جهان کنونی در یجمع تیریمدی هاسازمان بررسی وضعیت حقوقی

 1یشاکر زهرا

 2یمحمد مهیحک

 دهیچک

 یهنر وی ادب تیمالک حقوقه اداری جمع و منسجمه گون ،یجمع تیریمدی هاسازمان

 احقاق به آثار، بهی دسترسی گستردگ وی دگیچیپ ازی ناشی هاتیموقع در که هستند

 به تیعنا با مختلفی کشورها در هاسازمان نیا. دنپردازیم هنرمندان و مؤلفان حق

 حاضره مقال درزیادی برخوردارند.  تنوع ازی ملی فرهنگ وی اجتماع ،یاسیس طیشرا

 در هاسازمانی قیتطبه مطالع ضمنی فیتوص ـ یلیتحل روش بر هیتک با شودمی تالش

 تأسیسرا در ی عرف و نوشته حقوقی هانظامی هاشباهت و هاتفاوت گوناگون،ی کشورها

 و ودهنمی واکاو سازمان با کاربران و اعضا روابط ها،سازمان در دولت نقش سازمان،

 اکنون که رفتیپذ توانیم ن،یا وجود با. بپردازدی مقتض شنهاداتیپ انیب به سرانجام

. انددهیگرد متأثر گریکدی از و شده تغییر دچاری عرف و نوشته حقوق نظامی سنتی مرزها

 .بود خواهند نظام دو هر ازی ازهیآم معاصری هاسازمان رو نیا از

 

 یدیکل واژگان

 هنرمندان، و مؤلفان ،یجمع تیریمدی هاسازمان ،یهنر وی ادب تیمالک حقوق

 یحقوقی هانظام ،االمتیازحق



 3131نامه حقوق مالکیت فکری ویژه                      حقوق پزشكي فصلنامه / 03 

قي
قو

 ح
ت

ضعی
 و

سي
رر

ب
 

ان
زم

سا
ها

ی 
یریمد

 ت
مع

ج
 ي

 در
ني

نو
 ک

ان
جه

 

 مقدمه

ی انحصار حقوق بر تمرکز و انهیفردگرا شیگرا بای هنر وی ادب تیمالک حقوق

 نیا زین برن ونیکنوانس مانندی المللبین مقررات و افتهی ظهور هنرمندان و مؤلفان

 امکان مانند ،نینوی هایفناور ظهور با امروزه ، امااندهنمود تیتثب را تیوضع

 صنعت زیانگشگفتی هاینوآور وی نترنتیا پخش گسترده،ی ونیزیتلو و ویراد پخش

 دسترس در هنرمندان و مؤلفان موافقت از فارغی هنر وی ادب آثار همراه، تلفن

 ان،یدانشجو ان،آموزدانش جمله ازی اجتماع مختلفی هاگروه و ردیگیم قرار عموم

ی طیشرا در .دارند لیتما آثار ازی برداربهره به زین ندهیآ مبتکران و پژوهشگران

 گستردهی قانون اراتیاخت از هنرمندان و مؤلفان ازی انبوه تعداد سوکی از که

ی پ در کنندگانمصرف ازی متعددی هاگروه گریدی سو از و هستند برخوردار

ی سازوکار ،یجمع تیریمدی هاسازمان هستند، آثار متفاوت اشکال بهی ابیدست

 .دنیآیم شمار به صاحبان آثار حقوق اعمالی برا مؤثر وی جد

 بهی دسترسی هاحوزه لیتسه و نینوی هایفناوره توسع بای کنون جهان در

 به توانندیم هاسازمان حق، صاحبانی برا دیجدی قانون حقوق بودنمطرح و آثار

 در ژهیو بهی هنر وی دبا تیمالک حق نقض بحران مانندیی هاچالش از رفتبرون

 البته ،دنینما مساعدت هنرمندان و مؤلفان از تیرضا دشوار اخذ و تالیجید طیمح

 یقرارداد شروط مانندی )مهم ریتداب توانندیم حق صاحبان که استی تیوضع در نیا

 تیمحدودی برا را( اثر بودنیبردارنسخه قابل ریغ مانندی فن ریتداب ای کنندهمحدود

 ،های صاحب حقبه موازات محدودیت همزمان و کنند جادیا اثر بهی دسترس

به عبارت دیگر، از  .دینما فراهمی عموم استفادهی برا رای بستر نترنتیا گسترش

لحاظ رشد فضای  دسترسی بهزمینه و از سویی  شودمیسو محدودیت اعمال یک

 وی هنر وی ادب آثار مالکان قوقحممکن است  رو نیا از شودمیمجازی بیشتر 
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 با را جامعه و گرفته قرار گریکدی با خطرناکی نبرد در کنندگانمصرف حقوق

 .دنینما مواجه مرج و هرج

 فایای مطلوب نحو به را رابطه نیای انجیم نقش توانندیم هاسازمان نجایا در

 مطلق انحصار از تیوضع انتقال ،یجمع تیریمدی هاسازمان ظهور با نیبنابرا .کنند

 .ونددیپیم وقوع به کنندگانمصرفه مدبران و هدفمندی دسترس زیتجو به

 و متعددی بوده اشکالدارای ی حقوق مختلفی هانظام دری جمع تیریمد

 وی اسیس فرهنگ نوشته، یای عرف حقوق نظامی حقوق ستمیس ازی بازتاب تواندیم

 مختلف یکشورهای مل مقرراته مطالع طیشرا نیا در. دباش کشور هر ...وی اجتماع

 ینیچننیایی هاسازمان جادیای هابارقه که رانیا مانندی کشوری برا تجربه کسب و

 .است مهم اریبس شدهی جد آن در

ی اختصاصی هاشاخصهی دارا نوشته وی عرف حقوق نظام دو ،یکل طور به

ی هنر ای یادبه نیزم هری برا سازمان کی معموالا  نوشته حقوق نظام در. هستند

 تأسیس بر هم دولت ، یعنیاست دولت نظارت تحت انحالل تا تأسیس و دارد وجود

 دولته مداخل نظام، نیا در. سازمان تیفعال و اتیح دوران بر هم و دارد نظارت

 سازمان انحصار و ردیگیم صورت سازمانی آته استفاد سوء ازی ریجلوگ جهت

 کی فقط حوزه هر دربه طور مثال در چین  م.( 2112)دیتز، . است اصل کی

دارای انحصار  خود کار در هاسازمان لذا ،باشد داشته وجود تواندیم سازمان

ی برای منع قانون آلمان، مانند گریدی کشورهای برخ در (.RCCA 7ه ماد) هستند

 سازمان کی تنها عمل در اما ،است نکرده جادیا رشته کی در سازمان چند وجود

 صورت به هاسازمان که است معنا بدان نیا و دینمایم تیفعال رشته هر در

ی الگو کی ،یعرف حقوق نظام در اما م.( 2112)جرویس، ، کنندیم عملی انحصار

 2111، جرویس) ،دارد وجودی انحصار تیموقع جبران ای حذف هدف با تراستی آنت
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 در ژهیوه ب) باشند داشته وجود توانندیم موضوع کی در متعددی هاسازمان لذا م.(

