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گيري و حيات در فرايند شكلفرهنگ و ارشاد اسالمی نقش وزارت 

 حقوق فرانسهدر ايران با الهام از  مديريت جمعی حقوق سساتمؤ

 1سميه آزادبيگی

 چكيده

 هبار در الیحي مدیریت جمعی در نظام حقوقی ایران براي اولينهانسيس سازماتأ

و كه توسط وزارت فرهنگ هنري و حقوق مرتبط  ـ قانون جامع حقوق مالكيت ادبی

با توجه به فقدان  شده است. بينیپيشتدوین و به دولت پيشنهاد شده، ارشاد اسالمی 

مؤسسات یا تقنينی در خصوص موضوع و همچنين عدم فعاليت عملی این  هسابق

در  سساتمؤویژه به دليل اهميتی كه این ه با كاركرد مشابه در كشور و ب سساتیمؤ

 سساتمؤالزم است چارچوب این  اشياي موضوع حقوق مرتبط دارند، آثار و كردنتجاري

مدیر اجرایی  سساتمؤعملكردشان از حيث قانونی تعيين شود. از آنجا كه این  هو نحو

در كشور ما متولی اصلی حمایت از پدیدآورندگان آثار هستند كه وزارت فرهنگ 

، انحالل و گيريشكل است نقش این دستگاه حاكميتی در تأسيس و ست، ضروريهانآ

این امر تنها از طریق بررسی تطبيقی  ترسيم گردد. هانویژه نظارت بر عملكرد آه ب

ميسر  هاني از مقررات قانونی آگيربهرهع و تجارب كشورهاي داراي سابقه در این موضو

این تحقيق به چگونگی  در ،دليل نزدیكی سيستم قانونی ما با سيستم فرانسويه است. ب

ن برخی سی از آردازیم و با تأپمیفرانسه در  سساتمؤ عملكرد این هس و نحوسيتأ

 ریم.امشمیباره برزارت فرهنگ را در اینوظایف و اختيارات و

 

 واژگان كليدي

 وزارت فرهنگ ،تشكيل و عملكرد هنحو ،مدیریت جمعیسسات مؤ
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 مقدمه

كه  نستسسات در فرانسه گویاي آكيل این مؤتوجه به سير تاریخی تش

كرده است. البته رشد  رایتكپی هاین كشور به موازات توسع مدیریت جمعی در

برخوردار نيستند  تیسسات مدیریت حقوق مرتبط از چنين قدمباید دانست كه مؤ

 هسسود. اولين مؤرمیتر ندوم قرن بيستم عقب هسسات از نيمو عمر این مؤ

 كارون دو مارشه گوستينمشهور فرانسوي پير آ هجمعی در فرانسه توسط نویسند

 هايه ویژه در كمديب زمان بازیگران داراي قدرت زیادي ایجاد شد. در آن

حقوق متعددي در  هانتوسط بازیگران براي آ هاهفرانسوي بودند. اجراي نمایشنام

 نویسان در آن حقوق سهيم باشند. این وضعيت مطلوبآنكه نمایشنامه، بیپی داشت

 همعتقد بود تا زمانی كه یك اثر حيات اقتصادي دارد نویسند پير آگوستين نبود. او

 آن شریك باشد. آن نيز باید در درآمدهاي مستقيم و غير مستقيم منتج از

اي ننویسد ب كند و كلمهتداوم این وضعيت باعث شد كه وي سه سال اعتصا

م از نویسندگان گرد ه آگوستين با بيست نفر دیگر 1111جوالي  3در  كهاینتا 

ي گذارقانوند یك دفتر شمیدادن به ظلمی كه به نویسندگان آمدند و براي پایان

بود كه نویسندگانی كه عضو آن  گونهعمل این بنگاه این هایجاد كردند. نحو تأتر

ثرشان را ا استفاده از ههزین آوريجمع هدند با یك سند رسمی به بنگاه اجازشمی

 بار آگوستين موفق شد بنگاهیينابراین براي اولادند. بندمیدر قلمرو خاك فرانسه 

و بدین ترتيب از فروش  بود رایتكپی هسيس كند كه مبنایی براي محاسبتأ

قضایی متعددي  هرویهاي بعد در سال رد.كمیاجتناب  به مبلغ ناچيز هاهنمایشنام

بر مبناي آنچه آگوستين به آن دست یافته بود در  رایتكپینيز در حمایت از 

 وجود آمد.ه فرانسه ب
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سسات جمعی دیگري نيز براي اعمال حقوق پدیدآورندگان مؤبعد از آن تاریخ 

وضعيت در خصوص ، اما س از دیگري در فرانسه متولد شدندآثار مختلف یكی پ

فرانسه براي  1181يجوال 3گونه نبود. قانون اعمال جمعی حقوق مرتبط این

در سيستم قانونی فرانسه معرفی كرد. البته لف را ق مرتبط با حق مؤاولين بار حقو

شایان ذكر است كه این قانون كه بعد از عضویت فرانسه دركنوانسيون روم به 

شروع حمایت از حقوق مرتبط در این كشور نيست، بلكه  هتصویب رسيده، نقط

 سساتمؤموجود توسط عموم مردم و  هاین قانون، حقوق مرتبطی را كه طبق روی

مكلف  خود را هانآ مذكور، هاساس روی د و برشمیحترم شمرده پخش رادیویی م

 یيد كرد.تأ انستددمیفنوگرام جهت استفاده  هكنندبه كسب اجازه از هنرمند یا توليد

حمایت از هنرمندان  زمان كه حقوق مرتبط را برايرحال این قانون همه اما به

حقوق انحصاري و هم هم به شكل ـ  گرام معرفی كردكنندگان فنومجري و توليد

آوري و را براي جمع سساتمؤهمچنين نياز به ایجاد  ـ به شكل مجوزهاي قانونی

ه وجود آورد. از آن پس سيس نيز بامتيازهاي مربوط به حقوق تازه تأ توزیع حق

 ظهور گذاشتند. هپا به منص سسات جمعی حقوق مرتبط نيزمؤ

و توزیع در  آوريجمعسسات ال حاضر مقرارت قانونی در خصوص مؤدر ح

هرچند كه در بعضی موارد به قوانين دیگر  ،قانون مالكيت فكري آن مندرج است

از جمله قانون مدنی ارجاع داده شده است. در موارد مختلف در این قانون به نقش 

 م.( 0313، پيسكوسكی) .وزارت فرهنگ اشاره شده است

 فرانسهوزارت فرهنگ و مواردي كه  هاهدسته از زمين آنيم تا با مرور آندر این تحقيق بر

 اندازيچشم ،دحقوق نقش حاكميتی و فرا دستی دار آوريجمعسسات نسبت به مؤ

تشكيل این  شدنمی بعد از عملیاز وظایف و اختيارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسال

 گيریم؛منظور مطالب را در دو بخش پی می سسات در ایران ترسيم كنيم. براي اینمؤ
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 كنيم و در بخشوزارت فرهنگ فرانسه را بازگو می ش اول وظایف و اختياراتدر بخ

 ردازیم.پمیدوم به ترسيم حدود اختيارات و وظایف احتمالی وزارت فرهنگ ایران 

 

