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 هاي مدیریت جمعيپيشنهادي براي سازمان نامه و اساسنامهآیين

 1حامد معيني

 چکیده

بودن، غیر دولتیهای مدیریت جمعی از جمله دولتی یا نظر از ماهیت سازمان صرف

شدن های دولتی و یا گنجاندهبودن به ارگانبودن، مستقل و یا وابستهیالمللبینملی و یا 

این  ، با توجه به ویژگیی تجاری موضوع قانون تجارتهاترکدر قالب یکی از ش هانآ

 نظام، تنوع آثار و حقوق مورد حمایت ی گوناگون فعالیتهاهحوزاز قبیل  اهنسازما

ی هاتتأسیس این شخصیه در اساسنام هایط و ویژگباید برخی از شرای الکیت فکریم

وق قابل پیگیری، موضوع وان به انواع حقتمیط . از جمله این شرایدحقوقی ذکر شو

فعالیت، محدوده و قلمرو اشخاص که قادر به عضویت هستند )از جمله اشخاص حقیقی، 

انصراف ه ید عضویت، نحوتأیه حق(، نحوه ی تجاری دارندهاتحقوقی و اصناف و یا شرک

 ی مدیریت جمعی به صورت متمرکزهانسازماه اداره شروط محرمانگی و شیو ،از عضویت

ه فلذا با توجه به موضوع فعالیت و فروض قابل تصور برای نحو، صور اشاره کرد و یا سایر

ی برای ایجاد انمونهه از آنجا که تاکنون اساسنام ی مدیریت جمعی وهانفعالیت سازما

 موضوع کهایننشده و  بینیپیشیا ی مدیریت جمعی در حقوق ایران پیشنهاد و هانسازما

در این  ،حقوق مالکیت فکری ایران استنظام  ازهای روزاین مدل از نیه تدوین و تهی

سازمان مدیریت یک مقتضای ذات ایجاد  هاننوشتار سعی شده تا شروطی که تعیین آ

 د.مورد شناسایی قرار گیر ،کندی حقوقی متمایز میهاتجمعی بوده و آن را از سایر شخصی

 

 واژگان کلیدی

، نری، سازمان مدیریت جمعیادبی و هحقوق مالکیت فکری، حقوق مالکیت 

 مدله اساسنام
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 مقدمه

 ثرؤمی حل راه جادیا، یجمع تیریمدی هانسازما گیریشکلهدف از  اصوالً

ی راستا دری فکری هاآفرینشی ماد حقوق دارندگان ای و دآورندگانیپدی برا

 حقوق نیای فایاست اصوالً. است شده بیان حقوقاین  ازی برداربهره و اعمال

 ،باشندنمی آنی ریگیپ وی ابیبازار به قادر بعضاً  و بوده دشواری امررندگان توسط دا

از یکسو باعث تسهیل استیفای حقوق و بازاریابی آثار  هانپیدایش این سازما لیکن

 حقوق نیا انبرداربهرهتوسط دارندگان شده و از سوی دیگر موجبات رفاه نسبی 

را فراهم خواهد ر آثا بهی دسترس ای وی برداربهره مجوز کسب رینظی امور در

ی ماد یهایبرداربهره بازار طرف دو هر به نفع هانسازما نیا جادیا . بنابراینآورد

 نحو به آثاری ماد حقوق موجب خواهد شد که خواهد بود وی فکری هاآفرینش از

 م.( 4113)بات، . دنریگ قرار نظارت وی برداربهره موردی ثرترؤم

 را دو رویکردیی هانسازما نیچن با همواجه در کشورها کهاین توجه قابله نکت

ی هاتیمحدود ،یرقابت اقتصاد به توجه با کشورها ازی برخ اند،گرفته شیپدر 

ی برخ و گرفته نظر دری جمع تیریمدی هانسازمای گیرشکل جهت را کنترل

 فظح نیهمچن وی ماد حقوق دارندگان از ثرؤم تیحما رینظی لیدال با گرید

ی گیرشکلی برا رایی هاتیمحدود حق دارندگان انحصار مقابل در جامعه منافع

 به وانتمی رایی کردهایرو نیچن اتخاذه ثمر. اندگرفته نظر در هانسازما نیا

 .کرد دایپ هانآی گذارقانون در سهولت

 تیمشروع وی کلی هاچارچوب صرفاً خود نیقوان در اوله دستی کشورها

 به را هانآ تیفعال مشروح و مقرراتی مابق و کرده انیب را هانازماس نیاتشکیل 

 عموماً که رای ترکامل نیقوان دومه دست در اما ،اندکرده واگذار هانآی هاهاساسنام

 کهرا ی اتیجزئ صرفاً و کرده نیتدو هانسازما نیا تیفعالی برا ،دارند آمرهه جنب
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 هانسازما نیای اعضا و سسانؤمه عهد بر ودشمی هانآامور ه ادار به مربوط شتریب