 فرهنگ و اقتصادی تعال و ارتقا جهتی اندهزسای هارقابت تا (1یقیموسی اجرا حق

 .دارد وجودی رقابته دامن معموالای عرف حقوق نظامی کشورها در .ابدی تحقق

 نظام کی ، زیراگرددیم بازی حقوق نظام دوی فلسف فاوتت بهی شیدگراند نیا

 ـ یروم نظام در .استیی گرانفع بری مبتنی گرید و بشر حقوقی مبان بری متک

 زینی جمع تیریمد سازمان و است هنرمند و مؤلف شخص با اصالت ،یژرمن

 نظام در ، امارودیم شیپ حق صاحبی انحصار حقوق حفظی سو به شتریب

 و ردیگیم قرار ارانذگتاسیس تیاولو دری فرهنگ وی علم شرفتیپ ،یعرفی حقوق

 را آثار بهی عمومی دسترس گسترده، اراتیاخته دامن و تنوع با مذکور،ی هاسازمان

 .ندینمایمی ریگیپ

 مربوط مسائلی بررس به خودی قیتطبه مطالع در دینمایم تالش حاضره مقال

ه رابط سازمان، تأسیس ندیفرا که دهد پاسخ پرسش نیا به و بپردازد هاسازمان به

ی اجتماع وی اسیس نظام از که گوناگونی کشورها در کاربران و اعضا با سازمان

 زانیم ن،یا بر عالوه ؟شودمی نییتب و لیتحل چگونه هستند برخورداری متفاوت

ی تیفیک چه به و کجا تا هاسازمان تیفعال و لیتشک در دولت نقش و مداخله

 ازی مندبهره با وی فیتوص ـ یلیتحل روش بر هیتک با است درصدد مقاله نیا است؟

ه مطالع جینتا به تیعنا با سرانجام وی بررس را خود موضوعی اکتابخانه مطالعات

در ابتدا  .دینما ارائه رانیای حقوق نظامی برا رای مقتض شنهاداتیپ ،یقیتطب

از منظر ساختار، اعضا، حقوق انحصاری صاحبان  سازمان مدیریت جمعی تأسیس

م کیفیت خروج از سازمان بررسی ازمان در برابر اعضا و سرانجاحق، تکالیف س

نقش دولت در سازمان، سازوکارهای  رابطه سازمان و کاربران،. سپس شودمی

الزم به ذکر  گردد.مطالعه می االمتیازحقدولتی و مقررات پرداخت  نظارتی غیر
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این امر است از هر نظام حقوقی چند کشور جهت مطالعه برگزیده شده است که 

 بوده است. ا در ایجاد سازمان و مدیریت جمعیکشوره آن بر اساس تجربه

 

 یجمع تیریمد سازمان تأسیسـ  الف

 خواندهی متفاوتی اسام با مختلفی کشورها دری جمع تیریمدی هاسازمان

 و آوریجمع جهتی جوامع نام اب هاسازماناین  فرانسه در مثال، طور به. دنشویم

 شناخته دئوگرامیو و فونوگرام دکنندگانیتول و انیمجر مؤلفان، االمتیازحق عیتوز

 ه در برزیلکچنان ،در برخی کشورها به صورت انجمن هستند(. L 321-1) دنشویم

 2شودمیها، انجمن دارندگان حق مؤلف و حقوق مجاور گفته سازمان این قبیل به

 جمعی حقوق مالکیته ه ادارای خاص که بانجمن حرفهآن به عنوان ا در امارات از ی

 (.31ه )ماد شودیماد یپردازد یادبی و هنری و حقوق مرتبط م

بلکه به عنوان  ،در برخی کشورها نیز نه به عنوان سازمان یا انجمن یا جامعه

ه د. از زمرنشویم ارائهکه تحت نظارت دولت  شدهیک سرویس یا خدمت تلقی 

ها به عنوان خدمات مدیریت در آن سازمان جنوبی است کهه این کشورها، کر

 .دنشویخوانده م 3حقوق مالکیت ادبی و هنری

 هیأتها تحت عنوان این سازمان مانند انگلیس حقوق عرفی یهادر نظام

در  (.116ه د )ماددارن رایتکپیدر تمامی اشکال  ایگستردهفعالیت  2صدور مجوز

ه کند )مادیموسیقی ایفای نقش مه حوز با تمرکز بر 5مریکا انجمن اجرای حقوقآ

توان به الگوی ثابتی در کشورها یعنوان سازمان نمه بنابراین در حیط(. 111

به بررسی ساختار سازمان، رابطه سازمان و اعضا، اعمال  ادامهدر  دست یافت.

حقوق انحصاری، تکالیف سازمان در برابر اعضا و سرانجام مقررات خروج از سازمان 

 پرداخته خواهد شد.



 3131نامه حقوق مالکیت فکری ویژه                      حقوق پزشكي فصلنامه / 03 

قي
قو

 ح
ت

ضعی
 و

سي
رر

ب
 

ان
زم

سا
ها

ی 
یریمد

 ت
مع

ج
 ي

 در
ني

نو
 ک

ان
جه

 

 سازمان ساختار ـ1

که البته  شودمی تأسیسسازمان مدیریت جمعی معموالا در قالب یک شرکت 

 غیر تجاریه سازمان صبغ زیرا ،مدنی است تا تجاری به صورتاین شرکت بیشتر 

قانون  یهامدیریت جمعی در قالب شرکته فرانسه، جامع دارد. به طور مثال در

 یهاد تا مانند شرکتنو باید حداقل یک بازرس داشته باش شودمیل یتشک یمدن

در بعضی کشورها  م.( 2111)جرویس، . شودها رسیدگی وضعیت مالی آن هب تجاری

کشوری  زیل کهبر. مانند شودمیکید أسازمان ت غیر تجاریحتاا بر ماهیت صرا

توانند انجمن یمؤلفان و دارندگان حقوق مجاور م مبتنی بر حقوق نوشته است

 در ، اما(17ه )ماد و دفاع از حقوق خویش تشکیل دهند برای اعمالانتفاعی  غیر

 در چنانچه ،ستینی دیبع امر سازمان بودنیانتفاعی عرف حقوق نظام یکشورها

تشکیل  محدود تیمسؤول بای تجار شرکت صورت به هاسازمان تیاکثر سیانگل

 دو زین کایمرآ در .(شودمی دهید هاآن عنوانی انتها در LTD عبارت) شوندمی

)جرویس، . دارند تیفعالی انتفاع روش بهی کی وی غیر انتفاع صورت به انجمن

 حقوقی هانظام در بعضاا نوشته، حقوق نظامی کشورها خالفبر نیبنابرا م.( 2111

 .شودمی مشاهده سازمانی هاتیفعال دری تجار شیگرا ،یعرف

سنجی به شرح ساختار سازمان برخی کشورها مانند ترکیه با دقت و نکته

تواند انجمن را تشکیل یهر شخص حقیقی یا حقوقی م این کشورپردازند. در یم

ها ست. انجمندهد و انجمن از شخصیت حقوقی برخوردار و تابع حقوق خصوصی ا

 هیأتبازرسان،  هیأتمدیره،  هیأتدارای چند رکن اصلی شامل مجمع عمومی، 

بسیاری از کشورها از بیان  ، اما(33ه انضباطی هستند )ماده فنی و کمیت ـ علمی

ت و آن را به سکوشده  خودداریکنند  تأسیستوانند سازمان را اشخاصی که می

 جنوبی که در مقایسه با بسیاری از کشورهای در حال توسعهه نمایند. کریبرگزار م
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ن نیز ورود یهای سلبی مؤسسژگییبه مبحث و ،داردساختار حقوقی منظمی 

 رایتکپیتوانند به خدمات مدیریت ینماید. در این کشور، بعضی اشخاص نمیم

محکومیت کیفری داشته ه سابقتوان به اشخاصی که یبپردازند که از آن جمله م

(. 115ه ماد 3اشاره کرد )بند  ،ا ورشکسته هستند یا اقامتگاهشان در کره نیستی

تواند از ین میها و اوصاف مؤسسساختار دقیق سازمان بینیپیشسرانجام آنکه 

کشور کره و ترکیه در ه از این رو مقرر .جلوگیری نمایداحتمالی ه سوء استفاد

 رسد.یبه نظر م مرجحا سایر کشورها مقایسه ب

 اعضا وی جمع تیریمد سازمانـ 2

توانند عضو سازمان شوند و از یکه م یدر بعضی از کشورها صراحتاا به اشخاص

نظیر  اما در بعضی دیگر نیز به عبارتی ،شودمیخدمات آن استفاده نمایند پرداخته 

گردد. به یر باز مو تفسیر آن به نظام حقوقی هر کشو شودمیاشاره  دارندگان حق

ه دارند از صرفاا کایمرآ قانون( دوم قست D بخش) 112 و 111 مواد در طور مثال

 به توانندیم زینی حقوق اشخاص کشورها،ی برخ در. است شده برده نام رایتکپی

 اروپاه یاتحاد دری شرکت اگر آلمان، در نمونه طور به. ندیآ در سازمان تیعضو

مطابق با مطالعه  6.ابدی دست سازمان تیعضو به تواندیم باشد داشته دفتر

میان برخی کشورها وجود  یبه صورت مورد یهایاگرچه تفاوت مقاله نگارندگان

حقوق نوشته و عرفی  نظاممحسوسی میان ماهوی از این حیث تفاوت اما  ،دارد

 وجود ندارد.

