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و  یادر دن و حقوق مرتبط یترا یکپ یجمع یریتمد یتوضع یبررس - اول فصل

  یرانکشور ا

 مقدمه

 هنری و فرهنگی صنایع موفقیت و رشد در بسزایی تأثیر مرتبط حقوق و مؤلف حق صحیح اجرای و مدیریت

 و ادبی آثار از مجازغیر و مجاز هایاستفاده تسهیل موجب ارتباطی نوین هایفناوری روزافزون رشد .دارد کشورها

 آثارشان از مجازغیر یا مجاز هایاستفاده کنترل به قادر تنهایی به گردی ،آثار صاحبان و است گردیده هنری

 .نیستند

 یك به آثار صاحبان و پدیدآورندگان آن موجب به که استمینظا مرتبط حقوق و مؤلف حق ،جمعی مدیریت

استفاده با مذاکره آثار، از استفاده بر نظارت جمله از حقوقشان اجرای و اداره اجازه جمعی مدیریت سازمان

 عنوان به جمعی مدیریت سازمان .دهندمی را درآمد تقسیم و آوریجمع و استفاده مجوز اعطای کنندگان،

 آثار صاحبان حقوق مؤثر اجرای موجب طرف یك از کرده، عمل کنندگانمصرف و آثار صاحبان میان ایواسطه

 .کنندمی فراهم را آثار به نکنندگااستفاده منصفانه و آسان دسترسی امکان دیگر طرف از و شده

 .کندمی تأیید اقتصادی عملکرد در را رایتکپی با مرتبط صنایع اهمیت مختلف، کشورهای در هابررسی نتایج

 از برخی به نسبتمیمه نقش ،کشورها از بسیاری در و دارند فعال حضور اقتصادی چرخه در رایتکپی صنایع

 مالکیت حقوق) حقوقی سیستم ،(اقتصادی آزادی) هادولت توسط خالق صنایع عملکرد .دارند سنتی صنایع

  .شودمی قویتت( نوآوری ،رقابت) کار و کسب محیط و( فکری
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 حاصل که رایتکپی صنایع در اقتصادی مشارکت زمینه در وایپو مطالعات اجمالی بررسی سندبر اساس 

 توجه قابل کشور یك اقتصادی ثروت در گیفرهن صنایع اقتصادی سهم ،1است کشور 32 در شده انجام مطالعات

 متوسط طور به فرهنگی صنایع ارزش که دهدمی نشان متعدد کشورهای در شده انجام هاینظرسنجی .است

 :خالصه طور به است( GDP) داخلی ناخالص تولید از 2/5%

 ."اقتصادی رشد و شغل = خالقیت + رایتکپی"

 مدیریت یهاسازمان وجود دنیا در مدرن هنری ادبی مالکیت قحقو نظام وجود هایمشخصه از یکی امروزه

 حاضر حال در .باشدمی آنها نقض از جلوگیری و حقوق اجرای حق، صاحبان حقوق از حمایت جهت جمعی

 سیستم وجود .هستند روبرو مؤلف حق از حمایت جهت المللیبین فشارهای با توسعه حال در کشورهای

 حق مدافع مؤثری طور به کشور آن که کندمی ثابت کشور یك در مرتبط قحقو و مؤلف حق جمعی مدیریت

  .است مرتبط حقوق و مؤلف

 حقوق مدیریت نوع این و گذردمی هاسال دنیا در جمعی مدیریت یهاسازمان اولین تأسیس از آنکه با متأسفانه

 کشور در همچنان است، کرده باز کشورها از بسیاری مؤلف حق قوانین در خوبی به را خود جایگاه که مدتهاست

 .است مانده مغفول ما

 صنایع با رابطه در را خود داخلی شرایط است الزم تجارت، جهانی سازمان در کشور عضویت تقاضای به توجه با

 جمعی مدیریت نظام ورود .باشیم داشته را خارجی آثار با رقابت قابلیت تا دهیم ارتقا و بخشیده بهبود فرهنگی

 ادبی مالکیت حقوق از حمایت با رابطه در را کشور المللیبین وجهه زیادی حدود تا تواندمی ایران حقوق در

 در تجارت شدن ایحرفه و مرتبط حقوق و مؤلف حق از حمایت سطح ارتقای موجب عالوه به .ببرد باال هنری

 خوانندگان آهنگسازان، دان،هنرمن نویسندگان، همچون حقوق صاحبان موقعیت بدینوسیله و گردد هازمینه این

 که آثار کنندگاناستفاده مقابل در پایینی زنیچانه و معامله وضعیت از اغلب افراد این چراکه بخشد، بهبود را ...و

                                           
1 WIPO Studies on the Economic Contribution of the Copyright Industries، 2014 
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 اعضای از نمایندگی به جمعی مدیریت سازمان .برخوردارند دولتیغیر و دولتی بزرگ مراکز و هاسازمان معموالً

 کشور خارج و داخل در افراد این حقوق نقض و منصفانهغیر هایاستفاده از مانع و زدپردامی مذاکره به خود

 .شودمی

 هایسازمان تأسیس برای الزم زمینه ایجاد جهت منسجم پژوهشی انجام لزوم شد گفته آنچه به توجه با

 همچنین و زمینه ینا در دنیا موفق هاینمونه بررسی با مطالعاتی طرح این در .شودمی احساس جمعیمدیریت

 این تأسیس جهت الزم هایزمینه تا است آن بر سعی حوزه این در فعالیت هاسال طی طرح مجری تجربیات

 .گردد تجویز ایران برای اینسخه و شناسایی ،هاسازمان

 از منظور .اندرفته کار به یکسانی معنای در رایتکپی و مؤلف حق ،طرح مطالعاتی این در است ذکر به الزم

 رادیو پخش هایسازمان و فونوگرام تولیدکنندگان ،(مجری هنرمندان)اجراکنندگان حقوق مرتبط، حقوق

 .است تلویزیونی

 تاریخی پیشینه( الف

 مهد همواره فرانسه .آمدند وجود به فرانسه در مرتبط حقوق و مؤلف حق جمعی مدیریت یهاسازمان نخستین

 .است بوده موسیقی بزرگ هایکنسرت و باله اپرا، تئاتر، همچون ینمایش هنرهای مخصوصاً ،موسیقی و هنر

سوء با موسیقی و تئاتر هایسالن مالکان که زمانی .گرددبرمی هجدهم قرن به حقوق جمعی مدیریت زمزمه

 را آنان به متعلق آثار و گرفته نادیده را آثار صاحبان و هنرمندان حقوق خود، اجتماعی و مالی موقعیت از استفاده

 .کردندمی خود نصیب سرشاری سود و درآورده اجرا به یحق تالیف هیچ پرداخت بدون و آنها اجازه بدون
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 فرانسوی مبتکر نویسنمایشنامه یك او .دهندمی نسبت 1بومارشه پیرآگوستین به را حقوق جمعی مدیریت ایده

 در را نمایشمیعمو نظامنامه 1222 الس در لذا ،بردمی رنج تئاتر مالکان توسط آثارش حقوق نقض از که بود

 اجرا آنها اجازه بدون را نویسندگان آثار که بود تئاترها مالکان علیه حقوقی اقدام وی هدف .کرد تدوین پاریس

 وی معنوی حقوق حداقل یا بپردازند حقوقی اثر، نویسنده به اینکه بدون آوردندمی دست به کالنی سود و کرده

 روی بحث موجب نظامنامه، این مالی موضوعات درباره معروف نویسندگان از نفر 11 تمالقا .کنند رعایت را

 موجب مالقات این .3گردید امروزی معنای به جمعی مدیریت یهاسازمان ریزیپایه و حقوق جمعی مدیریت

 را 5(سدسا) نمایشی آثار مصنفان و انمؤلف انجمن بعدها که شد 2(نمایش یگذارقانون دفتر) هیأت یك تشکیل

 بود مادی حقوق برای حمایت حداقل وردنآ دست به هدف امر ابتدای در .کندمی کار هم هنوز که داد تشکیل

 توسط 1نویسندگان و ادبا انجمن 1030 سال در .آمد میان به نیز معنوی حقوق از حمایت مدتی از پس اما

 این اداره که شد تأسیس 9بالزاک و 0وماد الکساندر ،2ویکتورهوگو چون زمان آن مشهور و سرشناس نویسندگان

 .گردیدمی تأمین ادبی آثار چاپ از حاصل عایدات وسیله به انجمن

 وجود به دادگاه تصمیم مستقیم نتیجه در که بود 12(ساسم) موسیقی ناشران و مصنفان ان،مؤلف انجمن نخستین

 با هم 13بورگت ارنست اسم به شاعر یك و 11پریزوت ویکتور و 11هنریون پاول اسم به آهنگساز دو که وقتی ،آمد

                                           
1 Pierre-Augustine Caron de Beaumarchais 
3 Gunner، P. (2002). The composers Right، Schenck Linda، Bokporlaget، Atlantis، Stockholm.70، 105. 
2 Bureau de legislation dramatique 

5 SACD: society of authors and composers dramatic 
1 La Societe des Gens de letters (SGDL) 

2 Victor Hugo 
0 Alexandre Dumas 

9 Balzac 
12 SASEM: society of authors، composers and music publishers 
11 Paul Henrion 
11 Victor Parizot 
13 Ernest Bourget 
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 خیابان در 12(لزامباداسور)  سفیران نام به ایکافه در آنها آثار .شدند مواجه خود آثار اجرای در بومارشه مشکل

 و اجراکنندگان بین که شدمی دریافت بیشتری پول مشتریان از آن ازای در و شدمی اجرا پاریس لیزه شانزه

 .شود برده شاعر و آهنگسازان ازمینا حتی آنکه بدون ،دیدگرمی تقسیم کافه صاحب

 1232 سال در بورگت .است آزاد همگان برای وی آثار اجرای که بود معتقد بورگت اعتراض مقابل در کافه مالك

 ار خود آثار اجرای کنترل حق باید آثار پدیدآورندگان کرد ادعا و پرداخت دعوا اقامه به فرانسه انقالب با همزمان

 اجتماعی فضای تغییر از پس .آورد دست به خود نفع بهمیحک ،دعوا در نتوانست زمان آن در او .باشند داشته

 بزرگان و شعرا ترینبرجسته از نفر دو هوگو، ویکتور و 15دوالمارتین آلفون انتخاب با همزمان و فرانسه سیاسی

 تشویق و مدنی حقوق آزادی، به عمیقاً دو هر که جدید، ملی مجلس نمایندگان عنوان به جهان و فرانسه ادبیات

 این برنده 1932 سال در سرانجام و کرد دعوا اقامه مجدداً  بورگت بودند، معتقد هنرمندان انگیزه و خالقیت

 پرونده این .کند نظارت خود آثار اجرای بر بهتر بتوانند تا شدند متحد هم با نفر سه این بعد به آن از .شد پرونده

 11.شود اساسی تغییرات دچار مؤلفان حقوق شد موجب

 مجوز شخصی صورت به ،دیگران توسط آثارشان اجرای برای انمؤلف جمعیمدیریت هایسازمان تشکیل از قبل

 کجا و کی که این دانستن مؤلف یك برای چراکه ،بود شده غیرعملی کار این نوزدهم قرن اواسط از اما دادندمی

 موجب فرانسوی، هنرمندان برای دست این از مشکالتی بروز .بود شده غیرممکن ،است شده اجرا آثارش از یکی

 به جمعی مدیریت سازمان نخستین خوانندگان و آهنگسازان از نفره 19 موسیقی گروه یك 1952 سال در شد

 از عدفا منظور به که بود موسیقی ناشران و مصنفان مؤلفان، سازمان نخستین ساسم .کنند تأسیس را ساسم نام

                                           
12 Les Ambassadeurs 
15 Alphonse de lamartin 
11 Ficsor، mihaly، collective management of copyright and related rights، WIPO publication،2002، p.18،19. 
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 مالکان با رابطه در و ناشرانشان با مشترک فعالیت بدون یا با سرایان،ترانه و آهنگسازان همهمیعمو حقوق

  12.شد تشکیل کنند،می اجرا را آنها موسیقایی و ادبی آثار کهمیعمو هایمکان

 از بسیاری در شد،می گفته اجراکنندگان حقوق جوامع آنها به اغلب که مشابهی جوامع ،بیستم قرن اواسط در

 .گرفتند شکل دنیا اطراف دیگر کشورهای برخی و اروپایی کشورهای

  10:گرفت صورت مرحله چهار طی جمعی مدیریت یهاسازمان پیشرفت کلی طور به

 دیگر چراکه گردید، آغاز فرانسه در آهنگسازان و نویسندگان و هنرمندان اتحاد از 1222 دهه از نخست مرحله

 تحت جمعی مدیریت سازمان نخستین .کنند کنترل آثارشان اجرای بر که بود عملیغیر و ممکنغیر آنها برای

 کشورهای از بسیاری 12 و 19 قرن طی آن از پس و شد تأسیس مؤلفان حقوق از منظورحمایت به ساسد عنوان

 آپی آنها جمله از که بودند مؤلفان حقوق با رابطه در جمعی مدیریت یهاسازمان دارای صنعتی یافته توسعه

  .بود ایتالیا در 11سیائه و آلمان در 12جما انگلستان، در 19اس

 در .بود آنها بین دوجانبه هاینامهموافقت ایجاد و کشورها جمعی مدیریت یهاسازمان بین ارتباط دوم مرحله

 سیزاک نام تحت سازمانی چتر یك و شده جمع یکدیگر با جمعی مدیریت سازمان 10 از نمایندگانی 1911 سال

 در بزرگی نقش حاضر حال در که دادند تشکیل آهنگسازان و مؤلفان انجمنهای المللیبین کنفدراسیون یعنی

  11.کندمی بازی مؤلفان و ناشران حقوق جمعی و یالمللبین مدیریت

 

 

                                           
12 Gunner، P. ibid، p.105. 

10 Sterling، JAL. (1998). World Copyright Law. London، Sweet & Maxwell، 407. 
19 PRS: The Performing Right Society limited 
12 GEMA: Musical Performing and Mechanical  
11 SIAE: Italian society of authors and publishers 
11 Stopps، D. (2008). How to Make Life from Music. Wipo publication، 59، 61،63. 
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 1952 ات 1911 سال از سیزاک گیریشکل در خود جمعیمدیریت هایسازمان طریق از که کشورهایی از برخی

 :از عبارتند داشتند شرکت

(، ZAIKS) لهستان(، ARTISJUS) مجارستان(، GEMA) آلمان، (SACD، SGDL، SACE) فرانسه

 ایتالیا(، TONO) نروژ(، Sabam) بلژیك(، PRS) انگلستان(، TEOSTO) فنالند(، OSA) چك جمهوری

(SIAE ،)اسپانیا (SGAE ،)هلند (BUMA - STEMRA ،)سوئیس (SUISA ،)پرتغال (SPA ،)یونان 

(AEPI ،)اروگوئه (AGADU ،)اتریش (AKM ،)آرژانتین (SADAIC ،)سوئد (STIM ،)اسرائیل 

(ACUM ،)ایسلند(STEF... ،). 

 .13نیستند سیزاک عضو دیگر یا کرده تغییر سیزاک دهنده تشکیل هایسازمان از برخی

 آهنگسازان، از حمایت تقویت موجب خود، یاعضا بر مستمر نظارت و ایحرفه قوانین وجود با سازمان این

 هایسازمان برای سیزاک در عضویت گرچه لذا ،است شده خود عضو جمعیمدیریت هایسازمان سایر و ناشران

 امتیاز یك سیزاک در عضویت دنیا، سرتاسر جمعیمدیریت هایسازمان برای اما نیستمیالزا جمعیمدیریت

 سایر با توانندمی بهتری شرایط در شده، المللیبین سطح در آنها ههوج تقویت موجب چرا شودمی محسوب

 قواعد T سیزاک به بیشتر دوم گزارش در) 12.کنند منعقد متقابل نمایندگی قرارداد ،جمعیمدیریت هایسازمان

 (.پردازیممی آن روابط و

                                           
13 Steve McClure، "CISAC Revamps: Rights Body Streamlines Exec Structure،" Billboard، October 30، 2004، 61 
12 Educational Material on Collective Management of Copyright and Related Rights.Module 2: Management of 

copyright and related rights in the field of music. Tarja Koskinen-Olsson.Nicholas Lowe.August 30، 2012.WIPO. 
p.46 
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 زمان آن تا .بود مؤلفان از غیر اشخاصی حقوق اداره برای جمعی مدیریت یهاسازمان پیشرفت ،سوم مرحله

 1392 دهه یعنی زمان این از ولی بود، مؤلفان حقوق با رابطه در بیشتر جمعی مدیریت یهاسازمان فعالیت

 و صوتی آثار تولیدکنندگان یعنی مرتبط حقوق ذینفعان از حمایت برای جمعی مدیریت یهاسازمان یکسری

 از حمایت به هاانجمن این .شودمی گفته نیز کنندهصولو هایانجمن آنها به که آمد وجود به اجراکنندگان

 .پردازندمی مؤلفان از مستقل تصویری و صوتی سینمایی، آثار پدیدآورندگان حقوق

 توسعه دلیل به آثار از جدید هایاستفاده و جدید فنی ابزارهای و وسایل توسعه و پیشرفت با چهارم مرحله

 ابزار و وسایل این بر که رساندند تصویب به را قوانینی کشورها بیشتر مرحله این در .شد آغاز تکنولوژیکی وسایل

 تکثیر، حق یالمللبین سازمان .گیرد تعلق اجراکنندگان و آثار صاحبان به هامالیات این و گیرد تعلق مالیات

 ایفرو خصوصدر مفصل توضیحات) .کندمی تقسیم خود اعضای بین را هامالیات این که است سازمانی ،15ایفرو

 (.شودمی ارائه دوم گزارش در

 :11است زیر صورت به جمعیمدیریت هایسازمان مختصر تاریخ

 .شد تصویب انگلستان در 12آن ملکه قانون ،دنیا در رایتکپی قانون نخستین -1212

 .شد برنده را فرانسه در آمباسادور رستوران رایتکپی پرونده بورگت ارنست -1022

 .گرفت شکل جهان در انمؤلف جمعیمدیریت سازمان نخستین عنوان به فرانسه در 10ساسم -1051

 به انمؤلف آثار در رایتکپی از حمایت برای رایتکپی للیالمبین معاهده نخستین ،19برن کنوانسیون -1001

 .رسید تصویب

                                           
15 IFRRO: International Federation of Reproduction Right Organization 
11 Stopps، D. (2014). How to Make Life from Music. Wipo publication، 
12 The Statute of Anne، also known as the Copyright Act 1710 
10 SASEM: society of authors، composers and music publishers 
19 Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works 
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 .گرفت شکل 31انمؤلف اجرای حق هایسازمان برای للیالمبین چتر سازمان عنوان به 32سیزاک -1911

 .گرفت شکل 33انمؤلف مکانیکی حق هایسازمان برای للیالمبین چتر سازمان عنوان به 31بیم -1919

 پخش و فونوگرام تولیدکنندگان اجراکنندگان، برای للیالمبین معاهده نخستین ،32رم کنوانسیون -1911

 .رسید تصویب به تلویزیونی رادیو کنندگان

 .گرفت شکل 35(وایپو)فکری مالکیت جهانی سازمان -1922

 .گرفت شکل 31(جساک) اروپایی انمؤلف جمعیمدیریت سازمان -1992

 اجراکنندگان مرتبط حقوق جمعیمدیریت هایسازمان برای للیالمبین چتر سازمان عنوان به 32اسکاپر -1221

  .گرفت شکل

 تصویب از قبل که تاس جمعیمدیریت هایسازمان تشکیل قدمت مختصر، تاریخچه این در توجه قابل نکته

  .است( وایپو)فکری مالکیت جهانی سازمان گیریشکل از قبل و رم و برن کنوانسیون همچونمیمه معاهدات

 جمعیمدیریت مفهوم ( ب

 هایچالش و مشکالت حل برای .است ممکن غیر حقوق شخصی مدیریت که دارد وجود زیادی موارد عمالً

 .شوند عمل وارد واسطه یك مانند هاییمجموعه است الزم کنندگانصرفم و هنری و ادبی آثار صاحبان فراروی

 دهندمی اجازه جمعی مدیریت سازمان یك به حقوق مالکان آن اساس بر که استمینظا جمعی، مدیریت

                                           
32 CISAC: International Confederation of Societies of Authors and Composers 

 ابزارها سایر با عموم به ارائه حق رادیویی، پخش حق عمومی، اجراهای شامل: اجرا حق 31
31 Bureau International de l'Edition Mécanique (BIEM) 

 چاپ، لیتوگرافی، عکس و..( مثال عنوان به) تکنولوژیکی ابزارهای از استفاده با متن مشابه یهانسخه انبوه حق مکانیکی: تولید 33
32 Rome Convention for the Protection of Performers، Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations 
35 WIPO 
31 GESAC 
32 SCAPR 
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 هب کنند، مذاکره احتمالی کنندگاناستفاده با کنند، نظارت آثارشان از استفاده بر یعنی نمایند، اداره را حقوقشان

 تقسیم اعضا میان در را شده وصول مبالغ نهایت در و کنند دریافت پول و دهند مجوز مناسب شرایط تحت آنها

 .کنند

 حق اجرای از عبارت جمعی مدیریت :30است آورده جمعی مدیریت تعریف در فکری مالکیت جهانی سازمان

 اگر اما ،کنندمی عمل حقوق نمالکا طرف از و نفع به که است ییهاسازمان توسط مرتبط حقوق و مؤلف

 تشکیالت دارای که است سازمانی گفت باید دهیم ارائه جمعی مدیریت سازمان از کاملتری تعریف بخواهیم

 .پردازندمی اعضایش آثار از استفاده قبال در کنندگانمصرف که است االمتیازهاییحق توزیع و وصول برای خاص

 توزیع و وصول مجوز، اعطای موارد از یکی حداقل و باشدمی اعضایش ویمعن و مادی منافع ارتقای سازمان هدف

 .39دهدمی انجام جمعی صورت به را االمتیازحق

 حقوق یا مؤلف حق صاحبان معموالً  .است حقوق مؤثر اجرای برای ضروری ابزار یك حقوق جمعی مدیریت

 .اندجامعه کل بر کنترل و نظارت قدرت فاقد و برخوردارند پایینی زنیچانه و مذاکره معامله، موقعیت از مرتبط

 آثار بپردازد، حقوقشان اجرای به آنها جانب از که قدرتمند اینماینده عنوان به جمعی مدیریت یهاسازمان وجود

 تضمین در نماید، تقسیم و کند آوریجمع را حاصله منافع و دهد قرار دادوستد مورد مناسب قیمت با را آنها

 محول مذکور یهاسازمان به امر این دنیا کشورهای از بسیاری در امروزه .بود خواهد مؤثر سیارب مزبور حقوق

 و اجرا راه بهترین این که رسدمی نظر به و پردازندمی آنان حقوق اجرای به حق صاحبان از نمایندگی به که شده

 22 .باشد افراد این حقوق کنترل

                                           
30 WIPO. (2020). Collective Management of Copyright and Related Right 

 21-153صص سیزدهم، شماره حقوق و فقه تخصصی فصلنامه. مرتبط حقوق و مؤلف حق جمعی مدیریت. (.ش 1991 ). ح-ع شیروی،. ع-م میرزایی، 39

22 WIPO. (2020). Collective Management of Copyright and Related Right 
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 با که شده اشاره جمعیمدیریت هایسازمان هایعملکرد و اهداف به تفصیل به شده ارائه تعاریف از برخی در

 در امور این به است بهتر سازمانی، مدل هر در انها اهداف و کارکردها تغییر و یهایسازمان چنین تنوع به توجه

 .نگردد اشاره تعاریف

 تعریف طور این و شده استفاده هاسازمان از گونهاین برای "مجوز اعطای نهاد" عنوان از انگلیس 1900 قانون در

 از یکی یا اصلی هدف عنوان به که است یهایسازمان سایر یا انجمن معنای به مجوز اعطای نهاد :است شده

 یا حق احتمالی مالك یا دارنده عنوان به خواه را رایتکپی مجوز اعطای یا مذاکره وظیفه سازمان، اصلی اهداف

 و است اثر صاحب یك از بیش آثار دربرگیرنده قراردادهایی چنین موضوع و رنددا برعهده وی نماینده عنوان به

 مقررات توسط که است اعمالی از یك هر انجام اجازه ارائه یا انجام جهت در رایتکپی از برداریبهره مجوز

  21.است گردیده انحصاری و محدود

 هایسازمان حقوق، نماینده سازمان وری،آعجم هایانجمن همچون مختلفی عبارات از ،موضوع این با رابطه در

 که استمیعا واژه نیز جمعی اداره .گرددمی استفاده ...و مجوز اعطای انجمن یا مجوز اعطای نهاد ،جمعیمدیریت

 ارائه واحد هایکانون ها،ائتالف حقوق، تسویه مراکز سنتی، هایسازمان جمله از حقوق مدیریت مختلف اقسام

 بیشتر اداره واژه که نجاآ از اما گیرددربرمی را جمعی خصوصی هایسازمان و دولتی جمعی نهادهای خدمات،

 مطلوبی نحو به را جمعیمدیریت هایسازمان فعال و کاربردی ماهیت و است دولتی هایمسئولیت کنندهتداعی

 .دارد ارجحیت جمعیمدیریت واژه دهد،نمی نشان

 است سازمانی هر جمعی انجمن :اندشده تعریف اینگونه جمعیمدیریت هایانسازم اروپا اتحادیه دستورالعمل در

 اهداف از یکی یا هدف تنها تواندمی لهأمس این که نمایدمی اداره یا مدیریت را مرتبط حقوق یا مؤلف حق که

 21.باشد آن اصلی

                                           
21 Copyright، Designs and Patents Act 1988.VII.Secs.116(2)(3) 
21 EC/93/83.chapter1.Definitions-Article1، No4 
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 مرتبط حقوق و مؤلف حق جمعیمدیریت ضرورت( ج

 مادی حقوق شامل که هستند متعددی انحصاری حقوق دارای مرتبط وقحق یا (رایتکپی) مؤلف حق صاحبان

 حق عموم، به عرضه حق تکثیر، حق شامل مادی حقوق کلی، طور به .است (اخالقی) معنوی و (اقتصادی)

 صاحبان انتخاب اولین .شودمی نام حرمت حق و اثر حرمت حق شامل معنوی حقوق و ترجمه حق و اقتباس

 صدور هاینامهموافقت انعقاد با ،مثال عنوان به ،جداگانه و فردی صورت به خود حقوق از که است این حقوق

 زمینه در حاصله هایپیشرفت به توجه با و حاضر عصر در .کنند استفاده تولیدکنندگان و ناشران با مجوز

  .نیست پذیرامکان فردی صورت به حقوق اجرای موارد از بسیاری در جمعی ارتباطات

 سازمان ادبی سرقت مانند مختلف طرق به و روزافزون صورت به رایتکپی حمایت تحت آثار از مجازغیر هاستفاد

 به پاداش بدون و حقوق صاحبان رضایت بدون انتشار و تکثیر اشکال سایر همچنین و تجاری منافع برای یافته

 کل بازتولید صورت به معموالً فتهیا سازمان ادبی سرقت .است کرده دشوار را حقوق شخصی اجرای امکان ،آنها

 از ادبی سرقت هاینسخه .است اصلی آثار با رقابت در بازار در فروش برای هاییکتاب یا دیویدی ،دیسی ،اثر

 کردن کپی از غیر به .کندمی تضعیف بسیار را آنها پایه و است مضر بسیار خالق صنایع برای رایتکپی دارای آثار

 مجموعه یك داخلی اهداف برای آثار از (رپروگرافی) باال حجم در تکثیر مانند تخلفات از ریدیگ انواع ،آثار کل

  .دارد وجود نیز هادانشگاه و آموزشی سساتؤم مانند

 کنندگانمصرف مقابل در معموالً  و ندارد را کنندگانمصرف زیاد تعداد با مذاکره امکان اثر صاحب ،این بر عالوه

 از هافروشگاه و نمایش هایسالن رادیویی، هایایستگاه تلویزیونی، - رادیو پخش یهاسازمان مثل بزرگی

 از مجوز بدون هایاستفاده کنترل امکان مواقع بسیاری در و است برخوردار پایینی زنی چانه و معامالتی موقعیت

 .ندارد را آثارش
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 رابطه در مشابهی مشکل با مقابل در نیز یتلویزیون و رادیویی هایسازمان همچون آثار کنندگانمصرف طرفی از

 توانایی زیادی موارد در و هستند مواجه حقوق پرداخت و قرارداد انعقاد حق، صاحبان تكتك با مذاکره با

 بسیاری در اینکه ضمن .ندارند را منصفانه و عادالنه شرایط تحت او از مجوز کسب و اثر صاحب با ارتباط برقراری

 از یفهرست از استفاده برای کلی مجوزهای و بود خواهد ممکنغیر و دشوار کاری متعدد، مجوزهای کسب موارد

 .است الزم متعدد آثار برای واحد مکان یك از مجوز صدور یا آثار

 هزینه و وقت صرف مستلزم انفرادی، صورت به مذاکره امکان آثار، تعداد و کنندگانمصرف تعداد گسترش با

 به دستیابی عدم و آنان حقوق از استفادهوءس به منجر آثار کنترل عدم موارد بیشتر در نتیجه در.باشدمی زیادی

 منافع تواندنمی اثر صاحب موارد بیشتر در شودمی گفته که است دلیل همین به .شودمی ازآثار ناشی منافع

  23.کند عرضه عصنای صاحبان و برداریبهره متخصصان به را آن آنکه مگر ،کند تحصیل را خود اثر کامل

 و اثر صاحب بین واسط سازمانی یا نهاد دخالت نیازمند موارد از بسیاری در فکری مالکیت حقوق مؤثر اجرای

 شناخته دگانکننمصرف و آثار صاحبان بین مناسبی واسطه جمعیمدیریت هایسازمان .است دگانکننمصرف

 و رابطه طرف دو هر از حمایت در مؤثری و یاتیح بسیار نقش که است داده نشان کشورها تجربیات و اندشده

 اقدامات .است الزم خالق صنایع بازار سالمت تأمین برای دو هر حقوق مدیریت و اجرا .دارند حقوق اجرای

 صاحبان ،جمعیمدیریت سیستم طریق از .هستند یکدیگر مکمل مجوز صدور هایفعالیت و مؤثر و سریع اجرایی

 و عملی حل راه یك و .شوندمی برخوردار بیشتری قانونی هایحمایت و مجوز صدور مؤثر سازوکارهای از حقوق

 .است کلی طور به جامعه و کاربران ،حقوق صاحبان برای ثرؤم

 :از عبارتند جمعیمدیریت هایسازمان اهداف از برخی شد، گفته نچهآ به باتوجه

 آنها قانونی منافع و حقوق از حمایت منظور به آثار صاحبان نماینده عنوان به فعالیت .1

 دگانکننمصرف برای آثار به دسترسی تسهیل .1

                                           
 59 ص ،01زمستان اول، چاپ دادگستر، نشر مولف، حقوقی قراردادهای محمدی، پژمان 23
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 امتیازها حق آوریجمع پروسه دهیسازمان .3

 آثار دگانکننمصرف و حق صاحبان با مذاکره یهاهزینه و قراردادی یهاهزینه کاهش .2

 اختالفات فصل و حل جهت کارآمد و هزینه کم ،عادالنه هایروش گرفتن نظر در .5

 آثار صاحبان شناسایی و حقوق طالعاتیا مدیریت .1

 حق صاحبان متعدد حقوق مدیریت .2

 :از عبارتند مختصر طور به جمعیمدیریت هایسازمان وظایف مهمترین فوق، اهداف به توجه با

 حقوق صاحبان و هنری و ادبی آثار از جامع یهافهرست و اطالعاتی پایگاه کردن فراهم .1

 حق صاحبان با عضویت قرارداد انعقاد .1

 آثار دگانکننمصرف به مختلف مجوزهای اعطای .3

 امتیازها حق یآورجمع .2

 آثار صاحبان بین حاصله درآمدهای توزیع .5

 اختالفات فصل و حل .1

بر اساس  سازمان هر وظایف است، سازمان وظایف حداقل جزو و شده بیان کلی صورت به که فوق موارد بر عالوه

 هایبخش در که شودمی ترگسترده سازمان، هر اساسنامه و ریتمدی تحت حقوق تنوع سازمان، ساختار و وسعت

 از بخشی خود، اصلی وظایف و هافعالیت کنار در هاسازمان برخی مثال طور به .گرددمی بیان تفصیل به بعد

 کتاب، چاپ کشور، زبان و فرهنگ و علم ترویج مانند فرهنگی و میعل هایفعالیت صرف را خود درآمدهای

 بازنشستگی هایهزینه تأمین و آثار صاحبان به کمك آموزشی، هایفیلم تولید تاریخی، اماکن و هاموزه بازسازی

  .کنندمی موارد سایر و جوایز اعطای و فرهنگی و میعل مسابقات برگزاری درمان، هزینه ازکارافتادگی، و
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 حوزه به اثر ورود آن به اصطالحاً که اثر انحصاری حقوق از حمایت مدت اتمام از پس جمعیمدیریت هایسازمان

 پس نآ از که چرا ،باشند داشته میمه نقش اثر از حمایت در ندتوانمی نیز ،شودمی تعبیر 22عمومی دانش

 بر حق و اثر تمامیت حق مانند اثر معنوی حقوق است الزم اما دباشمی رایگان و آزاد همگان برای اثر از استفاده

 تخصص به توجه با کنندمی پیشنهاد برخی لذا ،بماند مصون تعرضی و نقض نوع هر از اثر عنوان و پدیدآورنده نام

 ندتوانمی اینکه به توجه با همچنین و دارند دسترس در هاسازمان این که ابزارهایی و جمعیمدیریت هایسازمان

 آثار از برداریبهره نیز حمایت مدت پایان از پس باشند، داشته دانش ارتقاء و فرهنگ ترویج در یمؤثر نقش

  25.گیردمی قرار هاسازمان این کنترل تحت

 انفرادی اداره قابلیت ،جمعیمدیریت نظام معتقدند مرتبط حقوق و مؤلف حق جمعیمدیریت سیستم مخالفان

 مالکیت هایویژگی تغییر موجب ،کندمی سلب را رایتکپی سیستم فردگرایی خصیصه و بردمی بین از را حقوق

واسطه عنوان به تنها سازمان داشت توجه باید پاسخ در .شودمی وابسته شخصی به مبدل حق دارنده و شودمی

 استفاده االمتیازحق عنوان به اعضا توسط دریافتی مبالغ و کندمی فعالیت حق دارنده منافع احقاق راستای در ای

 .کرد واهدنخ وابسته فردی به تبدیل را حق دارنده لذا ،است اثرشان از

 فضای زدن برهم و برتر موقعیت از استفادهءسو ،شودمی وارد جمعیمدیریت یهاسازمان به که ایراداتی دیگر از

 تعیین ،رایتکپی سیستم گذاشتن کنار با مذکور هایسازمان معتقدند برخی .است بازار در موجود نظم و رقابتی

 این و انگارندمی نادیده را بازار در ثرؤم عوامل انحصار، ایجاد و آن شرایط و قرارداد انعقاد یهاشیوه امتیاز، حق

 چراکه آیدمی چشم به بیشتر تلویزیونی رادیو پخش هایسازمان به فراگیر مجوز اعطای در خاص طور به موضوع

 .پردازندمی امتیاز حق تعیین به آن شرایط و بازار به توجه بدون قرارداد طرف دو

                                           
22 public domain 

 191 کتاب،ص همان محمدی، پژمان 25
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 و بازار جریان در خللی جمعیمدیریت هایسازمان فعالیت و رایتکپی نظام وجود گفت نتوامی پاسخ در اما

 با هماهنگی به ملزم خصوصی خواه دولتی خواه بازار در فعال سازمان هر و نظام هر .کندمین ایجاد رقابت حقوق

 به بسته پرداختی امتیاز حق میزان و استفاده چگونگی و شرایط آثار، از کنندگاناستفاده .است بازار جریان

 در بازار در مؤثر عوامل به توجه بدون دتوانمین جمعیمدیریت سازمان .است متغیر امری مکانی و زمانی شرایط

 21.کند فعالیت رقابتی فضای

  جمعیمدیریت هایسازمان در حقوقی وابطر ماهیت( د

 از یکی ،شودمی مطرح کشور یك رد بار نخستین برای جمعیمدیریت هایسازمان تشکیل بحث که زمانی

 هایآفرینش مادی حقوق تحصیل نحوه و اعضایشان با هاسازمان این رابطه حقوقی ماهیت توجه، قابل موضوعات

  .آنهاست صاحبان از فکری

 میان ارتباط برقراری در توجهی قابل تأثیر ،جمعیمدیریت هایسازمان توسط حق تحصیل یهاشیوه تعیین

 حق انتقال برای .دهدمی قرار تأثیر تحت را آنها فعالیت محدوده و داشته جمعیمدیریت سازمان و حق صاحبان

 22.شودمی دیده مختلف کشورهای در متفاوتی هایرویکرد جمعیمدیریت سازمان به مادی حقوق صاحبان از

 سازمان لیتفعا مدل این در .است "20مادی حقوق کامل واگذاری " نظام تابع چین کشور مثال طور به 

 مجوزهای حوزه در صرفاً ایشان اجازه کسب بدون و بوده مادی حقوق گرفتن اختیار در به منوط جمعیمدیریت

 سازمان تا کند منتقل سازمان به را خود حقوق باید حق دارنده لذا ،هستند فعالیت به مجاز قانونی برداریبهره

 صاحبان توسط حقوق واگذاری و عضویت .نماید آن از مادی اریبردبهره به اقدام حق دارنده همانند بتواند مذکور

                                           
21 Liebowitz، S.T، Alternative copyright systems: the problems with a compulsory license، P.12،13،14. 
22 Rechardt، L. Misonne، B. (2008). Collective Management of Authors’ Rights and Related Rights in EU and PRC – 

Benefits and Challenges in the Digital Era / Gravias، DJ. (2010). Collective Management of Copyright and 

Neighboring Rights in Canada: An International Perspective، Report Prepared for Department of Canadian Heritage. 
20 Full Assignment of Right 
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 محدوده در صرفاً تواندمی حق دارنده و بوده اختیاری کامالً کشور این در جمعیمدیریت هایسازمان به حق

 كکم جمعیمدیریت سازمان از است، دشوار یا و نبوده پذیرامکان او برای آنها از برداریبهره و استیفا که حقوقی

 13 و 1 مواد و چین مؤلف حق قانون 1 ماده) .نماید فعالیت به اقدام حقوق سایر محدوده در شخصاً و بگیرد

 .(قانون همان جمعی اجرای نامهآیین

 قرار توجه مورد آمریکا متحده ایاالت در که است دیگری رویکرد "29انحصاریغیر برداریبهره مجوز اعطای"

 را انحصاریغیر یبرداربهره مجوزهای اعطای صرفاً رقابت، حقوق مقررات چارچوب در آمریکا .است گرفته

 که شده جمعیمدیریت هایسازمان میان رقابتی بازار ایجاد به منجر طرف یك از رویکردی چنین .است پذیرفته

 قطب بتوانند دگانکننمصرف شودمی باعث دیگر طرف از و بود خواهد مادی حقوق صاحبان نفع به امر این

 .بگیرند یبرداربهره مجوز نظرشان مورد مبالغ با و شرایط

 نماینده نقش در جمعیمدیریت سازمان آن طبق که است "52نمایندگی اعطای" زمینه، این در غالب رویکرد یك

 کرده تعریف وی برای حق دارنده که شرایطی حدود در دگانکننمصرف با مذاکره وظیفه و شده ظاهر حق دارنده

 با قرارداد انعقاد از بعد اجرایی فرآیندهای به مربوط مذکور رویکرد در سازمان دیگر نقش .دارد عهده رب را است

 سازمان به حقوق مالکیت سازمان، با اعضا رابطه در .دباشمی شده اعطا حقوق پیگیری و رصد یعنی دهکننمصرف

 به امانی صورت به حقوق مدیریت تنها و شودمی حفظ او اثر و اثر صاحب بین مالکانه رابطه ،شودمین منتقل

 بلکه ،شودمین شناخته سازمان هایدارایی جزء واگذارشده، حقوق دلیل همین به .شودمی واگذار سازمان

 51.برگرداند خود اعضای به تا کندمی حفظ خود نزد را حقوق این تنها سازمان

                                           
29 Non-Exclusive License 
52 Authorization to Act as Agents 
51 Dulian، Pollaud Fredric، le Droit D'Auteur، Paris، Ed Economica، 2005 
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 جمعیمدیریت هایسازمان است، آن پیروان از یکی نیز آلمان مثال عنوان به که 51"حق تحصیل چندگانه نظام"

 از درخواستی اینکه بر مشروط کنند، مدیریت منصفانه شرایط اساس بر را حق صاحبان حقوق دارند وظیفه صرفاً

 جمعیمدیریت هایسازمان همچنین .(آلمان مؤلف حق قانون 11 ماده) باشد شده ارائه آنها به ایشان طرف

 طرف از و داده پاسخ نیز حق دارنده از اجازه کسب منظور به دگانکننمصرف هایدرخواست کلیه به موظفند

 در دیگر عبارت به .شوند مذاکره وارد نیستند، جمعیمدیریت سازمان آن عضو که مادی حقوق صاحبان با ایشان

 شده بینییشپ آنها نفع به و حق صاحبان حقوق اعمال راستای در جمعیمدیریت سازمان ایجاد رویکردها سایر

 کسب را اختیاراتی نیز دگانکننمصرف طرف از ندتوانمی جمعیمدیریت هایسازمان خاص نظام این در اما است،

 .نمایند تسهیل نیز را ایشان امور و کرده

 سازمان آن طبق که است حق تحصیل یهاشیوه از دیگر یکی ،53"قانونی یبرداربهره مجوز" از حاکی رویکرد

 این طبق بر .دارد برعهده اجباری یا اختیاری یبرداربهره مجوزهای طبق را حقوق اداره صالحیت ،جمعیمدیریت

 قراردادی غیر هایپرداخت پیگیری به موظف فعالیتشان موضوع به توجه با جمعیمدیریت هایسازمان رویکرد،

 طرف از مجوز اعطای به نیازی زمینه این در و بوده نیز مادی حقوق صاحبان نفع به آثار دگانکننمصرف

 .ندارند حق صاحبان

 شده ارائه تعاریفبر اساس  و کلی طور به توانمی را جمعیمدیریت هایسازمان توسط حق کسب یهاشیوه کلیه

  :52کرد خالصه مدل سه ذیل

 ؛ 55(خسارت جبران رویکرد) ضمنی مجوز -1

 ؛51قانونی (فرض) اماره -1

                                           
51 A Sui Generis System 
53 Legal Non-Voluntary License 
52 Gravias، ibid. 

55 implied licensing (indemnity approach) 
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 .52اجباری مجوز -3

 صاحبان از اولیه اجازه کسب است، گرفته قرار یبرداربهره مورد انگلستان نظیر کشورهایی در که اول مدل در

 محصور صرفاً  سازمان فعالیت محدوده اما است، شده شناخته اجباری جمعیمدیریت سازمان برای مادی حقوق

 سازمان تیاری،اخ مجوزهای حوزه در اولیه اجازه کسب از پس و نبوده اختیاری یبرداربهره مجوزهای به

 این دیگر ویژگی .نماید فعالیت نیز( قانونی) اجباری یبرداربهره مجوزهای محدوده در دتوانمی جمعیمدیریت

 حق صاحبان و بوده پیگیری به صالح جمعیمدیریت سازمان صرفاً حق نقض دعوی در که است این در دیدگاه

 نقض اثبات از پس .نیستند دعوی طرح به قادر اند،ردهک اعطا جمعیمدیریت سازمان به که اختیاراتی حدود در

 حدود در دگانکننمصرف کیفری ولیتئمس و شده غرامت پرداخت به محکوم صرفاً دهکننمصرف ،نیز حق

 با دگانکننمصرف منافع در توانمی را رویکرد این شاخصه پس .رودمی بین از جمعیمدیریت سازمان اختیارات

  .دانست آنها کیفری مسؤولیت سلب به توجه

 حق قانون 11 ماده ب بند) است شده فرض کشورها قوانین در مادی حقوق دارنده اولیه اجازه دوم، مدل در

 شده شناخته حق دارنده مقام قائم خودکار صورت به جمعیمدیریت سازمان حق، نقض موارد در و (آلمان مؤلف

 و کند پوشیچشم صراحتاً حمایت نوع این از دتوانمی حق دارنده البته .شودمی وی حقوق مدیریت دارعهده و

چشم یا و حق اعطای عدم اثبات امکان است، شده بینیپیش حق ناقضان برای محاکم در که هاییفرصت از یکی

 مادی حقوق از مؤثر حمایت در توانمی را رویکرد این ویژگی .است قانونی امتیاز این از حق دارنده پوشی

 اعطا بر مبنی حق دارنده روی پیش یهاگزینه محدودکردن به باید آن معایب از اما دانست، فکری هایآفرینش

 .کرد اشاره جمعیمدیریت سازمان به ثانویه یا اولیه حق اعطای عدم یا و

                                                                                                                                        
51 Legal presumption 
52 Mandatory Licensing 
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 حوزه در هم و مرتبط حقوق و هنری ادبی مالکیت حوزه در هم اجباری، مجوز صدور ،سوم مدل خصوص در

 طور به شده یاد مجوزهای صدور یالمللبین هایکنوانسیون مقررات به توجه با .است امکانپذیر صنعتی مالکیت

 دوم .است گرفته تعلق او به که حقوقی از حق دارنده سوءاستفاده هنگام به اول :گیردمی صورت جهت دو به کلی

 غیره و دولتی استفاده رقابتی،ضد اعمال ملی، دفاع عمومی، بهداشت حفظ قبیل از عمومی منافع که مواقعی در

 حق دارنده از روشی هیچ به قبالً  که آثاری مورد در دتوانمی جمعیمدیریت سازمان موارد این در .کندمی اقتضا

 .دشو متقبل را آنها مدیریت و کرده اقدام اعضا حقوق برای اند،نکرده اجازه کسب

  :50دانندمی صورت دو به را حق صاحبان از جمعیمدیریت یهاسازمان اختیار کسب طریقه اساساً نیز برخی البته

 حقوق همان دتوانمین حقوق دارنده و شودمی حق قانونی صاحب سازمان که معنی این به 59حقوق واگذاری -1

 .کند اعطا دیگر شرکت یا شخص ،انجمن یك به را

 .شودمی منتقل سازمان به آن مدیریت فقط و است باقی حق دارنده با حق آن طبق که حق اداره -1

 طریق از بلکه ،آیدمین بدست فردی حقوق صاحبان از مستقیماً حقوق که است معمول موارد بعضی در

 خود اعضای جانب از صحیح بطور انجمن اعضای اینکه از اطمینان ،صورت این در .شودمی کسب آنها یهاانجمن

 .است مهم ،دارد صالحیت

  جمعیمدیریت سازمان در مجوزها انواع( ـه

 سازمان مرتبط، حقوق و مؤلف حق صاحبان :هستند ارتباط در هم با گروه سه جمعی مدیریت سازمان یك در

  .آثار از کنندگاناستفاده و جمعی مدیریت

                                           
50 Educational Material on Collective Management of Copyright and Related Rights Module 1: General aspects of 

collective management Tarja Koskinen-Olsson.Nicholas Lowe، 2012.Wipo publication. 
59 Assignment 
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 حق صاحبان کلی طور به و عکاسان ناشران، اجراکنندگان، موسیقیدانان، خوانندگان، آهنگسازان، نویسندگان،

 نوع به بسته هاسازمان این در عضویت و هستند جمعی مدیریت یهاسازمان اعضای رتبطم حقوق یا مؤلف

 پخش یهاسازمان .است آزاد رادیوتلویزیونی پخش یهاسازمان جز به حقوق این صاحبان برای فعالیتشان،

 اصل در اما دارند،برخور حقوقی از خود آثار با رابطه در و هستند مرتبط حقوق ذینفعان از اگرچه رادیوتلویزیونی

 12.گیرندمی قرار آثار کنندگاناستفاده جزء

 همچنین و کشور هر یگذارقانون رویکرد و حقوقی نظام به بسته جمعیمدیریت سازمان ،شد اشاره که همانطور

 برعهده حق دارنده طرف از دعوا اقامه و االمتیازحق یآورجمع مجوز، اعطای همچون وظایفی سازمان، اساسنامه

 .دارد

 انواع به نسبت( لیسانس) یبرداربهره مجوز اعطای جمعیمدیریت هایسازمان مهم و اصلی کارکردهای از یکی

 است مشتریان و دگانکننمصرف به ...و پخش حق تکثیر، حق اجرا، حق مانند حق دارنده مادی انحصاری حقوق

 .شودمی فراهم( خدمات ارائه واحد مرکز) نسازما توسط آن مقدمات یا و شودمی انجام سازمان طرف از یا که

 لیسانس یا یبرداربهره مجوز .گیردمی صورت قرارداد عقد موجب به و مختلفی صور به لیسانس یا مجوز اعطای

 تمام معین، قلمرو در و مشخص مدت در دهد اجازه دیگری به فکری مالکیت حق دارنده که است این از عبارت

 11.نماید اعمال حق، موضوع خصوص در را خود حقوق از برخی یا

 قلمرو آن، هایویژگی و یبرداربهره چگونگی ی،برداربهره زمان به نسبت مختلف شروط لیسانس قراردادهای در

 مانند مختلفی اشکال به جمعیمدیریت هایسازمان توسط لیسانس اعطای .شودمی یبینپیش ...و جغرافیایی

  .شودمی انجام 13یافته یتسر و 11فراگیر اجباری، اختیاری،

                                           
12 WIPO. (2015). Collective Management of Copyright and Related Right. 

 51ص ،1320 اول، چاپ دانش، شهر انتشارات س،لیسان قراردادهای ،...ا صابری،روح 11
11 blanket licensing 
13 Extended collective license 
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 خاصی موارد در اجباری لیسانس .گیردمی صورت حق دارنده رضایت با مجوز اعطای اختیاری، لیسانس در

  .است حق دارنده اراده از خارج و شودمی یبینپیش قانون توسط

 به و است فتهیا توسعه کامالً جمعی مدیریت هایسیستم مزایای مهمترین از یکی فراگیر یا جامع مجوزهای

 چنین صدور .دهدمی را جهانی آثار فهرست تمام از استفاده امکان بعدی مذاکرات به نیاز بدون کنندهمصرف

 .باشد یافته توسعه و پیشرفته کامالً چندجانبه یهانامهموافقت سیستم که است امکانپذیر مواردی در مجوزهایی

 یهاسازمان اصالً  جهان، کشورهای برخی در چراکه رد،ندا وجود جهانی آثار کامل فهرست یك هرگز عمالً

 به مدیریت برای را خود آثار مؤلفان برخی یا و ندارد وجود چندجانبه یهانامهموافقت انعقاد برای مناسبی جمعی

 چون گیرد،می قرار استفاده مورد موسیقایی آثار زمینه در مجوز نوع این معموالً 12.اندنسپرده جمعی سیستم یك

 مجوز لذا است، ممکنغیر و دشوار تنهایی به اثر هر برای مجوز صدور و بوده باال اثر بر موردی نظارت یهازینهه

 .باشد بهتر نظارت و مدیریت امکان تا شودمی داده فراگیر

 دارند انتخاب آزادی خود آثار به نسبت مجوز اعطای در حق صاحبان که است آن بر اصل ،یافته تسری مجوز در

 ازاء مابه دریافت و شرایط این پذیرش بین حق دارنده ،یابد تسری غیرعضو اشخاص به قرارداد موضوع اگر و

 15.بود خواهد آزاد سازمان منع و آن از اعراض یا و منصفانه

 .شوندمی صادر محدود صورت به و مشخصی یهااستفاده برای فقط که است 11تبادلی مجوز مجوزها، دیگر نوع

 آثار تمام از تواندمی یا دارد را سازمان آثار از بعضی از استفاده اجازه تنها کنندهمصرف وزهامج نوع این در

  12.ببرد بهره خاص استفاده یك برای سازمان

                                           
12Gervais، Daniel j، Electronic Rights Management and Digital Identifier systems، WIPO Document ACMC، 1، 1، 
1998.p.6-7. (available at: www.wipo.int)  

 21نظام حقوقی حاکم بر مدیریت جمعی مالکیت فکری،صمحمدی،رافونه،  15
11 transactional licensing 

12 Gervais، Daniel j، Electronic Rights Management and Digital Identifier systems، WIPO Document ACMC، 1، 1، 
1998.p.6-7. (available at: www.wipo.int) 
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 جمعیمدیریت هایسازمان اجرایی وکارساز و ساختار (و 

 صاحبان و پدیدآورنده منافع راستای در که شودمی اطالق حقوقی شخصیت به جمعیمدیریت سازمان عموماً

 این در فعالیت .نمایدمی دریافت مبالغی ایشان از منافعی چنین تأمین جهت به و گرفته شکل آثار مادی حقوق

 این تهیه زمان در کشورها برخی .است شده تجویز مختلف کشورهای قانونی نصوص در و گذارقانون توسط حوزه

 پیدا ورود موضوع این به دیگر برخی اما کرده، یبینپیش هاازمانس این ایجاد برای را مشخصی هایقالب مقررات

  .اندنکرده

 که معنا بدین .کنندمی فعالیت غیرانتفاعی و خصوصی هایسازمان عنوان به جمعیمدیریت هایسازمان اغلب

 پولی بلکه یستن سازمان پول کنندمی یآورجمع مجوز، صدور از بعد که ایالزحمهحق و نیستند سودآور معموالً

 خصوصی بخش در عمده طور به هاسازمان این اگرچه .شودمی نگهداری آنجا در حقوق صاحبان برای که است

 صورت به کشورها از بعضی در هاسازمان این .کندمی ایفا آنها از حمایت در میمه نقش دولت اما ،هستند مستقر

 سازمان ایجاد .هستند ملی رایتکپی اداره از یرناپذ جدایی بخشی ،موارد برخی در و بوده دولتی نیمه

 .بود خواهد دشوار دولت فعال حمایت بدون توسعه حال در کشور یك در جمعیمدیریت

 رایتکپی اداره نقش (1

 امور کلیه مسئول ،کشورها از بعضی در که شودمی نامیده "رایتکپی اداره" رایتکپی مسئول دولتی ارگان

 اجرای و تدوین ،گذاریسیاست درگیر زیرا ،است وجهی چند رایتکپی اداره نقش .تاس فکری مالکیت حقوق

 حوزه در بخشی آگاهی هایفعالیت و آموزش اغلب این بر عالوه .است رایتکپی حقوق مدیریت و مناسب قانون

 .دارد برعهده نیز را رایتکپی
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 این ،شودمی تصویب قانون که زمانی از .است ایتوصیه یگذارقانون و گذاریسیاست در رایتکپی اداره نقش

 زمینه این در .دارند مشارکت قانون اجرای در مستقیماً رایتکپی دفاتر از برخی .دارد عهده بر را آن اجرای اداره

  .است ضرورت یك گمرک و پلیس مقامات با نزدیك همکاری

 در محوری نقش دارای رایتکپی اداره ،معیجمدیریت سازمان گیریشکل اولیه مراحل در کشورها از بسیاری در

 رایتکپی اداره کمك بدون مناسب عملکرد با جمعیمدیریت سیستم یك ایجاد و دارد جمعیمدیریت تسهیل

 .است غیرممکن تقریباً

 نیز خود نظارت قدرت از دتوانمی و کندمی صادر جمعی سازمان مجوز رایتکپی اداره ،کشورها از بسیاری در

 نیز داوری و گریمیانجی مانند اختالف فصل و حل هایروش انواع کشور، یگذارقانون به بسته .کند هاستفاد

  .شود گنجانده دفتر وظایف در است ممکن

 و رایتکپی یهاجنبه تمام در فعال طور به 19کنیا رایتکپی هیأت 10رایتکپی قانون طبق ،کنیا در مثال طور به

 و تصویب این بر عالوه و دارد مشارکت آموزش و بخشی آگاهی حقوق، اجرای ،یگذارقانون نظیر مرتبط حقوق

 .است هیأت این عهده بر جمعیمدیریت هایسازمان فعالیت بر نظارت

 سازمانی فرم (2

 مواردی مهمترین از جمعیمدیریت سازمانی شکل .شودمی مربوط هاکشور یگذارقانون به حقوقی شخصیت ثبت

 کشورهای در یگذارقانون به بسته دولت نقش رابطه این در .شود حل گذاریقانون توسط تدااب در باید که است

 قوانین در یا رایتکپی قانون در است ممکن دولت نظارت و کنترل به مربوط مقررات .است متفاوت مختلف

 سازمان که است این شرط ترینمعمول .شود گنجانده جمعی هایسازمان یهافعالیت بر حاکم جداگانه

 .باشد داشته مجوز رایتکپی اداره یا فرهنگ وزارت مانند ،مربوطه دارصالحیت مقام از باید جمعیمدیریت

                                           
of 2001Section 49 of the Copyright Act  10 

19 Kenya Copyright Board (KECOBO)، www.copyright.go.ke. 
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 :شود تشکیل زیر اشکال از یکی به است ممکن جمعیمدیریت سازمان کلی طور به

 22انجمن 

 21محدود مسئولیت با شرکت 

 21بنیاد 

 23مشارکت 

 :مانند شود گرفته نظر در مواردی دبای جمعیمدیریت سازمان تأسیس زمان در

 (.هستند غیرانتفاعی جمعیمدیریت هایسازمان بیشتر ) بودن انتفاعیغیر یا انتفاعی 

 ینب توزیع و تخصیص از قبل شده جمع درآمد از هاهزینه معموالً ) اداری یهاهزینه تأمین نحوه 

  ؛ (شودمی کسر حقوق صاحبان

 وجود صورت در ،عضویت هزینه. 