 .اندگذاشته

 ندربرخوردای مختلف انواع از ایدن در هانسازما نیا کهاین به توجه با حالیای عل

 میپردازیم نکته نیا ذکر به است خارج نوشتار نیا فرصت از هانآ به پرداختن که

 اما ،استی خال هانسازما نیای جای داخل مصوب نیقوان در و حاضر حال در که

 وی هنری ادب تیمالک جامعه حیال در شدهبینیپیش مقررات ازی برخ موجب به

 کهاین به توجه با و شده بینیپیش ،هانسازماقبیل  نیا جادیا مرتبط، حقوق

 موکول مذکور قانوننامه آیین بهی جمع تیریمد سازمان بر حاکم مقرراتی مابق

 با نامهآیین کیه یته با که دارد وجود گذارنونقای برا امکان نیا است، شده

 ای و سازمان نیچن به را اراتیاخت شتریب اوله دستی کشورها رینظی کردیرو

 در را حاکم مقررات غالب، گریدی کشورهاه یرو طبق ای و دنک واگذاریی هانسازما

 را هانآ اموره ادار به مربوطه مقرراتی برخ صرفاً و کرده بینیپیش نامهآیین

 نمایند. سسانمؤ میتصم به منوط

ه اساسنام شروط اصوالً گفت وانتمی که است نیا در مذکور بحثه ثمر

 سندگانینو اریاخت زیرا ،استی شنهادیپنامه آیین شروط از زیمتمای شنهادیپ

 مذکورنامه آیین که استی امحدوده دری جمع تیریمد سازمان کیه اساسنام

 ندارد وجود اینامهآیین حاضر حال در کهاین به توجه با و است کرده بینیپیش

 کردیرو در حال حاضر یطرف از. ردکی قیدق نظر اظهار طهیح نیا در وانتمین

 سازمان تیفعال و گیریشکل بر حاکمنامه آیین» خصوص در ملی گذارقانون

 به کماکان مالکیت فکریه حیال زیرا ،ستین مشخص رانیا در «یجمع تیریمد

 آن بیتصوه لحظ تا اساس نیهم بر. ستین االجراالزم تبعبال و دهینرس بیوتص

 خواهد داشت. وجود گفتهشیپی کردهایروه محدود دری مل کردیرو رییتغ امکان
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 نیچن جادیا بری نسبی ااراده که است نیا ،شده مشخص کهی موضوع اما

 مقررات اتیجزئ به ورود هنگام و دارد وجودی مل سطح دری حقوقی هاتیشخص

 رفتار ایدن سطح در موجودی هاهیرو از خارج چنان آن وانتمین هانآ بر حاکم

 و مقررات و کرده مشخص را اتیجزئ نیا میداری سع نوشتار نیا در پس. کرد

 سمت نیا بر هاهاراد آنکه خواه. میکن نییتب رایی هانسازما نیچن بر حاکم اصول

 موکول ای و نندک بینیپیش مذکورنامه آیین رد رای موضوعات نیچن که باشد سو و

 حاکم کهی اتیجزئ نییتب اینک به نمایند. ییهانسازما نیچنسسین مؤ میتصم به

 ،است رانیا دری جمع تیریمد یهانسازما تیفعال و گیریشکل به ناظر و

 .اندشدهی بندطبقه فصل چهار در موضوعات حاضر نوشتار در ،پردازیممی

 انواع، ،یجمع تیریمد سازمان گیریشکل موضوعبه بررسی  اول فصل در

 ای یعموم حقوق شخصی عنی ،تشانیماه از نظر صرف هانآی اعضا و تعداد

ی هاهویش به دوم فصل در و مربوطه پرداخته نکات نییتبو  هانآ بودنیخصوص

 سندهینو نظر به. خواهیم کرد اشارهی جمع تیریمد سازمان توسط حق لیتحص

 و اوضاع به توجه با که استی موارد جمله از قسمت دو نیا در مندرج اتموضوع

 خواهد نیتدو ندهیآ در که اینامهآیین در است بهتری مله عرص در ،موجود احوال

ی شتریبی تیحاکمه صبغ از موضوعات نیا ، زیرادنگرد فیتکل نییتع صراحتاً ،شد

ی مله عرص دریی هانسازما نیچن تیفعاله تجرب فقدان به توجه با ه وبود برخوردار

 حاکمی هاچارچوب و رانیا دری جمع تیریمد سازمان جادیا که رسدیم نظر به

 لیدله بی طرف از و باشد داشته تیحاکم جانب ازی شتریب دخالت به ازین آن بر

 اصالح وی بازنگر طیشرا شد خواهند هیته نامهآیین قالب در مذکور مقررات کهاین

 یبازخوردهاه مطالع از پس وانتمی و داشت خواهند را قانون کی به تنسبی ترآسان
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 دری بازنگر و اصالح به اقدامی مله عرص در هانسازما نوع نیا تیفعال و موجود

 .کرد هانآ بر حاکم مقررات

 سازمان انیم روابط نییتع محور با چهارم و سومی هافصل در کهی موضوعات اما

 وی تیریمد امور وی ماد حقوق انبرداربهره و حق دارندگان بای جمع تیریمد

 ضرورتی دارا وانتمی را اندگرفته قرار بحث موردی جمع تیریمد سازمانی ادار

 هانآ وانتمی جهت نیهم به و دانست هانآ نییتع در تیحاکم دخالت ازی ترکم

ی رهامحو که داشت توجه دیبا. داد قراری یهانسازما نیچن سسانمؤه عهد بررا 

 سازمان سیتأس هنگام در دیبا حال هر به مذکوردر فصول سه و چهار  گانهسه 

 شده مشخص سازمان نیاه اساسنام در چه و نامهآیین در چهی جمع تیریمد

 نیا ازی برداربهره سهولت ویی کارا از مذکوری محورهاه حوز در سکوت و باشد

 .کاست خواهدی توجه قابل طرز بهی حقوق نهاد

 

 یجمع تیریمد سازمان گیریشکل ـ الف

 در که ودشمی اطالقی حقوق تیشخص بهی جمع تیریمد سازمان عموماً

 جهت به و گرفته شکلآثار ی ماد حقوق دارندگان و دآورندهیپد منافعی راستا

 توسط حوزه نیا در تیفعال. دیمانمی افتیدری مبالغ شانیا ازی منافع نیچن مینتأ

 کشورهای برخ. است شده زیتجو مختلفی کشورهای انونق صوصن در و گذارقانون

 بینیپیش هانسازما این جادیای برا رای شخصمی هاقالب مقررات نیاه یته زمان در

 .اندکردهن دایپ ورود موضوع نیا به گریدی برخ اما ،کرده

 و دآورندگانیپده یاتحاد رینظ ایتالیا دری جمع تیریمد سازمان مثالی برا

 تیماه نیچ در ای و شده شناختهی عموم مقام کی عنوانه بیی ایلتایا ناشران

 یانتفاع ریغ گرید ریتعب به ای یتجار ریغ شخصیت کی دیبای جمع تیریمد سازمان
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 هانسازما نیا تیماه کانادا کشور در یکردیرو نیچن برخالف م.( 4115)شو، . باشد