اما با این حال  ،را جلوگیری کندآتواند از تشتت اعضا می چه ذکر صریحاگر

 شودمیاستفاده از عباراتی عام امکان تفسیر موسع را فراهم کرده و این امر باعث 

 مند شوند.راد بیشتری از خدمات سازمان بهرهاف
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 و فونوگرام دکنندگانیتول و انیمجرگردد مؤلفان، یکید مأدر قانون فرانسه ت

و این از مواردی  هستند سازمانی اعضا هاآن مقامان قائم ای ناشران دئوگرام،یو

 در برخی کشورها، مؤلفان و .استاست که به ذکر صریح اعضا پرداخته شده 

 د به عضویت سازمان درآیند و یا حتی بدون عضویتنتوانینرمندان خارجی نیز مه

توان استنباط نمود که نظام یدر اینجا م رسمی از خدمات سازمان برخوردار شوند.

، ت از مؤلف و هنرمند متمایل است تا صاحبان حقیحقوق نوشته بیشتر به حما

اشخاص ه حق برای پوشش گسترده حقوق عرفی از اطالق عنوان دارنددر نظام  اما

 .شودمیمتعدد استفاده 

ی کشورها در دار باشد.رتواند از اهمیت برخویاعضا نیز م عالوه بر این، تعداد

 صاحبان 7مالحظه قابل و مهم تعداد خصوص دری شمالی اروپای عرف حقوق نظام

 دینماینم روشن را آن ،یفیک وی کم لحاظ از قانون اما ،شودمی گفته سخن حق

، جرویس) ،دینما دییتأ را سازمان لیتشک دیبا آموزش ای فرهنگ وزارت معموالا و

 باشد قادر دیبا سازمان کی رسدیم نظر به ،یکل طور به گفت توانیم اما م.( 2113

 حداقل ای دینمای ندگینما را خود نظر مورده رشت در حق صاحبان ازی ادیز تعداد

 صورت نیا در زیرا ،باشد برجسته آثاری دارا و مشهور هنرمندان و انمؤلفه ندینما

 .است کاربرانی برای فراوانی هاتیجذابواجد  که دینما خلق را ایمجموعه دتوانیم

 صاحبان تیعضو درآمد، عیتوز سازمان، به حقوق انتقال قلمرو بخش نیا در

 موضوعات از حقی ریگیپ جهت محاکم به مراجعهی برا اعضایی توانا ،یخارج حق

 که است ریناگز هنرمند و مؤلف ایآ که کردی بررس دیبا مثال طور به 8.است مهم

 د؟ینما منتقل سازمان به را خود ندهیآ و حال حقوقه همی انحصار صورت به

ی رو شقوقه هم در و حقوقه یکلی اجبار انتقال اگر است معتقد اروپا ونیسیکم

 دینبا االمتیازحق پرداخت در نیهمچن 1.است افتهی تحقق منصفانه ریغ رقابت دهد،
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 اعضا ازی بعض به فقط دینبا سازمان مثال، طور به. باشد داشته وجودی ضیتبع

 ،همکاران و بنتلی) .دینمای خودداری خارج اتباع به پرداخت از ای دهد انجام پرداخت

 با قرارداد فسخ ای عضاا انصراف ی در خصوصمقررات دیگر باید یسو از م.( 2111

 خود از حق صاحب کهی صورت در و م.( 2111)تافت،  وجود داشته باشد سازمان

 خالفبر د،ینما حق سلب خود ازی طوالنه دوری برا ای دینمای کل حق سلب

 برای استفاده از حقوقها به سازمانمدت زمان اعطایی  .شودمیی تلق رقابت مقررات

 بینیپیشکشور حداکثر مدت را  6اروپا ه ت. در اتحادیدر کشورها متفاوت اس

 دری جمع تیریمدی هاسازمان شتریب .سال متغیر است 5تا  3که از  اندهکرد

 در. است سال 6 که سازمان کی جز به اندکرده بینیپیش را سال 3 مدت آلمان

 .(ایاسپان رایتکپی قانون 128ه ماد) است سال 5 مدت نیا زین ایاسپان

سنجی در خصوص مدت قرارداد و دامنه حقوق در بیشتر کشورهای این نکته

 .و در مقررات اتحادیه اروپا نیز انعکاس یافته است شودمیحقوق نوشته پیگیری 

 که است قرارداد بقاطم سیانگل مانندی عرف حقوق نظامی کشورها در امر نیا

 2113)جرویس، . شود هداد خروج قصد بر دال یاخطار قبل ماه شش بایستی البته

ی کل حق سلب از خود ریتفس ،یعرف حقوقی کشورها رسدیم نظر به بنابراین م.(

 تواندیمی قراردادی آزاد و دهندینم حیتوض و نییتب ابطال مطلقی تنگنا در را

به عبارت دیگر، کشورهای حقوق عرفی  .دینما فراهم رای ترگسترده امکانات

 ،ندارند آیندهیا نگرانی در خصوص انتقال حقوق  اردادمحدودیتی از نظر مدت قر

نجا که سلب حق کلی باطل است قراردادها با آکشورهای حقوق نوشته از اما در 

 .شوندبازه زمانی مشخص و محدود و درج حقوق انتقال یافته منعقد می
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 و حقوق انحصاریمدیریت جمعی  سازمانـ 3

 ندنبتوا تا است حق صاحبان وقحق کسب ها،سازمان موانع نیترمهم ازی کی

 تواندیم حق کسب البته ،دنینما اعطا آثار کنندگانمصرف به را الزمی مجوزها

 داشته ...و انتفاع حق ،یقرارداد مجوز انتقال، مانندی مختلفی قراردادی هاقالب

 اعماله اجاز ای آورند دسته ب رای کامل حقوق استی ضرور آن موازات به و باشد

 لذا ،دارد نظر مد را حق تیفیک و تیکم امر نیا. باشند داشته رای شتریب حقوق

 به منحصره مجموع تواندیم ،باشد داشته اریاخت در رای شتریب حقوقی سازمان اگر

 برخورداری حقوق ترکمی روین از کهی سازمان ، امادینما ارائه مخاطبان به رای فرد

 نیترمهم. دهد قرار جامعه اریاخت در اری استهیشا وی مقتض خدمات تواندینماست 

 تیرضا اخذی برای ابرجسته سازوکار اگر و است نترنتیا در حق نقض طیمح

 از اجازه اخذ ای پرداخت بدون کنندهمصرف نباشد، ازا به ما پرداخت و حق صاحب

 تواندینم حق صاحب زیرا ،ستین کس چیه نفع به تیوضع نیا. کندیم استفاده اثر

 ارزش کاهشی معنا به نیا و دینما کنترل را اثر دسترس قابلی هاطیمحه هم

. حق صاحبی اقتصاد منافع صرف کاهش نه ،استی هنر وی ادب تیمالک حقوق

ه شدیدهسازمان و مؤثر تیریمد بهی هنر وی ادب تیمالک حقوقی بقا نیبنابرا

 11.شودمی اعمال هاسازمان قیطر از کهی امر ،است وابسته حقوق

 هاآن به که هستندی حق صاحبان حقوق تیریمد مسؤول هاسازمانی کل طور به

 ریغ جلب نماید را حق صاحبانه هم تیرضا بتواند سازمان کهنیا و اندداده اجازه

 اریاخت در را آثار ازی کامله مجموع هاسازمان ازی اریبس نیهمچن. است ممکن

 ،شودمی هاسازمان و دولت توسط ایگستردهی رساناطالع آنکه وجود با. ندارند

 اطالعیبی جمع تیریمد وجود از ای شوندینم افتی حق صاحبان ازی اریبسی ول

 .بودی مناسبی حقوق سازوکار دنبال به دیبا نیبنابرا. هستند
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در برخی از کشورها، مؤلفان و هنرمندان باید در انتخاب سازمان مورد نظر 