سسات در رابطه با مؤ وظایف و اختيارات وزارت فرهنگ فرانسهالف ـ 

 مدیریت جمعی

 آوريجمعسسات كه با نام مؤمدیریت جمعی  سساتمؤدر سيستم حقوقی فرانسه 

 سساتمؤاول، وند: شمیدسته تقسيم  به دو و توزیع )دریافت و پرداخت( مشهورند،

 به نمایندگیعضایشان هستند و اغلب مدیریت جمعی اصلی كه در ارتباط مستقيم با ا

سسات واسطه یا مؤ دوم، ؛نندكمیدفاع  هاننافع قانونی و مادي آاز اعضا از م

 هند و به نمایندگیدمیاصلی تشكيل  آوريجمعرا مؤسسات  عضاي آنميانجی كه ا

سسات این مؤ ردازند. عمدتاًپمیحق امتيازها  آوريجمعبه سسات از سوي این مؤ

اما گاهی قانوناً مكلفند حقوق را  نند،كمیبناي مدیریت جمعی اختياري عمل بر م

 م.( 0313، سكیپيسكو). مدیریت نمایندمبناي مدیریت جمعی اجباري،  بر

بودن حقوق مالكيت در فرانسه نيز به دليل شخصی در تفصيل مطلب باید گفت

بودن اجراي حقوق از سوي اختياري فكري ناشی از خلق آثار یا مرتبط با آن و

و  آوريجمعسسات آمدن امكان فعاليت مؤبراي فراهم صاحبان و دارندگان حق،

حقوق به ردادي كه یا سبب انتقال راوانند در قالب قتمیصاحبان حق  ،توزیع

اعمال حقوقشان  ،و اعطاي نمایندگی یا سبب تفویض اختيار ودشمیمؤسسه 

ه وجود آورند. در واقع را ب هانفعاليت آ هسسات را قانونی كنند و زمينتوسط مؤ

ند. تا قبل از انعقاد قرارداد موضوعی براي فعاليت نداردر اكثر مواقع سسات این مؤ

در واقع  .گویندنوع مدیریت جمعی حقوق، مدیریت جمعی اختياري میبه این 

 است.نه بر اساس تكليف قانونی و مدیریت جمعی كه به خواست صاحبان حق 
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آنكه با صاحبان حق قراردادي داشته باشند، اما گاهی مؤسسات مزبور قانوناً بی

مثل مدیریت  مبناي مدیریت جمعی اجباري، مدیریت نمایند؛ مكلفند حقوق را بر

یا ما  ادبی ـ هنريشده نسبت به آثار براي دریافت ما به ازاي كپی شخصی انجام

این در واقع نقش وزارت فرهنگ بيشتر در  .هاهبراي عاریه توسط كتابخان ازابه 

 ردازیم.پمید كه در ادامه به آن گردقسم از مدیریت جمعی احساس می

 ت جمعی حقوق اجباريسسات مدیریفعاليت مؤ هییيدصدور تأـ 1

براي فعاليت  هیيدیوزارت فرهنگ در قالب اعطاي تأ هاولين نقش و وظيف

 توانندو توزیع می آوريجمعیابد. اصوالً مؤسسات مدیریت جمعی اجباري نمود می

، با اجازه از اعضایشان ایجاد گونه مجوزي به محضبدون نياز به اخذ هيچ آزادانه و

 را از دادگاه عالی درخواست هانارت فرهنگ فرانسه انحالل آزمانی كه وز البته تا و

در  اما ،مابه ازاها و حق امتيازها بپردازند آوريجمعفعاليت كنند و به  ،نكرده باشد

 یيدیهاخذ تأ ، قانون مالكيت فكري فرانسه صراحتاًآوريجمعخصوص برخی از انواع 

فعاليت این  هارد حيات یا ادامرا الزم و ضروري اعالم كرده است. در این قبيل مو

 اي است كه صدور و ابطال آن با وزیر فرهنگ است.مؤسسات، مشروط به اخذ تأیيدیه

مدیریت جمعی و حقوق مرتبطی كه تحت  رایتكپییيدیه عمدتًا براي تأ

ل حاضر اخذ تأیيدیه در خصوص سه دسته از در حا گردد.اجباري است، صادر می

 ؛خصوص مدیریت جمعی حق ریپوروگرافی در ـ1گيرد: ها صورت میبرداريبهره

شده در تلویزیون فرانسه در یكی پخشارسال مجدد كامل و بدون تغيير از آثار  ـ0

 .هاهها توسط كتابخانكتاب هبراي عاری ـ3 اروپا؛ هاز كشورهاي عضو اتحادی

ن سه و همچنيستأیيدیه، مربوط به صالحيت مؤسسان، منابع مالی و انسانی مؤ

صدور  است. شده، آوريجمع يسسه براي توزیع ما به ازاابزارهاي پيشنهادي مؤ

ز گردد و این شروط تا احرا نظر، یيدیه مستلزم اینست كه شروط الزم موردتأ
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ه سسه بدر طول حيات مؤ ،از سوي وزیر فرهنگ ابطال نشدهیه یيدزمانی كه تأ

 م.( 0313، پيسكوسكی) طور مستمر رعایت شود.

 سسات مدیریت جمعی اختياري از دادگاه عالیمؤ واست انحاللدرخـ 2

صواًل تشكيل و فعاليت این قبيل مؤسسات بدون نياز به همانطور كه گفته شد ا

 ه تخلف غير قابلچنانچه وزیر فرهنگ بنا به دالیل موج، اما اي استاخذ هيچ تأیيدیه

 واندتمیبان حق به منظور حفظ حقوق صاح ،سسات مشاهده كندجبرانی از این مؤ

 گر اگر نقش وزیر فرهنگ در خصوصها را از دادگاه بخواهد. به عبارت دینآ انحالل

است، وظيفه  طهواسردازند مستقيم و بیپمیاتی كه به مدیریت جمعی اجباري سسمؤ

 هو جنب مستقيم بوده يرو توزیع غ آوريجمعسسات سایر مؤ ت بهو اختيار او نسب

 سسات را دارد.از صاحبان حقوق طرف قرارداد با مؤ یكنندگنظارتی و حمایت

 اختياري غير مجوزهاي از ازا به ما آوريجمع به مربوط يهاهنامآیين هتهي ـ3

و  لف و حقوق مرتبط وجود دارد، بحث استثنائاتیكی از مباحثی كه در حقوق مؤ

ان وتمیور مختصر در توضيح این عناوین طه هاي این حقوق است. بمحدودیت

هرچه داخل آنست  ،اي تصور كنيممرتبط را دایره لف و حقوقگفت اگر حقوق مؤ

رو هرگونه استفاده از آثار  از این لف یا صاحب حقوق مرتبط است،منحصرًا حق مؤ

ممنوع  هانآ هو اشياي تحت حمایت حقوق مرتبط توسط اشخاص ثالث بدون اجاز

االمتياز و ایشان و اغلب با پرداخت حقرضایت صرفاً با  ،بوده و بر این مبنا استفاده

انحصاري است،  حقوق هآنچه خارج از این دایر ممكن است. ایشانليف به التأحق

به منظور ایجاد توازن ميان حقوق  گذارقانونولی گاهی  ،ودشمیمحدودیت ناميده 

ه مواردي را اعطایی به صاحبان حقوق مالكيت فكري و حقوق عموم مردم جامع

آنكه نياز به اخذ رضایت و مجوز از سوي صاحبان حق باشد كرده كه بی یبينپيش

حبان حق آنكه مخل حقوق و منافع مشروع صاالبته با حصول شرایطی و بیـ 
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 رایت و یا اشياي موضوع حقوق مرتبط راامكان استفاده از آثار موضوع كپی ـ باشد