 به کشور نیا دری جمع تیریمدی هانسازما ازی مختلف انواع و نشده مشخص

 تیریمدی هانسازما شتریب کهاین رغم به امروزه م.( 4111جرویس، ). خوردیم چشم

 تیریمدی هانسازما اما ،نندکمی تیفعالی انتفاع ریغ وی تجار ریغ صورت بهی جمع

 .دارند وجود زین اندگرفته شکلی تجار مقاصدی برا کهی جمع

 کی دری جمع تیریمدی هانسازما نیب رقابت امکان گرید بحث قابل موضوع

ه اداری متول کهی جمع تیریمد سازمانی برا کشورها ازی اریبسزیرا  ،است کشور

 تیفعال از و اندکرده جادیا انحصار ،است حق دارندگانی ماد حقوق ازی قسمت

 نیا در. ندیمانمیی ریجلوگ گریدی حقوق اشخاص توسطی سازمان نیچن بای مواز

 و شده گرفته نظر دری عموم نهاد کی عنوانه بی جمع تیریمد سازمان کشورها

 ریساه ادار در واندتمی صرفاً نباشد، فرد به منحصر سازمان کی که یصورت در

 .دینما تیفعال آثار ای وی ماد حقوق اقالم

 که آلمان و فرانسه ا،یاسپان هلند، ونان،ی ک،یبلژ رینظیی کشورها گرید ریتعب به

 حقوق و دآورندگانیپد انیم و نندکمی تیعتب مثبتی حصارانه اجاز کردیرو از

 به صرفاً حقوق ای آثار از کدام هره اداری برا، هستند کیتفک به قائل آثاری ماد

 بر م.( 4112و همکاران،  ریچاردت). اندداده تیفعاله اجازی جمع تیریمد سازمان کی

 رتیمد زمانسا کی صرفاً که ندکمی نیتضم تیحاکمی کردیرو نیچن اساس

ه محدود و است سیتأس به مجاز آثار ای حقوق ازی خاص نوعه اداری برای جمع

 .باشد داشته تداخلی گرید با دینبا هانآ از کدام هر تیفعال

ی مواز تیفعاله اجاز و نگرفته نظر در رای انحصار نیچن کشورها از گریدی برخ

 دارندگان نفع بهی رقابت زاربا حفظ رینظی لیدال با رای جمع تیریمد سازمان نیچند

 بهی جمع تیریمد سازمان بر حاکم طیشرا لیتحم و اعمال ازی ریجلوگ و حقوق



 3131نامه حقوق مالکیت فکری ویژه                     حقوق پزشكي / فصلنامه 89 

ني
معي

د 
حام

 

 و کایآمره متحد االتیا یکشورهای قانون صوصن در نمونه عنوانه ب. اندداده اعضا

 4111جرویس، ). است شدهی نیبشیپی جمع تیریمد سازمان انحصار موضوع کانادا

 صرف رای جمع تیریمد سازمان تیماه ،گفتهشیپ مطالب به توجه با رو نیا از م.(

 در وانتمی بودنیخصوص ای یدولت نیهمچن و بودنیانتفاع ریغ ای یانتفاع از نظر

 :کرد خالصه ریز موارد

چند کشور  و ایاسترال انگلستان،) حقوقی تمامی متول فرد به منحصر سازمان ـ

 .(دیگر

 ا،یاسپان) اشخاص ای و آثار حقوق ازی خاص نوعی متول فرد به منحصر سازمان ـ

 .(چند کشور دیگر و نیچ سوئد، فرانسه، ونان،ی ک،یبلژ ا،یتالیا

چند  و کایآمره متحد االتیا کانادا،) حقوق تمامی متولی انحصار ریغ سازمان ـ

 .(کشور دیگر

 کانادا،) اشخاص ای آثار حقوق ازی خاص نوعی متولی انحصار ریغ سازمان ـ

 .(چند کشور دیگر و کایآمره متحد االتیا

 

 یجمع تیریمدی هانسازما توسط حقوق لیتحصه شیو ـ ب

 کارآمد انجامی راستا دری جمع تیریمدی هانسازما توجه مورد موضوعات ازی کی

 دارندگان ازی فکری هاآفرینشی ماد حقوق لیتحصه نحو ،هاتیفعال ثرؤم و

 در از منظری جمع تیریمدی هانازماسی برا موضوع نیا خصوصاً. ستهانآ

 کهی دیجدی برداربهرهی هاهویش ای و بیدالتصویجدی ماد حقوق ارگرفتنیاخت

 دارد تیاهم اند،شده بینیپیشی ادار ریغ ای یقانونی برداربهرهی مجوزها قالب در

 سازمانی برا موضوع نیا تیاهم گفت وانتمی حاضر حال در که م.( 4111جرویس، )

 .ندارد نییتب به زاینی رانیای جمع تیریمد
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 ،یجمع تیریمدی هانسازما توسط حق لیتحصی هاهویش نییتع گرید عبارت به