 یك عنوان به ایتالیایی ناشران و پدیدآورندگان اتحادیه نظیر ایتالیا در جمعیمدیریت هایسازمان مثال یبرا

 تعبیر به یا تجاریغیر شخصیت یك باید جمعیمدیریت سازمان ماهیت چین در یا و شده شناخته میعمو مقام

 انواع و نشده مشخص هاسازمان این تماهی کانادا کشور در رویکردی چنین برخالف .باشد انتفاعیغیر دیگر

 هایسازمان بیشتر اینکه رغم به امروزه 22.خوردمی چشم به کشور این در جمعیمدیریت هایسازمان از مختلفی

 مقاصد برای که دارد وجود نیز مواردی اما کنند،می فعالیت انتفاعیغیر و تجاریغیر صورت به جمعیمدیریت

 .اندگرفته شکل تجاری

                                           
22association  
21a limited liability companies  
21 foundation 
23 partnership 
22 Gervais.ibid. 
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 در که کسانی برای نام ثبت سیستم یك « 25مرتبط حقوق و رایتکپی زمینه در تجارت مدیریت قانون" ،ژاپن در

 تسهیل و مشاغلی چنین عادالنه عملکرد از اطمینان هدف با کنندمی فعالیت رایتکپی تجارت مدیریت

 .است کرده آثارمعرفی از یبرداربهره

 عملکرد محدوده (3

 بازار به پاسخ ،دگانکننمصرف نیازهای ،حقوق صاحبان نظرات به توجه ،سازمان الیتفع دامنه یینتع هنگام

 .است مهم بسیار دیجیتال محیط الزامات همچنین و کاربران به مناسب هایحل راه ارائه و واقعی

 یرز موارد به توانمی جمله از که است متفاوت جمعیمدیریت هایسازمان ساختار عملکرد، محدوده اساس بر

  :کرد اشاره

 (آهنگ تك) موسیقی کارهای مانند ،حقوق صاحبان از خاصی دسته برای .1

 گرامافون تولیدکنندگان یا مجریان مانند ،مرتبط حقوق صاحبان از خاصی دسته برای .1

  آوا تولیدکنندگان و کنندگاناجرا مانند ،مرتبط حقوق برای مشترک .3

 از گروه چندین برای جمعیمدیریت هایسازمان و هاانجمن ائتالف یعنی 21چتر سازمان صورت به .2

  (رپروگرافی) باال حجم در تکثیر حق مانند خاص حق یك برای حقوق صاحبان

  خالق بخش چندین در حقوق صاحبان دادن قرار پوشش تحت برای منظوره چند .5

  .دهدمی پوشش را کشورها از گروهی که ایمنطقه شرکت .1

 را حقوق مشابه طبقه یا مشابه حقوق صاحبان گروه دتوانمی سازمان یك فقط قانون طبق ،کشورها از بسیاری در

 را "رقابت قانون" ایمنطقه و محلی الزامات خاص طور به باید مذکور سازمان ،صورت این در .کند مدیریت

 در .است حقوق جمعیمدیریت کلی نیازپیش یك رقابت قانون گرفتن نظر در به الزام ،البته کند رعایت

                                           
25 Law on Management Business of Copyright and Neighboring Rights” has been in effect since October 1، 2001 
21 “umbrella” CMO  
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 داشته وجود سازمان یك از بیش حق صاحبان از گروهی یا و مشابه حقوق برای است ممکن دیگر، شورهایک

 (.شودمی داده بیشتری توضیح بعد یهابخش در سازمان چند یا یك وجود اثرات خصوص در) .باشد

 جمعیمدیریت سازمان ارکان (4

 اعضا، سازمان، مقامات به مربوط مسائل به یدبا معمول طور به جمعیمدیریت سازمان یك ساختار بررسی در

 .پرداخت فرعی ادارات و اصلی ادارات

 مقامات( الف

  .باشد( نظارتی واحد و رئیس مدیره، هیأت ،عمومیمجمع) رکن چهار دارای باید حداقل جمعیمدیریت سازمان

 تعیین جهت به اعضا از متشکل مجامع داشتن از ناگزیر دیگری حقوقی شخص هر نظیر جمعیمدیریت سازمان

 اینکه یا و شوند قلمداد روزانه و عادی موارد جزء توانندمی موضوعات این .باشدمی موضوعات از برخی تکلیف

 سازمان اساسنامه در آنها تعیین که مواردی جمله از .آیند هم گرد خاص، موارد برخی تکلیف تعیین برای اعضا

 آنها، صالحیت،العادهفوق عمومیمجمع ،ساالنه عادی عمومیمجمع انندم مجامع انواع ،رسدمی نظر به میالزا

 .دباشمی اعضا رأی حق میزان و هانصاب حد مجامع، تشکیل و دعوت مواعد ،دبیرخانه ،مدیره هیأت

 هیأت اعضای انتخاب :از عبارتند آن اصلی وظایف جمله از که دارد عهده بر متعددی وظایف عمومیمجمع

 نحوه طراحی ساالنه، گزارش رد یا تصویب اساسنامه، اصالح و تصویب نظارتی، واحد اعضای نتخابا مدیره،

 اجتماعی هایحمایت به و کرده کسر حقوق مدیریت بابت باید که درصدی تعیین پوشش، تحت حقوق مدیریت

 .سازمان فسخ و انحالل و شود داده اختصاص جامعه فرهنگی توسعه یا

 و بحث باعث کار این است داده نشان تجربیات اما بگیرد تصمیم نیز درآمد توزیع مورد در ندتوامی عمومیمجمع

 تنها عمومیمجمع در معموالً .گردد واگذار مدیرههیأت به است بهتر و شودمی مجمع در خواهیسهم و جدل

 دوره یك از بعد که ورتص این به هستند، عالقمند سازمان جمعیمدیریت به واقعاً که دارند رأی حق اعضایی
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 شده، تعیینمدیره هیأت یا اساسنامه توسط که خاصی درصد به مؤلف اثر از حاصل دریافتی مقدار که انتظار

 عمومیمجمع در حضور حق رأی، حق بدون نیز اعضا سایر .شودمی برخوردار عمومیمجمع در رأی حق از ،برسد

 اگر .دارد رأی یك عضو هر یعنی دارند، 22وزنی گیریرأی مسیست ،جمعیمدیریت هایسازمان برخی .دارند

 به منجر تواندمی سیستم این باشند، داشته عمومیمجمع در را رأی قدرت بیشترین مدیرههیأت اعضای

 جهت در و سود به را سازمان هستند،مدیره هیأت اعضای که محدود گروهی شود موجب یعنی ،شود 20الیگارشی

 .نگیرند درنظر را اعضا همه کلی اهداف و منافع و کنند مدیریت خود منافع

 محسوب جمعی سازمان یك حکومت یا دولت واقع در و است عمومیمجمع منتخب اعضای شامل مدیرههیأت

 و استراتژیك تصمیمات عمومی، مدیریت مسئول بوده، سازمان اجرایی ارگان مهمترین زیرا شودمی

 .است گذاریسیاست

 چرخشی مبنای بر رئیس ،هاسازمان برخی در .است مدیرههیأت یا عمومیمجمع منتخب رهمدیهیأت رئیس

 موفقیت و روزمره تجارت بر که است مهم مرحله یك اجرایی ارشد مدیر یا رئیس استخدام .شودمی انتخاب

 در تجربه و درک اما ندارد وجود پستی چنین برای کیفی میرس معیار هیچ که حالی در.گذاردمی تأثیر سازمان

 یك برای ارزشمندی یهاسرمایه فرهنگی صنایع یا / و خالق کارهای به عالقه و اقتصادی و حقوقی امور زمینه

 زمینه در تجربه یا / و خوب سیاسی ارتباطات ،این بر عالوه .شوندمی محسوب یهایسازمان چنین در ارشد مدیر

 .است موفق مدیر یك اضافی یهادارایی ،کشور مختلف هایبخش با گریالبی

 الزم کند، متحول را کشور اقتصاد و سیاست فرهنگ، حیات و زندگی عمیقاً باید جمعی سازمان یك که آنجا از 

 لذا ،باشد داشتهمیعمو افکار و هارسانه پخش، هایسازمان دولتی، مختلف یهاوزارتخانه با خوبی ارتباط است

                                           
22 Weighted Voting System 

 و سیطره معنای به خود اصطالحی معنای در الیگارشی. باشدمی اندک و معدود معنای به oligos الیگوس یونانی ریشه از ماخوذ الیگارشی اصطالح 20

 صنف یا طبقه یا گروه آن بر اجتماعی رتبه یك یا صنف یا قهطب یك استثمارگران و ثروتمندان از معدودی و کوچك بسیار گروه اقتصادی و سیاسی سیادت

 .باشدمی
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 در میمه سهم تواندمی باشد، سیاست و ادبیات موسیقی، مشاهیر و هبرجست افراد شامل که ایمدیرههیأت

 در افرادی چنین توسط جمعی هایسازمان مهمترین و معروفترین نخستین، .باشد داشته اهداف این به رسیدن

 هفرانس در بومارشه ویکتوم کارول توسط 29 ساسد ،شد اشاره قبال که همانطور مثال طور به اند،شده تأسیس دنیا

 موسیقی برجستگان از بومارشه .بود نمایشی آثار اجرای حقوق برای جمعیمدیریت سازمان اولین که شد تأسیس

 .شودمی محسوب خود عصر در

 اعضا( ب

 سازمان با یا و کرده عضویت تقاضای که هستند حقوقی صاحبان همان جمعیمدیریت سازمان یك اعضای اصوالً

 عضویت تقاضای و باشد نداده قرار سازمان اختیار در را خود حقوق شخص، اینکه رضف البته .اندشده قرارداد وارد

 و بحث قابل (اجباری مجوز و قانونی مجوز ضمنی، مجوز) حق تحصیل گانهسه هایمدل به توجه با نیز بکند

 02.است تصور

 برخی در .گردد منعقد سازمان و مؤلف بین قراردادی است الزم جمعی، سازمان یك در عضویت منظور به

 مورد روش این البته که گرددمی امضا سازمان و مؤلف بین کلی 01حقوق انتقال سند یك جمعی، هایسازمان

 منعقد قراردادی است الزم و بوده طرفین تعهدات و حقوق خصوص در الزم شفافیت فاقد زیرا گرفته، قرار انتقاد

 تواندمی قرارداد این .کند مشخص را مؤلف و سازمان یعنی طرف، دو هر تعهدات و حقوق خاص طور به که گردد

  .کند تضمین را منظم و آرام جمعیمدیریت یك و بوده طرفین بین اعتماد اساس

 تقدیم را الزم اسناد و کرده معرفی سازمان به را خود نظر مورد آثار شودمی متعهد قرارداد این امضای با مؤلف

 مقابل در .دهد اطالع سازمان به را موضوع این باید کندمی منتشر مستعار منا با را خود آثار اگر همچنین .کند

 در را مؤلف حقوق ببرد، کار به آثار این مناسب مدیریت در را خود توان و صالحیت شودمی متعهد نیز سازمان

                                           
29 SACD: Society of Dramatic Authors and Composers 

 به تفصیل توضیح داده شده است.  "اعضا با جمعی مدیریت سازمانهای حقوقی رابطه ماهیت" مدلهای تحصیل حق در قسمت 02
01 Assignment of Rights 
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 او به را ارشآث از استفاده از ناشی شدهیآورجمع درآمدهای کلیه دهد، قرار نظر مد سازمان هایفعالیت همه

 و کند ارسال او برای و تهیه مؤلف برای دقیقی هایصورتحساب مناسب بندیزمان برنامه یك طبق بپردازد،

 او اختیار در را بدانند باید اعضا که مقرراتی و قواعد یا قراردادی شرایط خصوص در گرفته صورت هایپیشرفت

 و عضویت ختم یهاشیوه و شده تعیین نامحدود یا محدود صورت به عضویت مدت قرارداد این در .دهد قرار

 اعضا و است کمتر یا یکساله عضویت مدت جمعی، هایسازمان در .شودمی مشخص جمعی سازمان ترک

  01.کنند ترک آن از قبل یا مدت پایان در را سازمان توانندمی

 جهت سازمان به آثارش به بوطمر مدارک و اسناد ارائه برای حقوق دارنده تعهد اعضا، مهم تعهدات از یکی

 آثار، مستندات .است جمعیمدیریت یهاسازمان در حیاتی و مهم مسائل از یکی مستندسازی .است مستندسازی

 در که است مهم براین عالوه .دهدمی تشکیل را حق صاحبان بین شده یآورجمع درآمدهای توزیع اساس

 آثار یا و حقوق صاحبان از یك هر از جداگانه مدرک ارائه به نیاز نبدو بتواند سازمان ،قانونی اقدام به نیاز صورت

 و شده استاندارد معمول طور به شود ارائه سازمان به باید اطالعاتی چنین که روشی .کند دفاع و حمایت آنها

 03.کنندمی پیشنهاد را آنالین ارائه روش خود اعضای به هاسازمان از بسیاری

 نوع ملیت، حیث از اعضا شرایط ،عضویت شکلی شرایط مانند مواردی جمعیدیریتم سازمان یك اساسنامه در

 فعالیت به اقدام آن مادی حقوق و فکری مالکیت حوزه در که اصنافی پدیدآورنده، شخص مادی، حقوق نوع اثر،

 .شودمی تعیین آوانگاشت تولیدکنندگان یا ناشران صنف نظیر کنندمی

 عضویت حق پرداخت عدم صورت در عضویت لغو همچون مواردی عضویت لغو یا تأیید شرایط خصوص در

 اجراهای ضمانت اند،گرفته قرار سازمان اختیار در که حقوقی یا و آثار در ثالث اشخاص حقوق نقض سالیانه،

 حق مبالغ افزایش و جریمه پرداخت الیانه،س سود توقیف نظیر ثالث اشخاص حقوق نقض موارد به مربوط

                                           
01 Ficsor، Mihaly، Collective Management of Copyright and Related Rights، WIPO Publication، Geneva، 2002. 
03Educational Material on Collective Management of Copyright and Related Rights Module 1: General aspects of 

collective management Tarja Koskinen-Olsson.Nicholas Lowe، 2012.Wipo publication.  
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 مشخص عضویت، لغو از نظرخواهی تجدید تقاضای به رسیدگی ماهوی و شکلی شرایط نینهمچ عضویت،

 .شوندمی

 :است گرفته قرار جمعیمدیریت هایسازمان استفاده مورد گزینه دو عضویت حق مبلغ تعیین با رابطه در معموالً

 سازمان داخلی مجامع دهعه بر آن چگونگی و تغییرات میزان عضویت، حق به مربوط مبالغ اینکه اول گزینه

 به شوندمی یبینپیش قوانین یا امهنآیین در که دولتی مراجع طریق از مذکور موارد دوم، گزینه در شود؛ گذاشته

 .شودمی ابالغ جمعیمدیریت سازمان به و تعیین ادواری صورت

 ایگونه به یا فروخته ردیگ اشخاص به را سازمان در عضویت مخصوص حقوق یا خود امتیازات ندتوانمین اعضا

 02.نمایند منتقل یا کرده واگذار دیگری به را خود اثر مادی حقوق آنکه مگر نمایند منتقل دیگر

 اصلی ادارات( ج

 و ناشران مصنفان، مؤلفان، اداره -1 :باشد اصلی اداره دو دارای باید حداقل جمعیمدیریت سازمان یك

 .(دگانکننمصرف)مشتریان اداره -1 خارجی؛ جمعیمدیریت هایسازمان

 خود مدیریت در مؤلفان این بر عالوه .است عمومیمجمع در دادن رأی حق سازمان، در مؤلفان نقش مهمترین

 آنها با مشورت و قبلی رضایت نیازمند اثر تجاری تکثیر و انتشار نخستین تکثیر حق زیرا دارند، مستقیم مشارکت

 شود، مشورت آنها با کنند تقاضا توانندنمی آثارشان رادیوتلویزیونی خشپ یا میعمو اجرای مورد در اما است،

 کنند،می مجموعه آثار کل برای کلی و کامل مجوز یك تقاضای پخش هایسازمان موارد این در معموالً چراکه

  05.کند محدود را خود مجموعه موارد این در نیست قادر جمعی سازمان لذا

 دیگر برخی در و دارند رأی حق نیز ناشران ،هاسازمان برخی در .است متفاوت عیجم سازمان در ناشران موقعیت

 در .ندارند را مدیرههیأت رئیس یا سازمان رئیس عنوان به شدن انتخاب حق ناشران آنها از برخی در .ندارند

                                           
02  Articles of association of the American society of composers، authors and publishers، Arts.4 and 17. 
05 Uchtenhagen، U. (2011). Copyright Collective Management in Music.Geneva: WIPO Publication، 12-17، 19، 62، 
133-135 
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 این که خوردارندبر مشابه و مساوی تعهدات و حقوق از ناشران و مصنفان مؤلفان، جمعی، هایسازمان از بسیاری

 .ندارد ضرورتی کار این نتیجه در و داده تشکیل را اقلیت گروه ناشران هاسازمان این در زیرا است، انتقاد مورد امر

 این اصلی وظیفه و هدف .شودمی مربوط کاربران و جمعیمدیریت سازمان بین رابطه به( کاربران) مشتریان اداره

 اجراهای و آثار فهرست به دسترسی منظور به کاربران با مذاکره ،ااجراه و آثار فهرست تدوین اداره،

 نحوه و قراردادی شرایط تعیین ،ثارآ از یبرداربهره حق تجویز ،مرتبط حقوق صاحبان و پدیدآورندگان

 قالب در معمول بطور حقوق این .کند توزیع و دریافت خود اعضای حساب به باید که است هاییپرداخت

 دخالت .شودمی منتقل کنندگاناستفاده و کاربران به لیسانس قرارداد یا یبرداربهره حق گذاریوا قراردادهای

 را تنها مجریان و پدیدآورندگان که شود قراردادهایی در تعادل عدم از مانع تواندمی جمعیمدیریت هایشرکت

 01.کندمی تهدید دگانکننمصرف و مشتریان مقابل در

  :(هاکارگروه و کمیته) فرعی ادارات( د

 در اجرایی امور کارآمدی و سهولت افزایش همچنین و جمعیمدیریت سازمان یك اهداف تحقق منظور به

 اختیارات و وظایف حدود که شوندمی یبینپیش تخصصی هایکارگروه یا و هاکمیته ،هاسازمان اغلب اساسنامه

 و هاکمیته این .کند مراجعه آنها به خود نیاز به وجهت با دتوانمی دهکننمصرف یا حق دارنده و داشته مشخصی

 هایسازمان .شوند ذکر سازمانی چارت و اساسنامه در فرعی ادارات عنوان تحت است ممکن هاکارگروه

 هاکمیته دیگر از .دارند مالی امور و فنی امور اداره خصوص در خدماتی واحد دو به نیاز حداقل جمعیمدیریت

 نام نظارتی کمیته و حسابرسی کمیته ،مشورتی یا حقوقی کمیته ای،منطقه یهاکمیته از مثال طور به توانمی

 شودمی توصیه و شوندمی انتخاب عمومیمجمع توسط نظارتی کمیته یا حقوقی کمیته اعضای معموالً .برد

                                           
 تابستان 13 شماره چهارم سال حقوق و فقه مجله در مندرج ،" مرتبط حقوق و مؤلف حق جمعی مدیریت " علی، محمد میرزایی و بدالحسینع شیروی 01

 .112-159. صص ،1301
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 امور در آنها اینابج دخالت از مانع تا شود مشخص دقت به اساسنامه در واحد این نظارتی وظایف محدوده

  02 .شود امور کردن پیچیده و معامالت در سختگیرانه دخالت مثل مدیریت

 جمعیمدیریت هایسازمان در مالی امور (5

 توزیع و درآمدها ،هاتعرفه مانند مالی امور در شفافیت لزوم جمعیمدیریت هایسازمان بر حاکم اصول از یکی

 اطالع به که شودمی یبینپیش "ادواری هایگزارش" ارائه مذکور هاینسازما اساسنامه در معموالً .است درآمد

 در مذکور موارد جمله از .رسانندمی ،شودمی تعیین اساسنامه یا قانون در که ذیصالحی مراجع یا اعضا

 است، ساله یك عموماً که مشخص زمانی بازه طول در حاصله درآمدهای تعیین :از عبارتند ادواری هایزارشگ

 مبالغ و هاهزینه اعالم و تعیین حق، دارنده اشخاص ،صادره مجوزهای اثر، نوع حیث از حاصله درآمدهای فکیكت

 .هاگزارش مندرجات به اعتراض یهاشعبه تعیین همچنین مدیریتی، و اداری اقدامات بابت سازمان دریافتی

 .شودمی پرداخته هاسازمان این مالی مسائل بررسی به قسمت این در

 هاتعرفه( الف

 موضوع شود مشخص جمعیمدیریت سازمان اساسنامه بر حاکم مقررات در باید که اهمیت حائز موارد از یکی

  .آنهاست میزان و نوع تعداد، از اعم هاتعرفه

 :است گرفته قرار استفاده مورد رویکرد دو "عضویت حق تعیین" برای خصوصاً هاتعرفه این تعیین برای اصوالً

 دانسته، سازمان هایفعالیت از حق دارنده یا و عضو درآمد از نسبتی به منوط را هاتعرفه تعیین اول رویکرد

 رسدمی نظر به .شودمی روزآمد ادواری صورت به که گرفته نظر در آنها برای را مقطوع مبلغی صرفاً دوم رویکرد

 استفاده میزان به توجه با درآمد میزان از صیمشخ نسبت را آن باید اما باشد، نزدیکتر عدالت به اول رویکرد که

 به یا و یبرداربهره میزان به ارتباط که گرفت نظر در تابع این برای را ضریبی باید دیگر عبارت به .دانست آن از

                                           
02 Uchtenhagen، U. (2011). Copyright Collective Management in Music.Geneva: WIPO Publication، 12-17، 19، 62، 
133-135. 
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 فاخر اثر یك است ممکن زیرا باشد، داشته شده اعطا حقوق سازیتجاری خصوص در سازمان فعالیت دیگر تعبیر

 جانب از که فعالیتی که است صورتی در این .باشد داشته درآمدزایی دیگر اثر برابر چندین یبردارهرهب بار یك با

 کیفیت مبنای بر صرفاً حاصله درآمدهای اختالف و باشدمی یکسان گرفته، صورت اثر دو این خصوص در سازمان

 مبالغ تواندمی اثر یك برای سازمان اداری فعالیت میزان نظرگرفتن در بدون هاتعرفه محاسبه و است بوده اثر

 .کند خارج عدالت محور از را شده تعیین

 را ییهاتعرفه نیز آثار از یبرداربهره برای اصوالً جمعیمدیریت هایسازمان عضویت، تعرفه تعیین موضوع از فارغ 

 قابل نیز دیگری فواید اهبردر این برای .نشوند زنیچانه وارد دهکننمصرف با آثار تكتك برای تا کنندمی مشخص

 منعقد دهکننمصرف با سازمان که قراردادهایی به توجه با حق صاحبان درآمد میزان اینکه جمله از است، تصور

 با ذیصالح مراجع یا سازمان توسط قانون در و شده یبینپیش غرامات محاسبه همچنین و شده شفاف کرده،

 برخی در البته .گیرندمی قرار محاسبه مورد سهولت به شده، تعیین یاهتعرفه یا اثر از استفاده نوع به توجه

 توان،می آن هایمزیت جمله از که شوندمی تعیین دولتی مراجع توسط هاتعرفه قبیل این سوئیس نظیر کشورها

 زا پس را فاخر آثار توانمی که هرچند کرد، اشاره دگانکننمصرف منافع حفظ و سازمان زداییانحصار به

 .کرد مستثنی مذکور یهاتعرفه شمول از آنها کیفی درجه تشخیص

 فراهم دگانکننمصرف برای را آثار به دسترسی امکان که شود تعیین ایگونه به باید امتیاز حق تعرفه مجموع در

 این یزانم واقع در .دارد نگاه حداقل در را گیرندگانمجوز و اعضا بر وارده اداری یهاهزینه ممکن حد تا و کند

 در خصوص به باشند، که اقتصادی جایگاه هر در را دگانکننمصرف و اعضا نیاز که باشد طوری باید مبالغ

 .کند تأمین ،بهداشت و سالمت موضوعات
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 درآمد و تألیف حق یآورجمع( ب

 واقع در که نامندمی 00اجرت یا تألیف حق را مرتبط حقوق و مؤلف حق از استفاده قبال در شده یآورجمع مبالغ

 کارکردهای و وظایف از یکی .شودمی پرداخت او به مصنف و مؤلف حقوق واگذاری مقابل در که است مبلغی

 کرده، یآورجمع را هاتألیف حق است موظف سازمان .است هاتألیف حق مدیریت ،جمعیمدیریت هایسازمان

 بین شده، یبرداربهره غیرعضو اشخاص حصاریان حقوق و آثار از که مواردی در و سازمان اعضاء بین را مبالغ

  .نماید توزیع و تقسیم حق، صاحبان

 .شودمی یآورجمع و شده صورتحساب سال در بار یك حداقل یا سال نیم هر ،فصلی صورت به هاتألیف حق

 گزارش مفونوگرا کنندهتولید یك ،مثال عنوان به اگر .دارد گزارشگری تعهدات با تنگاتنگی ارتباط یآورجمع

 آورده بدست هاگزارش این از را خود یآورجمع مبنای دتوانمی سازمان ،کندمی تولید ساالنه را فونوگرام که دهد

 .بدهد فاکتور سال در بار دو نتیجه در و

 توجهی قابل میزان اول شیوه در :است مورد دو به منحصر جمعیمدیریت سازمان درآمد تعیین یهاشیوه اصوالً

 و سازمان رصد طریق از که دقیقی اطالعات یا و دگانکننمصرف با سازمان میان قراردادی مبنای بر دهادرآم از

 دوم شیوه در اما گردد،می محاسبه آمده، دست به اثر از شده انجام یهااستفاده یا و توزیع مقادیر از آن شعب یا

 اطالعات آنها، دادن قرار عموم دسترس رد خاص یهاشیوه یا و حقوق یا آثار از برخی خاص ماهیت دلیل به

 .گیردنمی قرار سازمان اختیار در آن مصرف تعداد یا و توزیع میزان از دقیق

 میزان از نظر صرف را ثابتی مبلغ اثر هر به دسترسی اجازه دادن قرار اختیار در هنگام به سازمان خصوص این در

 از پسمثالً  .کرد خواهد تقسیم اعضا میان روش همین به و ذاخ دهکننمصرف از شد، خواهد آن از که ایاستفاده

 آینده در دهکننمصرف که ییهااستفاده تعداد مجازی، فضای در موسیقی قطعه یك دادن قرار عموم دسترس در

                                           
00 Royalty/remuneration 



 های مدیریت جمعی کپی رایت و حقوق مرتبطالگوها و نحوه فعالیت سازمان
 

31

 

 مبلغ وضع به اقدام مواردی چنین برای پس نیست، مشخص یبرداربهره اجازه اعطای هنگام به داشت خواهد

 .یندمینما مقطوعی

 هاهزینه بازپرداخت (ج

 .گردد کسر شده یآورجمع درآمد کل از عملیاتی یهاهزینه است الزم سازمان، اعضای بین درآمد توزیع از قبل

 مربوط مقرراتو قانون توسط ،کرد کسر درآمد کل از توانمی که ایهزینه میزان حداکثر ،کشورها از بعضی در

 میزان حداکثر .دارد وجود کشور در زمینه این در کلی یاستانداردهای یا است شده تعریف جمعیمدیریت به

 همچنین .است شده تعریف ترپایین حتی ،کشورها از بعضی در و ٪32 تا 12 بین قوانین از برخی در هاهزینه

 09.باشد داشته بستگی مدیریت تحت حقوق نوع به مبلغ این است ممکن

 تقریباً  ،(سال پنح تا سه معموالً) سازمان گیریشکل ابتدای و توسعه مرحله در که است مهم نکته این به توجه

 مانع و سازمشکل دتوانمی کم هزینه با محدود بسیار سهام تعیین مرحله این در .ندارد وجود درآمدی هیچ

  .یابدمین توسعه ناکافی بودجه با هرگز عملیات این زیرا ،باشد توسعه

 دهمثالً ) درآمد از درصدی کشور، قانون یا جمعیمدیریت سازمان هر نامهاساس و اهداف طبق این بر عالوه

 سازمان در کمیته مانند خاص نهاد یك غالباً .یابدمی اختصاص فرهنگی یا و اجتماعی اهداف برای( درصد

 و اجتماعی اهداف برای پول از استفاده چگونگی مورد در گیریتصمیم به مجاز که دارد وجود جمعیمدیریت

 .است فرهنگی

 حاصله سود و درآمدها توزیع( د

 .است جمعیمدیریت سازمان هر در اساسی مسئله یك حقوق صاحبان بین شده یآورجمع هایتألیف حق توزیع

تصمیم ،مرجع باالترین عنوان بهعمومیمجمع توسط یا بوده سازمان اساسنامه با مطابق هاتألیف حق توزیع شیوه

                                           
09 Educational Material on Collective Management of Copyright and Related Rights Module 1: General aspects of 

collective management Tarja Koskinen-Olsson.Nicholas Lowe، 2012.Wipo publication. 
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 از که است کسانی برای مجوز صدور از حاصل درآمد توزیع اصلی هدف ،توزیع روش از نظر صرف .شودمی گیری

 بین توزیع حداکثر ،کافی دقت حفظ و هاهزینه رساندن حداقل به ضمن طوریکه به شودمی استفاده آنها آثار

 .گیرد صورت حقوق صاحبان

 بین آنها آثار از واقعی استفاده اساس بر باید پاداش که است این افراد حقوق جمعیمدیریت در اساسی اصل یك

 کار واقعی کاربرد به توجه با حقوق صاحبان از یك هر ،آل ایده حالت در بنابراین .شود توزیع حقوق صاحبان

 یبرداربهره نحوه و دفعات میزان، مبنای بر درآمدها تقسیم واقع در .کنندمی دریافت پاداش نمونه، هر در خود

 جمعیغیر و مشترکغیر آثار در شده تقسیم سود .پذیردمی صورت موجود مستندات ساسا بر گرفته صورت

 .شودمی پرداخت عضو به مستقیماً

 اثر آن ایجاد در مختلف یهاظرفیت با که باشد حقوق دارنده چندین دارای معمول طور به اثر یك است ممکن

 ناشر و نویسمتن ،آهنگساز ندتوانمی مدارانسها ،موسیقی کار یك مورد در مثال طور به .باشند کرده شرکت

مثالً  .دارند درآمد توزیع برای خاصی قواعد کشورها برخی جمعی، یا و مشترک آثار با مواجهه در .باشند موسیقی

 و ناشر درآمد آمریکا در .کند تجاوز نصف از سازترانه یا آهنگساز به نسبت نباید تولیدکننده سهم انگلیس در

 تأییدشده قرارداد وجود صورت در موارد، این در کلی طور به 92.شودمی گرفته درنظر مساوی صورت به نویسنده

 فقدان صورت در و آیدمی عمل به موجود اطالعات اساس بر سود تقسیم حقوق، ثانویه و اولیه صاحبان میان

 را عضو سهم قانون، در مذکور آثار مالکیت برای شده یبینپیش فروض و 91امارات به توجه با سازمان قبلی، توافق

  .کندمی اقدام حقوق صاحبان سایر سهم پرداخت به نسبت و کرده پرداخت

                                           
 .121میرزایی، همان منبع، ص 92
 اماره”  مدنی قانون( 1311)ماده موجب به .برد امری به پی هاآن کمك به توانمی که است احوالی و اوضاع و عالمت و نشانه، نشان معنای به لغت در اماره 91

 “. شودمی شناخته امری بر دلیل قاضی، نظر در یا قانون حکم به که است احوالی و اوضاع معنای به
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 در باید نیستند شناسایی قابل میدائ یا موقتی صورت به آنها حقوق صاحبان که آثاری سود خصوص در

 در که مشخصی مدت ظرف حق دارنده اگر موارد این در معمول طور به 91.شود تکلیف تعیین سازمان اساسنامه

 در( سال سهمثالً ) مشخصی مدت به نکند، مطالبه را خود درآمد (ماه سهمثالً ) است شده تعیین اساسنامه

 جزو مدت، این گذشت از پس حق دارنده شناسایی عدم یا مطالبه عدم صورت در و شده نگهداری صندوقی

  .شودمی محسوب سازمان دارایی

 .شودمی واگذار دارند مطالبه حق قانوناً که افرادی سایر و وراث به مذکور مبلغ ود،ش فوت عضوی که صورتی در

 خواه شودمی رفتار قانون دستور مطابق و شده متوقف پرداختی مبالغ اعضا، از یك هر ورشکستگی صورت در

 .باشد قضایی حکم با یا شخص خود توسط ورشکستگی اعالم

 هاسازمان اغلب و ندارد وجود اثر از استفاده واقعی میزانبر اساس  توزیع نامکا همیشه ،اداری و عملی دالیل به

 درآمد توزیع در اصلی گزینه دو .آورندمی بدست آماری یهاداده از نوعی اساس بر را پاداش توزیع و یآورجمع

 :93دارد وجود

 92مشخص عنوان با توزیع .1

 95مشخص عنوان بدون توزیع .1

  :آیندمی بدست زیر اصلی یهاروش با هاداده مشخص، عنوان با توزیع در

 کامل گزارش .1

 گیرینمونه اساس بر بخشی یا جزئی گزارش .1

 .شودمی نامیده نیز( زیاد احتمال به توزیع یا استفاده امکان) عینی بودن دسترس در .3

                                           
 ،جمعی مدیریت سازمانهای برای نهادیپیش اساسنامه و معینی،حامد، آیین نامه 91

93Educational Material on Collective Management of Copyright and Related Rights Module 1: General aspects of 

collective management Tarja Koskinen-Olsson.Nicholas Lowe، 2012.Wipo publication.  
92 title-specific distribution 
95 non-title specific distribution 
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 .کندمی ثبت شودمی استفاده که را رایتکپی دارای اثر هر جزئیات کاربر که است معنی این به کامل گزارش

 و شود تلقی سنگین کاربر توسط است ممکن روش این اما است توزیع برای آلایده اساس کامل گزارش

 که شده موجب دیجیتال فناوری توسعه ،حال این با .باشد داشته همراه به سازمان برای را زیادی یهاهزینه

 .روندب کامل گیریگزارش به ندتوانمی قبل به نسبت بیشتری کاربران اکنون

 یك توانمی را روش این .کنندمی گزارش مشخص زمان مدت در را خود یبرداربهره کاربران ،بخشی گزارش در

 با زیرمجموعه سپس .است واقعی استفاده موارد از اینمونهبر اساس  توزیع یعنی ،نامید نیز بردارینمونه روش

 .دهدمی نشان را استفاده موارد تمام تا یابدمی تعمیم آماری هایروش کمك

 بازار در که آثاری تمام از توانمی که است استوار فرض این بر اثر از استفاده احتمال یا بودن دسترس در روش

 احتماالت اساس بر توزیع روش این به .شد خواهد استفاده احتماالً مراحل از بعضی در و کرد استفاده دارد وجود

بر اساس  دتوانمی توزیع ،باشد دشوار و غیرممکن کاربران از اطالعات یورآجمع که مواردی در .شودمی گفته نیز

 تألیف حق از حاصل درآمد توزیع برای ایگسترده طور به توزیع روش این .باشد عینی بودن دسترس در اصل

 .شودمی استفاده خصوصی یهاکپی

 روش این .نیست مدنظر اثر از هاستفاد میزان درخصوص جزئی اطالعات ،"مشخص عنوان بدون توزیع" روش در

 این در .است موارد این از یکی تکثیر حق که گیردمی قرار استفاده مورد ،خاص حقوق و کشورها از برخی در

 تحت کاربران از محدودی تعداد از محدودی مدت برای هاداده ،شده استفاده آماری یهانظرسنجی از روش،

 نمایندگان که خود عضو هایسازمان به را پاداش آنها، اساس بر انسازم و شوندمی یآورجمع قرارداد پوشش

 خود رده در حقوق صاحبان و خود اعضای به را درآمد انجمن سپس .کندمی توزیع هستند ناشران و نویسندگان

 فقط توزیع روش این .یابدمی اختصاص ناشران و نویسندگان به مستقیمغیر طور به پاداش لذا، کندمی هدایت

 نتایج اساس بر دتوانمی خارجی حقوق صاحبان از ناشی سهم .شودمی اعمال ملی حقوق صاحبان رایب

 .شود ارسال خارجی همتایان به توزیع برای و شود محاسبه نظرسنجی
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  :شودمی بیان پرکاربرد مورد چند در توزیع هایروش نمونه موضوع، بهتر تبیین منظور به

 نوع یا شده تکثیر صفحات تعدادبر اساس  حق تالیف تعیین ،(باال حجم در کثیرت) پروگرافیر تکثیر حق در -1

 :است شکل دو به نیز آن توزیع و گیردمی صورت( ...و دانشجو آموز،دانش هایدرگروه کاربر بندی طبقه) کاربر

 دوره یك برد،می زیادی هزینه و زمان چون که آن جزئیات و تکثیر مقدار یعنی کامل دهیگزارشبر اساس  -1

 یا بخشی دهیگزارش صورت به دیگر روش -1 .شودمی محاسبه نآ در تکثیر مقدار و شده تعیین خاص زمانی

 به .دباشمین مدنظر نآ در شده انجام تکثیرهای تعداد مورد در جزئی اطالعات که است آماری سنجش همان

 طور به تعرفه .است مطالعه قابل آماری یهاجینظرسن طریق از هافتوکپی مقدار کل ،دانشگاه كی در مثال طور

 برای دانشگاه که شودمی تعیین صفحه هر قیمت و اثر یهانسخه تعداد ،دانشجو هر ازای به سال هر در متوسط

 .کندمی پرداخت دانشجو هر

 یکی است، معمو توجه مورد بسیار ایکتابخانه خدمات و تحقیقاتی ،تحصیلی موارد در تکثیر نوع این که آنجا از

 یا کپی تجهیزات بر مالیات صورت به مالیاتی هایسیستم اعمال حق، صاحبان حقوق حفظ هایراه از دیگر

 به .شودمی توزیع اعضا بین و شده دریافت مربوطه جمعیمدیریت هایسازمان توسط که است کاربر بر مالیات

 قبیل از باال حجم در تکثیر به مربوط ابزار و هادستگاه صادرات و واردات و فروش و خرید به که معنا این

 فلش، و دیویدی دی،سی مانند تصویری صوتی یهاحامل و ضبط تجهیزات پرینترها، زیراکس، هایدستگاه

 به آثار صاحبان بین و شده دریافت جمعی مدیرت هایسازمان توسط مذکور مالیات و گیردمی تعلق مالیات

  .شودمی توزیع رماند هزینه کمك مثل مختلفی طرق

 دادن برای میعمو حق یك از آن اساس بر که است انمؤلف انحصاری حقوق از ،91اثر میعمو اجرای حق -1

 اجرای حق در درآمد توزیع سیستم معموالً .برخوردارند باسیم و سیمبی وسایل با آثارشان جمعی ارتباط مجوز

 و جزئی اطالعات نه است (گیرینمونه اساس بر بخشی رشگزا) ذهنی و آماری محاسبه مبنای بر اثر میعمو

                                           
91 Making available to the public 
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 مثل شده اجرا اثر ماهیت و نوع آن، زمانی دوره و شده اجرا اثر ویژگی چون مختلفی عوامل به آن در و دقیق

 توجه نیز استفاده مورد اماکن حتی و گیرنده مجوز ،آن بودن شده ضبط یا زنده یا بودن تصویری و صوتی

 جمعیت پذیرش ظرفیتبر اساس  دتوانمی دولتی اماکن در صوتی آثارمیعمو اجرای حق مثال طور به 92.شودمی

 90 .باشد دیگری قیمت با هزارنفر 52 باالی ظرفیت و قیمت یك با نفر هزار 52 تا 1 ظرفیتمثالً  ،شود محاسبه

 این متراژبر اساس  اینهساال مبلغ ،مدارس و موسیقی استودیوهای در اثر عموم اجرای حق تالیف محاسبه مبنای

 و سالن متراژبر اساس  زیبایی هایسالن در ؛هاصندلی تعداد اساس بر نمایش هایسالن و هاسیرک در اماکن؛

 در شده پذیرفته افراد تعداد و ورودیه مبلغ میانگین یا بنا متراژبر اساس  ورزشی هایسالن در بنا؛ تجهیزات

 روزهایبر اساس  هانمایشگاه در آن؛ تفریحی امکانات سایر و بنا متراژس بر اسا غذاخوری هایسالن در سالن؛

 معمول طور به لذا 99.بود خواهد خدمات دهندهارائه درآمد از درصدی همراه گوشی هایآهنگ برای و نمایش

 کلش به تعرفه تعیین .است متفاوت گیرنده لیسانس و اماکن به بسته امتیاز حق یا حق تالیف محاسبه مبنای

 کاربرد بیشتر است، غیرممکن و پرهزینه دقیق، مدیریت که مواردی همچنین و فراگیر لیسانس مورد در نهساال

 .دارد

 از استفاده برای است ممکن رادیویی ایستگاه یك .است تجاری رادیویی هایایستگاه زمینه این در دیگر مثال

 موسیقی نسبت به بسته دتوانمی درصد این .کند پرداخت خود تبلیغات درآمد به مربوط درصدی موسیقی، آثار

 دقیقه در تعرفه این .است باالتر تعرفه ،شود پخش بیشتر موسیقی هرچه .باشد متفاوت پخش زمان کل به

 .باشد متفاوت کمتر، پوشش تحت منطقه یك یا باشد سراسری پوشش دارای ایستگاه اینکه به بسته دتوانمی

                                           
 09-91محمدی،رافونه، نظام حقوقی حاکم بر مدیریت جمعی مالکیت فکری،صص 92

90 www.ascap.com 
99 www.compass.org 
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 در قیمت افزایش میزانبر اساس  اثر، پدیدآورنده حق تالیف محاسبه روش ،122اثر بازفروش یا تعقیب حق در -3

 که حالی در گیردمی قرار ستفادها مورد اول روش غالباً که است اثر فروش قیمت خود برمبنای یا فروش بار هر

 یافته فزایشا قیمت محاسبه برای معتبری مدارک و اسناد قدیمی، آثار مورد در زیرا است ترمناسب دوم روش

 اروپا اتحادیه و انگلستان فرانسه، مانند حقوقی یهانظام از یکسری در که است حقی تعقیب حق 121.ندارد وجود

 موجب به .است شده پذیرفته اثر بعدی هایفروش از حاصل منافع به نسبت هنری آثار از برخی پدیدآورندۀ برای

 که حق این .کند دریافت را اولیه انتقال از پس اثر هایوشبازفر ثمن از درصدی دتوانمی پدیدآورنده حق، این

 دایرۀ از فروش اولین با که است نقاشی مانند اصیل هنری آثار به ناظر است، منصفانه مالحظات بر مبتنی

 یا و خریدار فروشنده، عهدۀ بر مورد به بسته تعقیب حق پرداخت تعهد .شوندمی خارج پدیدآورنده اختیارات

 .است فروش یهاواسطه

 یکدیگر با جمعیمدیریت هایسازمان رابطه( ز

 داخل به ،کنندمی شناسایی یا تأسیس مرتبط حقوق و هنری ادبی آثار ذینفعان برای را حقوقی که ملی قوانین

 به یالمللبین حمایت از آثار برخورداری جهت جمعیمدیریت هایسازمان لذا شودمی محدود کشورها مرزهای

 گفته 102"ملی رفتار اصل" آن به برن، کنوانسیون در که پردازندمی هاسازمان دیگر با دوجانبه اردادهایقر انعقاد

 گرفته قرار توجه مورد نیز تریپس معاهده و یونسکو مؤلف حق کنوانسیون رم، کنوانسیوندر اصل این .شودمی

 هایحمایت همان از نیز آنها و شده رفتار کشور خود اتباع همچون آثار خارجی مالکان با اصل این طبق .است

 وجود یالمللبین هایهمکاری یکسری جمعی مدیریت یهاسازمان بین است الزم لذا شوند،می برخوردار قانونی

                                           
122 Resale right 
121 Ficsor، mihaly، p55، 
121 National treatment 
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 و معاهدات عضو کشورهای در بلکه کشورشان، در تنها نه عضو کشورهای اتباع حقوق تا باشد داشته

 .گردد اجرا هاکنوانسیون

 دولتیغیر یهاسازمان نمایندگی که است شده تأسیس جمعی مدیریت یهاسازمان جهانی یهاشبکه امروزه 

 و پدیدآورندگان هایانجمن المللیبین کنفدراسیون) سیزاک آن، نمونه که دارند عهده بر را قدرتمندی بسیار

 آن دنبال به و آمد وجود به یالمللبین سطح در مؤلفان و آهنگسازان حقوق اجرای حوزه در که است (آهنگسازان

 اروپایی انجمن 122آپو اروپا، سطح در و 123ایفررو .پیوستند کنفدراسیون این به نیز اجرا حق یهاسازمان

 اساس بر و یالمللبین سطح در جمعی مدیریت یهاسازمان روابط یهانمونه دیگر از اجراکنندگان یهاسازمان

  125.هستند ملی رفتار اصل

 دوجانبه نمایندگی یهانامهموافقت" تحت ی،المللبین هایهمکاری نوع این بر عالوه معیج مدیریت یهاسازمان

 در موجود خارجی آثار مجموعه ،کنندمی تعهد نامهموافقت طرف دو هر کرده، همکاری هم با نیز "متقابل یا

 یا حق تالیف و گیرند رارق تعقیب مورد حقوق ناقضان شود، مبادله الزم اطالعات شده، مدیریت آنها ملی محدوده

 که آرژانتینی مؤلف یك آثار اگرمثالً  121.شود پرداخت نامهموافقت طرف خارجی سازمان به شده دریافت مبالغ

 مدیریت سازمان شود، پخش آلمان رادیوی از است، کرده ثبت سادیاک جمعی مدیریت سازمان در را خود اثر

  122.پردازدمی آرژانتینی مؤلف به هم آن و پرداخته اکسادی به را آن االمتیازحق جما آلمانی جمعی

 هاینامهموافقت طریق از سازمان، این با کشورها سایر در جمعی مدیریت یهاسازمان بین ارتباط نیز سیزاک در

 را جهانی موسیقی آثار مجموعه از استفاده مجوز بتوانند سازمان اعضای همه شودمی موجب و است چندجانبه

 از اداری یهاهزینه کسرکردن از بعد است، سیزاک عضو که جمعی مدیریت سازمان یك .کنند صادر

                                           
123 IFRRO: International Federation of Reproduction Right Organization 
122 AEPO: Association of European Performers Organizations 
125 Garnett، K. Davies، G. Harbottle، G. (2005). Copinger and Skone james on copyright. London، Sweet & Maxwell. 

1556 
121 Bently، L. Sherman، B. (2001). Intellectual Property Law. UK، Oxford University Press، 803 
122 Stopps، D. (2008). How to Make Life from Music. Wipo publication، 59، 61،63. 
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 اثر از استفاده میزان اساس بر موسیقی ناشران و مصنفان بین را حاصل درآمد شده، آوریجمع هایالتألیفحق

 شخصی هایفالتألحق توزیع اما ،شودمی صادر جمعی صورت به سازمان مجوزهای واقع در .کندمی تقسیم

 120.است

 کنندهمنعکس باید بیشتر بلکه باشد هم مثل هستند، نامهموافقت طرفین که سازمانی دو کارنامه نیست الزم

 129.باشد ،کندمی عمل سازمان هر آن در که ملی شرایط

 یافتگی توسعه جهت در خود همکاری هایفعالیت از قسمتی عنوان به نیز فکری مالکیت جهانی سازمان

 فدراسیون  111فیم و بازیگران یالمللبین فدراسیون 112فیا همچون هاسازمان این از برخی با نزدیك از لمللی،ابین

 از هدف .کندمی کار و بوده ارتباط در صدا ضبط صنعت یالمللبین فدراسیون 111ایفپی و موسیقیدانان یالمللبین

 مدیریت یهاسازمان تأسیس جهت آنها تقاضای اساس بر توسعه حال در کشورهای به رسانیکمك کار این

 یالمللبین دادگاه وایپو، یالمللبین دبیرخانه .113آنهاست در موجود یهاسازمان توسعه یا کشورها آن در جمعی

 داده تشکیل دیجیتال تکنولوژی هایچالش با مواجهه در مرتبط حقوق و مؤلف حق مدیریت و اجرا برای را وایپو

  .است شده تشکیل اسپانیا سویل در 1332 سال از دادگاه این .است

 دنیا در جمعیمدیریت هایسازمان انواع( ح

 صاحبان و پدیدآورنده منافع راستای در که شودمی اطالق حقوقی شخصیت به جمعیمدیریت سازمان عموماً

 این در عالیتف .نمایدمی دریافت مبالغی ایشان از منافعی چنین تأمین جهت به و گرفته شکل آثار مادی حقوق

                                           
120 Stopps، D. (2008). How to Make Life from Music. Wipo publication، 59، 61،63. 
129 Educational Material on Collective Management of Copyright and Related Rights Module 1: General aspects of 

collective management Tarja Koskinen-Olsson.Nicholas Lowe، 2012.Wipo publication. 
112 FIA: International Federation of Actors 
111 FIM: International Federation of Musicians 
111 IFPI: International Federation of the Phonographic Industry 
113 WIPO. (2015). Collective Management of Copyright and Related Right. 
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 این تهیه زمان در کشورها برخی .است شده تجویز مختلف کشورهای قانونی نصوص در و گذارقانون توسط حوزه

 پیدا ورود موضوع این به دیگر برخی اما کرده، یبینپیش هاسازمان این ایجاد برای را مشخصی هایقالب مقررات

 .اندنکرده

 دو به گراییجمع میزانبر اساس  و کلی طور به را جمعیمدیریت هایسازمان در "مدیریت سیستم" حقوقدانان

  115 حقوق مشترک مدیریت سیستم (1 و  112حقوق جمعیمدیریت سیستم (1 :اندکرده بندیتقسیم نوع

 جمعی اهداف ارائه به سازمان و گرفته صورت جمعی عنصر یك اساس بر مدیریت ،جمعیمدیریت سیستم در 

 مشابه اعضا کل برای و یکسان درآمدها توزیع قواعد و مجوزدهی شرایط ،هاتعرفه مثال طور هب یعنی پردازد،می

  .شودمی تعیین سازمان توسط و است

 یعنی اند،داده شخصی کامالً عناصر به را خود جای و شده کمرنگ جمعی عناصر مشترک، مدیریت سیستم در

 نقشی سازمان و شودمی تعیین شخصی صورت به و اعضا خود توسط توزیع قواعد و مجوزدهی شرایط ،هاتعرفه

 و اعضا توسط شده تعیین شرایط اساس بر مجوز صدور مرکز و منبع یك عنوان به تنها و ندارد آنها تعیین در

 کسر مدیریت یهاهزینه درآمد، واقعی توزیع جای به سیستم این در .کندمی عمل درآمدها توزیع و یآورجمع

 محیط در حقوق مدیریت درمیمه نقش سیستم، این .شودمی پرداخت حق یا اثر صاحب به مابقی و شده

 111.دارد ایچندرسانه محصوالت مجوز و آنالین یهااستفاده مجوز صدور دیجیتال،

  .دارد وجود جزئی جمعیمدیریت دوم نوع در و کامل جمعیمدیریت اول، نوع در واقع در

 .شودمی دیده سنتی جمعیمدیریت هایسازمان در بیشتر جمعیمدیریت سیستم یعنی مدیریت سیستم اول نوع

 دیده ،است حقوق تسویه مرکز صورت به که یهایسازمان در مشترک، مدیریت یعنی مدیریتی سیستم دوم نوع

  .شودمی

                                           
112 Collective Management of Rights 
115 Joint Exercise of Rights 
111 Ficsor، M. (2002). Collective Management of Copyright and Related Rights.Geneva: WIPO Publication، 15-18 
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 انسازم -1 :از عبارتند که دارند مختلفی هایمدل جمعیمدیریت هایسازمان مذکور، هایسیستم اساس بر

 .خدمات ارائه واحد مکان -3 و حقوق تسویه مرکز -1 سنتی، جمعیمدیریت

 سنتی جمعیمدیریت سازمان (1

 و مؤلفان را محصول تولیدکننده .است آن مصرف و محصول یا اثر بین واسطه ،جمعیمدیریت سازمان

 شامل مؤلفان .شودمی فتهگ مشتریان آثار، یا محصوالت این دگانکننمصرف به و دهندمی تشکیل اجراکنندگان

 موسیقیدانان خوانندگان، نقاشان، طراحان، آهنگسازان، مصنفان، نویسندگان، نظیر آثار خالقان و هنرمندان

 .شوندمی

 به اقدام گیرد،می قرار مذاکره طرف کنندگاناستفاده با مستقیماً که است سازمانی سنتی جمعیمدیریت سازمان

 .کندمی امتیازها حق وصول و کنندگاناستفاده با قرارداد انعقاد اعضا، آثار از استفاده شرایط امتیازها، حق تعیین

 ی،هایسازمان چنین .گیردنمی قرار مستقیم مذاکره طرف پدیدآورنده با کنندهاستفاده مراحل، از یك هیچ در

  112.هستند کامل جمعیمدیریت هایسازمان

 شوندمی مدیریت که حقوقی -1

 و عرضه حق تکثیر، و نشر حق مانند مرتبط حقوق و رایتکپی به مربوط انحصاری مادی حقوق فمختل انواع

 هایسازمان توسط است، غیرممکن یا مشکل آنها فردی اجرای که اقتباس حق و ترجمه حق اثر،میعمو اجرای

 پخش حق عمومی، یاجرا حق) اقتصادی گانهسه حقوق بیشتر آنها، بین در که شوندمی مدیریت ،جمعیمدیریت

  .شودمی اداره هاسازمان این توسط( تکثیر حق و رادیوتلویزیونی

                                           
112 Uchtenhagen، U. (2011). Copyright Collective Management in Music.Geneva: WIPO Publication، 12-17 
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 اخالقی، یا معنوی حقوق .کند کمك اش "معنوی حقوق" حفظ در مؤلف به است موظف سازمان این بر عالوه

 این موارد مهمترین .اوست از حمایت برای و شودمی مربوط آورنده پدید شخصیت به که است غیرمالی امتیازات

 انتشار تواندمی آورنده پدید ،نام حرمت حقبر اساس  .شودمی119اثر حرمت حق و 110نام حرمت حق شامل حقوق

 مستلزم حق این 112.کند طلب مستعار نام با یا نام بدون را اثر انتشار اینکه یا بخواهد خود عنوان و نام با را اثر

 بدون را ایآورنده پدید اثر تواننمی که چنان یعنی .دباشیم نیز آنها به اثر نادرست اسناد از اشخاص مصونیت

 ترینمهم 111.داد استناد ،است نیاورده پدید را آن که کسی به را اثری تواننمی گونههمان کرد، منتشر وی نام

 ادبی اثر یك تواندنمی کسهیچ اثر تمامیت یا حرمت حقبر اساس  .است اثر تمامیت یا حرمت حق ،معنوی حق

 111.باشد اندکی تغییر چند هر دهد؛ تغییر آورنده پدید موافقت بدون را هنری یا

 کند تضمین و کند کمك اش "معنوی حقوق" حفظ در مؤلف به است موظف سازمان ،شد اشاره که همانطور

 حق صاحب اساس این بر .دهدمین اجازه ،شودمی مؤلف معنوی حقوق به زیان موجب که را ایاستفاده نوع هیچ

 از مانع یا شود ذکر ،شودمی رادیوتلویزیونی پخش یا میعمو اجرای که آثاری با همراه او نام کند تقاضا دتوانیم

  113.گرددمی اثر تحریف و شکل تغییر موجب یا شده او شهرت به زیان باعث که گردد اثرش تغییرات

 از استفاده مجوز صدور هستند، عایتر به موظف معنوی حقوق موجب به هاسازمان این که دیگری مهم موارد از

 مخالفت تبلیغاتی استفاده نوع هر یا سیاسی تبلیغات در اثرش از استفاده با تواندمی مؤلف .است تبلیغات در اثر

                                           
110 Paternity Right 
119 Integrity Right 

 :داردمی مقرر خصوص این در مولفان، مصنفان و هنرمندان حقوق حمایت قانون 10 ماده 112

 نشانة و عنوان با را آورنده پدید نام باید دارند، انتفاع منظور به را اثری از اقتباس یا استناد یا استفاده اجازۀ قانون این طبق که انیکس و ناشر و گیرنده انتقال

 ترتیب به ندهآور پدید اینکه مگر نمایند درج و اعالم متداول و معمول روش به شده تکثیر یا چاپی هاینسخه یا نسخه روی یا اثر همراه اثر، معرف ویژۀ

 .باشد کرده موافقت دیگری
 ،2 و 1 شمارۀ سیاسی، علوم و حقوق نشریة ،«هنرمندان و مصنفان و مولفان حقوق از حمایت قانون بررسی و هنری و ادبی مالکیت» حسین، سید صفایی، 111

 111-113ص .1352 تابستان
 :داردمی مقرر و کندمی اشاره حق ینا وجود به هنرمندان و مصنفان مولفان، حقوق حمایت قانون 19 ماده 111

 .است ممنوع آورنده پدید اجازۀ بدون آن نشر و قانون این حمایت مورد اثرهای در تحریف یا تغییر گونه هر
113 Uchtenhagen، U. (2011). Copyright Collective Management in Music.Geneva: WIPO Publication، 19، 62 
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 که هاییرستوران برای اثرش از استفاده مجوز کند تقاضا تواندمی گیاهخوار هنرمند یك مثال طور به کند،

  112.نشود صادر نند،کمی سرو حیوانی غذاهای

 حقوق همه مدیریت برای سازمان یک ایجاد -2

 همه یا یك مدیریت به کشور آن سیاسی و فرهنگی اقتصادی، خاص شرایط بنابر کشوری هر در جمعی سازمان

 وجود دنیا در مرتبط حقوق و رایتکپی جمعیمدیریت سازمان زیادی تعداد حاضر حال در .پردازدمی حقوق

 حقوق حقوق، همه از منظور .ندارند چندانی مشکالت و پردازندمی حقوق همه اجرای به مشترک ورط به که دارد

 در جمعیمدیریت که دباشمی( تکثیر حق و رادیوتلویزیونی پخش حق عمومی، اجرای حق) اقتصادی گانهسه

 :دارد بر در عددیمت منافع حقوق همه مدیریت برای سازمان یك ایجاد .است اهمیت حائز بیشتر آنها مورد

 مشکالت آسانتر و سریعتر حل و حقوق صاحبانمیعمو منافع مؤثرتر اجرای موجب مشترک سازمان یك( الف

 هستند، ایحرفه موسیقیدانان از( شوندمی محسوب نیز مؤلفان جزء که) مصنفان اغلب مثال طور به .شودمی

 که است بخشزیان شرایطی چنین در .هستند نیز دانموسیقی مصنفان، % 32 آفریقا، و التین آمریکای درمثالً 

 .شود تأسیس مختلف انجمن یا سازمان دو مشابه، افراد حقوق برای

 هایسازمان نبودن یکی درصورت .بود خواهد آثار دگانکننمصرف نفع به مشترک سازمان یك ایجاد( ب

 استفاده برای ...و هافروشگاه نمایش، هایسالن ها،هتل رادیویی، هایایستگاه پخش، هایسازمان ،جمعیمدیریت

 از اغلب که کنندمی دریافت مرتبط حقوق برای دیگری و اثر رایتکپی برای یکی صورتحساب دو اثر، هر از

 .باشد یکی و پیوسته آنها پرداخت مایلند و کنندمی انتقاد دوگانه مدیریت از کرده، خودداری آنها پرداخت

 نوع هر گرفتن نادیده و اجرایی مشکالت برخی بروز موجب دتوانمی مشابه شتریانم برای سازمان دو تأسیس

 یك اصلی هایستون از یکی .است مستندسازی خصوص در دیگر بحث .شودمی احتمالی مساعی اشتراک

                                           
112 Stopps، D. (2008). HOW TO Make a Living from Music. Geneva: WIPO Publication، 25. 
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 تشکیل کشور از خارج و داخل در آنها محتوای و مشخصات ،آثار خصوص در مستندسازی را جمعی سازمان

 ایفایده که شودمی کاری موازی نوعی به و مستندسازی شدن تکراری موجب سازمان چند یا دو جودو .دهدمی

 .ندارد بر در نیز

 تأسیس به نیاز آثار، از جدید یهااستفاده پدیدارشدن صورت در شودمی موجب مشترک سازمان یك ایجاد(  ج

  .بگیرد قرار واحد جمعی سازمان همان مدیریت پوشش تحت نیز موارد این و نباشد متعدد هایسازمان

 وجود به توجه با که است این گیرد قرار نظر مد باید واحد جمعی سازمان یك ایجاد خصوص در که اینکته

 در مختلف طبقات این منافع و حقوق به توجه و حفظ برای تضمیناتی است الزم حق، صاحبان مختلف طبقات

 ،البته کند رعایت را "رقابت قانون" ایمنطقه و محلی الزامات خاص طور به باید مذکور سازمان .شود گرفته نظر

 توانمی هاسازمان این جمله از .است حقوق جمعیمدیریت کلی نیازپیش یك رقابت قانون گرفتن نظر در به الزام

 سازمان یك که برد نام فرانسه در ناشران و مصنفان مؤلفان، مکانیکی تکثیر حقوق جمعیمدیریت انجمن از

 ناشران و مصنفان مؤلفان، انجمن دو ائتالف از واقع در و است متعدد حقوق مدیریت برای واحد جمعی

  112.است شده تشکیل 111مکانیکی تکثیر حقوق از استفاده برای ناشران انجمن و 115موسیقی

 مختلف حقوق برای مجزا سازمان ایجاد -3

 سازمان یك در و هم با مرتبط، حقوق و رایتکپی مدیریت یا اقتصادی گانهسه حقوق مدیریت کشورها برخی در

 در مثال طور به .شوند مدیریت مجزا جمعی هایسازمان توسط که است این بر ترجیح یا و است شده منع

 ایجاد از ،هاسازمان تعدد با معتقدند و دارد وجود آن وحدت بجای جمعیمدیریت هایسازمان تعدد فرانسه

                                           
115 SACEM 
111 AEEDRM 
112 Ficsor، M. (2002). Collective Management of Copyright and Related Rights.Geneva: WIPO Publication، 108. 
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 خودداری شود، منجر مجریان و هنری و ادبی آثار صاحبان حقوق تضییع به تواندمی که نه،زمی این در انحصار

  .شودمی

 و است تکثیر حق شود، مدیریت باید که حقی مهمترین هستند، فونوگرافیك صنعت دارای که کشورهایی در

 و میعمو اجرای حق ی،اسکاندیناو کشورهای درمثالً  .شودمی مدیریت مجزا جمعی سازمان یك توسط معموالً

 رایتکپی اداره عنوان تحت مشترک آژانس یك توسط تکثیر حق و ملی جوامع توسط رادیوتلویزیونی پخش حق

  110.گیردمی صورت نوردیك

 و مستقیم توجه آنها مهمترین که دارد بر در نیز منافعی مختلف، حقوق برای مجزا هایسازمان ایجاد حال هر به

 نزدیك همکاری یکدیگر با هاسازمان این اینکه بر مشروط است مختلف طبقات در حق نصاحبا حقوق به کامل

 برای سازمان چند اگر یا باشد داشته وجود کشور در سازمان یك حق، هر برای امکان صورت در و باشند داشته

 یا کاهش موجب مشابه، زمینه یك در سازمان چند وجود زیرا باشند، داشته ائتالف هم با دارد، وجود حق یك

 .شودمی حقوق مشترک مدیریت منافع حذف

 ،کنند رقابت مشابه گروه یك در حقوق صاحبان برای جمعی هایسازمان از زیادی تعداد اگر معتقدند برخی

 خود یهاهزینه و کنند رقابت خود اداری یهاهزینه با بیشتر، اعضای جذب منظور به شوند وسوسه است ممکن

 119.دهند کاهش را درآمد توزیع در دقت استانداردهای نتیجه در و دهند کاهش را

 است آمریکا متحده ایاالت است، مختلف حقوق برای مجزا هایسازمان ایجاد آنها سیستم که کشورهایی جمله از

 حق و میعمو اجرای حق مدیریت و فاکس هری آژانس توسط تکثیر حق مدیریت آنجا در مثال طور به که

 .گیردمی صورت BMI و ASCAP جمعی سازمان دو توسط ونیرادیوتلویزی پخش

                                           
110 Uchtenhagen، U. (2011). Copyright Collective Management in Music.Geneva: WIPO Publication، 133-135. 
119 Educational Material on Collective Management of Copyright and Related Rights Module 1: General aspects of 

collective management Tarja Koskinen-Olsson.Nicholas Lowe، 2012.Wipo publication. 
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 ترکیه در جمعیمدیریت :مثال

 در مربوطه نامهآیین و "5/11/1951 مورخ هنری و فکری آثار مورد در 5021 شماره قانون" 21 ماده ترکیه در

 به مربوط مقررات .است "ایحرفه یهااتحادیه تأسیس" عنوان تحت جمعیمدیریت هایسازمان تأسیس با رابطه

 اتحادیه دستورالعمل با عمده طور به) اروپا اتحادیه یهادستورالعمل با مطابق کامل طور به ترکیه جمعیمدیریت

 132خوب حکمرانی و پاسخگویی ،شفافیت به مربوط مقررات بر ویژه تمرکز با و( جمعیمدیریت مورد در اروپا

 مطابق را ایحرفه یهااتحادیه ندتوانمی مرتبط حقوق احبانص و آثار صاحبان ماده، این اساس بر .ندباشمی

 .دهند تشکیل وزرامدیره هیأت توسط شده تأیید و فرهنگ وزارت توسط شده تهیه مدل یهااساسنامه و مقررات

 با است ممکن اتحادیه هر و است پذیرامکان زمینه یك در ایحرفه اتحادیه یك از بیش تأسیس ماده این طبق

 .کند کار شرایط با متناسب شعب افتتاح

 یهااتحادیه از سینمایی و هنری موسیقایی، ادبی، علمی، از اعم آثار انواع همه ترکیه در حاضر حال در

 فدراسیون یك اکنون هم .برخوردارند یبرداربهره مجوز اعطای و حقوق مدیریت برای جمعیمدیریت

 جمعیمدیریت انجمن شش سینمایی، آثار خصوص در یجمعمدیریت انجمن ده ناشران، برای جمعیمدیریت

 در جمعیمدیریت انجمن یك هنری، و ادبی آثار خصوص در جمعیمدیریت انجمن هشت موسیقایی، آثار

 جمعی انجمن یك و هنری آثار خصوص در جمعیمدیریت انجمن یك تلویزیونی، رادیو کنندگانپخش خصوص

  .کنندمی یتفعال ترکیه در تئاتر هنرمندان درخصوص

 ،موسیقایی آثار صاحبان حقوق یاجرا و مکانیکی تکثیر حق مدیریت برای 1901 تاریخ در 131مسام مثال طور به

 دو متقابل نمایندگی یهانامهتوافق طریق از و شد تشکیل موسیقی آثار ناشران و کنندگانتنظیم ،آهنگسازان

                                           
132 Good governanace 

131 Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birligi (Musical Work Owners' Society Turkey) (MESAM) 
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 سیزاک در ضویتع به 1900 سال در سازمان این .ندکمی حمایت خود اعضای حقوق از جهان سراسر در جانبه

 .درآمد

 51 توسط 1222 سال در ،دباشمی موسیقی اجراکنندگان برای رایتکپی انجمن که 132بیر مویور انجمن 

 شورای عضو عنوان به 1212 سال در که شد تأسیس مرتبط حقوق جمعیمدیریت انجمن عنوان به موسیقیدان

 .شد پذیرفته (اسکاپر) جراکنندگانا حقوق جمعیمدیریت انجمن

 تولیدکنندگان مجاور حقوق برای غیرانتفاعی سازمان یك ،شد تأسیس 1222 سال در که 133مویاپ سازمان

 نماینده عنوان به و سو یك از تولیدکنندگان جمعیمدیریت انجمن عنوان به که است (فونوگرام) صوتی آثار

 نماینده طریق این به و بوده IFPI اعضای از مویاپ .کندمی فعالیت دیگر طرف از ترکیه موسیقی صنعت

 .دارد عضو 192 حاضر حال در و است للیالمبین سطح در ترکیه صوتی آثار تولیدکنندگان

 با اغلب که دارد وجود مرتبط حقوق و هنری و ادبی مختلف آثار با رابطه در متعددی هایسازمان ترکیه در لذا

 عضو للی،المبین سطح در خود اعضای حقوق از حمایت منظور به و خود اداری یهارویه کردن استاندارد

 ترکیه جمعیمدیریت هایسازمان .ندباشمی 132بیم و سیزاک نظیر للیالمبین چتر هایسازمان و هافدراسیون

 .هستند فرهنگ وزارت نظارت تحت

  135 حقوق تسویه مرکز(  2

 خود، اعضای از نمایندگی به تنها سازمان آن در که است تبطمر حقوق و رایتکپی مشترک مدیریت از نوعی

 در .کنندمی تعیین مستقیماً اعضا را هاتعرفه و اثر از یبرداربهره شرایط اما کند،می صادر را آثار از استفاده مجوز

 .ندارد تألیف حق و درآمد دریافت در دخالتی و کندمی عمل مجوزدهی مرکز و دالل یك صورت به سازمان واقع

                                           
131 Müzik Yorumcuları Meslek Birliği (MÜYORBİR) (Professional Union of Music Interpreters) 
133 MÜ-YAP (Turkish Phonographic Industry Society) 
132 BIEM 
135 CCC: Right Clearance Centers/Copyright Clearance Center 
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 یهاهزینه کسر از پس سازمان که است شده تعیین آثار صاحبان توسط هاتعرفه و مجوزها صدور شرایط

 .پردازدمی اثر صاحب به را شده یآورجمع و دریافتی مبالغ بقیه مدیریت،

 معموالً  رافیرپروگ .شوندمی تشکیل( رپروگرافی) وسیع تکثیر حق مدیریت برای اغلب مراکز یا هاسازمان نوع این

 که یهایسازمان جمله از .گیردمی صورت ایکتابخانه و تحقیقاتی آموزشی، خدمات منظور به وسیع تکثیر برای

 با سازمان این .است 131تکثیر حقوق هایسازمان للیالمبین فدراسیون آیند،می شمار به حقوق تسویه مرکز

 و است شده دنیا سطح در مجوز بدون یهاکپی شکاه موجب تکثیر، حق ملی هایسازمان همکاری و ائتالف

  132.شودمی محسوب رایتکپی حقوق تسویه انتفاعیغیر مرکز یك

  138 خدمات ارائه واحد مکان( 3

 از استفاده مجوز که گرددمی اطالق مستقل جمعیمدیریت هایسازمان از ائتالفی به خدمات، ارائه واحد مکان

  .کنندمی ادرص را ائتالف عضو هایسازمان آثار

 آثاری ایچندرسانه آثار .آیندمی وجود به ایچندرسانه آثار تولید مشکل حل منظور به هاسازمان این اغلب

 جمعیمدیریت سازمان اساسنامه در .شوندمی خلق موجود یهامجموعه و آثار زیادی تعداد از که هستند

 :است شده تعریف صورت این به ایچندرسانه محصول ،139ساسم

 متحرک تصاویر و متن صدا، یا موسیقی مانند گوناگونی، منابع از آنها در موجود اطالعات که آثاری یا محصول))

 ((.است شده تشکیل ثابت یا

                                           
131 International Federation of Reproduction Rights Organizations 

132 Ficsor، M. (2002). Collective Management of Copyright and Related Rights.Geneva: WIPO Publication، 129-131. 
130 One Stop Shop 

139 SASEM 
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 منبع یك ایجاد برای را جمعیمدیریت هایسازمان تأسیس به نیاز ایچندرسانه محصوالت گیریشکل

 نیز 122ایچندرسانه حقوق هایسازمان ،هاسازمان این به لدلی همین به است داده افزایش مشترک مجوزدهی

 .شودمی گفته

 جهت مختلف هایسازمان از مجوز کسب جای بهای چندرسانه آثار تولیدکننده ی،هایسازمان چنین تشکیل با

 و شرایط اثر، هر برای عضو هایسازمان نیز مراکز این در .کندمی مراجعه آنها ائتالف مرکز به خود، اثر تولید

 و مجوز اعطای در عضو سازمان یا اثر صاحب نماینده عنوان به تنها مرکز این و کنندمی تعیین را هاتعرفه

 گروه سه بین مذاکره تسهیل ،هاسازمان این تشکیل از هدف .کندمی عمل درآمد توزیع و یآورجمع

 بر نظارت ظرفیت هاسازمان این .است حقوق صاحبان و آثار دگانکننمصرف ای،چندرسانه آثار تولیدکنندگان

 .دارند نیز را آثار سرقت با مبارزه و آثار از یبرداربهره

 از ائتالف این که کرد اشاره آلمان در 121"ویامامسی" سازمان به توانمی خدمات ارائه واحد مکان یهانمونه از 

  121.است شده تشکیل مرتبط حقوق صاحبان و مؤلفان حقوق جمعیمدیریت انجمن نه

 و چهل از بیش ائتالف که است خدمات ارائه واحد مکان از دیگرای نمونه نیز فنالند در 123 اوستو کوپی سازمان

  122.است جمعیمدیریت سازمان چهار

                                           
122 Multimedia Rights Organization 
121 CMMV 

121 VGWORT،GVL،GEMA، VGBILDKUNST،AGICOA،VGF،VFF،GWFF،GUFA 
123 KOPIOSTO 

122 Ficsor، M. (2002). Collective Management of Copyright and Related Rights.Geneva: WIPO Publication، 129-131. 
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 جمعیمدیریت هایسازمان بر نظارت (ط

 و آورندمی وجود به خود برای یانحصارات دارند، که عملکردی و ساختار دلیل به یجمع مدیریت یهاسازمان

 و آنها بین اختالفاتی بروز موجب این و کنند سوءاستفاده بازار در خود بغال و انحصاری وضعیت از دارد امکان

  .شود کاربران

 ویژه سازوکارهای کشورها برخی در .دهدمی رخ مجوز صدور شرایط و هاتعرفه مورد در معمول طور به اختالفات 

 یا تعیین صالح مرجع یك توسط هاتعرفه اختالف، بروز از جلوگیری جهت مثال ورط به دارد وجود اختالف حل

 به .است رایتکپی ادارات وظایف جمله از داوری یا میانجیگری یهاروش کشورها برخی در .شوندمی تصویب

تصمیم قدرت و کندمی عمل نظر اختالف به مربوط موارد در داور عنوان به زامبیا رایتکپی اداره نمونه عنوان

 رایتکپی هیأت به را خود تعرفه پیشنهادات کانادا در جمعیمدیریت هایسازمانمثالً  یا دارد را نهایی گیری

 تشکیل آنها پیشنهادی یهاتعرفه مورد در استماع جلسات دتوانمی هیأت .125کنندمی ارسال بررسی جهت کانادا

  .شودمی منتشر میسر روزنامه در شده تأیید یهاتعرفه نهایتاً .دهد

 که باشد داشته وجود جمعیمدیریت هایسازمان کار بر نظارت و کنترل برای یهایمکانیسم است الزم هرحال به

 .کند رسیدگی اختالفات به بتواند هم و شود موقعیتشان از آنها سوءاستفاده مانع هم

 که دارد وجود عمده راهکار سه یحقوق صاشخا ریسا مانند جمعیمدیریت هایسازمان بر نظارت یبرا اصوالً 

 رسدیم نظر به .یداخل بازرسان توسط نظارت و (دادستان) هیقضائ قوه قیطر از نظارت ،یدولت نظارت از عبارتند

 یادار امور در یمانع و نداشته تداخل گریکدی با نکهیا شرط به یحقوق شخص كی امورات بر ینظارت مراجع تعدد

 منافع بلکه بوده، شودمی ادی اعضا عنوان به آنها از که حق، صاحبان نفع به هاتن نه نکند، جادیا آن

 مربوطه مقررات و قوانین در نظارت موضوع یبینپیش کار، این الزمه .داشت خواهد لحاظ زین را دگانکننمصرف

                                           
125 www.cb-cda.gc.ca 
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  .است کشور هر در

 اختالف حل سیستم یك اساس بر اردد وجود اروپا اتحادیه باالخص و دنیا در حاضر حال در که یهایمکانیسم 