در این  يسر ساخته است.م و پرداخت ما به ازاي منصفانه در قالب تجویز قانونی

 مندشدن دریافت ما به ازاي استفادهجهت قاعده گویند،كه به آن استثنائات می موارد

 حمایتی كه از صاحبان فرانسوي، وزارت فرهنگ را به دليل نقش گذارقانون از آثار،

مواد قانونی راجع به  كردنیی براي اجراییهاهنامموظف به تدوین آیين دارد،حق 

ي منصفانه و هاهادبراي استف ما به ازاتقسيم  و تعيين و چگونگی اخذ هنحو موضوع

ردازند، كرده پمیاتی كه به مدیریت اجباري حقوق سستوسط مؤهاي شخصی كپی

شایان ذكراست كه قانون مالكيت فكري فرانسه عالوه  م.( 0313، پيسكوسكی). است

، كرده بينیپيشهاي قانونی را تقسيم ما به ازاهاي حاصل از مجوز هنحو كهاینبر 

كنترل با صالحيت نظارت جهت جلوگيري از  دائمیبه تشكيل یك كميسيون 

 شده به غير از موارد مصرح قانونی نيز اشاره كرده است.آوريجمعمصرف مبالغ 

 و توزیع آوريجمعسسات ظارت بر مؤنـ 4

 هوسيله فرانسه بامروزه در  و توزیع ما به ازاها آوريجمع نظارت برسازوكار 

 امروزه هم سيستم گيرد.وزارت فرهنگ صورت می هوسيله مقامات عمومی و عمدتاً ب

 هوسيله نظارت داخلی وجود دارد و هم سيستم نظارت خارجی. نظارت داخلی ب

 ود.شمیحسابرسان قانونی، اعمال  هوسيله سسه و حسابرسی ساليانه بخود اعضاي مؤ

وند: حسابرسان داخلی شمیخلی و خارجی تقسيم دا هحسابرسان نيز به دو دست

 ون مالكيت فكري فرانسه، از سوي مؤسسه منصوبقان 4-301-ال هبا استناد به ماد

ه ویژه وزارت مقامات عمومی ب هوسيله بخارج از موسسه حسابرسی  وند.شمی

 گيرد. بعداي حق دسترسی به اطالعات صورت میو مقامات قضایی در راست فرهنگ

سسات هاي مؤبررسی فعاليتبراي  دائمی هنيز كميت 0333ویب قانون سال از تص

 هد.دمیخارجی را تشكيل  دیگر حسابرسی جمعی ایجاد شده كه این كميته قسم



 3131ی نامه حقوق مالکیت فکرویژه                    حقوق پزشكي / فصلنامه 771 

كل
 ش

ند
راي

ر ف
ي د

الم
اس

اد 
رش

و ا
گ 

رهن
ت ف

زار
 و

ش
نق

ي...
مع

 ج
ت

يري
مد

ت 
سا

ؤس
ت م

حيا
و 

ي 
گير

 

سسات زیر فرهنگ قدرت حسابرسی فعال در زمان تأسيس مؤبه طور كلی و

بعد از  ـ ثانویه فرانسه به وزیر فرهنگ حق مداخله ندارد. قانون مالكيت فكري

ود، شمیایجاد جمعی  هسسده است. در حقيقت هنگامی كه یك مؤا دار ـ سيستأ

اش را براي وزیر فرهنگ ارسال كند. وزیر نویس قوانين و مقررات كلیید پيشبا

موانع جدي و چنانچه احساس كند كه  هانماه بعد از دریافت آ فرهنگ ظرف یك

گرفته، از یك  سسه صورتایجاد مؤ براي آشكاريقانونی  واقعی مثل اعمال غير

 اساساً معيار ارزیابی سسه را منحل اعالم كند.خواهد كه مؤقاضی حقوق مدنی می

كه مرتبط است ع مالی و انسانی آن سسه و مناباي مؤسسان مؤبه صالحيت حرفه

برداري از مجموعه آثار، توانایی مؤسسه را براي دریافت حق امتيازها و بهره

ند تا مطمئن باشد كمیم بازرسی، وزیر فرهنگ را قادر مكانيس ند.كمیمشخص 

ویژه در زمان ه ب سسات محقق نشده است؛قاعدگی در طول حيات مؤكه بی

اش را تصویب ساليانه هنامسسه ترازهنگامی كه مؤیعنی  ،جلسات عمومی ساليانه

كه  موظف هستند سساترو مؤ از اینند. كمیند یا قوانين خود را اصالح كمی

به همراه هر طرحی كه براي اصالح قوانين یا مقررات  شان راساليانه هترازنام

براي وزیر  ماه قبل از تشكيل مجمعدوحداقل  و توزیع دارند، آوريجمعمربوط به 

ربوط سسه بخواهد كه یك نسخه از اسناد متواند از مؤوزیر می ، بفرستند.فرهنگ

یی كه با اشخاص هانامهتوافقیك نسخه از  ها واالمتيازو توزیع حق آوريجمعبه 

ه ضمانت اجرایی براي وضعيتی گون البته هيچ ،دبفرستبراي او ثالث منعقد كرده را 

، كندتخطی می رسانی به وزیر فرهنگ،عي اطالخود برا تكليف سسه ازكه مؤ

وص در سد تنها ابزاري كه وزیر در این خصرمیبه نظر  .است بينی نشدهپيش

 هماددادگاه عالی است. با این وجود  هوسيله سسه بتهدید به توقيف مؤ ،ارددست د

سسات از اعمال فكري فرانسه مقرر داشته كه اگر مؤقانون مالكيت  11-301-ال
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هاي فعاليت هسسه را از ادامتواند مؤدادگاه می ،طه تخلف كنندقوانين مربو

برداري منع كند كه نسبت به یك شيوه از بهرهاش در یك بخش یا آوريجمع

ا این زیر ي فرانسوي اعمال نشده است،هاهدادگا هوسيله كنون این امكان بالبته تا

كه براي  یسساتمؤسد. براي رمی، شدید به نظر مجازات نسبت به ماهيت تخلف

ر فرهنگ هستند، تهدید به ابطال وزییيدیه از سوي انجام فعاليت نيازمند تأ

 م.( 0313، پيسكوسكی). ودشمیشار مؤثرتري محسوب تأیيدیه احتماالً ابزار ف

 سسهؤاگر م حق دسترسی به برخی اسناد است. ،سساتیكی از حقوق اعضاي مؤ

 نفر 1از خاصی كه حداقل  هتواند به كميتاطالع عضو را رعایت نكند، عضو می حق

سسه محسوب ؤكاركنان م جزءاند و مجمع عمومی ساليانه انتخاب شده هوسيله كه ب

گزارشی  هر ساله این كميته باید در این خصوص نظر خواهی كند.وند، تجدیدشمین

ن مقرر شده كارمندي كه اسناد همچني تهيه و در اختيار وزیر فرهنگ قرار دهد.