 یجمع تیریمد سازمان و حق دارندگان انیم ارتباطی برقرار دری توجه قابل ریتأث

 انیمی رقابتضد  طیشرا بر مضاف را هانآ تیفعاله محدود نیهمچن و داشته

ی برا گذشته فصل همانند. دهدیم قرار ریتأث تحتی جمع تیریمدی هانسازما

 تیریمد سازمان بهی ماد حقوق دارندگان از حق انتقالی عنی ،هدف نیا تحقق

 :دارد وجود لیذ موارد قالب در ایدنی کشورها سطح در گانهپنجی کردیروی جمع

 ؛1یماد حقوق کاملی واگذارـ 1

 ؛4یرانحصا ریغی برداربهره مجوزی اعطاـ 4

 ؛1یجمع تیریمدی هاسازمان بهی ندگینمای اعطاـ 1

 ؛2حق لیتحصه چندگان نظامـ 2

 .5یقانونی برداربهره مجوزـ 5

 تیفعال واست ی ماد حقوق کاملی واگذار نظام تابع نیچ مثال عنوان به

 کسب بدون و بودهی ماد حقوق ارگرفتنیاخت در به منوطی جمع تیریمد سازمان

. هستند تیفعال به مجازی قانونی برداربهرهی مجوزهاه حوز در صرفاً شانیاه اجاز

 دارندگان توسط حقوقی واگذار که است ذکر انیشا م.( 4112و همکاران،  ریچاردت)

ه دارند و بودهی اریاخت کامالً کشور نیا دری جمع تیریمدی هانسازما به حق

 به اقدام صاًشخ ای و آمده دری جمع تیریمد سازمان به عضویت واندتمی حق

 .اقدام نماید خویشی ماد حقوقی فایاست وی ریگیپ

 هانآ ازی برداربهره و فایاست کهی حقوقه محدود در صرفاً واندتمی نیبنابرا

 کرده ریدرگ رای جمع تیریمد سازمان ،است دشوار ای و نبوده ریپذامکان اوی برا

 دیبا اما ،دینما تیفعال به اقدام حقوق ریساه محدود در شخصاً و م.( 4111جرویس، )

 به دیبا را دهدیم قراری جمع تیریمد سازمان اریاخت در کهی حقوق تشدا توجه
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 یبرداربهره به اقدام حقه دارند همانند بتواند مذکور سازمان تا کرده منتقل سازمان

اجرای نامه آیین 13و  2و مواد چین قانون حق مؤلف  2ه )ماد نماید آن ازی ماد

 .(ان قانونهمجمعی 

 اروپاه یاتحاد سطح دری ادیز طرفداران کردیرو نیا در که گفت دیبا نیهمچن

ه متحد االتیا در اما ،داردوجود ی داریشن آثاری اجرا حقوقه حوز در خصوصاً

 ریغی برداربهرهی مجوزهای اعطا صرفاً ،رقابت حقوق مقررات چارچوب در کایآمر

منجر به  طرف کی ازی کردیرو نیچن. اندهرفتیپذ را دوم کردیروی عنی ،یانحصار

 نفع به شده که این امری جمع تیریمدی هانسازما انیمی رقابت بازار جادیا

 کنندگانمصرف ودشمی باعث گرید طرف از و خواهد بودی ماد حقوق دارندگان

 در مورد نظرشان مبالغ با و نظر مورد طیشرا طبق بتوانند آثار حقوق نوع از نیا

 .شوند فعتنم هانآ ازی برداربهرهی راستا

 ظاهر حقه دارنده ندینما نقش دری جمع تیریمد سازمان سوم کردیرو در

ی وی برا حقه دارند کهی طیشرا حدود در کنندگانمصرف با گفتگوه فیوظ و هشد

 مربوطمذکور  کردیرو رد سازماناین  گرید نقش. دارد عهده بر را است کرده فیتعر

 رصده فیوظ ود کهشمی کنندهمصرف با قرارداد قادعان از بعدیی ااجری ندهایفرآ به

 .باشدیم را دارا هشد اعطا حقوقی ریگیپ و

ه ب که حق لیتحصه چندگان ای خاص نظامی عنی ،چهارم کردیرو خصوصر د

ی مدیریت جمعی صرفاً هان، سازمااست آن روانیپ ازی کی زین آلمان مثال عنوان

 ،کنند تیریمدی امنصفانه طیشرا اساس بر را حق گاندارند حقوق وظیفه دارند

 11ه )ماد باشد شده ارائه هانآ به شانیا طرف ازی درخواست کهاین بر مشروط

 .قانون حق مؤلف آلمان(
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 بری مبنی هاتدرخواسه یکل به موظفندی جمع تیریمدی هانسازما نیهمچن