 و کنندگاناستفاده ،حق صاحبان حقوق بین ارتباط از یناش اختالفات در دتوانمی که است گرفته شکل

  :121از عبارتند اروپا اتحادیه تجربیات طبق هامدل این .باشد گشاگره و مؤثر یجمع مدیریت یهاسازمان

  122یتخصص ینهادها لهیوس به یخصوص و محدود نظارت -1

 و هاتعرفه نظام خاص، داوری هایهیأت یا خاص یهامحکمه و دارد وجود میک یدولت نظارت مدل این در

 به توسل بدون اختالف حل سیستم، این کار اساس .کنندمی کنترل را یجمع مدیریت سازمان مجوزهای

 .استمیعمو هایدادگاه

 ینسب ایمزا نیا اما است آسانتر یدادرس نییآ و یصصتخ یدگیرس ،یدگیرس سرعت مدل این ییهایژگیو از

 .دانست یکردیرو نیچن عفض نقاط از توانیم را یدگیرس یباال یهانهیهز و صادره یآرا ییاجرا موانع و بوده

 روی دائم نظارت برای یخاص مقام هیچ و شودمی هاتعرفه به محدود لزوماً یخارج کنترل ،سیستم این در

 اینمونه انگلستان، در 120اجرا حق محدود مسؤولیت با انجمن .است نشده گرفته نظر در یمعج مدیریت سازمان

 و ساختار و است شده تأسیس یخصوص واحد یك عنوان به که است محدود نظارت با یجمع یهاسازمان از

مقرره هیچ انگلستان اختراع حق و هاطرح مؤلف، حق قانون در .نیست یدولت کنترل نوع هیچ تحت آن مالکیت

 دیده آنها هایفعالیت با رابطه در یمقررات یا یجمع مدیریت یهاسازمان گیریشکل شرایط با رابطه در ای

                                           
121 Distabanjong. S. (2004). Key Success Factors for Factors for Factors for Composers Copyright Management 

Regime، EC-ASEAN Seminar on Contract Law for Creators. 
122De Minimis Supervision with Arbitration Bodies  

120 PRS 
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 شده گرفته نظر در کایتش موارد در ویژه کنترل یك نهات و است نشده یبینپیش آنها بر دائم نظارت و شودمین

 129.است

 دادگاه به رضایت عدم صورت در را مجوز صدور طرح یك یا وزمج دتوانمی مجوز دارنده ،انگلستان قانون طبق

 تجدید مورد باالتر یهادادگاه در دتوانمی اما است، االجراالزم طرف دو هر برای دادگاه تصمیمات .ببرد رایتکپی

 .گیرد قرار نظر

  152یداور ینهادها لهیوس به (جامع) یکل نظارت -2

 یکدیگر به نسبت را کنندگاناستفاده و یجمع مدیریت یهاسازمان ،حقوق مالکان تعهدات دولت مدل، این در

 نظارت از یبخش داوری، واقع در .کنندیم یرسیدگ اختالف یهاجنبه همه به داوری نهادهای و کندیم کنترل

 .شودمی گفته نیز محض نظارت نظارت، نوع این به .است جامع و یکل

 کردیرو نیا اما ،است صادره یآرا ییاجرا اعتبار و اختالفات به یدگیرس نهیهز کاهش رویکرد، این قوت نقطه

 و حل یهاوهیش ریسا به نسبت یدگیرس ندیفرا بودن تریطوالن به توانیم آنها جمله از که دارد زین یضعف نقاط

 لیقب نیا به یدگیرس حوزه در دهیدآموزش و خبره کارشناسان و قضات فقدان نیهمچن و اختالفات فصل

 .کرد اشاره الفاتاخت

 یجمع مدیریت یهاسازمان کلیه آن طبق که شودمی دیده آلمان حقوقی سیستم در نظارت، نوع این نمونه

 خود قدرت از سازمان که شود مطمئن باید اداره این و هستند تجاری عالئم و اختراعات ثبت اداره کنترل تحت

 برای نیز داوری پروسه یك عالوه به .کندینم سوءاستفاده آثار از کنندگاناستفاده و حقوق صاحبان با رابطه در

                                           
129 Gervais، D. (2006). Collective Management of Copyright and Related rights. London، Kluwer Law International، 
127-9. 
152 Global Supervision with Arbitration Bodies 
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 از هیأت در افراد انتصاب است، اختراع ثبت اداره از مستقل داوری هیأت 151.است شده یبینپیش اختالفات حل

 داوری هیأت تصمیمات یول گردد،یم ارجاع آنها به قراردادها از یناش اختالفات و است دادگستری وزیر سوی

 .است یتال دادگاه در هشپژو قابل

 151محدود یداور لهیوس به (جامع) یکل نظارت -3

 نسبت را کنندگاناستفاده و یجمع مدیریت یهاسازمان حقوق، مالکان تعهدات و وظایف دولت نیز مدل این در

 دهش محدود داوری ییعن ،شودمی حل داوری طریق از یخاص موارد در فقط اختالفات .کندیم کنترل یکدیگر به

 .گیردیم صورت یمدن دادگاه طریق از اختالفات حل موارد بیشتر در و است

 از کشور، این توزیع و وصول هایانجمن سایر و فرانسه در یموسیق ناشران و آهنگسازان مؤلفان، انجمن یا ساسم

 شامل که گیردیم صورت فرهنگ وزارت طریق از هاآن بر یدولت هاینظارت .است برخوردار نظارت نوع این

 عملکرد به مربوط اسناد تقاضای و هاحسابصورت توجیه و گزارش به ساالنه یرسیدگ سازمان، یك تصویب

 هایدادگاه صالحیت با موازی و محدود ها،انجمن این خصوص در فرهنگ وزارت اعمال تمام .شودمی ...و سازمان

 حق ،(یریپروگراف) تکثیر حق همچون تالفاتاخ یبرخ حل با رابطه در هم داوری نهاد یك عالوه به .است یمدن

 نیز گاناجراکنند و تصویری یصوت آثار تولیدکنندگان برای امتیاز حق و خام نوارهای بر مالیات در درآمد دریافت

 153.دارد وجود

                                           
151 Gervais، D. (2006). Collective Management of Copyright and Related rights. London، Kluwer Law International، 
127-9 
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  152یمدن یهادادگاه لهیوس به (جامع) یکل نظارت -4

 نسبت کنندگاناستفاده و یجمع مدیریت یهاانسازم حقوق، مالکان تعهدات کنندهکنترل دولت مدل، این در

 .دارند را اختالفات همه به یرسیدگ صالحیت یمدن هایدادگاه و است یکدیگر به

 در .شودمی گفته نیز 155میانی یا واسط نظارت ،است رایج یاروپای کشورهای از بسیاری در که نظارت نوع این به

 آنها اعمال سازیشفاف جهت جمعیمدیریت یهاسازمان رب شروط یکسری تحمیل بر وهعال نظارت، نوع این

 شخص این اغلب که بود اهدخو اداری مقام یا شخص یك نظارت تحت سازمان هایفعالیت ،یمل قوانین توسط

  151.است مؤلف حق موضوعات با مرتبط وزیر

 یاختالف نوع هر و بوده جمهور رئیس نظارت تحت سیائه نمونه، عنوان به .است حاکم نظارت نوع این ایتالیا در

  .شودمی فصل و حل یمدن هایدادگاه توسط آن در

 صورتی در .کند تعیین دولتی و آموزشی کپی مجوزهای برای را تعرفه دتوانمی رایتکپی دادگاه ،نیز استرالیا در

 دادگاه که است کرده وضع دادگاه توسط هاهزینه تعیین برای رهنمودهایی دولت ،نرسند توافق به طرفین که

 .بگیرد نظر در باید

 ایران در جمعیمدیریت یهاسازمان( ی

 حقوق در جمعیمدیریت هایسازمان دهدمی نشان ایران فکری مالکیت موجود مقررات و قوانین کلی بررسی

  .است نشده داده اختصاص موضوع این به خاصی قانون تاکنون و نیستند سابقه به مسبوق ایران

                                           
152 Global Supervision with Civil Courts 
155 Intermediate Supervision 
151 Gervais، D. (2006). Collective Management of Copyright and Related rights. London، Kluwer Law International، 
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 در ایران مؤلف حق قانون اولین عنوان به ،1320 مصوب هنرمندان و مصنفان و انمؤلف حقوق از حمایت قانون

 به مادی حقوق انتقال امکان قانون، این 5 ماده در .شودمی محسوب ایپیشرفته و جامع نسبتاً قانون خود زمان

  .است نشده آنها طرف از قحقو اداره قابلیت و یهایسازمان چنین وجود بهای اشاره اما شده شناخته رسمیت

 مرتبط حقوق و هنری ادبی، مالکیت جامع قانون الیحه نویسپیش در بار اولین برای جمعی مدیریت سازمان

 سیر .است گرفته قرار توجه مورد گرفته، الگو فکری مالکیت جهانی سازمان پیشنهادی مدل از که( 1309)

 فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه چهارم برنامه قانون در که است بوده صورت این به مذکور الیحه تدوین

 حقوق جامع نظام کامل استقرار و طراحی» به 25 ماده( الف) بند در 1303 مصوب ایران میاسال جمهوری

 و گذاریپایه» 132 ماده( ز) بند در و «الزم اجرایی ساختارهای بینیپیش و المللیبین و ملی معنوی، مالکیت

 .شودمی حکم «قضائی قلمرو در معنوی ...مالکیت حقوق هایبنیاد تضمین

 .کرد آماده ماده 01 در را نویسیپیش 1302 و 1303 هایسال در میاسال ارشاد و فرهنگ وزارت اساس، این بر

 عالی شورای دبیرخانه فکری مالکیت و حقوقی نظام کارگروه در 1309 تا 1302 هایسال طی سپس

 .شد تهیه ماده 102 در نویسپیش دوم نسخه رسانیاطالع

 از حمایت در ایالیحه تدوین لزوم بر کشور، در فکری مالکیت همایش نخستین در ،1309 ماه اردیبهشت در

 مالکیت حقوق از دفاع الیحه زمان ترینسریع در شد درخواست دولت از و شد تأکید هنرمندان و مؤلفان حقوق

 به مأمور دولت در افرادی و شده انجام کار این از ایعمده بخش البته هک کند تقدیم مجلس به را هنری و ادبی

 و فرهنگ وزارت وقت حقوقی معاون دیگر سوی از .شد فعال دادگستری وزارت در آن دبیرخانه و شدند کار این

 کامل و معجا ایالیحه تدوین پی در آثار خالقان برای مطمئن و امن فضایی ایجاد برای کرد اعالم میاسال ارشاد

 نسخه مبنای بر وزارتخانه این اساس این بر .باشدمی مجلس در آن تصویب سپس و دولت به آن ارائه برای

 1392 سال در و کرد تهیه را ایالیحه سال آن در رسانیاطالع شورایعالی دبیرخانه توسط شدهتهیه نویسپیش
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 دولت، لوایح کمیسیون جلسه 152 از بیش در ماده 132 حدود با الیحه این 1393 سال در .نمود ارائه دولت به

 .شد ارائه مجلس به دولت، هیأت در نهایی تصویب و تأیید از پس و گرفت قرار بررسی مورد

 آغاز با .است مانده ناتمام آن مواد بررسی و است شده مطرحمیاسال شورای مجلس در دوبار تاکنون الیحه این

 جامع الیحه اصالح .شد خواهد مطرح بارسومین برای اسالمی، شورای جلسم انتخابات دوره یازدهمین فعالیت

 گذشت از بعد ،اسالمی شورای مجلس دوره یازدهمین در هنری و ادبی آثار پدیدآوردندگان فکری مالکیت حقوق

 سریعتر هرچه تکمیل، و اصالح بر عالوه است الزم ولی است طبیعی مختلف، ادوار در آن بررسی از دوره سه

  .شود تصویب

 :است شده اشاره جمعیمدیریت هایسازمان به الیحه این از موادی در

 است حقوقی شخص)) :است آمده چنین جمعیمدیریت سازمان تعریف در الیحه نویسپیش 1 ماده 39بند در

 ((.نمایدمی اعطا دیگران به را اثر از استفاده مجوز حق، دارنده از نمایندگی به که

 مجوز صدور که جمعیمدیریت هایسازمان اصلی کارکردهای از یکی به تنها و نبوده املک فوق تعریف

 همچون دیگری کارکردهای از هاسازمان این که حالی در است شده پرداخته تعریف عنوان به است، یبرداربهره

 طرف از دعوی اقامه برخی در و یبرداربهره بر نظارت درآمد، تقسیم درآمدها، یآورجمع و امتیاز حق مدیریت

 هاینرخ و کنندگاناستفاده مختلف طبقات برای مجوز یهازمینه توانندمی هاسازمان این .برخورداند حق صاحب

 ،کنند رعایت را حق صاحبان حقوق که کنند متعهد را کنندگاناستفاده و کرده سازماندهی آنها برای را متفاوت

 .گردد جایگزین جامع عریفیت مذکور، الیحه در شودمی پیشنهاد لذا

 از مجوز اخذ امکان و جمعیمدیریت هایسازمان وجود به مجاز، تکثیر بحث در نویسپیش 31 و 35 مواد در

 :است شده اشاره آنان
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 غیرانتفاعی، مقاصد برای 31 ماده رعایت با قانون این حمایت مورد شده منتشر اثرهای از استفاده)) :35 ماده

 بر پدیدآورنده نام و خذأم ذکر با امکان صورت در و متعارف حدود در نیاز مورد میزان به پژوهشی و آموزشی

 ((.است مجاز مربوط جمعیمدیریت سازمان از مجوز اخذ امکان عدم شرط به هانسخه روی

 ماده عایتر با است مجاز ،شودمی اداره غیرانتفاعی صورت به که آثار نگهداری سسهؤم یا کتابخانه هر)) :31 ماده

 :کند تکثیر را قانون این حمایت مورد آثار از نسخه یك دارنده اجازه بدون زیر موارد در 31

 درخواست به کتاب یك از کوتاهی بخش و اثر یك کوتاه چکیده یا مقاله قبیل از شده منتشر کوتاه اثر( الف

 :اینکه شرط به حقیقی شخص

 .است پژوهش یا و مطالعه برای فقط شده تکثیر خهنس که شود متقاعد سسهؤم یا کتابخانه -اوالً

 .گیرد صورت هم با ارتباطبی و جداگانه یهانوبت در تکرار صورت در یا و بار یك تکثیر عمل -ثانیاً

 ((...و باشد نداشته امکان مربوط جمعیمدیریت سازمان از مجوز اخذ -ثالثاً

 که است این از حاکی و است شده اشاره مربوطه جمعیتمدیری سازمان از مجوز اخذ امکان به ماده دو هر در

 .است معتقد گوناگون مقاصد برای جمعیمدیریت سازمان چندین وجود لزوم به گذارقانون

 مقام به و شده ذکر آثار از یبرداربهره مجوز صدور و حقوق انتقال امکان نویس،پیش بعد به 15 ماده در

 :است شده اشاره مادی حقوق اعمال امکان و نمایندگی

 یبرداربهره مجوز یا و کند واگذار غیر به قرارداد قالب در را خود مالی حقوق از بخشی یا تمام دتوانمی دارنده))

 حق هرگونه از یبرداربهره مجوز یا واگذاری شامل و باشد مکتوب است الزم قرارداد این .نماید صادر را آن از

 ((.بود نخواهد است، شدهن ذکر آن در صریح طور به که دیگری

 اشاره جمعیمدیریت سازمان تأسیس و قانون اجرایی نامهآیین تصویب به ،101 ماده ،الیحه این آخر ماده در

 :است شده
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 یهاهزینه و فنی ییدیهأت و ثبت گواهی صدور چگونگی قبیل از مواردی شامل قانون این اجرایی نامهآیین))

 عالیشورای و دادگستری وزارت و ملی کتابخانه همکاری با و میاسال ارشاد و فرهنگ وزارت پیشنهاد به مربوط

 آن در و رسید خواهد دولت هیأت تصویب به و تهیه قانون این تصویب تاریخ از ماه 9 مدت در رسانیاطالع

 از نمایندگی به قانون این حمایت مورد حقوق اجرای و حفظ جهت جمعیمدیریت سازمان چند یا یك تأسیس

 ((.شد خواهد یبینپیش هاسازمان گونهاین فعالیت شرایط و آنها مالکین طرف

 در فکری مالکیت نظام ساماندهی" ،1309 مصوب کشورمیعل جامع نقشه سند باالدستی، اسناد بررسی در

 کتب و میعل مقاالت عرصة در فکری مالکیت مقررات و قوانین ساماندهی و تقویت" و "فناوری و علم یهاحوزه

 به فکری مالکیت قوانین تدوین و تکمیل حاضر حال در .است گرفته قرار اشاره مورد "هانامهپایان و میعل

 این ایجاد و آنها در جمعیمدیریت هایسازمان گرفتن نظر در و مرتبط حقوق و رایتکپی زمینه در خصوص

 .شودمی محسوب کریف مالکیت نظام ساماندهی جهت مناسبی عملیاتی راهکار هاسازمان

 بعد که حال است الزم ،ندباشمی عملی و یگذارقانون سابقه فاقد ایران در ییهاسازمان چنین اینکه به توجه با

 اشاراتی به و نگذرد آن کنار از سرعت به گذارقانون است، گرفته قرار توجه مورد میمه مسأله چنین هامدت از

 قانون در تریدقیق تدابیر کشور مؤلف حق نظام در ییهاسازمان چنین رودو برای و نکند بسنده آن درباره کلی

 و اختالف حل سیستم آنها، در مدیریت نحوه یی،هاسازمان چنین تشکیل نحوه آن در که کند بینیپیش جدید

 و یحصح چندان نامهآیین به نوینی و مهم امر چنین واگذاری .شود بیان دقیقاً آنها اعمال بر نظارت چگونگی

 .است اصولی و صحیح یگذارقانون راه، این در اول مهم قدم و رسدنمی نظر به اصولی

 بندیجمع و نتیجه

 آن بنام دانشمندان و هنرمندان که است کشوری اولین و است جمعیمدیریت حقوق مفهوم زادگاه فرانسه 

 سایر و کنندگاناجرا و آثار دگانپدیدآورن حقوق از حمایت برای را هاییشرکت هوگو ویکتور و بالزاک نظیر

 .کردند ایجاد وهنری ادبی مالکیت حقوق صاحبان
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 وضعیت ارتقای آثار، صاحبان معنوی و مادی منافع از حمایت منظور به جمعیمدیریت هایسازمان ایجاد 

 از مایتح و طرف یك از نیستند آن اجرای به قادر تنهایی به که حقوقی از دسته آن اجرای و آنها معامالتی

 هایتکنولوژی پیشرفت به توجه با .است انکارناپذیر ضرورتی دیگر، سوی از آثار این دگانکننمصرف حقوق

 بسیار مرتبط حقوق و رایتکپی زمینه در حقوق فردی اجرای توزیع، و تکثیر جدید هایروش و ارتباطی

 نیازمند موارد از بسیاری در فکری تمالکی حقوق مؤثر اجرای .است شده غیرممکن موارد بسیاری در و دشوار

 واسطه جمعیمدیریت هایسازمان .است دگانکننمصرف و اثر صاحب بین واسط سازمانی یا نهاد دخالت

 نقش که است داده نشان کشورها تجربیات و اندشده شناخته دگانکننمصرف و آثار صاحبان بین مناسبی

 .دارند حقوق اجرای و رابطه طرف دو هر از حمایت در مؤثری و حیاتی بسیار

 معنوی و مادی منافع از حمایت به و نیستند سود کسب دنبال به اینکه جهت به جمعی، مدیریت یهاسازمان 

 وجود نیز انتفاعی موارد اما شوندمی تأسیس خصوصی و غیرانتفاعی صورت به اغلب پردازند،می خود اعضای

  .دارد

 میان ارتباط برقراری در توجهی قابل تأثیر ،جمعیمدیریت هاینسازما توسط حق تحصیل یهاشیوه تعیین 

 انتقال برای .دهدمی قرار تأثیر تحت را آنها فعالیت محدوده و داشته جمعیمدیریت سازمان و حق صاحبان

 دیده مختلف کشورهای در متفاوتی رویکردهای جمعیمدیریت سازمان به مادی حقوق صاحبان از حق

 .شودمی

 نظیر مختلف مجوزهای صدور با خود فعالیت موضوع و اهداف ،ساختار با مطابق جمعیمدیریت ایهسازمان 

 .کنندمی برآورده را کاربران و حق صاحبان نیازهای یافته تسری و فراگیر اجباری، اختیاری، مجوزهای

 و جمعیمدیریت مانساز اجرایی کاروساز در میمه نقش رایتکپی اداره خاص طور به و دولت ی،گذارقانون 

 .دارند آن بر نظارت

 دارد وجود خدمات ارائه واحد مکان و حقوق تسویه مرکز سنتی، جمعیمدیریت سازمان نوع سه. 
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 قواعد اعمال به منجر که امری .است شده پذیرفته جمعیمدیریت هایسازمان تعدد اصل کشورها، برخی در 

 ،کشورها از بسیاری در و است شده فکری مالکیت قحقو جمعیمدیریت زمینه در رقابت حقوق بر حاکم

 .دارند معایبی و مزایا روش دو هر که است کیدأت مورد جمعیمدیریت سازمان وحدت

 دارند همکاری و ارتباط یکدیگر با نامهموافقت انعقاد یا یکدیگر با ائتالف طریق از جمعیمدیریت هایسازمان. 

 دارد وجود جمعیمدیریت هایزمانسا بر نظارت برای مختلفی سازوکارهای. 
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 آنها عملکردی الگوهای و جمعیمدیریت هایسازمان یهانمونه - دوم بخش

 مقدمه

 هر سیاسی حتی و اقتصادی اجتماعی، اوضاع فرهنگی، شرایط به بسته کشور هر در جمعیمدیریت هایسازمان

 بخشی یمتوانمی ،جمعیمدیریت سازمان هر هپیشین بررسی در .شوندمی دیده مختلفی هایمدل صورت به کشور

 هایسازمان اولین که کردیم مالحظه اول بخش در همانطور کهببینیم، آن در را کشور هر تاریخ از

 هایسازمان از بسیاری گیریشکل منشاء .گرفتند شکل فرهنگی و تاریخی شرایط چه در جمعیمدیریت

 شکلی به خود حقوق احقاق جهت مویسقیدانان و آهنگسازان ان،نویسندگ هنرمندان، آیی گردهم ،جمعیمدیریت

  .است بوده ترمؤثر

 به آثارشان به مربوط حقوق برخی اجرای اندرسیده نتیجه این به زمان طول در هنری و ادبی آثار پدیدآورندگان

 تا باشد آنها وقحق مدیریت و پیگیری جهت نهادی است بهتر و است غیرممکن موارد بسیاری در و دشوار تنهایی

 و شرایط طبق کشوری هر در پدیدآورندگان .بیاندیشند جدید آثار خلق و آفرینش به بیشتری بال فراغ با بتوانند

 به واند داده تشکیل را جمعیمدیریت هایسازمان انواع کشورها سایر تجربیات از استفاده با گاهی و خود موقعیت

 و انمؤلف و هنرمندان به بخشی آگاهی ،هاسازمان این گیریشکل مراحل اولین از یکی که است دلیل همین

 .است سازمان یك اصلی اعضای عنوان به هم کنار در آنها کردن جمع

 کمك برجسته و شده شناخته انمؤلف و هنرمندان حضور از ،تأسیس و گیریشکل جهت هاسازمان بیشتر در

 جهت افراد بیشتر مشارکت و ذینفعان سایر اعتماد جلب موجب طرف یك از افراد این حضور که چرا .گیرندمی
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 با گریالبی امکان برجسته، افراد اجتماعی موقعیت دلیل به دیگر طرف از و شودمی سازمان تشکیل و ریزیپایه

 .است پذیرترامکان مجلس و دولت نظیر حکومتی مختلف هایبخش

 صورت مختلفی هایصورت به دتوانمی هاسازمان ینا بندیتقسیم کردیم، اشاره اول فصل در آنچهبر اساس 

 تسویه مرکز و خدمات ارائه واحد مکان سنتی، انواعبر اساس  بندیتقسیم روش یك مثال طور به .گیرد

 .باشد هاسازمان این مدیریت تحت فکری مالکیت حقوق نوع اساس بر دتوانمی دیگر تقسیم .دباشمی رایتکپی

 نظر در "هنری و ادبی آثار" از کلی بندیتقسیم یك "مادی حقوق انواع" اساس بر کردیم سعی فصل این در

 در .کنیم بیان ،هستند ارتباط در آثار این مدیریت با که جمعیمدیریت هایسازمان از تعدادی آن طبق و گرفته

 .شود بیان وفقمای نمونه پایان در و گردد ذکر کدام هر به مربوط مهم نکات ممکن حد تا شده سعی فصل هر

 موفق و شده شناخته دنیا سطح در که جمعیمدیریت هایسازمان از نمونه دو آخر فصل در این بر عالوه

 هاسازمان این خصوص در بیشتری شناخت دتوانمی بررسی این .است شده بررسی بیشتری تفصیل با ند،باشمی

   .بدهد خواننده به

 حقوق انواع مدیریت به که دارد وجود جمعی مدیریت یهاسازمان از مختلفی هایمدل ،شد اشاره که همانطور

 :کرد اشاره زیر موارد به توانمی حقوق این جمله از .پردازندمی هنری و ادبی آثار صاحبان مالی

 (عمومی هایمکان سایر و تاالرها ها،رستوران در موسیقی اجرای) موسیقایی آثار میعمو اجرای حق. 

 (تلویزیون و رادیو در شده ضبط یا زنده اجراهای) یزیونیرادیوتلو پخش حق. 

 (هاقالب سایر یا دیسكمینی کاست، نوار دی،سی روی آثار تکثیر) موسیقایی آثار مکانیکی تکثیر حق. 

 (تئاتر) نمایشی آثار در اجرا حقوق. 

 بسیار مقدار به بیلق این از وسایلی با تکثیر یا فتوکپی) موسیقایی و ادبی آثار رپروگرافی تکثیر حق 

 .(زیاد
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 در حق امتیاز آوردن دست به برای صوتی آثار تولیدکنندگان و اجراکنندگان حقوق) مرتبط حقوق 

 .(آنان تصویری آثارصوتی عموم با ارتباط یا رادیوتلویزیونی پخش مقابل

 تصویری صوتی آثار مجدد پخش حق. 

 خصوصی تکثیر برای حق تالیف دریافت حق. 

 تصویری صوتی آثار امانت و میعمو اجاره حق. 

 (است معروف تعقیب حق به فرانسه در) هنری آثار مجدد فروش حق.  

 از مورد چند یا یك مدیریت به خود شده تعریف یهاماموریت و اهداف اساس بر جمعیمدیریت هایسازمان

 یکسان حقوق این با بطهرا در جمعیمدیریت هایسازمان عملکرد نحوه البته .پردازندمی مذکور مادی حقوق

 در را آنها جمعیمدیریت نحوه و هنری و ادبی آثار صاحبان مادی حقوق توانمی شده انجام یهابررسی با .نیست

 :نمود بندیدسته ذیل شرح به کلی بندیتقسیم یك

 موسیقایی آثار در حقوق مدیریت .1

 نمایشی آثار در حقوق مدیریت .1

 چاپ و نشر در حقوق مدیریت .3

 تصویری صوتی آثار در حقوق مدیریت .2

 عکاسی و میتجس هنرهای در حقوق مدیریت .5

 حقوق، انواع از کدام هر جمعیمدیریت نحوه شرح ضمن فصل شش در فوق بندیتقسیم مطابق منظور این به

  .گیردمی قرار بررسی مورد کدام هر به مربوط جمعیمدیریت هایسازمان از موفقی یهانمونه یا نمونه
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 152موسیقایی آثار در حقوق جمعیمدیریت (اول فصل

 نظر در جهانی فرهنگ هایویژگی از ییک عنوان به و شتهدا وجود حال و گذشته از جوامع تمام در وسیقیم

 شودمی پخش موسیقی آن در که ییهاموقعیت ،کندمی بیان موسیقی که ییهاایده و حساساتا .شودمی گرفته

 متفاوت هادوره و مناطق در همه آهنگسازان و موسیقی نوازندگان به نسبت نگرش و شودمی داده گوش آن به و

 مسائل و فناوری به دسترسی هوا، و آب اقتصادی، اجتماعی، عوامل تأثیر تحت شدت به موسیقی واقع در .است

 .دارد قرار دینی

 جمله از هاروش نواعا در موسیقی .دارد قرار عالقمندان دسترس در مختلفی اشکال در موسیقی حاضر حال در

 آثار از منظور .شودمی شنیده اینترنت طریق از و تلویزیونی یا رادیویی پخش شده، ضبط یا زنده اجرای

 مصوت یا دستگاهی صورت به خواه ... و پاپ سمفونی، جاز، کالسیك، مدرن، موسیقی آثار انواع ،موسیقایی

 .باشدمی

 اقتصاد و بازار سهم (الف

 بنابراین ،است اجرا قابل آن از پس و شده ساخته تنهایی به خود موسیقی .رددا متمایز قسمت دو موسیقی بازار

 شنیده ،دهند گوش زنده اجرای به ندتوانمی و دارند حضور آن در که کسانی توسط فقط شکل ترینخالص در

 مکان هر در اجراها دندی و شنیدن به قادر نفر هامیلیون که ،سیمبی پخش اختراع با محدودیت این .شودمی

 شده برطرف ،کندمی فراهم را موسیقی ضبط امکان که مکانیکی ضبط یهادستگاه اختراع با همچنین و ،هستند

 رایانش بر مبتنی" خدمات به آن از و فشرده یهادیسك به وینیل هایضبط از موسیقی ذخیره و ضبط .است

 برای تازه الگویی که است اینترنت مانند ایرایانه هایکهشب پایه بر رایانشی مدل .است کرده پیشرفت "150ابری

                                           
152 Management of copyright and related rights in the field of music 
150 Cloud based services 
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 از ایمجموعه از استعاره اینجا در ابر .کندمی ارائه شبکه کارگیریبه با رایانشی خدمات تحویل و مصرف عرضه،

 اطالع افتدمی اتفاق آن پی در آنچه و صحنه پشت از معمولی کاربر که است اینترنت مانند وسیع هایشبکه

 .سازدمی پنهان کاربران دید از را اشفنی جزئیات ابر همچون اینترنت و ندارد یقیدق

 درآمد ،1210 سال در .است توجه قابل کشورها اقتصاد در آن به مربوط حقوق جمعیمدیریت و موسیقی سهم

 و عیسم ،موسیقی آثار پدیدآورندگان و خالقان برای سیزاک اعضای توسط جهان سراسر در شده یآورجمع

 مربوط درآمد مقدار، این از که است شده گزارش یورو میلیارد 9.15 ادبیات، و نمایش ،تجسمی هنرهای ،بصری

 .159رسید یورو میلیارد 5.0 به و داده تشکیل را آن کل تعداد بیشترین موسیقی، یهامجموعه به

 به نسبت افزایش درصد 0.1 که بود دالر میلیارد 12 بر بالغ 1219 سال در جهانی موسیقی شده ثبت درآمد

 112.داشت رشد متوالی سال پنجمین برای و 1210 سال

 اولین .است شده موسیقی بازار در متمایز مشاغل ایجاد باعث که دارد وجود موسیقی بازار در متمایز بخش دو

 رایتکپی عنوان به آنها حقوق .شودمی موسیقی ناشران و آهنگسازان شامل که است "موسیقی تجارت" بخش

 تشکیل اجراکنندگان و فونوگرام تولیدکننده یهاشرکت از که است "ضبط صنعت" ،دوم بخش .شودمی شناخته

 حقوق عنوان به پخش و ضبط صنعت حقوق .دارند ارتباط دو هر با تلویزیون و رادیو کنندگانپخش .است شده

 .شوندمی شناخته مرتبط

 .کنند تولید آهنگ و شوند همراه موسیقی با تا نویسندمی را کلمات گاهی و آفرینندمی موسیقی آهنگسازان

 پخش و ضبط صنعت به را موسیقی ،پخش یا ضبط برای نیاز مورد موسیقی انتخاب ارائه با موسیقی ناشران

 .کنند آهنگسازی بتوانند تا دهندمی پرورش مالی لحاظ از را آهنگسازان موسیقی ناشران .رسانندمی

                                           
159 CISAC.Global collections report 2019. 

112 IFPI annual Global Music Report 2020. 
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 توسط که کنندمی اجرا را موسیقی کارهای ،هستند نیز سراترانه و آهنگساز بعضاً که ،ضبط صنعت اجراکنندگان

 مردم اینکه یا و شوندمی فروخته مردم به دیسی صورت به سپس و شوندمی ضبط دکننده،یتول یهاشرکت

 .کنند بارگیری اینترنت در موجود یهاسایتوب از را هاضبط ندتوانمی

 
 موسیقی صنعت در تولید جیرهزن -1 نمودار

 برنامه آنها برای که دهند سفارش دیگران به یا) کنندمی تولید را ییهابرنامه رادیوتلویزیونی پخش هایسازمان

 یا کرد تماشا توانمی را هابرنامه .کنندمی عرضه مردم عموم به را موسیقی حاوی یهابرنامه آن و( کنند تولید

 .دبشنون یا دنببین را آنها تریمناسب زمان در تا کرد ضبط حتی و داد گوش

 مرتبط حقوق یا مؤلف حق صاحبان همه هاکنندهپخش و ضبط یهاشرکت ،اجراکنندگان ،ناشران ،آهنگسازان

 را حقوق صاحبان که هستند( جمعیمدیریت سازمان) جمعیمدیریت هایسازمان هافعالیت این کلیه در .هستند

 .کنند دریافت را خود شده ضبط آثار یا یایموسیق آثار از استفاده ینههز تا سازندمی قادر
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 موسیقایی آثار در حقوق مدیریت (ب

 در یا و شود مدیریت شخصی صورت به دتوانمی که است حقوق از مختلفی یهابسته تبطمر حقوق و رایتکپی

 .است مدیریت قابل جمعیمدیریت سازمان توسط ،است دشوار بسیار شخصی نامهتوافق به دستیابی که مواردی

 به .شودمی انجام ،کنندمی منعقد مستقیم قرارداد موسیقی ناشران با که آهنگسازانی توسط حقوق فردی اجرای

 حق برای موسیقی ناشران با و موسیقی ضبط برای اجراکنندگان با مستقیماً ضبط یهاشرکت ،ترتیب همین

 طور به جمعیمدیریت ،کشورها از برخی در ،حال این با .بندندمی دقراردا 111(مکانیکی حقوق) موسیقی تکثیر

 موسیقی میعمو اجرای یهازمینه در همچنین جمعیمدیریت .شودمی انجام مکانیکی حقوق زمینه در گسترده

 .شودمی دیده تلویزیونی رادیو پخش یا عموم برای زنده اجرای صورت به صدا ضبط و

 دهدمی را حق این ناشر به که کنندمی منعقد را انتشار قرارداد موسیقی ناشر با معموالً سرایانترانه و آهنگسازان

 پرداخت آهنگساز به را پرداختیپیش موسیقی ناشر غالباً .دهد مجوز موسیقی از مختلف یهااستفاده خصوص در

 از حاصل امتیاز حق ازای در برجسته اجراکنندگان ،مشابه روشی به .است قرارداد عقد به تشویق برای که کندمی

 .کنندمی منعقد ضبط قرارداد کننده، ضبط هایشرکت با ،شده ضبط آثار از مجوز صدور یا سابق آثار فروش

  .شودمی جبران مبلغ این کار ادامه در که چرا پردازدمی پرداختپیش اجراکننده به کننده ضبط شرکت معموالً

 :دارد وجود مکانیکی حقوق مدیریت یبرا روش دو ،شد ذکر باال در چنانچه

 امکان آنها به که ،کنند منعقد مستقیم قرارداد کنندهضبط هایشرکت با توانندمی موسیقی ناشران .1

  .دهدمی موسیقی ناشر توسط را موسیقی آثار ضبط

 انجام جمعیمدیریت سازمان یك توسط فعالیت این کشورها از بسیاری در که است این دیگر روش .1

 .ودشمی

                                           
ی مشابه یك اثر با استفاده از ابزارهای فنی مانند تکثیر سی دی یك هامنظور از حق مکانیکی همانطور که در گزارش اول نیز اشاره شد، تولید انبوه نسخه 111

 به کمك دستگاه در تعداد زیاد است.اثر موسیقی 
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 اجرای برای مجوز صدور ،شودمی انجام جمعیمدیریت سازمان یك توسط تریمؤثر طور به که هاییفعالیت سایر 

 .است شده ضبط موسیقی آثار و موسیقایی آثار تلویزیونی رادیو پخش و میعمو

 اجرای مجوز اجرا، حق هایسازمان ،باشد غیرممکن حقوق صاحبان برای فردی قرارداد عقد عمالً درصورتیکه

 ،ترتیب همین به .دهندمی را صدا ضبط و موسیقی کارهای برای عموم با ارتباط و تلویزیونی رادیو پخش ،عمومی

 .دهندمی را موسیقی آثار تکثیر مجوز ،مکانیکی حقوق یهاسازمان

 تقریباً  .انندبرس مردم عموم به را موسیقی مایلند موسیقی کاربران سایر و رادیوتلویزیونی پخش هایسازمان

 ناشر یا آهنگساز هر مکانی موقعیت و هویت بتوانند کاربران سایر یا مجزا یهاکنندهپخش که است غیرممکن

 مانند موانعی آن بر عالوه .بگیرند را موسیقی قطعه یك از استفاده اجازه آنها از تا آورند دست به را موسیقی

 .دارد وجود فردی مذاکره در گفرهن و زبان ،فاصله ،موسیقی از استفاده هزینه

 از استفاده کنترل توانایی که کنند حاصل اطمینان خواهندمی موسیقی ناشران و آهنگسازان ،ترتیب همین به

 هایسازمان ایجاد بدون امر این ،موسیقی خدمات جهانی ماهیت به توجه با .دارند را خود موسیقی

 .است غیرممکن عمالً جمعیمدیریت

 با آنها توافق از صدا ضبط و موسیقی از استفاده برای مجوز صدور و مذاکره برای جمعیمدیریت نسازما اختیار

 در هانامهتوافق این تأثیر و ماهیت .شودمی ناشی صدا ضبط یهاشرکت و هامجری ،موسیقی ناشران ،آهنگسازان

 در مؤثر خسارت جبران و اماقد برای را بیشتری حقوق مناطق بعضی در است ممکن و است متفاوت کشور هر

 یا حقوق برخی مجوز برای را جمعیمدیریت سازمان مجوز است ممکن همچنین ملی قانون .کند ایجاد هادادگاه

 .کند صادر خاص مصارف برای پاداش یآورجمع

 بهتر اهپانتومیم و موزیکال یهانمایش اپراها، مانند "موسیقایی نمایشی آثار" در حقوق صاحبان سنتی طور به

 حقوق" اصطالحاً  موسیقی آثار نوع این به مربوط حقوق .کنند اجرا شخصی صورت به را خود حقوق ندتوانمی
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 را موسیقایی آثار نوع این به مربوط یهافعالیت ندتوانمی کلی طور به موسیقی ناشران .شودمی نامیده "111بزرگ

 کشور به کشوری از که دارد وجود استثنائی موارد یکسری رابطه این در البته .دهند مجوز جداگانه صورت به

 اثر یك از بخشی ،شرایط برخی در تا سازدمی قادر را جمعیمدیریت سازمان ،کلی طور به اما ،است متفاوت دیگر

 ،شوندمی شناخته "112تلفیقی یهانمایش" عنوان به بعضاً که ییهانمایش 113.دهد مجوز را موسیقی - نمایشی

 .اندنشده نوشته نمایش برای خاص طور به که است ییهاموسیقی حاوی که هستند موسیقی - نمایشی یهااجرا

 آنها معروف یهاآهنگ آن در که را مشهوری مجری یا آهنگساز زندگی که است ییهانمایش معمول یهانمونه

 .است متفاوت یگرد کشور به کشوری از ییهانمایش چنین برای مجوز صدور روش .گیرندمی جشن ،شودمی اجرا

 .گیرندمی مجوز موسیقی ناشران از دیگر بعضی در و جمعیمدیریت سازمان از کشورها از بعضی در

 جمعیمدیریت سازمان اما ،ندارند مجوز جمعیمدیریت سازمان از معموالً یایموسیق - نمایشی کارهای اگرچه

 - نمایشی اثر که یهایفیلم در را سیقیمو مجوز ،تلویزیونرادیو از پخش یا سینما در فیلم پخش هنگام

 .کندمی صادر شوند،می محسوب یایموسیق

  ذینفعان( ج

 .هستند مرتبط حقوق و رایتکپی دارای یانکس چه که کندمی مشخص ملی قوانین و المللیبین هایکنوانسیون

 متفاوت دیگر کشور به وریکش از انتقال روش و میزان اما شود منتقل دیگران به دتوانمی کلی طور به حقوق

 .است

 طور به( کند همراهی را موسیقی که استای کلمه هر نویسنده شامل متن این در که) موسیقی اثر یك آهنگساز

 است جداگانه حقوق ازای مجموعه رایتکپی .(حقوق دارنده اولین) بود خواهد اثر در رایتکپی مالك اولین کلی

                                           
111 grand rights 
113 MANAGEMENT OF COPYRIGHT AND RELATED RIGHTS IN THE FIELD OF MUSIC (MODULE 2). 

Nicholas Lowe.August 30، 2012.wipo 
112 compilation shows 
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 و 111عموم با ارتباط ،تلویزیونی رادیو پخش ،115عمومی اجرای حقوق ،وسیقیم کارهای برای آنها مهمترین که

 .است تکثیر حق

 حق خاص شکل .شوندمی شناخته 167اجرا حق عنوان به عموم با ارتباط و میعمو اجرای حقوق کلی طور به

 به که است وهانب تعداد در (توزیع یا فروش برای) اثر شده ضبط یهاکپی ساختن موسیقی آثار به مربوط تکثیر

 رایج و سنتی اصطالحات "مکانیکی حق" و "اجرا حق" .شودمی شناخته 168مکانیکی حق عنوان به کلی طور

 119.شودمی استفاده حقوق جمعیمدیریت درای گسترده طور به که ،قانونی اصطالحات تا هستند

 .است( کابل و سیم و صدا) سیمیب یا سیمبا طریق از عموم با ارتباط و میعمو اجرای حقوق معنای به اجرا حق

 به آثار که 171"دادن قرار دسترس در" حق ،هستند 122وایپو رایتکپی معاهده عضو که کشورهایی در همچنین

 آنها توسط جداگانه طور به که زمانی در و مکان از جامعه اعضای که گیرندمی قرار عموم دسترس درای گونه

  .شودمی موارد این شامل نیز ،باشند داشته دسترسی آثار به است شده انتخاب

 دتوانمی صدا ضبط .است شده ضبط صوتی اثر یك انبوه تکثیر یا متعدد یهانسخه ساخت حق ،مکانیکی حق

 تکثیر"میقدی عنوان تحت هم هنوز آن انواع همه که باشد داشته دیجیتالی و آنالوگ از اعم مختلفی اشکال

 121.است شده پوشانده "مکانیکی

                                           
115 rights of public performance 
111 communication to the public 
112 performing right 
110 mechanical right 
119 MANAGEMENT OF COPYRIGHT AND RELATED RIGHTS IN THE FIELD OF MUSIC (MODULE 2). 

Nicholas Lowe.August 30، 2012.wipo 
122 WIPO Copyright Treaty 
121 making available 
121 MANAGEMENT OF COPYRIGHT AND RELATED RIGHTS IN THE FIELD OF MUSIC (MODULE 2). 

Nicholas Lowe.August 30، 2012.wipo 
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 فیزیکی رسانه هر یا دیویدی یا دیسی روی بر موسیقی اثر یك ضبط بار هر برای باید مکانیکی حقوق دارنده

 انتقال برای ،برنامه ساخت برای موسیقی آثار ضبط از قبل است مجبور نیز پخش سازمان یك .بدهد مجوز دیگر،

 کنندهپخش یك و حقوق دارنده یك ینب نامهتوافق از بخشی معمول طور به مجوز این اگرچه ،بگیرد مجوز بعدی

 .است

 موسیقایی آثار زمینه در جمعیمدیریت هایسازمان انواع( د

 موقعیتی در ،کردند کسب را الزم مجوزهای و اختیارات خود اعضای از جمعیمدیریت هایسازمان کهمیهنگا

 مانند مختلفی یهازمینه در مناسب عملکرد به نیاز مدیریت .کنند مدیریت را اعضا حقوق که بود خواهند

 فنی استانداردهای ،توزیع قوانین ،حقوق صاحبان و آثار مستندات ،موسیقی از استفاده مختلف انواع برای هاتعرفه

 .دارد هاسازمان بین ارتباطات تسهیل برای ابزاری و

 راه تنها ،دنشو منتقل کابل طریق از یا رادیوتلویزیونی پخش ،اجرا میعمو مجامع در یایموسیق آثار اگر اصوالً

 آثار، از استفاده مجوز دریافت برای موسیقی کاربران عملی راه تنها و حقوق صاحبان خسارت جبران برای عملی

 مختلفی جمعیمدیریت هایسازمان موسیقایی، آثار جمعیمدیریت با رابطه در .است جمعیمدیریت طریق از

 .پردازندمی حقوق چند یا یك مدیریت به که دارد وجود

 موسیقایی آثار اجرای حق سازمان( 1

 دهدمی را امکان این کاربر به "122جامع مجوز" ارائه معموالً ،یایموسیق آثار در 123اجرا حق برای مجوز صدور در

 آثار از اعم ؛کند استفاده جمعیمدیریت سازمان مجموعه در موسیقی اثر هر از متعدد، مذاکرات به نیاز بدون که

 سازمان با متقابل نمایندگی نامهتوافق به که خارجی جمعیمدیریت سازمان اعضای آثار یا سازمان ودخ اعضای

                                           
و منظور از حق اجرا همانطور که در گزارش اول اشاره شده، حق دادن مجوز ارتباط جمعی آثار از طرق مختلف مانند اجرای روی صحنه، پخش رادی 123

 تلویزیونی و سایر طرق ارائه به عموم مردم است.
122 blanket licence 
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 خواهدمی که کاری هر رایتکپی وضعیت بررسی از را موسیقی کاربر جامع مجوز اند.رسیده جمعیمدیریت

 سازمان توسط کند ستفادها خواهدمی که آثاری تمام که است مطمئن تقریباً زیرا ،کندمی آزاد کند پخش

 همه درخصوص کند متعهد را موسیقی کاربر باید جمعیمدیریت سازمان مسلماً .بود خواهد مجاز جمعیمدیریت

  .دهد گزارش موسیقی از خود یهااستفاده و کاربردها

 بالقوه طور به است ممکن است شده ضبط اجراهایش کهای نوازنده یا خواننده مانند (اجراکننده) مجری هنرمند

 :125شوندمی مدیریت بهتر جمعیمدیریت سازمان توسط که باشد داشته مهم درآمد منبع سه

 شده ضبط اجرای از استفاده موارد سایر یا پخش برای - 121عادالنه پاداش. 

 شده ضبط اجراهای از برداریکپی برای - خصوصی کپی پاداش  

 یا ضبط برای را هانرخ جمعیمدیریت ازمانس که مواردی در - خاص شده مذاکره یهانامهموافقت 

 .است کرده مذاکره خود اعضای اجراهای پخش

 نظارت ،ردیابی امکان شخصی یهامجری برای ،شده پخش یا شده ضبط موسیقی اجراهای زیاد تعداد به توجه با

 هر یافتن رتیبت همین به .است غیرممکن تقریباً جهان مختلف کشورهای در خود اجراهای پاداش یآورجمع و

 دشوار بسیار نیز شده ضبط موسیقی کاربران سایر و کنندگانپخش برای گرفتن دستمزد از اطمینان برای مجری

 مناسب اجراکنندگان از ناشی پاداش بازیابی برای آلیدها طور به و است ضروری جمعیمدیریت بنابراین .است

  .است

 سازمان یك در ارکستر رهبران و هاکمدین ،بازیگران مانند دیگر نهنرمندا هب اجراکنندگان ،کشورها از بعضی در

 در 122آدامی سازمان ماننداند پیوسته ،کندمی اداره را آنها مربوطه حقوق کلیه که مشترک جمعیمدیریت

  .است متفاوت فونوگرام تولیدکنندگان و اجراکنندگان مشترک جمعیمدیریت سازمان با چیدمان این .فرانسه

                                           
125 MANAGEMENT OF COPYRIGHT AND RELATED RIGHTS IN THE FIELD OF MUSIC (MODULE 2). 

Nicholas Lowe.August 30، 2012.wipo 
121 Equitable remuneration 
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 منافع پاسخگوی برخی و برجسته اجراکنندگان منافع پاسخگوی اجراکنندگان، جمعیمدیریت هایسازمان برخی

پی با را خود عملیات اینکه از قبل) 129آیورا و 120پارما با انگلستان در امر این .هستند برجستهغیر اجراکنندگان

 .بود 101اسپدیدام و میآدا با فرانسه در و( کنند ادغام 102الپی

 101”اسکاپر“ :مثال

 انجمن یك عنوان به 1991 سال در و است اجراکنندگان حقوق جمعیمدیریت جوامع شورای ”اسکاپر“

 .شد تشکیل بروکسل در مرکزی دفتر با بلژیك قوانین طبق غیرانتفاعی

 هایسازمان بین عملی همکاری توسعه شامل و است شده ذکر آن اساسنامه 3 ماده در ”اسکاپر“ اهداف و اصول

 به مربوط استانداردهای تنظیم و عملی همکاری برای چارچوبی ایجاد ،اجراکنندگان جمعیدیریتم

 مدیریت کارایی بهبود ،جدید اجراکنندگان جمعیمدیریت سازمان از حمایت ،اجراکنندگان جمعیمدیریت

 را حقوق صاحبان یهاوهگر سایر نمایندگی که ییهاسازمان با همکاری و دوجانبه یهانامهموافقت انعقاد ،حقوق

  .دارند

 جمعیمدیریت هایسازمان بین المللیبین همکاری برای راهنمایی عنوان به را رفتار نامهآیین یك ”اسکاپر“

 برخوردار باالیی بسیار اهمیت از ”اسکاپر“ نظر از جانبه دو یهانامهموافقت انعقاد .است کرده منتشر اجراکنندگان

 ،" یآورجمع شروع زمان از سال 3 ظرف" هستند مجبور اجرایی ارشد مدیران ،تاریرف قوانین طبق و است

  " .دهند انجام را ”اسکاپر“ اعضای سایر با پاداش مبادله و دوجانبه یهانامهتوافق امضای و مذاکره

                                                                                                                                        
122 Société pour l'Administration des droits des artistes et musiciens interprètes (ADAMI) 
120 PAMRA 
129 AURA 
102 PPL 
101 SPEDIDAM 
101 the Societies’ Council for the Collective Management of Performers) SCAPR ( 
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 عمومی اجرای جمعیمدیریت سازمان( 2

 یا کنندهبرگزار کنسرت، مانند گیردمی صورت رحضا مقابل در زنده اجراهای که زمانی کشورها، از بسیاری در

 هر انگلستان در مثال طور به .بپردازد اجراکننده به را میعمو اجرای حق باید کنسرت برگزاری محل مالك

 کسر از بعد) بلیط فروش از ناشی اداره صندوق درآمدهای کل از درصد سه پرداخت به متعهد کنندهبرگزار

 یا کنسرت درمیعمو شده اجرا آثار برای( اسآرپی) انگلستانمیعمو اجرای جمعییتمدیر سازمان به( مالیات

 یا هنرمند توسط شده اجرا آثار از فهرست یك که است متعهد محل مالك یا کنندهبرگزار .است رویداد

 فرم یك ویر را مؤلفان میاسا و اثر، هر مدت ،(است شده شناخته اگر) ناشر اطالعات با همراه را هنرمندان

 و ناشران بین و شودمی ارسال جمعیمدیریت سازمان به مناسب پرداخت و فرم این سپس .باشد داشته خاص

 .شودمی تقسیم ،جمعیمدیریت سازمان مدیریت هزینه کسر از بعد فرم، در شده فهرست مؤلفان

 قدر به هنری گروه یا هنرمند یك ،مثال طور به اگر بنابراین .بود خواهد بیشتر درآمد باشند، بیشتر حضار هرچه

 نوشته را شده اجرا آثار از بسیاری آنها و کند اجرا استادیوم یا بزرگ صحنه یك در که باشد شانسخوش کافی

 .باشد دالر هزاران دتوانمی اجرا یك تنها از ناشی درآمد باشند،

 مؤلف به مستقیم طور به درآمد رصدد پنجاه پرداخت روی مؤلفان میعمو اجرای جمعی یهاسازمان از بسیاری

 از بعد را درآمد تمام جمعی سازمان باشد نداشته ناشر مؤلف اگر .دارند اصرار مؤلف ناشر به درصد پنجاه باقی و

 او که چرا است پرسود بسیار مؤلف برای پرداخت شیوه این .پردازدمی مؤلف به خود مدیریت یهاهزینه کسر

 یعنی باشد، کرده همکاری قطع ناشر با اگر حتی داد خواهد ادامه را یجمع انجمن از درآمد دریافت

  102.یابدمی توسعه کرده،می دریافت ناشر از مؤلف که آنچه از بیش مؤلف به پرداخت قابل 103یهارویالتی

                                           
 ، حق الزحمه یا اجرت است که باید به دارنده حق پرداخته شود.تألیفمنظور از رویالتی، حق  103

102 How to Make a Living from Music.Creative industries - Booklet no. 4، 2nd edition. David Stopps.2014 
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 185(اس آر پی) اجرا حق انجمن :مثال

 درآمد تأمین و رایتکپی از تا شد تأسیس موسیقی ناشران از گروهی توسط 1912 سال در سازمان این

 از را زنده اجرای یهاهزینه اسآرپی ،زمان آن در .کند حمایت موسیقی ناشران و سرایان ترانه ،آهنگسازان

 .کردمی دریافت موسیقی صفحات

 عنوان به) پخش یهاکانال :شودمی حاصل منابع این از موسیقی درآمد یآورجمع برای "اسآرپی" اصلی منابع

 ،(کار محل و هارستوران ،تئاترها ،هاکنسرت ،هابرنامه در موسیقی مانند) میعمو اجرای ،(تلویزیون و دیورا مثال

 منابع و( شود بارگیری دیجیتالی صورت به یا ،شود پخش آنالین بصورت که موسیقی مانند) آنالین بصورت

 .المللیبین

 (فونوگرام) صوتی آثار تولیدکنندگان برای جمعیمدیریت سازمان( 3

 فونوگرام تولیدکنندگان ،است داشته وجود پیش هاسال از فونوگرام تولیدکنندگان برای جمعیمدیریت سازمان

 .هستند برخوردار تکثیر حق به نسبت بیشتری حمایت از رم کنوانسیون تحت

 دیگران که یحال دراند شده تشکیل صدا ضبط در مرتبط حقوق صاحبان کلیه از نمایندگی به آنها از برخی

 مانند دارند عهده بر را صدا ضبط مستقل تولیدکنندگان از دیگر برخی و ملیتی چند ضبط یهاشرکت نمایندگی

 .فرانسه در 102 افپیپیاس و پیپیسیاس101

 یهانامهموافقت انواع و گیرندمی که اختیاراتی در هاییتفاوت است ممکن ،عضویت ماهیت در تفاوت دلیل به

  .باشد داشته وجود کنند،می منعقد که لیالملبین

                                           
105 Performing Right Society (prs) 
101 Société Civile des Producteurs Phonographiques 
102 Société Civile des Producteurs de Phonogrammes en France 
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 188”ایفپی“ :مثال

 حقوق یهاجمعیمدیریت سازمان معادل( فونوگرام) صوتی آثار کنندگانتولید برای المللیبین سازمانی هیچ

 نمایندگی جهان سراسر در را ضبط صنعت ،آوا صنعت المللیبین فدراسیون ،”ایفپی“ اما ندارد وجود موسیقی

 .کندمی

 دارای و است مستقر لندن در آن دبیرخانه .است شده ثبت سوئیس در که است غیرانتفاعی سازمانی ”ایفپی“

 میمیا و( سنگاپور و چین در اضافی دفاتر با آسیا برای) کنگهنگ ،(اروپا برای) بروکسل درای منطقه دفاتر

 .است( التین آمریکای برای)

 :است این ”ایفپی“ ماموریت

 ؛دهید ارتقا را شده ضبط موسیقی ارزش 

 ؛کنید محافظت ضبط تولیدکنندگان حقوق از 

 دهید گسترش را شده ضبط موسیقی تجاری کاربردهای. 

البی سرقت،ضد اعمال مانند سازمان کار اصلی یهازمینه در المللیبین یهااستراتژی هماهنگی مسئول ”ایفپی“

 .است میعمو روابط و دادرسی ،حقوقی یهااستراتژی ،المللیبین یهاسازمان در نمایندگی و هادولت گری

 مکانیکی تکثیر جمعیمدیریت سازمان( 4

 و ادبی ،موسیقی آثار شامل) هاآهنگ بازتولید مجوز آنها .دارد وجود کشورها بیشتر در مکانیکی حقوق جوامع

 سایر و کنندهضبط یهاشرکت اآنه مشتریان و ناشران و نویسندگان ،آهنگسازان آنها اعضای .دارند را( نمایشی

 اینترنت طریق از موسیقی بارگیری مکانیکی یهاجنبه به همچنین آنها .هستند شده ضبط موسیقی کاربران

 ،شودمی ساخته رایتکپی دارای موسیقایی آثار حاوی صوتی کاست یا دیسی که بار هر .دهندمی مجوز
                                           

100the International Federation of the Phonographic Industry (IFPI ( 
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 امتیاز حق خود فروش و تولید از نسخه هر برای باید آنها و ددارن احتیاج اثر صاحب از مجوز به تولیدکنندگان

 .کنند پرداخت

 189”بیم“ :مثال.

 فرانسه در 1919 سال در مرکز این .است مکانیکی حقوق جوامع از نمایندگی به المللیبین سازمان یك ”بیم“

 مجوز یهانامهقتواف ”بیم”.است پاریس در ”سیزاک“ اداری بلوک همان در آن مرکزی دفتر و شد تأسیس

 .کندمی هماهنگ مختلف کشورهای بین در را 192قانونی

 در ضبط صنعت نماینده خود که( ”ایفپی“) آوا صنعت المللیبین فدراسیون با استاندارد نامهتوافق یك ”بیم“

 در و کرده کمك خود عضو یهاجمعیمدیریت سازمان بین همکاری به همچنین ”بیم“ .دارد ،است جهان سراسر

 .کندمی کمك ،آیدمی بوجود آن فردی اعضای بین که مشکالتی حل

 فونوگرام تولیدکنندگان و اجراکنندگان بین مشترک جمعیمدیریت سازمان( 5

 حق گرامافون تولیدکنندگان و اجراکنندگان به 191وایپو صوتی آثار و اجراها معاهده هم و رم کنوانسیون هم

 .دهندمی را عموم با ارتباط و تلویزیونی رادیو پخش برای( منصفانه جرتا)  191منصفانه پاداش یك از برخورداری

 آن توسط یآورجمع قابل درآمد عمده قسمت منصفانه، پاداش یآورجمع ،جمعیمدیریت یهاسازمان بیشتر در

 یا گیرد صورت توافق با است ممکن منصفانه پاداش تقسیم حقوق، شخصی مدیریت مورد در .بود خواهد سازمان

 .کند مشخص را آن تقسیم چگونگی داخلی قانون

                                           
109 Bureau International de l'Edition Mécanique (BIEM) 
192 statutory licence 
191 WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT) 
191 equitable remuneration 
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 یك در کنندگانتهیه و اجراکنندگان جمعیمدیریت سازمان هایفعالیت که است این بهتر کنونی مدرن عصر در

 است کارآمدتر خیلی .شود تقسیم آنها بین دستمزد و حقوق باید و هستند یکسان کاربران .شود ادغام سازمان

 به همچنین هاکارایی این .باشد داشته را مختلف اشخاص به پاداش توزیع مدیریت و یآورجمع سازمان یك که

 جداگانه جمعیمدیریت سازمان دو که مواردی در حتی .کنند پرداخت سازمان یك به فقط که است انکاربر نفع

 با سوئد در مثال برای این .کنند توزیع جداگانه طور به اما شوند جمع مشترک طور به ندتوانمی آنها ،دارد وجود

 .دارد وجود ”ایفپی“ سوئدی گروه و 193سامی

 چندمنظوره جمعیمدیریت سازمان( 6

 را موسیقایی آثار به مربوط مختلف حقوق جمعیمدیریت سازمان یك کشورها از بسیاری در اقتصادی، دالیل به

 آمریکا ناشران و ویسندگانن ،آهنگسازان انجمن امریکا متحده ایاالت در مثال طور به .کندمی مدیریت

 .(195سساک) اروپاییای صحنه مصنفان و مؤلفان انجمن و ،(192اسکپ)

 196(کامپس) سنگاپور انمؤلف و آهنگسازان محدود مسئولیت با انجمن :مثال

 قانون تحتمیعمو شرکت یك قالب در سنگاپور چاپ حق قانون تصویب با همزمان و 1902 سال در سازمان این

غزل آهنگسازان، از حمایت هدف با کامپس .دباشمی انحصاری و غیرانتفاعی صورت به و فتهگر شکل هاشرکت

 .دارد سروکار موسیقی آثار از استفاده و موسیقی رایتکپی با خاص طور به و است شده تشکیل ناشران و سرایان

 انظار در آثارشان اجرای یا هاستفاد هنگام اعضا امتیاز حق دریافت از اطمینان کامپس اصلی هایمأموریت از کیی

 به کرده، سرایان غزل و آهنگسازان یایموسیق آثار ثبت به اقدام کامپس .است کشور از خارج و محلی ،عمومی

 امتیاز حق .کندمی دریافت امتیاز حق آنها از بیشتری کارآیی و مندی بهره با و دهدمی مجوز موسیقی کاربران

                                           
193 SAMI 
192 American Society of Composers، Authors and Publishers (ASCAP) 
195 SESAC 
191 Composers and Authors Society of Singapore Ltd (COMPASS) 
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 را مجوز صدور دپارتمان این بر عالوه .شودمی توزیع حق صاحبان آثار از فادهاست میزان اساس بر شده یآورجمع

 صورت به و مناسب طور به آثارشان، از وریبهره خاطر به اعضا که کند حاصل اطمینان تا است کرده تأسیس

 .بگیرند پاداش امتیاز، حق

 نوع" اساس بر اثر، از استفاده جوزم قیمت دیگر جمعیمدیریت هایسازمان از بسیاری مانند سازمان این در

 هایسالن برای آثار از استفاده قیمت حاضر حال در .است شده تعیین اثر از "استفاده مکان" و "استفاده

 مدرسه نمایش، موسیقی، ستودیویا ،تفریحی مرکز و بیلیارد سالن بولینگ، سالن زیبایی، هایسالن ایروبیك،

 آهنگ کافه، و رستوران ادارات، بهداشت، مرکز هتل، کلینیك، و یمارستانب کورت، فود ،استعداد و سازیمدل

 به ایروبیك هایسالن برای نمونه طور به که دارد وجود سازمان این سایت در دیگر موارد بسیاری و تلفن انتظار

 :است زیر شرح

 مکانیکی و زنده موسیقی هزینه

 ؛سال در دالر 102 مربع متر 152 ازای به 

 ؛سال در دالر 10 اضافی مربع متر 12 هر 

 است سال در دالر 102 ساالنه، شارژ حداقل. 