به مجازات نقدي مقرر براي تخلف  ،هددمیالذكر را در اختيار عضو قرار نفوق

 (م. 0313، پيسكوسكی). گرددسوم محكوم می هدرج

هستند كه در  طور مختصر مورد اشاره قرار گرفت، اموريه مواردي كه در باال ب

اخله و توزیع مد آوريجمعسسات به اعمال مؤ واند نسبتتمیوزیر فرهنگ  هانآ

یگاهش، در صحت عملكرد این بودن جابه حاكميتی نموده و تا حد ممكن با اتكا

اختيارات و وظایف وزارت ثر واقع شود. حال كه با حدود قبيل مؤسسات مؤ

صالحيت احتمالی وزارت  هفرهنگ فرانسه آشنا شدیم، جاي آنست كه محدود

 سيس البته با استنادسالمی را نسبت به این مؤسسات در شرف تأفرهنگ و ارشاد ا

ه طور نظر از آنچه كه ممكن است در آینده ب به قوانين و مقررات موجود و صرف

 بيان نمایيم. یی گرددو اجرا سسات تدوینویژه براي این مؤ
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در ارتباط ود وظایف و اختيارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی حدب ـ 

 مدیریت جمعی سساتمؤبا 

فرانسه متداول است،  مدیریت جمعی یا طبق آنچه در سساتمؤدانيم كه می

رغم وجودي نيستند. علی هو توزیع در ایران داراي سابق آوريجمعسسات مؤ

اد زیاد مردمان ایران زمين و هنرپروربودن خاك آن و به رغم تعد بودنفرهنگی

اجراي این حقوق چه به شكل انفرادي و چه به  هلهنرمندان در این كشور مسأ

 ،مورد توجه قرار گرفته و جاي صد افسوس كه در این سرزمين تركمشكل جمعی 

ن از آثارشان دیگرا هاطالعند و استفادان حق حتی از حقوق قانونی خود بیصاحب

 وشيدند.پمیاعتنا از آن چشم ندانسته و بیرا الاقل تا چند سال قبل جرم 

ي مختلف سعی شده هاههاي اخير به انحاي گوناگون و با تدارك برنامدر سال

آن  كردنخویش از چگونگی اجرایی هتا صاحبان حق ضمن آشنایی با حقوق حق

این اقدامات مفيد واقع شده تا جایی  حاكی از آنست كه هاهشنيد نيز مطلع شوند.

لف و حقوق تخصصی جهت رسيدگی به نقض حقوق مؤ كه در كشور دادسراي

در هاي مثبت و رو به جلو برداشتن گام هدهندنوید امر مرتبط تشكيل شده كه این

ویژه كپی ه حفظ حرمت حقوق مالكيت فكري ب كردنجهت نهادینهكشورمان 

 است. گيرد،دي آن ملحوظ نظر قرار میتصاابعاد اق تركمرایت كه 

جامع  هترین اقدامات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تدوین الیحیكی از مهم

رسانی ق مرتبط است كه ضمن تجميع و بروزهنري و حقو ـ حقوق مالكيت ادبی

سازي المللی نيز قاعدهطه تا حد ممكن همسو با استانداردهاي بينقوانين مربو

 ،شده در این الیحهبينیپيشوعات ترین و جدیدترین موضز مهمكرده است. یكی ا

به این  111 همدیریت جمعی حقوق است كه در قالب ماد سساتمؤسيس لزوم تأ

ببينيم در این ماده چه  كهاینطور مختصر اشاره شده است. قبل از ه موضوع ب
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ت این قبيل مقررات موجود، ماهي آمده، به نظر بهتر است ابتدا بر اساس قوانين و

كنيم و ببينيم آیا براي امكان مداخله و نظارت وزارت  بينیپيشسسات را مؤ

سسات شكل و قالبی خاص داشته باشند یا رهنگ در ایران الزم است كه این مؤف

متولی  كهاینیابند، وزارت فرهنگ به دليل نظر از قالبی كه در آن نمود می صرف

ق مرتبط است هنري و صاحبان حقو ـ دبیاصلی حمایت از پدیدآورندگان آثار ا

 سسات را داشته باشد؟انحا امكان نظارت بر فعاليت مؤ باید به نحوي از

ل نظارت تفاوت قایسيس و از جمله تأ مختلف باید ميان موضوعات تردیدبی

 كهاینی بدون سساته آیا در ایران هم امكان تشكيل مؤدر واقع باید دید ك بود.

ي دولتی باشند، موجود است یا هاهسيس و فعاليت از دستگاتأنيازمند اخذ مجوز 

 مدیریت جمعی اجباري به فعاليتسساتی كه بر اساس مؤ بينیپيش؟ آیا امكان خير

یك دستگاه دولتی از این  كهاینآیا  ردازند در كشور ما فراهم است یا خير وپمی

جد نقش حاكميتی اي وار است كه در صورتی كه در ایجاد مؤسسهامكان برخوردا

 ؟ت داشته باشد یا خيربر فعاليت آن نظار ـ سيسصدور مجوز تأـ  نيست

بایست در قالبی نمود پيدا كنند كه آن گمان، مؤسسات مدیریت جمعی، میبی

طور زیرا همان ما واجد شخصيت حقوقی مستقل باشد، قالب در سيستم حقوقی

سات سبين صاحبان حق و مؤه فيماكه در ابتداي این مقاله آمد، قراردادهاي منعقد

كه البته این انتقال به مفهوم خاص نيست ـ گردد می هانیا سبب انتقال حق به آ

ود و در واقع چنين قراردادهایی شمیصاحب حق از حقش ن هو موجب قطع رابط

گشتن اليهردند نه منتقلگشدن مؤسسات میعنوان انتقال، سبب نمایندهرغم علی

 شخصسبب تفویض اختيار و نمایندگی. بنابراین در هر دو حالت باید و یا  ـ هانآ

با توجه به خروج موضوعی نمایندگی اشخاص  طرف قرارداد صاحب حق باشد.

هایی تصور در قالبسسه را مؤ حقيقی از سوي صاحبان حق از این مقاله، باید
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يت در كشور ما شخص اعضایش باشد. كنيم كه داراي شخصيت حقوقی مستقل از

گيرد، مثل شخصيت حقوق عمومی مورد بحث قرار می قلمروي در حقوقی یا

ري و هاي تجاحقوقی دولت یا در حقوق خصوصی، مثل شخصيت حقوقی شركت

 ... . تجاري و مؤسسات غير

، بر آن است كه وزارت این تحقيق متأثر از حقوق فرانسه كهاینا عنایت به ب

با  خود طرف قرارداد كشور، هحاكم ههوم قودولت در مف هفرهنگ به عنوان نمایند

حاكميت دارد،  هانحقوق آ هكنندادارهسسات صاحبان حق نيست و صرفاً بر مؤ

بودن این مؤسسات را نيز كنار گذاشته و فقط فرض ذا موضوع امكان دولتیل

 اشخاص حقوقی حقوق خصوصی ءسساتی جزكنيم كه در كشور ما نيز چنين مؤمی

سسات بنابراین قالب این مؤ حاكميت خواهد كرد. هانلت بر آخواهند بود و دو

یعنی یا شركت  ،باشدباید متناسب با یكی از اشخاص حقوقی حقوق خصوصی 

 تجاري. غير هتجاري و یا مؤسس

 ،رت فرهنگوظایف و اختيارات وزا له از نظر ما جهت ترسيم حدودمسأترین همم

مختصراً به بيان . در اینجا استمدیریت جمعی در ایران  سساتتعيين قالب مؤ

اشد تا شركت تجاري تلقی گردد، ب شرایطی كه یك شخص حقوقی باید داشته

وانند بر اساس نظام حقوقی ما تمیمورد بحث سسات ردازیم تا ببينيم آیا مؤپمی

شركت تجاري توسط دو یا دانيم می در قالب شركت تجاري عمل كنند یا خير.