مواقع  . در اینآینددریک سازمان  یتعضوبه توانند یفقط م زیرا ،ندیخود دقت نما

 مثالا ، آیدیق میگسترده بر حق انحصاری صاحب حق فانیروی سازمان به صورت 

 تواندینمی و د،ینمایم منعقد قرارداد سازمان با حق صاحب که یهنگام نیچ در

ی انحصاره چهر مجوز لذا ،دینما منعقد قرارداد زمان، و حوزه همان دری گرید با

 قدرت صاحبان حق نیسته کننددر بعضی از کشورها، سازمان محدوداما ، 11دارد

 های دیگرتوانند آزادانه تمایالت خود را به سازمان اعالم یا با سازمانو اعضا می

ای باشد اعضا و سازمان باید به گونهه . در این میان، رابطقرارداد منعقد کنند نیز

 ادی عمل داشته باشد و از سویی به صورت کلی از مؤلف وکه از طرفی سازمان آز

لذا ایجاد موازنه در این رابطه بسیار مهم است. به طور  ،هنرمند سلب حق نشود

ی ممنوع زمان در بیش از یک انجمن مدیریت جمعدر برزیل عضویت هم مثال،

تغییر  با اعالم کتبی انجمن خود را دتوانیولی هر عضو م ،(17ه ماد 1 است )بند

 .(17ه ماد 2دهد )بند 

حقوق  بعضیاعمال تواند افزون بر مورد اخیر، در برخی کشورها صاحب حق می

 در کشورهای واگذار نماید. دیگر ود را به یک سازمان و بعضی حقوق را به سازمانخ

نظام حقوق عرفی مانند هندوستان، معموالا دارندگان حقوق مالکیت ادبی و هنری 

یک یا چند ا هر دو را به ی االمتیازحق آوریجمعحقوق یا ه اداره د اجازنتوانیم

انحصاری با قلمرو متفاوت را  وزهای انحصاری یا غیرتوانند مجیانجمن بدهند و م

تواند بدون لطمه به حقوق مصرح انجمن در یاعطا نمایند. عالوه بر این، هر عضو م

اعطای اجازه به یک  همچنین .(32ه ماد 1ف دهد )بند اقرارداد، از عضویت انصر

 نمایدیین مقررات تالش ملذا ا، (33ه ماد 3ست )بند ین آنانجمن نافی حق صاحب 

 مفید را میان دو طرف ترسیم نماید. یظهور رساند و مرزه مذکور را به منصه موازن
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توانند در ساختار سازمان نیز مداخله یاین، اعضا در برخی کشورها م عالوه بر

 در فرانسه، گروهی از اعضا کهر قرار دهند. چنانیو رهبری سازمان را تحت تأثکرده 

به توانند به انتخاب کارشناسان اعتراض نمایند. این اعتراض یدهم( مل یک)حداق

. همچنین شودمیدادستان، شورای کار، حسابرس و شورای اداری مطرح  طرفیت

 .شودمی ارائهش مذکور در اولین مجمع عمومی گزار

 نظامی شمالی اروپای کشورها مانند ،یعرف حقوق نظامی کشورها ازی بعض در

ه فلسف یدارا نظام نیا. است فرد به منحصر نظام کی 12افتهیگسترشی جمع مجوز

 مانند کنندگانمصرف ازیی هاگروهی برا رای مطلوب ازاتیامت اوالا :استی خاص

 و جادیا آثار بهی ابیدستی برا رای رینظکم فرصت و آوردیم فراهم آموزش بخش

 جوامع مناسب نظام نیا. دینمایم نیتضم را حق صاحبان به ازا به ما پرداخت

 منافع نیتأم ضمن شدهنییتع ارچوبچ در تواندیم و است منظم و منسجم

 خیلی کانادا در هاسازمان نیا. دینما فراهم زین را آثار بهی دسترس حق، صاحبان

. ندینما اعطا کنندگانمصرف به را اجازه ازی خاص نوع قادرند اما ،13ستندین بزرگ

 حقوق وی هنر وی ادب تیمالک حق صاحبانی قانون حقوقه ادار به حال نیع در

 صاحب آنکه مگر ،استی انحصار ریغ صورت به تیریمد نیا که پردازندیم مرتبط

 حق صاحب ،یجمع تیریمدی سنت نظام در. دینما اعالم را انحصار نیا حاایصر حق

ی ازین دیجد نظام در اما ،باشد داشته مشارکت سازمان در که دینما انتخاب دیبا

 .ندارد حیصر اعالم به

 کی گسترده،ی جمع مجوز ،یشمالی اروپای عرف حقوق نظامی کشورها در

 شامل تینها در و دنینمایم بیترک گستردهی حقوقه توسع کی با رای اراد انتقال

 اما ،است بانیپشتی حقوق مجوز کی نظام نیا. گرددیم زین عضو ریغ حق صاحبان

 را نظام از خروج حق صاحب کی است ممکن زیرا ،کرد اغراق آن نییتب در دینبا
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 قابل تعداد تواندیم ستمیس نیا پس. ستینی اجبار مجوز نظام نیا لذا ،ندیبرگز

 موافق حقوقشانی جمع تیریمد با که ردیگ دربر را حق صاحبان ازی امالحظه

 هنرمندان و مؤلفانی حت وی خارج اشخاص شامل حق صاحبانه دامن ، اماهستند

 .شودمی زین مرحوم

 گفت دیبا نوشته حقوق نظام وی عرف حقوق نظام دوه سیمقا مقام در نیبنابرا

 دری شتریب انعطاف ازی عرف حقوق نظامه گسترد اراتیاخت وی انحصار ریغ مجوز

. است برخوردار نوشته حقوق نظام محدودتر اراتیاخت بای انحصار نظام مقایسه با

 ازی کی کشور هری فرهنگ وی اجتماع تیموقع به توجه با دیبا عمل مقام در البته

 .دیبرگز را نظام دو ازی بیترک ای موارد

 تکالیف سازمان مدیریت جمعی در برابر اعضاـ 4

 مؤلفان حقوقی اجرا جهت مجوزی دارای جمع تیریمد سازمان ،یکل طور به

 در. است حق صاحبان حقوق اعمال بر سازمانی اصل تمرکز و بوده هنرمندان و

 ،یجمع تیریمد سازمان کی و دارد صراحت امر نیا نیچ مانند ،کشورها از یبرخ

 8ه ماد) دینما افتیدر را حق صاحبانه اجاز دیبا که استی غیر انتفاع سازمان

 و صلح به ایی دعوه اقام به تواندیم سازمان نهیزم نیا در(. رایتکپی قانون

ی گردآوری اصل فیوظا ازی کی معموالا ، امابپردازد حق صاحبان نیطرف با سازش

 هر وجود، نیا با. شودمی مربوطی ماد حقوقی اجرا به که است االمتیازحق

 آوریجمع ای یدعوه اقام حق مانند موارد از کدام هر اعمالی برا دیبا سازمان

 قرارداد، ای یمل مقررات موجب به ای دینمااجازه  کسب حق صاحب از االمتیازحق

 دفاع جهتی دعوه قاما به هاسازمان فرانسه، در. باشد استنباط قابلی ضمنه اجاز

 11 از پس مذکوری دعو و پردازندیم هستند، حفاظتشان مسؤول کهی حقوق از

الزم اعمال ه انجمن را به اجرای هم ،در برزیل، اعضا .شودمی زمان مرور دچار سال



 3131نامه حقوق مالکیت فکری ویژه                      حقوق پزشكي فصلنامه / 39 

قي
قو

 ح
ت

ضعی
 و

سي
رر

ب
 

ان
زم

سا
ها

ی 
یریمد

 ت
مع

ج
 ي

 در
ني

نو
 ک

ان
جه

 