 پرداخت ازای در سازمان .کنندمی تقاضا سازمان از و کرده انتخاب فهرست از را خود نیاز مورد مجوز کاربران

 .کندمی صادر را استفاده مجوز هزینه،

 یهاپروژه و رویدادها پشتیبانی و سازماندهی هب اقدام ،محلی موسیقی صنعت رشد و ارتقا هدف با "کامپس"

 یهانمایشگاه ،سمینارها و دهدمی ارائه رایتکپی مدیریت زمینه در تخصصی یهامشاوره کرده، موسیقی

 .کندمی برگزار دانش کسب جهت خود اعضای برای را تحصیلی تورهای و موسیقی
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 190(پروانه)  جواز -1 و 192النهسا مجوز -1 :است صورت دو به سازمان این در مجوز صدور

 ساالنه مجوز -1 

 .است تمدید قابل و شودمی صادر غیره و هاهتل ،هارستوران ،کارائوکه یهاسالن برای ساالنه صورت به مجوز این

 آثار جمله از کامپس مجموعه تحت موسیقی آثار از ساالنه، هزینه پرداخت ازای در دتوانمی مجوز دارنده

  .کند استفاده ایطشر طبق ،موسیقی

 جواز -2

 - نمایشی اثر یك از غیر رویدادی هر .شودمی صادر موقت رویدادهای برگزارکنندگان برای مجوزها نوع این

 مجوز به باشد، موسیقایی آثارمیعمو اجرای شامل اگر باله، یك یا کرال، کارهای سایر یا سخنرانی یك ،موسیقی

 ،هاکنسرت برگزارکنندگان ،دارند احتیاج مجوز به که ییهامهمانی نمونه عنوان به .دارد احتیاج کمپاس

 .کنندهسرگرم یهانمایشگاه و کارناوال تبلیغاتی، رویدادهای ،هانمایشگاه

 باید و است روز در دالر 522 عروسی، مراسم در (استفاده جواز) موسیقی اثر از استفاده هزینه مثال طور به

 .شود اعالم صحیح و دقیق اطالعات و مشخصات تمام با ،عروسی ریختا از قبل کاری روز 3 حداقل

 موسیقی زمینه در جمعیمدیریت سازمان موفق نمونه (ه

 199(”ساسم“) موسیقی ناشران و سازان آهنگ ان،مؤلف انجمن

                                           
192 Annual Licence 
190 Permits 
199 The SOCIETY OF AUTHORS، COMPOSERS AND PUBLISHERS OF MUSIC (SACEM) 
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 مدیرههیأت توسط موسیقی ناشران و آهنگسازان ،پدیدآورندگان انجمن .است شده تشکیل1051 سال از ”ساسم“

 در سال سه مدت به که است ناشر شش و آهنگساز شش ،پدیدآورنده شش از متشکل هیأت این .شودمی رهادا

  .هستند تمدید قابل گروه هر در سوم یك سال هر و شوندمی انتخاب عمومیمجمع

 و کندیم معامله ،دهدمی دادخواست ،بنددمی قرارداد ،کندمی مذاکره انجمن طرف ازمدیره هیأت ،اساس این بر

 هر بایدمدیره هیأت ،حال این با .کندمی گیریتصمیم اداری امور همه مورد در کلی طور به و کندمی داوری

  .کند مطرح عمومیمجمع در ،ببرد سوال زیر را انجمن اساسی اصول که را میتصمی

 حق نقض مانند حقوق قضن با رابطه در خود اعضای از نمایندگی به است مجاز انجمن ،اساسنامه به توجه با

 کلیه در است موظف عاملمدیر اساس همین بر .کند قانونی اقدام ثالث اشخاص علیه تکثیر حق و میعمو اجرای

 نظر صرف یا مالکیت مورد در اختالفات جمله از ،هادادخواست کلیه ارائه آنها، پیگیری و دعوا اقامه قانونی مراحل

 بر عالوه .دهد انجام بداند، ضروریمدیره هیأت کلی طور به کهمیاقدا هر همچنین و کند شرکت هاآن از کردن

 لذا .شود ارجاع عامل مدیر به باید انجمن، اداره به مربوط امور مورد در انجمن اعضای طرف از شکایتی هر این

 .است پررنگ و مهم بسیار سازمان این درمدیره هیأت و مدیرعامل نقش

 دو و آهنگساز دو ،پدیدآورنده دو از متشکل نظارت هیأت توسط عامل مدیر ومدیره هیأت عملکرد و هافعالیت

 ناظر و کنندهکنترل نظارت هیأت .شودمی نظارت ،شوندمی انتخاب میعمو مجامع در سال سه مدت به که ناشر

 داخلی کنترل یهازممکانی و حسابداری و اداری یهارویه و بوده مدیرعامل ومدیره هیأت عملکرد و هافعالیت بر

 .کندمی ایجاد را مناسب و محتاطانه ،منطقی هایگیریتصمیم برای

 .نظارتی یهاکمیته و قانونی کمیته اخالق، کمیته :است شده یبینپیش کمیته سه سازمان این ساختار در

 کمیته.کنندمی منصوب اخالق کمیته عنوان به را خود اعضای از نفر سه ساله هر نظارت هیأت ومدیره هیأت 

 وظایف با آنها فعالیت یا رفتار رسدمی نظر به که اعضایی یهاپرونده بررسی به ،مدیره هیأت درخواست به اخالق
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 مورد در دقیق توصیه یك تنظیم به همچنین و پرداخته است، ناسازگار هاآن عضویت به مربوط تعهدات و

 عضو ،مدیر کردن معلق اختیار همچنین و است اعضایی چنین اخراج فرآیند به مربوط که پردازدمی ییهاپرونده

 .دارد را مربوط کمیته عضو یا نظارت کمیته عضو ،مدیره هیأت

 .کنندمی فعالیت میعمو یهانامهآیین یا اساسنامه در مندرج شرایط تحت نظارتی یهاکمیته و قانونی کمیته

 به مناسب هایحلراه پیشنهاد و آنها به شده ارجاع واردم و آنها صالحیت به مربوط مسائل بررسی آنها وظیفه

 .استمدیره هیأت

 برای بازرسی یهاگزارش همچنین و توزیع به مربوط اسناد و جداول ،هابرنامه همه بررسی وظیفه قانونی کمیته

 از کمیته این .دارد عهده بر ،شودمی اجرا میعمو طور به انجمن اعضای آثار که را ییهامکان و اتمؤسس کلیه

 شده انتخاب عمومیمجمع در سال سه مدت به که است شده تشکیل ناشر سه و آهنگساز سه ،پدیدآورنده سه

 .است

 تکثیر حق و میعمو اجرای حق اعمال به .کندمی فعالیت "خدمات ارائه واحد مکان" صورت به سازمان این

 و شودمی اداره اعضایش توسط که است انتفاعیغیر و تجاریغیر شرکت یك .پردازدمی موسیقی آثار به مربوط

 و دباشمی 1211 تا 1211 از سال پنجاه انجمن مدت .دارد عضو 121152 حاضر درحال .دباشمی انحصاری

 کامل یاای حرفه اعضای موقت، اعضای ،دارانهوا گروه سه شامل آن اعضای .دارد وجود آن مجدد تمدید امکان

 .شودمی

 ارسال و اظهارنامه تکمیل با .گیردمی قرار متقاضیان اختیار در ییهافرم موجب به عضویت شپذیر درخواست

 اجرای منع یا اجازه انحصاری حق عضویت، زمان از سازمان اعضای .شودمی آغاز انجمن توسط آن بررسی ،آن

  .دهندمی انجمن به را آثارشان میعمو
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 و پخش اجرا، برای آثار از مشخصی یهافهرست تهیه و حق نصاحبا امتیاز حق یآورجمع به موظف سازمان

  .کندمی توزیع حقوق صاحبان میان و یآورجمع سال در بار چهار را امتیاز حق سازمان .دباشمی تکثیر

 اند،کرده واگذار انجمن به را آنها مدیریت و کرده ثبت انجمن در را آنها حقوق که آثاری مورد در ندتوانمین اعضا

 مانند ،باشد مدنظر اثر از رایگان استفاده منظور که مواردی در جز به ،بدهند استفاده مجوز دیگران به صاًشخ

 باید و نیست حصر و حد بدون شخصی مجوز صدور امکان نیز موارد این در حتی البته .خیریه امور برای استفاده

  .شود گرفته درنظر انجمن ضوابط و شرایط

 ساالنه رسیدگی سازمان، یك تصویب شامل که گیردمی صورت فرهنگ وزارت طریق از نآ بر دولتی هاینظارت

 .شودمی ... و سازمان عملکرد به مربوط اسناد تقاضای و هاصورتحساب توجیه و گزارش به

 فرانسه فکری مالکیت قانون در شده یبینپیش شرایط تحت ”ساسم“ در اختالفات فصل و حل و رسیدگی روش

 کتبی رضایت بر مشروط دتوانمی تمایل صورت در انجمن و اعضا بین اختالف هرگونه ،آن قطب که است

 که گیرد صورتمدیره هیأت اختیار تحت یافته سازمان میانجیگری روش یك به درگیر، یهاطرف همه مشترک

 صورت به دتوانمی و باشد کتبی باید هادرخواست .گرفت خواهد مستدل تصمیم بیشتر یا ماه دو ظرف

 انجمن برای SACEMporta یا SACEMweb پورتال در کنندگانمشارکت بخش طریق از یا الکترونیکی

 .شود ارسال

 متعهد و کند رسیدگی ،شودمی ارسال آن به که را اختالفاتی سرعت به و زودتر هرچه که است درصدد ”ساسم“

  .کند رسیدگی ممکن نحو بهترین به را کدام هر که شودمی

 جهان سراسر در اثر میلیون 152 دارای و دارد متقابل نامهتوافق خارجی جمعیمدیریت سازمان 112 با ”ساسم“

 .است
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 است ممکن .شودمی پرداخت آثار از یبرداربهره نوع به بسته ی،آورجمع از پس ماه 11 تا 3 ظرف امتیازها حق

سی ،تلویزیون ،رادیو) انتشار منبع به توجه با هاپرداخت .گیرد صورت امتیاز حق پرداخت سال در بار 2 حداکثر

 .دباشمی آثار از یبرداربهره نوع و( ...و  دی

 اعمال یهارویه که دباشمی اشتراک هزینه و آثار ثبت برای شده پرداخت یهاهزینه از ناشی سازمان یهادارایی

 .شودمی تعیینمدیره هیأت توسط ساالنه آنها

 یهاهزینه کسر از پس کلی اصل یك طبق ،است شده یآورجمع انجمن توسط که اثر میعمو اجرای حقوق

 ضوابط و شرایط .شودمی توزیع ،شده اجرا اثر هر ناشر و آهنگساز ،پدیدآورنده به سوم یك صورت به قانونی

 .است آمده میعمو نامهآیین در اعمال قابل مقررات و اصل این از استفاده

 اثر هر ناشر و آهنگساز ،پدیدآورنده بین مکانیکی تکثیر حقوق با رابطه در انجمن طتوس شده یآورجمع درآمد

 اساسنامه با مطابق قانونی یهاهزینه کسر از پس و آنها بین شده تنظیم یهانامهتوافق مطابق موسیقی شدهتولید

  .شودمی توزیع

 200نمایشی درآثار حقوق جمعیمدیریت( دوم فصل

 مستلزم معموالً که شوندمی اپرا و تئاتر باله، کمدی، نمایش ،هافیلمنامه ،هاایشنامهنم شامل نمایشی آثار

 به است ممکن و شوندمی اجرا تئاترها در و صحنه روی معموالً اجراها .است هنرمندان از زیادی تعداد همکاری

 .شوند ضبط آینده در انتشار برای یا شوند داده نشان تلویزیون در همزمان طور

 بازیگران ،صحنه طراحان ،رقص طراحان و کارگردانان ،فیلمنامه نویسندگان و نویساننمایشنامه ،نمایشی آثار در

 ،باشند رایتکپیبر اساس  حقوقی دارای آنها همه است ممکن .دارند نقش نمایشی اثر یك تولید در خوانندگان و

                                           
122 Management of rights in dramatic works 
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 .گیردمی صورت مختلف اشکال به آنها پاداش و مجوزها اما

 .شوندمی اجرا آن معادل و اپرا یهاخانه در ،صحنه روی نیز هانمایش ،اپرا مانند ،موسیقی - نمایشی آثار در

 و 121اپرا اشعار نویسنده آثار این در .کنندمی شرکت دراماتیك موسیقی کارهای در هنرمندان از زیادی تعداد

 .دارند اساسی نقشی آهنگساز

 
 مایشین اثر در ذینفعان روابط -2نمودار

 هدایت با میتی اکنون و باشد شده نویسینمایشنامه نویسنده توسط نمایشنامه یك پیش هامدت است ممکن

 و بازیگران ،صحنه طراحان ،رقص طراحان ،نویساننمایشنامه .بردمی صحنه روی را اثر آن تئاتر کارگردان یك

 اجرا ثرا که زمان هر آنها از برخی و کنندمی تکرار را تمرین آنها .کنندمی شرکت گروهی کار در خوانندگان

                                           
121 librettist 



 های مدیریت جمعی کپی رایت و حقوق مرتبطالگوها و نحوه فعالیت سازمان
 

67

 

 قراردادها این .شودمی توافق تئاتر با فردی قراردادهای در معمول طور به آنها سهم .هستند صحنه روی ،شودمی

 .کندمی مشخص را آنها حقوق و کار شرایط همچنین

 موارد از بسیاری در اما ،کنند عرضه بازار به را خود آثار ندتوانمی آنها .است متفاوت نویسنمایشنامه یك وضعیت

 عنوان به (جمعیمدیریت سازمان) جمعیمدیریت یهاسازمان کشورها از بعضی در .دارند نمایندگانی یا هنمایند

 کشورها از دیگر برخی در اما .کنندمی فعالیت تئاتر و نویسنمایشنامه یك میانای واسطه یعنی نماینده یك

 میعمو شرایط تا کندمی منعقد تئاترها از سازمانی یا تئاتر با را چارچوبی نامهتوافق صرفاً یجمعمدیریت سازمان

 نامهرضایت به ،شودمی استفاده نمایشنامه یا نامهفیلم از که بار هر اما ،کند تعیین را هانمایش از استفاده

 و مذاکره است، ترمطلوب میعمو راردادق در مقرر شرایط از که را شرایطی تواندمی او و است نیاز نویسنده

 است جزئی جمعیمدیریت از نمونه یك این .شودمی صادر خاص شرایط با مجوز مورد هر در یعنی .کند مطالبه

  .است شده مخلوط حقوق از فردی استفاده با جمعیمدیریت عناصر که

 ،هاسازمان این پیشگام که زمانی ،گرددمیبر فرانسه هجدهم قرن به نمایشی آثار زمینه در جمعیمدیریت

 در نویسندگان اخالقی و اقتصادی عالیق به احترام و شناخت از تا شد تأسیس 1222 سال در 121ساسد

 .کند حاصل اطمینان نمایش یهاسالن

 ،نمایشی اثر 122 از بیش مشهور نویسنده ،(1930 - 1002) ولوسو گارسیا انریکه ،آرژانتین در 1912 سال در

 آمریکای در را جمعیمدیریت انجمن اولین و کرد جمع خود خانه در را آرژانتینی معتبر نویسندگان از گروهی

 تشکیل فرانسه در ساسد دنبال به ”آرژنتورس“ .شد شناخته 123 ”آرژنتورس“ عنوان به بعداً که ،کرد ایجاد التین

 را زمینه و بودند خود کشورهای در یجمعمدیریت مفهوم پیشگام نمایشی آثار نویسندگان مورد دو هر در - شد

 .کردند فراهم خالقان و هنرمندان سایر مندیبهره برای

                                           
121 Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) 
123 Sociedad General de Autores de la Argentina (ARGENTORES)، Argentina، www.argentores.org.ar 
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 اقتصاد و بازار سهم (الف

 صنایع جمله از اپرا و نمایشی تولیدات ،موسیقی است، گرفته صورت کشور 121 از بیش در که مطالعاتی طبق

 و ارتباطات ،پخش ،اجرا ،ساخت و تولید ،ایجاد در کامالً که صنایعی یعنی ،آیندمی حساب به رایتکپی اصلی

 از ٪1 هم با اپرا و تئاتر ،موسیقی ،1212 سال در .دارند فعالیت موضوعات سایر یا آثار فروش و توزیع یا نمایشگاه

 یك فرهنگی ترکیب به بسته البته رقم این .است %9 اشتغال از آنها سهم واند داده اختصاص خود به را سهام کل

 122.است متفاوت دیگر کشور به کشوری از ورکش

 را موضوع اهمیت که است فرهنگی میراث رونق و حفظ با همراه اقتصادی ثروت ایجاد لهأمس صنعت این در

 را کشور یك ملی فرهنگی میراث بلکه ،کنندمی غنی را مردم زندگی تنها نه خالقانه کارهای .کندمی دوچندان

 جذب موجب دتوانمی کشور یك فرهنگی میراث .هستند ملت هر هویت از اساسی بخشی و دهندمی تشکیل

 از ناشی یهافعالیت سایر یا موسیقی یا تئاتر یهاجشنواره برای را گردشگران ،شده کشور یك گانکنندبازدید

  .125بیاورد ارمغان به مردم خالق منابع

 ،کشورها برخی در مثال طور به .شود توجه نیز یاجتماع مسائل به باید آنها به مربوط حقوق و آثار این زمینه در

 که است مهم .دارد وجودای مدرسه هاینمایش مانند نمایشی آماتور اجرای برای خاصی یهارویه و قوانین

 رایتکپی به مربوط مقررات و باشند دسترسی قابل راحتی به شرایطی چنین در نمایشنامه از استفاده مجوزهای

  .باشد داشته تمطابق اجرا ماهیت با

                                           
122 WIPO Studies on the Economic Contribution of the Copyright Industries، 2014 

125 From Artist to Audience، WIPO-CISAC-IFRRO Publication، 2004 
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 نمایشی آثار در حقوق مدیریت(ب

 توسط حقوق از فردی استفاده بنابراین و است محدود کشور یك در نمایش یهاسالن تعداد معمول طور به

ای حرفه نهاد یك به را خود آثار نمایندگی نویساننمایشنامه اغلب ،حال این با .است پذیرامکان نویساننمایشنامه

 را خود خالقانه فعالیت ندتوانمی آنها کار این با .کندمی منعقد را الزم قراردادهای آنها طرف از که سپارندمی

 سازمان کشورها از بسیاری در و است متفاوت دیگر کشور به کشوری از نمایندگان ماهیت و تعداد .کنند متمرکز

 .کنندمی ایفا را نمایندگی نقش جمعیمدیریت

 ممکن قراردادها این .کنندمی توافق تئاتر با ،حقوق و کار شرایط تعیین با خالق لپرسن و نمایشی هنرمندان

 به مربوط ضوابط .باشد بازیگران اتحادیه مانند ،هااتحادیه مذاکره مورد چارچوب قراردادهایبر اساس  است

 .کندمی تنظیم زنده یاجراها ضبط برای را شرایطی مثال برای که باشد کار قرارداد از بخشی دتوانمی رایتکپی

 .ادد قرار مذاکره مورد جداگانه را ضوابط و شرایط باید ضبط مورد در ،نباشد اینگونه اگر

 .شوند اجرا و تمرین جداگانه طور به باید که هستند نمایشی آثار از متفاوت شکل دو شدهضبط و زنده اجراهای

 .دارد نیاز نیز مجری هنرمندان اجازه به ،اثر گانپدیدآورند مجوز بر عالوه زنده اجرای از شده ضبط اثر هر

 اجراهای( بازتولید) ضبط مجوز انحصاری حق از معمول طور به مرتبط حقوق صاحبان عنوان به اجراکنندگان

  .شوندمی برخوردار خود

 هنمایند به هانج سراسر در بلکه ،خود کشورهای در تنها نه نویساننمایشنامه و است المللیبین هانمایشنامه بازار

  .دارند نیاز

 هایسازمان تشکیل گفت توانمی شد، اشاره جمعیمدیریت هایسازمان ایجاد تاریخی پیشینه در که همانطور

 در جهان سراسر در جمعیمدیریت یهاسازمان از بسیاری .دارد نمایشی آثار و اجراها در ریشه ،جمعیمدیریت

 .کنندمی تسهیل آماتور وای حرفه یهانمایش در را هابازی به دسترسی و دارند حیاتی نقش هنر، از بخش این
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 آخر حرف .است نماینده یا وکیل نقش ایفاگر یایموسیق - نمایشی و نمایشی آثار زمینه در جمعیمدیریت نقش

 حصاریان مجوز ،شود اجرا هاسالن کدام در وی نمایش گیردمی تصمیم او که آنجا از ،است نویسنمایشنامه با

 را اثر یك تئاتر چندین دهدمی اجازه که انحصاریغیر مجوز یا ،دهدمی اختصاص مدتی برای را خاص تئاتر برای

 .کنند اجرا کشور مختلف مناطق در مثال عنوان به ،زمان همان در

 بستگی آنها مذاکره قدرت به نمایش یك میعمو شرایط با مذاکره درای حرفه یهاجمعیمدیریت سازمان مزیت

 یهامسئولیت و آورندمی بدست را خوبی میعمو ضوابط و شرایط شده شناخته کمتر پدیدآورندگان حتی .دارد

 که واقعیت این .کنندمی ادارهای حرفه روشی به را امتیاز حق پرداخت و حسابداری ،عملکرد گزارش به مربوط

 حفظ مدیریت در را فردی شخصیت ،نه یا دهد زهاجا معین تئاتر یك به که بگیرد تصمیم دتوانمی خودش خالق

 محیط این در را دو این عناصر بهترین که است جمعیمدیریت و فردی حقوق اجرای از ترکیبی بنابراین .کندمی

 121.کندمی ترکیب نظیر بی

 ،دلیل همین به .ادد انجام آماتور هاینمایش برای را انفرادی رویه یك که بود خواهد صرفه بدون و دشوار بسیار

 ،مجوز اعطای به اقدام واند کرده وضع بازار بخش این در راای ساده قوانین جمعیمدیریت یهاسازمان از بسیاری

 .کنندمی توزیع و یآورجمع

 نمایشی آثار در ذینفعان (ج

 و رآثا .هستند حق دارنده یایموسیق - نمایشی و نمایشی کارهای در نمایشی هنرمندان و آورندگانپدید

 .شودمی استفاده آماتور یهاگروه توسط همچنین و هاصحنه سایر وای حرفه تئاترهای توسط آنها یهانمایش

                                           
121 Module 6: Management of rights in dramatic works. Tarja Koskinen-Olsson.Nicholas Lowe.WIPO. 
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 نیز 120نویسفیلمنامه که است 122نویسنمایشنامه یك خالق ،شوندمی اجرا صحنه روی که ییهانمایش برای

 یك در را موجود کتاب ،اصلی نویسنده اجازه با است ممکن( نویسنمایشنامه) ستدراماتی یك .شودمی نامیده

 قرارداد به بسته و آوردمی دست به را اقتباسی نسخه رایتکپی ،حالت این در .دهد تطبیقای صحنه نمایش

 .کند تقسیم نویسنده با را اجرا از حاصل درآمد هر است ممکن ،اقتباس اساس بر حاکم

 .باشد موجود یهاملودی از موسیقی یا باشد شده ساخته نمایش برای خاص طور به است ممکن موسیقی

 کارگردان عنوان به اغلب همچنین و کندمی تنظیم اجرا برای را رقص که است رقص طراح یك باله، در اثر خالق

  .هستند دخیل امر این در نیز موسیقی حقوق صاحبان دیگر و آهنگسازان .کندمی کار اجرا

 شامل پدیدآورندگان .است مهم موسیقی عنصر - موزیکال و اپرا ،اپرا مانند - موسیقی - نمایشی کارهای برای

 موسیقی - نمایشی اثر یك برای را گفتگو یا متن که هستند سراترانه و موسیقی سرایانغزل و آهنگسازان

 هستند افرادی از ییهانمونه ،لباس و صحنه طراحان .است مهمای صحنه اجراهای در بصری عنصر .دننویسمی

 را اصلی نقش است ممکن نیز ویژه یهاجلوه و صدا ،نور که جایی ،کنندمی فعالیت بصری محیط ایجاد در که

 .باشد داشته

 .هستند موسیقی مدیران و ارکستر رهبران ،نوازندگان ،خوانندگان ،رقصندگان ،بازیگران شامل مجری هنرمندان 

 محبوب بسیار اجراهای از برخی .کنندمی شرکت ،زنده اجرای هر در بار صدها گاهی که هستند کسانی آنها

 .دهدمی را روز در بار دو حتی یا روز هر اجرای اجازه که باشند داشته بازیگر یك از بیش است ممکن

 انتخاب را آثار ،کنندمی سازماندهی را اجراها ،شوندمی برگزار اجراها که دیگر یهامکان و اپرا یهاخانه ،تئاترها

 بر را پروژه کل مالی مسئولیت و کنندمی استخدام را خالق پرسنل ،کنندمی مراقبت مجوزها مهه از ،کنندمی

                                           
122 playwright 
120 script writer 
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 هایخانه ،مدارس در ،آماتور یهاگروه توسط ،یافته سازمان کمتر شکل به نیز اجراها اما .گیرندمی عهده

 .شودمی برگزار یمکان هر در تقریباً ،هاکودکستان ،سالمندان

 نمایشی آثار زمینه در جمعیمدیریت هایسازمان انواع( د

 حقوق این .کنندمی مدیریت را نمایشی آثار حقوق که دارد وجود جمعیمدیریت سازمان از مختلفی نواعا

 .کندمی منعکس را کشور اجتماعی و فرهنگی ،تاریخی یهازیرساخت

 نیز دیگر آثار در آنها اکثر .کنندمی مدیریت را نمایشی کارهای فقط جمعیمدیریت هایسازمان ازمیک تعداد

 محیط در آثار مجموعه این از استفاده .تجسمی هنری آثار یا ادبی یا بصری و سمعی آثار خواه ،کنندمی فعالیت

 .است تخصصی یهاجمعیمدیریت سازمان این برای مهم فزاینده وظیفه یك به شدن تبدیل حال در دیجیتال

 .باشد منظوره چند یهاجمعیمدیریت سازمان وظایف از بخشی است ممکن نیز نمایشی کارهای مدیریت

 اعطای موقعیت در و باشد داشته خارجی همتای با نمایندگی یهانامهتوافق است ممکن جمعیمدیریت سازمان

 یهاسازمان - پراکنده نمایندگی گرفتن نظر در با ،حال این با .باشد نیز خارجی مجموعه برای مجوز

 مختلف منابع از خارجی یهانمایشنامه مجوز است ممکن ،مختلف کشورهای در - نمایندگان و یجمعمدیریت

 .شود گرفته

 وظیفه بلکه ،نباشد جمعیمدیریت هایسازمان وظایف جزو نمایشی آثار حقوق مدیریت کشوری در است ممکن

 برایای نماینده توانمی .دهند ائهار خود نمایندگی برای را متفاوتی نمایشی مجموعه هرکدام که باشد هاآژانس

 راای دوگانه وظایف اتحادیه گاهی .باشد داشته وجود ملی کارهای برای دیگری آژانس و خارجی یهانمایش

 .نمایش یهاسالن با رابطه در نمایندگی عملکرد و اعضا منافع میعمو نمایندگی :دهدمی انجام
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 برای ،هانمایشنامه نویسندگان همان اغلب زیرا ،دارد وجود بیعیط رابطه یك بصری و سمعی و نمایشی آثار ینب

 سینمایی و تلویزیونی تولیدات در ،صحنه در است ممکن کارگردانان همچنین .نویسندمی نامهفیلم نیز هافیلم

 .نباشد پذیرامکان اقتصادی نظر از تنهایی به حقوق صاحبان از دسته یك مدیریت است ممکن .کنند کار

 دنیا در موجود مختلف یهامدل ازای ایده تا شودمی ارائه جمعیمدیریت یهاسازمان برخی ساختار ،دامها در

 .شود ارائه

 بصری و سمعی و نمایشی نویسندگان سازمان( 1

 به .است جهان جمعیمدیریت هایسازمان ترینمیقدی جزو که است فرانسه در ساسد مدل این از نمونه اولین

 کسر از پس را شده یآورجمع درآمد و گیردمی پاداش آنها طرف از ،نمایشی آثار نویسندگان هنمایند عنوان

 بنابراین نویسندمی نیز بصری و سمعی یهارسانه برای نویساننمایشنامه از بسیاری .کندمی توزیع ،شده توافق

 تصویری و صوتی زمینه در .دارد وجود بصری و سمعی و نمایشی یهابرنامه مشترک مدیریت برای افزاییهم

 ،تلویزیونی یهاایستگاه با و کندمی کمك آنها اصلی قراردادهای در حقوق صاحبان به لزوم صورت در ساسد

 .کندمی منعقد را مجوز صدور یهانامهتوافق غیره و کابلی یهاشرکت

 التین آمریکای قاره در جمعییتمدیر سازمان ترینمیقدی ،آرژانتین در ”آرژنتورس“ گزینه این از دیگری نمونه

 نسبت را جدید یهاآوریفن و تلویزیون ،سینما ،تئاتر ”آرژنتورس“ .است شده تأسیس 1912 سال در که است

 .کندمی مدیریت خود انتخابیه حوزه به
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 تجسمی و ادبی ،نمایشی نویسندگان سازمان (2

 ،است چاپ حق دارایی مدیریت آژانس یك وبیجن آفریقای در 129(ادبی و هنری ،نمایشی حقوق سازمان) دالرو

 یا اداره ناشران و هنرمندان ،نویسندگان طرف از را چاپ حق مختلف انواع .است شده تأسیس 1912 سال در که

 :از عبارتند مدیریت اصلی یهازمینه .دهدمی مجوز

 ؛شده منتشر یهانسخه از رپروگرافی تکثیر 

 ؛کتاب یهانمایشنامه و موزیکال برای هصحن حقوق جمله از ،عمومی اجرای حقوق 

 تجسمی هنرهای آثار در تکثیر حقوق. 

 هایسازمان از مشخص مثال یك .است 112(جنوبی آفریقای موسیقی حقوق سازمان) سامرو کامل تابع دالرو

 .کندمی کمك نیز آثار یهامجموعه دیگر به که موسیقی کارهای برای جمعیمدیریت

 و نمایشی ،ادبی مجموعه که است جمعیمدیریت هایسازمان از دیگری مونهن 111کره نویسندگان انجمن

 .کندمی مدیریت را تصویری

 هم با میتجس هنری آثار و بصری و سمعی ،ادبی ،نمایشی آثار (3

 لیتا .شد تأسیس اسلوونی درای منطقه آژانس عنوان به 1929 سال از 111(نویسندگان انجمن) لیتا

 و عکاسی هایعکس و بصری و سمعی ،رقص ،نمایشی - موسیقی ،نمایشی ،ادبی حقوق هداوطلبان جمعیمدیریت

 نویسندگان .دهدمی انجام آنها وراث و نویسندگان با نمایندگی توافقات حد در و اساس بر را میتجس هنری آثار

                                           
129 DALRO (Dramatic، Artistic and Literary Rights Organisation) 

112 SAMRO (Southern African Music Rights Organisation) 
111 KOSA (Korean Society of Authors) 

111 LITA (Society of Authors) 
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 تعدادی لیتا ،اوطلبانهد هایمجوز بر عالوه .شوندمی نمایندگی متقابل نمایندگی یهانامهتوافق اساس بر خارجی

 .کندمی مدیریت قانون اجباری مجوزهایبر اساس  نیز را داوطلبانهغیر یهاطرح از

 :منظورهچند یهاسازمان (4

 را نمایشی کارهای جمله از مجموعه چندین که است منظورهچند اصطالح به سازمان یك اروگوئه در 113آگادو

 شرح ندتوانمی بالقوه کاربران که دارد خود سایتوب در نمایشی ثارآ از فهرست یك سازمان این.کندمی مدیریت

 .کنند مطالعه را نمایشنامه هر از کوتاهی

 نمایشی کارهای شامل آنها فهرست که دارد وجود منظورهچند جمعیمدیریت هایسازمان از بسیاری ،آفریقا در

 111فرانکوفون در منظورهچند یهاسازمان این از ییهانمونه توگو در 115بوتودرا و مالی در 112بومدا .دباشمی نیز

 .هستند آفریقا

 نمایشی آثار زمینه در جمعیمدیریت سازمان موفق نمونه (ه

 در .هستند ”سیزاک“ به وابسته ،نمایشی آثار مدیریت به مربوط جمعیمدیریت یهاسازمان ،المللیبین سطح در

 دنیای از را پدیدآورندگانی112بصری و سمعی و ادبی ،نمایشی پدیدآورندگان المللیبین شورای ،فدراسیون این

 .آوردمی هم گرد بصری و سمعی یهاآفرینش و ادبیات ،تئاتر

                                           
113 AGADU (Asociación General de Autores del Uruguay)  
112 Bureau Malien du Droit d’Auteur (BUMDA)، Mali، www.bumda.cefib.com 
115 Bureau Togolais du Droit d’Auteurs (BUTODRA)، Togo، www.butodra.org 
111 Francophone Africa 
112 CIADLV 
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 1911 سال در مرکز این .کندمی فعالیت پدیدآورندگان حقوق از حمایت و شناخت افزایش جهت در ”سیزاک“

 شیلی دو سانتیاگو ،(مجارستان) بوداپست درای منطقه دفاتر با پاریس در آن مرکزی دفتر و شد تأسیس

 .است سنگاپور و( جنوبی آفریقای) ژوهانسبورگ ،(شیلی)

 هایسازمان این .است آورده هم گرد کشور 112 از بیش در جمعیمدیریت سازمان131 سیزاک ،1212 سال در

 ،بصری و سمعی :اصلی مجموعه پنج در فعال پدیدآورنده میلیون چهار از بیش نمایندگی جمعیمدیریت

 جهان سراسر در سازمان 35 حدود تعداد این از که دارند را میتجس هنرهای و موسیقی ،ادبیات ،نمایشی

 .کنندمی مدیریت را نمایشی آثار مجموعه

 و فیلم کارگردانان ،نویسندگان تا رقص طراحان و نویساننمایشنامه از اعم نمایش هنر جوامع سازمان، اعضای

 و سمعی و ادبی نمایشی، پدیدآورندگان المللیبین شورای ماموریت .شوندمی شامل را فیلم نکنندگااقتباس

 .دارد ارتباط آنها جوامع و نویسندگان آن وضعیت و عالقه با مستقیماً که است مسائلی تمام مطالعه بصری،

 رویکرد یك روی ،فاعید رویکرد جای به ،شد تصویب 1211 مارس در که ،”سیزاک“ جدید مأموریت و اندازچشم

 و عادالنه سهم ،عادالنه رصتف شعار با نیز 1212 سال در که است متمرکز نویسندگان حقوق ارتقا و ترفعاالنه

 .شد کیدأت موضوع این بر اعضا همه برای عادالنه پرداخت

 

 110ویوام :مثال

 1222 تقریباً که است بنیادی واموی .است تلویزیون و سینما کارگردانان برای هلند جمعیمدیریت سازمان ویوام

 به مربوط حقوق و یبرداربهره حقوق از برخی وابسته مدیران .کندمی نمایندگی را هلندی وابسته کارگردان

 نامهتوافق اساس بر همچنین ویوام .کنندمی منتقل ویوام به همکاری قرارداد امضای هنگام را عادالنه اجرت

                                           
110 VEVAM 
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 خارجی کارگردانان نماینده ،است شده منعقد خارجی رایتکپی یهاانجمن با که متقابل یا طرفهیك نمایندگی

 را ییهاپاداش ،زیر یهایبرداربهره به توجه با ویژه به ،بصری و سمعی کارهای از استفاده برای ویوام .است

 .کندمی قسیمت ،توزیع قوانین طبق را درآمد کلیه ویوام .کندمی توزیع و یآورجمع

 برای کسر از عدب نویسندگان حقوق از یبرداربهره از حاصل درآمد و کندمی فعالیت غیرانتفاعی صورت به ویوام 

 .شودمی توزیع کارگردانان ینب کامل طور به ،اداری یهاهزینه و فرهنگی یا / و اجتماعی اهداف

 .است ”سیزاک“ اعضای از ویوام

 219نشر و چاپ در حقوق جمعیمدیریت( سوم فصل

 گیردمی بر در را خدمات و محصوالت از وسیعی طیف که است جامعه یك خالق صنایع بزرگترین از شرن و چاپ

 هاییفعالیت خالق، صنایع از منظور .ددهمی قرار دسترس در دیجیتال و آنالوگ قالب دو در را متنی محتوای و

 از ترکیبی صنایع، این .دارند را رکا و ثروت تولید پتانسیل و بوده فردی استعداد و مهارت آنها ریشه که است

 صنایع از حاصل محتوای .دارند فرهنگی و نامحسوس ماهیت که است محصوالتی سازیتجاری و تولید خالقیت،

 موارد جمله از .شود ظاهر خدمات یا کاال شکل در تواندمی و شود می محافظت رایتکپی توسط نوعی به خالق،

 و فیلم مد، طراحی، دستی، صنایع زینتی، اشیای و هنر بازار معماری، یغات،تبل از عبارتند خالق صنایع مشمول

  .ایرایانه و ویدئویی یهابازی و رادیو تلویزیون، افزار،نرم انتشارات، نمایشی، هنرهای موسیقی، ویدئو،

 زاای گسترده طیف که است کشورها از بسیاری در فرهنگی صنعت تنها و بزرگترین نشر و چاپ مروزها

 ،هاکتاب .دهدمی پوششای حرفه بازارهای و مشاغل برای هم و دگانکننمصرف برای هم را خدمات و محصوالت

                                           
119 Management of rights in print and publishing 
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 و آنالوگ هایقالب صورت به آنها .است موارد این از نمونه چند تنها هاروزنامه و نشریات ،مجالت ،علمی مجالت

 .شوندمی منتشر دیجیتال

 در ،افزارنرم صنعت کنار در ،کشور یك( GDP) داخلی ناخالص تولید در ادبیات و مطبوعات اقتصادی سهم

 .است سهم بزرگترین دارای چاپ حق بر مبتنی صنایع اقتصادی اهمیت گیریاندازه

 در .هستند چاپ حق دارای قرارداد یا / و قانون اساس بر آنها .نامندمی حقوق صاحبان را ناشران و نویسندگان

 ،شودمی اعمال ناشران و نویسندگان بین مستقیم قرارداد طریق از عمدتاً نشر و اپچ در رایتکپی که حالی

 .کرد مدیریت جمعی طور به مؤثر طور به را حقوق توانمی که دارد وجود مواردی

 که هستند کاربردهایی از ییهانمونه ،بزرگ مقیاس در سازیدیجیتالی و رپروگرافی مانند ،باال حجم در تکثیر

 ،حقوق صاحبان حقوق مدیریت برای عملی روشی نمایانگر اغلب و دارد کاربرد آنها مورد در معیجمدیریت

 .است کل در جامعه و کاربران

 اقتصاد و بازار سهم (الف

 و افزوده ارزش تولید زمینه در را رایتکپی بر مبتنی صنایع سهم بیشترین کشورها بیشتر در ادبیات و مطبوعات

 کشورهای در را سهام کل از %39 ،1212 سال در گرفته صورت مطالعات طبق و شتهدا داخلی ناخالص تولید

 بوده کل از درصد %23یعنی ،بیشتر اشتغال میزان سنجش هنگام در سهم این .دهدمی تشکیل مطالعه مورد

 112.است

 جنوبییآفریقا ناشران انجمن .داد نشان جنوبیآفریقای موردی مطالعه با توانمی را نشر صنعت اهمیت

 1210 به مربوط گزارش آخرین و کندمی منتشر را کشور نشر صنعت وضعیت مورد در نظرسنجی یهاگزارش

 هکرد کسب درآمد میلیارد 5/3 حدود جنوبیآفریقای نشر صنعت ،1210-19 هایسال رد که دهدمی نشان

                                           
112 WIPO Studies on the Economic Contribution of the Copyright Industries، 2014. 
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 انتشارات کشور این در .یتجار و دانشگاهی ،یآموزش :از عبارتند کشور این در انتشارات اصلی بخش سه .است

 مالیات و تخفیف یعنی ،بوده خالص شده ذکر درآمد تمام .دهدمی تشکیل را درآمد ٪12 حدود یآموزش بخش

 111.است شده کسر آن از افزوده ارزش بر

 را یآثار آنها .هستند دیجیتالی و چاپی مواد ناشران و مختلف انواع از نویسندگان ،بازار این در اصلی بازیکنان

 .دهندمی قرار عموم دسترس در را مطالب و کنندمی خلق

 و دانشمندان ،نگارانروزنامه ،مترجمان تا گرفته داستانیغیر و یداستان نویسندگان از بخش این در نویسندگان

 سایر و گرافیك طراحان ،تصویرگران ،عکاسان - بصری خالقان .شوندمی شامل راای حرفه نویسندگان دیگر

 و نشریه ،مجله ،ژورنال ،کتاب ناشران .کنندمی کمك انتشارات بصری عنصر به - میتجس هنرهای ندانهنرم

 قرار دسترس در و ایجاد در موسیقی ناشران و سرایانغزل ،آهنگسازان .کنندمی عرضه بازار به را آثار روزنامه

 .دارند فعالیت آهنگ و نت یهاکتاب دادن

 و چاپ در چاپ حق .کنندمی استفاده یا دارند قراردادها یا / و قانون اساس بر را چاپ حق ناشران و ویسندگانن

 که دارد وجود مواردی اما ،شودمی اعمال ناشران و نویسندگان بین مستقیم قرارداد طریق از عمدتاً نشر

 .شودمی اعمال جمعیمدیریت

 نشر و چاپ در حقوق مدیریت( ب

 بین مستقیم قراردادهای با حقوق یعنی ،شودمی اعمال جداگانه رتصو به اولیه حقوق ،نشر و چاپ در

 بازاریابی کاربران ینب را خدمات و محصوالت ناشران ،شودمی اعمال و آیدمی دست به ناشران و نویسندگان

 خاص یهااستفاده و رپروگرافی تکثیر مانند ،زیاد حجم در یهااستفاده موارد در جمعیمدیریت .کنندمی

                                           
111 Publishers’ Association of South Africa (PASA): Annual Book Publishing Industry Survey Report، 2018-2019. 
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 در .شوندمی نامیده 111تکثیر یهاسازمان معموالً زمینه این در جمعیمدیریت یهاسازمان .دارد کاربرد ،تالدیجی

 شده ایجاد ادبی آثار مختلف کاربردهای مدیریت برای ادبی حقوق جمعیمدیریت سازمان ،کشورها از بعضی

 .است

 مواد از گسترده استفاده دهندهنشان و یردگمی صورت جامعه جای همه در دیجیتال کپی و برداریکپی ،مروزها

 تهدیدی ،شود انجام ناشران و نویسندگان رضایت بدون و بماند باقی پاداش بدون کاری چنین اگر .است چاپی

 .است انتشار و چاپ در درگیر افراد همه برای

 متمرکز را خود خالقانه تفعالی ندتوانمی نویسندگان ،رایتکپی مدیریت برای تکثیر حقوق یهاسازمان اجبار با

 پاداش .کندمی صدق نیز ناشران مورد در امر همین .کنند دریافت پاداش خود آثار از استفاده برای و کنند

 هایکتاب سازدمی قادر را آنها که است آنها سرمایه بازگشت از بخشی تکثیر یهاسازمان توسط شده دریافت

 .بیاورند بازار به را نشریات سایر و جدید

 پخش حقوق و میعمو اجرای ،تکثیر هزینه متولی ادبی حقوق جمعیمدیریت هایسازمان ،کشورها از برخی در

 سازمان توسط مشترک طور به دتوانمی همچنین 113عمومی عاریه حق .هستند ادبی آثار با رابطه در

 اجازه حق صاحبان یرسا و نویسندگان به که است قانونی حق میعمو عاریه قح .شود اداره جمعیمدیریت

 .کنند دریافت دولت از راای هزینه ،عمومی یهاکتابخانه توسط خود یهاکتاب رایگان عاریه جبران برای دهدمی

 به جهان کشور 11 حدود در حاضر حال در و بوده "پرداخت بدون استفاده عدم" اصلبر اساس  حق این

 112.است شده شناخته رسمیت

                                           
111 reproduction rights organizations (RROs) 
113 Public lending right (PLR) 

112 The public lending right and what its doe. June 2018. Jim Parker.WIPO magazine. 
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 نشر و چاپ در حقوق ذینفعان( ج

 یا اجازه مورد در گیریتصمیم حق اثر یك نویسنده به قانون این .است شروع نقطه مثل کثیرت انحصاری حق

 ممکن حقوق دارنده .شود واگذار یا منتقل است ممکن حق این .دهدمی را تکثیر توسط آن از استفاده ممنوعیت

 سازمان مانند ،دیگری به که بگیرد تصمیم دتوانمی یا کند استفاده خود حق از شرایطی هر در بخواهد است

 زیر از رپروگرافی تولید حق .دهد اجازه موارد همه در یا خاص موارد در حق این از استفاده برای تکثیر، حقوق

 .است تکثیر حق یهامجموعه

 مختلف سناریوهای ایجاد به منجر قانونی مختلف یهاگزینه و دارد وجود روشنی ارتباط مدیریت و قوانین بین

  .شودمی کاربران و حقوق صاحبان برای

 یهاسازمان فعالیت ،کندمی فراهم را خود شکل ترینخالص در تکثیر انحصاری حق یك قانون که مواردی در

 جمعی داوطلبانه مجوز ،مجوز این .است حقوق صاحبان سوی از داوطلبانه اختیارات اساس بر فقط تکثیر حق

 مذاکره مجوزها درخصوص ،دارد نمایندگی که حقوقی صاحبان طرف از تکثیر حق سازمان و شودمی نامیده

 درخواست دهد،می پوشش را حقوق صاحبان این آثار که مجوزهایی ندتوانمی فقط کاربران ،نتیجه در .کندمی

 .دارد وجود آمریکا متحده ایاالت در مثال عنوان به مورد این .کنند

 صاحبان چالش با مقابله هدف با جمعیمدیریت برای پشتیبانی سازوکار نوعی شامل قانون ،کشورها از بعضی در

 چنین از مدل سه .کندمی حفظ نیز را انحصاری حق یك حال عین در و است 115نماینده بدون حقوق

 .111اجباری جمعیمدیریت و قانونی فرض ،گسترده جمعی مجوز :از عبارتند قانونی پشتیبانی یهامکانیسم

 .دهندمی ارائه را سازوکارها این از ییهانمونه فرانسه و زیمبابوه ،ندیناویاسکا کشورهای

                                           
115 non-represented rights holders 
111 extended collective license، legal presumption and obligatory collective management. 
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 برای حقوق صاحبان و شده داده قانون در کپی برای رضایت ،باشند داشته پاداش حق فقط حقوق صاحبان اگر

 توزیع و یآورجمع برای تکثیر حقوق سازمان خدمات صورت این در .کنندمی دریافت پاداش بردارینسخه این

 موارد در .دارد وجود دولتی و آموزشی برداریکپی در استرالیا در مثال برای مورد این .است نیاز مورد الزحمهحق

 باز .کرد تهیه کپی تجهیزات در چاپ حق پرداخت طریق ازای ویژه غرامت یا پاداش ،قانون طبق توانمی دیگر

 گفته نیز "112عوارض" آنها به که هستند هاپرداخت توزیع و یآورجمع مسئول هاتکثیر حقوق سازمان هم

 .دارد وجود بلژیك در مثال برای مورد این .شودمی

 یا ءاستثنا با چه و 110منصفانه معامالت / عادالنه استفاده صورت به چه ،رایگان یهااستفاده شامل قانون این اگر

 صاحبان رضایت بدون مواردی چنین رد کردن کپی .نیست مدیریت به نیازی ،باشد تکثیر حق در 119محدودیت

 واقعی مانع یك دتوانمی مبهم و گسترده رایگان کاربردهای .است مجاز آنها برای پاداش پرداخت بدون و حقوق

 .سازد غیرممکن را جمعیمدیریت و باشد

 تصویر و متن بر مبتنی آثار به مربوط جمعیمدیریت هایسازمان انواع (د

 درآمد افزایش ،ملی رایتکپی زمینه در یگذارقانون برای را میمه حمایتی سازوکار رتکثی حقوق سازمان یجادا

 .کندمی فراهم آنها خالق گذاریسرمایه از حمایت و تشویق و ملی حقوق صاحبان

 :از عبارتند آنها یهازیرمجموعه و رپروگرافی تکثیر مدیریت برای عملیاتی اصلی یهاسیستم

 132جمعی داوطلبانه مجوز -1

 131یگذارقانون حمایت با جمعی مجوزهای -1

                                           
112 levies 
110 fair use/fair dealing 
119 exception or limitation 
132Voluntary collective licensing  
131 Collective licensing with legislative support 
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 131جمعی شدهتمدید مجوز 

 قانونی فرض 

 133اجباری جمعیمدیریت 

 132داوطلبانهغیر جمعیمدیریت -3

 135داوطلبانهغیر مجوزهای 

 131مالیات دریافت سیستم طریق از پاداش 

 صاحبان راکث برای یا کامل طور به مجوزها ،انحصاری حق داشتن صورت در .است حق ماهیت در اصلی تفاوت

 یکی مجوز صدور .دارد وجود شده محافظت آثار از استفاده منع امکان .است داوطلبانه اختیاراتبر اساس  حقوق

 .است جمعیمدیریت اساسی عناصر از

 برداریکپی بنابراین .دهدمی پاداش حق صاحبان به فقط قانون این ،داوطلبانهغیر جمعیمدیریت یهاسیستم در

 و پاداش یآورجمع برای .بگیرند عادالنه پاداش دارند حق آنها اما ،گیردمی صورت حقوق انصاحب رضایت بدون

 .است الزم جمعیمدیریت ،حقوق صاحبان بین آن توزیع

 تحلیل و تجزیه باید بنابراین .باشند مؤثر ندتوانمی مختلف عملیاتی یهاسیستم همه که دهدمی نشان تجربه

 اقتصادی ،سیاسی ،حقوقی یهاواقعیت با و است ترمناسب کشور یك یهارساختزی برای سیستم کدام که شود

 .دارد مطابقت آن المللیبین تعهدات همچنین و اجتماعی و

                                           
131 Extended collective license 
133 Obligatory collective management 
132 Non-voluntary collective management 
135 Non-voluntary licenses 
131 Remuneration through a levy system 
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 جمعی داوطلبانه مجوز (1

 حمایت تحت مواد از استفاده برای را مجوزهایی تکثیر حقوق سازمان ،جمعی داوطلبانه مجوزهای صدور در

 .کندمی صادر ،کند اقدام آنها طرف ازاند داده اختیار آن به که حقوق صاحبان از گینمایند به رایتکپی

 برای و ملی حقوق صاحبان توسط شده داده اختیارات طریق از را مجوز صدور مجوز هاتکثیر حقوق سازمان

 دریافت یگرد کشورهای در تکثیر حق هایسازمان با جانبه دو یهانامهتوافق طریق از المللیبین فهرست

 .شوندمی تنظیم متقابل نمایندگی اصل اساس بر معموالً نمایندگی یهانامهتوافق این .کنندمی

 معموالً  کاربران حال این با .شوند نزدیك نیستند، هاسازمان عضو که یحقوق صاحبان به مستقیماً باید کاربران

 میسیست چنین در تکثیر حقوق سازمان .تندهس خاص گروه یك کارهای همه برای مجوز دریافت به مندعالقه

 تکثیر حقوق سازمان بند این در .بگیرد نظر در را مجوز قرارداد در غرامت پرداخت قرارداد پیشنهاد است ممکن

 حقوق سازمان اعضاغیر یا اعضا از اعم کاربر علیه حق دارنده هر توسط که ادعاهایی کلیه که کندمی موافقت

 پوشش تحت مجوز توسط حقوق دارنده عضویت صورت در که دهد مالی پوشش را شده رائها کاربر علیه تکثیر

 132.کند منتقل کیفری قوانین طبق را مسئولیت دتوانمین قرارداد وجود این با .گرفت خواهد قرار

 متحده ایاالت :1مثال

 که شد تأسیس دهمتح ایاالت کنگره پیشنهاد به 1920 سال در 130سیسیسی شرکت ،رایتکپی سویهت مرکز

 اخیراً  که رایتکپی قانون با انطباق در تسهیل ایجاد برای امتیاز حق و حقوق تبادل برای کارآمد سازوکاری

 تشکیل را سیسیسی تا آمدند هم گرد کاربران و ناشران ،پدیدآورندگان .است شده ایجاد ،شده نظر تجدید

 مواد از استفاده مجوز برای را مجوزهایی سیسیسی اما ندارد وجود میمستقی یگذارقانون مرجع هیچ .دهند

 .آوردمی دست به شخصی حقوق صاحبان با داوطلبانه قراردادهای طریق از چاپ حق دارای

                                           
132 Module 4: Management of rights in print and publishing. Tarja Koskinen-Olsson. Nicholas Lowe.wipo.2012 

130 Copyright Clearance Center، Inc (CCC) 
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 و نویسندگان .است انحصاریغیر قراردادهای اساس بر فقط سیسیسی طریق از جمعی داوطلبانه مجوز ،بنابراین

 آنها هابرنامه اکثر در .شود گنجانده مجوز صدور مختلف یهابرنامه در ثاریآ چه که کنندمی تعیین ناشران

 .کنند تعیین کار هر برای جداگانه صورت به را هاقیمت ندتوانمی

 کنیا :2مثال

 همچنین قانون این در البته است کنیا در داوطلبانه اختیاراتبر اساس  مجدد بردارینسخه برای مجوز صدور

 تأسیس 1995 سال در ،139(کوپیکن) کنیا تکثیر حقوق انجمن .دارد نیاز دولت تصویب به یاربردبهره از قبل

 سازمان اولین کوپیکن .شد توزیع آن از پس سال و کرد کار به شروع 1222 سال در آن مجموعه اولین .شد

 .درسی ثبت به رایتکپی مقررات تحت ،کنیا رایتکپی دایره توسط که بود کنیا در جمعیمدیریت

 یگذارقانون حمایت با جمعی مجوز صدور (2

 کامل پوشش تضمین اصلی ایده .شودمی حمایت قانون توسط کشورها برخی در جمعی داوطلبانه مجوز صدور

 سازمان هیچ که آنجا از .است نماینده بدون حقوق صاحبان چالش بردن بین از و کاربران برابر در مجوز

 ،جهان کشورهای همه به رسد چه ،کند نمایندگی خود کشور در حقوق احبانص همه از دتوانمین جمعیمدیریت

 یکسان هامدل این در اساسی ایده .دهد پوشش را نماینده بدون حقوق صاحبان وضعیت دتوانمی قانونی حمایت

 .است متفاوت یگذارقانون روش اما ،است

 :کنندمی کار یقانون پشتیبانی مختلف یهامکانیسم تحت هاتکثیر حقوق سازمان

 جمعی شدهتمدید مجوز 

 قانونی فرض 

 اجباری جمعیمدیریت. 

                                           
139 KOPIKEN 
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 جمعی شدهتمدید مجوز -2-1

 تحت نیز را نماینده بدون حقوق صاحبان تا دهدمی گسترش را رایتکپی مجوز اثرات گسترده جمعی مجوز یك

 نیز نماینده بدون حقوق صاحبان بین را الزحمهحق باید مجوز صادرکننده تکثیر حقوق سازمان .دهد قرار پوشش

 .کند توزیع

( ECL122) یافته توسعه گسترده مجوز عنوان تحت را قانونی حل راه اروپا شمال کشورهای ،1922 دهه طول در

 قابل تعداد که ییهاسازمان و کاربران بین یهانامهتوافق ،قوانین این اساس بر .کردند معرفی رپروگرافی زمینه در

 شود تمدید قانون موجب به دتوانمی ،کنندمی مدیریت مشخص آثار از دسته یك در را حقوق صاحبان از توجهی

 که است این ECL اساسی عنصر یك .(تمدید اثر) دهد قرار پوشش تحت را دسته آن در حقوق صاحبان کلیه تا

 کشورهای در یستمس این .کنند خارج مجوز صدور از را خود کارهای یعنی ،دارند انصراف امکان حقوق صاحبان

 .دارد وجود اروپا شمال

 حال در دیگر کشورهای از تعدادی در اکنون ،شد آغاز اسکاندیناوی کشورهای در ابتدا از که حقوقی روش این

 و آموزش در دیجیتال کپی ،جمعی یافتهتوسعه مجوز اکنون ،رپروگرافی شروع با .است بررسی حال در یا ،اجرا

 121.دهدمی پوشش را هاکتابخانه

 دانمارک :مثال

 بودن شرایط واجد برای .شوند تأیید دانمارک فرهنگ وزارت توسط باید دانمارک در جمعیمدیریت هایسازمان

 صاحبان از توجهی قابل تعداد نمایانگر باید ،جمعی گسترده مجوز سیستم تحت سازمانی عنوان به 121دان کپی

                                           
122 extended collective license (ECL) 
121 Module 4: Management of rights in print and publishing. Tarja Koskinen-Olsson. Nicholas Lowe.wipo.2012. 

121 Copy-Dan 
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 دان کپی و کاربران بین کهای نامهتوافق 123.شودمی فادهاست دانمارک در که باشد آثار از خاصی نوع حقوق

 .کند یبرداربهره نماینده بدون و نمایندگی حقوق صاحبان آثار از که دهدمی را حق این کاربر به شده منعقد

 سال در شده تمدید گسترده مجوز .کرد آغاز 1902 سال از مجوز با را آموزشی یهافعالیت ابتدا در دان - کپی

 در .دهد پوشش خصوصی و دولتی یهابخش در را هاشرکت و مشاغل از برداریکپی تا یافت گسترش 1905

 توسط دیجیتال کپی به 1221 سال در و آموزشی یهافعالیت در دیجیتال کپی مجوز 1990 سال بازبینی

 .یافت گسترش تحقیقاتی یهاکتابخانه

 قانونی فرض -2-2

 سازمان که کندمی فرض قانون این .است اختیاری عمل یك ،انحصاری حق یك عنوان به تکثیر حق مدیریت

 مجوزهای بنابراین و کنند توصیه را آن خالف آنها اینکه مگر است حقوق صاحبان همه نماینده جمعیمدیریت

 .است جمعی شده تمدید مجوز اثر مشابه تقریباً قانونی فرض اثرات .دهدمی پوشش کامالً را تکثیر حقوق سازمان

 زیمبابوه:مثال

 تصویب 1221 سال پایان در هانامهآیین .است اجرا حال در زیمبابوه در مرتبط حقوق و رایتکپی جدید قانون

 است این فرض این نتیجه .است شده ثبت یآورجمع یهاانجمن مورد در فرض یك شامل قانون 115 بند .شد

 هنمایند ،کنندمی نمایندگی را خاص گروه یك ضایاع اکثریت که ییهاجمعیمدیریت سازمان شودمی فرض که

 .هستند طبقه و گروه آن در حقوق صاحبان کلیه

 اجباری جمعیمدیریت -2-3

 انتخاب حق صاحبان اجباری، جمعیمدیریت موارد در اما ،است اختیاری ،انحصاری حق یك به مربوط اعمال

 .گیرد صورت جمعیمدیریت سازمان قطری از باید ادعاها کلیه .ندارند فردی صورت به را مجوز

                                           
123 COPY-DAN Writing، Denmark، www.copydan.dk 
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 فرانسه :مثال

 این .کرد مطرح رپروگرافی تکثیر حق زمینه در را اجباری جمعیمدیریت مفهوم فرانسه قانون ،1995 سال در

 توسط باید که ،کندمی منتقل جمعیمدیریت سازمان یك به را تکثیر مجوز در نویسنده انحصاری حق قانون

 از و شده توافق صاحبان توسط اما است نشده تعیین قانون توسط مجوزها شرایط .شود تصویب فرهنگ وزارت

 .شودمی مذاکره کاربران با مصوب جمعیمدیریت سازمان طریق

 یهابرگه برای 125سیم و نشریات و هاکتاب برای 122 سیافسی :است کرده تأیید را سازمان دو فرهنگ وزارت

 کاربران به تکثیر مجوز اعطای به مجاز تنهایی به و هستند حقوق صاحبان کلیه نماینده قانون موجب به موسیقی

 فردی حقوق دارنده یك زیرا ،کندمی محافظت کاربران موقعیت از این .هستند شده منتشر آثار همه برای

 .کند ادعا آنها علیه دتوانمین

 داوطلبانه غیر جمعیمدیریت -3

 صاحبان طرف از یتموافق هیچ نتیجه در و شودمی داده قانون سطتو کپی مجوز ،داوطلبانهغیر سیستم یك در

 .شودمی جمع تکثیر حقوق سازمان توسط که دارند را پاداش دریافت حق آنها ،حال این با .نیست الزم حقوق

 تکثیر حقوق سازمان یهافعالیت در گزینه دو هر و دارد وجود راه دو داوطلبانهغیر طرح یك ساختن برای

 :از عبارتند که شوندمی استفاده

 داوطلبانهغیر مجوز 

 مالیات دریافت سیستم طریق از پاداش 

 

                                           
122 CFC (Center Français d’exploitation du droit de Copie) 
125 SEAM (Société des Editeurs et Auteurs de Musique 
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 داوطلبانهغیر مجوز -3-1

 کاربران و حق صاحبان که باشد استفاده هزینه دتوانمی پاداش .ندباشمی نوع دو داوطلبانهغیر مجوزهای

 .(قانونی مجوز) کند تعیین دتوانمی قانون را مهالزححق یا و( اجباری مجوز) کنند مذاکره آن درباره ندتوانمی

 کشورها از بعضی در .گیرندمی قرار داوطلبانهغیر مجوزهای از تریگسترده دوره تحت اجباری و قانونی مجوزهای

 ،دیگر برخی در .شودمی ارائه دولتی برداریکپی برای یا و آموزش در برداریکپی برای فقط داوطلبانهغیر مجوز

 مصارف از برخی قانونی مقررات ،کشورها از بعضی در .دهدمی پوشش را هابرداری کپی تمام داوطلبانهغیر مجوز

 .دهدمی پوشش نیز را دیجیتالی

 سنگاپور :مثال

 توسط آثارمیعمو ارتباط یا کپی اجازه که کندمی فراهم را آموزشی قانونی مجوز ،سنگاپور رایتکپی انونق

  .دهدمی خاصی یهامحدودیت هب روطمش را آموزشی سساتؤم

 انجمن عضو که کتاب نویسندگان و ناشران از 121(سنگاپور رایتکپی اداره و مجوز صدور انجمن) کلس

کپی شامل حکم این .دکن مدیریت آنها طرف از را آموزشی قانونی مجوزهای که دارد را اختیار این ند،باشمی

 .شودمی توافق آموزشی سساتؤم و کلس بین معمول طور به مجوز یهاهزینه .است دیجیتال و آنالوگ برداری

 قابل مبلغ تعیین برای است ممکن که است کرده یبینپیش بردارینسخه حق قانون ،توافق عدم صورت در

 .شود درخواست رایتکپی دادگاه از پرداخت

 مالیات دریافت سیستم طریق از پاداش -3-2

 صاحبان رضایت زیرا ،است داوطلبانه غیر مجوز صدور از دیگری نوع لیاتما دریافت سیستم طریق از پاداش

 .باشند داشته عادالنه غرامت یا عادالنه پاداش دارند حق آنها اما ،نیست نیازی برداریکپی برای حقوق

                                           
121 The Copyright Licensing and Administration Society of Singapore (CLASS)، Singapore، www.class-

singapore.com 
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 :است شده تشکیل عنصر دو از اغلب مالیات سیستم

 خواننده چاپگر ،فکس دستگاه ،کپی دستگاه دمانن ،(تجهیزات مالیات دریافت) افزارسخت برای پرداختی، 

 .دیویدی و دیسی یهامشعل و منظوره چند یهادستگاه ،اسکنر

 تحقیقاتی و دولتی سساتؤم همچنین و هاکتابخانه ،هادانشگاه ،هاکالج ،مدارس توسط که کاربر پرداخت 

 .شودمی پرداخت زیاد حجم با برداریکپی برای

 در .دارد وجود اپراتور عوارض و تجهیزات از ترکیبی ،دارند پاداشی یهاسیستم چنین که کشورهایی اکثر در

 .است پرداخت قابل تجهیزات به مربوط یهاهزینه فقط کشور چند

 فتوکپی کاغذ مانند اساسی مواد برای مالیات وضع یبینپیش قانون در که هستند کشورها از برخی همچنین

 به معمول طور به هزینه این اما ،است محلی سازنده یا کنندهوارد عهده هب عوارض پرداخت تعهد .است شده

 .دارد ثانویه مسئولیت ،هزینه پرداخت قبال در فروشنده ،کشورها از برخی در .شودمی منتقل دهکننمصرف قیمت

 دیجیتال کپی امکان که دهدمی پوشش نیز را تجهیزات ازای مجموعه مالیات، سیستم با داوطلبانهغیر یهاطرح

سی کپی دستگاه ،چاپگرها ،منظورهچند ابزارهای ،اسکنرها مانند ،کندمی فراهم را تصاویر و متن بر مبتنی آثار از

 .شخصی یهارایانه و دیویدی / دی

 بلژیک :مثال

 (اروپا اتحادیه) جامعه درون خریداران و واردکنندگان ،تولیدکنندگان :است زیر شرح به مالیات عملکرد

 یهادستگاه نمابر، و کپی یهادستگاه - کپی یهادستگاه همه برای را مشخصی مبلغ باید( مشارکت بدهکاران)

  .کنند پرداخت شوند، بلژیك بازار وارد خواهندمی که - اسکنرها و اداری افست

 دستگاه در رایتکپی دارای آثار از که حقوقی و حقیقی اشخاص همه :است زیر شرح به اپراتورها مالیات عملکرد

 دارای آثار از شده ساخته یهانسخه تعداد با متناسب باید ،کنندمی کپی خود کنترل و نظارت ،شارژ تحت
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 یهامغازه ،هاشرکت بیشتر آنها .داندمی 122"پاداش بدهکاران" را آنها قانون .کنند پرداخت پاداش ،رایتکپی

 .هستند افراد و متخصصان ،مستقل کارگران ،هاانجمن ،مدارس ،دولتی نهادهای ،کپی

 ٪22 حدود ،است تجهیزات بر مالیات دریافت محل از 120 رپروبل توسط شده یآورجمع درآمد اکثر که حالی در

 .است اپراتور یهاهزینه از

 مکمل است ممکن داوطلبانه مجوز صدور .شودمی استفاده کشور یك در مدل یك از بیش مورد چندین رد

 شامل رایتکپی قانون که کشورهایی در .باشد کاربران تقاضای به پاسخگویی برای لبانهداوطغیر یهاطرح

 ییهاطرح داوطلبانه مجوزهای صدور جهت حقوق صاحبان ،شودمی استفاده مناطق از برخی برای قانونی مقررات

 حقوق صاحبان فهرست مجوزها ،ها بخش این در .اندکرده ایجاد دیگر هایبخش در کاربر نیازهای رفع برای را

 .دهدمی پوشش را مجاز

 استرالیا :مثال

 سایر برای .است 1910 سال در استرالیا رایتکپی قانون از بخشی دولتی کپی مقررات و آموزشی قانونی مجوز

 مطبوعات ،هاشرکت توسط هااستفاده از وسیعی طیف شامل هامثال .شودمی ارائه داوطلبانه مجوزهای ،بخشها

 .شودمی استفاده ...و محلی دولت ،هاانجمن ،دولتی

 تصویر و متن بر مبتنی آثار زمینه در جمعیمدیریت هایسازمان موفق نمونه (ه

 و متن بر مبتنی صنایع در .است مهم بسیار جمعیمدیریت یهازمینه تمام در 129غیردولتی یهاسازمان نقش

  .کندمی ایفا حیاتی نقش 152( ”ایفررو“)تکثیر حقوق یهاسازمان المللیبین فدراسیون ،تصویر

                                           
122 remuneration debtors 
120REPROBEL، Belgium، www.reprobel.be  
129 NGO 
152IFRRO (the International Federation of Reproduction Rights Organisations)  
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  ”ایفررو“

 و نویسندگان و جمعیمدیریت یهاسازمان منافع که است غیرانتفاعی و مستقل ،المللیبین سازمانی ”ایفررو“

 21 در را جمعیمدیریت یهاسازمان ”ایفررو“ .کندمی نمایندگی را تصویر و متن بر مبتنی آثار زمینه در ناشران

 .دهدمی پیوند هم به کشور

 ،تکثیر مدیریت که شوندمی شناخته تکثیر حقوق یهاسازمان عنوان به زمینه این در جمعیمدیریت یهاسازمان

 و ناشران طرف از خاص دیجیتالی حقوق جمله از ،مربوطه حقوق سایر و توزیع ،دادن قرار دسترس در

 .کنندیم مدیریت را میتجس هنرهای هنرمندان جمله از نویسندگان

 گیریشکل و تقویت ،توسعه در نشریات از زیادی تعداد و استانداردها ،آموزشی یهابرنامه با ”ایفررو“ نقش

 .است مهم بسیار چاپ در جمعیمدیریت

 151عمومی وام حق به مربوط موضوعات آن در که دارد وجود مجامعی و هاشبکه ،عمومی یهاوام حق زمینه در

 میعمو دهیوام حق .است شده گذاشته اشتراک به ملیتی چند سطح در تجربیات و گرفته قرار بحث مورد

 مدیریت بر و است PLR International مکمل IFRRO PLR Forum .استای شبکه چنین المللیبین

 است متمرکز کنند،می مدیریت را میعمو وام حق که اعضا از دسته آن میان در اول درجه در ،حقوق این عملی

 توضیح به آخر فصل در ،جمعیمدیریت هایسازمان موفق نمونه یك عنوان به ”ایفررو“ اهمیت به جهتو با

 .شودمی پرداخته سازمان این عملکرد و ساختار ترکامل

                                           
151 Public lending right (PLR) 
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 252تصویری صوتی آثار در حقوق جمعیمدیریت( چهارم فصل

 اینترنت طریق از یا اجاره طریق زا خانه در ،ماهواره ،تلویزیون ،سینما در توانمی تصویری و صوتی آثار از

 عمده نقش ،شودمی شناخته تصویری صوتی صنعت یا فیلم صنعت عنوان به که - صنعت این .کرد استفاده

 .دارد جامعه در فرهنگی و اقتصادی

 پخش و ساخت در سنگین گذاریسرمایه و تصویری و صوتی تولیدات در کنندگانشرکت زیاد تعداد دلیل به

 .است بصری و سمعی آثار در رایتکپی مالك درباره خاصی قوانین حاوی کشورها از بسیاری در ینقوان ،فیلم