چه  كهاین ود.شمیو انجام فعاليت تجاري تشكيل چند نفر براي بردن سود 

آن به  0 هدر قانون تجارت باالخص مادوند شمیهایی تجاري محسوب فعاليت

 گذارقانونن توسط هاي تجاري كه هفت قسم آاست. شركت صراحت ذكر شده

هاي اید در یك یا چند مورد از فعاليتتعيين شده به استثناي شركت سهامی ب

اي هود كه شركتشمیح گفته به فعاليت بپردازند كه به اصطال 0ده مذكور در ما
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وند نه شكالً به جز شركت سهامی كه به شمیتجاري موضوعاً تجاري محسوب 

 ن عمل تجاري نباشد.فعاليت آ حتی اگر موضوع ،شركت تجاري است ،تصریح قانون

آن با موضوع  هیسقانون تجارت و مقا 0 هبنابراین توجه به موارد مذكور در ماد

كه فرض  ید این نتيجه قابل استنباط استترد، بیمورد بحث سساتفعاليت مؤ

این قالب در كشور ما فعاليت كنند، صحيح به نظر بتوانند در  سساتمؤاین  كهاین

قانون تجارت سازگاري  0 هیك از بندهاي ماد با هيچ هانزیرا فعاليت آد، رسنمی

 3سسات در قالب بند شود كه عمليات این قبيل مؤستدالل طور ا شاید این ندارد.

قانون تجارت قابل تصور است، زیرا سنخ فعاليت این مؤسسات مشابه كاري  0 هماد

 انجام معامالت. هیعنی واسط ،ندكمیاست كه دالل 

 اما چنين ،تواند صحيح به نظر برسداین استدالل اگرچه در بدو امر میاز نظر ما 

در تعریف دالل آورده زیرا اوالً قانون تجارت  ،ادرست استو نبرداشتی شتابزده 

دانان این واژه منصرف از اشخاص از نظر حقوق...«  است كه دالل كسی»است كه 

داللی را به عنوان یك عمل  تواندقی است و در نتيجه شخص حقوقی نمیحقو

 ،دموضوع فعاليتش قرار دهد و بر این اساس شركت تجاري قلمداد گرد ،تجاري

این برداشت ممكن است مخالفانی هم داشته باشد با این استدالل كه قانون  البته

بارت استفاده كرده كه اگر قرار باشد این عهمين تجارت در تعریف تاجر هم از 

در  .وندشمیهاي تجاري از این ماده خارج شامل اشخاص حقوقی نشود شركت

و هم شخص  انيم چنين نيست و این ماده هم شامل شخص حقيقیدمیكه  حالی

 اند.ل معمولی خود را تجارت قرار دادهحقوقی است كه شغ

 ـ حقيقی و حقوقی ـاي كه مشمول هر دو عنوان ما واژه هدر هر حال به عقيد

صرفاً شامل اشخاص حقيقی  «فرد»است و واژگانی مثل  «شخص»ود، صرفًا شمی

سسات در انيم براي عدم شمول فعاليت این مؤتویگري كه میوند. دليل دشمی
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نجام داللی دالل صرفاً بر حسب قرارداد امكان ا اینست كه ،بياوریم 3قالب بند 

آنكه قراردادي با صاحب دارد، حال آنكه این مؤسسات در برخی مواقع قانوناً و بی

با نگاهی به همچنين  ردازند.پمیه باشند، به مدیریت جمعی حقوق حق داشت

ه تنها ناظر به ود كه شرایطی كه براي دالل ذكر شدشمیداللی مالحظه  هنامآیين

 اشخاص حقيقی است.

مخالفت با این استدالل كه این مؤسسات دالل محسوب  دليل دیگر ما براي

توانند در قالب شركت تجاري نمود یابند اینست كه دالل وند و در نتيجه میشمی

نند، كمیاً براي اشخاصی كه به وي رجوع انون تجارت صرفبر اساس مقرات ق

نمایندگی در انعقاد قرارداد داشته باشد و  كهاینبدون ند كمیطرف معامله پيدا 

ترین انيم مهمدمیبين طرفين نقشی اساسی ایفا نماید. حال آنكه یا در مذاكرات 

نظيم قراردادها ت ،كردن طرف قراردادپيداعالوه بر  سسات مدیریت جمعینقش مؤ

زنی با طرفين قرارداد به نيابت از صاحبان حق است و حتی در بسياي از و چانه

ود. شمیكنندگان آثار منعقد احبان حق، قرارداد با استفادهمواقع بدون حضور ص

برداري نقش كليدي و به عبارت دیگر این مؤسسات در انعقاد قراردادهاي بهره

 د داللی مشهود نيست.ري كه در مورام ،دارند یمهم

سسات و در نتيجه بودن عمل این مؤسد پذیرش تجاريرمیبنابراین به نظر 

را در قالب  هانوان آتمیلذا تنها  ،موجه نيست هانن آكردشركت تجاري تلقی

در كشور فرانسه  ت تصور كرد.قانون تجار 184 هسسات غير تجاري موضوع مادمؤ

گونه نظر اول این گردند. شاید دری تلقی میهاي مدن، شركتاین قبيل مؤسسات

شركت را در قالب  سساتوان این مؤتمیا نيز به ذهن متبادر شود كه در كشور م

. براي بررسی صحت این سيس كردبه بعد قانون مدنی تأ 183موضوع مواد مدنی 

را مرور كنيم. دكتر  این نهاد حقوقی الزم است قدري هرچند مختصرنيز فرض 



 3131نامه حقوق مالکیت فکری ویژه                    حقوق پزشكي / فصلنامه 717 

گي
دبي

آزا
ه 

مي
س

 

عقدي است كه »گونه تعریف كرده است: این شركت مدنی را ش.( 1311) نكاتوزیا

آن دو یا چند شخص به منظور تصرف مشترك و تقسيم سود و زیان و  به موجب

لك سهمی گذارند تا به جاي آن ماصود دیگر حقوق خود را در ميان میگاه به مق

ركت مدنی است بارز ش هآنچه كه به نظر ما خصيص« .مشاع از این مجموعه شوند

صرفاً  ،گرددا نسبت به اموال مشترك منتزع نمیاینست كه تعلق مالكيت شرك

 .ودشمیمالكيت مشترك و مشاعی تبدیل  مالكيت اختصاصی به

در  .گرددگذاري اموال شركا ایجاد نمیبنابراین شخص جدیدي از به اشتراك

ه داراي نام و مدیریت جمعی الاقل از این حيث ك سساتدانيم مؤكه می حالی

اند كه هاییاقامتگاه مشخص و منفك از اعضایشان هستند و در واقع واجد ویژگی

، اردبرایشان وجود ندمندي از آن مزایا امكان بهره هانبدون شخص دانستن آ

مدیریت جمعی در قالب سسات لذا از نظر ما مؤ ،هستند داراي شخصيت حقوقی

و با  ظهور برسند هبه منص نند در ایرانواتمیوم اخص نيز نشركت مدنی در مفه

توجه به تشابه زیاد نظام حقوقی ایران و فرانسه شاید اگر بگویيم شركت مدنی در 

 ،هاي تجاريخالف شركتبرفرانسه شركتی است داراي شخصيت حقوقی كه 

چنين عنوانی در  شاید اگر بگویيم واقع و در ي نيستتجار هانموضوع فعاليت آ

تجاري در نظام حقوقی ایران  شابه یا معادل نهاد مؤسسات غيروق فرانسه محق

را یكی از  هاناینست كه آبنابراین معقول و منطقی  نگفته باشيم. راهیب است،

 ي از مؤسسات و تشكيالت غيرایعنی نمونه ،قانون تجارت 184 همصادیق ماد

ی كه براي تشكيالت و مؤسسات» كه تجاري قلمداد كنيم. در این ماده آمده است

 .«كنندشخصيت حقوقی پيدا می بت ...سيس بشوند از تاریخ ثتجاري تأ مقاصد غير

بودن موضوع تجاري بودن مؤسسات، غيرتجاري رود كه معيار غيشمیمشاهده 

 وجه تفاوتیبه هيچ هانبودن آانتفاعی داشتن یا غيرست و قصد انتفاعهانفعاليت آ
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اصالحی ثبت  هنامآیين 1 هدر این خصوص ماد رد.ایجاد نخواهد ك هاندر ماهيت آ