 ،نمایندیملزم م االمتیازحق آوریجمعبرای دفاع از حقوق و ی یی یا غیر قضایقضا

توانند با اعالم قبلی یشور، دارندگان حقوق مالکیت ادبی و هنری مالبته در این ک

 لذا در برخی کشورها، ،(18ه )ماد 12خصاا به اعمال حقوق خود بپردازندبه انجمن، ش

 15.د نیاز اعمال حق را استنباط نمودتوان اسباب موریاز اطالق اجازه به سازمان م

ی ریگیپ جهتی خارجی هاسازمان با رایی هانامهموافقت تواندیم سازمان هر

 مؤلفان حق اعمالی برای ااجازه خودی خود به و باشد داشتهی خارج آثار حقوق

 گستردهی جمع مجوز نظام کهی کشور 16کانادا در .ستین متصوری خارج هنرمندان و

 :است لیذ موارد مانندی متفاوتی هایژگیوی دارایی اعطا مجوز دهیبرگز را

 .دینمایمی ندگینما را حق صاحبان ازی توجه قابل تعداد ـ

ه هم گرید عبارت به. دینمایم فراهم حق صاحبانه همی برا را نامهتوافق کی ـ

 خود لیتما عدم حاایصری حق صاحب آنکه مگر ،هستند سازمان عضو حق صاحبان

 .دینما اعالم را

 آنان و دهندیم کاربران به را خود پوشش تحت آثاره مجموع از استفاده جواز ـ

 .ندینمایم مبادرت استفاده بهی اواهمه بدون

 دهد انصراف خود تیعضو از حق صاحب که دارد وجود امکان نیا زمان هر در ـ

 .گرددیم ممنوع اثر از استفاده هنگام، نیا در و

 برخوردار حقوقه اداری برا الزم اراتیاخته یکل از کانادا در سازمان نیبنابرا

 تیریمد کشورهای برخ در. بود خواهد ازیامت کی نیقوان ریسا برابر در نیا و است

 تراست بری مبتن سازمان و اعضاه رابط و شودمی واگذار سازمان به وقحق مطلق

 در لذا ،شودمی واگذار سازمان به این حقوق تیریمد که معناست بدان نیا و است

 مناقشه محل حق صاحبی سو از حق نقض موارد دری دعوه اقام حق نجا،یا

 انیم طروحهم اختالف در نیچی مدن بخشی عال دادگاه مورد کی در. است
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 و سازمانی برا ابتدائاا را حق حق، صاحبان وی قیموس آثاری جمع تیریمد سازمان

 اگر ،شودمی شنهادیپ نیبنابرا 17.داندیم حق صاحبی برا آن قصور موارد در

 .باشد داشته وجود سازمانی برامذکور  حق است ساکت نهیزم نیا در قرارداد

ی برا الزم اراتیاخته هم از سازمان معموالای عرف حقوق نظامی کشورها در

 دیبا سازمانی ژرمن ـ یرومی کشورها در اما است، برخوردار اعضا حقوقی اجرا

 رد قرارداد ریتفس چالش رو نیا از. دینما رفتار عضو با منعقده قرارداد ارچوبچ در

 .است مطرح شتریب نوشته حقوق نظامی کشورها

 یجمع تیریمد سازمان از اعضا خروج ـ5

 لیم به و حق صاحب اریاخت در کامالا دیبا خروج که رسدیم نظر به ابتدا در

 قائل سازمانی مجوزهای برا رای نانیاطم توانینم طیشرا نیا در اما ،باشدی و

ی برای روشنه ندیآ توانندینم کاربران و گرددیم همراه سکیر با آن تیفعال و شد

 به تواندیم مشخص تیعضوه دور بینیپیش لذا ،ندینما تصور خودی برداربهره

 شده برگزار سکوت به کشورهای برخ در امر نیا. دینما کمک کاربران حق تیتثب

 هری داخل قواعد تابع و ندارد وجودی قانونه مقرر کانادا در مثال طور به. است

 تا حق صاحب مجوز نوشته حقوق نظامی کشورها ازی بعض در ، امااست سازمان

برخی  در ای 18استی باق دارد را تیعضو از انصراف قصدی و آنکه از پس ماه سه

 دینمایم امضا سازمان با سال پنج مدت به حداقل رای قرارداد حق صاحب ،کشورها

 در. دینما اعالم سازمان به را خود قصد مکتوبه اظهارنامی ط دیبا آن فسخی برا و

 بتواند تا دینما صبر تیعضو از بعد سال دو حداقل دیبا حق صاحب ان،یم نیا

 به طور کلی در کشورهای حقوق نوشته مقررات مشخصی 11.کند ارسال را اظهارنامه

تری برای ولی در کشورهای حقوق عرفی آزادی عملی بش ،برای خروج وجود دارد

 اعضا وجود دارد.
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 سازمان مدیریت جمعی و کاربران ـ ب

 و تیفیک ،یخارج کاربران ژهیوه ب وبا کاربران  سازمانه رابط بخش، نیا در

 موارد در. باشد پرسش مورد تواندیم یگذارمتیق استیس و قراردادها تیکم

 هاسازمانی وس از کهی گزافه هزین خصوص در کاربران است شده مشاهدهی مختلف

شبانه باشگاه  کی یفرانسو مالکان مثال طور به .دارند تیشکا ،شودمی افتیدر

 بود صرفه به کردندیم کسب مجوزی خارج سازمان از ماایمستق اگر هستند یمدع

 دیبا سازمان لذا ،21باشند داشتهی دسترس آثار ازی بخش به دارند لیتما تنها ای

 حسب بر تواندیم زین االمتیازحق پرداخت در انعطاف. دینما نیتأم را هاآن اهداف

 لیتحل کاربر، بودنغیر تجاری ای یتجار تیماه و اثر از استفاده زانیم کاربر، درآمد

 21.گردد

آثار باید با سازمان قرارداد ه همچنین کاربران متقاضی استفاده از مجموع

 فرانسه درکاربران باید به قراردادهای سازمان ملحق شوند. منعقد نمایند. معموالا 

همین مقرره در سایر کشورها  .استی مدن قانون تابع سند کی کاربران با قرارداد

ها نباید (. به طور کلی سازمان31ه عربی نیز وجود دارد )ماده مانند امارات متحد

امارات( و از  رایتکپی نونقا 31ه شوند )مانند ماد قائلمیان کاربران تبعیض 

)مانند آنکه  سویی باید امکان دسترسی به مجموعه کاملی از آثار را داشته باشند

توانند از یقانون مالکیت فکری فرانسه کاربران بالقوه م L321-7ه به موجب ماد

 .(کامل مؤلفان فرانسوی و خارجی استفاده نماینده مجموع

ف کاربران در برابر سازمان است که یکی از تکالی االمتیازحقهمچنین پرداخت 

هایی نیز برای کاربران وجود فیتابع شرایط قراردادی است. در برخی کشورها تخف

 برداریاست: بهره در امارات در دو مورد اعمال تخفیف برای کاربران مجاز مثالا ،دارد

های تیز اثر برای فعالی ابرداربهرهمجری، ه وسیله عمومی به زند ارائهاز اثر در 



 3131نامه حقوق مالکیت فکری ویژه                      حقوق پزشكي فصلنامه / 33 

هرا
ز

 
اک

ش
ر

ی، 
یحك

 مه
مد

مح
ی

 

(. در 31ه )ماد مستقیم داشتن منفعت مستقیم یا غیرفرهنگی یا آموزشی بدون 

حقوقی وجود  یهارسد که تفاوت ماهوی مهمی میان نظامیماین بخش به نظر 

 نداشته باشد.

 

 نقش دولت در سازمان مدیریت جمعی ـ ج

نظارت  و وردار استهای سازمان از تنوع برختینقش دولت در ایجاد و فعال

اناا مداخله یهای سازمان و احتیتا کنترل ماهوی فعال تأسیسدولت از مراحل 

 کل ریدب نیشیپ اریدست شریف دکتر کهابد. چنانییجهت انحالل سازمان تحقق م

 ارچوبچ در دینمایم حیتصری جمع تیریمد فیتعر دری فکر تیمالکی جهان سازمان

 به تا دهندیم اجازهی جمع تیریمدی هاسازمان به حق لکانما ،یجمعه ادار نظام

 با و رصد را آثار از استفاده هاسازمان نیا گر،ید عبارت به. بپردازند حقوقشانه ادار

استفاده از آثار را تحت شرایطی ه اجاز هاآن به و کرده مذاکرهی آت کنندگانمصرف

 انیم در را آن و آوریجمع را وضع دهند،یمخاص و در برابر پرداخت ما به ازا 

 را نهیزم نیا هاسازمان نیاه انحصارگون تیموقع ، اماندینمایم عیتوز حق مالکان

 قالب در تواندیم نظارت نیا. باشد داشته نظارت هاآن بر دولت که کندیم جادیا

 22.اشدب آنانی هاتیفعالی بعض و هاسازمان تأسیسه مرحل دری حت ای هاتعرفه کنترل

سازی و مختلف به خصوصی یهارسد گرایش نظامیدر این میان به نظر م

از اقتصاد های ناشی شیگری دولت و گراها، کاهش تصدیتیسپاری فعالبرون

نظارت ه گذار است. در بعضی از کشورها نظارت دولت جنبدولتی در این میان اثر

اطالعات اعضا و آثار را ه اید کلیها ببه طور نمونه در ترکیه، انجمن ،اطالعی دارد

باره دولت نظر یا تصمیمی را ( و در این22ه هر سه ماه به دولت اطالع دهند )ماد

جدی در سازمان انجام ه اعالم نخواهد کرد و این بدان معناست که دولت مداخل
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ولی در بعضی دیگر از موارد نظارت استصوابی نیز قابل مشاهده است که  ،دهدینم