 توسط ادغام این .است تصویری صوتی آثار تولیدکنندگان اختیار در معموالً  الزم یبرداربهره حقوق ،کلی طور به

 بین قرارداد یا / و قانون تحت تصویری و صوتی آثار در حقوق که حالی در .گیردمی صورت قراردادها یا / و قانون

 پوشش تحت حقوق مجوزهای موارد اکثر در ،شودمی تنظیم کنندگانتولید و اجراکنندگان ،نویسندگان

 کنندگان جمعای فزاینده طور به و کنندگانپخش ،کنندگانتوزیع و تولیدکنندگان بین مستقیم قراردادهای

 .است دیجیتال یهاعامل سیستم برای 153محتوا

 مدیریت از بهتر جمعیمدیریت که دارد وجود تصویری صوتی آثار حقوق اجرای در مواردی ،کشور به بسته

 خانگی بازار از خارج به تلویزیونی یهاکانال کل 152کابلی مجدد انتقال ،خاص طور به .است اجرا قابل شخصی

 شامل دیگر موارد .است اجباری جمعیمدیریت به منوط موارد برخی در و است جمعی مجوزهای به مربوط اغلب

 .است 155عمومی یهانمایش برخی و دیویدی اجاره ،تصویری صوتی آثار از خصوصی برداری کپی

                                           
151 Management of copyright and related rights in the audiovisual field 
153 content aggregators 
152 cable retransmission 
155 public performances 
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 اقتصاد و بازار سهم (الف

 سهم خصوص در کشور 121 از بیش در فکری مالکیت جهانی سازمان توسط گرفته صورت مطالعات طبق

 و رادیو و فیلم ،152متحرک تصاویر نقش بصری و سمعی بخش در ،2121151 سال در رایتکپی صنایع اقتصادی

 و درصد 2 کشورها، داخلی ناخالص تولید در متحرک تصویر و فیلم سهم متوسط .است بوده توجه قابل تلویزیون

 به ارقام این .است بوده کل از درصد 15 ای،ماهواره و کابلی تلویزیون جمله از ،تلویزیون و رادیو سهم متوسط

 مطالعات در .است متفاوت بسیار مختلف کشورهای در بصری و سمعی صنایع نسبی سهم و است متوسط طور

 2 تلویزیون و رادیو و اشتغال کل از درصد 1 متوسط طور به متحرک تصویر و فیلم سهم اشتغال، منظر از مذکور،

 .است بوده درصد

 زیر شرح به درآمد و اشتغال در آن نقش و جهان فمختل مناطق در تصویری صوتی تولیدات میزان از نمونه چند

 .است

 150:است صورت این به متحده ایاالت در تلویزیون و فیلم صنعت نقش

 طراحان از ،هستند وابسته تلویزیون و فیلم صنعت به کارگر میلیون 1/1 از متشکل ملی جامعه یك 

 ؛هاخشکشویی تا فتهگر حسابداران و بازیگران ،نویسندگان ،بدلکارها ،گریمورها لباس،

 حقوق در ،متحده ایاالت اقتصاد به( یورو میلیارد 135) دالر میلیارد 125 از بیش ساالنه صنعت این، 

 .کندمی کمك میعمو درآمد و فروشندگان یهاپرداخت

 

 

                                           
151 WIPO Studies on the Economic Contribution of the Copyright Industries، 2014. 
152 motion picture 
150 The Economic Contribution of the Motion Picture and Television Industry to the United States، Motion Picture 

Association of America، www.mpaa.org. 
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  :159کندمی توصیف 1229 سال در را اروپا صنعت در تصویری صوتی آثار نقش زیر موارد

 ؛بود( دالر میلیارد 122) یورو میلیارد 120 از بیش ناخالص درآمد 

 1191 ؛شد تولید سینمایی فیلم 

 ً؛کردندمی کار صنعت در مستقیم طور به نفر میلیون 1 تقریبا 

 2510صوتی محتوای به دسترسی امکان درخواستی پلتفرم سیستم 222 از بیش و تلویزیونی کانال 

 .اندکرده فراهم را تصویری

 هند در سینمایی فیلم 1322 تقریباً ،مثال عنوان به .هستند فیلم اصلی کنندهتهیه آسیایی کشورهای از برخی

 به ،بصری و سمعی آثار از دیجیتال یبرداربهره در میعظی پیشرفت شاهد آسیا .است شده تولید 1229 سال در

 .است بوده چین و هند ،کره جمهوری در ویژه

 فیلم محدودی تعداد با 1091 سال به آن ریشه .است فیلم یدتول مهم کشورهای از یکی مصر ،عربی منطقه در

 .شد تبدیلای منطقه نیروی یك به صدا آمدن با قاهره سازیفیلم صنعت .گرددمیبر صامت

 ،مثال عنوان به .هستند جنوبیآفریقای و نیجریه ،کنیا ،بورکینافاسو فیلم تولیدکننده اصلی کشورهای ،آفریقا در

 یهاسال در .است خانگی یهافیلم بازار برای بیشتر که شودمی تولید عنوان 1222 از یشب ساالنه نیجریه در

 .است افزایش حال در سینما اکران عناوین تعداد اخیر

 تولید بازار اکنون .شدندمی تولید داخل در سنتی طور به برزیل در تلویزیونی یهانمایش بزرگ محصوالت

 .شودمی تقویت دولتی یهامشوق و مقررات ازای مجموعه توسط که است سریع رشد حال در برزیل مستقل

 و مجری و سازنده چندین مشارکت شامل که است مشترکی یهاتالش تصویری و صوتی کارهای اکثر

 نمایندگان و کنندگانتوزیع نقش .است تولیدی یهاشرکت و کنندگانتولید توسط کالن مالی یهاسرمایه

                                           
159 Audiovisual Authors’ Rights and Remuneration in Europe، SAA White Paper، 2011 



 های مدیریت جمعی کپی رایت و حقوق مرتبطالگوها و نحوه فعالیت سازمان
 

777

 

 .است محوری المللیبین و ملی سطح در هالمفی بازاریابی در فروش

 و اثر به مربوط فکری مالکیت حقوق آوردن دست به ،استعداد با هاایده مطابقت" به بستگی اقتصادی موفقیت

 112.دارد" تجاری فیلم کنندگانتوزیع از سرمایه جذب برای آنها از استفاده

تهیه و اجراکنندگان ،111پدیدآورندگان شامل معمول طور به تصویری و صوتی آثار در "حقوق صاحبان" اصطالح

 موجود قبل از آثار خالقان و طراحان مصنفان، ،نویسندگان شامل ندتوانمی پدیدآورندگان .است فیلم کنندگان

 .باشد موجود قبل از آهنگی آهنگساز و شده نوشته آن اساس بر آن متن که کتابی نویسنده مانند ،باشند

 یا نویسنده ندتوانمی ،اندشده ساخته فیلم مخصوص که موسیقی آهنگسازان و نویسانهفیلمنام ،کارگردانان

 فیلم ساخت در اساسی نقشی کنندگانتهیه .ملی قوانین به مشروط ،باشند بصری و سمعی اثر نویسنده همکار

 فیلم کنندگانهیهت به حقوق انتقال یا و نویسندگی به مربوط ویژه مقررات شامل کشورها برخی قوانین و دارند

 .است

 و مردم اساسی عملکردهای و فیلم ساخت در ارزش زنجیره کل با باید ،کنندهتهیه ویژه به ،فیلم پدیدآورندگان

 فیلم کنندگانتوزیع نقش ،طرف یك از .شوند آشنا ،کنندمی عرضه مردم به را خود یهافیلم که ییهاشرکت

 از ،است نهایی کاربران به فیلم پخش و بازاریابی مسئول سرزمینی کنندهتوزیع یك معمول طور به و است مهم

 از( VOD) درخواستی ویدیو مانند ،جدید یهارسانه توزیع یهاآوریفن و دیویدی ،تلویزیون ،سینما جمله

 111.است خاص کشور یك در سرزمینی کنندهتوزیع برای مجوز صدور مسئول فروش نماینده یك ،دیگر طرف

                                           
Rights 112 ،Camera ،Making Process-Action! IP Rights and the Film ،WIPO ،Creative Industries، Booklet No. 2 ،2008. 

creators 111 
111 From Script to Screen – The Importance of Copyright in the Distribution of Films ،WIPO ،Creative Industries ،

Booklet No. 6 ،2011. 
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 تصویری صوتی آثار در قوقح مدیریت (ب

 را قراردادهایی اغلب آنها اما ،شناسدمی اصلی نویسندگان عنوان به را پدیدآورندگان ،کشورها از بسیاری در قانون

 در .کنندمی منتقل فیلم کنندگانتهیه به را خود اقتصادی حقوق از توجهی قابل بخش آن در که کنندمی امضا

 مورد در مختلفی مقررات ،دیگر کشورهای در و است کنندهتولید به متعلق اصل در حقوق ،کشورها از بعضی

 زیرا است برخوردار اساسی اهمیت از فیلم کنندهتهیه و مجری / خالق بین قرارداد .دارد وجود حقوق انتقال

 سمعی کار یك در اجراکنندگان / کنندگانشرکت از ناشی یهاپرداخت و کنندهتهیه به حقوق انتقال ،کار شرایط

 .کندمی مشخص را بصری و

 از بسیاری .کنندمی دریافت را پرداخت از مختلفی انواع خود کارهای برای پدیدآورندگان ،کلی طور به

 کنندهتهیه از ،کارگردانی درگیر کار یا امتیاز یك ،فیلمنامه یك خواه ،پروژه یك به کمك بابت پدیدآورندگان

 یهااستفاده برای ،کنندهتهیه با قراردادشان شرایط به بسته توانندمی نهمچنی آنها .کنندمی پرداخت پیش

 یهااتحادیه توسط جمعی یا فردی صورت به توانندمی قراردادها این .بگیرند الزحمهحق نیز آثارشان از بعدی

 .شوند منعقد اجراکنندگان و نویسندگان

 و است عملی حل راه یك جمعیمدیریت که دارد جودو خاصی یبرداربهره موارد ،رایتکپی سیستم از نظر صرف

 جمعیمدیریت سازمان کشور چند در .است گزینه تنها اجباری، جمعیمدیریت مفهوم دلیل به موارد بعضی در

 به .کنندمی مدیریت را اصلی یهایبرداربهره خود اعضای طرف از ،کنندهتولید توسط مستقیم مجوز از مستقل

  .کنند دریافت را تلویزیونی پخش حق توانندمی جمعیمدیریت یهانسازما ،مثال عنوان

 مسئول قانون طبق نهایی کنندهتوزیع عنوان به کننده پخش ،لهستان و ایتالیا ،اسپانیا مانند کشورها برخی در

 این با .شودمی انجام جمعیمدیریت سازمان طریق از هاپرداخت این .است اجراکنندگان و نویسندگان به پرداخت

 یهااستفاده برای حقوق صاحبان به شده پرداخت درآمد به موارد بیشتر در ،جمعی شده مدیریت حقوق ،حال
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 مجدد انتقال یا اجاره ،خصوصی برداریکپی پاداش شامل تواندمی این .دارد اشاره اولیه یبرداربهره از پس بعدی

 مشمول کشورها از بعضی در و باشد جمعیدیریتم به منوط تواندمی حقوق این .باشد کابل طریق از پخش

 .است اجباری جمعیمدیریت

 بسیار کشورها و مختلف قضایی یهاحوزه در جمعیمدیریت هایسازمان نقش ،تصویری و صوتی زمینه در

 :مثال عنوان به .است متنوع حقوق صاحبان و حقوق نمایندگی نظر از آنها دامنه .است متفاوت

 ؛نویسانفیلمنامه و کارگردانان عمدتا ،پدیدآورندگان برای عیجممدیریت سازمان 

 ؛بازیگران مانند ،اجراکنندگان برای جمعیمدیریت سازمان 

 ؛فیلم کنندگانتهیه برای جمعیمدیریت سازمان 

 آنها از ترکیبی یا حقوق صاحبان همه نمایندگی جمعیمدیریت سازمان. 

 پیشرفته کشورهای از برخی در میقدی نسبتاً ییهاپدیده تصویری تیصو جمعیمدیریت یهاسازمان که حالی در

 چگونه که هستند مسئله این بررسی حال در توسعه حال رد کشورهای از بسیاری حاضر حال در ،هستند

 ،محلی یهازیرساخت .کند کمك آنها بصری و سمعی صنایع اقتصادی توسعه به دتوانمی جمعیمدیریت

 .هستند کنندهتعیین بسیار حقوقی و فرهنگی ،اقتصادی ،اجتماعی پارامترهای

تولید اینکه از اطمینان ،موارد همه در .کرد استفاده آنها از توانمی که دارد وجود زیادی المللیبین تجربیات

 مختلفی هایروش .است مهم ،دارد قرار بصری و سمعی کارهای توزیع و تولید ،مالی تأمین موقعیت در کننده

 113.دارد وجود اصلی کنندگانمشارکت به بعدی یا اضافی پرداخت سازماندهی برای

                                           
113 Module 3: Management of copyright and related rights in the audiovisual field. Tarja Koskinen-Olsson.Nicholas 

Lowe.WIPO. 
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 تصویری صوتی آثار در ذینفعان (ج

 تصویری صوتی آثار انمؤلف( 1

 مدیریت حقوق صاحبان سایر همچنین و تصویری و صوتی نویسندگان طرف از جمعی طور به که حقوقی دامنه

 زیر یهادسته در آنها ماهیت اساس بر توانمی را حقوق .است تمتفاو بسیار دیگر کشور به کشوری از ،شودمی

 :کرد بندیگروه

 ؛شودمی مدیریت جداگانه صورت به که حقوقی 

 ؛شود مدیریت جمعی طور به تواندمی که حقوقی  

 است اجباری جمعیمدیریت مشمول یا شودمی اداره جمعی صورت به عمالً  که حقوقی. 

 مدیریت اروپا اتحادیه کشورهای از برخی در جمعی بصورت که است 112حقوق از ریانحصاغیر یفهرست زیر موارد

 متحده ایاالت نظیر دیگر کشورهای در .باشد داوطلبانه امری یا باشد قانون بر مبتنی دتوانمی مدیریت .شوندمی

 در 115جامع مجوزهای مانند دیگری هایحلراه طریق از مجوز قابل جداگانه صورت به حقوق همین ،آمریکا

 .است شده داده شرح اروپایی کشورهای از برخی وضعیت فهرست این در .گیردمی قرار دسترس

 ؛عمومی یهامکان سایر در نمایش و تئاتر نمایشگاه 

 ؛تلویزیونی رادیو پخش 

 111آنالین/درخواستی یهااستفاده، 

 اجاره، 

 کابلی مجدد انتقال، 

                                           
112 Audiovisual Rights and Remuneration in Europe، SSA White Paper، 2011 
115 blanket licenses 
111 /on-demand 
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 آموزشی یهاکپی، 

 خصوصی کپی، 

 ثانویه یهااستفاده سایر. 

 اجراکنندگان( 2

 هنرهای از دیگر دسته هر یا موزون حرکات ،تصویری و صوتی ،موسیقی زمینه در خود اجرای برای اجراکنندگان

 را هامجری حقوق .شوندمی نامیده "اجراکنندگان حقوق" کلی طور به حقوق این .شوندمی محافظت نمایشی

 .اقتصادی حقوق و اخالقی حقوق :کرد تقسیم دسته دو به نویسندگان حقوق مانند توانمی

 حداقل .کنندمی منعقد را حقوق و حق انتقال ،کار شرایط ،فیلم کنندگانتهیه با معمول طور به اجراکنندگان

 اتحادیه مانند ،مجری نمایندگان یهااتحادیه توسط ،جمعیدسته یهانامهتوافق جمله از ،قراردادها این شرایط

 .است ذاکرهم قابل ،بازیگران

 .شودمی منتقل تولیدکنندگان به قوانین یا / و قراردادها اساس بر زیادی حد تا اجراکنندگان حقوق ،عمل در

 .شودمی شامل را حقوق انتقال به مربوط مفروضات ،فیلم قرارداد انعقاد هنگام در کشورها از بسیاری قوانین

 پاداش حقوق .باشند داشته را 112عادالنه پاداش دریافت قح اجراکنندگان است ممکن ،استفاده موارد برخی برای

 تضمین را آنها درآمد اما ،کند منع یا مجاز را خود اجرای از یبرداربهره که دهدمین اجازه مجری به عادالنه

حق .کنندمی مدیریت ،باشند داشته رایتکپی قانون بر مبتنی وقتی معموالً را حقوق این هاسازمان .کندمی

  .است دستمزد این از ییهانمونه اجاره حق و خصوصی برداریکپی مهالزح

 جمعیمدیریت طریق از یا و خصوصی قرارداد طریق از را خود حقوق ،نویسندگان شیوه همان به ،اجراکنندگان

کپی برای خسارت جبران یا پاداش اما ،است متفاوت دیگر کشور به کشوری از هاروش این .کنندمی اعمال

                                           
112 Equitable remuneration rights 
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 110عموم با ارتباط و اجاره پاداش .دارد وجود کشورها از بسیاری در یکابل مجدد انتقال پاداش و خصوصی ریبردا

 119.شودمی پرداخت کشورها از برخی در

 :از عبارتند شوندمی مدیریت ،جمعیمدیریت هایسازمان توسط اغلب که حقوقی اجراکنندگان، با رابطه در

 ؛عموم با ارتباط و یزیونیتلو رادیو پخش برای منصفانه اجرت 

 ؛خصوصی یهاکپی برای( خسارت جبران) غرامت یا حق تالیف 

 ؛اجاره برای منصفانه اجرت 

 پخش مجدد انتقال برای منصفانه اجرت. 

 کند،می اجرا ضبط یك در که کسی مورد در دقیق اطالعات که است مهم جمعیمدیریت سازمان یك برای

 اهمیت تواندمی که شودمی یاد نیز «کننده اجرا منظم» اطالعات عنوان به اطالعات این از گاهی .شود فراهم

 حقوق جمعیمدیریت هایسازمان .غیرچهره اجراکنندگان درآمد برای مخصوصاً ،باشد داشته آینده در زیادی

 میقدی رآثا اجراکنندگان که دهند انجام کسانی شناسایی برای قانونی کارهای هستند مجبور دائم طور به مرتبط

 .کنندمی تولید درآمد هنوز بنابراین و شودمی پخش میعمو هایمکان یا رادیو در آثارشان هنوز و هستند

 ضبط فرآیند در کنندگاناجرا برای صوتی هایضبط میعمو اجرای در مرتبط حقوق به مربوط مهم مسائل

 طور به و است کرده اجرا را ضبط یك سیک چه که شود ثبت دقیق طور به است الزم .شودمی شروع استودیویی

 اغلب .شود گزارش مناسب مرتبط حقوق جمعی سازمان و فونوگرام تولیدکننده به اطالعات این دقیق

 ردیابی را آنها توانندنمی که دارند را اجراکنندگانی به پول پرداخت مشکالت مرتبط، حقوق جمعی هایسازمان

  122.کنند

                                           
110 communication to the public 
119 Module 3: Management of copyright and related rights in the audiovisual field. Tarja Koskinen-Olsson.Nicholas 

Lowe.WIPO. 
122 How to Make a Living from Music.Creative industries - Booklet no. 4، 2nd edition. David Stopps.2014 
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 کنندگانتولید( 3

 واجد کشورها از تعدادی در حقوق صاحبان یا اصلی نویسندگان عنوان به تصویری و صوتی آثار ندگانکنتولید

 آنها و است شده منتقل اجراکنندگان و پدیدآورندگان از تولیدکنندگان حق ،دیگر کشورهای در .هستند شرایط

 .کنندمی اعمال قانون یا / و قراردادهابر اساس  را حقوق این

 به قرارداد طریق از یا و قوانینبر اساس  یا را الزم یبرداربهره مورد حقوق کلیه معمول طور به پدیدآورندگان

 .دهند مجوز مختلف مصارف برای را خود یهافیلم ندتوانمی و آورندمی دست

 صاحبان به حقوقی چه که است شده مشخص تولیدکنندگان و اجراکنندگان و پدیدآورندگان بین قرارداد در

 همچنین الزحمهحق .شودمی پرداخت مواردی چه اساس بر و شودمی پرداخت خالق همکاران یا اصلی حقوق

 یا اصناف مانند شده تعیین نمایندگان توسط که باشد جمعی یا فردی یهانامهتوافقبر اساس  دتوانمی

 .شودمی مذاکره جمعیمدیریت یهاسازمان

 خود حقوق از فیلم تولیدکنندگان آن در که است شکل ترینلمتداو فردی حقوق از استفاده که حالی در

 .است اعمال قابل جمعیمدیریت که دارد وجود مواردی ،کنندمی استفاده

 به ،آنها اعمال که هستند خاصی حقوق اینها .نیست کنندهتولید مستقیم کنترل تحت معموالً حقوق از برخی

 که جمعیمدیریت تحت حقوق .فردی معامالت تا دارد زنیا مجوز صدور و جمعی رضایت به ،عملی دالیل

 خصوصی برداریکپی برای پاداش و کابل بازپرداخت حقوق شامل عمدتاً ،است بصری و سمعی رسانه مخصوص

 از اجراکنندگان و نویسندگان کنار در موارد این در تولیدکنندگان .شودمی گفته نیز عوارض آنها به که است

 121.کنندمی هاستفاد جمعیمدیریت

                                           
121 Rights، Camera، Action! IP Rights and the Film-Making Process، op. cit. 
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 تصویری صوتی آثار زمینه در جمعیمدیریت هایسازمان انواع( د

تهیه و اجراکنندگان ،نویسندگان یهاسازمان تصویری و صوتی زمینه در جمعیمدیریت یهاسازمان اصلی نواعا

 وجود یزیاد تنوع ،شودمی مدیریت جمعی طور به که حقوق از ترکیبی در که آنجا از .هستند فیلم کنندگان

 .اندشده گروه هم با مختلفی هایشکل به حقوق صاحبان ،دارد

 و کرده یآورجمع را خود جمعی مجوزهای تصویری و صوتی آثار تولیدکنندگان و اجراکنندگان ،نویسندگان

 در اقتصادی و عملیاتی ،تاریخی یهاواقعیت کنندهمنعکس که ،مختلف یهاروش به را دستمزد و حقوق

 سازمان بین زیادی همکاری و است نامحدود تقریباً تغییرات تعداد .اندداده سازمان ،کشورهاست

 از بسیاری در درآمد زیرا ،است الزم تصویری و صوتی حقوق صاحبان از نمایندگی به مختلف یهاجمعیمدیریت

 .شود تقسیم مختلف یهاجمعیمدیریت سازمان بین باید موارد

 تصویری صوتی آثار انمؤلف سازمان( 1

 وجود ،کنندمی اداره را تصویری و صوتی نویسندگان حقوق که جمعیمدیریت جوامع برای واحدی مدل هیچ

 به بصری و سمعی نویسندگان تمایل نتیجه در جوامع همه که دارد وجود مشترک عامل یك ،حال این با .ندارد

 .شود دیریتم جمعی طور به آنها پاداش و حقوق تا کنندمی ظهور هاگروه تشکیل

 :است شده ذکر زیر در هاقاره سایر و 121اروپا در موجود جمعیمدیریت سازمان نوع چند

 هم با کارگردانان و نویسانفیلمنامه -1-1

 در 122داما ،فرانسه در 123اسکم و ساسد :اندشده بندیگروه هم با زیر کشورهای در کارگردانان و نویسانفیلمنامه

                                           
121 Audiovisual Authors’ Rights and Remuneration in Europe، op. cit. 
123 SCAM 
122 DAMA 
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 .یسسوئ در 125آاساس و اسپانیا

 .کنیم جمع هم با را تصویری و صوتی آثار نویسندگان از اصلی گروه دو که است این اصلی ایده

 جداگانه کارگردانان و نویسانفیلمنامه -1-2

 عنوان به .است شده گرفته نظر در کارگردانان و نویسانفیلمنامه برایای جداگانه یهاجمعیمدیریت سازمان

 نویسندگان نماینده 120لیرا ،هلند در .122است کارگردانان و نویسندگان نماینده 121اسسیالای انگلستان در مثال

 خاص یهاجمعیمدیریت سازمان ادبیات نویسندگان انواع که جایی در .است مدیران نماینده 102ویوام و 129است

 را خود جمعیمدیریت سازمان کارگردانان ،باشند داشته هلند و انگلستان مانند خاص کشور یك در را خود

 نماینده DAC و 101نویسانفیلمنامه جمله از ،نویسندگان نماینده 101 ”آرژنتورس“ ،آرژانتین در .اندکرده تأسیس

 و است نویسفیلمنامه 1522 نماینده WGJ ،ژاپن در .103است بصری و سمعی تولیدات و هافیلم کارگردانان

 102.دهدمی مجوز را یشانهافیلمنامه از ثانویه یهااستفاده

 نویسندگان حقوق برای منظورهچند جمعیمدیریت سازمان -1-3

 از مختلف یهامجموعه نمایندگی زیرا شوندمی نامیده منظورهچند سازمانی جمعیمدیریت یهاسازمان از برخی

 پرتغال در 101 ”ایپیاس“ و ایتالیا در 105 ”سیائه“ ،مثال عنوان به .دارند را موسیقی و تصویری و صوتی جمله

                                           
125 SSA 
121 ALCS 
122 Directors UK (formerly DPRS)، the United Kingdom، www.directors.uk.com. 
120 LIRA 
129 Stichting LIRA، the Netherlands، www.lira.nl. 
102 Stichting VEVAM، the Netherlands، www.vevam.org. 
101 ARGENTORES 
101 Socieded General de Autores de la Argentina (ARGENTORES)، Argentina، www.argentores.org.ar. 
103 Asociación General de Directores Argentinos Cinematográficos y Audiovisuales (DAC)، Argentina، www.da سی

 .irectoresdecine.org.arدی
102 Writers Guild of Japan، (WGJ)، Japan، www.writersguild.or.jp. 
105 SIAE 
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 که کشورهایی در و است اقتصادی مقیاس دارای مشترک طور به نویسندگان حقوق کلیه مدیریت 102.دارد دوجو

  .باشد داشته بیشتری دسترسی دتوانمی شودمی اعمال جمعیمدیریت

 (  سیائه) ناشران و مؤلفان ایتالیایی انجمن :مثال

  - نمایشی و نمایشی آثار موسیقی، آثار جمعی اداره و محافظت برای منظورهچند یآورجمع انجمن یك ”سیائه“

 مجاز قانون طبق ”سیائه“ .استمیتجس هنرهای آثار و ادبی آثار ،تصویری و صوتی آثار سینمایی، آثار ،اییموسیق

 حق ”سیائه“ .است میعمو وام حق و مجدد فروش حق ،تکثیر خصوصی، کپی یهاهزینه توزیع و یآورجمع به

غیر و اعضا) میتجس هنرهای هنرمندان به و دریافت غیره و حراج یهاخانه هنری، یهاریگال از را مجدد فروش

 .کند پرداخت( عضو

 آثار حقوق اجرای مانند هنری ادبی آثار حقوق اجرای زمینه در خدمات ارائه مرکز یك عنوان به ”سیائه“

 و کندمی فعالیت تصویری صوتی آثار نینهمچ و تلویزیون رادیو تجسمی، هنرهای ادبیات، تئاتر، اپرا، موسیقایی

 در نماینده 231 و محلی دفتر 10 ای،منطقه دفتر 12 دارای .کندمی صادر مجوز هزار پانصد حدود ساله هر

 .است ملی قلمرو سراسر

 یا مستقیم بودجه هیچ و نیست مندبهره میعمو بودجه از .است مستقل کامالً  و انتفاعیغیر انحصاری، ”سیائه“

  .است آن اعضای حقوق از حمایت انجمن این هدف تنها .کندنمی دریافت دولت از مییرمستقیغ

 و است دارایی و اقتصاد وزارت و گردشگری و فرهنگی میراث وزارت ،وزراء شورای ریاست کنترل تحت ”سیائه“

  .شودمی فصل و حل مدنی یهادادگاه طریق از آن به مربوط اختالفات

 125 در انمؤلف به مربوط جمعیمدیریت سازمان 152 از بیش با که نمایندگی قراردادهای از فادهاست با ”سیائه“

  .کندمی مدیریت نیز ملی مرزهای از خارج در را خود اعضای کارمندان است، کرده امضا جهان سراسر در کشور

                                                                                                                                        
101 SPA 
102 Sociedade Portuguesa de Autores، (SPA)، Portugal، www.spautores.pt. 
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 چتر هایسازمان -1-4

 به ،دارد وجود اروپا شمال کشورهای در حقوق دهدارن آثار مجموعه و سازمان چندین برای چتر یهاسازمان

 یهاسازمان همه که این اصلی دلیل .109سوئد در سوئد کوپی و 100فنالند در اوستو کوپی مثال عنوان

 و هامجموعه شامل مجوز صدور آنها در که است این یندآ هم گرد حقوق صاحبان یهاانجمن و جمعیمدیریت

 ،دیجیتال کپی و بازنویسی مدیریت فنالند در اوستو کوپی ،مثال عنوان به .ستا هانمایش و آثار مختلف ژانرهای

 .کندمی مدیریت را تصویری و صوتی آثار از ثانویه یهااستفاده اشکال سایر و یکابل مجدد انتقال

 تصویری صوتی اجراکنندگان هایسازمان( 2

 طور به .ندارد وجود اجراکنندگان حقوق تمدیری برای واحدی مدل هیچ ،نویسندگان جمعیمدیریت سازمان با

 بسیاری در .اندشده تأسیس نویسندگان سازمان از دیرتر ،قانونی تحوالت دلیل به اجراکنندگان یهاسازمان ،کلی

 .شد اضافه نویسندگان حقوق از دیرتر بسیار مرتبط حقوق از حمایت ،کشورها از

 .است شده آورده مختلف کشورهای در تصویری صوتی اجراکنندگان هایسازمان از نمونه چند ادامه در

 هم با مرتبط حقوق صاحبان -2-1

 .اندشده گروه هم با کشورها از تعدادی در بصری و سمعی آثار و موسیقی زمینه در مرتبط حقوق صاحبان کلیه

 و هنرمندان حقوق صاحبان ،موسیقی زمینه در .192است چك جمهوری در ”اینتگرام“ مثال عنوان به

 .هستند رقصندگان و بازیگران ،تصویری و صوتی زمینه در و آوا ولیدکنندگانت

                                           
100 KOPIOSTO، Copyright Society، Finland، www.kopiosto.fi. 
109 COPYSWEDE، Sweden، www.copyswede.se 
192 Independent Association of Executive Artists and Producers (INTERGRAM)، the Czech Republic، 
www.intergram.cz/en/. 
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 دیداری و شنیداری یهازمینه در مرتبط حقوق صاحبان برای جداگانه سازمان 2-2

 شنیداری

 .شوندمی بندیگروه بصری و سمعی آثار و موسیقی زمینه درای جداگانه یهاسازمان در مرتبط حقوق صاحبان

اجرا هنمایند ”فیلمکس“ و ،191آوا تولیدکنندگان و هنرمندان هنمایند گرامکس ،دانمارک در ،ثالم عنوان به

 مدیریت برای بازیگران اتحادیه توسط 1995 سال در ”فیلمکس“ 191.است تصویری صوتی حوزه در کنندگان

 با ارتباط برای و 193است بازیگران هنمایند اکتور چیله ،شیلی در .شد تأسیس تصویری صوتی اجراکنندگان حقوق

 جمع پاداش غیره و هاهتل ،نقل و حمل نقلیه وسایل ،سینما ،کابل ،تلویزیون مانند خود اشکال تمام در مردم

 .کندمی

 شنیداری و سمعی اجراکنندگان برای مشترک سازمان -2-3

 با واند هشد گروه هم با بصری و شنیداری و صوتی یهازمینه در نمایشی هنرمندان کشورها از بعضی در

 مورد در ،مثال عنوان به ،مورد این .کنندمی همکاری بصری و سمعی یهابرنامه و آوا تولیدکنندگان مشارکت

 و دارد قدرتمندی نمایندگی جمعیمدیریت سازمان نوع این .192شودمی دیده سوئیس در پرفرم سوئیس

 .کند تقسیم را مرتبط حقوق برای شده یآورجمع درآمد و شود شریك تولیدکنندگان با دتوانمی

                                           
191 GRAMEX، Denmark، www.gramex.dk. 
191 FILMEX، Denmark، www.filmex.dk. 
193 La Corporación de Actores de Chile (ChileActores)، Chile، www.chileactores.cl. 
192 Gesellschaft für Leistungsschutzrechte، (SWISSPERFORM)، Switzerland، www. swissperform.ch. 
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 هم با فیلم بازیگران و کارگردانان-2-4

 اس اف دی وی مانند بازیگران و کارگردانان برای مشترک بصری و سمعی جمعیمدیریت سازمان دیگر مدل 

 191.دارند را مچانا -لیترار ،خود جمعیمدیریت سازمان ادبی نویسندگان 195.است اتریش در

 تصویری صوتی گانتولیدکنند هایسازمان( 3

 مثال عنوان به .دارند یکابل مجدد انتقال حقوق برای مشترک المللیبین مدیریت سازمان یك تولیدکنندگان

 یآورجمع کشور 30 در را مجدد انتقال امتیاز حق که است المللیبین سازمان یك .است سوئیس در ”آجیکوا“

 192.کندمی

 سازمان یا تولیدکنندگان انجمن معمول طور به که ،دارد زمانیسا و فردی از اعم ،عضو هزار 12 به نزدیك 

 .ندباشمی

 تولیدکنندگان هایسازمان -3-1

 طور به آنها اند.کرده تأسیس کشورها از تعدادی در را خود جمعیمدیریت سازمان بصری و سمعی تولیدکنندگان

 190.است چنین فنالند در توتوس ،مثال وانعن به .کنندمی همکاری مجدد انتقال حقوق برای ”آجیکوا“ با معمول

 ،آورند بدست آن از را خود سهم ندتوانمی بصری و سمعی تولیدکنندگان که ،پخش مجدد انتقال بر عالوه

 .است تلویزیونی یهابرنامه آموزشی ضبط هانمونه این از یکی .دارد وجود نیز دیگری کاربردهای

                                           
195 Verwertungsgesellschaft der Filmschaffenden، (VDFS)، Austria، www.vdfs.at.80 Literar-Mechana، Austria، 
www.literar.at. 
191 Literar-Mechana، Austria، www.literar.at. 
192 www.agicoa.org – countries as at May 31، 2012. 
190 Copyright Association for Audiovisual Producers in Finland (TUOTOS)، Finland، www.tuotos.fi. 
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 از خود فعالیت برای ”اگدا“ .199است بصری و سمعی تولیدکنندگان قحقو مدافع و نماینده ”اگدا“ ،اسپانیا در

 همکاری پخش مجدد انتقال برای ”آجیکوا“ با همچنین .است الزم اختیارات و مجوز دارای فرهنگ وزارت

 .کندمی

 ( آجیکوا) بصری و سمعی تولیدکنندگان حقوق جمعیمدیریت سازمان :مثال

 محصوالت به توجه با پخش مجدد انتقال برای امتیاز حق توزیع و پیگیری برای 1901 سال در ”آجیکوا“

 .شد تأسیس مستقل تولیدکنندگان

 و برن کنوانسیون به مربوط رایتکپی قوانین تحت سازمان این .است جهان سراسر در مشتریان نماینده ”آجیکوا“

 پرداخت یورو میلیارد نیم از بیش ”آجیکوا“ ،1222 سال از .322کندمی عمل کابل و ماهواره دستورالعمل مفاد

 321.است کرده توزیع و یآورجمع بصری و سمعی کاالی میلیون یك از بیش خرید سبد در را امتیاز حق

 هم با تصویری و صوتی تولیدکنندگان و نویسندگان -3-2

 دمور این .هستند تولیدکنندگان و نویسندگان نماینده بصری و سمعی یهاجمعیمدیریت سازمان از برخی

 حد تا تصویری و صوتی حقوق ،کشورها از بسیاری در 323.است لهستان در زاپا و 321سوئیس در میج سوئیس

 کنندگانتهیه و نویسندگان بین دستمزد و حقوق خاص حقوق اما ،شودمی منتقل تولیدکنندگان به زیادی

 .شودمی تقسیم

                                           
199 Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA)، Spain، www.egeda.es. 
322 Council Directive of 27 September 1993، 93/83/EEC. Satellite and Cable Directive 
321 AGICOA Press Release، December 19، 2011، www.agicoa.org 
321 Swiss Authors’ Rights Cooperative for Audiovisual Works، (SUISSIMAGE)، Switzerland، www.suissimage.ch. 
323ZAPA، Poland، www.zapa.org.pl. 
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 مشترک بصری و سمعی هایسازمان -3-3

 صاحبان کلیه از نمایندگی به مشترک جمعیمدیریت سازمان ایجاد برای سعهتو حال در کشورهای برخی در

 ابتکارات دست این از ییهانمونه نیجریه و غنا .است انجام حال در مذاکراتی بصری و سمعی زمینه در حقوق

 .هستند

 سال رد مشترک بصری و سمعی جمعیمدیریت سازمان عنوان به فعالیت برای را خود تأیید غنا در آرسوگ

 که شدمی احساس اما ،کرد کار به آغاز فیلم کنندگانتهیه پیشگام عنوان به آرسوگ 322.آورد بدست 1211

 .است محلی یهازیرساخت برای حل راه ترین مناسب بصری و سمعی زمینه در حقوق صاحبان همه گردآوری

 تصویری صوتی آثار زمینه در جمعیمدیریت هایسازمان موفق یهانمونه( ه

 ،بصری و سمعی زمینه در .است مهم بسیار جمعیمدیریت یهازمینه همه در نهاد مردم هایسازمان قشن

 از نمایندگی به نهاد مردم هایسازمانو حقوق صاحبان مختلف گروههای از نمایندگی به نهاد مردم هایسازمان

 .دارد وجود آنها جمعیمدیریت هایسازمان در حق صاحبان

 از یك هر .هستند بصری و سمعی کنندگانولیدت و اجراکنندگان ،نویسندگان ؛حقوق صاحبان اصلی یهاگروه

 انتخابیه یهاحوزه از نمایندگی به که هستندای منطقه یا / و المللیبین سازمان چند یا یك دارای هاگروه این

 .کنندمی صحبت خود

 جوامع المللیبین کنفدراسیون توسط ،هاشتهر همه از ینویسندگان با نویسندگان جمعیمدیریت هایسازمان

 .شوندمی نمایندگی المللیبین سطح در( ”سیزاک“) آهنگسازان و نویسندگان

                                           
322 The Audio-Visual Rights Owners Association of Ghana (ARSOG)، Ghana، www.arsog.org. 
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 و نویسانفیلمنامه جمعیمدیریت سازمان نماینده (ایایاس) بصری و سمعی نویسندگان انجمن ،اروپا سطح در

 کهاند یافته سازمان (فیا) بازیگران المللیبین سیونفدرا در تصویری و صوتی اجراکنندگان .است کارگردانان

 المللیبین نماینده .است آن انتخابیه حوزه فکری مالکیت حقوق بر تمرکز شامل آنها از بسیاری وظایف

  .است( اجراکنندگان حقوق مدیریت جوامع شورای) ”اسکاپر“ اجراکنندگان حقوق یهاسازمان

 شوندمی نمایندگی325 (فیاپف) فیلم تولیدکنندگان یهاانجمن المللیبین نفدراسیو توسط فیلم کنندگانتولید

 شامل را321متحرک یهافیلم انجمن جمله از ،فیلم کنندگانتهیه ملی جوامع از وسیعی طیف آنها عضویت که

 ،شد تبدیل چالشی به اروپا در یکابل مجدد انتقال حق خصوص در جمعی مجوز صدور کهمیهنگا .شودمی

 .شد تأسیس کنندگانتولید بازپخش حقوق المللیبین مجوز صدور منظور به ”اآجیکو“

 تصویری صوتی آثار با مرتبط جمعیمدیریت هایسازمان مهمترین و معروفترین از نمونه چند بررسی به ادامه در

 .پردازیممی

 322(فیا) بازیگران المللیبین فدراسیون -1

 ،صنفی یهااتحادیه از نمایندگی به که است المللیبین غیردولتی انسازم یك بازیگران المللیبین فدراسیون

 .کندمی فعالیت جهان سراسر در اجراکنندگان یهاانجمن و اصناف

 از بیش با جهانی سازمان یك به و شد تأسیس فرانسه و انگلیس بازیگران نمایندگان توسط 1951 سال در فیا

 .است هشد تبدیل جهان کشور 12 از بیش در عضو 92

 که است این از اطمینان جهت در آنها وظایف که هستند ییهاانجمن و اصناف ،صنفی یهااتحادیه فیا اعضای

 خود استعداد از تجاری یبرداربهره و خودای حرفه زندگی از ،کنند کار راحت خیال با توانندب اجراکنندگان

                                           
325FIAPF  
321 MPA 
322 FIA www.fia-actors.com. 
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 اجتماعی فضای یك از کنند، سازگار تغییر الح در سرعت به محیط یك با را خود ،آورند بدست مناسبی معاش

 اجراهای فکری مالکیت حقوق از و شده برخوردار برابر هایفرصت همچنین و حمایت از ،شوند برخوردار مناسب

 .شوند برخوردار خود

 و اجراکنندگان فکری مالکیت حقوق :کندمی فعالیت جبهه دو در فیا ،فکری مالکیت حقوق با رابطه در

 .اجراکنندگان جمعیمدیریت ایهسازمان

 و المللیبین و ملی سطح در ،اجراکنندگان فکری مالکیت از حفاظت برای عالی و هماهنگ استانداردهای ایجاد

 دیجیتالی یهاروش افزایش با و است فیا برای اصلی فعالیت یك ،بصری و سمعی یهارسانه در ویژه به

 .است شده برخوردار بیشتری اهمیت از کار این ،اجراها از یبرداربهره

 (اسکاپر) اجراکنندگان حقوق مدیریت برای جوامع شورای-2

 بین دوجانبه یهانامهتوافق ایجاد دنبال به ابتدا در 320اجراکنندگان حقوق مدیریت برای جوامع شورای

 .بود اجراکنندگان حقوق یهاسازمان

 در هم و ملی سطح در هم خود اقتصادی حقوق آن بابت اجراکنندگان که است این از اطمینان ”اسکاپر“ هدف

 که شود حاصل اطمینان تا شد تأسیس 1221 سال در ”اسکاپر“ .کنندمی دریافت پاداش ،المللیبین سطح

 هنگام کندمی تالش همچنین .شودمی اداره صرفه به مقرون و کارآمد ،شفاف روشی به اجراکنندگان حقوق

 محافظت درستی به منافعشان از ،هارسانه و فناوری گسترده محیط در دگاناجراکنن اجراهای از یبرداربهره

 .شود

 

                                           
320 SCAPR.www.scapr.org. 
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 :باشند داشته را زیر شرایط باید ”اسکاپر“ عادی اعضای

 کنندمی اداره که هستند یاجراکنندگان قانونی حقوق ملی نمایندگان آنها. 

 هاحق تالیف و پاداش یا و دهندیم مجوز اجراکنندگان حقوق درباره مستقیمغیر یا مستقیم طور به آنها 

 .کنندمی یآورجمع را

 کنندمی توزیع خارجی چه و ملی چه ،حقوق صاحبان بین جداگانه صورت به را هاپرداخت آنها.  

 داده پایگاه یك ،شده شناخته فرد به منحصر المللیبین اجراکنندگان شناسایی شماره از استفاده با آنها 

 با ارتباط همچنین و کنندمی اداره کهای الزحمهحق به مربوط اطالعات و بطض به مربوط یهاداده با

 .اندکرده ایجاد را خارجی و ملی حقوق صاحبان

  309(ایپوآرتیس) اروپا اجراکنندگان هایسازمان انجمن-3

 زمان مدت و اندازه نظر از .است اروپایی کشور 11 از اجراکنندگان جمعیمدیریت سازمان 31 نماینده ایپوآرتیس

 .هستند آن عضو کننده اجرا هزار 522 الی 222 و است متفاوت جوامع وجود

 مدیریت سازمانغیر اعضای برای هم و اعضا برای هم جمعی دسته بصورت اجراکنندگان حقوق ،کشورها اکثر در

 .شودمی

 :از عبارتند ایپوآرتیس اهداف

 ؛اجراکنندگان حقوق زا جمعیمدیریت ترگسترده شناخت از اطمینان و توسعه 

 در و اجراکنندگان حقوق زمینه در اروپا سطح در اجراکنندگان یهاسازمان بین همکاری بیشتر توسعه 

 ؛حقوق این جمعی اداره

                                           
329 AEPO-ARTIS 
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 آنها؛ حقوق جمعی اداره و اجراکنندگان از حمایت اهمیت سازیبرجسته به کمك 

 به مربوط بندهای به ویژه توجه با ،لیالملبین و اروپایی یهانامهتوافق در همکاری بیشتر توسعه 

 .یآورجمع یهاروش

 در المللیبین اسناد و اروپا یهابخشنامه محتوای درمورد همچنین و ملی یگذارقانون خصوص در آرتیس ایپو

 .کندمی کار فکری مالکیت حقوق زمینه

 310عکاسی و میتجس هنرهای برای حقوق جمعیمدیریت (پنجم فصل

 ،تصویرگران ،هاگرافیست ،سازانمجسمه ،نقاشان مانند میتجس هنرهای زمینه در خالقان ازای گسترده طیف

 .هستند رایتکپی دارای خود آثار درخصوص آنها همه .کنندمی فعالیت عکاسان و معماران

 به .انندرسمی فروش به شخصی قراردادهای طریق از را خود آثار معموالً آنها نمایندگان یا عکاسان و هنرمندان

 صدور قرارداد طریق از عکاس یك و فروشدمی هنر دارمجموعه یك به را خود نقاشی ،نقاش یك مثال عنوان

 .کند منتشر کتاب در را او عکس ،دهدمی اجازه دیگری به مجوز

 است غیرممکن فردی قراردادهای آنها در که دارد وجود عکاسی و میتجس هنرهای هایبخش در بسیاری موارد

 .دهدمی ارائه مناسب هایحلراه جمعیمدیریت و

 فروخته هاموزه یا هاشرکت ،خصوصی افراد به معموالً هنری آثار سایر و هانقاشی .است حراج فروش نمونه یك

 طول در واقع در .مانندمی یکسان خانوادگی مجموعه یا گالری ،موزه یك در بندرت هنری آثار اکثر .شوندمی

 .رسندمی فروش به یا حراج ی،هنر آثار فروشندگان طریق از بارها و بارها هاسال

                                           
312 Management of rights for visual arts and photography 
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 فروش حق اصطالحاً  از استفاده با مکرر فروش طی موارد این در هنرمندان حقوق ،کشورها از بسیاری در

 از میک درصد کندمی تضمین و است برن کنوانسیون ماده 12 مادهبر اساس  حق این .شودمی رعایت 311مجدد

 .گیرد تعلق هنرمند به مجدد فروش قیمت

 یتیم و بیوه زنان نفع به اول جهانی جنگ از پس فرانسه در 1912 سال در بار اولین برای مجدد فروش حق

 کشورها همه در مختلف کشورهای بین در اکنون سیستم این .شد مطرح ،شدند کشته جنگ در که هنرمندانی

 از بسیاری در ،حال این با .شناسدمی رسمیت به را ددمج فروش حق کشور 22 از بیش قانون ،است شده پخش

 .است نشده اجرا مؤثر طور به هنوز حق کشورها این

 را فرهنگی یا عکاسی ،گرافیکی اثر هر غالباً اما ،است متفاوت دیگر کشور به کشوری از مجدد فروش حق دامنه

 متفاوت نیز او وراث یا هنرمند یك به دهش پرداخت درصد .شودمی شامل ،شودمی فروخته گالری یا حراج در که

 این شد صادر 1221 سال در که دستورالعملی .است مجدد فروش قیمت از درصد پنج تا کلی طور به اما ،است

 .کرد هماهنگ اروپا اتحادیه کشور 12 در را حق

 یهامجموعه .دارند میمه نقش هنر انتشار در ،خود موقت یهانمایشگاه و میدائ یهامجموعه طریق از هاموزه

 زندگی محل به توجه بدون دگانکننمصرف که طوری ،است دسترس در آنالین بصورت فزاینده بصورت نیز آنها

 .ببرند لذت آنها از و مشاهده را آنها ندتوانمی خود

 و رسندمی فروش به موزه یهامغازه در ،پستال کارت و پوستر عنوان به تکثیر طریق از هنرمندان از بسیاری آثار

 یهاراه از زیادی تعداد با هنر ،واقع در .اندشده محبوب نمایشگاه کاتالوگ و هنری یهاکتاب در همچنین

 در جمعیمدیریت هایسازمان ایجاد به منجر که دارد رایتکپی مجوز به نیاز اینها همه .شودمی بازرگانی خالقانه

 .است شده عکاسی و میتجس هنرهای زمینه

                                           
311 Resale right (droit de suite) 
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 اقتصاد و بازار همس (الف

 شده گیریاندازه پارامتر دو با داخلی ناخالص تولید در میتجس آثار اقتصادی سهم ،گرفته صورت مطالعات در

 در را مشارکت کل از( درصد 5) مهم اما کم، میسه هم با آنها .عکاسی و گرافیکی و میتجس هنرهای :است

 311.دهندمی تشکیل را اشتغال در درصد 0 سهم و داخلی ناخالص تولید

خرده یا عمده فروش مراکز سایر و هنری یهاگالری و هنرمندان توسط معمول طور به میتجس هنری آثار

 فروش به منجر موارد اکثر در که است جدید نسبتاًای پدیده هنر اجاره .شودمی فروخته کاربران به فروشی

 ،موارد برخی در .است پیشرفته هنری بازارهای رد خرید عمده شکل حراج یهاخانه طریق از فروش .شودمی

 برایای ویژه مقررات شامل کشورها از بسیاری در رایتکپی قوانین و شودمی انجام کارفرما توسط سفارشات

 .است یافته سفارش کارهای

 استفاده خود نماینده عنوان به هاکتابخانه و عکس یهاآژانس از یا کنندمی عرضه بازار به را خود آثار عکاسان

 مجوزای رسانه و تبلیغاتی یهاشرکت مانند مختلف یهااستفاده برای را هاعکس ،عکس یهاآژانس .کنندمی

  .دهندمی

 و ثانویه رایتکپی ،رایتکپی زمینه در اقتصادی تحلیل و تجزیه" عنوان تحت نظرسنجی یك انگلستان در 

 یك درآمد کل از درصد 2 حقوق جمعیمدیریت از اصلح درآمد متوسط ،1211 سال در "جمعی مجوزهای

 از درصد 12 از بیش جمعی صورت به شده مدیریت رویالتی ،هنرمندان از درصد 32 مورد در .است هنرمند

 نشان را آنها درآمد از درصد 52 از بیش ،هنرمندان از درصد 11 مورد در و دهدمی نشان را آنها کل درآمد

 313.دهدمی

                                           
311 WIPO Studies on the Economic Contribution of the Copyright Industries، 2014. 
313 Module 5: Management of rights for visual arts and photography. Tarja Koskinen-Olsson.Nicholas Lowe. 

2012.wipo. 
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 عکاسی و میتجس هنرهای برای قحقو مدیریت (ب

 اتفاق زمانی شخصی حقوق از ستفادها .است حقوق از فردی استفاده ،روش ترینمتداول ،تجسمی آثار زمینه در

 خریدار به را خود اثر او نماینده یا هنرمند که وقتی یا بگذارد نمایش به را خود آثار هنرمند یك که افتدمی

 .نیست آن رایتکپی انتقال شامل هنری قطعه یك فروش که است مهم نکته این درک .دهد مجوز یا بفروشد

 صورت به دتوانمی مجوز .کندمی منعقد کتاب ناشر یك مثال عنوان به کاربر با را مجوز نامهتوافق تصویرگر یك

 نحوه مجوز نامهتوافق و دهدمی انجام مجله یك با را کار همین عکاس یك .باشد انحصاریغیر یا انحصاری

 .کندمی مشخص را مجوز از استفاده

 یهاشیوه مورد در مشاوره و رایتکپی حقوق از خود اعضای آگاهی در اساسی نقشی هنرمندان یهااتحادیه

 مذاکرات بنابراین ،اندکرده تهیه نیز را خود اعضای برای مدل مجوزهای آنها ،کشورها از برخی در .دارند قراردادی

 .نندکمی تسهیل را فردی

 و هاانجمن .است کاربران و هنرمندان برای عملی حل راه تنها جمعیمدیریت که دارد وجود مواردی حال این با

 .باشند فعال حقوق جمعیمدیریت برای جمعیمدیریت سازمان ایجاد در ندتوانمی اصناف

 درمیتجس آورندگان پدید زیرا ،است جمعیمدیریت سازمان ایجاد در ضروری قدم اولین غالباً آگاهی افزایش

 یهاشبکه از استفاده ،بخشی آگاهی یهاکمپین .ندارند اطالع خود رایتکپی حقوق از کشورها از بسیاری

 .باشند بصری خالقان به دستیابی برای میمه یهاراه ندتوانمی نشریات و صنفی یهاانجمن ،موجود

 هنرهای زمینه در را خود تخصصی جمعیمدیریت سازمانمیتجس هنرمندان ،کشورها از برخی در

 منظورهچند یهاجمعیمدیریت سازمان توسطمیتجس آثار ،کشورها از دیگر برخی در .کنندمی تأسیسمیتجس

 .شودمی مدیریت ،باشند داشته سروکار نیز ادبی و موسیقی کارهای با است ممکن که
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 مختلف یهاگروه برای دتوانمی همچنین خدمات و است متفاوت دیگر کشور به کشوری از جمعیمدیریت دامنه

 .باشد داشته نقش است ممکن نیز سازمان تولد سابقه .باشد متفاوتمیتجس هنرهای هنرمندان

 چون هنرمندانی توسط فرانسه در 1953 سال در اداگپ ،تجسمی هنر تخصصی جمعیمدیریت سازمان اولین

 312.شد تأسیس CoBrA گروه و میرو ،شاگال

ای گسترده طیف آنها .کنندمی کارمیتجس آثار با هاقاره همه در کشور 52 در جمعیمدیریت یهاسازمان مروزها

 ،خصوصی برداریکپی و تکثیر مانند ،حقوق از برخی .کنندمی مدیریت را بصری پدیدآورندگان مختلف حقوق از

 .شوندمی مدیریت موسیقی یهامجموعه دیگر با مشترک طور به

 سازمان از برخی .گیرندمی قرار استفاده موردای گسترده طور به دیجیتال تصاویر ،امروزای رسانه فضای در

 در حقوق با همراه را باال کیفیت با دیجیتالی تصاویر بتوانند تااند کرده ایجاد تصویری یهابانك جمعیمدیریت

 .دهند قرار کاربران اختیار

 شناخته میتجس هنرهای هنرمندان اولیه حقوق عنوان به آنچه از جمعیمدیریت سازمان ،کشورها برخی در

 عموم با ارتباط حق و پخش حق ،تکثیر حقوق شامل 315اولیه حقوق ،زمینه این در .کندمی استفاده ،شودمی

 منتقل جمعیمدیریت سازمان به را خود اولیه حقوق مدیریت کشورها از بسیاری در بزرگ هنرمندان .است

 .کنندمی

 .کند مدیریت خودش را حقوق بتواند سازنده شخص یك که است غیرممکن ،311ثانویه حقوق با رابطه در

 .است ثانویه حقوق یهانمونه از یکابل مجدد انتقال حق و میعمو عاریه حق ،خصوصی برداریکپی ،رونویسی

                                           
312 Société des Auteurs dans les Arts Graphiques et Plastiques (ADAGP) 
315primary rights  
311 secondary rights 
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 کاربر و دارد ارتباط بصری و سمعی و موسیقی ،متن جمله از دیگر یهامجموعه با هازمینه این در مدیریت

 .کند مذاکره ژانرها یا حقوق صاحبان همه با جداگانه طور به دتوانمین

 به آنها اصلی هنری آثار وقتی که دهدمی را حق این نویسندگان به که استای الزحمهحق مجدد فروش حق

 به مجدد فروش حق ،آن ماهیت دلیل به .باشند داشته میسه ،حراجی یك در مثال عنوان به ،رسدمی فروش

  .شودمی انجام جمعیمدیریت طریق از مؤثر طور

 نشان تجربه ،نیست چنین که دیگر موارد در .است شده تجویز قانون توسط جمعیمدیریت ،کشورها از بعضی در

 یایمزا نیز هنر فروشندگان سایر و حراج یهاخانه به بلکه آورندگانپدید برای تنها نه جمعیمدیریت که دهدمی

 برای المللیبین و ملی سطح در هنرمندان به مجدد فروش امتیاز حق پرداخت مسئولیت .دهدمی ارائه واضحی

 .بود خواهد دشوار حراج یهاخانه

  ذینفعان( ج

 ،عکاسان ،تصویرگران ،زیبا هنرهای هنرمندان مانند میتجس آثار زمینه درای حرفه افراد ازای گسترده طیف

 گران؛واسطه و اصلی کاربران .کنندمی کار طراحان و انیماتورها ،معماران ،هاکاتوریستکاری ،صنعتگران

 .هستند هاشرکت و کتاب ناشران ،فیلم و تلویزیون تولیدکنندگان ،هاموزه ،هنر فروشندگان

 تفادهاس مورد بسیار امروزی یهارسانه فضای در که دهدمی پوشش را آثاری ازای گسترده طیف میتجس آثار

 .شوندمی خوانده( بصری) دیداری آثار میعمو نام با زمینه این در عکاسی و میتجس هنری آثار .گیرندمی قرار

 :باشند داشته مختلفی اشکال ندتوانمی میتجس آثار

 ؛سازیمجسمه و نقاشی مانند ،زیبا هنرهای •

 گزارش؛ و مستند مانند ،عکاسی •
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 ؛هانقشه و ودارهانم ،هاکارتون مانند ،تصاویر •

 سرامیك؛ و جواهرات مانند ،کاربردی هنر و 312گرافت •

 گرافیکی؛ طراحی مانند ،طراحی •

 ؛معماری •

 .کاریمنبت و حکاکی مانند ،چاپ •

 گرفته عکس زیبا هنری اثر یك از که جایی ،مثال عنوان به ،دارد وجود اثر یك در حقوق دارنده چندین گاهی

 مجوز و داده هم دست به دست عکاس و هنرمند حقوق .است شده منتشر کتاب یك در اثر تصویر و شده

 .است الزم ناشر و آنها از اثر از استفاده

 این .شودمی استفاده میتجس آثار برای حقوق صاحبان به دادن پوشش برای 310بصری آورندگانپدید اصطالح

 وقتی .هستند چندپاره ،اندشده تشکیل حقوق صاحبان یا مستقل کوچك تجار از عمدتاً که جهت این از جوامع

 جامعه در هنرمندان جایگاه و کار شرایط ارتقا با یشانهاانجمن یا اصناف در معموالً ،شوندمی گروه هم با آنها

 که مواردی در .است مهم جهات بسیاری از میتجس خالقان برای ملی یهاانجمن یا اصناف وجود .دارند سروکار

 .کنند کمك کار شرایط سایر و قراردادی شرایط به ندتوانمی اصناف ،شودمی اعمال داگانهج صورت به حقوق

 همیشه حقوق جمعیمدیریت به نیاز مورد در آثار این خالقان کردن متقاعد ،آنها کار مستقل ماهیت دلیل به

 به بصری آثار خالقان از نمایندگی به جمعیمدیریت یهاسازمان تعداد ،اخیر یهادهه در .است نبوده آسان

 .است رسیده سازمان 52 حدود

 و حراج یهاخانه .کنندمین پیدا را آثارشان از استفاده موارد همه راحتی به افراد ،کاربران تنوع گرفتن نظر در با

 هایشرکت .هستند میتجس آثار دگانکننمصرف عمده از عکس یهاکتابخانه و هاموزه ،هنر فروشندگان
                                           

312 graft 

310 Visual creators 
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 تصاویر هاشرکت و کنندمی استفاده عکس و تصویرگری ،هنری آثار از خود یهابرنامه در سینمایی و تلویزیونی

 .کنندمی منتشر هاسایتوب در و کرده چاپ خود بروشورهای در را هنری کارهای به مربوط

 عکاسی و میتجس هنرهای زمینه در جمعیمدیریت هایسازمان انواع (د

 مدیریت در تخصصی صورت به ،خودشان جمعیمدیریت سازمان در بصری ورندگانپدیدآ کشورها از بعضی در

 سایر مراهه به و منظوره چند یهاجمعیمدیریت سازمان ،دیگر برخی در .اندیافته سازمان میتجس آثار

 .کنندمی مدیریت را بصری پدیدآورندگان حقوق ،هامجموعه

 بصری خالقان حقوق مدیریت برای ساختار ترینمناسب یریگتصمیم در اجتماعی و اقتصادی ،تاریخی عوامل

 .باشد شرایط و کشورها همه با متناسب که ندارد وجود جهانی حل راه هیچ .دارند و داشته نقش

 هنرهای به و هستند مستقل ،هستند میتجس آثار ندهنمای که ییهاجمعیمدیریت سازمان ،کشورها بیشتر در

 سازمان در .دارند را خود جمعیمدیریت سازمان عکاسان ،کشور ینچند در اند.تهیاف اختصاص عکاسی و میتجس

 ،موسیقی حقوق:شوندمی مدیریت سازمان یك توسط هامجموعه همه ،واقعی منظورهچند یهاجمعیمدیریت

  .بصری پدیدآورندگان حقوق و بصری و سمعی ،درام ،ادبی

 در .دارد وجود پرتغال و ایتالیا ،(لیتوانی و لتونی ،استونی) بالتیك ایکشوره در مثال عنوان به مورد این ،اروپا در

 چند یهاجمعیمدیریت سازمان از ییهانمونه سنگال و بورکینافاسو در جمعیمدیریت یهاسازمان ،آفریقا

 .است اروگوئه در مثال عنوان به مورد این ،التین آمریکای در .هستند منظوره

 سازمان توسط جداگانه طور به موسیقی کارهای اما ،شوندمی مدیریت هم با میتجس و ادبی کارهای ،سوئیس در

 اند.پیوسته هم به بصری و سمعی و بصری نویسندگان آلمان در .شوندمی مدیریت اختصاصی جمعیمدیریت
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 حقوق سازمان که است مهم دیجیتالی یهااستفاده از برخی و رپروگرافی تکثیر آمیزموفقیت مدیریت برای

 مختلفی یهاشکل مختلف کشورهای در میتجس آثار یندگینما .کنند مدیریت را جامعای مجموعه هاتکثیر

 .است مهم دارند را مواد انواع کردن کپی مجوز کاربران اینکه از اطمینان اما ،دارد

 تخصصی جمعیمدیریت هایسازمان( 1

 تخصصی سازمان یك تأسیس در کشور هر هنر بازار معمولی یهاویژگی و بصری خالقان سازماندهی چگونگی

 .است مهم بسیار تصویری خالقان برای

 عکاس و میتجس هنرهای هنرمندان تکثیر حق از مراقبت روش ترینمعمولی ،حقوق از فردی استفاده که آنجا از

 .باشد یزبرانگ چالش است ممکن حقوق از برخی جمعیمدیریت لزوم مورد در حقوق صاحبان اقناع .است

  .باشند نداشته اطالع خود حقوق از فروش اولین از پس است ممکن حتی حقوق صاحبان

 صورت به میتجس آثار از استفاده زیرا است بازار به متخد ،تجسمی هنرمندان اولیه حقوق از برخی مدیریت

 کار قیمت مورد در اکرهمذ و جداگانه صورت به هنرمند هر با تماس ،کاربران برای .است گسترش حال در مداوم

 وقتی اما ،باشد متفاوت است ممکن عکاسان و میتجس هنرهای هنرمندان برای بازار سازوکارهای .است دشواری

 ثانویه حقوق به کشورها از بعضی در .است مشخص کامالً  هاشباهت ،شودمی ثانویه حقوق مدیریت از صحبت

 319.شودمی گفته "جمعی حقوق"

                                           
319 Module 5: Management of rights for visual arts and photography. Tarja Koskinen-Olsson.Nicholas Lowe. 2012. 

wipo. 
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 برزیل :مثال

 که است برزیل معماران و سینماگران همچنین و میتجس مختلف عکاسان و هنرمندان نماینده312 سآتوی 

 .است تلویزیونی یهاشرکت و کنندگانتهیه ،ناشران مانند ،کاربران برای تکثیر مجوزهای دریافت برای مرکزی

 .دهدمی ارائه ودخ سایتوب در را آنها آثار و حقوق صاحبان به سریع دسترسی امکان این بر عالوه

 شیلی :مثال

مجسمه و نقاشان .شد تأسیس هاگرافیست و عکاسان ،سازانمجسمه ،نقاشان برای 1992 سال در 311کرآماگن 

 حقوق و کردند تأسیس را 313کرآماگن فوتوپ خود انجمن طریق از عکاسان و 311اپچ خود انجمن طریق از سازان

 ”سیزاک“ عضو سازمان این .اردد عضو 322  کرآماگن ،حاضر حال در .کردند منتقل سازمان به را خود اعضای

 .است

 ،حاضر حال در .است مجدد فروش حق و توزیع حقوق ،عموم با ارتباط حق ،تکثیر حقوق نماینده کرآماگن

 بر درصد 5 مجدد فروش امتیاز حق زیرا ،است غیرممکن عملی و اقتصادی دالیل به مجدد فروش حق یآورجمع

 .شودمی محاسبه فروش قیمت نه و سود اساس

 کشورهای در موسیقی حقوق جمعیمدیریت سازمان با شیلی در کرآماگن و برزیل در آتویس سازمان دو هر

 .کنندمی همکاری مربوطه

                                           
312 Associaçao Brasileira dos Direitos de Autores Visuais (AUTVIS) 

311 CREAIMAGEN 
311 APECH (Asociación de Pintores y Escultores de Chile) 
313 FOTOP CREAIMAGEN   



 های مدیریت جمعی کپی رایت و حقوق مرتبطالگوها و نحوه فعالیت سازمان
 

776

 

 چندمنظوره جمعیمدیریت سازمان( 2

 قانون ،ورهاکش از برخی در .است دشوار جداگانه صورت به مختلف یهامجموعه مدیریت کشورها از بسیاری در

 حقوق صاحبان کشورها سایر در ،کندمی وضع را منظورهچند جمعیمدیریت سازمان یك مفهوم رایتکپی

 .کنند مدیریت مشترک طور به را خود حقوق گیرندمی تصمیم خودشان

 شناخته مردم عموم و کاربران برای راحتی به جمعیمدیریت سازمان که است این مشترک مدیریت مثبت جنبه

 واقع در جمعیمدیریت سازمان و ندارد وجود میسردرگ هیچ مختلف یهامجموعه و حقوق مورد در .شودمی

 وجود کاربران همه به خدمات ارائه برایای گسترده رویکرد .کند برابری کاربران ذهن در رایتکپی با است ممکن

 .دارد وجود جامع مجوزهای صدور امکان ،هم کنار در مختلف یهامجموعه از استفاده صورت در و دارد

 در نمایندگانی معموالً مختلف حقوق صاحبان .باشد داشته وجود ییهاچالش است ممکن ،حاکمیت سطح در