 با شانیا طرف از و دهدا مثبت پاسخ زین کنندگانمصرف طرف از اجازه کسب

 مذاکره وارد ،ستندینی جمع تیریمد سازمان آن عضو کهی ماد حقوق دارندگان

ی راستا دری جمع تیریمد سازمان جادیا کردهایرو ریسا در گرید عبارت به. دونش

 نظام نیا در ماا ،شده است بینیپیش هانآ نفع به و حق دارندگان حقوق اعمال

 یاراتیاخت زین کنندگانمصرف طرف از وانندتمیی جمع تیریمدی هانسازما خاص

 .ندینما لیتسه زین را شانیا امور و کرده کسب را

ی هاهویش از گریدی کی عنوانه ب ،زینی قانونی برداربهره مجوز ازی حاک کردیرو

ی هانسازما کردیرو نیا اساس بر. باشدیم مختلفی کشورها در حق لیتحص

ی برداربهرهی مجوزها موجب به کهی حقوقام تمه ادار تیصالحی جمع تیریمد

 نیا بر کردیرو نیاه یتک اما ،دارند رای قانون همان ای یاراد ریغ وی اجبار ،یاریاخت

 یریگیپ به موظف تشانیفعال موضوع به توجه بای جمع تیریمدی هاسازمان که است

 بودهی ادم حقوق دارندگان نفع به آثار کنندگانمصرفی قرارداد ریغی هاتپرداخ

 ،ندارند حوزه نیا در تیفعالی برا حق دارندگان طرف از مجوزی اعطا بهی ازین و

 حقوقه دارنده یاوله اجاز که نظرند نیا بر کردیرو نیا به معتقدان ازی برخ البته

 ،استی اجباری جمع تیریمد سازمان توسط حوزه نیا در تیفعالی برای ماد

 کردیرو نیاوقت ویژگی قابل بیانی برای  به این نظر باشیم آن قائللیکن اگر 

 .نخواهد داشت وجودی قبلی کردهایرو به نسبت

 کسبی هاهویش شد بحث مذکوره گان پنجی کردهایرو عنوان تحت کهی موارد

 طور بهی گذارقانونه مرحل در ما که هستندی جمع تیریمدی هانسازما توسط حق

 .میده قرار نظر مد هانآ از شدهارائه فیتعار اساس بر را مدل سهاین  میوانتمیی کل

1. Namely implied licensing (indemnity approach); 

2. Legal presumption; 



 3131نامه حقوق مالکیت فکری ویژه                     حقوق پزشكي / فصلنامه 88 

ني
معي

د 
حام

 

3. Mandatory Licensing. 

 گرفته قراری برداربهره مورد انگلستان رینظیی کشورها در که اول مدلدر 

 سازمانی برای ماد حقوق دارندگان از هیاوله اجاز کسب م.( 4111جرویس، ) ،است

 صرفاً سازمان تیفعاله محدود اما ،است شده شناختهی اجباری جمع مدیریت

 در هیاوله زاجا کسب از پس و نبودهی اریاختی برداربهره مجوزهای به محصور

ی مجوزهاه محدود در واندتمیی جمع تیریمد سازمان ،یاریاختی مجوزهاه حوز

 دگاهید نیا گریدی ژگیو. دینما تیفعال زینی( قانون) یاراد ریغ وی اجباری برداربهره

 یریگیپ به صالحی جمع تیریمد سازمان صرفاً حق نقضی دعو در که است نیا در

 ،اندکرده اعطای جمع تیریمد سازمان به کهی اراتیاخت حدود در حق دارندگان و بوده

 .ستندینی دعو طرح به قادر

 غرامت پرداخت به محکوم صرفاً هکنندمصرف حق، نقض اثبات از پس البته

 سازمان در حقه دارند تیعضو ای و مجوزی اعطا از پس گرید ریتعب به و شده

 ازی جمع تیریمد سازمان اراتیاخت حدود در کنندگانمصرفی فریک تیمسؤول

 توجه با کنندگانمصرف منافع در وانتمی را کردیرو نیاه شاخص پس. رودیم نیب

 حقوقه دارنده یاوله اجاز دوم، مدل در .دانست هانآی فریک تیمسؤول سلب به

قانون حق مؤلف  11ه )بند ب ماد است هشد فرض کشورها نیقوان دری ماد

 مقام قائم خودکار صورت بهی جمع تیریمد سازمان ،حق نقض موارد در و آلمان(

 .ودشمیی و حقوق تیریمد دارعهده و شده شناخته حقه دارند

 ازی کی و کندی پوشچشم صراحتاً تیحما نوع نیا از واندتیم حقه دارند البته

 اثبات امکان است، شده بینیپیش حق ناقضانی برا محاکم در کهیی هاتفرص

 نیای ژگیو. استی قانون ازیامت نیا از حقه دارندی پوشچشم ای و حقی اعطا عدم

 اما ،دانستی فکری هاآفرینشی ماد حقوق از ثرؤم تیحما در وانتمی را کردیرو
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 و اعطا بری مبن حقه دارندی رو شیپی هاهنیگز محدودکردن به دیبا آن بیمعا از

 .کرد اشارهی جمع تیریمد سازمان به هیثانو ای هیاول حقی اعطا عدم ای

ی جمع تیریمد سازمان ،مدل نیا موجب به گفت دیبا سوم مدل خصوص در

 ندواتمی ،اندکردهن اجازه کسب حقه دارند ازی تابع چیه در قبالً کهی آثار مورد در

ه دارند شخص اما ،شوند متقبل را هانآ تیریمد و کرده اقدام اعضا حقوق مانند

 دخو حقوق تیریمد به شخصاً  و کرده نظر صرف تیحما نیا از واندتمی حق

 م.( 4111)ریس و همکاران، . بپردازد

 

 و حق دارندگان بای جمع تیریمد سازمان انیم روابط میتنظ و نظارت ـ ج

 کنندگانمصرف

 ،یجمع تیریمد سازمان بر نظارتی هاهویش رینظی مباحث به فصل نیا لیذ

 ای حق دارندگان بای جمع تیریمد سازمان انیم اختالفات فصل و حلی هاهویش

 .کرد میخواه بحث کنندگانمصرف

 یجمع تیریمدی هانسازما بر نظارتی هاهویش ـ1

ی حقوق اشخاص ریسا مانندی جمع تیریمدی هانازماس بر نظارتی برا اصوالً

 هیقضائه قو قیطر از نظارت ،یدولت نظارت از عبارتند که دارد وجود عمده راهکار سه

 بری نظارت مراجع تعدد رسدیم نظر به .یداخل بازرسان توسط نظارت و( دادستان)

نعی در با یکدیگر تداخل نداشته و ما کهاین شرط بهی حقوق شخص کی امورات

 اعضا عنوانه ب هانآ از که ،حق دارندگان نفع به تنها نهامور اداری آن ایجاد نکند، 

 .خواهد داشت لحاظ زین را کنندگانمصرف منافع بلکه ه،بود ودشمی ادی

 تیریمد سازمانی برای نظارتی هاهویش انواعی تمام از ودشمی شنهادیپ پس

 و نیقوان در را هانآ به مربوط مقررات دیبا لکن ،دهرببهره  زین رانیا دری جمع
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 توسط نظارت وانتمی صرفاً ، زیرادانست لحاظ ،هیته دست دری هانامهآیین