 .شودمیر سطور بعد به آن اشاره د

گردد و یسازمان از سوی دولت اعطا م تأسیسمعموالا در بیشتر موارد مجوز 

 جنوبی،ه در کر ابد. به طور مثالییحیات سازمان تحقق مه اعمال حاکمیت در لحظ

، کسب مجوز وزارت فرهنگ، ورزش و رایتکپیخدمات مدیریت  تأسیسبرای 

 نظارت زانیم اروپاه یاتحادی کشورها در(. 115ه ماد 1)بند گردشگری الزم است 

 سازمان لیتشک بیتصو کشور 15 از کشور 11 حداقل در اما ،است متفاوت دولت

 م.( 2113)جرویس، . است دولت با

 که یحال در ندارد وجود سیانگل و سوئد مانند کشورهای برخ در ثبت فرایند

 اختراع ثبته اداره عهد به فیوظا نیا آلمان در .تاسی ضرور رلندیا و الغپرت در

 .استی فرهنگی نهادها ای و فرهنگ وزارته عهد به کشورها شتریب در چهگرا ،است

 با لوکزامبورگ در وی دادگستر وزارت با کیبلژ در آموزش، وزارت با ایاسترال در

 تأسیسروند  درلت در فرانسه نقش دو م.( 2113)جرویس، . است اقتصاد وزارت

نویس مقررات خود در ها باید پیشسازمانسازمان مدیریت جمعی جدی است و 

را به وزارت فرهنگ تسلیم نمایند. وزارت  االمتیازحقو توزیع  آوریجمعخصوص 

سازمان را به دادگاه  تأسیسمذکور نیز ظرف یک ماه از دریافت، اعتراض خود به 

 هایتین، ظرفینیز در رسیدگی خود صالحیت مؤسس نماید. دادگاهمیصالحه اعالم 

 آوریجمعهای آنان برای تیتا از قابل کندیها را بررسی ممادی و انسانی آن

 بنابراین در فرانسه اثربخشی اصل نماید.حخود اطمینان ه مجموعه االمتیار و ادارحق

واند مستقیماا مانع تیو دولت نم شودمیدولت از طریق دستگاه قضا اعمال ه مداخل

ابد و ییمستقیم در خصوص انحالل نیز تحقق م گردد. همین نقش غیر تأسیساز 

تواند تقاضای انحالل سازمان را به دادگاه تسلیم نماید. دادگاه یوزارت فرهنگ م
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های تیتواند در صورت نقض مقررات قانونی، دستور توقف فعالیدر این زمینه م

در آلمان، مقام ناظر در صادر نماید.  االمتیازحق آوریجمعویژه در ه سازمان را ب

 تأسیستواند مجوز یرغم اخطار قبلی مواردی مانند نقض مکرر تعهدات علیم

 (.3ه د )بخش اول، مادیسازمان را لغو نما

 بر نظارتی متصد فرهنگ وزارتی سو ازی ااداره اروپاه یاتحاد کشور 12 در

 ا،یتالیا دانمارک، ک،یژبل کشور 5 در. استی جمع تیریمدی هاسازمان عملکرد

 شرکت سازمانی ریگمیتصم جلسات در تواندیم ناظری عال مقام هلند، و لوکزامبورگ

 تمام ای یبرخ درآمد عیتوز نظام هلند و آلمان دانمارک، ک،یبلژ کشور 2 در. کند

 م.( 2113)جرویس،  .برسد ناظر مقام بیتصو به دیبای جمع تیریمدی هاسازمان

تر بوده و دولت بسیار پررنگه اما در برخی کشورها مانند آلمان و امارات مداخل

 قانون 2-2ه ماد طبقگردد. ینقش حاکمیتی دولت به صورت اساسی نمایان م

 آلمان، اختراع ثبته ادار آلمان، مرتبط حقوق وی هنر وی ادب تیمالک حقوقه ادار

 هیأتی اعضا تواندیم اداره نیا .کندیم منحلآن را  و بیتصو را سازمان لیتشک

 نییتع با محوله فیوظا انجامی برا هاآن تیصالح عدم صورت در و نییتع را رهیمد

 نیا تیفعال از ناظر مقام مهلت نیا در 23.بخواهد را هانآ تیمسؤول ترکی مهلت

. در امارات آورد خواهد عمل به ممانعتی احتمالی ضررها ازی ریجلوگی برا فرد

ه تواند در تعرفیها باید ساالنه مجوز الزم را از دولت کسب نمایند و دولت مانجمن

( و در 32ه د )مادیمداخله نما ...اجرایی و یهانامهاستفاده از اثر، اصالح آیین

تواند مجوز را لغو کند یصورت عدم رعایت مقررات یا تصمیمات دولتی، دولت م

ها در تر(، انجمنز )دخالت خفیفیشابه با این مقررات در ترکیه ن(. م22ه )ماد

تواند یموضوعات مالی و اداری تحت نظارت دولت هستند. عالوه بر آن، دولت م

 ها را بررسی نماید و به انجمن اعالم کند که بازرسیرعایت وظایف و تکالیف انجمن
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 چنینب(. هم 22ه درد )مایو حسابرسی از انجمن توسط شرکت مستقلی صورت گ

 استی از سوی حسابرس در اختیاراسناد و اطالعات درخوه در طول بازرسی باید کلی

 قرار گیرد. هانآ

 هکچنان شده است بینیپیشمداخله دولت در ی مراتب سلسه نیقوان از بعضی در

ی کتب صورت به ،ورزند قصور خودی قانون فیتکال انجام در هاانجمن اگر هیترک در

 مدت نیا در قصور اگر .است فرصت جبرانی برا روزی سو  شودمی اعالم هانآ به

 فرصت جبرانی برا روزی س مجدداا و شده ارسال دوم اخطار نشود، برطرف

 مجمع ماه سه حداکثر ظرفبایستی  نشود، مرتفع مشکالت اگر ، اماخواهند داشت

 از متخلف نمسؤوال زین جلسه لیتشک زمان تا. شود لیتشک العادهفوقی عموم

 البدلیعل افراد ای داده انجام رای دیجد انتصابات دولت و شده منفصل خود سمت

 (.ب 22ه ماد) دنشویم نیگزیجا

گرایی در نفعه در برخی کشورهای نظام حقوق عرفی مانند هندوستان، فلسف

کننده است و دولت با هدف پیشرفت ملی به موازات تعیین تأسیساعطای جواز 

گیری ازه و بعضاا انحالل سازمان تصمیمتشویق صاحبان حق در مورد صدور اج

 .شودمیتقدیم  رایتکپیه کنندند تقاضای ثبت انجمن به مقام ثبتنماید. در هیم

که دولت با لحاظ منافع جامعه و صاحبان حق و  این کشور تأکید شدهقانون  در

نماید و معموالا در این انجمن به ثبت مبادرت های متقاضیان ثبت، یتوانمند

ه نماید. اگر دولت تشخیص دهد که اداریزمینه، بیش از یک انجمن را ثبت نم

ه ماد 2)بند  اثر کندتواند ثبت را بییانجمن مضر به منافع دارندگان حق است، م

ژرمنی دخالت دولت بیشتر  ـ توان گفت در کشورهای رومییبه طور کلی م (.33

رهای حقوق عرفی، در کشو ، امااز کشورهای نظام حقوق عرفی است و مستمرتر

 گیرد.یتر و با لحاظ منافع ملی صورت مدخالت دولت مضیق
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 یدولت ریغ نظارتی هاسازوکار ـ د