 حوزه ترینرایج زیرا باشد داشته مجوز ابتدا است ممکن موسیقی ،هافعالیت آغاز در ،ویژه به .دارند حاکمه هیأت

 در کار .شود حقوق صاحبان بین نامتوازن رفتار مورد در بحث به منجر دانتومی موضوع این .است جمعیمدیریت

 .است دشوار بسیار کار ابتدای همان در هاجبهه همه

 ،ابتدا در .شودمی حاصل سازیمتعادل عمل و شودمی پدیدار مختلف یهامجموعه مدیریت ،هاسال گذشت با

 یك فقط ،همزمان طور به هاجبهه همه در جزئی یهالیتفعا توسعه با مقایسه در که باشد ترمؤثر است ممکن

  .شود ساخته مجموعه
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 اروگوئه :مثال

 سازمان یك آگادو .کرد متحد را فرهنگی مختلف نهادهای یهافعالیت و شد تأسیس 1919 سال در 312آگادو

 یریتمد را عکاسی و میتجس هنرهای جمله از مختلفی یهامجموعه و است منظوره چند جمعیمدیریت

 مرکز .است داده جای خود در نیز را اسناد مرکز و موزه ،حقوق مدیریت سنتی وظایف بر عالوه آگادو .کندمی

 بر کار حال در اکنون هم .هستند کشور فرهنگی میراث از بخشی که است ارزشمندی بسیار آثار دارای اسناد

 واقع نویسندگان خانه نام به آگادو محل در اداسن مرکز و موزه دو هر .است اتمستند و هاعکس از بایگانی روی

 اند.شده

 تکثیر حق با رابطه در تکثیر حقوق هایسازمان با همکاری( 3

 پدید مشارکت از اطمینان بنابراین .کرد کپی آنها از توانمی که دارد قرار نشریاتی در بصری مطالب از بسیاری

 یك ،تجسمی آثار و متن برای مجوز داشتن برای .است ضروری مجدد تولیدباز یهاطرح در بصری آورندگان

 این .بگیرد مجوز عکاسان و میتجس هنرهای هنرمندان از باید( تکثیر حقوق سازمان) تکثیر حقوق سازمان

 طریق از یا آنها یهاانجمن یا میتجس هنرهای تخصصی یهاجمعیمدیریت سازمان مشارکت طریق از دتوانمی

 .بیفتد اتفاق میتجس خالقان طرف از فردی مجوزهای

 اقتصادی نظر از الزحمهحق توزیع و میتجس آثار سهم مؤثر سنجش از اطمینان ،اختالط روش از نظر صرف

 از یا میتجس هنرهای هنرمندان تخصصی جمعیمدیریت سازمان طریق از دتوانمی کار این .است مهم بسیار

 .شود انجام کشور در تکثیر حقوق سازمان طریق

                                           
312 Asociación General de Autores del Urugu (AGADU) 
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 انگلستان :مثال

 و طراحی و چاپ حق انجمن .شودمی مدیریت315(سال) رایتکپی مجوز آژانس توسط رپروگرافی انگلستان در

 داکس نماینده عنوان به رایتکپی مجوز آژانس .است میتجس هنرهای هنرمندان هنمایند 311(داکس) هنرمندان

 .کندمی جمع را تکثیر پاداش آن طرف از و کندمی عمل

 .وابسته عضو یك عنوان به داکس و کامل عضو یك عنوان به سال :هستند ایفرو اعضای از ود هر

 با تا کندمی ترغیب را هنرمندان فعاالنه و کندمی توزیع میتجس هنرهای هنرمندان ینب را امتیاز حق داکس

 .کندمی استفاده مپیا انتشار برای مختلف یهاکانال از همچنین و بگیرند تماس خود سایتوب در سازمان

 هنرمند نوع هر ،شودمی استفاده انگلیس مجالت و هاکتاب در میتجس هنرهای هنرمندان آثار کهمیهنگا

 هنرمند 12222 مجموع در ،1211 سال در .کندمی توزیع را آن داکس و کند پاداش مطالبه دتوانمی میتجس

 .شدند مندبهره داکس جمعی مجوز یهاطرح از

  عکاسی و میتجس هنرهای جمعیمدیریت سازمان موفق یهانمونه( ه

 و جدید جمعیمدیریت سازمان استقرار تسهیل ،مؤثر اجرای نقش بر تأکید با المللیبین غیردولتی یهاسازمان

 .کنندمی ایفا خوب قوانین ترویج در میمه نقش ،جهان سراسر در موجود یهاجمعیمدیریت سازمان کار تقویت

 در .دباشمی حقوق مدیریت و اجرای شامل موارد این .است الزم فعالی اقدامات ،قانون بهترین وجود با تیح البته

 اجرای مقامات کردن متقاعد ،است خالق صنایع برای توجهی قابل تهدید دریایی دزدی که مناطقی و کشورها

 اما کنند کمك امر این در ندانتومی جمعیمدیریت یهاسازمان .است ضروری وضعیت به رسیدگی برای قانون

 .نیست آنها اصلی وظیفه اجرای

                                           
315 Copyright Licensing Agency (CLA) 
311 (DACS) 
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 .دارد پی در کارگری یهااتحادیه و المللیبین غیردولتی یهاسازمان اعضای برای را مثبتی نتایج حقوق مدیریت

مستقیمغیر نقش اجرا و آموزش ،البی طریق از دیگران .هستند دخیل جمعیمدیریت در مستقیماً  آنها از برخی

 .دارند تری

 ادگپ -1

 سال در که استمیتجس و گرافیکی هنرهای زمینه در فرانسه امتیاز حق توزیع و یآورجمع انجمن ادگپ،

 و اجتماعی روابط ،کنندهجمع انجمن یك تشکیل با خواستندمی که شد تأسیس هنرمندانی توسط 1953

 .بخشند تحکیم و بیشتر هاسال طول در را هنری یهاانجمن و هانمایشگاه در شده ایجادای حرفه

 تمام در را هنرمند 102222 از بیش حاضر حال در ،کندمی پشتیبانی خواهر شرکت 52 از تقریباً که شبکه این

 ،استریپکمیك ،طراحی ،معماری ،عکاسی ،سازیمجسمه ،نقاشی :کندمی نمایندگی میتجس هنرهای یهارشته

 .غیره و آرت ویدئو ،دیجیتال قخل ،خیابانی هنر ،تصویرگری ،مانگا

 همه برای را( جمعی حقوق ،عمومی ارتباطات حق ،تکثیر حق ،مجدد فروش حق) هنرمندان حقوق کلیه ادگپ

 ،درخواستی یهافیلم ،تلویزیون ،هاگالری فروش ،هاحراجی ،کاالها ،تبلیغات ،هارسانه ،هاکتاب :استفاده هایروش

 بزرگترین از یکی اکنون ادگپ .کندمی مدیریت غیره و کاربر گذاریاشتراک به یهاعاملسیستم ،هاسایتوب

 .است جهان در رویالتی یآورجمع یهاانجمن

 سیزاک -2

 آثار خالقان حقوق از حمایت و شناخت افزایش برای آهنگسازان، و نویسندگان جوامع المللیبین کنفدراسیون

 میتجس و گرافیکی هنرهای جمله از هنری یهامجموعه تمام نماینده ”سیزاک“ .کندمی تالش هنری و ادبی

 این از مورد 51 و دارد کشور 111 در جمعیمدیریت سازمان عضو 131 ،1211 ژوئن از ”سیزاک“ .است

 ،منظوره چند سازمان یك عنوان به یا تخصصی جمعیمدیریت سازمان عنوان به یا را میتجس هنرهای هاسازمان
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 شده یآورجمع امتیاز حق مبلغ کل .دهدمی نشان را آن اعضای از درصد 1/12 میزان این .کنندمی نمایندگی

 رسیده یورو میلیارد 5/2 از بیش به 1212 سال در ،آنها ملی یآورجمع مناطق در ،”سیزاک“ اعضای توسط

 ،1212 لسا درمیتجس هنرهای هایسازمان .است کل از درصد 12 تقریباً موسیقیغیر مجموعه سهم .است

 .است موسیقیغیر مجموعه مبلغ از درصد 12 که کردند یآورجمع یورو میلیون 123

 شورای .است مختلف یهامجموعه برای آورندگانپدید المللیبین شورای نام به ارگان تعدادی دارای ”سیزاک“

 هنرهای دیریتم در خاص شرایط بر 312(سیاگپ) عکاسی و پالستیکی ،گرافیکی هنرهای خالقان المللیبین

 ،مجدد فروش حق از میتجس هنرهای هنرمندان سهم توزیع ،مجدد فروش حق ،تکثیر حق .دارد تمرکز میتجس

 ایجاد از حمایت .است آن یهااولویت از تصویر یهاداده پایگاه ایجاد و ماهواره و کابل ،خصوصی برداریکپی

 معطوف آن در را خود توجه سیاگپ که است بودهای منطقه نیز التین آمریکای در میتجس هنرهای یهاانجمن

 .است کرده

  ”ایفررو“ -3

 است تصویر بر مبتنی و متنی صنایع در حقوق صاحبان هنمایند تکثیر، حقوق یهاسازمان المللیبین فدراسیون

 .دارد میتجس آثار به مربوط مسائل برای ویژه گروهکار یك و

 و کندمی توصیه ثابت تصاویر تکثیر به مربوط مشکالت برای را هاییحلراه ”ایفررو“( VWG) تصویری کارگروه

 کاربردهای برخی و تکثیر زمینه در بصری عکاسان و نویسندگان نزدیکتر مشارکت و همکاری استراتژی

 .کندمی تعیین را دیجیتالی

                                           
312 CIAGP 
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 را 310"بازنشر حقوقی یمجوزها و هاطرح در میتجس آثار تلفیق راهنمای :برداریکپی هنر" کتاب ”ایفررو“

 ارائه را متن با همراه میتجس آثار به دادن مجوز مختلف یهاروش مورد در یاطالعات اثر این .است کرده منتشر

 .است کاربران به جامع مجوزهای ارائه به نیاز ،دارد وجود نشریات انواع در بصری مطالب که آنجا از .دهدمی

 و بصری پدیدآورندگان با مشاوره .است ضروری حقوق صاحبان از زمال اختیارات تأمین معموالً بنابراین

 .است اساسی مسئله یك آنها نمایندگان

 جهانی موفق یهانمونه کارسازو و ساختار (ششم فصل

 مدیریت که حقوقی انواعبر اساس  دنیا جمعیمدیریت هایسازمان از مختلفی هایمدل گذشته فصول در

 میان در .شد ذکر مختصر طور به مختلف کشورهای از هاییمثال یا مثال مورد هر برای و بیان ،کنندمی

 و سیزاک :آمد میان به بقیه از بیشتر بودن چندمنظوره به توجه با سازمان دو نام مذکور، مختلف هایسازمان

 ؛ایفررو

 .ندباشمی المللیبین سطح در موفق و سابقه با ،معروف جمعیمدیریت هایسازمان از مورد دو ایفررو و سیزاک

 سازمان دو ،جمعیمدیریت هایسازمان در روابط و وظایف ،اهداف ساختار، بهتر تبیین منظور به فصل این در

 .گرددمی بیان کاملتری طور به آنها ساختار و شده انتخاب مذکور

 329(سیزاک) آهنگسازان و انمؤلف جوامع المللیبین کنفدراسیون (1

 سازمان یك ”سیزاک“ یا آهنگسازان و انمؤلف جوامع للیالمبین کنفدراسیون 

 بزرگترین عنوان به که است انتفاعیغیر و( خصوصی) غیردولتی المللیبین

                                           
310 The Art of Copying: A Guide to the Incorporation of Visual Material in Reprographic Legal Schemes and 

Licences 
319International Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC)  
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 .شودمی شناخته جهان سراسر در هاآن منافع ارتقا و حقوق از حمایت در انمؤلف انجمن المللیبین شبکه

 این که شد تأسیس اروپایی کشور 10 از یسندگاننو انجمن 10 توسط فرانسه در 1911 سال در سیزاک

( صحنه کارگردانان و نویساننمایشنامه مثال عنوان به) نمایشی هنرهای نماینده عمدتاً  زمان آن در هاانجمن

 332.بودند

 ”سیزاک“ .دهدمی انجام وابستگی هرگونه از مستقل را خود هایفعالیت و بوده مستقر فرانسه در سازمان این

 درون آن در نظارت نوع .دباشمی اروپا و اقیانوسیه و آسیا جنوبی،امریکای افریقا، درای منطقه فاترد دارای

 .شودمی حقوقی و حقیقی اشخاص شامل آن اعضای و بوده سازمانی

 و دارد فکری مالکیت جهانی سازمان با نزدیکی همکاری که است جمعیمدیریت هایسازمان جمله از ”سیزاک“ 

 از حمایت ارتقا سازمان دو هر اصلی هدف .است کرده منعقد سازمان این با همکاری نامهموافقت 1221 سال در

  :از عبارتند سازمان دو این همکاری موارد اهم .است جهان سراسر در فکری مالکیت و رایتکپی حقوق

 ویتتق و توسعه در امکان صورت در و آگاهی سطح ارتقا به مربوط یهافعالیت در همکاری 

 ؛جمعیمدیریت یهاسازمان برای الزم یهازیرساخت

 یهاسازمان کارکنان آموزش برای را ییهادوره بتوانند شرکا اینکه برای - آموزشی یهابرنامه 

 ؛کنند برگزار توسعه حال در کشورهای در جمعیمدیریت

 اطالعات ریتمدی و تبادل و شناسایی ،سازیمستند یهارویه توسعه شامل - اطالعات فناوری. 

 پدیدآورندگان از حمایت قانون ترویج بر متمرکز حقوقی یهافعالیت از است عبارت ”سیزاک“ جهانی سیاست

 ،موسیقی از اعم هنری و ادبی یهامجموعه تمام در المللیبین وای منطقه ملی، سطوح در هنری و ادبی آثار

 ارتقاء ،رایتکپی بنیادی اصول ترویج به متعهد ”سیزاک“ .تجسمی هنرهای و ادبیات ،نمایش ،تصویری و صوتی

                                           
332 Steve McClure، "CISAC Revamps: Rights Body Streamlines Exec Structure،" Billboard، October 30، 2004، 61. 
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 ایجاد همچنین و خود اعضای یهافعالیت هماهنگی جهان، سراسر در پدیدآورندگان حقوق از حمایت

 .است المللیبین استانداردهای

 :از عبارتند سیزاک اصلی وخدمات هافعالیت

 ؛رایتکپی جوامع المللیبین یهاشبکه توسعه و تقویت (1

 ؛المللیبین صحنه در آنها جمعیمدیریت هایسازمان و پدیدآورندگان برای موقعیت ایجاد تضمین (1

 ؛رایتکپی جوامع همکاری قابلیت افزایش برای فنی کارایی و کیفیت معیارهای سازیپیاده و اتخاذ (3

 آثار؛ مجموعه هر در و منطقه هر در جوامع استراتژیك توسعه از حمایت (2

 دهد؛می مؤثر اطالعات مؤثر تبادل امکان جوامع به که کزیمر داده پایگاه یك حفظ (5

 .المللیبین و ملی رایتکپی هایروش و قوانین بهبود در مشارکت (1

 بسیاری و است شده تبدیل جمعیمدیریت یهاسازمان برای حاکم نهاد یك به سیزاک ،هافعالیت این نتیجه در

 مختلف انواع رفتار بر حاکمای حرفه قوانین دارای سازمان ینا .کنندمی انتخاب را آن در عضویت هاسازمان از

 قوانین این .بود موسیقی جمعیمدیریت یهاسازمان برای قوانینی آنها اولین که جمعیمدیریت هایسازمان

 برای تأیید نشان یك مانند سیزاک در عضویت نتیجه در و کندمی تعیین را باالیی بسیار استانداردهای

 .شودمی محسوب جمعیمدیریت هایسازمان

 مناسب مدیریت و شفافیت ،پاسخگویی الزامات رعایت با وای حرفه روشی به باید جمعیمدیریت یهاسازمان

 مجموعه سیزاکای حرفه قوانین .شودمی گفته 331خوب حکمرانی استانداردهای آن به معموالً که شوند اداره

 ،اداری ،حکمرانی یهاشیوه بهترین با مطابق اعضا همه اینکه از اطمینان برای سیزاک توسط که است اصولی

  .است اجباری سیزاک اعضای برای قوانین این رعایت .است شده وضع ،کنندمی عمل فنی و مالی

                                           
331 Good governance standards 
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 :بگذارند احترام آنها به باید سیزاک اعضای همه که شودمی زیر اصول شاملای حرفه قوانین

 را مقررات و قانون با سازمان ذاتی انطباق ومدیره هیأت ترکیب ،اعضا حقوق ،عضویت :عضویت و حاکمیت( 1

 .کندمی تعیین

 مربوط هایسیاست و غیره و توزیع قوانین ،مجوز درآمد ،ساالنه گزارش نظیر اطالعاتی با :رازداری و شفافیت( 1

 .است مربوط محرمانه اطالعات افشای عدم به

 ،مجوز اعطای درخصوص نویسندگان جوامع به مربوط مختلف ارهایمعی جزئیات :یآورجمع و مجوز صدور( 3

 .کندمی بیان را آنها یهامجموعه از استفاده بر نظارت و امتیاز حق یآورجمع

 توزیع و خود کارنامه در موجود آثار مستندسازی باید انمؤلف یهاانجمن کندمی مقرر :توزیع و مستندسازی (2

 .دهند انجام سیزاک آور الزام یهامهقطعنا با مطابق را امتیاز حق

 حل و دعاوی به رسیدگی مختلف یهارویه و قوانین با انطباق به مربوط مختلف اصول :تعارضات و انطباق( 5

 .دهدمی شرح را اختالف

 سازمان یك عنوان به ”سیزاک“ و بوده ”سیزاک“ عضو دنیا، سراسر از متعددی هایسازمان شد اشاره که همانطور

 جمعیمدیریت یهاسازمان) پدیدآورندگان انجمن131 حاضر حال در .کندمی عمل المللیبین چتر

 مناطق تمام از پدیدآورنده میلیون چهار کل در اند.آمده در سازمان این عضویت به کشور 111 در( پدیدآورندگان

 خود جهانی هشبک گسترش برای جدید جوامع از ”سیزاک“ .شوندمی محسوب ”سیزاک“ عضو جغرافیایی

 .کندمی استقبال

 و ثبت جهت در هستند، جهان سراسر از مختلف جمعیمدیریت هایسازمان که خود اعضای به سازمان این

 همچنین .کندمی کمك آثار این از استفاده برای امتیاز حق توزیع و یآورجمع و مجوز صدور آثار، سازیمستند
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 ملی یهابحث وای منطقه یهامشاوره ،المللیبین مجامع در .کندمی عملیاتی و مالی ،حقوقی پشتیبانی آنها از

  .کندمی شرکت رایتکپی درباره

 :از است عبارت آن سازمانی ساختار

 ای،منطقه یهاکمیته ،شوراها ،دبیرخانه ،مدیره هیأت ،العادهفوق عمومیمجمع و ساالنه عادی عمومیمجمع

 .لیداخ حسابرسی کمیته ،حقوقی کمیته
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 نمایندگی نهاد باالترین به رسیدن از قبل سیزاک در عضویت درخواست هر اساسنامه، 19 تا 11 مواد طبق

درخواست ،قدم اولین عنوان به .کند طی را تأیید و بررسی از مرحله چندین باید ،عمومیمجمع نییع ”سیزاک“

 زمانی بازه یك در باید درخواست این کهکند الارس دبیرخانه به را خود کامل عضویت درخواست فرم باید کننده

 و بررسی عینی و طرفانهبی را جدید عضویت درخواست هر که شودمی متعهد ”سیزاک“ .شود ارسال مشخص

 ارائه 331اجرایی مدیریت کمیته به را خود توصیه و تحلیل درخواست، بررسی از پس دبیرخانه .کند ارزیابی

 به را متقاضی تا دهدمی ارائهمدیره هیأت به را خود توصیه و کندمی ررسیب اجرایی مدیریت کمیته .دهدمی

 .شودمی ارسالمدیره هیأت به تصویب برای پیشنهادی چنین .کند رد یا و بپذیرد وابسته یا موقت عضو عنوان

 مورد دردیره مهیأت مشاوره گرفتن نظر در از پس) شودمی برگزار ژوئن ماه در ساالنه عمومیمجمع ،آن از پس

 از پس .کندمی رد را عضویت درخواست یا کندمی معرفی وابسته یا موقت عضوی عنوان به را متقاضی( برنامه هر

                                           
331 Executive Governance Committee (EGC) 
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 ومدیره هیأت بحث نتیجه از را آنها تا کندمی ارسال متقاضی به را میرس تأیید یهانامه دبیرخانه ،عمومیمجمع

 .کند مطلع عضویت یهاواستدرخ از یك هر مورد در عمومیمجمع تصمیم

 ”سیزاک“ از کتبی اطالعیه ارائه با قبل ماه شش حداقل باید شود، خارج ”سیزاک“ از است مایل که عضوی هر

 .شود اعمال مالی سال روز آخرین از استعفا و خروج این تا دهد استعفا

 کنند عمل سازمان این آورالزام یهاقطعنامه با مطابق شده، یآورجمع درآمدهای توزیع در باید ”سیزاک“ یاعضا

 روش به مربوط دقیق اسناد باید این بر عالوه .کنند اعمال را انصاف و دقت اندازه یك به هاتوزیع همه مورد در و

 .دارند نگه و دهند ارائه ”سیزاک“ به مربوط اطالعاتی سیستم در را آن توزیع و مجوز صدور

 و اروپا در سیزاک اعضای نسبت خصوص در سیزاک، وبسایت از رگرفتهب( 2 و 3 شماره نمودار) زیر نمودار دو

  .کندمی بیان را کشورها این در سیزاک اعضای مدیریت تحت آثار نسبت و جهان به نسبت اقیانوسیه - آسیا

 اقیانوسیه - آسیا در سیزاک فعالیتهای و اعضا ترکیب نمودار

 از %11 حاضر حال در منطقه این که است اقیانوسیه و اآسی در عضو انجمن 19 دارای سیزاک ،1212 سال در

 2 ،موسیقی آثار در حقوق مدیریت بر انجمن 12 ،اقیانوسیه و آسیا در .دهدمی تشکیل را سیزاک جهانی اعضای

 .دارند تمرکز بصری و سمعی در مورد 1 و ادبیات در مورد 1 ،تجسمی هنرهای در مورد

  دراروپا یزاکس هایفعالیت و اعضا ترکیب نمودار

 از %25 حاضر حال در منطقه این .است اروپا در عضو جمعیمدیریت سازمان 125 دارای سیزاک ،1212 سال در

 مورد19 ،یایموسیق آثار در حقوق مدیریت بر انجمن 51 تعداد، این از .دهدمی تشکیل را سیزاک جهانی اعضای

 بدون انجمن 1 و نمایشی آثار در مورد 3 ،ادبیات رد مورد 0 ،تجسمی هنرهای در مورد 12 ،بصری و سمعی در

 .دارند تمرکز مجموعه
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 اقیانوسیه-آسیا در سیزاک فعالیتهای و اعضا ترکیب -3نمودار

 
 دراروپا سیزاک فعالیتهای و اعضا ترکیب -4نمودار
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 333(ایفررو) تکثیر حق یهاسازمان المللیبین فدراسیون -2

 دبیرخانه و دفتر .است غیردولتی المللیبین سازمان یك( ایفررو) تکثیر حقوق یهاازمانس المللیبین فدراسیون 

 بر مبتنی و مستقل خصوصی، سازمان یك بلژیك، قوانین طبق .است شده واقع بلژیك بروکسل، در آن میعمو

 .شودمی اداره 1219 مارس 13 تاریخ به هاانجمن و هاشرکت قانون تحت و است عضو

 اعضای بین ارتباط تسهیل و اطالعات تبادل برای بستری غیررسمی، مجمع یك عنوان به 1902 سال در ”ایفررو

 خود اعضای نمایندگی شرایط واجد که است مستقل فدراسیون یك ”ایفررو“ ،1900 سال از .شد تأسیس خود

 تبدیل مستقل و فعال انسازم یك به ”ایفررو“ گذشته، هایسال طی .است المللیبین و ملی نهادهای برابر در

 حق یهاسازمان ایفرو .کندمی خدمت خود اعضای به زیادی رویدادهای و نشریات ها،فعالیت با که است شده

 .دهدمی پیوند هم به جهان سراسر در را تکثیر

 :ایفررو مأموریت بیانیه

 بین از و تصویر و متن بر یمبتن بردارینسخه حق از المللیبین استفاده منظور به تا کندمی تالش ایفررو (1

 تکمیل برای تکثیر حقوق هایسازمان طریق از حقوق کارآمد جمعیمدیریت ارتقا با مجازغیر کپی بردن

 .کند کار ناشران و پدیدآورندگان یهافعالیت

                                           
333 International Federation of Reproduction Rights Organizations (IFRRO) 
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 به و اعضا بین روابط اطالعات؛ تبادل یهاسیستم و مطالعات توسعه خود، مأموریت انجام برای ایفررو (1

استفاده و حقوق صاحبان بین در هاهزینه و حقوق انتقال برای مؤثر هایروش و اعضا؛ از ندگینمای

 .کندمی تقویت ملی رفتار اصل با مطابق را کنندگان،

 :هاارزش

 :است زیر اصلی هایارزش اساس بر ”ایفررو“ کار اساس

 .گذاردمی احترام آنها آثار ریتمدی نحوه تعیین برای فردی ناشران و پدیدآورندگان حقوق به ”ایفررو“ (1

 عملی و سیستماتیك پشتیبانی تکثیر حق هایسازمان از .کندمی تشویق را حقوق مدیریت ”ایفررو“ (1

 سراسر درمیعل و ادبی چاپی آثار ناشران و پدیدآورندگان نویسندگان، مشترک یهاتالش از .کندمی

 .دکنمی پشتیبانی تکثیر حقوق سازمان ایجاد برای جهان

 اطالعات ارائه و پرورش در المللیبین نهاد ترینبرجسته عنوان به را خود نقش تا کندمی تالش ”ایفررو“ (3

 .کند تقویت حقوق این جمعی اداره و تکثیر حقوق مورد در

 را آنها و کرده فراهم آنها نمایندگان و ناشران پدیدآورندگان، نویسندگان، برای را ییهافرصت ”ایفررو“ (2

 دیجیتالی کاربردهای از برخی و اسناد تحویل رایت،کپی دارای آثار تکثیر مورد در تا کندیم تشویق

 .کنند مشارکت و همکاری اطالعات، تبادل مالقات، یکدیگر با آثارشان

( دستمزد و حقوق توزیع و یآورجمع با) را آنها مدیریت که حقوقی با رابطه در آن اعضای و ”ایفررو“ (5

 .کنندمی اعمال را اخالقی استانداردهای باالترین دارند، اعتماد آنها به که ییهارمایهس و دارند برعهده

 اما دارد، را خود خاص یهاسنت و فرهنگ کشوری هر زیرا ندارد، وجود همه برای واحدی حلراه هیچ گرچه 

 تا کند کمك ذینفعان به واندتمی ایفررو .گیرند قرار همه احترام مورد باید که دارد وجود المللیبین اصول برخی

 .کنند شناسایی را آنها تأمین یهاروش و نیازها کرده، تحلیل و تجزیه را کشورشان در موجود شرایط و هاواقعیت
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 ساالنه گزارش ،هاحساب که شودمی تشکیل سال در بار یك حداقل .استعمومیمجمع ،آن نهاد ترینعالی

 و مدیران ،مدیره هیأت رئیس انتخاب همچنین .کندمی تصویب و سیبرر را بعد سال بودجه ومدیره هیأت

  .است انجمن حاکمیت مرجع عمومیمجمع .دارد عهده بر را کمیته دو اعضای

 ،کندمی تأیید را جدید اعضای پذیرشمدیره هیأت .شودمی مدیریتمدیره هیأت توسط انجمن یهافعالیت

 اجرا قابل قوانین با مطابق و زمان هر در دتوانمی و کندمی منصوب را وایفر دبیرخانه رئیسمدیره هیأت همچنین

 شرکت برای ناظر عنوان بهمدیره هیأت توسط است ممکن دارند عضویت که یهایسازمان .کند لغو را انتصاب این

 در ایفرو جلسه است قرار که کشوری با مذاکره با است ممکن هاسازمان یا افراد .شوند دعوت ایفرو جلسات در

  .شوند دعوت مهمان عنوان بهمدیره هیأت توسط ،شود برگزار آنجا

 نمایندگی را ناشران هم و نویسندگان هم که تکثیر حقوق هایسازمان .هستند هاقاره تمام از ”ایفررو“ اعضای

 و خالقان انجمن و موقت اعضای وابسته، اعضای تکثیر، حق هایسازمان شامل فدراسیون این اعضای .کنندمی

 یا نویسندگان برای که ییهاسازمان و "کامل عضو" هستند، تکثیر حقوق سازمان که اعضایی .شودمی ناشران

 عضویت برای ملی سازمان یك .هستند "تکثیر حقوق سازمان وابسته اعضای" کنندمی دریافت پاداش ناشران

 تکثیر، مدیریت برای الزم اختیارات دارای باید مثال طور به .باشد داشته را خاصی معیارهای باید ایفررو، در کامل

 .باشد یکسان طور به ناشران و نویسندگان نماینده باید همچنین و باشد حقوق توزیع یا دادن قرار دسترس در

  .هستند تکثیر حقوق سازمان آنها از نفر 02 .دارد کشور 21 در عضو 132 مجموع در ”ایفررو“

 جمعیمدیریت یهاسازمان عنوان به تکثیر حقوق یهاسازمان برای را استانداردهایی ”ایفررو“ رفتار نامهآیین

 از عملیات که دکن حاصل اطمینان و کرده ارزیابی زمان هر را آنها یهافعالیت تواندمی که کرده وضع تخصصی

  .کنندمی پیرویای شده توافق استانداردهای
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 .است تکثیر حقوق هایسازمان عملیات با رابطه در هاروش بهترین ویجتر و اعتماد توسعه نامه،آیین این از هدف

 :ندباشمی زیر موارد رعایت به موظف انجمن عضو تکثیر حق هایسازمان

 یهاسازمان سایر و کاربران ،حق صاحبان با تبعیض بدون و صادقانه ،طرفانهبی ،هعادالن روابط برقراری 

  ؛عضو

 ؛اجرا قابل المللیبین و ملی قوانین و راردادهاق ،رایتکپی قواعد به احترام 

 ؛حق اعمال و اداره به مربوط یهاهزینه کسر و دریافتی وجوه توزیع و یآورجمع در صداقت 

 ؛عضو هایسازمان سایر به خود عملکرد به مربوط فهم قابل و کامل روشن، اطالعات ارائه 

 ؛انجمن استانداردهای با مطابقت برای کارکنان آموزش 

 ؛اختالفات حل و شکایات مدیریت برای مناسب یهارویه انتشار و سازماندهی 

 و هافرم ،اطالعات هرگونه و دارد اختیار در پاداش توزیع با رابطه در که اطالعاتی انواع یا مشخصات ارائه / 

 ؛شودمی انجام( کننده پرداخت) مبدا کشور در که مالیاتی تخفیف کاهش یا تخفیف به مربوط الزامات یا

 حقوق از که روشی همان به و میزان همان به دیگر سازمان حق صاحبان حقوق از باید عضو سازمان هر 

 .کند حمایت ،کندمی حمایت خود سازمان عضو حق صاحبان

 جمله از مشترک استانداردهای از جانبه دو یهانامهتوافق با امکان صورت در باید عضو تکثیر حق هایسازمان

 بین هاداده تبادل و ارتباط برقراری برای ،استفاده اطالعات و حقوق ،هاتوزیع ،ضوابط و شرایط ،یگذارقیمت

  .کنند استفاده یکدیگر

 یا( ناشر یا پدیدآورنده) حق صاحبان از یکی نفع به رایتکپی دارای آثار در تکثیر حق مدیریت وابسته، اعضای

 .دارند برعهده را حقوق این مجوز صدور در فعالیت بدون االمتیازحق یآورجمع
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 خود مبدا کشور در استفاده موارد و قوانین طبق بر که هستند ملی تکثیر حقوق هایسازمان موقت، اعضای

 اما کنندمی مدیریت رایتکپی دارای آثار در را مربوطه حقوق سایر و تکثیر حقوق موقت اعضای اند.شده تشکیل

 .است نشده شروع آنها فعالیت هنوز

 ناشران یا و نویسندگان از متشکل المللیبین و ملی دولتیغیر هایسازمان و ناشران و آورندگانپدید انجمن

 هنرهای جمعیمدیریت یهاسازمان :شاملاند شده تشکیل مبدا کشور قوانین با مطابق قانونی طور به که هستند

 .المللیینب یهاانجمن و ناشرین یهاانجمن ان،مؤلف یهاانجمن ،تجسمی

 .دباشمی نیز انجمن سه و فنی گروه دو ای،منطقه کمیته چهار دارای فدراسیون این

 :از عبارتندای منطقه یهاکمیته

 ؛آسیا/اقیانوسیه کمیته 

 ؛اروپا گروه 

 ؛آفریقا توسعه کمیته 

 کارائیب و التین آمریکای کمیته. 

 :از عبارتند فنی یهاگروه

 ؛تصویری کارگروه 

 ایدوره نشریات و هاامهروزن کارگروه. 

  :شامل انجمن سه

 ؛تجهیزات بر مالیات انجمن 

 ؛حقوقی مسائل انجمن 

 میعمو اجاره حق انجمن. 
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 با خود بین روابط حفظ برای یمؤثر و عادالنه هایروش تا کندمی تشویق را تکثیر حق هایسازمان ورایفر

 را مناسب هایروش اعضا .گیرند کار به ختالفاتا حل و شکایات به رسیدگی همچنین و کاربران و حق صاحبان

 .گذارندمی اشتراک به یکدیگر با اختالفات حل و شکایات مدیریت برای

 .کندمی همکاری المللیبین غیردولتی یهاسازمان همچنین وای منطقه و المللیبین دولتی یهاسازمان با ورایفر

 این با شده انجام مشترک یهاپروژه از تعدادی در و اریهمک یهانامهتوافق امضای در نزدیك همکاری این

 .فکری مالکیت جهانی سازمان و یونسکو مانند هاییارگان جمله از .است یافته تحقق هاسازمان

 مالکیت سازمان ،332آفریقاای منطقه فکری مالکیت سازمان با همکاری نامهتوافق ورایفر ای،منطقه سطح در

  .است کرده امضاء331کارائیب و التین آمریکای در کتاب ترویجای طقهمن مرکز و 335آفریقا فکری

 کشورهای همکاری شورای ،332آسیا شرق جنوب ملل اتحادیه ،عرب اتحادیه ،آفریقا اتحادیه با همچنین ورایفر

 پولی و اقتصادی اتحادیه ،اروپا اتحادیه ،339آفریقا غرب کشورهای اقتصادی انجمن ،330فارس خلیج عربی

 .کندمی همکاری مشترک موضوعات مورد رد 322آفریقا

 و آموزش ،جمعیمدیریت ،رایتکپی یهازمینه در فعال المللیبین غیردولتی هایسازمان با نزدیك از ورایفر

 هایسازمان اتحادیه جمله از جمعیمدیریت یهاسازمان شامل که کندمی همکاری آثار سرقت با مبارزه

 بین عملی همکاری توسعه المللیبین اتحادیه و 322”ایفپی“ ،323جساک ،321سیزاک ،321اروپایی اجراکنندگان

  .شودمی 325 (اسکاپر) اجراکنندگان جمعیمدیریت هایسازمان

                                           
332 The African Regional Intellectual Property Organization (ARIPO ( 
335 Organisation Africaine de la Propriété intellectuelle (OAPI) 
331 Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (CERLALC) 

332 ASEAN 
330 GCC 
339 ECOWAS 
322 UEMOA 
321 aepo-artis (association of european performers’ organizations) 



 های مدیریت جمعی کپی رایت و حقوق مرتبطالگوها و نحوه فعالیت سازمان
 

766

 

 نشانی به ایفرو دبیرخانه با ارتباط طریق از را درخواست فرم عضویت متقاضی ایفرو، در عضویت منظور به

secretariat@ifrro.org ارسال ایفرو دبیرخانه به ایمیل طریق از ترجیحاً لتکمی از پس و کرده دریافت 

 به را درخواست مدارک، صحت ییدأت از پس و کندمی بررسی را پشتیبان مدارک و اسناد دبیرخانه .کندمی

 ایفرو هیأت .کندمی توصیه ایفرو هیأت به و کرده بررسی را درخواست عضویت، کمیته .فرستدمی عضویت کمیته

 .گیردمی قرار اعضاء از گروه کدام در متقاضی است چنین اگر و کندمی تأیید را درخواست آیا که کندمی تصویب

 پایان را خود عضویت مدیره، هیأت به انجمن مالی سال پایان از قبل ماه سه کتبی اعالن با تواندمی عضو یك

 عمومیمجمع توسط ضااع از دسته هر برای عضویت حق .کنند پرداخت ساالنه عضویت حق باید اعضا .دهد

 توسط توزیع هر .است شده منعکس داخلی قوانین در عضویت حق محاسبه به مربوط جزئیات .شودمی تعیین

 .شود انجام سال در بار یك حداقل باید دیگر سازمان به عضو سازمان یك

 یآموزش یهادوره و گذاردمی اشتراک به را اطالعات کند،می کمك کاربران و اعضا به عملی طور به ایفررو

 منتشر ایفررو توسط "تکثیر حقوق یهاسازمان عملکرد نحوه راهنمای" کتاب جمله از آثاری .دهدمی ترتیب

 .است شده

 یهابرنامه در .دهدمی ارائه عملی آموزش آموزشی، بازدیدهای سازماندهی یا متخصص اعزام با سازمان این

 طوری به دهد،می قرار هم با دو به دو را تکثیر حق هایسازمان مدتبلند و مدتمیان صورت به آن، مشارکت

 .گذاردمی اشتراک به را خود تخصص و است جوانتر سازمان یك با مکرر ارتباط در ثبات با سازمان یك که

                                                                                                                                        
321 CISAC 
323 GESAC 
322 IFPI 
325 SCAPR (the international association for the development of the practical cooperation between performers’ 

collective management organisations) 
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 بر ”ایفررو“ .شودمی استفاده هاقاره همه در توسعه کارهای در که است ابزاری 321ایفرروای مشاوره راهنمای کتاب

 هاوام یا هافعالیت از برخی برای تواندمی که دارد توسعه صندوق یك خود، اعضای داوطلبانه یهاکمكاساس 

 .کند فراهم نیز اولیه سرمایه یك محلی، بودجه بر عالوه تکثیر حق سازمان تا کند اعطا مالی کمك

 

 

 :بندی جمع

 مدیریت که آثاری نوع حسب بر دنیا تاسرسر در متعددی جمعیمدیریت هایسازمان بررسی به بخش این در

 و للیالمبین تجربیات بررسی .بود زمینه این در للیالمبین تجربیات بیان آن از هدف که شد پرداخته کنند،می

 .باشد کشور برای مناسب هایمدل انتخاب در خوبی راهنمای دتوانمی دنیا در موجود یهانمونه

 همه تشکیل جهت و کشورها همه در کار اولیه مراحل در آنچه رسدمی نظر به شد، بررسی که آنچه طبق

  :از است عبارت دباشمی مشترک هاسازمان

 .کشور در مرتبط حقوق صاحبان و هنری و ادبی آثار پدیدآورندگان یهاچالش و نیازها شناسایی .1

 ازای عده مشکالت حل به نیاز کار، اولیه جرقه بررسی، مورد هایمدل اغلب تشکیل پیشینه در اینکهکما

   .است بوده حقوقشان اجرای زمینه در موسیقیدانان مانند پدیدآورندگان

 کار این .حقوق جمعیمدیریت مزایای خصوص در ذینفعان عبارتی به یا حق صاحبان به بخشی آگاهی .1

 را سازمان یك اصلی سرمایه درواقع و شودمی سازمان تشکیل در آنها فعال و مؤثر مشارکت موجب

  .دهندمی تشکیل مرتبط حقوق صاحبان و هنری و ادبی آثار پدیدآورندگان

                                           
321 IFRRO’s Mentoring Handbook 
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 شودمی استفاده مشهور و برجسته انمؤلف و هنرمندان حضور از ،تأسیس و گیریشکل جهت هاسازمان بیشتر در

 از هم و شده سازمان تشکیل و ریزیپایه جهت افراد بیشتر مشارکت و ذینفعان سایر اعتماد جلب موجب هم تا

 و دولت نظیر حکومتی مختلف هایبخش با مؤثر ارتباط امکان ،افراد این اجتماعی موقعیت دلیل به دیگر طرف

 .شود بیشتر مجلس

 از مورد چند یا یك مدیریت به خود شده تعریف یهاماموریت و اهداف اساس بر جمعیمدیریت هایسازمان

دسته ذیل شرح به کلی بندیتقسیم یك در که پردازندمی حقوق صاحبان یا آثار پدیدآورندگان مادی حقوق

 :شودمی بندی

 موسیقایی آثار در حقوق مدیریت .1

 نمایشی آثار در حقوق مدیریت .1

 چاپ و نشر در حقوق مدیریت .3

 تصویری صوتی آثار در حقوق مدیریت .2

 عکاسی ومیتجس هنرهای در حقوق مدیریت .5

 مکانیکی حق ،(عموم با ارتباط حق و میعمو اجرای حق)  اجرا حق حقوق، ینمهمتر موسیقایی، آثار خصوص در

 در درآمد کسب و مجوز صدور مدیریت عملی راه بهترین که است تلویزیونی رادیو پخش حق و( انبوه تکثیر حق)

 .دباشمی جمعیمدیریت یهاسازمان آنها،

 به که چرا ،کنندمی جامع مجوز صدور به اقدام خود، آثار مجموعه خصوص در جمعیمدیریت هایسازمان اغلب

 استفاده سازمان مجموعه در موجود آثار کلیه از متعدد، مذاکرات به نیاز بدون دهدمی را امکان این کاربران

 .کنند

 یبینپیش کاربران یا اعضا شکایات و اختالفات به رسیدگی منظور به هاییمکانیزم جمعیمدیریت هایسازمان در

 از بسیاری شودمی موجب سیستم این .است دسترس در الکترونیکی و کتبی صورت به اغلب که تاس شده
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 مشکل، رفع عدم صورت در حال هر به .گردد فصل و حل قضایی محاکم به مراجعه بدون مشکالت و مسائل

 .است پیگیری قابل تخصصی یا میعمو قضایی مراجع در موضوع

 با رابطه در خود اعضای از نمایندگی به است مجاز انجمن ساسم، نظیر جمعیمدیریت هایسازمان برخی در

 اساس برهمین .کند قانونی اقدام ثالث اشخاص علیه تکثیر حق و میعمو اجرای حق نقض مانند حقوق نقض

 جمله از ،هادادخواست کلیه ارائه آنها، پیگیری و دعوا اقامه قانونی مراحل کلیه در است موظف عاملمدیر

 .کند شرکت هاآن از کردن نظر صرف یا مالکیت مورد در الفاتاخت

 دارای مورد حسب که دارند نقش متعددی ذینفعان موزیکال، نمایشی آثار خصوص به نمایشی آثار تولید در

 جمعیمدیریت صورت به نمایشی آثار در جمعیمدیریت کشورها اغلب در .ندباشمی مرتبط حقوق یا رایتکپی

 منعقد تئاترها از سازمانی یا تئاتر یهاسالن با را چارچوبی نامهتوافق جمعیمدیریت سازمان یعنی است جزئی

 به نمایشنامه یا نامهفیلم از استفاده بار هر برای اما کند تعیین را هانمایش از استفادهمیعمو شرایط تا کندمی

 مذاکره است، ترمطلوب میعمو قرارداد در قررم شرایط از که را شرایطی تواندمی او و است نیاز نویسنده رضایت

  .کند مطالبه و

 و افزودهارزش تولید زمینه در را رایتکپی بر مبتنی صنایع سهم بیشترین کشورها بیشتر در ادبیات و مطبوعات

 حق متولی ادبی حقوق زمینه در جمعیمدیریت هایسازمان کشورها، از برخی در .دارند داخلی ناخالص تولید

 نیز میعمو عاریه حق این بر عالوه .هستند ادبی آثار با رابطه در پخش حقوق و میعمو اجرای حق کثیر،ت

 سایر و نویسندگان به میعمو عاریه حق .شود اداره جمعیمدیریت سازمان توسط مشترک طور به تواندمی

 از راای هزینه عمومی، یهابخانهکتا توسط خود یهاکتاب رایگان عاریه جبران برای دهدمی اجازه حق صاحبان

  .کنند دریافت دولت

 صاحبان اکثر برای یا کامل طور به را مجوزها انحصاری، حق داشتن صورت در ادبی، آثار تکثیر حق یهاسازمان

غیر جمعیمدیریت یهاسیستم قانون، طبق که صورتی در اما .کنندمی صادر داوطلبانه اختیاراتبر اساس  حقوق
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 پاداش دارند حق آنها عوض در و گیرد،می صورت حقوق صاحبان رضایت بدون برداریکپی ،باشد نهداوطلبا

 .است الزم حقوق، صاحبان بین آن توزیع و پاداش یآورجمع برای جمعیمدیریت که بگیرند عادالنه

 این .است تصویری صوتی آثار تولیدکنندگان اختیار در معموالً الزم یبرداربهره حقوق تصویری صوتی آثار در

 که دارد وجود تصویری صوتی آثار حقوق اجرای در مواردی .گیردمی صورت قراردادها یا / و قانون توسط ادغام

 تلویزیونی یهاکانال کابلی مجدد انتقال خاص، طور به .است اجرا قابل شخصی مدیریت از بهتر جمعیمدیریت

 یهانمایش برخی و دیویدی اجاره تصویری، صوتی آثار از خصوصی برداریکپی ،خانگی بازار از خارج به

 .برد نام توانمی میعمو

تهیه و اجراکنندگان نویسندگان، یهاسازمان تصویری و صوتی زمینه در جمعیمدیریت یهاسازمان اصلی انواع

 هم با جمعیمدیریت هایسازمان در مختلفی هایشکل به آثار این در حقوق صاحبان .هستند فیلم کنندگان

 و عملیاتی تاریخی، یهاواقعیت کنندهمنعکس که مختلف، یهاروش به را دستمزد و حقوق واند شده گروه

 نمایندگی به مختلف یهاجمعیمدیریت سازمان بین زیادی همکاری اند.داده سازمان کشورهاست، در اقتصادی

 یهاسازمان بین باید موارد از یاریبس در درآمد زیرا است، الزم تصویری و صوتی حقوق صاحبان از

 .شود تقسیم مختلف جمعیمدیریت

 است غیرممکن فردی قراردادهای آنها در که دارد وجود بسیاری موارد عکاسی و میتجس هنرهای هایبخش در

 هاسال طول در هنری آثار اکثر .است حراج فروش نمونه یك .دهدمی ارائه مناسب هایحلراه جمعیمدیریت و

 حقوق کشورها، از بسیاری در .رسندمی فروش به یا حراج هنری، آثار فروشندگان طریق از بارها و بارها

بر  حق این .شودمی رعایت مجدد فروش حق اصطالحاً از استفاده با مکرر فروش طی موارد این در هنرمندان

 تعلق هنرمند به مجدد فروش تقیم از میک درصد کندمی تضمین و است برن کنوانسیون ماده 12 مادهاساس 

 .گیرد
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 شناخته میتجس هنرهای هنرمندان اولیه حقوق عنوان به آنچه جمعیمدیریت سازمان کشورها، برخی در

 برداریکپی رونویسی، مانند ثانویه حقوق یا عموم با ارتباط حق و پخش حق تکثیر، حقوق شامل ،شودمی

 با هازمینه این در مدیریت .کنندمی مدیریت را کابلی مجدد انتقال حق و میعمو عاریه حق خصوصی،

 همه با جداگانه طور به تواندنمی کاربر و دارد ارتباط بصری و سمعی و موسیقی متن، جمله از دیگر یهامجموعه

 .کند مذاکره ژانرها یا حقوق صاحبان

 یهانامهآیین و قوانین اصول، دوجو ،"ایفرو" و "سیزاک" مانند جمعیمدیریت هایسازمان موفق یهانمونه در

 بر نظارت و اصول این با اعضا مطابقت خصوص در جدی یهارویه ،هاسازمان این کارکنان و اعضا برای رفتاری

 .آیدمی شمار به هاسازمان این موفقیت مهم عوامل از و امور دقیق نظم و سازماندهی موجب اعضا

 را کشور در موجود شرایط و هاواقعیت باید کشور، در جمعییریتمد سازمان تشکیل برای ریزیبرنامه از قبل

 ریزیپایه کشور مناسب هایمدل یا مدل و شود شناسایی آنها تأمین یهاروش و نیازها کرده، تحلیل و تجزیه

 و فرهنگی مسائل و مقررات و قوانین کشوری هر زیرا ندارد، وجود کشورها همه برای واحدی حلراه گرچه .گردد

 توانمی لذا .گیرند قرار همه احترام مورد باید که دارد وجود المللیبین اصول برخی اما دارد، را خود خاص سنتی

 موفق هایسازمان رفتاری یهانامهآیین و اصول مانند قواعد و اصول این از جمعیمدیریت سازمان تشکیل در

  .گرفت بهره
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 جمعیمدیریت سازمان ایجاد برای عملیاتی راهکارهای ارائه و سازیبومی - موس بخش

 ایران در

 مقدمه

 :است شده ارائه قسمت سه در سوم بخشاین 

 بندیتقسیم با دنیا موفق و مشهور جمعیمدیریت هایسازمان و کشورها از تعدادی مقررات و قوانین بیان (الف

 ؛موضوعی

 ؛کشور برای قانونی مدل یك نویسپیش ارائه (ب

 .کشور در موجود فعلی سازوکارهای از استفاده با ایران در جمعیمدیریت سازمان تأسیس امکان بررسی (ج

 هایسازمان برخی مقررات داخلی و کشورها از تعدادی مقررات و قوانین در گرفته صورت هایبررسی طبق

 موارد عنوان به جمعیمدیریت هایسازمان به مربوط یگذارقانون در ینعناو یبرخ است الزم ،جمعیمدیریت

 .گیرد قرار مدنظر اصلی

 داده مذکور، موارد خصوص در مختصری توضیح ابتدا اولویت دارای و مدنظر عناوین طبق بر بخش، این در لذا

 هایسازمان و کشورهاوانین ق یا مقررات نامه،آیین در مناسب راهکارهای از ییهانمونه سپس و شده

 کار ابزار یك عنوان به ندتوامی که است شده گردآوری جهان سراسر زا مرتبط حقوق و رایتکپی جمعیمدیریت

  ، مورد استفاده قرار گیرد.کشور برای مناسب رویکرد انتخاب جهت کاربردی الگوی و
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 مدل این که است شده پیشنهاد کلی قانونی مدل یك شده، بیان قانونی مختلف هایل مد طبق دوم فصل در

 جمعیمدیریت سازمان یك اساسنامه عنوان به هم و قانون نویسپیش یك عنوان به هم تغییراتی با ندتوامی

  .گیرد قرار استفاده مورد

 و شده بررسی موجود شرایط با جمعیمدیریت هایسازمان ایجاد امکان و کشور فعلی وضعیت سوم فصل در

 .است شده بیان پیشنهاداتی

 فکری مالکیت جهانی سازمان افزارینرم یهاکمك درباره ایضمیمه همراه به پیشنهادات و بندیجمع پایان در

 .است شده ذکر جمعیمدیریت هایسازمان به مربوط

 مشورت و تجربیات از موجود، مستندات و مقررات و قوانین بر عالوه ،طرح مطالعاتی از بخش این تهیه در

 اتحادیه فکری مالکیت اداره ئیسر ،322روجسنر هیو دکتر آقای فکری، مالکیت امور در فعال محترم دوستان

 با شرکت) انگلستان الپیپی جمعیمدیریت سازمان مدیر ،329استاپ دیوید آقای ؛320اروپا یهاتلویزیون رادیو

 و( مرتبط حقوق زمینه در دنیا بزرگ جمعیمدیریت سازمان دومین ،352صوتی اجراهای محدود مسئولیت

 351کیکام رابرت آقای و 351انگلستان موسیقی مدیران أتهی مرتبط حقوق و رایتکپی ارشد مشاور همچنین

 353(اسآرپی) بریتانیا موسیقی انمؤلف انجمن تجاری توسعه بخش سابق رئیس و رسانه و موسیقی حقوقی مشاور

 .است شده گرفته کمكنیز

                                           
322 Ruijsenaars Heijo 
320 European Broadcasting Union 
329 David Stopps 

352 Phonographic Performance Limited (PPL) 
351 The UK's Music Managers Forum (MMF) 
351 Rob Kirkham 
353 British musical authors’ society، PRS 
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 اول فصل

 جمعیمدیریتمجموعه رویه ها، قوانین و مقررات مناسب درخصوص سازمان های 

  آن عملکرد و جمعیمدیریت سازمان مورد در تاطالعا ارائه (1

 آن اصلی کردهایکار و جمعیمدیریت سازمان نقش (1-1
 

 سازمان باشد، عملیغیر یا غیرممکن حق دارنده توسط حقوق شخصی اجرای و اعمال که مواردی در

 جمعیمدیریت .کندمی فراهم مرتبط حقوق و رایتکپی اعمال برای را مناسبی سازوکارهای جمعیمدیریت

 ارتباطی پل و بوده حقوق فردی مجوزهای مکمل که است مرتبط حقوق و رایتکپی سیستم یك از میمه بخش

هر دو طرف  یبرا درآمد و اثر به دسترسیهدف و نقش اصلی آنها تسهیل  که است کاربران و حق صاحبان بین

 است.رابطه 

 پرداخت همچنین و رایتکپی دارای آثار از استفاده مجوز دریافت برای را میمکانیز جمعیمدیریت سازمان

 توزیع و آوریجمع کارآمد سیستم طریق از آثار، این از خاص یهااستفاده برای پاداش یا مربوطه یهاهزینه

 خود، اصلی کارکرد بر عالوه جمعیمدیریت هایسازمان از برخی .کندمی فراهم پاداش یا/و مجوز هایهزینه

 .دهندمی ارائه نیز تبلیغاتی و فرهنگی ،اجتماعی خدمات
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 مقررات و قوانین در ییهانمونه

 :اروپا اتحادیه( 1

 مجموعه طریق از هم کنند،می ایفا فرهنگی تنوع مروج عنوان به را میمه نقش جمعیمدیریت هایسازمان "

 فرهنگی ،اجتماعی خدمات ارائه قطری از هم و برخوردارند بازار به دسترسی برای کمتری محبوبیت از که آثاری

 " .مردم و حق صاحبان نفع به آموزشی و

  آنالین استفاده برای موسیقی کارهای در حقوق سرزمینیچند مجوز صدور و حقوق جمعیمدیریت مورد در ،3 دستورالعمل

(EU Directive 2014/26 / EU) 

 :آلمان( 1

 یا رایتکپی اداره به مجاز قراردادی نامهتوافق یا انونق طبق که است سازمانی معنای به "یآورجمع انجمن"

 آن جمعی منافع برای خود اصلی هدف یا هدف تنها عنوان به حق دارنده یك از بیش طرف از مرتبط حقوق

 .کند اقدام دیگری شخص از نمایندگی به یا خود نام به اینکه از نظر صرف ،است حق صاحبان

 .1211 مه 12 ی،آورجمع یهاانجمن توسط مرتبط حقوق و رایتکپی مدیریت قانون

 :برزیل( 3

 در ییهافعالیت مشغول است، شده تعیین قانون این در که همانطور ماده، این توسط شدهتنظیم یهاانجمن" 

 ".کنند پیروی آن اجتماعی نقش از باید و هستند میعمو منافع زمینه

 1213 سال تا اصالحیه با ،1990 ط،مرتب حقوق و رایتکپی قانون ،92(1) و 92 ماده
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 :چین( 4

 برقراری اجاره، پخش، عرضه، اجرا، حقوق مانند است، اجرا قابل سختی به حق صاحبان توسط که حقوقی"

 توسط جمعی طور به ندتوامی رایت،کپی قانون در شده یبینپیش تکثیر و اینترنتی یهاشبکه طریق از ارتباط

 " .شود اداره رایتکپی جمعیمدیریت سازمان یك

 رایتکپی جمعیمدیریت به مربوط مقررات ،2 ماده

 :عاج ساحل( 5

  :دارند را زیر اهداف جمعیمدیریت یهاسازمان"

  .کنند مذاکره ،کنندمی اداره آنها که حقوقی از یبرداربهره مجوز مورد در کاربران با -

  .کنند توزیع حق صاحبان نبی در را آنها و کرده آوریجمع را مربوطه یهاهزینه -

  .کنند مالی تأمین و انجام خود اعضای نفع به را فرهنگی و اجتماعی اقدامات -

 شکایت خود، اعضای جمعی منافع جمله از هستند، آنها عهده بر قانون طبق که منافعی از دفاع منظور به -

 ".کنند

 1211 ،مرتبط حقوق و رایتکپی قانون ،111 ماده
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 :مکزیک( 6

 از تا شودمی تشکیل قانون این حمایت تحت که است غیرانتفاعی حقوقی نهاد یك جمعیمدیریت انجمن"

 یا رایتکپی به مربوط مبالغ توزیع و آوریجمع همچنین و خارجی و ملی از اعم مرتبط حقوق صاحبان و انمؤلف

 " .کند حمایت آنها نفع به دیگر موارد

 .است شده اصالح 1211 سال که ،فدرال رایتکپی قانون ،191 ماده

 :کره جمهوری( 7

 طرف از را حقوق مدیریت مداوم طور به که شودمی گفته مشاغلی به" 352رایتکپی تراست سرویس "اصطالح"

 داده پایگاه تولیدکننده که شخصی حقوق یا مرتبط حقوق تکثیر، انحصاری حق ،مؤلف اقتصادی حقوق دارنده

 ".شودمی دارد، وجود آثار از یبرداربهره با رابطه در میعمو نماینده یك که ردیموا شامل و دارند برعهده است،

 رایتکپی قانون ،1(11) ماده

 :یا( کلمب0

 را دارند:  یرحقوق مرتبط اصوالً و در درجه اول اهداف ز جمعیمدیریت یهاسازمان یا رایتیکپ"

 آن سپرده شده است. یریتبه مد هایننامهیکه به موجب آ یخود و حقوق یحقوق اعضا یاجرا ی( براالف

 خود. یاعضا یبرا یاجتماع یتو امن یامزا ین( ارائه بهترب

 ". یو بهبود فرهنگ مل یفکر یدتول یج( تروج

                                           
352 copyright trust service 
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، در 1993سال  22و قانون شماره  1993سال  351آند  جامعه  یمتصم یمکننده، تنظ1991سال  2111فرمان شماره  1 ماده

 (جمعیمدیریت) مقررات سازمان  "حقوق مرتبط یا رایتیکپ جمعیمدیریت یهاارتباط با سازمان

 :355(اسکاپر) اجراکنندگان حقوق جمعیمدیریت جوامع شورای رفتار اصول( 9

 ملی قوانین بیشتر در که همانطور باید گیرند،می قرار 351گسترده استفاده دمور اجراکنندگان حقوق که مواردی"

 مالحظات چنین .شوند اداره جمعیمدیریت برای شده ایجاد انتفاعیغیر یهاازمانس توسط است، شده منعکس

 حق اجراکنندگان برای زیاد حجم در خاص یهااستفاده مورد در المللیبین و ملی انگذارقانون شد باعث عملی،

 ".مقررکنند منصفانه اجرت

 352گاناجراکنند حقوق جمعیمدیریت برای مقدمه ،اسکاپر اخالقی منشور

 :برزیل( 10

 یکدیگر با غیرانتفاعی صورت به خود حقوق از دفاع و استفاده برای نندتوامی مرتبط حقوق صاحبان و انمؤلف "

 ".کنند همکاری

  1213 سال اصالحیه ،1990 ،مرتبط حقوق و رایتکپی قانون( 1) 92 و 92 ماده

 

 

                                           
355 SCAPR 
351 mass uses 
352 SCAPR Code of Conduct، Introduction to Collective Management of Performers’ Rights 
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 :ماالوی( 11

 :از عبارتند انجمن وظایف"

 ،پخش هایسازمان ،صدا ضبط تولیدکنندگان ،مترجمان ،اجراکنندگان ،انمؤلف منافع از ظتمحاف و ترویج( الف

 تعلق آنها به قانون این طبق که دیگری پاداش یا امتیاز حق هرگونه توزیع و آوریجمع ویژه به و ناشران

 گیرد؛می

 ،صدا ضبط کنندگانتهیه ،مترجمان ،اجراکنندگان ،نویسندگان یهاانجمن و تولیدات ،آثار ثبت و حفظ( ب

 ؛ ناشران و پخش هایسازمان

 ؛قانون نقض یا اختالف صورت در آنها مالکیت از شواهدی ارائه و مالکان حقوق انتشار( ج

 که دیگری ماده هر یا بروشور ،جزوه ،کتاب ای،دوره نشریات ،گزارش ،اطالعات گردش یا صدور ،انتشار ،چاپ( د

 ... و باشد صدا ضبط کنندگانتهیه و اجراکنندگان ،کنندگانپخش حقوق ،فولکلور رایت،کپی به مربوط

 " .قانون این در مندرج موارد کلیه مورد در وزیر به دادن مشاوره( ه

 1211 رایت،کپی قانون ،21 ماده

 :ترکیه( 12

 مدل یهانامهساسا و مقررات مطابق راای حرفه یهااتحادیه نندتوامی مرتبط حقوق صاحبان و آثار صاحبان "

 خود اعضای مشترک منافع از تا کنند ایجاد وزیران هیأت توسط شده تأیید و فرهنگ وزارت توسط شدهتهیه

 یهاهزینه ،کنند پیروی است شده وضع قانون در مندرج یهارویه و اصول در که خود حقوق از و کرده محافظت

 " ....کنند توزیع حقوق صاحبان بین را درآمد و کرده آوریجمع را دریافتی
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 :358(سیزاک) آهنگسازان و نویسندگان جوامع المللیبین کنفدراسیون (13

 :تا خود را انجام دهد حداکثر تالش باید جمعیمدیریت سازمان هر

  صادر کند. را خود مجموعهمطابق با محدوده وظایف خود، انواع مجوزهای استفاده از آثار موجود در 

 اقداماتی تمام و کرده آوریجمع ،کندمی صادر که مجوزهایی تحت را مجوز صدور درآمد کلیه موقع به 

 .دهد انجام ،دهدمی تشخیص مناسب نشده پرداخت مجوز درآمد آوریجمع برای است ممکن که را

 کند نظارت و حمایت آن از مجازغیر استفاده از جلوگیری و ،آثارش مجموعه از استفاده بر. 

 کند آوریجمع سریع را است، شده صادر مجوز آنها مورد در که آثاری از هاستفاد به مربوط اطالعات. 

 359(موسیقی) سیزاکای حرفه قوانین

 

 (: یفررو)ا یرحقوق تکث یهاسازمان المللیینب یون( فدراس14

 :یدبا یرحق تکث یهاسازمان "

 قابل اجرا رفتار کنند.  المللیینو ب یمل ینقوان ینحاکم و همچن یمطابق با مقررات و قانون اساس .1

 اطالعات مربوط به کارکرد خود را روشن و قابل فهم ارائه دهند. .1

 قانون آموزش دهند. ینا یمطابقت با استانداردها یکارکنان خود را برا .3

 کار کنند. رایتیکپ ینقوان یو ارزشگذار یتحفظ، حما یکه الزم است برا ییجا .2

                                           
350 CISAC 
359 CISAC Professional Rules (music) 
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 .سازماندهی و منتشر کنند و حل اختالفات یاتشکا یریتمد یمناسب برا هاییهرو .5

به  ، داشته برخورد مناسب با اطالعات محرمانه ، حقوق و کاربران صاحبان یخصوص یمحر یتضمن رعا .1

 حاکم احترام بگذارند. ینها و قواننامهتوافق

از  و به حداقل برسند های اداری کاهش یافتهکه هزینه را به طور موثر و به صورتی مدیریت کنند حقوق .2

 ".هستند یردرگ یزهای دیگر نکه سازمان یجمله در موارد

 یفررورفتار ا اصول

 :نکات خالصه

 آنها نماینده که است حقوقی صاحبان قبال در آن اصلی مسئولیت که است سازمانی ،جمعیمدیریت سازمان -1

 .کند عمل حق صاحبان این نفع به خود، اساسنامه و حاکم قانون مطابق باید همواره و دباشمی

 مکانیزم ترینصرفه به مقرون است ممکن جمعیمدیریت حقوق، انواع برخی با رابطه در و موارد برخی در -1

 .باشد مرتبط حقوق و رایتکپی مؤثر اعمال از اطمینان برای

 .دهدمی ارائه را رایتکپی دارای محتوای از درآمد آوریجمع یا/و مجوز صدور خدمات جمعیمدیریت سازمان -3

 در میمه نقش حق، صاحبان نفع به آموزشی و فرهنگی اجتماعی، خدمات ارائه با جمعیمدیریت سازمان -2

 .کندمی بازی فرهنگ ترویج

 باید جمعیمدیریت سازمان .سپارندمی جمعیمدیریت سازمان به را خود حقوق مدیریت حق، صاحبان -5

 .دهد انجام تبعیض بدون روشی به و دکارآم صورت به را خود خدمات

 :قانون موجب به یا حق دارنده یك توسط شده ارائه اختیارات حدود در باید جمعیمدیریت سازمان -1
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 بپردازد؛ ،است آن نماینده که یآثار حقوق برای پاداش آوریجمع یا/و مجوز صدور به( الف

 کند؛ نظارت حقوقی چنین از استفاده بر( ب

 کند؛ جلوگیری آثار این از غیرمجاز دهاستفا از( ج

 حقوقی چنین از استفاده مورد در هاداده پردازش و آوریجمع به درآمد، دقیق و موقع به توزیع برای( د

 .بپردازد

 آنها نماینده که حق صاحبان نفع به و خود اختیارات محدوده در است ممکن جمعیمدیریت سازمان یك -2

 سازمان و حقوق جمعیمدیریت ،رایتکپی مورد در میعمو آگاهی افزایش دفه با ییهافعالیت در است،

 و فرهنگی یهافعالیت مانند فرهنگی، تنوع و ملی اقتصاد بر آنها مثبت تأثیر همچنین و ،جمعیمدیریت

 .کند مشارکت اجتماعی

 عموم به سانیراطالع (2-1

 در دقیق اطالعات به راحتی به ذینفعان همه که است مهم متقابل، اعتماد بر مبتنیای رابطه ایجاد منظور به

 اطالعات از برخی ارائه .باشند داشته دسترسی آنها سازماندهی نحوه همچنین و جمعیمدیریت هایسازمان مورد

 سازمان از مثبت درک ایجاد جهت در اساسی گام یك معموالً جمعیمدیریت سازمان عملکرد مورد در اساسی

 .است مردم عموم یانم در جمعیمدیریت
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 مقررات و قوانین در ییهانمونه

 :آند جامعه( 1

 و ترازنامه گسترده، ملی تیراژ باای رسانه در ساالنه، حداقل که شوند متعهد باید "جمعیمدیریت یهاسازمان "

 عاتاطال و کنندمی نمایندگی که را حقوقی از استفاده برای میعمو یهاتعرفه همچنین و خود هایحساب

 تأثیر مذکور اعضای حقوق از استفاده در است ممکن که جامعه در آنها هایفعالیت کلیه مورد در دقیقای دوره

 ".کنند منتشر باشد، داشته

 1993312 ،("351 شماره تصمیم") مرتبط حقوق و رایتکپی مورد در مشترک رژیم ایجاد 351 شمارهند آ جامعه تصمیم ،25 ماده

 :کلمبیا( 2

 در را هاتعرفه این هایاصالحیه و میعمو یهاتعرفه باید مرتبط حقوق و رایتکپی جمعیمدیریت یهاانجمن"

 ".باشند داشته دسترس در خود مرکزی دفتر در و کنند منتشر خود یهاسایتوب

 1993311 سال 22 شماره و( رایتکپی قانون) 1901 سال 13 شماره قوانین تنظیم ،1212 سال 3921 شماره فرمان ،5 ماده

                                           
312 Article 45(h) and (i)، Andean Community Decision no. 351 establishing the Common Regime on Copyright and 

Neighboring Rights (“Decision no. 351”)  ،  1993 
311 Article 5، Decree no. 3942 of 2010، regulating the Laws no. 23 of 1982 (Copyright Act) and 44 of 1993 
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 :کانادا( 3

 هایدرخواست تمام به معقول زمان یك در باید است، شده ذکر 22.1 بخش در که آوریجمع جامعه یك"

 ارتباطی یهاکانال  یا فونوگرام اجراکنندگان، اجراهای آثار، مجموعه به مربوط اطالعات مورد در مردم معقول

 ".دهد پاسخ مردم از خود

 .است شده اصالح 1211 ژوئن 11 که ،رایتیکپ قانون ،22(11) ماده

 :کره جمهوری( 4

 به کندمی مدیریت چهارماهه صورت به که را غیره و آثار از یفهرست باید رایتکپی تراست خدمات دهندهارائه"

 در حداقل بتوانند افراد همه تا کند تهیه جمهوری ریاست دستورالعمل با مطابق الکترونیکی یا کتبی صورت

 .کنند استفاده فهرست از کاری ساعات

 :شودمی ذکر قانون 121(1) ماده طبق مدیریت تحت غیره و آثار فهرست در زیر موارد

 غیره و آثار عنوان. 