 را است شده لیتشک حق دارندگان همان ای اعضا از عموماً کهی داخل بازرسان

 را خصوص نیا در توجه قابل نکات. کرد مذکور سازمانه اساسنام به منوط

ه نحو و تعداد ،هاشگزار ف،یوظا ارات،یاخت حدود رینظی موارد هجمل از وانتمی

 .شوند مشخص اساسنامه در دیبا که دانستی داخل بازرسان نظر اعتبار و تیفعال

 کنندگانمصرف و حقوق دارندگان با سازمان انیم اختالفات فصل و حل یهاهویشـ 2

 هنیهز کاهش به داماق آلمان و انگلستان رینظ کشورها ازی برخ ،خصوص نیا در

 اگرچه مسأله. این اندکرده صادره یآرایی اجرا اعتبار و اختالفات بهی دگیرس

 که دارد زینی ضعف نقاط کردیرو نیا اما به عنوان نقطه قوت قلمداد گردد، واندتمی

ی هاهویش ریسا به نسبت تربودن فرایند رسیدگیطوالنی به وانتمی هانآه جمل از

 دهیدآموزش و خبره کارشناسان و تقضا فقدان نیهمچن و فاتاختال فصل و حل

وان تمیرا  بیمعا و ایمزا نیا. کرد اشاره اختالفات لیقب نیابه ی دگیرسه حوز در

یی قضا ریغ مراجع عنوان تحت که اختالف فصل و حل گرید یهاهویش مقابل در

ی برداررهبه مورد ژاپن رینظیی کشورها در و شده شناخته اختالف فصل و حل

 .دانست ،اندگرفته قرار

ی داوری مل مرجع وی سازمان داخلی تخصصی داور مراجع مثال عنوانه ب

 نیچن اتخاذ معموالً البته. است شده بینیپیش اختالفات نیا بهی دگیرسی برا

یی هایژگیو لیدل به اما ،نبودهی دولتی هاتنظار و هایبازرس جادیا مانعی کردیرو

 کردیرو نیا ترآسانی دادرس نییآ وی تخصصی دگیرس ،یدگیرس سرعت رینظ

 بودهی نسب ایمزا نیا که تاس ذکر انیشا. است گرفته قرار کشورها نیا قبول مورد

 ضعف نقاط از وانتمی رای دگیرسی باالی هاهنیهز و صادرهی آرایی اجرا موانع و

 .دانستی کردیرو نیچن
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 یمال وی ادار امور ـ د

 موکول را هانآ وانتمی که برخوردارندی تیماه چنان از فصل نیا مباحث عمده

 اشخاص قسم نیا تعدد کهی حالت در خصوصاًی جمع تیریمد سازمانه اساسنام به

 :است از قرار ذیل عنوان نیا مباحث عمده. کرد م،یریبپذی مل راهبرد عنوانه ب را

 تیعضو ـ1

 که هستندی حقوق ندارندگا همانی جمع تیریمد سازمان کی یاعضا اصوالً

 ،شخص کهاین فرض البته .اندشده قرارداد وارد سازمان با ای و کرده تیعضوی تقاضا

 با زین بکند تیعضوی تقاضا و باشد نداده قرار سازمان اریاخت در را خود حقوق

 عمده االصولیعل .است تصور و بحث قابل حق لیتحصه گان سهی هامدل به توجه

 مشخصی جمع تیریمد سازمان کیه اساسنام در وانعن نیا لیذ کهی موارد

 ،یماد حقوق نوع اثر، نوع ت،یمل ثیح از اعضا طیشرا نییتع: از عبارتند ،وندشمی

 به اقدام آنی ماد حقوق وی فکر تیمالکه حوز در کهی اصناف دآورنده،یپد شخص

 .آوانگاشت دکنندگانیتول ای ناشران صنف رینظ نندکمی تیفعال

 نییتع آن به نسبت دیبا کهی موارد جمله از: تیعضوی شکل طیشرا -1-1

ی موارد آن به مربوط مقررات لیذ که است تیعضوی شکل طیشرا شود فیتکل

 تداخل منع نیهمچن سازمان، ارشد مقام از درخواست ای وی کتب اعالم رینظ

 موضوع نیا ازی حاک که مذکور درخواست در حقه دارند حیصر اعالم و تیعضو

 .دارند قرار ،باشد

 اخذ همچونی موارد خصوص نیا در: تیعضو لغو ای دییتأ طیشرا -2-1

 ثالث اشخاص حقوق نقض انه،یسال تیعضو حق پرداخت عدم صورت در تیعضو

 مربوطی اجراها ضمانت ،اندگرفته قرار سازمان اریاخت در کهی حقوق ای و آثار در

 و مهیجر پرداخت انه،یالم سود فیتوق رینظ ،ثالث اشخاص حقوق نقض موارد به
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ی تقاضا بهی دگیرسی ماهو وی شکل طیشرا نیهمچن ،تیعضو حق مبالغ شیافزا