گونه تعریف كرده سسات را این، این قبيل مؤغير تجاريمؤسسات و تشكيالت 

قانون  184 همذكور در ماد غير تجاريمقصود از تشكيالت و مؤسسات »است كه 

از قبيل امور  غير تجاريتشكيالت و مؤسساتی است كه براي مقاصد  هتجارت كلي

اعم از آنكه مؤسسين و  ،ودشمیامور خيریه و امثال آن تشكيل  ادبی یا علمی یا

غير  هسساز نظر ما قالب مؤ.« دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشندتشكيل

 ست.ا هانترین قالب براي آ، بهترین و منطقیسساتن این مؤداشتتجاري

 ضوعاتی باشد كهاز مو هانچنانچه موضوع غير تجاري آ غير تجاريمؤسسات 

مانند تحت تولی وزارت فرهنگ است،  هانسيس، توسعه یا انحالل آتأ هصدور اجاز

 ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی آمدهكه در قانون اهداف و وظایف  مواردي

 هاياین وزارتخانه مشمول ضوابط و دستورالعملسسات تحت تولی سایر مؤهمسان با 

یا نظارت خواهند بود. بنابراین پاسخ اولين سيس، فعاليت و اعالمی آن جهت تأ

ال دوم این بود سؤ، اما رح كردیم مشخص شدابتداي این بخش مط پرسشی كه در

 را همسو با نظام حقوقی فرانسهسسات موضوع بحث مؤوان تمیر ایران هم كه آیا د

سسات یعنی بگویيم اصل این است كه تأسيس این مؤ ،به دو گروه تقسيم كنيم

سسات به مدیریت مؤ كهاینمگر  ،وي وزارت فرهنگ نيستاخذ مجوز از س نيازمند

سسات ناگزیر از نظارت وزارت ولی در هر دو حال این مؤ ،بپردازندجمعی اجباري 

 فرهنگ خواهند بود؟

صرفاً نسبت به  وزارت فرهنگ ،حاكم هرسد با توجه به مقررات و رویمی به نظر

را نيز صادر نموده  هانسيس و فعاليت آتأ ساتی امكان نظارت دارد كه مجوزسمؤ

وزارت  كهاینسسات براي دانستن ماهيت این مؤتجاري با توجه به غير باشد.

را در  هانناگزیریم كه آ ،اعمال حاكميت داشته باشد هانفرهنگ بتواند نسبت به آ
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ليت ارت اوليه و ثانویه بر فعات فرهنگ عالوه بر نظرسساتی بدانيم كه وزامؤ هزمر

این سسات مختلفی كه در ميان مؤ ند.كمیرا نيز صادر  هانآن، مجوز تأسيس آ

 ـ سسات فرهنگیست، مؤهانسيس و نظارت بر آوزارتخانه متولی صدور مجوز تأ

 سساتمؤ سسات مدیریت جمعی سازگارتر است.ؤجهت با ماهيت م هنري از هر

 :محسوب كرد هنري ـ فرهنگی هسسمؤ توانمی از جهات مختلف جمعی را مدیریت

اند یا دارندگان هنري ـ یا پدیدآورندگان آثار ادبیاز حيث اعضاي آن كه  ـ1

 تولی و حمایت وزارت فرهنگ هستند؛ حقوق مرتبط كه خود تحت

سسات زیرا موضوع فعاليت مؤ ،وندشمیز حيث حقوقی كه اجرا و مدیریت ا ـ0

، عرضه شر، پخشور مجوز نكه صداست و محصوالتی حقوق مترتب بر آثار مزبور، 

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی است؛با  هانو اجراي آ

پدیدآورندگان آثار و صاحبان حقوق مرتبط  ـ سسهسنخ فعاليت اعضاي مؤ ـ3

 ود.شمیفرهنگی و هنري محسوب ـ 

 سيس تا انحاللشان تحت لوايرا از زمان تأ هانكه آچاریم بر این اساس نالذا 

ي فرهنگی و هانو انجم هانسسات، كانوأسيس مراكز، مؤضوابط و مقررات ت

بدانيم كه بر شوراي عالی انقالب فرهنگی  1311مصوب  هاننظارت بر فعاليت آ

این مؤسسات به مدیریت جمعی  كهاینرت فرهنگ صرف نظر از این اساس نيز وزا

ه و بر را صادر نمود هانسيس آبایست مجوز تأردازند یا اجباري میپمیاختياري 

 سسات را در كشورمانحال كه قالب احتمالی این مؤفعاليتشان نظارت داشته باشد. 

 سی از حقوق فرانسه و با توجه به مقرراتاینك وقت آنست كه با تأ ،تشخيص دادیم

ات حدود وظایف و اختيار و غيره سيسی موجود در كشور از جمله ضوابط تأقانون

بر اساس مطالب مذكور  مشخص سازیم. سساتوزارت فرهنگ را نسبت به این مؤ
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در كشور فرانسه به شرح ذیل بر  وزارت فرهنگحقوق و تكاليف  ،در بخش اول

 شمرده شده است:

مگر در  ،وندشمیه بدون نياز به اخذ تأیيدیه تشكيل سسات در فرانسمؤ ـ1

ا وزیر یيدیه و احياناً ابطال آن بصورت صدور تأ برخی موارد خاص كه در این

 گ است؛فرهن

حكم به سسات در هر صورت با درخواست وزیر فرهنگ و صدور انحالل مؤ ـ0

 ممكن است؛ انحالل از سوي دادگاه

چنانچه  سسات حق دسترسی به برخی اسناد است.یكی از حقوق اعضاي مؤ ـ3

است وي نشود یا احياناً درخواز سوي مؤسسه به درخواست اعضا پاسخی داده 

ه براي اعتراض به این موضوع در اي كبه كميته واندتیممردود اعالم گردد، عضو 

سسه تشكيل شده اعتراض كند. این كميته موظف است گزارشی از فعاليت مؤ

 دهد؛ ارائهنه به وزیر فرهنگ خود را به طور ساليا

 بينیپيش ـ سسهبعد از تشكيل مؤ ـ حق نظارت ثانویهبراي وزیر فرهنگ  ـ4

 قانونی مشاهده كندمال مؤسسه بیدر اع هبدین معنی كه چنانچشده است. 