 داده پایگاه تولیدکننده و پخش سازمان یا گرامافون سازنده مجری، نویسنده، مشخصات و نام. 

 تولید سال و عملکرد سال عمومی، عرضه و پخش یا ایجاد سال." 

 رایتکپی قانون اجرای نامهآیین 52 ماده و رایتکپی قانون ،(1) 121 ماده
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 :نیجریه( 5

 :اعضا حقوق -6

 .بود خواهد مشابه امتیازات و حقوق با رأی یك دارای جمعیمدیریت سازمان اعضای از یك هر (1

 :دارد سازمان از را زیر موارد دریافت حق اعضا از یك هر (1

 ساالنه یهاحساب صورت .الف

 .دهندمی تشکیل را سازمانمدیره هیأت که افرادی فهرست .ب

 .مدیره هیأت ساالنه گزارش .ج 

 .حسابرسان گزارش .د

 توسط که سازمان کارمند یا مدیر هر به پرداختی پاداش کل میزان به مربوط اطالعات .ه 

 .باشد شده تأیید حسابرسان

 صاحبان مختلف طبقات نماینده است ممکن که آنجا تا باید جمعیمدیریت سازمان یكمدیره هیأت (3

 .باشد جامعه در حق

 آن از جمعی مدیریت سازمان یك اعضای که منافعی در تواند نمی نامهآیین این در چیز هیچ( 2

 قوانین یا عضویت نامهتوافق تحت که آنها برای خسارت جبران یا تخفیف هرگونه یا و هستند برخوردار

 "....گذارد تأثیر دارند، اجرا قابل
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 :اطالعات ارائه در سازمان تعهد-0

 کمیسیون به را مربوط اطالعات زیر، موارد وقوع از روز 32 ظرف باید جمعیمدیریت هایسازمان (1

 :دهند ارائه و اعالم

 داخلی؛ قوانین هرگونه یا اساسنامه یا نامهتفاهم در تغییر .الف

 آن؛ در تغییر ونههرگ و هاتعرفه تصویب .ب

 خارجی؛ آوریجمع یهاانجمن با متقابل نمایندگی نامهتوافق .ج

 عضویت؛ استاندارد قرارداد در تغییر هرگونه .د

 کمیسیون که درصورتی است، آن از بخشی جامعه که میرس دادرسی یا قضایی تصمیم هر .ه

 کند؛ اقتضا چنین

 .باشد داشته الزم است ممکن سیونکمی که اطالعاتی یا گزارش اسناد، هرگونه .و 

 برای خود عملکرد با رابطه در را زیر اسناد سال، هر ژوئیه اول روز در حداکثر ،جمعیمدیریت سازمان (1

 :کندمی ارائه کمیسیون به و تهیه قبل سال

 ...و ،جمعیمدیریتسازمان  هایفعالیت کلی گزارش .الف

 :شود ارائه دیگران میان در یدبا که شده حسابرسی ساالنه مالی گزارش .ب

 گزارش؛ دوره طول در کل درآمد .1

  ؛هاهزینه کلی ماهیت و مجموع .1

 .سازمان توزیع سیاست با مطابق اعضا به امتیاز حق پرداخت .3
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 کاربران اختیار در را خود خدمات مناسب اطالعات کتبی، درخواست با جمعیمدیریت یهاسازمان (3

 :باشد زیر موارد شامل باید اطالعات این .دهندمی قرارمیعمو عضو هر یا رایتکپی دارای

 ؛کندمی اداره که حقوقی( های)طبقه یا حقوق شرح .الف

 یهادسته همه برای مجوز ضوابط و شرایط تعرفه، شامل آن فعلی مجوزهای ترتیبات .ب

 کاربران؛

 .باشد الزم است ممکن که مربوطه اطالعات سایر .ج

 باید باشد، کاربران از دسته هر برای تعرفه نرخ در تغییر دنبال به جمعیریتمدی سازمان هرگاه (2

 ".دهد اطالع دارد، وجود آنها به میعمو دسترسی امکان کهای رسانه طریق از را ذینفع کاربران

 1222 ،جمعیمدیریت سازمان مقررات ،نیجریه

 :ونزوئال( 6

 ؛(...) باید خود حسابرسی نیازهای تأمین و خود تعهدات جامان منظور به جمعیمدیریت هایسازمان :32 ماده"

 مجوزهای یا یبرداربهره حقوق دستمزد نرخ ،رایتکپی قانون 51 و 55 بخشهای در مندرج اصول به توجه با -

 کنند؛ تعیین ،کنندمی اداره آنها که را تولیداتی یا هانمایش آثار، مورد در کاربران برای شده صادر

 االجراالزم تاریخ از روز 32 حداقل ملی، گسترده تیراژ با روزنامه دو در حداقل را قبلی بند در مندرج یهانرخ -

  ؛(...) کنند منتشر ،هانرخ این شدن

 دهد ارائه جمعیمدیریت سازمان یهافعالیت مورد در اطالعاتی که باشند داشتهای دوره نشریه یك اعضا برای -

 ؛(....) باشد آنها مشتریان یا اعضا حقوق از تفادهاس به مربوط است ممکن که
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 تیراژ با روزانه روزنامه دو در حداقل را خود ساالنه ترازنامه ،عمومیمجمع برگزاری از پس روز سی مدت ظرف -

 ".کنند منتشر ملی گسترده

 1992 اجرایی مقررات ،ونزوئال

 :اروپا اتحادیه( 7

 رسانیاطالع را زیر اطالعات حداقل جمعیمدیریت سازمان که کنند حاصل اطمینان باید عضو کشورهای"

 :کندمی میعمو

 ؛اساسنامه (1

 نداشته وجود اساسنامه در اگر حقوق، مدیریت برای مجوز خاتمه شرایط و آن عضویت شرایط (1

 ؛باشد

 ؛هاتخفیف جمله از اجرا، قابل استاندارد یهاتعرفه و استاندارد مجوز صدور قراردادهای (3

 ؛[عهده دار هستند را جمعیمدیریت سازمانمدیریت  که] راداف فهرست (2

 ؛گیردمی تعلق حق صاحبان به که مبالغی توزیع زمینه در جمعیمدیریتسازمان  کلی سیاست (5

 مدیریت؛ یهاهزینه مورد در آن کلی سیاست (1

 از مدیریت، یهاهزینه از غیر مقاصدی برای حقوق درآمد از کسر مورد در آن کلی سیاست (2

 آموزشی؛ و فرهنگی اجتماعی، خدمات اهداف برای کسر هجمل

 جمعیمدیریت هایسازمان نام و است کرده منعقد که نمایندگی یهانامهموافقت از یفهرست (0

 است؛ شده منعقد آنها با نمایندگی یهانامهتوافق این که

  توزیع؛ قابل غیر مقادیر از استفاده مورد در کلی سیاست (9
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 ".است دسترس در 31 و 35 ،32 مواد با مطابق اختالف حل مراحل و شکایات به رسیدگی  (12

 

 EU 1212/11311 اروپا اتحادیه دستورالعمل ،11 ماده

 اشخاصی به قبل سال در شده پرداخت پاداش مبلغ کل مورد در اطالعاتی حاوی باید ساالنه شفافیت گزارش"

 ".باشد آنها به اعطایی مزایای سایر و [نقش موثری داشته اند جمعیمدیریت سازمان که در مدیریت]

 EU 1212/11 اروپا اتحادیه دستورالعمل ،12 و 9 مواد اساس بر

 :بلژیک( 8

 تحت حقوق انواع مورد در تعرفه توزیع و آوریجمع تعیین، برای را مقرراتی جمعیمدیریت هایسازمان

 تنظیم، مقررات بروز یهانسخه .کنندمی اجرا ،قانون توسط شده تعیین یهاتعرفه استثنای به خود، مسئولیت

 سازمان سایتوب در تنظیم، آخرین از پس ماه یك حداکثر و بود خواهد دسترس در تعرفه توزیع و آوریجمع

 .شودمی منتشر جمعیمدیریت

 5313 عنوان ،11 کتاب ،بلژیك اقتصادی حقوق قانون اساس بر

 :برزیل( 9

 :باید خود، ردهایککار توسعه در ،جمعیمدیریت هایسازمان"

                                           
311 Article 21، EU Directive 2014/26/EU 
313 Belgian Code of Economic Law، Book XI، Title 5 
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(I )برای عموم اطالع به صورت شفاف  خود، الکترونیکی ابزار طریق از را آوریجمع معیارهای و محاسبه فرمول

 یهافهرست ،شده آوریجمع مبالغ توزیع معیارهای و مکان و زمان ،انکاربر انواع اطالعات جمله از رسانی کنند

 مالکان برای شده توزیع مقادیر استثنای به کاربران، توسط هاگرامفونو و آثار از استفاده موارد سایر و پخش

 .شخصی

(II )و مشورتی یهاصورتجلسه آنها، توزیع و آوریجمع مقررات ،هانامهآیین خود، الکترونیکی ابزارهای طریق از 

 آوریجمع تباراتاع و شده توزیع و آوریجمع درآمد مقدار و هستند آنها نماینده که حق صاحبان و آثار فهرست

 .سازند میعمو و شفاف را آنها ابقاء و نگهداری دلیل و آنها منبع نشده، توزیع و شده

(III )هستند عملیاتی وریبهره دنبال به حق، صاحبان به مبالغ توزیع یهامهلت و اداری یهاهزینه کاهش با. 

(IV )در روش کارآمدترین در خود اعتبارات وازنت به بتوانند تا دهند ارائه را فنی هایروش حق، صاحبان به 

 .کنند پیدا دسترسی پیشرفته سطح

(V )ساالنه و ددهن بهبودتوسعه و  شده انجام میعمو اجراهای تردقیق بررسی برای را خود یهاسیستم 

 .کنند منتشر را آنها تأیید و گیرینمونه یهاروش

(VI )ارزیابی آنها از یك هر برای که اجراهایی و آنهاست قح که آثاری به مربوط اطالعات به اعضا دسترسی 

 .کنند خودداری محرمانگی شرط یك با نامهتوافق یا قرارداد امضای از و ، را تضمین کردهاست شده

(VII )ندکن تضمین را وی یهااستفاده به مربوط اطالعات به کاربر دسترسی. 

 روز به ،نباشد ماه شش از بیش که زمانی بازه یك در وای دوره صورت به باید II و I موارد در مندرج اطالعات

 " .شود

 مرتبط حقوق و رایتکپی قانون ،90 ماده
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 :اکوادور( 10

 مقرر تعهدات سایر به اینکه بدون جمعی مدیریت یهاسازمان -جمعی مدیریت یهاسازمان تعهدات .129 ماده"

 :دهند انجام ار زیر اقدامات باید شود، وارد خللی آنها اساسنامه در

 ؛کنند منتشر گسترده تیراژ با ملی یهانامهروز در را درآمد بیانیه و ترازنامه ساالنه حداقل (1

 ماه شش هر حداقل آنها حقوق اعمال به مربوط هایفعالیت کلیه به راجع مفصلی و کامل اطالعات (1

 .دهند ارائه خود اعضای به یکبار

 عموم، دسترس در و شده روز به داده پایگاه یك باید جمعیمدیریت هایازمانس - داده پایگاه ایجاد .152 ماده"

 مرتبط حقوق یا رایتکپی که باشد ییهافونوگرام یا هاپخش اجراها، آثار، مورد در دقیق و واضح اطالعات دارای

 آنها خارجی و ملی نمایندگان و همکاران که اشخاصی به مربوط اطالعات همچنین و کنندمی مدیریت را آنها

 :دهد نشان را زیر موارد باید داده پایگاه .باشند داشته

 نشان شخصی یا مالك هر با رابطه در که ییهافونوگرام یا هاپخش اجراها، آثار، از یك هر سازیشخصی .1

 ؛شودمی داده

 ؛کاربر دسته و استفاده نوع هر برای نرخ .1

 ؛اثر هر از استفاده موارد .3

 ؛توزیع یبرا شده اعمال یهاروش .2

 که را توزیع یهاگزارش و مدیریتی یهاگزارش داخلی، مقررات ساالنه، بودجه باید آوریجمع جامعه .5

 .دهد قرار اعضا دسترس در الکترونیکی یا کپی صورت به شده، گرفته نظر در اعضا برای
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 دسترس در آنها شده تثب دفاتر در هم و جمعیمدیریت هایسازمان آنالین یهاسایت در هم باید، اطالعات این

 ".باشد عموم

 1211 ،نوآوری و خالقیت ،دانش اجتماعی اقتصاد در ارگانیك قانون

 :364آفریقا فکری مالکیت سازمان( 11

 :جمعیمدیریت"

 شده تعریف پیوست این در آنچه طبق مرتبط حقوق صاحبان و آثار انمؤلف حقوق اداره و یبرداربهره حفاظت،-1

 ساختار، که شودمی سپرده حقوق جمعیمدیریت ملی نهاد یك به آنها اخالقی منافع از دفاع با همراه است

 .شودمی تعیین سازمان عضو کشور هر صالح ملی مقامات توسط آن عملکرد و وظایف

 حقوق صاحبان و آنها جانشینان ،آثار انمؤلف به ضمیمه این طبق که حقوقی به وجه هیچ به فوق بند مفاد

 .کندمین واردای خدشه شده، دهدا اختصاص مرتبط

 چارچوب در را خارجی و ملی یهاارگان سایر منافع خود ملی قلمرو در باید ملی جمعی حقوق کننده اداره نهاد

  ".کند تامین و مدیریت کند، منعقد آنها با است ممکن که ییهانامهتوافق یا هاکنوانسیون

 311(1922 بعدی یهابازنگری و) ،315بانگی توافق ،12 ماده

                                           
312 OAPI 

 و دولت بین 1992 دهه درگیری به بخشیدن خاتمه برای است که 1992 سال در مرکزی آفریقای جمهوری در صلح نامه توافق بانگی، نامه توافق 315

 تشکیالت ددمج سازماندهی سیاسی، مختلف جناحهای نظرات کردن مرتب برای را مرحله چندین نامه این توافق. شد تنظیم بانگی در شورشی نیروهای

 . بخشد بهبود را کشور اقتصاد تواندمی که بود کرده بینی پیش کشور در اصالحاتی ایجاد و دفاعی
311 Bangui Agreement 
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 اسکاپر (12

 به مربوط اطالعات کلیه و باشند شفاف و پاسخگو خود اعضای به نسبت باید جمعیمدیریت هایسازمان"

 هایسازمان با روابط جمله از الزحمه،حق توزیع و آوریجمع شرایط آن، مدیریت ویژه به سازمان، یهافعالیت

 ".دهند قرار اجراکنندگان اختیار در را دیگر کشورهای در خواهر

 اسکاپر رفتار نامهآیین ،2.1 ماده

 ".کنند عمل شفاف و منسجم طور به مردم عموم و کاربران به توجه با باید جمعیمدیریت هایسازمان"

 اسکاپر رفتار نامهآیین ،11 ماده

 :نکات خالصه

  :دارد نگه روز به را طهمربو اطالعات و کرده منتشر را زیر موارد منظم صورت به باید جمعیمدیریت سازمان

  عضویت؛ خاتمه به مربوط قوانین و عضویت شرایط اساسنامه،( الف

  آن؛ای تعرفه ساختار( ب

  آن؛ میعمو توزیع سیاست( ج

  ؛(آموزشی یا فرهنگی اجتماعی، امور مدیریت، بابت کسر هر مانند) کسر زمینه در آن سیاست( د

  حقوق؛ توزیع غیرقابل درآمد از استفاده مورد در آن سیاست( ه

  ؛ازجمله ترازنامه و حساب سود و زیان ساالنهمالی  هایحساب( و

  اختالف؛ حل هایروش و شکایت(ز

 هستند؛ آنمدیره هیأت در و کنندمی اداره را آن تجارت که افرادی از یفهرست( ح
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 سازمان یتمدیر که اشخاصی به شده ارائه مزایای سایر و شده پرداخت پاداش کل مبلغ (ط

 .عهده دار هستند را جمعیمدیریت

 

 (انصراف و الحاق اطالعات، )عضویت (2

  جمعیمدیریت سازمان در عضویت از قبل (1-2

 کاربران، و حق صاحبان برابر در سازمان مسائل شفافیت از اطمینان منظور به باید جمعیمدیریت سازمان مدیر

 احتمالی، کسرهای سایر مدیریت، یهاهزینه نمایندگی، نامهتوافق ماهیت عضویت، شرایط مورد در الزم اطالعات

 در را گیریتصمیم فرآیندهای در شرکت برای هافرصت همه و حاکمیت ساختار عضویت، از انصراف شرایط

 .دهد قرار حق دارنده اختیار

 مقررات و قوانین در ییهانمونه

 :انگلستان( 1

 زیر نکات و داده قرار آینده اعضای اختیار در را عضویت مورد در اساسی اطالعات باید جمعیمدیریت سازمان "

 :دهد توضیح را

 را آنها نتوامی که هاییمکان و عضویت شرایط کار، این انجام هایروش و شود، عضو ندتوامی کسی چه .1

 یافت؛

 عضو؛ ایبر امر این پیامدهای و غیره و واگذاری انحصاری، مجوز :حقوق انتقال یا اعطا ماهیت .1

 ؛نامهتوافق این در شده اعطا اختیارات دامنه .3
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 ؛امکان و نحوه محدود کردن اختیارات عضو برای اقدام و یا دریافت مشاوره مورد نیاز مشخص شود .2

 فسخ؛ پیامدهای توصیف و عضویت خاتمه برای ترتیبات .5

 که حالی در شود نحلم( شرکت اگر) یا کند فوت عضو اگر افتدمی اتفاقی چه اینکه توضیح :جانشینان .1

 ".است جمعیمدیریت سازمان عضو هنوز

 1 فهرست ،312جمعی مدیریت یهاسازمان برای (سیسیبی) انگلستان رایتکپی شورای صحیح عملکرد اصول

 حق جلسات، در شرکت ،بخش های مدیریتی در نمایندگی یهاجنبه از را اعضا باید جمعیمدیریت سازمان"

 :دهد توضیح جمله از کرده، مطلع یتحاکم موارد سایر و رأی

 مدیره؛ هیأت / حاکمه هیأت در اعضا نمایندگی نحوه .1

 ؛مدیره هیأت در تغییرات چرخه و اداره شرایط آن، انتصاب نحوه ،مدیره هیأت تشکیل نحوه .1

 آنها؛ انتصاب نحوه و شورایی ساختارهای یاای منطقه / فنی کمیته هر .3

 غیره وای منطقه شوراهای / هاکمیته یا حاکمه هیأت در که ندکن درخواست نندتوامی اعضا چگونه .2

 باشند؛

 ؛اعضا اعالن نحوه و میعمو جلسات دفعات .5

 دارند؛ رأی حق مواردی چه در .1

 آن؛ برگزاری چگونگی ونحوه درخواست اعضا جهت برگزاری جلسه ویژه  .2

 و هاپروکسی) کنند شرکت آن در نتوانند اگر حتی کنند استفاده رأی حق از نندتوامی هنوز اعضا چگونه .0

  "(غیره

 1 فهرست ،جمعی مدیریت یهاسازمان برای (سی سی بی)انگلستان رایتکپی شورای صحیح عملکرد اصول

                                           
312 The British Copyright Council’s (BCC) Principles of Good Practice for Collective Management Organizations 
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 :سنگال( 2

 انجمن یك در عضویت به ملزم مرتبط حقوق و رایتکپی مالکین: جمعیمدیریت اختیاری ماهیت"

 آن از انجمن یك در عضویت از پس نندتوامی آنها که باشند داشته جهتو باید البته .بود نخواهند جمعیمدیریت

 ".کنند گیری کناره

 1220 ،مرتبط حقوق و رایتکپی قانون ،112 ماده

 :مکزیک( 3

 در عضویت عدم یا عضویت آزادانه نندتوامی دارند را جمعیمدیریت انجمن یك در عضویت حق که اشخاصی "

 صورت به خود اقتصادی حقوق از که بگیرند تصمیم است ممکن آنها ترتیب، همین به .کنند انتخاب را آن

 از جداگانه طور به گیرندمی تصمیم اعضا کهمیهنگا .کنند استفاده جامعه طریق از یا نیابت طریق از جداگانه،

 عیجممدیریت یهاانجمن کنند، توافق آن مورد در مستقیم سازوکارهای طبق یا کنند استفاده خود حقوق

 تنهایی به باشند، داده اختیار آوریجمع انجمن به اعضا که درصورتی دیگر، طرف از .کنند مداخله نندتوامین

 است ممکن جمعیمدیریت انجمن های .کنند لغو را آن اینکه مگر بود، نخواهند امتیاز حق دریافت به قادر

 ".نکنند اجباری را آینده تولیدات یا کار کل همچنین و یبرداربهره یهاشیوه همه مدیریت

 رایتکپی فدرال قانون ،195 ماده
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 :نیجریه( 4

 عضویت از انصراف"

 به خود آثار از یك هر برای که حقوقی یا جمعیمدیریت سازمان یك در خود عضویت دارد حق عضو، یك

 ".کند فسخ ،اعالم قبلی در مدت زمان معقول با را ،داده اختصاص سازمان

 1222 ،(جمعیمدیریت هایسازمان) رایتیکپ مقررات ،2 ماده

 :اکوادور( 5

 عضو عنوان به را حق دارنده هر موظفند جمعیمدیریت یهاانجمن :جمعیمدیریت انجمن های اعضای " 

 و کند تعیین ،کنندمیعضویت  درخواست که حق صاحبان برای را پذیرش شرایط باید انجمن اساسنامه .بپذیرند

 ".کند تأیید ار مواردی چنین کیفیت

 اعطا نمایندگی .بود خواهد داوطلبانه جمعیمدیریت جامعه یك به مرتبط حقوق یا رایتکپی صاحبان وابستگی "

 رسمیت به حقوق از مستقیم استفاده برای را صاحبان حق فصل، این طبق آوریجمع یهاانجمن به شده

 ".کندمین دار خدشه عنوان این در شده شناخته

 1211 نوآوری، و خالقیت ،دانش اجتماعی اقتصاد در ارگانیك انونق ،122 ماده

 :اروپا اتحادیه( 6

 خود، حقوق مدیریت زمینه در حق دارنده رضایت جلب از قبل است موظف جمعیمدیریت سازمان مدیر"
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 ریگذاسرمایه از حاصل درآمد هرگونه و حقوق درآمد از کسر سایر و مدیریت یهاهزینه به راجع اطالعاتی

 ".دهد ارائه وی به را حقوق درآمد

 EU / 1212/11 اروپا اتحادیه دستورالعمل ،10 ماده

 :نکات خالصه

 سایر و تعهدات حقوق، از واضحای خالصه( الکترونیکی صورت به امکان صورت در) باید جمعیمدیریت سازمان

 :دهد ضیحتو باید جمعیمدیریت سازمان خاص، طور به .دهد ارائه را ضروری اطالعات

 را اطالعات این همه که جایی و عضویت شرایط کار، این انجام هایروش و شود، عضو ندتوامی کسی چه( الف 

 یافت؛ نتوامی

 و( انحصاریغیر یا باشد شده اعطا انحصاری صورت به حق اینکه از اعم) حقوق انتقال یا اعطا ماهیت( ب

  عضو؛ برای اطالعاتی چنین پیامدهای

  است؛ شده اعطا نامهتوافق طبق که اختیاراتی دامنه( ج

  کند؛ محدود خود از نمایندگی در را جمعیمدیریت سازمان اختیار ندتوامی عضو یك چگونه( د

  خود؛ اعضای با جمعیمدیریت سازمان مشورت نحوه( ه

 ؛(لزوم صورت در ،حقوق بازگشت و) فسخ مفاهیم شرح و عضویت خاتمه برای ترتیبات (و

 افتد؛می آنها حقوق و اعضا برای اتفاقی چه جمعیمدیریت سازمان انحالل یا عضو یك فوت صورت در (ز 

 ؛جمعیمدیریتبخش های مدیریتی سازمان  در اعضا نمایندگی نحوه( ح 

  آنها؛ اداره شرایط و آنها انتصاب نحوه ،مدیره یهاهیأت تشکیل نحوه( ط
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  آنها؛ تصویب نحوه و شورا، ساختار یا کمیته زیر هرگونه( ی

 در عضویت درخواست یا دهد ارائه حاکمه هیأت به انتخابات برای را خود نامزدی ندتوامی عضو یك چگونه (ک

 بدهد؛ را شورا ساختار یا فرعی کمیته هر

 جلسات؛ این از عضو اطالع نحوه و میعمو جلسات دفعات( ل

 ؛حقوق خود را اجرا می کنند چگونه و دارند حقوقی چه العادهفوق عمومیمجمع در اعضا( م

  هستند؛ ییهارأی حق چه دارای اعضا( ن 

 کند؛ استفاده رای حق از دیجیتال یا نیابتی صورت به ندتوامی چگونه یابد، حضور جلسات در نتواند عضو اگر (و

ر قوانین برخی ) د جمعیمدیریت سازمان چنین توسط حقوق جمعیمدیریت بودن اجباری مورد در اطالعاتی (ز

صورت می گیرد لذا اشخاص حق  جمعیمدیریتکشورها، مدیریت یکسری از حقوق اجبارا توسط سازمان های 

 ؛ ندارند در این موارد به صورت شخصی عمل کنند(

 کسرها آن طریق از که خدماتی و هافعالیت از مندیبهره در حق دارنده توانایی واز درآمد  کسر هایسیاست(ح

 ؛شودیم تأمین

 .جمعیمدیریت هایسازمان سایر با مشابه یهانامهموافقت یا نمایندگی یهانامهتوافق از یفهرست (ط

 اعضا پذیرش (2-2

 اعتماد رابطه ایجاد برای ،دهدمی ارائه حق صاحبان به را حقوقی خدمات جمعیمدیریت سازمان اینکه به توجه با

 :که کند حاصل اطمینان باید متقابل،

 است؛ تبعیض بدون و شفاف ،منصفانه آن خدمات شرایط یا و عضویت ارهایمعی 
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 شده تعریف کاربر یهانامهتوافق یا عضویت شرایط اساسنامه، مانند شده منتشر اسناد در واضح طور به 

 .است

 :مقررات و قوانین در ییهانمونه

 :استرالیا( 1

 که کسی هر برای و شرایط واجد رایتکپی دارای رآثا سازندگان کلیه برای آوریجمع انجمن یك در عضویت"

 ".بود خواهد آزاد آوریجمع انجمن اساسی قانون با مطابق ،است [....] رایتکپی دارای آثار دارای

  استرالیا رایتکپی آوریجمع یهارفتارانجمن نامهآیین

 :بلژیک( 2

 بدون و شفاف عینی، معیارهای ساسا بر که عضویت شرایط داشتن صورت در جمعیمدیریت یهاسازمان"

بر اساس  را عضویت درخواست نندتوامی فقط آنها .پذیرندمی عضو عنوان به را حق صاحبان است، تبعیض

 ".کنند رد ) معیارهای محسوس و حقیقی( عینی معیارهای

 5 عنوان ،11 کتاب ،بلژیك اقتصادی حقوق قانون

 :کلمبیا( 3

 در را خود وضعیت مناسب طور به و کنندمی عضویت تقاضای که را قوقیح صاحبان ،جمعیمدیریت سازمان"

 ".پذیردمی عضو عنوان به کنند،می تأیید مربوطه فعالیت زمینه
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 1993 سال 22 شماره قانون ،12.1ماده

 :اکوادور( 4

 جمعییریتمد سازمان نامهآیین .بپذیرند عضو عنوان به را حق دارنده هر موظفند جمعیمدیریت هایسازمان"

 ثابت حق دارنده عنوان به را خود وضعیت و کرده عضویت تقاضای که را حق صاحبان پذیرش شرایط باید

 ".کند تعیین ،کنندمی

 نمایندگی .بود خواهد داوطلبانه جمعیمدیریت سازمان به مرتبط حقوق صاحبان یا رایتکپی صاحبان الحاق"

 حقوق از مستقیم استفاده برای حق صاحبان قدرت بر فصل این با مطابق جمعیمدیریت سازمان به شده اعطا

 " .داشت نخواهد یتأثیر عنوان این تحت آنها به شده اعطا

 نوآوری و خالقیت ،دانش اجتماعی اقتصاد در ارگانیك قانون ،121 و 122 مواد

 :368آوا صنعت المللیبین فدراسیون( 5

و بر اساس اصول رفتار  یضبدون تبعو فدراسیون( باید عض جمعیمدیریتاعضای فدراسیون ) سازمان های  "

 همه به یا و شود فدراسیون پذیرفته عضو عنوان به است قرار که 319موسیقی مجوز صدور شرکت هربه برابر 

 داشته خود خدمات از امتناع برای موجهی حقیقی دالیل اینکه مگر د،نده ارائه خدمات ،صدا ضبط حق صاحبان

 فعالیت یا باشد غیرقانونی اقدامات سایر یا ادبی سرقت درگیر عضو/متقاضی که مواردی در ال،مث عنوان به) باشند

 موسیقی مجوز صدور یهاشرکت فعالیت حوزه در که باشد نوعی از صدا ضبط در حقوق مدیریت عضو/متقاضی

 "(تبلیغاتی آهنگ یاای کتابخانه موسیقیمثالً  مانند) گیردمین قرار

                                           
310 International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) 
319 music licensing companies (MLCs) 
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 ایفپی رفتار نامهآیین

 اسکاپر( 6

 ".بسپارند جمعیمدیریت سازمان به را خود حقوق مدیریت خود انتخاب به تا شوند تشویق باید اجراکنندگان" 

 اسکاپر رفتار نامهآیین ،1 ماده

 :نکات خالصه

 .شود گنجانده جمعیمدیریت سازمان اساسنامه در باید عضویت شرایط (1

 عضو عنوان به را حق دارنده یك عضویت، شرایط اشتند صورت در است موظف جمعیمدیریت سازمان (1

 .بپذیرد

 که شرطی به باشند آزاد جمعیمدیریت سازمان چند یا یك به خود حقوق اعطای در باید حق صاحبان (3

 برای حق صاحباندر عین حال  .نکنند اعطا جمعیمدیریت سازمان یك از بیش به را یکسان حقوق

اجرای شخصی حقوق خود آزاد  و جمعیمدیریت سازمان به انحصاریغیر مجوزهای یا اختیارات اعطای

 هستند.

 .باشد تبعیض بدون و شفاف ،) محسوس و مشخص(عینی باید عضویت معیارهای (2

 فقط را عضویت درخواست ندتوامی عضویت شرایط یا اساسنامه مفاد به توجه با جمعیمدیریت سازمان (5

 به معقولی زمان مدت در باید پذیرش عدم یهازمینه .دکن رد عینی توجیه قابل معیارهایبر اساس 

 .گیرد قرار متقاضی اختیار در کتبی صورت
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 حق صاحبان بین تبعیض عدم( 3-2

 المللیبین رایتکپی معاهدات سایر و برن کنوانسیون در که آمیزتبعیضغیر و عادالنه برخورد اصل رعایت

 مقررات که است کسانی ویژه توجه سزاوار اصل این .است ریضرو جمعیمدیریت سازمان در است، شده گنجانده

 جمعیمدیریت هایسازمان در عدالت رعایت .کنندمی تأسیس را آن یا و کرده تنظیم را جمعیمدیریت سازمان

 .است دیگر طرف از مشتریان و کاربران با و طرف یك از اعضا با عادالنه رفتار معنای به

 رراتمق و قوانین در ییهانمونه

 :اروپا اتحادیه( 1

 صاحبان بین غیرمستقیم یا مستقیم خود، مدیریتی خدمات ارائه هنگام نباید جمعیمدیریت سازمان یك [...]"

 ".شود قائل تبعیض آنها استقرار محل یا زندگی محل ملیت، نظر از حق

 EU 1212/11 اروپا اتحادیه دستورالعمل ،10 دستورالعمل

 :بلژیک( 2

 ".شود انجام تبعیض بدون و منطقی روشی به باید جمعیتمدیری [...]"

 5 عنوان ،11کتاب ،بلژیك اقتصادی حقوق قانون
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 :کره جمهوری( 3

 :دهد انجام را زیر اقدامات نباید تجاری نهاد هیچ"

 "....خاص معامالتی شریك درمورد تبعیض یا معامله ناعادالنه رد .1

 عادالنه تجارت قانون و انحصار قانون ،13(1) ماده

 :کلمبیا( 4

 ،شودمی اداره مرتبط حقوق و رایتکپی جمعیمدیریت انجمن یك توسط آنها حقوق که خارجی اعضای با"

 به مرتبط حقوق و رایتکپی جمعی اداره برای خارجی همتای انجمن های با ییهانامهتوافق اساس بر یا مستقیم

 در را خود معمول اقامت یا هستند کشور تبعه که اعضایی با که رفتاری با مشابه باید اعضا، آن مستقیم نمایندگی

 ".شود رفتار شوند،می نمایندگی آن توسط یا هستند جمعیمدیریت انجمن اعضای و دارند آنجا

 1993 سال 22 .شماره قانون ،12(1) ماده

 :برزیل( 5

 ممنوع متفاوت برخورد و باشند، شتهدا [برابر] یکسان رفتار خود اعضای با باید جمعیمدیریت سازمان مدیران"

 ".است

 مرتبط حقوق و رایتکپی قانون ،90 ماده 5 بند
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  :دومنیکن جمهوری( 6

 [..] :کنندمی تضمین را زیر موارد خود عملکرد و نامهآیین در آوریجمع یهاانجمن"

 چه حق صاحبان همه اب و است شفاف و مؤثر که امتیاز حق بر نظارت و توزیع ،یآورجمع برای میسیست( ج

 " .کندمی رفتار اندازه یك به خارجی چه و دومنیکن شهروندان

 رایتکپی در 15 شماره قانون 111(2) ماده

 :اروپا اتحادیه( 7

 دارند نمایندگی که اعضایی و خود اعضای بین متقابل نمایندگی نامهتوافق اساس بر نباید آنها از یك هیچ"

 ".شوند قائل تبعیض

 اروپا اتحادیه EU 1212/11 بخشنامه اساس بر

 :اسکاپر( 8

 ".باشد عضو اجراکنندگان همه با برابر رفتار اصل اساس بر باید خارجی اجراکنندگان به پرداخت و توزیع"

 اسکاپر رفتار نامهآیین ،1.1 ماده

 ".کنند ساییشنا را خارجی اشخاص و شهروندان از اعم حق صاحبان کلیه موظفند جمعیمدیریت هایسازمان"

 اسکاپر رفتار نامهآیین ،0.1 ماده
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 :ایفررو( 9

 ،حق صاحبان با را تبعیض بدون و صادقانه ،طرفانهبی ،عادالنه ،منصفانه روابط (جمعیمدیریت یهاسازمان) "

 ".کنندمی حفظ دیگر یهاطرف و کاربران

 ایفررو رفتار نامهآیین

 :سیزاک( 10

 و خالقان بین تبعیض از آنها .بود خواهد باز ملیت هر از ناشران و خالقان روی به (جمعیمدیریت هایسازمان) "

 باشد، نداشته عینی توجیه یا نباشد پذیرتوجیه قانونی نظر از که روشی هر به خواهر یهاانجمن یا ناشران

 ".کنندمی خودداری

 322سیزاکای حرفه قوانین

 :ایفپی( 11

 صدا ضبط حق صاحبان همه به یا و شود قبول عضو عنوان به است رارق که موسیقی مجوز صدور شرکت هر به"

 مجوز صدور یهاشرکت اینکه مگر] ،دهد ارائه خدمات برابر رفتار اصول اساس بر و آمیزغیرتبعیض صورت به

 بر مبتنی و ضروری کامالً تمایز یا باشد داشته خود خدمات از امتناع برای موجهی عینی دالیل موسیقی

 اقدامات سایر یا ادبی سرقت درگیر عضو/متقاضی یك که جایی مثال، عنوان به) عینی و موجه یمعیارها

                                           
322 CISAC Professional Rules 
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 یهاشرکت فعالیت حیطه از که کندمی فعالیت موسیقی حقوق از نوعی در عضو/متقاضی یا است غیرقانونی

 "( تبلیغاتی آهنگ یاای کتابخانه موسیقی :مانند) است خارج موسیقی مجوز صدور

 ایفپی رفتار مهناآیین

 :نکات خالصه

 این در آنهاست نماینده که حق صاحبان بین - غیرمستقیم چه و مستقیم چه - نباید جمعیمدیریت سازمان( 1

 :شود قائل تبعیض موارد

  ؛تأسیس یا اقامت محل یا ملیت( الف

 .جنسی گرایش یا سن ناتوانی، و معلولیت دین، منطقه، جنسیت،( ب

 مستقیم، اختیارات موجب به است آنها نماینده که حقوق صاحبان با باید معیجمدیریت سازمان( 1

 .کند رفتار برابر و عادالنه طور به قانون، یا نمایندگی یهانامهموافقت

  (عضویت /اختیارات ) حقوق مدیریت محدوده (4-2

 حق دارنده یك از شده تدریاف اجازه و اختیاربر اساس  است ممکن اقدام برای جمعیمدیریت سازمان صالحیت

 با جمعیمدیریت سازمان و حق دارنده یك بین قراردادی یهانامهتوافق خاص نقش .باشد قانونی مقررات سایر یا

 دامنه و ماهیت کننده تعیین ترتیباتی چنین .است متفاوت جمعیمدیریت مختلف یهاسیستم به توجه

 مثال عنوان به) است حق دارنده منافع نمایندگی و حقوق برای مجوز صدور در جمعیمدیریت سازمان اختیارات

  .(آنها خود نام به حقوق اجرای برای قانونی اقدامات
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 به کند ایجاد کاربران و حق دارنده حقوق بینای عادالنه تعادل باید جمعیمدیریت سازمان یهادستورالعمل

 نیاز دیگر سوی از و شود تأمین وی حقوق تمدیری نحوه تعیین برای حق دارنده آزادی طرف یك از که صورتی

 .شود فراهم مجوز دارای حقوق از معنادارای مجموعه داشتن به کاربران

 مقررات و قوانین در ییهانمونه

 :برزیل( 1

 دفاع در الزم اقدامات تمام تا شوندمی آن اعضای نمایندگان 92 ماده در شده ذکر یهاانجمن عضویت، هنگام"

 ".دهند انجام را حقی چنین آوریجمع فعالیت و دهند انجام دادگاه از خارج یا داخل در ار رایتکپی از

 از فراقضایی یا قضایی دفاع برای که را اقداماتی تمام دهندکهمی مأموریت هاانجمن به اعضا عضویت، به اقدام با"

 ".دهند انجام است ضروری الزحمهحق آوریجمع برای و آنها رایتکپی

 ظرف است، شده ذکر ماده این( 3) بخش در و ماده صدر در که را اقداماتی شخصاً نندتوامی رایتکپی انصاحب"

 ".دهند انجام دارند، تعلق آن به کهای اتحادیه به اعالم از ساعت( 20) هشت و چهل

 مرتبط حقوق و رایتکپی قانون ،90( 15) و 90 ،92 مواد

 :کلمبیا( 2

 خود اقتصادی حقوق جمعی طور به یا جداگانه طور به است ممکن مرتبط حقوق بانصاح یا رایتکپی صاحبان"

 ".کنند مدیریت را

 رایتکپی مقررات ،1 ماده
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 :اکوادور( 3

 نمایندگی .بود خواهد داوطلبانه جمعیمدیریت سازمان به مرتبط حقوق صاحبان یا رایتکپی صاحبان الحاق"

 حقوق از مستقیم استفاده برای حق صاحبان قدرت بر فصل این با مطابق جمعیمدیریت سازمان به شده اعطا

 ".داشت نخواهد یتأثیر عنوان این تحت آنها به شده اعطا

 نوآوری و خالقیت دانش، اجتماعی اقتصاد ارگانیك قانون ،121 ماده

 :نیجریه( 4

 321ذخیره حساب .11"

 قابل مبلغ از سهم هر نگهداری برای جمله از که کندمی ایجاد ذخیره حساب یك جمعیمدیریت سازمان هر (1

 :است استفاده قابل نیست، توزیع یا تخصیص قابل زیر موارد جمله از دالیلی به که تقسیم

o است شده قطع مربوطه عضو با انجمن ارتباط. 

o نیست عضو حاضر حال در شرایط، واجد فرد. 

o یا رایتکپی مالك نباشد، تشخیص لقاب راحتی به یا نباشد دسترس در وی نماینده یا عضو درصورتیکه 

 .نیست مشخص نظر مورد مبلغ به مربوط نماینده

o دارد وجود اختالف استحقاق مورد در. 

o ناکافی یهاداده حاضر حال در زیرا یابد تخصیص بالفاصله ندتوامین شده آوریجمع وجوه از بخشی 

 .دارد وجود تقسیم برای

                                           
321 Holding Account 
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 نگهداری، دوره آن انقضا از قبل باید سازمان ،شودمی توزیع یرهذخ حساب در موجود وجوه که مواردی در (1

 ".کند توزیع موجود اطالعات اساس بر را صندوقدرآمد 

 1222 ،جمعیمدیریت سازمان مقررات

 :اکوادور( 5

 جمعیمدیریت سازمان یك باید باشد، داشته وجود کار نوع اساس بر جمعیمدیریت سازمان چند یا دو اگر"

 .بود خواهد دهنده تشکیل هایسازمان طرف از اقتصادی حقوق آوریجمع منحصراً  آن هدف .شود لتشکی واحد

 نرسند، توافق به جمعیمدیریت سازمان یك نمایندگی و سازماندهی ایجاد، در کنندهآوریجمع هایسازمان اگر

 .دارد عهده بر را آن ایجاد و تعیین مسئولیت فکری مالکیت امور برای صالح ملی مرجع

 تشکیل فکری مالکیت امور در صالح ملی مقام مجوز با قبلی بند در شده اشاره آوریجمع واحد صورت، هر در

 " .شودمی پرداخت است، آنها نماینده که مدیریتی هایسازمان توسط آوریجمع واحد یهاهزینه .شودمی

 نوآوری و خالقیت ،دانش اجتماعی اقتصاد آلی قانون ،153 ماده
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 :اروپا اتحادیه( 6

 انواع یا حقوق طبقات حقوق، مدیریت برای خود نظر مورد جمعیمدیریت سازمان به دارند حق حق، صاحبان" 

 تأسیس یا اقامت محل عضو، کشور ملیت از نظر صرف نظر، مورد مناطق برای نظر مورد موضوعات سایر و آثار

 برای معقول دالیلی که مواردی جز به جمعیمدیریت سازمان .دهند مجوز حق، دارنده یا جمعیمدیریت سازمان

 مدیریت را موضوعات سایر و آثار انواع یا حقوق ازای دسته حقوق، چنین است موظف باشد، داشته مدیریت رد

 ".باشد آن فعالیت حیطه در آنها مدیریت اینکه بر مشروط کند،

 EU 1212/11 اروپا اتحادیه دستورالعمل ،5 ماده

 خاص طور به باید بدهد، را خود حقوق مدیریت اجازه جمعیمدیریت سازمان به حق دارنده یك که درصورتی "

 اجازه جمعیمدیریت سازمان به حق دارنده آن که موضوعاتی سایر و آثار یا حقوق ازای دسته یا حق هر برای

 ".شودمی گواهی مستند، صورت به نامهرضایت گونه هر .دهد رضایت ،دهدمی مدیریت

 EU 1212/11 اروپا اتحادیه دستورالعمل ،5(2) ماده

 :ایفپی( 7

 و مجموعه ،هااستفاده حقوق،) دامنه تا دهدمی حق صاحبان به را اجازه این موسیقی مجوز صدور شرکت هر"

 صدور یهاشرکت به محدودیت بدون که را قانونی اختیارات( انحصاریغیر یا انحصاری) شخصیت و( منطقه

 سایر یا ذیصالح یهادادگاه قانون، توسط هامحدودیت این اینکه مگر کنند، تعیین دهندمی موسیقی مجوز

 با متناسب همیشه آنها و باشند توجیه قابل حقوق مجوز صدور و مؤثر مدیریت دالیل به یا شده اعمال مراجع

 ".هستند آنها به دستیابی دنبال به که هستند اهدافی

 ایفپی رفتار نامهآیین
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 :نکات هخالص

 یا قانونی دستور با مشخص موارد در یا حق دارنده یك از مجوز اساس بر باید همیشه جمعیمدیریت سازمان

 آزادانه تعیین برای را حق دارنده یك حق ندتوامی خود اساسنامه در جمعیمدیریت سازمان .کند عمل حکومتی

 اعمال محدودیت .باشد معقول محدودیتی نچنی اینکه بر مشروط کند، محدود خود حقوق مدیریت کار دامنه

 .است آن به دستیابی صدد در که باشد هدفی با متناسب باید جمعیمدیریت سازمان توسط شده

 عضویت / ماموریت به دادن پایان (5-2

 صورت به را حقوق جمعیمدیریت سازمان باشد، غیرممکن یا عملی غیر شخصی، صورت به حقوق مدیریت وقتی

 سازمان در خود عضویت خاتمه توانایی حق صاحبان اینکه از اطمینان زمینه، این در .کندمی اداره جمعی

 .است مهم دارند، را خود حقوق شخصی مدیریت یا دیگر سازمان یك به خود حقوق واگذاری ،جمعیمدیریت

 مقررات و قوانین در ییهانمونه

 :اروپا اتحادیه( 1

 سازمان .دهند خاتمه را [...] حقوق مدیریت مجوز که دارند حق میرس ابالغ از بعد ماه شش حق صاحبان"

 ".شود اعمال مالی سال پایان در فقط این کار که بگیرد تصمیم است ممکن جمعیمدیریت

 EU 1212/11 اروپا اتحادیه دستورالعمل ،5(2) ماده
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 :کلمبیا( 2

 " .(...) .کندمی تعیین را سازمان از خروج و پذیرش به مربوط شرایط و نحوه (جمعیمدیریت سازمان) اساسنامه"

 22 شماره قانون ،12.1 ماده

 :برزیل( 3

 به کتباً را آن باید فقط و شود منتقل (جمعیمدیریت سازمان) دیگری انجمن به زمان هر ندتوامی حق دارنده"

 ".کند اعالم (جمعیمدیریت سازمان) اصلی انجمن

 تبطمر حقوق و رایتکپی قانون ،92 ماده

 :چین( 4

 انصراف رایتکپی جمعیمدیریت سازمان یك از اساسنامه، در مقرر یهارویه طبق ندتوامی حق صاحب هر "

 آن بین زمان آن در که مجوز صدور قرارداد هر حال، این با .کند فسخ را رایتکپی جمعیمدیریت قرارداد و دهد،

 اعتبار مدت طول در حق صاحب و ماند خواهد باقی عتبرم انقضا زمان تا باشد شده منعقد دیگر شخص و سازمان

 ".دارد را مربوطه تجاری آثار به مراجعه و مربوطه مجوز یهاهزینه اخذ حق قرارداد

 321رایتکپی جمعیمدیریت مقررات ،11 ماده

                                           
321 Regulations on Copyright Collective Administration 
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 :سیزاک( 5

 فسخ جمعیریتمدی سازمان با را خود عضویت قرارداد دهدمی اجازه ناشر و خالق به جمعیمدیریت سازمان"

 تحصیل قرارداد این خاتمه با رابطه در را منطقی شرایط بتواند جمعیمدیریت سازمان اینکه بر مشروط کنند،

 ".کند

 سیزاکای حرفه قوانین

 :اسکاپر( 1

 ".است اجراکننده شخصی حق یك عضویت "

 اسکاپر رفتار نامهآیین ،1 ماده

 :نکات خالصه

 منطقی، مهلت مدت یك با اعالمیه ارسال از بعد تا دهد اجازه عضو هر به باید جمعیمدیریت سازمان (1

 .دهد تغییر را سازمان به اعطایی اختیارات حدود یا آثار دامنه یا دهد خاتمه را سازمان در خود عضویت

 .باشد داشته شده آوریجمع حقوق درآمد از را خود کامل سهم باید حق دارنده یك کار، خاتمه از صرفنظر (1
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 جمعیمدیریت سازمان در آنها موقعیت ؛عادالنه برخورد برای اعضا وقحق ( 3

 عادالنه برخورد برای اعضا حقوق (1-3

 مدیریت و بازار در سازمان موقعیت تقویت موجب ،جمعیمدیریت سازمان به حق صاحبان اطمینان و اعتماد

 و سازمان مسائل شفافیت ،معیجمدیریت سازمان به اعضا اعتماد تقویت راه بهترین .شودمی حقوق مؤثر

 .است متناسب تعهدات و حقوق همچنین

 مقررات و قوانین در ییهانمونه

 :برزیل( 1

 ".است ممنوع نابرابر رفتار و داشت خواهندای عادالنه رفتار خود اعضای با هاانجمن" 

 مرتبط حقوق و رایتکپی قانون ،90 ماده

 :اروپا اتحادیه( 2

 خود اعضای به نیستند، ضروری حقوق مؤثر مدیریت برای که را تعهداتینباید  معیجمدیریت هایسازمان"

 ".کنند تحمیل

 EU 1212/11 اروپا اتحادیه دستورالعمل ،2 مادهبر اساس 
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 :استرالیا( 3

 و خود اساسی قانون با مطابق و مودبانه طرفانه،بی صادقانه، منصفانه، خود اعضای با آوریجمع انجمن هر" 

 ".کرد خواهد رفتار عضویت قرارداد هرگونه

  استرالیا رایتکپی آوریجمع یهارفتارانجمن نامهآیین

 :ایفررو( 4

 .کنندمی مدیریت طرفانه بی و عادالنه ،مؤثر طور به حق صاحبان با را خود روابط (جمعیمدیریت هایسازمان) "

 ".کنید رفتار ملی نقوانی و اجرا قابل یهانامهاساس با مطابق حق صاحبان کلیه با

 ایفررو رفتار نامهآیین

 :سیزاک( 5

 یآورجمع و مجوز صدور"

 :تا کرد خواهد استفاده خود معقول تالش از( یزاکعضو س جمعیمدیریت)هر سازمان عضو هر .15

 .کند صادر خود وظیفه دامنه به توجه با و با مطابق را خودآثار  مجموعه کل از استفاده مجوز .الف

 است ممکن که را اقداماتی تمام و کند آوریجمع کرده، صادر که مجوزهایی تحت را درآمد کلیه اصلهبالف .ب

 .دهد انجام ،دهدمی تشخیص مناسب نشده پرداخت مجوز درآمد آوریجمع برای

 ؛کند محافظت و نظارت مجموعه از مجازغیر استفاده از جلوگیری و استفاده بر .ج
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 اند،گرفته قرار سوءاستفاده مورد گیرندگان مجوز توسط که آثاری مورد در را طهمربو اطالعات بالفاصله .د

 .کند آوریجمع

 :باید (سیزاک عضو جمعیمدیریت سازمان هر) عضو هر .11

 مجوز اعطای به ملزم عضو یك اینکه بر مشروط کند، اعطا طرفانهبی و عینی معیارهایبر اساس  را مجوزها .الف

 ؛اندنبوده برخوردار موسیقی انجمن مجوز ضوابط و شرایط این رعایت از قبالً  که نباشد کاربرانی به

 ".نکند ایجادموجهی غیر تبعیض کاربران بین .ب

 موسیقی یهاانجمن برای سیزاکای حرفه قوانین

 :نکات خالصه

 عضویت شرایط و اساسنامه با مطابق و منصفانه حق، دارنده یا عضو هر با باید جمعیمدیریت سازمان (1

 .کند رفتار

 ضروری حق صاحبان حقوق مؤثر مدیریت برای که کند تحمیل حق صاحبان به را تعهدی نباید سازمان (1

 .نیست

 نمایندگی نهادهای در اعضا حقوق (2-3

 ،جمعیمدیریت سازمان گیریتصمیم فرآیندهای در حق صاحبان متعادل و عادالنه مشارکت از اطمینان برای

 ساختارهای در حق صاحبان برای منصفانه، رأی حق به ویژه توجه با را متعادل و واقعی نقشی باید سازمان

 .کند ایجاد خود حاکمیتی
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 مقررات و قوانین در ییهانمونه

 :آند جامعه( 1

 ".شوند برخوردار آن تصمیمات در مشارکت برای مناسب حقوق از باید( جمعیمدیریت سازمان) انجمن اعضای"

 351 شماره یمتصم ،(د) 25 ماده

 :برزیل( 2

 در نندتوامی اند،وابسته ملی یهاانجمن به مستقیماً که مرتبط حقوق یا رایتکپی اصلی صاحبان فقط"

 ".شوند انتخاب گیریرای در یا دهند رأی ماده این توسط شده تنظیم یهاانجمن

 یهاانجمن به وابسته برزیل مقیم یهاخارجی یا اتباع مستقیماً، مرتبط حقوق یا رایتکپی اصلی صاحبان فقط"

 ".شوند انتخاب گیریرای در یا دهند رأی ماده این توسط شده تنظیم یهاانجمن در نندتوامی ملی

 ".است ممنوع نابرابر رفتار و داشت خواهندای عادالنه رفتار خود اعضای با هاانجمن"

 ثالث اشخاص نمایندگی و کنندمی عمل صیشخ رأی طریق از خود مدیریت در مستقیماً هاانجمن مدیران"

 ".است ممنوع

 مرتبط حقوق و رایتکپی قانون ،90(12) ،90(5) ،92(5) و( 1) مواد

 :اکوادور( 3

 (....) :داردمی مقرر جمعیمدیریت سازمان یهانامهآئین و مقررات قوانین،"
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 انتخابات قوانین در شده ارائه شرایط با ابقمط دارند حق اعضا همه .باشد مخفیانه و دموکراتیك باید گیریرأی -

 .کنند شرکت جمعیمدیریت سازمان مقامات انتخابات در( جمعیمدیریت سازمان)

 عمومیمجمع مصوب تصمیمات در شرکت حق اعضا همه ،جمعیمدیریت سازمان اعضای یهارده از مستقل - 

 ".کنند استفاده الکترونیکی هایروش از مشارکت، این منظور به است ممکن که دارند، را

 نوآوری و خالقیت ،دانش اجتماعی اقتصاد در آلی کد ،125(1) ماده

 :مکزیک( 4

 باید و است رأی یك عضو هر ازای به گیریرأی سیستم اعضا، ) حذف یا محرومیت(اخراج برای قطع، طور به"

 ".کنند موافقت اخراج با مجمع در حاضر دهندگان رأی 25%

 رایتکپی فدرال ونقان 125 ماده

 :اروپا اتحادیه( 5

 فرآیند در آن اعضای مشارکت برای را یمؤثر و مناسب سازوکارهای باید جمعیمدیریت سازمان اساسنامه"

 باید گیریتصمیم روند در اعضا مختلف یهاگروه نمایندگی .کند فراهم جمعیمدیریت سازمان گیریتصمیم

 ".باشد متعادل و منصفانه

 EU 1212/11 اروپا اتحادیه دستورالعمل ،1(3) ماده

 ممکن این، وجود با .دارند را اعضا عمومیمجمع در دادن رأی و شرکت حق جمعیمدیریت سازمان اعضای همه"

 سازمان اعضای حق برای را ییهامحدودیت زیر، مالک دو هر یا یكبر اساس  عضو، کشورهای است

 :کنند فراهم اعضا عمومیمجمع در رأی حق از استفاده و مشارکت برای جمعیمدیریت



 های مدیریت جمعی کپی رایت و حقوق مرتبطالگوها و نحوه فعالیت سازمان
 
 

111

 

 ؛عضویت مدت( الف

 ؛شده مشخص مالی دوره با رابطه در عضو یك بدهی یا دریافتی مبالغ( ب

 ".شوند اعمال و تعیین متناسب و منصفانه روشی به معیارها این که این بر مشروط 

 EU / 1212/11 اروپا اتحادیه دستورالعمل ،(9) 0 ماده

 شرکت برای نماینده عنوان به را دیگری نهاد یا شخص هر انتخاب حق جمعیمدیریت سازمان یك از عضوی هر"

 منافع تعارض به منجر انتصاب این اینکه بر مشروط دارد، خود نام به اعضا عمومیمجمع در گیریرأی در

 "......نشود

 EU / 1212/11 اروپا اتحادیه دستورالعمل ،0(12) ماده

 :ایفررو( 6

 صاحبان کلیه برای رقابت، قانون جمله از اجرا، قابل فراملی و ملی قوانین با مطابق (جمعیمدیریت سازمان) در "

 ".دارد وجود نمایندگی امکان شرایط، واجد حق

 ایفررو رفتار نامهآیین

 :ایفپی( 7

 متعادل و النهعاد نمایندگی تا کندمی فراهم حق صاحبان برای را امکان این موسیقی مجوز صدور شرکت هر"

 ".باشد شده منع اعمال قابل قوانین توسط اینکه مگر باشند، داشته حاکم نهادهای در

 ایفپی رفتار نامهآیین



 های مدیریت جمعی کپی رایت و حقوق مرتبطالگوها و نحوه فعالیت سازمان
 
 

111

 

 :سیزاک( 8

 بین توازن باید [جمعیمدیریت سازمان]( باشد شده تشکیل ناشران و خالقان ازمدیره هیأت که درصورتی) "

 در راای عادالنه تعادل باید سازمان .کند حفظ خودمدیره هیأت در را دیگر سوی از ناشران و سو یك از خالقان

 ".کند حفظ آثار خالقان مختلف هایگروه بین خودمدیره هیأت

 (تصویری و موسیقی) سیزاکای حرفه قوانین

 :اسکاپر( 9

 روشی به دبای آنها .کنند عمل اعضا دموکراتیك کنترل تحت باید 323اجراکنندگان جمعیمدیریت هایسازمان"

 ".شوند انتخاب گیریتصمیم روند در متعادل و منصفانه

 اسکاپر رفتار نامهآیین ،2.1 ماده

 :نکات خالصه

 جمعیمدیریت سازمان گیریتصمیم روند در را حق صاحبان اختیارات و نمایندگی اساس که قوانینی (1

 را عدالت باید جمعیمدیریت نسازما خاص، طور به .باشد متعادل و منصفانه ،صریح باید کندمی تعیین

 .کندرعایت  حق، صاحبان یهاگروه انواع بین

 واجد مشورتی یا نظارتی گیری،تصمیم نهادهای از یك هر در باید جمعیمدیریت سازمان عضو یك (1

 .باشد برخوردار قانون یا اساسنامه در مندرج شرایط از اینکه بر مشروط باشد، مربوطه مناصب شرایط

  .باشند داشته را جمعیمدیریت سازمان میعمو جلسه در شرکت حق یدبا اعضا همه (3

                                           
323 Performers´ collective management organisations (PMOs) 
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 جمعیمدیریت سازمان میعمو جلسه در خود رأی حق از استفاده برای عضو حق در محدودیت هرگونه (2

 .باشد متناسب و منصفانه باید و باشد شده یبینپیش قانون توسط یا شود لحاظ اساسنامه در باید

 عنوان به را دیگر عضوی که باشد داشته را حق این باید جمعیمدیریت نسازما اعضای از یك هر (5

 جمعیمدیریت سازمان اساسنامه .کند تعیین میعمو جلسه یك در دادن رأی و حضور برای نماینده

 .کند محدود را عضو هر یهانمایندگی تعداد منطقی طور به است ممکن

 عضو و جمعیمدیریت سازمان روابط به مربوط خاص موضوعات (4

 اعضا به اداری و مالی اطالعات ارائه (1-4

 سازمان رودمی انتظار ،درآمدها کارآمد و موقع به توزیع در جمعیمدیریت سازمان نقش به توجه با

 این .دهد ارائه خود اعضای به موقع به و دقیق طور به را خود مالی نتایج به مربوط اطالعات جمعیمدیریت

 :شود ارائه زیر موارد درخصوص محدودیت بدون باید اطالعات

 اصلی؛ هایبخش بین شده تقسیم حقوق ناخالص درآمد 

 اصلی؛ هایبخش بین شده تقسیم عملیاتی یهاهزینه 

 شده؛ انجام فرهنگی و اجتماعی کسورات 

 شده انجام یهاتوزیع مقدار. 

 .بداند را خود آثار از یك هر به وطمرب پرداختی مبالغ منابع باشد، داشته اجازه باید ارائه حق دارنده هر
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 مقررات و قوانین در ییهانمونه

 :آند جامعه( 1

 و ترازنامه گسترده، ملی تیراژ باای رسانه در ساالنه، حداقل که شوند متعهد باید جمعیمدیریت هایسازمان"

 و کنند منتشر کنند،یم نمایندگی که را حقوقی از استفاده برای میعمو یهاتعرفه همچنین و خود هایحساب

 از استفاده در است ممکن که انجمن در آنها هایفعالیت کلیه مورد در دقیقای دوره اطالعات کامل طور به باید

 ".بدهند خود اعضای به باشد، داشته تأثیر مذکور اعضای حقوق

 351 شماره تصمیم ،25(ط) و( ح) ماده

 :اکوادور( 2

 شود، تخطی آنها اساسنامه در شده یبینپیش تعهدات سایر به اینکه ونبد باید جمعیمدیریت هایسازمان"

 :دهند انجام را زیر موارد

 کنند؛ منتشر گسترده تیراژ با ملی یهانامهروز در را درآمد بیانیه و ترازنامه ساالنه حداقل .1

 به ماه شش هر داقلح را اعضا حقوق اجرای به مربوط هایفعالیت تمام مورد در دقیق و کامل اطالعاتی .1

 ".دهد ارائه خود اعضای

 داخلی، مقررات ساالنه، بودجه الکترونیکی یا فیزیکی نظر از دائم، طور به باید جمعیمدیریت سازمان "

 ".دهد قرار اعضا دسترس در را توزیع یهاگزارش و ساالنه یهاگزارش

 نوآوری و خالقیت ،دانش اجتماعی اقتصاد در آلی کد ،152.5 و 129 مواد
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 :کره جمهوری( 3

 را تراست امور حسابداری یا عملکرد به مربوط اسناد سایر و کتب تکثیر یا بازرسی ندتوامی ذینفع یا متولی یك"

 ".کند درخواست تراست اموال مدیر یا معتمد از

 322تراست قانون ،(1) 22 ماده

 :برزیل( 4

 ،گیردمی تعلق اعضا به مستقیم و منظم طور به که مبالغی قبال در باید رایتکپی جمعیمدیریت یهاانجمن"

 ".باشند پاسخگو

 مرتبط حقوق و رایتکپی قانون ،90 ماده

 دسترس در و کرده روز به را ماده این III و II بندهای در شده ارائه اطالعات باید جمعیمدیریت سازمان"

 میعمو صورتجلسات بعدی، اصالحات و هامهناآیین آثار، و حق صاحبان داده یهاپایگاه) دهد قرار خود اعضای

 ها،فعالیت ساالنه گزارش کشور، از خارج خواهر جوامع با متقابل نمایندگی نامهتوافق العاده،فوق و عادی

 سازمان تفصیلی مدیریتی مدل خارجی، حسابرس گزارش اداری، هزینه مورد در گزارش ساالنه، یهاحساب

 ".(غیره و آنها حقوق و مدیران مورد در اطالعات ،جمعیمدیریت

 مرتبط حقوق و رایتکپی قانون ،90 ماده 1 بند

                                           
322 Trust Act 
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 :سنگال( 5

 بتواند تا کند کسر( درآمد از مبالغی ) خود اساسنامه با مطابق ندتوامی جمعیمدیریت انجمن - قانونی کسورات"

 حکمرانی اعمال مجاز حد در راتکسو این میزان اینکه بر مشروط کند، تأمین را فرهنگی و اجتماعی یهافعالیت

 ".بماند باقی خوب

 مرتبط حقوق و رایتکپی قانون ،112 ماده

 :پاراگوئه( 6

 که ارگانی معامالت و هافعالیت مورد در خود اعضای نفع بهای دوره اطالعات ارائه از موظفند مدیریت نهادهای "

 ترازنامه شامل باید اطالعات این که کنند حاصل اناطمین باشد داشته تأثیر آنها حقوق از استفاده در است ممکن

 تصویب آنها حاکمیت نهادهای توسط کهای مصوبه هر متن همچنین و حسابرس گزارش ومدیره هیأت میعمو

 ارسال دارند، ملی قلمرو در نمایندگی قرارداد آنها با که خارجی همتایان برای باید مشابه اطالعات .باشد شده،

 ".شود

 مرتبط حقوق و رایتکپی قانون ،121 دهما 9بند 

 :مکزیک( 7

 اعمال و اجرا را خود اعضای اقتصادی حقوق -1 :باشند داشته را زیر اهداف باید جمعیمدیریت هایسازمان"

 ".دهند قرار کاربران دسترس در خود دفاتر در را شده مدیریتآثار  یهامجموعه -1 .کنند

 رایتکپی فدرال قانون 121 ماده
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 :ونزوئال (8

 :(...) باید خود حسابرسی نیازهای تأمین و خود تعهدات انجام منظور به جمعیمدیریت هایسازمان :32 ماده"

 تأمین برای نیاز مورد درصد کسر با همراه آنها، توزیع قوانین با مطابق شده آوریجمع تالیف حق توزیعبه  .9

 رفاهی یهافعالیت برای فقط که مجاز، آستانه تا اضافی ارمقد یك و قانونی حد تا حداکثر اداری، یهاهزینه

 ، بپردازند.است آنها اعضای نفع به که خدماتی یا شودمی استفاده

 مورد حسب ،هافونوگرام یا هااجرا آثار، از مؤثر استفاده اساس بر و حق صاحبان بین عادالنه توزیع اصل با مطابق

 .325مانع خودرایی شود که کنند استفاده توزیعی یهاسیستم از

 از استفاده به مربوط است ممکن که جمعیمدیریت سازمان یهافعالیت مورد در منظم نشریه یك انتشار با .12

 ".کنند فراهم خود اعضای برای را الزم اطالعات باشد، آن یانمشتر یا اعضا حقوق

 1992 اجرایی مقررات ونزوئال،

 :اروپا اتحادیه( 9

 او به که حق دارنده هر دسترس در را زیر اطالعات بار یك سال هر حداقل باید جمعیمدیریت سازمان یك"

 :دهد قرار ،کندمی پرداخت او به کهای دوره در یا داده اختصاص حقوقی

 منظور به آن از تا است داده اجازه جمعیمدیریت سازمان به حق دارنده که تماس اطالعات هرگونه 

 کند؛ استفاده حق مالك زندگی محل تعیین و شناسایی

 ؛حق دارنده به منسوب حقوق درآمد 

                                           
در سازمان مدیریت جمعی باید تا حدممکن دقیق و براساس استفاده واقعی از آثار هر عضو صورت گیرد و به گونه ای نباشد که سیستم توزیع درآمد  325

 دست سازمان برای تقسیم به میل و سلیقه شخصی باز باشد.
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 استفاده نوع هر و شده مدیریت حقوق از دسته هر برای حق دارنده به جمعیمدیریت سازمان که مبالغی 

 ؛کندمی پرداخت

 مگر است، شده پرداخت و داده نسبت حق دارنده به مبلغی و گرفته صورت آن در استفاده کهای دوره 

 جمعیمدیریت سازمان توسط اطالعات این ارائه از که باشد کاربران گزارش به مربوط عینی یلدال اینکه

 شود؛ جلوگیری

 مدیریت؛ یهاهزینه کسر 

 ممکن که مواردی جمله از شودمی انجام مدیریت یهاهزینه از غیر دیگری منظور هر برای که وراتیکس 

 باشد؛ الزم آموزشی یا هنگیفر اجتماعی، خدمات ارائه برای ملی قانون طبق است

 استمانده  معوقکه توزیع آن  دوره هر در حق دارنده به منسوب حقوق درآمد هرگونه."  