 .وندشمی مشخص ت،یعضو لغو ازی نظرخواه دیتجد

 مورد نهیگز دو خصوص نیا در معموالً: تیعضو حق مبلغ نییتع -3-1

 مبالغ کهاین اوله نیگز :است گرفته قراری جمع تیریمدی هانسازماه استفاد

 سازمانی داخل مجامعه عهد بر آنی چگونگ و راتییتغ زانیم ت،یعضو حق به مربوط

 نامهآیین در کهی دولت مراجع قیطر از مذکور موارد دوم،ه نیگزدر  ؛شود گذاشته

ی جمع تیریمد سازمان به و نییتعی ادوار صورت به وندشمی بینیپیش نیقوان ای

 .ودشمی ابالغ

 آن نواعا و مجامع لیتشک ـ2

 ودشمی لیتشکی متعددی اعضا از کهاین به توجه بای جمع تیریمد سازمان

 جهت به ااعض از متشکل مجامع داشتن از ریناگزی گریدی حقوق شخص هر رینظ

 موارد جزء وانندتمی موضوعات نیا .دباشیم موضوعات ازی برخ فیتکل نییتع

 مواردی برخ فیتکل نییتعی برااعضا  کهاین ای و دنشو قلمداد روزانه وی عاد

 رینظی حقوق اشخاص ریسای برا موجود مجامع همانند فلذا ،ندیآ هم گرد ،خاص

 ازنیز ی جمع تیریمد سازمانی برا وانتمی تجارت قانون دری تجاری هاتشرک

 سازمانه اساسنام در هانآ نییتع کهی موارد جمله از .بهره بردی کردیرو نیچن

 دعوت مواعد ،هانآ تیصالح مجامع، انواع به وانتمی رسدیم نظر بهی الزام مذکور

 .کرد اشاره اعضای رأ حق زانیم و هانصاب حد مجامع، لیتشک و

 شد اشاره زین قبل بنددر  که طورهمان: عامل ریمد و رهیمد تأیه -1-2

 خصوص نیا در و ستین دهیپوشی کس بر زین موارد قسم نیا فیتکل نییتع ضرورت

 هانآ تعداد و اعضا بیترک انتخاب،ه نحو ف،یوظا دیبا موجود تجارب به توجه با

 .دشو مشخص
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ی جمع تیریمد سازمان کی اهداف تحقق منظور به: هاهکارگرو و تهیکم -2-2

 دیبا که رسدیم نظر به هانآیی اجرا اموری کارآمد و سهولت شیافزا نیهمچن و

 بینیپیشی جمع تیریمدی هانسازماه اساسنام دری تخصصی هاهکارگرو ای و هاهتیکم

 کنندهمصرف ای حقه دارند و داشتهی شخصم اراتیاخت و فیوظا حدود که شوند

 .کند مراجعه هانآ به خود ازین به توجه با بتواند

 ایدورهی مالی هاگزارش ـ3

 در تیشفاف وانتمی رای جمع رتیمدی هانسازما بر حاکم اصول ازی کی

 یهاگزارش مذکوری هانسازماه اساسنام در منظور نیبد. ستدانی مالی هاتراکنش

 ای اعضا اطالع به و فتهرگ دربر را لیذ موارد عموماً که ودشمی بینیپیشی ادوار

 جمله از .رسانندیم ،ودشمی نییتع اساسنامه ای قانون در کهی صالحیذ مراجع

 که مشخصی زمان زهبا طول در حاصلهی درآمدها نییتع: از عبارتند مذکور موارد

 ،هاعطاشد حقوق اثر، نوع ثیح از حاصلهرآمدهای د کیتفک است، ساله کی عموماً

 اقدامات بابت سازمانی افتیدر مبالغ و هاهنیهز اعالم و نییتع حق،ه دارند اشخاص

 .هاگزارش مندرجات به اعتراضی هاهشعب نییتع نیهمچن ،یتیریمد وی ادار

 هاهتعرفـ 4

 تیریمد سازمانه بر اساسنام حاکم مقررات در دیبا که تیاهم حائز درموا ازی کی

 اصوالً . ستهانآ زانیم و نوع ،دتعدا از اعم هاهتعرف موضوع دشو مشخصی جمع

 استفاده مورد کردیرو دو تیعضو حق نییتعی برا خصوصاً هاهتعرف نیا نییتعی برا

 ای و عضو درآمد ازی تابع هب منوط را هاهتعرف نییتع اول کردیرو :است گرفته قرار

 مقطوعی مبغل صرفاً دوم کردیرو در ، لیکندانسته سازمانی هاتیفعال از حقه دارند

 رسدیم نظر به .ودشمی روزآمدی ادوار صورته ب که گرفته نظر در هانآی برا را

 با درآمد زانیم ازی تابع را آن دیبا اما ،باشد ترکینزد عدالت به اول کردیرو که
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 تابع نیای برا رای بیضر دیبا گرید عبارت به .دانست آن از استفاده زانیم به هتوج

 سازمان تیفعال گرید ریتعب به ای وی برداربهره زانیم به ارتباط که گرفت نظر در

 اثر کی است ممکن زیرا ،باشد داشته اعطاشده حقوقی سازیتجار خصوص در

 در نیا. باشد داشتهیی درآمدزا دیگر راث برابر نیچندی برداربهره بار کی با فاخر

 صورت اثر دو نیا خصوص در سازمان جانب از کهی تیفعال که استی صورت

 اثر تیفیکی مبنا بر صرفاً حاصلهی درآمدها اختالف و باشدمی کسانی ،گرفته

 سازمانی ادار تیفعال زانیم نظرگرفتن در بدون هاهتعرفه محاسب و است بوده

 .کند خارج عدالت محور از را شدهنییتع مبالغ اندوتمی اثر کی یبرا

ی برا اصوالًی جمع تیریمدی هانسازما ت،یعضوه تعرف نییتع موضوع از فارغ

 با آثار تکتکی برا تا نندکمی مشخص رایی هاهتعرف زین آثار ازی برداربهره

 تصور قابل زینی گرید فواید راهبرد نیای برا .نشوندی زنچانه وارد کنندهمصرف

 سازمان کهیی قراردادها به هجتو با حق دارندگان درآمد زانیم کهاین جمله از ،است

 بینیپیش غراماته محاسب نیهمچن و شده شفاف ،کرده منعقد کنندهمصرف با

 ای اثر از استفاده نوع به هجتو با صالحیذ مراجع ای سازمان توسط قانون در و شده

 در برخی کشورها البته. رندیگیم قرار محاسبه مورد سهولت به شده،نییتعی هاهرفعت

 جمله از کهوند شمیتوسط مراجع دولتی تعیین  هاهنظیر سوئیس این قبیل تعرف

 کنندگانمصرف منافع حفظ و سازمانیی انحصارزدا به ،وانتمی آن یهاتمزی

 از هانآی فیکه درج صیتشخ از پس را فاخر آثار وانتمی که هرچند ،دکر اشاره

 .کردی مستثن مذکوری هاهتعرف شمول

 درآمدها ـ5

 :است مورد دو به منحصرجمعی  تیریمد سازمان درآمد نییتعی هاهویش اصوالً

1. Distribution calculated on the basis of the work; 

2. Flat-rate distribution. 
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 با سازمان انیمی قراردادی مبنا بر درآمدها ازی توجه قابل زانیم اوله شیو در