ی هاتیفعال بر بازدارندهی روین کی عنوان به کهی دولتی هانظارت بر عالوه

 درون ازی نظارتی هاسازوکار معموالا د،ینمایم نظارتی جمع تیریمد سازمان

 ایاز ابزاره زین و امکان اقامه دعوی ت بازرسیأهیارزیابی ، مابینی فیمانند قراردادها

 شوند.کنترلی و نظارتی تلقی می

 قراردادهاـ 1

 ستای مانع و جامع و قیدقی قراردادها ،ینظارتی ابزارها نیترییابتدا ازی کی

 طور به. شودمی بینیپیش حیصر صورت به نیطرف فیتکال و تعهدات آن در که

. شود درج سازمانی قانون اسناد در دیبا االمتیازحق کاهش موارد فرانسه در مثال

 .قاد قرارداد با کاربران بپردازندی از اعضا یا خارج از سازمان به انعهیأتن باید یهمچن

 بازرسی هیأتـ 2

ناظران سازمان، بازرسان یا نهادهای نظارتی داخلی هستند  نیترکی از مهمی

 5ای به مدت ویژهه تینمایند. در فرانسه کمیهای سازمان نظارت متیکه بر فعال

پردازد و باید به مقامات دولتی گزارش یم االمتیازحق آوریجمعسال به نظارت بر 

اید مساعدت نمایند. در دهد. در اجرای وظایف کمیته، حسابرس یا بازرسین نیز ب

ی یا فرهنگ و همچنین یوزارت داراه دولتی مانند نمایند این کمیته نمایندگان

حسابرسان ارشد عضویت دارند. در مقررات فرانسه برای تثبیت قدرت نهاد 

نظارتی، ضمانت اجراهای کیفری نیز در نظر گرفته شده است و هر کس مانعی در 

د با مجازات کیفری یک سال حبس و جزای نقدی راه وظایف کمیته ایجاد نمای

 از و بوده مستقر انجمنی مرکز دفتر در ل،یبرز دری نهاد نیچن .شودمیروبرو 

 فیوظا ترک و شده منع وجه گونه هر افتیدر ازی و و شودمی اعمال سرزبا قیطر
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ی فریک وی حقوقی هامجازات متعاقباا و انفصال به منجر بازرس جانب ازی نظارت

 (.11ه ماد 2-5 بند) واهد شدخ

 امکان شکایت از سازمان ـ 3

 ماتیتصم بر تواندیم زین صالح دادگاه به سازمان از تیشکا موارد، نیا بر عالوه

 تیفعال قیتعلی اجرا ضمانت از تواندیم زین دادگاه. باشد مؤثر سازمان عملکرد و

 مانندی موارد دری لیطتعی اجرا ضمانت تعرفه، بر مازاد افتیدر مانندی موارد در

 2 بند) دینما استفاده قیتعل از پس تیفعال ،یقانون ریغ طرق از تأسیس مجوز اخذ

 ی(.جنوبه کر رایتکپی قانون 111ه ماد

در کشورهای حقوق نوشته  عمدتاا ،آنچه به عنوان ابزارهای نظارتی بیان شد

 و ستین موارد نیا دری حیصره مقرری فعر حقوق نظام در معموالاو  دهدروی می

 .خواهد شد بینیپیش قرارداد در موارده هم

 

 االمتیازحق وی جمع تیریمد سازمانـ ـ ه

ه نحو آن، تیفیک و تیکم ،االمتیازحق زانیم بر کشورها ازی اریبس در معموالا

 یمتفاوت قلمرو تواندیم نظارت نیا ، اماردیگیم صورت نظارت عیتوز و مصرف وصول،

 تواندینم سازمان و اعالم رایی هانرخ خود دولت کشورهای برخ در. دینما تجربه را

ی مجوزها ازی موارد کشورها،ی بعض در نیا بر عالوه. دینما نییتع آن از شتریب

. است هاسازمان با آن االمتیازحق آوریجمع تیمسؤول که دارد وجود زینی اجبار

 گوناگون مختلفی کشورها در زین االمتیازحق عیتوز و مصرف ندیفرا نیهمچن

 هااالمتیازحق، مقررات مربوط به تعیین تعرفه، پرداخت پیش رو در بخش بنابراین .است

 .خواهد شدو مجوز اجباری بررسی 
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 تعرفه نییتع ـ1

 وجود تعرفه نییتع دری مختلفی هادگاهید نوشته،حقوقی کشورها انیم در

 نرخ و دینمایم نظارت سازمانه تعرف نرخ بر دولت نیچ در مثال طور به. دارد

 رایتکپیه ادار بخشی دولتی شورا توسطی اعالم نرخ از شتریب دینبا سازمان

 طیشرا وی للالمنیبی هاهیروی بررس با دیبا هاانجمن ه،یترک در ، اما22دباش

(. 22ه ماد) ندینما نییتعی معقول سطح در را تعرفه کشور،ی اجتماع وی اقتصاد

 که رایی هانهیهزه تعرف موظفند هاسازمان آلمان در تعرفه نییتع از پس نیهمچن

 و رییتغ هرگونه و ندینما منتشری جداول در کنندیم افتیدری دعاو و حقوق بابت

 ورهای حقوق عرفیدر کش 25.اعالم نمایندی رسمه روزنام در را جدول نیا در اصالح

 لذا معموالا  ،شودمیتعرفه در بازار تعیین معموالا دولت در این زمینه مداخله ندارد و 

 .شودمیمقررات مشخصی مشاهده ن

 هااالمتیازحق مصرف و پرداخت ـ2

 از سازمان ،االمتیازحق عیتوز و پرداخت در نیچ مانند کشورهای برخ در

 و تیکم از تا دینمایم استفاده بازار شیپا و سنجش امر با مرتبطی هاشرکت

 کسب با االمتیازحق پرداخت گر،ید عبارت به. شود مطلع کاربرانه استفاد تیفیک

 نوشتهحقوقی کشورها از گریدی برخ در .است ارتباط در بازار سطح از هاگزارش

 %25 فرانسه در چنانچه ،دارد وجود مصرف موارد صیتخص دری قانونه مقرر زین

 تعلق سازمان به ...و نشود شناخته مؤلف کهی موارد در وی شخصی هایبردارنسخه

 حسابرسه شددییتأ گزارش به و است تیاکثر سومدوی رأ با االمتیازحق عیتوز. دارد

 .دارد ازین

 یدر کشورهای نظام حقوق عرف. شود ارائه فرهنگ وزارت به دیبا گزارش نیا

 به االمتیازحق ازی بخش: شودمی میتقس بخش چند نیب االمتیازحق ،مانند کانادا
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ی موارد در ژهیوه ب حق صاحب شخص بهی بخش حق، صاحب صنوف و هاسازمان

 وی فرهنگ امور در صرفی بخش سرانجام و ستین سازمانی رسم عضوی و که

ی کشورهای هاسنت و هاعرف از ریاخ مورد رسدیم نظر به. گرددیمی اجتماع

 مسؤول هاسازمانه یکل کشورها از قسم نیا در .شودمی محسوبیی ال کامن

 امر نیا برنیز ی نظر دیتجد هیأت و هستند حق صاحبان به پرداخت و جستجو

 م.( 2113، جرویس). دینمایم نظارت ،است بوده معقول تالش نیا که

 االمتیازحق دارد، وجود سازمان آن در که استی کشوره تبع حق صاحب اگر

 پرداخت حق صاحب به آن قیطر از تا شود ارسال سازمان آنی برا تواندیم

ی جمع تیریمد سازمان که استی کشوره تبع حق صاحب اگری ول ،ردیگ صورت

 نترنت،یا مانند ،جستجورایج ی هاسازوکاره هم از دیبا سازمان ست،ین آن در

 ،دینما دایپ را حق صاحب تا ببرد بهره ...وی المللبینی هاهیاتحاد داده،ی هاگاهیپا

 5ی )مدت تای و االمتیازحق نشود، دایپ هنرمند و مؤلف ها،تالش رغمیعل اگر البته

 ای منتشر تیساوب در هنرمندان و مؤلفان نامبه این ترتیب، . شودمی حفظ( سال

 .شودمی داختپر هاآن به االمتیازحق و منعقد نامهتوافق خواندهخواهری هاسازمان با

 م.( 2113، جرویس)