 سسه را بخواهد؛واند از دادگاه انحالل مؤتمی

 هایی كه براي اصالحسسه، طرحمؤ هساليان هفرهنگ حق دارد از ترازناموزیر  ـ1

ظر گرفته شده و همچنين و توزیع در ن آوريجمعقوانين و مقررات مربوط به 

 كند، اطالع حاصل نماید؛الث منعقد مییی كه مؤسسه با اشخاص ثهانامهتوافق

 وزارتیی است كه توسط هاهنامتوزیع ما به ازاها در مؤسسات بر اساس آیين ـ1

 گردد.هيه و تدوین میت ر اساس مقررات قانونیفرهنگ ب

مؤسسات حاكم بر  ...سيس مراكزضوابط و مقررات تأ به در اینجا مناسب است

 ببينيم آیا حدود وظایف و اختياراتی كه در فكنيم وانظري بیهنري،  ـ فرهنگی
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)وزارت( فرهنگ لحاظ شده با آنچه در فرانسه است همخوانی دارد  ن براي وزیرآ

را ندارد كه در  آن مجالدر همين جا الزم به ذكر است كه این تحقيق  یا خير.

 گيري در نظام حقوقیمدیریت جمعی بعد از شكل سساتمؤخصوص این موضوع كه 

 سيسضوابط تأهنري تابع  ـ فرهنگی سساتتمامًا همانند سایر مؤ ،الزم استن ایرا

باشند، میقرراتی متناسب با عملكرد خاصشان ین منيازمند تدو كهاینباشند یا 

استفاده از مقررات موجود و  رسد باجز آنكه بگوید به نظر می ،نماید ارائهنظري 

توسط وزارت  هانمقرراتی خاص آكشورها بهتر است  ي از تجربيات دیگرگيربهره

ضوابط بر این  كهاینفرض  اما تا قبل از تحقق این رویداد بافرهنگ تدوین شود، 

تا نقش وزارت كنيم بود مقررات آن را بررسی می نيز حاكم خواهد سساتمؤ

طور كه در همان هنري تعيين نمایيم. ـ سسات فرهنگیفرهنگ را در خصوص مؤ

نياز به اخذ مجوز  كشور فرانسه تأسيس این مؤسسات اول مالحظه شد در بخش

یك ود كه در كشور ما براي ایجاد شمیندارد، اما با مروري بر ضوابط مشخص 

نيست. به عبارت دیگر این قبيل  هنري وضع بدین منوال ـ فرهنگی هسسمؤ

به وزارت رك مورد نياز مدا ارائهبایست با می ،ثبت شوند كهاینسسات قبل از مؤ

مجوز  ـ اندي مربوطه به صراحت آمدههاهنامكه در ضوابط و آیينـ هنگ فر

این  00 ههمچنين طبق ماد .(0)ماده  مربوطه را از آن وزارتخانه تحصيل نماید

و تصویب اساسنامه  مسؤولسسان، مدیر قبيل مؤسسات پس از تأیيد صالحيت مؤ

اي كه ق اساسنامهنسبت به ثبت آن بر طب ماهششبایست ظرف و صدور مجوز می

اي از رسيده اقدام و نسخهرسيدگی به امور مراكز فرهنگی یيد هيات به تأ

را با ذكر  غير تجاريها و مؤسسات كل ثبت شركت هادارشده توسط مهر هاساسنام

 1 هكنند. در تبصرت مستقر در وزارت فرهنگ تسليم هيأ هثبت به دبيرخان هشمار

، اسناد باید از ثبت مراكز، مؤسساتمان ثبت ساز» است كه آمدهضوابط  00 هماد
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ي فرهنگی فاقد مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی هانو انجم هانكانو

هرگاه پس از صدور مجوز » است كه نيز گفته شده 0 هدر تبصر «خودداري كند.

قدامی نشود، مجوز مركز فرهنگی ماه نسبت به ثبت مراكز فرهنگی اششدر مدت 

نشده به عنوان فاقد مجوز برخورد ود و با این قبيل مراكز ثبتشمیاعتبار بی

سسات مؤ هی ذكر شده باشد كلياستثنای كهاینبنابراین بدون  «.قانونی خواهد شد

مدیریت جمعی نيز در صورتی  سساتلذا مؤ ،ن مراحل را طی كنندفرهنگی باید ای

ضوابط خواهند بود م عام نگردد، تابع احكا بينیپيشمقررات خاصی  هانكه براي آ

بایست قبل از ثبت نسبت به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ اقدام و در هر حال می

سسه منوط به فعاليت مؤ هساله هستند و امكان ادامكنند. مجوزهاي صادره یك

فرانسه مجوز  در بخش اول دیدیم كه چون وزیر فرهنگ در تمدید مجوز است.

كه در عملكرد مؤسسات تخلف مشاهده كند كند در صورتی نمیتأسيس صادر 

واند به این كار تمییعنی خود شخصاً ن، ادگاه بخواهدرا از د واند انحاللشانتمی

 سسات مذكور حاكم نگردد،رات خاصی بر مؤردر كشور ما چنانچه مق مبادرت كند.

وجه به ولی با ت ،را وزارت فرهنگ صادر خواهد كرد هانمجوز فعاليت آاگرچه 

ند به ابطال مجوز واتمیبراي مؤسسان آن وزارت فرهنگ راساً ند حقوق مكتسبه ایجا

قانون  0 هماد 0 ه)تبصر را از دادگاه تقاضا نماید ابطال آن بایستاقدام كند و می

 .(و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی اهداف

سات سرت ثانویه بر عملكرد مؤاز دیگر وظایف وزیر فرهنگ در فرانسه، حق نظا

تجلی  ...و مؤسسات هو توزیع است كه در قالب حق اطالع وزیر از ترازنام آوريجمع

ي هانسسات و كانونظارت و ارزشيابی مراكز و مؤ هنامدر ایران آیين یابد.می

 هماده در خصوص نحو 03مقررات جامعی در قالب  1383هنري مصوب  ـ فرهنگی

 يرد از جمله دفاتر محاسباتی و مهر وگمحورهایی كه مورد نظارت قرار می ،نظارت
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نظارت از جمله از  هايروش ،و... موم شده و نيز دفاتر و اسناد مالی مراكز فرهنگی

 ...ت بازرسی و كارشناسی و انجام مصاحبه و اخذ مدارك و اسناد وطریق اعزام هيأ

ه ن خيلی شدیدتر از فرانسرسد كه نظارت در ایرالذا به نظر می ،است وضع كرده

اینست در مقایسه با حقوق فرانسه دارد یی كه ضوابط تنها خأل گيرد.صورت می

منتخب كه به اعتراضات  هن رسيدگی به گزارش كميتأش ،كه براي وزیر فرهنگ

 كه مسلماً رفع این قبيل نكرده است بينیپيشكند، رسيدگی میسسه عضا از مؤا

یی در هاهچنين كميت نیبيپيشدر كشور و  سساتتأسيس این مؤنقایص مستلزم 

 سساتفرهنگ بعد از تأسيس این مؤ ارتوز كهاینبا توجه به  ست. همچنينهانآ

یی است كه هاهنامسلماً مقام صالح براي تدوین آیينم ،كنددر مقام ناظر عمل می

وند، شمیمدیریت جمعی كه ایجاد  سساتور دارد و نسبت به تمام مؤآالزام هجنب

 گردد.اعمال می

 كنندگانتصویبدهندگان و باحث الزم به ذكر است كه پيشنهاداین م هخاتم در

 هنري و حقوق مرتبط صرفاً به غير ـ جامع حقوق مالكيت ادبی هدولتی الیح

سازي دولت و اگرچه لزوم كوچكاند كه بودن این مؤسسات اشاره كردهدولتی

مؤثر بر تعيين  لوان از عوامتمینهادهاي دولتی جدید را جلوگيري از ایجاد 

كيد را نشانی ولی شاید بتوان این تأ ،سسات قلمداد كرداین مؤ غير دولتیماهيت 

هنري  ـ سسات فرهنگیخواست آنان مبنی بر فعاليت این مؤسسات در قالب مؤاز 

هاي تجاري زیرا اگرچه شركتمحسوب نمود،  هانبه دليل سنخ فعاليت و اعضاي آ

ور كه گفته شد، چون فعاليت این طولی همان ،دارند غير دولتیز غالباً ماهيتی ني

لذا  ،قانون تجارت ایران منطبق نيست 0 هیك از بندهاي ماد سسات با هيچمؤ

دشوار و چه  در این قالب مجسم گردند، سسات مدیریت جمعیمؤ كهاینپذیرش 

 ناصواب خواهد بود.بسا 
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 گيرينتيجه