 از آن شعب ای و سازمان رصد قیطر از کهی قیدق اطالعات ای و کنندگانمصرف

 اما ،گرددیم محاسبه ،آمدهدسته ب اثر از شدهانجامی هاهاستفاد ای و عیتوز ریمقاد

 در خاصی هاهویش ای و حقوق ای آثار ازی برخ خاص تیماه لیدل به دومه شیو در

 آن مصرف تعداد ای و عیتوز زانیم از قیدق اطالعات ،هانآ قراردادن عموم دسترس

 .ردیگینم قرار سازمان اریاخت در

 اثرهر  بهی دسترسه اجاز قراردادن اریاخت در هنگام به سازمان خصوص نیا در

 کنندهمصرف از شد، خواهد آن از کهی ااستفاده زانیم از نظر صرف رای ثابت مبلغ

 عموم دسترس در از پس مثالً . کرد خواهد میتقس ااعض انیم روش نیهم به و اخذ

 کنندهمصرف کهیی هاهاستفاد تعداد ،یمجازی فضا دری قیموسه قطع کی دادنقرار

 یبرا پس ،ستین مشخصی برداره بهرهاجازی اعطا هنگام به داشت خواهد ندهیآ در

 .ندیمانمیی مقطوع مبلغ وضع به اقدامی موارد نیچن

 حاصله سود و درآمدها میتقس ـ6

ی جمع تیریمد سازمان تیفعال از قبل عموماً که موضوع نیا بر حاکم اصول

 :دانست ریز موارد جمله از وانتمی را گرددیم مکتوب و شده مشخص

 صورتی برداره بهرهنحو و دفعات زان،یمی مبنا بر درآمدها میتقس اصوالً ـ

 .ردیپذیم صورت موجود مستندات اساس بر گرفته

 پرداخت عضو به ماًیمستقی جمع ریغ و مشترک ریغ آثار در شدهمیتقس سود ـ

 .ودشمی

 دشدهییتأ قرارداد وجود صورت در ،یجمع ای و مشترک آثار با همواجه در ـ

 به موجود اطالعات اساس بر سود میتقس حقوق،ه یثانو و هیاول دارندگان انیم

 فروض و امارات به توجه با سازمان ،یقبل توافق فقدان صورت در و دیآیم عمل
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 و کرده پرداخت را عضو سهم قانون، در مذکور آثار تیمالکی برا شدهبینیپیش

 .ندکمی اقدام حقوق دارندگان ریسا سهم پرداخت به نسبت

 .دباش مشخص دیبا درآمدها میتقسه دور زمان مدت ـ

 دائمی ای یموقت صورت به هانآ وقحق دارندگان کهی آثار سود خصوص در ـ

 .شود فیتکل باید تعیین ستندینیی شناسا قابل
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 یریگجهینت

 عنوانه ب وانتمی را ریز موارد ،سندهینو نظر به مذکور مباحث به توجه با

 مد رانیا دری جمع تیریمد سازمان چارچوب نییتع جهت در رو شیپی راهبردها

 .داد قرار نظر

ی جمع تیریمد زمانسا طیشرا و گیریشکل بر ناظر جامعنامه ه آیینیته ـ1

 .نامهآیین در مذکور موارد شتریب کردنمشخص گرید عبارته ب ای

 توجه با آثار و حقوق تمامی متولی انحصاری جمع تیریمد سازمان کی جادیا ـ4

 .هانسازما نیا لیتشک از پسی اجتماع وی حقوق طیشرا از بازخورد فقدان به

 .هانسازما تعدد صورت دری دولت جعمرا استصوابی نظارت و مجوز اخذ به الزام ـ1

 قانون در شده بینیه پیشعادلی هابا ارز غرامات اخذ وی ریگیپی قانون الزام ـ2

 .سازمان نیا قیطر از
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 هانوشتپی

1. Full Assignment of Right 

2. Non-Exclusive License 

3. Authorization To Act As Agents 

4. A Sui Generis System 

5. Legal Non-Voluntary License 
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Suggested Charter and Regulations for Collective Management 

Organizations 

Hamed Moeini 

Abstract 

Regardless of the nature of collective management organizations 

whether governmental or non-governmental, national or international, 

independent or dependent on the state’s institutions, or their inclusion 

in the form of one of the companies mentioned in Trade Act, due to 

the particular characteristics of such organizations such as field of 

activities, varieties of works and rights protected under  intellectual 

property regime, some conditions and characters need to be specified 

in such organization’s Charters. Among these conditions are the 

rights, subject of activities, scope of which persons can become a 

member, procedures of membership, verification or its cancellation, 

confidentiality conditions and administration of these originations. 

Therefore, since no sample charter for establishment of such 

organizations has been suggested, and due to the need of existence of 

a sample or model in the Iranian legal system, this article tries to 

identify conditions essential to the establishment of collective 

management organizations and make them distinct from legal persons. 

 

Keywords 

Intellectual Property Rights, Copyrights, Collective Management 

Organizations, Sample Charter 