 که دارد وجودی شخصی بردارنسخهی برای جمع تیریمد سازمان دانمارک در

 یامالحظه قابل تعداد و کندیم مبادرت االمتیازحق عیتوز و تیریمد ،آوریجمع به

 .دینمایمی ندگینما را عکاسان وی صوتی هاحامل دکنندگانیتول ان،یمجر از

 یعمومی هاتیفعالی برای خاص صندوق در را هااالمتیازحق سومکی سازمان نیا

 که دارد وجودنیز ی گرید سازماندر این کشور  .(31ه ماد) کندیمی گذارهیسرما

 ازی بخش و پردازدیمی صوتی هاحاملی ونیزیتلو و ویراد پخش حق تیریمد به

 المنفعهعام امور صرفا ر اندنشده ادعا سال 5 تا کهیی هاآن و هااالمتیازحق
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 صاحبان به را االمتیازحق %51 26فنالند کشور معروف سازمان( 68ه ماد) دینمایم

 .ددهیم اختصاصی جمعی اعتباری هاپروژه به مربوطی هاصندوق به را %21 حق،

ه خزان به سپس وی نگهدار سال سه تا شودمین ادعا حق صاحب توسط کهی مبالغ

 صندوق کی دیبا هااالمتیازحق محل از هاسازمان آلمان، در. شودمی منتقلی عموم

 تواندیم مهم نیاو  م.( 2113، جرویس) ندینما فراهم خودی اعضای برای بازنشستگ

 .باشد خودی اعضاه یآت هب سازمان توجه انگریب

 یاجباری مجوزها ـ3

 تعرفه آوریجمع بهی جمع تیریمدی هاسازمان زینی اجباری مجوزها ردمو در

 اثر پخش مانند) ستین کاربران با مذاکره بهی ازین هنگام نیا در و دنپردازیم

 2111 رایتکپی قانون 22-23 مواد ـ یونیزیتلو و ویراد پخشی هاسازمان توسط

 ،ندینماینم استفادهی اجبار مجوز نظام از کشورها ازی بعض انیم نیا در(. نیچ

 و شوند اعمالی مختلفی هابخش در توانندیم مجوزها دا،کانا ای فنالند در چنانچه

 27.ستینی اجبار مجوز بهی ازین
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 گیریجهینت

 به حق صاحبان که کانادا مانندیی کشورهای برا گستردهی جمع مجوز یالگو

 از آثار شتریبی کشور در اگر. است دیمف ،شوندیمی دهسازمان و مطلعی خوب

 و کندیم جادیای دشوار اجازه کسبی برا هنیهز و وقت صرف شوند، وارد خارج

ی داخل حق صاحبانه یکل به نسبت و دینما حل زین را چالش نیا تواندیم الگو نیا

 وی گردآور دری مطلوب قاتیتوف تواندیم نظام نیا نیهمچن. شود اعمالی خارج و

 زین نوشته حقوق نظام در دولتی جد دخالت. دینما کسب االمتیازحق عیتوز

 وی انحصار ریغ مجوز. دینمای ریجلوگ کاربران و اعضا حق عییتض از تواندیم

 قدرت و رقابت جادیا با تواندیم همی عرف حقوقی کشورها در متعددی هاسازمان

. نجامدایب هنرمندان و مؤلفان حقوق رومندین و منسجمی اجرا به هاسازمانی برا

 رای خاصی اقتضا تواندیم کشورهای اجتماع وی اسیسی ساختارها وجود، نیا با

 و ختهیر هم در نوشته حقوق نظام وی عرف حقوق نظامی مرزها امروزه. دینما مقرر

ی اریبس رد لذا ،کرد احصا نظام هری برا رای اختصاص اوصاف توانینمی روشن به

 نظامی هاسازمان اوصاف ازی عرف حقوق نظامی کشورها در سازمان کی موارد از

 .بالعکس و است برخوردار نوشته حقوق

 

 سپاسگزاری

از وزارت محترم فرهنگ و را  خود کمال سپاسگزاریحاضر ه نویسندگان مقال

فراهم ش حاضر را پژوهه زمیندریغ خود های بیبا مساعدتارشاد اسالمی که 

 آورند.به عمل می، کردند
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 هانوشتپی

دارد. برای اطالعات وجود  (ASCAP, BMI & SESAC) در این زمینه در آمریکا سه سازمان. 1

 بیشتر نگاه کنید به:

Lunney, G. (2010). Copyright CMOs and Collecting Societies: The United 

States Experience. Collective Management of Copyright and Related Rights. 

The Netherlands: Kluwer Law International BV, 342-345. 

2. Associations of Owners of Authors’ Rights and Neighboring Rights 

3. Copyright Management Services 

4. Licensing Body 

5. Performing Rights Society 

6. Law on the Administration of Copyrights and Neighboring Rights (Copyright 

Administration Law, as amended by the Law of June 23, 1995), Section 2, Art 

6 (1). 

7. Substantial, Considerable or Important 

8. See: Commission Decision 71/224/EEC of 2 June 1971 relating to a 

proceeding under Article 86 of the EEC Treaty (IV/26 760 - GEMA), O.J. L. 

134/15 of 20 Jun. 1971. 

9. See: Case C-127-73 BRT v SABAM (1974). 

 خاص مجوز و (Blanket Licenses) یامجموعه مجوز: هستند نوع دو بر مجوزهای کل طور به. 11

(Specific Licenses.) در موجود آثار همه از خاصی زمان دورهی برا کنندگانمصرف اول مجوز در 

 ارچوبچ در و خاص آثار خصوص در خاص نکنندگامصرف خاص، مجوز در اما ،ندینمامی استفاده سازمان

 .است مطرحی اختصاص ای یمورد جواز موضوع لذا ،ندینما استفاده ثارآ از توانندیم خاص

11. See: WIPO, Original and Translated Versions. Available at: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=6340. Last visited 20 

December 2011. 

12. The Extended Collective License System 

ویژه در ه ها بزمانمدیریت جمعی دارای اقسام کوچک و گسترده است، بعضی از این سا یهاسازمان. 13

ی را برای صاحبان یتواند فرصتی استثنایتواند وسعت جهانی را تجربه نماید و این میبخش موسیقی م

 رساند.بظهور  کنندگان به منصهحق و مصرف

خصوص اجرای عمومی آثار موسیقی  دفتر مرکزی برای اعمال حقوق در همچنین انجمن ملزم است. 12

 ار سمعیثتلویزیونی و انتقال از طریق ابزار یا نمایش آ پخش رادیو و وسیلهه ها شامل اجرا بوانگاشتآیا 

 .(11 مطروحه نیز باید به نام انجمن و دفتر مرکزی مطرح شود )ماده یبصری داشته باشد. دعاو ـ

http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=975
http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=975
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15. See: WIPO, Original and Translated Versions. Available at: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=6340. Last visited 20 December 

2011. 

 دفتر به مجاز کیدرامات وی قیموس آثار مجموعه میتسل با انیمجری جمع تیریمد جامعه نیاول. 16

 توانستیمی استانداری شورا. نمود مهیضم زین را هاتعرفهی برا خود طرح جامعه نیا. شد جادیا تیرایکپ

 و خود نوع در نهاد نینخست زین 1136 سال در تیرایکپ نظر دیتجد هیأت. دینمای بازنگر را هاتعرفه

. بودند آثار ازی فهرست میتسل به ملزم زین هاسازمان. بود تعرفه دییتأ وی بازنگر خصوص در آن فهیوظ

 صاحبان اختالفات به و صادر را نامیب آثار از استفادهی انحصار ریغ مجوز که شد قادر هیأت نیا بعدها

 .دینمای دگیرس کاربران و حق

17. See: Collective Management Organizations in China. Available at: 

http://www.sipo.gov.cn/zcfg/flfg/bq/sfjs/200804/t20080403_369335.html.La

st visited 20 December 2011. 
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A Review of the Legal Status of Collective Management Organizations 

in Today’s World 
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Abstract 

Collective management organization is a consistent and collective kind of 

management of literary and artistic property rights that benefits authors and 

artists in situations of complexity and extent of access to the works. These 

organizations are facing with the diversity in different countries with regard 

to the political, social and cultural national. Recent paper attempts to study 

descriptive -analytical the organizations in different countries, differences 

and similarities of civil law and common Law systems and the establishment 

of the organization, the role of government in the organization, relationships 

with the organization's members and users, and finally to express their 

appropriate suggestions. Nevertheless, it is plausible that the traditional 

boundaries of civil law and common Law system metamorphosed and from 

each other, have been affected. Therefore, contemporary organizations will 

be a combination of both systems. 
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