 ،گرددبرخوردار می حقوقی انحصاريه طور قانونی از با خلق اثر پدیدآورنده ب

حق نشر، پخش و توزیع اثر، اجرا و اقتباس از اثر. اشخاص تحت چون حقوقی 

مندان مجري چنانچه اجراي حمایت سيستم حقوق مرتبط نيز از جمله هنر

 البداههري را اجرا كرده باشند و خواه فیهن ـ خواه اثر ادبی ،اي داشته باشندخالقانه

ه تثبيت اجرا، از حقوق انحصاري از جمل ،ه از هيچ متن و شعريبدون استفاد و

گردند. توليدكنندگان آثار مند میبهره گرفته از اجراتهاي صورنشر و پخش ضبط

اري و كمكی كه به گذسرمایهشنيداري با تثبيت اجراها بر روي حامل به دليل 

مند بهره ...ش وكنند از حقوق انحصاري نشر و پخسازي آن میانتشار و عمومی

 وند.شمی

تحت حمایت سيستم  نحصاري، استفاده از آثار یا اشيايبر اساس این حقوق ا

اعمال انفرادي این  حقوق مرتبط منوط به كسب رضایت دارندگان حق است.

 هبه عنوان مثال در زمين ممكن است. حقوق در بسياري از مواقع دشوار و یا حتی غير

اثر موسيقایی با  هداین امكان وجود ندارد كه پدیدآورن حق اجرا در آثار موسيقایی

رش اجراي اث هكنندگان از اثرش مبادرت به انعقاد قرارداد كند و اجازتمام استفاده

كنندگان نيز قادر نيستند تا پدیدآورندگان آثار را را بدهد. از سوي دیگر استفاده

 را كسب نمایند. استفاده از آثارشان هبيابند و اجاز

 دارندگان حقوق انحصاريمدیریت جمعی حقوق اگرچه به نمایندگی از  سساتؤم

قابل  غيرنيز منافعی كنندگان از آثار براي استفاده هاناما وجود آ ،كنندفعاليت می

كنند و البته ال حق دارندگان حق را تسهيل میهم اعم سساتمؤاین  دارد.انكار 

وند شمیه طور انفرادي اعمال ه حقوق ببهتري در مقایسه با وقتی ك ما به ازاهاي

تر راحت كنندگانم استفاده از اثر را براي استفادهآورند و هبه ارمغان می هانبراي آ
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تا حدود مذكور  سساته صاحبان حق با وجود مؤمعضل دسترسی ب كنند.یم

. بنابراین با یابندكاهش میي مختلف نيز هاهو هزین شدهر زیادي مرتفع بسيا

سویه مدیریت جمعی منافعی دوسسات وان گفت منافع وجودي مؤتمیت قطعي

 كردندر اعمال حق و تجاري سسات به نمایندگی از اعضااست. نقشی كه این مؤ

جامعه  كنند،ایفا می سساتدگان طرف قرارداد با این مؤكنناستفاده هوسيله آثار ب

كمك حال دولت قلمداد انند وتمیگذارد و در توليد سرمایه نصيب نمیرا هم بی

 گردند.

در كشور ما كه داراي  سساتیچنين مؤ اندازي اینو راه سيسرو تأ از این

 و پدیدآورندگان زبردستی كه هنر هنرهاي مختلف است و از ؤممل ايگنجينه

ضرورت دارد. بحث اند، در آن پرورش یافتهزبانزد جهانيان است  هانخالقيت آ

 ،اقتصاد است هلهات به مسأي اخير كه بيشتر توجهاآثار در سال كردنتجاري

ابقه و رغم سطور كه گفته شد علی. همانهاي دولت باشداز سياست د یكیوانتمی

در كشور ما در  هانسيس آدر دیگر كشورها، فكر تأسسات قدمت طوالنی این مؤ

اما  ،ب نشدهیصوت كه اگرچه هنوزجامع نمود یافته  قانون هقالب یك ماده در الیح

درج اي را در آن مذكور كه آگاهانه چنين ماده هكنندگان الیحجا دارد به تدوین

ل قانونی و سپردن سایر مسای هاز نظر ما تنها یك ماداگرچه  ،كردند تبریك گفت

 .مربوطه كارساز نيست هنامیينآاساسی به 

 گت فرهنیعنی وزار ،هنري كشور ـ الزم است حال كه متولی اصلی مالكيت ادبی

ن كرده بسان دیگر كشورها از جمله را احساس و بيا سساتضرورت تشكيل این مؤ

 چگونگی عملكردشان وسسات اول تحقيق به وضعيت این مؤفرانسه كه در بخش 

متعدد  هدر چندین ماد فرانسوي گذارقانونكه  و مالحظه گردید شد اشاره در آنجا

ا موضوعات گوناگون اشاره ب سساتن مؤدر قانون مالكيت فكري این كشور به ای
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ر كرده است ما نيز تا فرصت باقيست مواد مكملی را به متن قانون آتی بيفزایيم. د

برخی  .كنندمدیریت جمعی فعاليت می سساتكشور فرانسه تعداد زیادي مؤ

. ردازندپمی بعضی نيز به حقوق مرتبط هنري و ـ اً به حقوق مالكيت ادبیاختصاص

 استفادهسسات رو در تأسيس این مؤ كشور پيش ههم از تجربالزم است در كشور ما 

 گردد. اميد است با تصویب هر بينیپيشهاي مختلف با تخصص سساتیشده و مؤ

نيز باشيم و با سسات گيري قانونمند این مؤد شكلچه زودتر این الیحه شاه

 را منتفع سازیم.و هم صاحبان حق آثار هم كشور  كردنتجاري
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Role of Ministry of Culture and Islamic Guidance in the Process 

of Establishment and Functions of Collective Management 

Organizations with the Use of the Experience from 

the French Legal System 

Somayeh Azadbeigi 
Abstract 

The establishment of collective management organizations (CMO) 

has been envisaged in draft of comprehensive act for protection of 

literary and artistic ownership and related rights by the Ministry of 

Culture and Islamic Guidance of Iran. At the moment, no such 

organizations or similar institutions exist in Iran. Due to the lack of 

legislative background as well as lack of practice of such 

organizations, and particularly due to the importance of CMOs in 

commercialization of the works that are subject to copyright and 

related rights, it is necessary that their structures and functions are 

determined by law. Since CMOs manage the rights of the creators and 

the Ministry is the authority to provide the protection for the right 

holders, it is essential that the role of the Ministry of culture and 

Islamic guidance is clarified in connection with the establishment, 

structures and functions of CMOs. In this context, the experience of 

the states such as France because of their similarities with the Iranian 

legal system is of particular importance. This article tries to examine 

the establishment process, structures and functions of CMOs in France 

and analyze their implications to ministry of Culture and Islamic 

Guidance of Iran. 
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