 EU / 1212/11 اروپا اتحادیه دستورالعمل ،10 ماده

 :بلژیک( 10

 او ایندهنم یا [عضو] هر شود، ابالغ هانامهاساس و قوانین با مطابق باید که اطالعاتی گونه هر به تعرض بدون"

 درخواست زیر موضوعات مورد در را آخر سال سه اسناد کپی خود، درخواست تاریخ از ماه یك مدت در ندتوامی

 :دکن

 ؛انجمن مالی ساختار و عمومیمجمع تأیید مورد ساالنه یهاحساب 

 مدیران؛ از روز به فهرست یك 

 ؛دشومی داده جلسه به حسابرس و اداری شورای توسط که ییهاگزارش 
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 نامزدهای مورد در اطالعات هرگونه و میعمو جلسه به پیشنهادی یهانامهقطع دالیل بیانیه و متن 

 اداری؛ شورای

 توسط و شده پرداخت مدیران به که وجهی نوع هر مزایای و یکجا یهاهزینه پاداش، کلی مبلغ 

 است؛ شده تأیید حسابرس

 ؛(جمعی سازمان) انجمن روز به یهاتعرفه 

 فروش حق درآمد) شود توزیع حق صاحبان ینب ندتوامین اول وهله در که تالیف هایی حق تخصیص 

 ".(توزیع قابلغیر درآمد کلی طور به و توزیع قابلغیر مجدد

 5 عنوان ،XI کتاب ،بلژیك اقتصادی حقوق قانون

 سیزاک( 11

 قرار خود [اعضای] از یك هر سدستر در را زیر موارد باید - جمعیمدیریت سازمان - هر تقویمی، سال هر در"

 :دهد

 ؛است میتقوی سال چنین بر مقدم بالفاصله که مالی سال به مربوط ساالنه گزارش 

 سال چنین بر مقدم بالفاصله که مالی سال با رابطه در آن المللیبین و داخلی درآمد ازای خالصه 

 است؛ میتقوی

 ؛دهدمی انجام [عضو] این از ناشی امتیاز حق از هک ییهاهزینه تمام مقدار و هدف درباره واضح توضیح 

 آن توزیع قوانین از واضحی توضیح." 

 سیزاکای حرفه قوانین
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 اسکاپر( 12

 اطالعات کلیه و باشند شفاف و پاسخگو خود اعضای به نسبت باید 321اجراکنندگان جمعیمدیریت هایسازمان"

 با خود روابط جمله از الزحمه،حق توزیع و آوریجمع ایطشر آن، مدیریت ویژه به سازمان، یهافعالیت به مربوط

 ".دهند قرار اجراکنندگان اختیار در را دیگر کشورهای در خواهر هایسازمان

 اسکاپر رفتار نامهآیین

 :نکات خالصه

 که دهد اطالع( الکترونیکی صورت به امکان صورت در) خود اعضای به باید جمعیمدیریت سازمان (1

 یهاهزینه خود، یهامجموعه مورد در دقیق اطالعات و زیان و سود صورت جمله از آن، ساالنه گزارش

 .است دسترس در دیگر معقول یهاروش سایر طریق از یا سازمان سایتوب در کسورات، و عملیاتی

 ،کنندمی نمایندگی هرکدام که راای مقوله ومدیره هیأت اعضای از یفهرست باید جمعیمدیریت سازمان (1

 پاداش کل میزان به مربوط اطالعات باید همچنین جمعیمدیریت سازمان .دهد ارائه حق دارنده یك هب

 .دهد قرار دسترس در را آن مدیریتی تیم ومدیره هیأت اعضای به پرداختی مزایای سایر و

 ویعض هر برای( الکترونیکی صورت به امکان صورت در) را موجود اطالعات باید جمعیمدیریت سازمان (3

 دارد، را توزیع حق و آنهاست به مربوط اطالعات کهای دوره در یا داده نسبت آنها به را درآمد حقوق که

 :باشد زیر موارد شامل باید اطالعات این .کند پرداخت

 و عملیاتی یهاهزینه به مربوط اطالعات شامل عضو، این به منسوب یهاهزینه صورت( الف

 ؛شودمی پرداخت حق دارنده به متعاقباً  که مبالغی و کسورات

                                           
321 performers' collective management organisations (PMOs) 
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 استفاده؛ نوع هر و شده مدیریت حقوق از اصلی دسته هر برای حقوق درآمد تجزیه( ب

بر اساس  شده دریافت درآمد حقوق و ملی سطح در آمده دست به حقوق درآمد بین تمایز( ج

 نمایندگی؛ یهانامهتوافق

 .است معوق مربوطه دوره برای و شودمی داده نسبت حق دارنده به که مبالغی اطالعات( د)

 قرار خود اعضای اختیار در الکترونیکی طریق از امکان صورت در را توزیع قوانین باید جمعیمدیریت سازمان

 .دهد

 قوانین سایر و جمعیمدیریت سازمان اساسنامه در تغییرات درباره رسانیاطالع (2-4

 مربوطه

 است ممکن که مربوطه تغییرات سایر و اساسنامه تغییرات مورد در ودخ اعضای برای باید جمعیمدیریت سازمان

 سازمان اعضای است ممکن که حق صاحبان سایر .کند رسانیاطالع بگذارد، تأثیر اعضا تعهدات یا / و حقوق بر

 .شوند مطلع بگذارد، تأثیر آنها تعهدات یا / و حقوق بر است ممکن که تغییری هر از باید نباشند، جمعیمدیریت

 مقررات و قوانین در ییهانمونه

 :برزیل

 و نامهآیین شامل صریحاً که] را ماده این 3 و 1 بندهای در شده ارائه اطالعات جمعیمدیریت هایسازمان"

 ".دهندمی قرار خود اعضای دسترس در و روز به [شودمی بعدی اصالحات
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 مرتبط حقوق و رایتکپی قانون ،الف-90 ماده

 :نکات خالصه

 در مهم تغییرات مورد در اعضا از یك هر به الکترونیکی، صورت به امکان صورت در باید جمعیمدیریت سازمان

 موارد سایر و رأی حق جلسات، در شرکت سازمان، مدیریتی اصلی یهابخش در نمایندگی به مربوط مقررات

 .دهد اطالع ی سازمانحاکمیت

 جمعیمدیریت سازمان تماس اطالعات (3-4

 و کامل صورت به تماس اطالعات که است ضروری آن اعضای و جمعیمدیریت سازمان بین مؤثر ارتباط رایب

 .باشد روز به و دسترس در جامع

 مقررات و قوانین در ییهانمونه

 :انگلستان( 1

 (های)آدرس ،جمعیمدیریت سازمان با تماس نحوه برای مشخصی راهنمای عالئم باید جمعیمدیریت سازمان"

 ".دهد ارائه ارتباطی یهاروش سایر و نمابر تلفن، شماره ایمیل، یهاآدرس پستی،

 322جمعیمدیریت هایسازمان برای سی سی بی خوب عملکرد اصول

                                           
322 BCC Principles of Good Practice for Collective Management Organizations 
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 :اوگاندا( 2

 شود، ارسال آن به بتواند ارتباطات و هااعالن که باشد داشته شده ثبت آدرس یك باید شده ثبت انجمن هر( 1)"

 ثبت انجمن هر( 1) .دهد اطالع ثبت مدیر به تغییر از پس ماه یك ظرف را خود شده ثبت آدرس در تغییر هر و

 ".دهد قرار خود کار محل از خارج در آشکار موقعیتی در تابلویی روی بر را خود آدرس و نام باید شده

 1221 ،مرتبط حقوق و رایتکپی قانون ،50 ماده

 :نکات خالصه

  :باید جمعیمدیریت سازمان

 و تلفن ایمیل، آدرس پستی، آدرس :جمله از دهد قرار اعضا دسترس در را خود به مربوط تماس اطالعات( الف)

 ... و نمابر شماره وجود صورت در

 .کند تعیین گرفت، تماس جمعیمدیریت سازمان با نتوامی آن طی در که را هفته روزهای و اداری ساعات( ب)

  جمعیتمدیری هایسازمان بین رابطه (5

 ضرورت .کنندمی همکاری نمایندگی یهانامهتوافق اساس بر کشور، مرز از خارج جمعیمدیریت هایسازمان

 کشور از خارج جمعیمدیریت سازمان اعضای با جمعیمدیریت سازمان که است این ییهاهمکاری چنین اساسی

 انجام به است ممکن که را اطالعاتی تمام باید جمعیمدیریت هایسازمان .نشود قائل تبعیض و کند رفتار عادالنه

 .دهند ارائه یکدیگر به کند، کمك اجرایی امور
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 مقررات و قوانین در ییهانمونه

 :آند جامعه( 1

 از اعم نوع همان از جمعیمدیریت انجمن های سایر اعضای که شوند متعهد باید جمعیمدیریت هایسازمان"

 ".بپذیرند اند،نکرده نظر صرف مورد این در عضویت از صریحاً قبالً  که را خارجی و ملی

 351 شماره تصمیم ،(k) 25 ماده

 :کلمبیا( 2

 همان در که دارند را خارجی جمعیمدیریت انجمن های با قرارداد انعقاد مسئولیت جمعیمدیریت هایسازمان"

 رایت کپی جمعیمدیریت نجمنا یك توسط آنها حقوق که خارجی اعضای" ."کنندمی مدیریت یا فعالیت حیطه

 برای خارجی همتای انجمن های با ییهانامهتوافق اساس بر یا مستقیم ،شودمی اداره مرتبط حقوق و

 کشور تبعه که اعضایی همانند هستند؛ اعضا آن مستقیم نماینده که مربوطه حقوق و رایتکپی جمعیمدیریت

 نمایندگی آن توسط یا هستند جمعیمدیریت انجمن اعضای و دارند آنجا در را خود معمول اقامت یا هستند

 ".داشت خواهند را رفتار همان شوند،می

 22 .شماره قانون ،12(1) و 13(1) مواد
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 :چین( 3

 نمایندگی قرارداد یك که کشور از خارج مشابه سازمان یك طریق از ندتوامی تابعیت بدون یا خارجی فرد یك"

 حقوق یا رایتکپی دهد اجازه چین سازمان به است، کرده منعقد رایتکپی جمعیمدیریت سازمان یك با متقابل

 .کند اداره است، برخوردار چین قلمرو در قانون طبق که را مرتبط

 سازمان یك آن در که استای نامهتوافق معنای به قبلی پاراگراف در "متقابل نمایندگی قرارداد" اصطالح

 انجام به مجاز را دیگر طرف متقابالً  کشور از خارج مشابه سازمان كی و چینی رایتکپی جمعیمدیریت

  .کندمی است، دیگر طرف کهای منطقه یا کشور در رایتکپی جمعی اداره یهافعالیت

 سازمان یك و چینی رایتکپی جمعیمدیریت سازمان یك بین که متقابل نمایندگی یهانامهتوافق از نسخه یك

 و شودمی ارسال دولتی شورای رایتکپی مدیریت اداره به ثبت برای است، شده منعقد کشور از خارج مشابه

 ".شودمی منتشر بخش این توسط

 رایتکپی کل اداره نامهآیین ،11 ماده

 :آلمان( 4

 تبعیض منع ؛نمایندگی نامهتوافق – 22 بخش"

 قرارداد) بدهد اختیار حقوق ریتمدی برای دیگر آوریجمع انجمن یك به ی،آورجمع انجمن یك که درصورتی

 ،کندمی مدیریت نمایندگی قرارداد اساس بر که را حقوقی است ممکن موظف آوریجمع انجمن ،(نمایندگی

 .ندهد قرار تبعیض مورد
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 کسر - 25 بخش

 از غیر کندمی مدیریت نمایندگی قرارداد تحت که حقوقی از حاصل درآمد از ندتوامی مجاز آوریجمع انجمن

 ".کند کسر باشد، کرده موافقت آن با صریحاً آوریجمع انجمن که مواردی در فقط مدیریت یهازینهه

  1 آوریجمع یهاانجمن قانون 25 و 22 یهابخش

 :نیجریه( 5

 غیراخالقی اقدامات .10"

 :(...)شودمی تلقی غیراخالقی جمعیمدیریت سازمان توسط زیر عملکردهای یا رفتار( 1)

 مراحل انجام از تا است حق صاحب یا دیگر انجمن با مجوز برای مذاکره مرحله در که کاربری ردنک وادار( ه

 .کند خودداری مجوز صدور

برای استفاده موثر از  منطقاً که دیگر جمعیمدیریت سازمان هرمورد نیاز  اطالعات دادن قرار دسترس در عدم( و

 :باشد زیر موارد شامل ندتوامی اطالعاتی نینچ .حقوق آثار موجود در مجموعه سازمان الزم است

 .است داده اختصاص جمعیمدیریت سازمان دو هر به را آثاری کهای نویسنده به مربوط اطالعات .اول

 جمعیمدیریت به است ممکن و شودمی نگهداری جمعیمدیریت سازمان یك توسط که اطالعاتی .دوم

 کند؛ کمك امتیاز حق هعادالن توزیع و محاسبه در کنندهدرخواست

 هایسازمان از یك هر در وجود صورت در موجود متقابل نمایندگی قرارداد به مربوط اطالعات .سوم

 ".جمعیمدیریت

 2007 ،(f) & (e) (1) .18 جمعیمدیریت سازمان مقررات



 های مدیریت جمعی کپی رایت و حقوق مرتبطالگوها و نحوه فعالیت سازمان
 
 

132

 

 ایفررو( 6

 ،منطبق با واقع کامل، که ددهمی ارائه دیگر جمعیمدیریت سازمان ]به را اطالعاتی [جمعیمدیریت سازمان "

 ".باشد فهم قابل و روشن

 ایفررو رفتار نامهآیین

 سیزاک( 7

 سال چنین بر مقدم بالفاصله که را مالی سال به مربوط ساالنه گزارش باید اعضا از یك هر تقویمی، سال هر در "

 ".دهد قرار خواهر انجمن هر اختیار در است،میتقوی

 سیزاکای حرفه قوانین

 یفرروا( 8

 رعایت با و دیگر تکثیر حق سازمان درخواست صورت در جانبه دو نامهتوافق طبق تکثیر، حق سازمان هر"

 را کند، کمك خود تعهدات انجام در سازمان آن به است ممکن که سوابقی و اطالعات اسناد، محرمانگی، شروط

 ".دهدمی قرار آن دسترس در

 انجام سال در بار یك حداقل باید دیگر جمعیمدیریت سازمان به یجمعمدیریت سازمان یك توسط توزیع هر"

 ".شود
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 سایر یا قراردادهابر اساس  یا / و آن توزیع یهابرنامه قوانین یا و اساسنامه به توجه با جمعیمدیریت سازمان هر"

 یا ملی قانون توسط ستدرخوا یا بودن مجاز صورت در آنها، نمایندگی هایسازمان یا حق صاحبان با هانامهتوافق

 :کند کسر را زیر موارد شده آوریجمع درآمد از ندتوامی حاکم، مقامات سایر

o ؛جمعیمدیریت سازمان عملیات برای تخصیص 

o یا / و فرهنگی؛ یا / و اجتماعی اهداف برای تخصیص 

o مالیات داشتن نگه مثال عنوان به مالیات، کسر. " 

 ایفررو رفتار نامهآیین

 سیزاک( 9

  :کند روز به و دقیق را زیر یهاحوزه به مربوط مستندات [...] باید جمعیمدیریت سازمان هر"

 ؛آن کارنامه 

 و کند؛ اجراای مجموعه چنین به نسبت است موظف که حقوقی 

 کند اداره را ییهامجموعه چنین است موظف آن در که سرزمینی." 

 اعضای یا خواهر یهاانجمن از ناشی امتیاز حق هرگونه ایدب( موسیقی حقوق سازمان :اینجا در) اعضا از یك هر"

 ".کند توزیع سال در بار یك حداقل صورت هر در و آوریجمع از پس وقت اسرع در را [...] خود وابسته

 :کندمی توزیع صورت این به را دریافتی پاداش جمعیمدیریت سازمان"

 زندمی تقریب است ممکن که آنجا تا را واقعی استفاده که حالی در سریع و دقیق کارآمد، صورت به. 

 دهدمی توضیح کافی جزئیات با را پرداخت دفعات و نحوه شفاف صورت به." 
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 سیزاکای حرفه قوانین

 :اسکاپر( 10

 حفظ را اجراکنندگان هایسازمان سایر با مداوم همکاری و تماس باید اجراکنندگان جمعیمدیریت هایسازمان"

 ".کنند

 با مطابق پاداش و اطالعات تبادل و کشور از خارج در خواهر جوامع با متقابل یهانامهموافقت انعقاد هب الزام"

 ".رفتار قانون

 اسکاپر رفتار نامهآیین ،11-12 مواد

 و کنندمی تأمین است، شده انجام توافق اجرای در که را خود یهاهزینه متعاهد طرفین متقابل، توافق یك در"

 مواردی چنین که روشی و خاص شرایط مورد در طرف دو هر پذیرنده، طرف توسط بیشتر هزینه کسر صورت در

 ".کنندمی توافق شد، خواهد کسر

 اسکاپر رفتار قانون ،2 ماده

 :نکات خالصه

 نمایندگی نامهتوافق توسط باید دیگر جمعیمدیریت سازمان با جمعیمدیریت سازمان یك بین روابط (1

 .شود اداره آنها

 با منطبق کامل، که دهد ارائه دیگر جمعیمدیریت سازمان به را اطالعاتی باید جمعیمدیریت ازمانس (1

 .باشد فهم قابل و روشن واقعیت،
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 سازمان به را مربوط اطالعات سایر و ساالنه گزارش جدیدترین باید جمعیمدیریت سازمان (3

  .دهد ارائه دیگر جمعیمدیریت

 جمعیمدیریت سازمان به مؤثر و سریع جدی، صورت به را دریافتی اشپاد باید جمعیمدیریت سازمان (2

  .دهد تسری دیگر

 هرگونه و خود کسر یهاسیاست مورد در را دیگر جمعیمدیریت سازمان باید جمعیمدیریت سازمان (5

 .سازد آگاه آن در تغییر

 خود، مجموعه هب مربوط روز به و دقیق مستندات درخواست، صورت در باید جمعیمدیریت سازمان (1

 دیگر جمعیمدیریت سازمان اختیار در را آنها به مربوط مدیریت قلمرو و کندمی مدیریت که حقوقی

  .دهد قرار

 کاربر و جمعیمدیریت سازمان بین رابطه (6

 کاربران به جمعیمدیریت سازمان اطالعات (1-6

 هستند، مناسب مجوز یك مزایای مورد در انهآگاه گیریتصمیم به قادر بالقوه کاربران همه اینکه به توجه با

 مجوز صدور یهاسیاست اصلی یهاجنبه که دهد قرار کاربران اختیار در را اطالعاتی باید جمعیمدیریت سازمان

 .دهد توضیح را
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 مقررات و قوانین در ییهانمونه

 :اکوادور( 1

 اطالعات دارای که باشند عموم دسترس در و شده روز به داده پایگاه یك دارای باید جمعیمدیریت هایسازمان"

 مدیریت را آنها مرتبط حقوق یا رایتکپی که است ییهافونوگرام یا هاپخش اجراها، آثار، مورد در شفاف و دقیق

 :دهدمی نشان را خارجی و ملی نمایندگان و آنها اعضای نام همچنین و ،کنندمی

 دهند؛می ارائه حق دارنده هر با رابطه در که فونوگرام یا پخش اجرا، اثر، هر( 1)

 کاربر؛ بندیدسته و استفاده نوع هر برای هاتعرفه (1)

 اثر؛ هر برای شده گزارش موارد (3)

 ".توزیع در شده اعمال روش (2)

 نوآوری و خالقیت ،دانش اجتماعی اقتصاد آلی قانون ،152 ماده

 :برزیل( 2

 ماهیتی نوع هر با اسناد یا اظهارات قراردادها، کلیه از متمرکز دهدا پایگاه یك باید جمعیمدیریت سازمان "

 هر در و اثر هر در شخصی مشارکت همچنین و ،کندمی ثابت را هافونوگرام و آثار مالك ،مؤلف که باشد داشته

 آثار وینعنا از و ،کندمی جلوگیری دیگر یهاکالهبرداری نوع هر یا هاداده جعل از ،دهدمی نشان را فونوگرام

  ".کندمی زدایی ابهام مشابه
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 شخص هر به الکترونیکی طریق از آن به دسترسی و است میعمو منافع جزو 1 بند در شده ارائه اطالعات"

 را اطالعات این به کامل و دائم دسترسی اجازه فرهنگ وزارت به و شودمی اعطا رایگان بصورت مند عالقه

 ".دهدمی

 مرتبط حقوق و رایتکپی نونقا ،90(2) و 90(1) ماده

 اروگوئه( 3

 برای را الزم پاداش که کندمی تعیینای منصفانه و عادالنه یهاتعرفه( 5)" :یآورجمع یهاانجمن تعهدات

 نگه و جمهوری، در نبودن یا بودن مقیم از اعم خارجی، یا ملی حق صاحبان برای چه آنها، کارنامه از استفاده

 ".کنندمی تعیین افراد، عموم برای ییهاتعرفه چنین داشتن

 12.111 رایتکپی قانون ،11 ماده

 چین( 4

 اطالعات ،رایتکپی دارای جمعیمدیریت سازمان یك به مجوز صدور یهاهزینه پرداخت هنگام باید کاربر یك" 

 و صاحبان، حق، انعنو یا نام غیره، و فیلم یا فونوگرام شده، استفاده آثار عنوان مانند خاص استفاده به مربوط

 مجوز صدور قرارداد در اینکه مگر دهد قرار سازمان آن اختیار در را استفاده زمان و مقدار نحوه، همچنین

 .باشد شده یبینپیش

 به موظف رایتکپی جمعیمدیریت سازمان باشد، وی تجاری اسرار شامل کاربر توسط شده ارائه اطالعات هرگاه

 ".است اسرار حفظ

 رایتکپی جمعیمدیریت قرراتم ،12 ماده
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 :نیجریه( 5

 0(2) ماده"

 به را موضوع این باید باشد، کاربران از دسته هر برای تعرفه نرخ در تغییر دنبال به جمعیمدیریت سازمان هرگاه

 ".دهد اطالع دارد، وجود آنها میعمو دسترسی امکان کهای رسانه طریق از مذکور کاربران

 1222 ،جمعیمدیریت سازمان مقررات نیجریه،

 :کره جمهوری( 6

 خود مدیریت تحت اطالعات باید رایتکپی تراست خدمات دهنده ارائه کند، درخواست کتباً کاربر که درصورتی"

 اینکه مگر کند، تأمین مکتوب طور به معقول زمان مدت در غیره، و آثار از یبرداربهره قرارداد انعقاد برای را

 .باشد داشته وجود آن برخالف موجهی دالیل

 غیره؛ و آثار فهرست .1

 غیره؛ و مربوطه اثر مؤلف مادی حقوق دارنده با تراست توافق دوره .1

 ".استاندارد قرارداد و امتیاز حق مانند یبرداربهره شرایط .3

 رایتکپی قانون اجرای نامهآیین،51 ماده و رایتکپی قانون ،121 ماده
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 :انگلستان( 7

 صورت در و دهد قرار خود کاربر اختیار در را مجوز اطالعات از جامعی بسته باید جمعییریتمد سازمان هر "

 :باشد زیر موارد شامل باید ارتباطات این .دهد اطالع کاربر به را بیشتر جزئیات به دسترسی نحوه بودن، مرتبط

 ؛جمعیمدیریت سازمان توسط شده اداره حقوق مورد در توضیح 

 ؛کندمی عمل آنها طرف از جمعیمدیریت مانساز که حق صاحبان 

 ؛(غیره و عضویت یهانامهتوافق مثال عنوان به) عمل اختیار مبانی توضیح 

 ؛هاتعرفه و ضوابط و شرایط مجوز، صدور یهاطرح ازای خالصه 

 ممکن کهای نامهتوافق کل از کامل تصویری تا یافت را بیشتری جزئیات نتوامی آن در که توضیحی 

 یا مرتبط مجوز( های)طرح هرگونه به مربوط اطالعات شامل شود، وارد آن در پروانه دارنده تاس

 ؛شودمی اداره حق صاحبان یا جمعیمدیریت هایسازمان سایر توسط که مجوزهایی

 (مربوط تجاری انجمن یك با مثال عنوان به) شود؛ سازیشفاف مذاکره نحوه لزوم، صورت در 

 ضوابط؛ و شرایط بررسی نزما و چگونگی توضیح 

 مجوز محل از بازدید برای اختیاراتی جمعیمدیریت سازمان به مجوزها آیا که موضوع این دادن اطالع 

 مشاوره چگونگی و اختیارات این اعمال نحوه صورت این در و خیر، یا دهندمی نظر مورد اهداف برای

 .باشد آنها مجوز صدور الزامات بر مؤثر که جدید تحوالت یا تغییرات مورد در گیرندگان مجوز به دادن

 ( هاهزینه یا هاتعرفه در تغییر جمله از)

 جمعیمدیریت هایسازمان برای سیسیبی خوب عملکرد اصول
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 :استرالیا( 8

 :دهند قرار بالقوه مجوزگیرندگان و [کاربران] دسترس در را زیر موارد باید جمعیمدیریت سازمان"

 اعمال ضوابط و شرایط جمله از ی،آورجمع انجمن توسط مجوز صدور یهازمینه یا مجوزها به مربوط اطالعات -

 برای آوریجمع انجمن توسط مجوز یا / و الزحمهحق آوریجمع نحوه مورد در همچنین و آنها، مورد در شده

  ؛رایتکپی دارای آثار از استفاده

 اطمینان هستند، آن درگیر لزوماً که حقوقی مسائل یچیدگیپ به توجه با ندتوامی منطقی طور به که آنجا تا -

 [کاربران] برای که شودمی تهیهای گونه به آوریجمع انجمن توسط شده ارائه یهاپروانه کلیه که کند حاصل

 ".باشد مناسب و عملی توضیحی مطالب با همراه و فهم قابل کامالً

  استرالیا رایتکپی آوریجمع یهاانجمن رفتار نامهآیین

 اسکاپر( 9

 ".کنند عمل شفاف و منسجم طور به مردم عموم و کاربران به توجه با باید جمعیمدیریت هایسازمان"

 اسکاپر رفتار قانون ،11 ماده
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 :نکات خالصه

 در) را مجوز صدور یهابرنامه و مجوزها به مربوطای زمینه اطالعات لزوم صورت در جمعیمدیریت سازمان

  :باشد زیر موارد شامل باید اطالعات این .دهدمی قرار کاربر اختیار در( الکترونیکی صورت به امکان صورت

 جمعیمدیریت سازمان مدیریت تحت حقوق درباره توضیحی ،جمعیمدیریت سازمان تأسیس قانونی مرجع( الف

 ؛کندمی عمل آنها طرف از جمعیمدیریت سازمان که حق صاحبان یهادسته و

 دارد؛ قرار پروانه صاحبان اختیار در که آن مجموعه در فرعی حقوق و آثار از یفهرست امکان رتصو در( ب

  مربوطه؛ یهاتعرفه ازای خالصه( ج

  ؛هاحساب به رسیدگی هایروش و مجوز شرایط شرح( د

 عمالا است ممکن که اخطار مقررات هرگونه دیگر، مجوز توسط مجوز یك لغو چگونگی به مربوط جزئیات( ه

 .یابد ادامه لغو حق است ممکن که زمانی تا و شود،

 کاربران برای مجوز صدور بر حاکم اصول (2-6

 برای را جمعیمدیریت سازمان مجوز صدور یهاسیاست درک ای،حرفه و باز رویکرد یك که دهدمی نشان تجربه

 عرضه بازار به سازنده و مؤثر روشی به را خود دهدمی اجازه جمعیمدیریت سازمان به و کندمی ترآسان کاربران

 بدون وای حرفه منصفانه، روشی به بالقوه کاربران همه با باید جمعیمدیریت سازمان مدیران بنابراین .کند

 .کنند رفتار تبعیض
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 الً معمو بازار، غالب بازیگران عنوان به آنها مشترک موقعیت به توجه با قانونی سازوکارهای سایر یا رقابت قوانین

 ممکن تعهداتی چنین .کنندمی تحمیل جمعیمدیریت سازمان به را معقول و منصفانه رفتار ازای ویژه تعهدات

 .باشد نامعقول قراردادی شرایط ممنوعیت و منصفانه و تبعیض بدون گذاریقیمت شامل است

 مقررات و قوانین در ییهانمونه

 :استرالیا( 1

 و خود اساسی قانون با مطابق و دبانهؤم طرفانه،بی صادقانه، منصفانه، (رانکارب با) جمعیمدیریت ازمانس هر"

 ".کرد خواهد رفتار لیسانس، نامهتوافق هرگونه

  استرالیا رایتکپی آوریجمع یهاانجمن رفتار نامهآیین

 :اکوادور( 2

 از استفاده برای را متناسبی و عادالنه معقول، یهانرخ باید جمعیمدیریت هایسازمان - هاتعرفه .151 ماده"

 .کنند تعیین مربوطه یهامجموعه در شده گنجانده یهافونوگرام یا هاپخش ،هانمایش آثار،

[...] 

 برای هااتحادیه یا صنفی یهاانجمن با مذاکره به مجاز جمعیمدیریت سازمان که است مهم نکته این به توجه

 .است خاص یهااستفاده برای هاتعرفه تعیین
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 که ییهااتحادیه یا کاربران یهاانجمن با نندتوامی جمعیمدیریت هایسازمان" – قراردادها انعقاد .151 ماده

 با ندتوامی مندعالقه شخص هر .کنند منعقد قرارداد کنند،می تعیین خاص یهااستفاده برای را ییهاتعرفه

 ".کند ستفادها هاتعرفه این از مربوطه، مدیریت نهاد از کتبی درخواست

 نوآوری و خالقیت دانش، اجتماعی اقتصاد در آلی کد

 :بلژیک( 3

 توسط شده اداره یهامجموعه همه خصوص در مشورت مستحق باشد داشته مشروع منافع که شخصی هر"

 کندمی سوال کتباً که شخصی .است کتبی صورت به یا جمعیمدیریت سازمان محل در ،جمعیمدیریت سازمان

 یك درخواست، ارسال از پس هفته سه حداکثر است، جمعیمدیریت سازمان برنامه از بخشی خاصی ارک آیا که

 ".کندمی دریافت جامع و کتبی پاسخ

 5 عنوان ،11 کتاب بلژیك، اقتصادی حقوق قانون

 :اروپا اتحادیه( 4

 ".باشد [هافهتعر با رابطه در ویژه به] عینی و معقول معیارهایبر اساس  باید مجوز صدور شرایط"

 EU 1212/11 اروپا اتحادیه دستورالعمل ،11 ماده

 :سیزاک( 5

 ".شود قائل تبعیض کاربران بین توجیهی غیرقابل طور به نباید جمعیمدیریت سازمان "
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 اعطای به ملزم اینکه بر مشروط کند، اعطا عینی معیارهایبر اساس  را مجوزها باید جمعیمدیریت سازمان هر" 

 "اند.نبوده برخوردار موسیقی انجمن مجوز ضوابط و شرایط چنین رعایت از قبالً که نباشد اربرانیک به مجوز

 سیزاکای حرفه قوانین

 :نکات خالصه

 با مربوطه، مجوز نامهتوافق شرایط با مطابق و خود اساسنامه با مطابق باید جمعیمدیریت سازمان (1

 .کند رفتار منصفانه کاربران

 نظر در با تبعیض، بدون و منصفانه معقول، معیارهای اساس بر کاربران به باید عیجممدیریت سازمان (1

  .دهد مجوز اجرا، قابل استثناهای و هامحدودیت جمله از ،رایتکپی ملی قانون گرفتن

 خود معقول تالش باید جمعیمدیریت سازمان باشد، نیاز حق دارنده قبلی تأیید به مجوز صدور برای اگر (3

 .دهد انجام تأیید روند در سریعت برای را

 از دهدمی اجازه جمعیمدیریت سازمان به عینی معیارهای اساس بر و منصفانه طرفانه،بی عمل روش (2

 تعهدات به بارها و بارها کاربر آن که این مانند کند، خودداری معقول دالیل به کاربر به مجوز اعطای

 را قانونی تعهدات هرگونه بارها و بارها یا باشد، کردهن عمل جمعیمدیریت سازمان آن با خود قراردادی

 .است کرده نقض جمعیمدیریت سازمان آن توسط شده مدیریت حقوق مورد در

 روش و آن دلیل مورد در کتبی بیانیه یك باید ورزد، امتناع مجوز اعطای از جمعیمدیریت سازمان اگر (5

 .دهد ارائه را معقول زمانی بازه یك در مذکور تصمیم از تجدیدنظر
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 با و دهند ارائه را موقع به و دقیق اطالعات کنند، عمل پذیریمسئولیت با رودمی انتظار کاربران از (1

 مدیریت مسئول دپارتمان از غیر شخصی مجوز، کنندهامضا که مواردی در .کنند مذاکره نیتحسن

 .کند شرکت مجوز مذاکرات در نزدیك از باید بخش آن باشد، مجوز روزانه

 هاتعرفه تعیین قوانین( 3-6

 روشن باید آنها معیارهای که است این کلیدی اصل یك ،کندمی تعیین را هاتعرفه جمعیمدیریت سازمان وقتی

 جمعیمدیریت سازمان یك مثال عنوان به .باشد عادالنه و منصفانه شده صادر مجوز قیمت و بوده منطقی و

 مورد حقوق اقتصادی ارزش مورد در مستقل اقتصادی تحقیقاتبر اساس  را خودای تعرفه پیشنهادهای ندتوامی

 یهاجنبه تمام ،جمعیمدیریت سازمان مجوز منصفانه ارزش ارزیابی هنگام .کند تعیین مربوطه بازارهای در بحث

 معامالت تعداد کاهش با جمعی مجوزهای که سودی و حقوق ارزش جمله از شود گرفته نظر در باید معامله

 .کندمی ایجاد کاربران برای مجوز ورصد

 مقررات و قوانین در ییهانمونه

 :ژاپن( 1

 و کند مشخص است زیر موارد حاوی که را امتیاز حق قوانین باید مدیریت کار و کسب متصدی یك( 1) "

 را وانینق تغییر قصد اپراتور که مواردی در .دهد ارائه فرهنگی امور آژانس کمیساریای به را خود قبلی گزارش

 :شودمی اعمال قواعد همین ،دارد
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 آموزش وزارت دستورالعمل توسط شده تعیین استاندارد با مطابق یبرداربهره بخش هر برای امتیاز حق نرخ( اول

 تمایز با و آثار بندیطبقه اساس بر بندیتقسیم معنای به "یبرداربهره بخش") .است شده تعیین علوم و

 ( .شودمی اعمال 13 ماده مورد در مشابه طور به است؛ یبرداربهره ابزارهای

 قوانین؛ اجرای تاریخ( دوم

 .علوم و پرورش و آموزش وزارت العملدستور توسط شده تعیین موارد سایر( سوم

 نظرات شنیدن در سعی امتیاز، حق قوانین تغییر یا تعیین هنگام در باید مدیریت کار و کسب متصدی یك( 1)

 .باشد داشته آنها یهاگروه ای کاربران قبلی

 خالصه است، کرده تهیه( 1) بند مفاد با مطابق را گزارشی که میهنگا مدیریت، کار و کسب متصدی یك( 3) 

 .رساندمی عموم اطالع به را شده گزارش امتیاز حق قوانین

 مفاد با مطابق امتیاز حق قوانین توسط که آنچه از فراتر ییهانرخ نباید مدیریت، کار و کسب متصدی یك (2)

 ".کند درخواست شده، تعیین( 1) بند

 مرتبط حقوق و رایتکپی مشاغل مدیریت قانون ،13 ماده

 برزیل:( 2

 در فونوگرام یا اثر هر از استفاده برای را مجموعه شفافیت و کارایی سازی،همسان اصول جمعیمدیریت سازمان "

 اعضای نفع به نندتوامی آثار، از استفاده و نیتحسن منطق، به توجه با ،جمعیمدیریت هایسازمان .گیردمی نظر

 و آثار از استفاده سطح با متناسب همیشه مجموعه" ،".کنند تعیین را خود مجموعه از استفاده یهاقیمت خود،

 نظر در را بخش هر خاص هایویژگی و آنها هایفعالیت در میعمو عملکرد اهمیت کاربران، توسط هافونوگرام

 ".است شده یبینپیش قانون این مقررات در که همانطور ،گیردمی
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 مرتبط حقوق و رایتکپی قانون ،90(2) -( 1) ماده

 که شودمی تعیین میعمو جلسات در جمعیمدیریت سازمان توسط هافونوگرام و آثار از استفاده یهاقیمت"

 محل از استفاده موارد و نیتحسن دلیل، گرفتن نظر در با اعضا، میان در گسترده طور به و اساسنامه با مطابق

 .شودمی اعالم استفاده

 به توجه با ،1990 سال از ،9112 شماره قانون 99 ماده در اشاره مورد جمعیمدیریت هایسازمان مورد در (1)

 هاقیمت ،شودمی تصویب آن عضو هایسازمان میعمو جلسات توسط ساالنه که ییهادستورالعمل و استانداردها

 ".شوندمی یکسان و تصویب مرکزی دفتر عمومیمجمع در

 طبق که ،شودمی تعیین جمعیمدیریت سازمان عمومیمجمع توسط هافونوگرام و آثار از استفاده قیمت "

 از هاستفاد و نیتحسن دلیل، گرفتن نظر در با اعضا، میان درای گسترده طور به و شودمی فراخوانده نامهآیین

 کاربران بین تفاوتی هیچ و شده رعایت بودن یکسان و کارآیی اصول باید مجموعه این در" ".شودمی اعالم آثار

 و آثار از استفاده سطح با متناسب زیر ضوابط رعایت به توجه با مجموعه این" ".نکند ایجاد مشخصات همان با

 :بود خواهد کاربران توسط هافونوگرام

 در که ییهافونوگرام و شده استفاده کارهای نسبت .3 ؛(...) استفاده تعداد .1 ؛(...) ادهاستف زمان مدت .1

 مجوز جمعیمدیریت از غیر دیگری مجوز طرح هر تحت یا فردی مدیریت طریق از یا هستند میعمو مالکیت

 ".دارند

 1215 ژوئن 11 ،0.210 شماره فرمان ،0 و 2 ،1(1) ،1 ماده

 :کره جمهوری( 3

 توسط ،کندمی دریافت کاربران از رایتکپی تراست خدمات دهندهارائه یك که استفاده هزینه میزان و خنر" 

 .شودمی تعیین گردشگری و ورزش فرهنگ، وزیر از وی تأیید اخذ از پس رایتکپی تراست خدمات دهندهارائه
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 تعیین جمهور رئیس دستور قطب را ذینفع افراد نظرات جهانگردی و ورزش فرهنگ، وزیر مواردی چنین در

 ".کندمی

 رایتکپی قانون ،125 ماده

 :اروپا اتحادیه( 4

 ".کنند دریافت مناسب پاداش باید حقوق از استفاده برای حق صاحبان "

 EU / 1212/11 اروپا اتحادیه دستورالعمل ،11(1) ماده

 ".هاتعرفه با هرابط در ویژه به باشد، عینی معیارهایبر اساس  باید مجوز صدور شرایط"

 EU / 1212/11 اروپا اتحادیه دستورالعمل ،11(1) ماده

 آنها .دهندمی انجام حقوق مجوز صدور برای را مذاکرات نیتحسن با کاربران و جمعیمدیریت هایسازمان" 

 ".دهند قرار یکدیگر اختیار در را الزم اطالعات تمام باید

 EU 1212/11 اروپا اتحادیه دستورالعمل ،11(1) ماده

 در حقوق از استفاده اقتصادی ارزش همچون مواردی به توجه با باید پاداش حقوق و انحصاری حقوق یهاتعرفه"

 اقتصادی ارزش مورد در .شود تعیین منطقی صورت به موضوعات، سایر و اثر از استفاده دامنه و ماهیت تجارت،

 برای شده استفاده معیارهای باید جمعیمدیریت یهاسازمان ،جمعیمدیریت سازمان توسط شده ارائه خدمات

 ".دهند اطالع مربوطه کاربر به را هاتعرفه این تعیین

 EU / 1212/11 اروپا اتحادیه دستورالعمل ،11(1) ماده

 :بلژیک( 5

 آنها، مسئولیت تحت شده مدیریت حقوق انواع مورد در [...] تعرفه تعیین برای قوانینی جمعیمدیریت سازمان "
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 ".کرد خواهد وضع قانون، توسط شده تعیین یهاتعرفه استثنای به

 در آنها تنظیم آخرین از پس ماه یك حداکثر و بود خواهد دسترس در [...] تعرفه، تنظیم قوانین روز به نسخه" 

 ".شودمی منتشر جمعیمدیریت سازمان سایتوب

 5 عنوان ،11 کتاب بلژیك، اقتصادی حقوق قانون اساس بر

 :اکوادور( 6

 هاتعرفه .151 ماده"

[...] 

 زمینهپیش باید که است فکری مالکیت حقوق امور در ملی صالح مرجع مجوز به منوط شده تعیین یهاتعرفه

 و قانون این در مندرج میرس الزامات با مطابق همچنین و کندمی توجیه را ییهاتعرفه چنین که واقعی و فنی

 روزنامه در هاتعرفه تصویب، محض به .کنند درخواست یا آورده بدست است، کتشر اساسنامه و مربوطه مقررات

 .شودمی منتشر فکری مالکیت امور در ملی صالح مرجع توسط گسترده تیراژ با ملی روزنامه در و میرس

 هیدپوشش مانند معیارهایی به توجه با هاتعرفه که کند بررسی باید فکری مالکیت حقوق ملی صالحذی مرجع

 ".کنندمی ایجاد اجتماعی یهارسانه انتقال برای را متفاوتی و ویژه رژیم جمعیت، تراکم و

 نوآوری و خالقیت دانش، اجتماعی اقتصاد در آلی کد

 :ونزوئال( 7

 طبق است، شده یبینپیش قانون این 122 ماده در آنچه استثنای به آنها، در اصالحیه هرگونه و هانرخ( ....)"

 تعیین در جمعیمدیریت سازمان باشد معتقد پخش سازمان یا کاربر سازمان یك اگر .شودمی تشرمن مقررات

 روز( ده) 12 ظرف ندتوامی است، کرده سوءاستفاده موسیقی، تولیدات یا هانمایش آثار، میعمو ارتباط برای نرخ
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 برای مربوطه،جموعه آثار سازمان( )م فهرست از استفاده از خودداری به تعهد ضمن و نرخ انتشار زمان از کاری

 ".کند مراجعه رایتکپی ملی اداره به داوری

 1(1) ماده ،1993 رایتکپی قانون ونزوئال،

 :آلمان( 8

 :فراگیر قراردادهای"

 کاربران یهاانجمن با ،کندمی مدیریت که حقوقی به توجه با معقول شرایط در است موظف آوریجمع انجمن

 قرارداد چنین که نباشد انتظار آوریجمع انجمن از معقول طور به که مواردی در مگر کند، منعقد قرارداد

 ".است کم بسیار کاربران انجمن اعضای که مواردی در ویژه به کند، منعقدای گسترده

 1212 آلمان، آوریجمع یهاانجمن قانون ،35 بخش

 

 :هاتعرفه تعیین به الزام"

 اگر .کند تعیین کندمی اداره خود حقوق برای کهای الزحمهحق قبال در را ییهاتعرفه باید آوریجمع انجمن

 تشکیل را شده اعمال یهاتعرفه آنها در شده توافق حق تالیف نرخ باشد، شده منعقد فراگیر قراردادهای

 ".دهدمی

 آلمان آوریجمع یهاانجمن قانون ،30 بخش

 :عموم برای اطالعات افشای"

 )...( :کند منتشر خود سایتوب در را زیر اطالعات حداقل یدبا آوریجمع انجمن

 (.....) است کرده منعقد که فراگیری قراردادهای
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 آلمان آوریجمع یهاانجمن قانون ،51 بخش

 :هرزگوین و بوسنی( 9

 از اثر یك از استفاده برای جمعی سازمان یك به کاربر هر توسط پرداختی حق امتیاز محاسبه روش و میزان( 1)

 خواهد آن از استفاده نحوه و کار بندیدسته با متناسب تعرفه میزان .شودمی تعیین تعرفه طبق آن، آثار فهرست

 .بود

 صورت در یا کاربران نماینده انجمن یك و جمعی سازمان یك بین شده منعقد جمعی قرارداد یك با تعرفه( 1)

 تعیین یهاتعرفه .شودمی تعیین رایتکپی شورای صمیمت با یا شخصی کاربر یك با توافق با آن، بودن غیرممکن

 تلقی مناسب نکند، صادر را دیگری نهایی تصمیم رایتکپی شورای که زمانی تا شده ذکر یهانامهتوافق در شده

 .شودمی

 :گیردمی قرار توجه مورد ویژه به زیر موارد مناسب، تعرفه تعیین هنگام( 3)

 ای؛استفاده چنین به مربوط ناخالص هزینه کل یا اثر یك از استفاده از حاصل یکل ناخالص درآمد( الف

 کاربر؛ فعالیت برای آثار از استفاده اهمیت( ب

 استفاده؛ مورد آثار سایر و رایتکپی حمایت تحت آثار بین نسبت( ج

 انفرادی؛ و جمعی بصورت شده مدیریت حقوق بین نسبت( د

 آثار؛ از خاص استفاده دلیل به حقوق جمعیمدیریت خاص پیچیدگی( ه
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 با نندتوامی که مرتبط کشورهای سایر در مشابه جمعی هایسازمان یهاتعرفه با پیشنهادی تعرفه مقایسه( و

 هرزگوین و بوسنی با خرید قدرت و داخلی ناخالص سرانه تولید به توجه با ویژه به و مربوطه معیارهای به توجه

 ".شوند مقایسه

 1212 هرزگوین، و بوسنی ،جمعیمدیریت قانون ،(3) و (1) ،(1) 13 ماده

 :استرالیا( 10

 ضوابط و شرایط با رابطه در صنعت مربوط یهاانجمن با نیت حسن با لزوم صورت در آوریجمع انجمن هر "

 ".کرد خواهد مشورت آوریجمع انجمن توسط مجوز صدور یهازمینه یا مجوزها به مربوط

 :باشد داشته نظر در را زیر موارد ندتوامی جمعیمدیریت سازمان مجوز، یهاهزینه مورد در مذاکره یا تعیین در"

 ؛رایتکپی دارای مواد ارزش 

 ؛رایتکپی مطالب از استفاده زمینه و هدف 

 ؛رایتکپی مطالب از استفاده نوع یا نحوه 

 ؛رایتکپی دادگاه به مربوط تصمیم هرگونه 

 دیگر مرتبط موضوع هر." 

  استرالیا رایتکپی آوریجمع یهارفتارانجمن نامهآیین
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 :ایفپی( 11

 به که است عینی معیارهای بر مبتنی و شفاف ییهاتعرفه تعیین به موظف موسیقی مجوز صدور شرکت هر"

 مجوز صدور یهاشرکت خدمات کاربران منافع هم و تجارت در را حق صاحبان حقوق ارزش هم منصفانه صورت

 ".دکن منعکس را موسیقی

 ایفپی رفتار نامهآیین

 :نکات خالصه

 تحقیقات بخشی، بین یهاتعرفه مقایسهبر اساس  ندتوامی جمعیمدیریت سازمان در تعرفه تعیین (1

  .باشد مربوطه معیارهای سایر یا مجوز ویژگی استفاده، مورد حقوق تجاری ارزش اقتصادی،

 زمینه( ب) ؛حقوق از استفاده هدف( الف) :نتوامی استفاده مورد حقوق برای تعرفه تعیین و ارزیابی در (2

 .داد قرار مدنظر را حقوقی چنین از استفاده نوع یا نحوه( ج و حقوقی؛ چنین از استفاده

و یا طبق آیین نامه ها و دستورالعمل های دولتی  جمعیمدیریتتعیین تعرفه می تواند توسط سازمان  (3

 صورت بگیرد.
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 حکمرانی (7

 عمومیمجمع (1-7

 درستی به و برگزار منظم طور به باید جمعیمدیریت سازمان میعمو جلسه ،هاانجمن یا/و هاشرکت سایر نندهما

 قوانین در که است استانداردی موارد است، شده گنجانده بخش این در که ییهاتوصیه بیشتر .شود تنظیم

 .دارد وجود جهان سراسر در مدنی یهاانجمن یا هاشرکت حاکمیت به مربوط

 آن تأسیس کشور در اجرا قابل قوانین با باید طبیعی طور به عمومیمجمع اداره و عملکرد نحوه به مربوط قوانین

 .باشد داشته مطابقت جمعیمدیریت سازمان

 مقررات و قوانین در ییهانمونه

 :برزیل( 1

 که شودمی تعیین میعمو جلسات در جمعیمدیریت سازمان توسط هافونوگرام و آثار از استفاده یهاقیمت"

 در گسترده طور به استفاده محل کاربردهای و نیتحسن بودن، منطقی گرفتن نظر در با و است نامهآیین مطابق

 .شودمی اعالم اعضا میان

 به توجه با ،1990 سال 9112 شماره قانون 99 ماده در شده اشاره جمعیمدیریت هایسازمان مورد در( 1)

 هاقیمت ،شودمی تصویب آن عضو هایسازمان میعمو جلسات توسط ساالنه که ییهاتورالعملدس و استانداردها

 .شوندمی یکسان و تعیین مرکزی دفتر عمومیمجمع در
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 اعضای یا مدیران مرکزی، اداره و جمعیمدیریت سازمان افسران به هزینه کمك یا پاداش مقدار هر و شکل هر"

 در گسترده طور به و شده فراخوانده نامهآیین طبق که شود، تصویب میعمو جلسه یك در باید مدیره، هیأت

 ."شودمی اعالم اعضا میان

 1215 ژوئن 11 ،0.210 شماره فرمان ،19(1) ،1(1) مواد

 :کلمبیا( 2

 کنترل و نظارت کمیته ومدیره هیأت اعضای که بود خواهد جمعیمدیریت سازمان نهاد ترینعالی عمومیمجمع"

 تعیین مربوطه جمعیمدیریت سازمان نامهآیین در آن دعوت نحوه و عملیات و هامسئولیت .کندمی انتخاب را

 ".شد خواهد

 1993 سال 22 شماره قانون ،15 ماده

 :اکوادور( 3

 :از عبارتند آن یهاصالحیت و است حاکمیت نهاد ترینعالی ،عمومیمجمع"

 ؛آن تأمین و ساالنه بودجه بررسی -1

 ؛ساالنه و اقتصادی یهاگزارش بررسی -1

 ؛هاتعرفه داخلی مقررات بررسی -3

  ؛توزیع فرایندهای بررسی -2
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 تعیین منظور به نظارت دستگاه توسط شده تأیید ومدیره هیأت توسط شده بیان دالیل بررسی -5

 ؛قانونی محدوده در اجتماعی مزایای و مدیریت یهاهزینه به شده آوریجمع درصد

 ؛نظارت هیأت ومدیره هیأت اعضای تخابان -1

  ؛عضو تعلیق و اخراج اختالفات، فصل و حل -2

 ".بگیرند تصمیم آن اعضای که دیگری تجارت هر -0

 1211 نوآوری، و خالقیت دانش، اجتماعی اقتصاد در آلی کد ،(c) 125.1 ماده

 :گواتماال( 4

 .نظارت کمیته یك ومدیره هیأت یك ،عمومیمجمع :باشد زیر هایارگان شامل حداقل باید آوریجمع انجمن"

مدیره هیأت توسط که دارید مدیرکل یك شما همچنین .باشد داشته خارجی ممیزی باید جمعیمدیریت شرکت

 بدون دارند را شرکت قانونی نمایندگی ،کنندمی ریاست را مدیرکل ومدیره هیأت که کسانی .شودمی منصوب

 در باید آوریجمع انجمن هر .کنند تخلف دارند، برعهده اساسنامه قانون طبق که گریدی هایمسئولیت از اینکه

 را هاارگان سایر اعضای و است نهاد ترینعالی عمومیمجمع .شود ثبت فکری، مالکیت ثبت به مربوط نهاد

 ساالنه گزارش و مالی هایصورت رد یا تصویب( الف :به است موظف عمومیمجمع این بر عالوه .کندمی منصوب

 قانون اصالحیه تصویب( د ؛خارجی ممیزی تعیین( ج نظارت؛ کمیته گزارش رد یا تصویب( ب ؛تجاری واحد

 ".نیست قانون این مقررات با مغایر که حالی در آن، اساسنامه ایجاد برای الزم قدرت نوع هر( ه اساسی؛

 رایتکپی قانون ،112 ماده
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 :مکزیک( 5

 هایشرکت مورد در میعمو قانون و آن مقررات قانون، این مفاد با باید مجامع نصاب حد و تشکیل قوانین "

 ".باشد داشته مطابقت تجاری

 رایتکپی فدرال قانون 121،ماده

 :اروپا اتحادیه( 1

 ".شودمی تشکیل بار یك سالی حداقل اعضاعمومیمجمع "

 EU 1212/11 اروپا اتحادیه دستورالعمل ،0(1) ماده

 در ،کندمی تصویب را جمعیمدیریت سازمان عضویت شرایط و اساسنامه در اصالح هرگونه عمومیمجمع "

 ".باشد نشده تنظیم اساسنامه با شرایط این که صورتی

 EU 1212/11 اروپا اتحادیه دستورالعمل ،0(3) ماده

 ساالنه گزارش ویبتص و حسابرس برکناری و انتصاب مورد در گیریتصمیم با حداقل اعضا عمومیمجمع "

 ".کرد خواهند کنترل را جمعیمدیریت سازمان هایفعالیت [...] [شفافیت]

 EU 1212/11 اروپا اتحادیه دستورالعمل ،0(2) ماده

 الزحمهحق و میعمو عملکرد و ،کنندمی گیریتصمیم مدیران برکناری یا انتصاب مورد در اعضا عمومیمجمع "

 استحقاقی حقوق و جوایز سایر بازنشستگی، امتیازات و جوایز پولی،غیر و پولی متیازاتا مانند مزایا سایر و آنها

 ".کنندمی بررسی را آنها

 اعدقو و توزیع قابلغیر مبالغ از استفاده حق، صاحبان ینب مبالغ توزیع کلی سیاست مورد در باید عمومیمجمع"

 ".کند گیری تصمیم حقوق درآمد از کسر

 EU / 1212/11 اروپا اتحادیه دستورالعمل ،0 مادهبر اساس 
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 :نکات خالصه

 را آنها منتخب نمایندگان یا خود اعضای میعمو جلسه یکبار سالی حداقل باید جمعیمدیریت سازمان (1

 .دهد تشکیل

 .کند تصویب را عضویت شرایط و اساسنامه در اصالحیه هرگونه باید عمومیمجمع (1

  :عمومیمجمع (3

 و آموزشی؛ یا فرهنگی اجتماعی، اهداف برای کسر شده، آوریجمع پول توزیع یکل یهاسیاست( الف)

  ؛کندمی تصویب را توزیع قابلغیر یهاسرمایه و پول از استفاده

  ؛شودمی ارائه ساالنه گزارش آن با همراه حسابرسان گزارش و کندمی تأیید را ساالنه گزارش( ب)

 جوایز بازنشستگی، جوایز مزایا، سایر و پاداش و ،کندمی اربرکن و منصوب رامدیره هیأت اعضای( ج

  ؛کندمی تصویب را آنها جوایز سایر و معوقه

 گذاری،سرمایه نوع به مربوط اطالعات .گیردمی تصمیم خود گذاریسرمایه کلی یهاسیاست مورد در( د

 و شود؛ ذکر ساالنه گزارش در باید سیاست نتایج و گذاریسرمایه سیاست

 .کندمی منصوب را خارجی مستقل حسابرس دو یا یك( ه

 اختیارات از برخی ملی، قوانین در اجرا قابل مقررات رعایت با ندتوامی جمعیمدیریت سازمان اساسنامه (2

 .کند تفویضمدیره هیأت به را عمومیمجمع الذکرفوق

 داخلی نظارت (2-7

 عملکرد و مدیریت بر مناسب داخلی نظارت شفاف، و رمؤث صورت به حقوق جمعیمدیریت اساسی عناصر از یکی

 سازمان توسطمدیره هیأت اعضای .است یا کمیته نظارت مدیرههیأت توسط جمعیمدیریت سازمان
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 مدیریت تحت که هستند حقوقی نماینده معمول طور به و شوندمی منصوب میعمو جلسه در جمعیمدیریت

عالوه  شودمی  توصیهتوسط مجمع عمومی یا اساسنامه تعیین می شوند. اعضای کمیته نظارت معموال  .است آنها

 نماینده مستقیم طور به که شوند عضویا کمیته نظارت مدیره هیأت در افرادیبر نمایندگان صاحبان حق، 

 آنها صحیح عملکرد برای ندتوامی که چرا هستند حقوقی یا تجاری تجربه دارای اما نیستند، حق صاحبان

 .باشد ارزشمند

 مقررات و قوانین در ییهانمونه

 :اروپا اتحادیه( 1

 وظایف انجام و هافعالیت بر مستمر نظارت وظیفه که کندمی ایجاد نظارتی کارکرد یك جمعیمدیریت سازمان "

 ".کنندمی مدیریت را سازمان تجارت که دارد را افرادی

 EU 1212/11 اروپا اتحادیه دستورالعمل ،9(1) ماده

 را نظارت وظیفه کهای بدنه در جمعیمدیریت سازمان اعضای مختلف یهاگروه از متعادل و منصفانه ایندگینم "

 ".داشت خواهد وجود دارد، عهده بر

 EU 1212/11 اروپا اتحادیه دستورالعمل ،9(1) ماده

 از ثالث، اشخاص جمعیمدیریت سازمان که نیست این از مانع اعضا از متعادل و منصفانه نمایندگی به نیاز"

 .کند تعیین " نظارت وظیفه انجام برای ار [...] مربوطای حرفه تخصص با افراد جمله

 EU 1212/11 اروپا اتحادیه دستورالعمل ،12 دستورالعمل
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 :کلمبیا( 2

 هیأت ،عمومیمجمع :باشند زیر یهاارگان دارای باید مرتبط حقوق و رایتکپی جمعیمدیریت یهاانجمن"

 تشکیل البدلعلی نفر سه و اصلی عضو سه از نظارت کمیته" ".کنندهکنترل یك و نظارت کمیته یك مدیره،

 ".است شده مشخص اساسنامه در آنها وظایف و هامسئولیت .باشند انجمن اعضای باید که است شده

 1993 سال 22 .شماره قانون ،12(19) و 12(2) ماده

 :برزیل( 3

 قابلیت دیگر بار یك فقط که شوند،می انتخاب ساله( 3) سهبازه زمانی  برای یجمعمدیریت سازمان مدیران" 

 ".دارد مجدد انتخاب

 مرتبط حقوق و رایتکپی قانون ،92(13) ماده

 

 :اکوادور( 4

 سال چهار حداکثر می توانند آنها .باشند نظارت کمیته اعضای همزمان طور به نندتوامینمدیره هیأت اعضای"

 ".شوند انتخاب دوباره اضافی دوره یك برای است ممکن و باشندره مدیهیأتعضو 

 نوآوری و خالقیت دانش، اجتماعی اقتصاد در آلی کد ،(ب) 125.1 ماده 
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 :اسپانیا( 5

 مدیریت سازمان اساسنامه با عمومیمجمع توسط آن اعضای انتخاب نحوه و داخلی نظارت نهاد ترکیب .1"

 :دارد را زیر عیارهایم صورت هر در و شودمی تعیین

 برابر و منصفانه نمایندگی و شود، تشکیل مدیریت سازمان اعضای بیشتر تعداد یا نفر سه از باید مدیرههیأت( الف

 یا مستقیم حقوقی، یا عملی رابطه توانندنمی آن اعضای از یك هیچ .کند تضمین را عضو مختلف یهاگروه از

 هستند، مدیریت سازمان نمایندگی و حکمرانی تشکیالت از بخشی که حقوقی یا حقیقی اشخاص با غیرمستقیم،

 .باشند داشته

 فنی تخصصدارای  که صورتی در نیستند، جمعیمدیریت سازمان از عضوی که مستقلی ثالث اشخاص( ب

 ثالث اشخاص از یك هیچ .شوند منصوب نظارت نهاد اعضای عنوان به نندتوامی ،متناسب با وظایف محوله باشند

 یا مدیریت سازمان با غیرمستقیم، چه و مستقیم چه حقوقی، یا عملی رابطه نندتوامین مدیریت سازمان از خارج

 مالی دوره در بیشتر یا یورو میلیون 122 ساالنه که مدیریتی هایسازمان .باشند داشته آن اعضای از یك هر

 داخلی نظارت نهاد اعضای عنوان به مستقل ثالث شخص چند یا یك تعیین به موظف اند،کرده آوریجمع قبلی

 .هستند

 رابطه معنای به موارد همه در غیرمستقیم یا مستقیم حقوقی یا عملی رابطه فوق، ب و الف بندهای اهداف برای

 پنج تا که است تجاری یا شغلی رابطه یا دوم درجه تا نسبی یا سببی خویشاوندی طریق از خویشاوندی شخصی

 .است کرده زندگی یا کرده معاش امرار انتصاب از قبل سال

 برای بار یك که شوند،می منصوب سال چهار مدت برای عمومیمجمع توسط داخلی نظارت نهاد اعضای -3

 .است تمدید قابل دوره همان
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 در منافع تعارض مورد در راای بیانیه باید داخلی نظارت نهاد اعضای ساالنه، آن از پس و وظایف شروع از قبل -2

 [...] دهند ارائه بررسی و مالحظه برای عمومیمجمع

 دهد ارائه است، پاسخگویی مسئول که اداری مرجع به را اظهارات این ازای نسخه باید جمعیمدیریت سازمان

[...]. 

 :دهد انجام را زیر وظایف باید حداقل داخلی کنترل هیأت -5

 .کند کنترل را سازمان نمایندگی و بدنه حاکمیتی عملکرد و هافعالیت کلی طور به( الف

 ؛[...]کند نظارت عمومیمجمع مصوب کلی یهاسیاست و تصمیمات اجرای بر( ب

 [...] دهد؛ انجام باشد، کرده تفویض آن به عمومیمجمع که راای وظیفه هرگونه( ج

 .کند اجرا است، داده اختصاص آن به عمومیمجمع که را مرجعی شرایط( د

 و مدیریتی کارکنان و مدیریت سازمان نمایندگی و حاکمیتی نهادهای اعضای ندتوامی داخلی رتنظا نهاد -1

 .کند دعوت آن جلسات در گیریرای بدون کنندگانشرکت عنوان به را فنی

 به مربوط اطالعات کلیه یکبار، ماه سه هر حداقل باید مدیریت سازمان نمایندگی و حاکمیتی نهادهای -2

 همچنین آنها .دهند ارائه داخلی نظارت نهاد به است، الزم آن نظارتی وظایف انجام برای که را نسازما مدیریت

 باشند، داشته مدیریت سازمان وضعیت بر توجهی قابل تأثیر ندتوامی که را حقایقی به مربوط اطالعات سایر باید

 .باشد داشته دسترسی ارگان آن به شده منتقل اطالعات کلیه به باید نظارت نهاد اعضای از یك هر .دهند ارائه

 و نمایندگی وبخش های حاکمیتی  از ندتوامی داخلی نظارت نهاد قبل، بند در مندرج تعهد به زیان بدون -0

 الزمخود  وظایف انجام برای است ممکن که را اطالعاتی هر بخواهد مدیریت سازمان فنی و مدیریتی کارکنان
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برای انجام وظایف خود گواهی و تصدیق رسمی اطالعات  است ممکن این، بر هعالو .کنند منتقل آن به دارد،

 درخواست کند.مذکور را 

 ارائه را خود وظایف شرح و پردازدمی عمومیمجمع در شفاهی گزارش ارائه به ساله هر داخلی نظارت نهاد -9

 .دهدمی

 .[...] کندمی ارسال است پاسخگو آن در که اداری مرجع به را گزارش آن ازای نسخه مدیریت سازمان

فوق میعمو مجامع دهد، تشخیص مدیریت سازمان نفع به که زمان هر ندتوامی داخلی نظارت هیأت -12

 .دهد تشکیل خود اساسنامه مقررات طبق راای العاده

 نهاد اند،کرده آوریجمع قبلی مالی دوره در بیشتر یا یورو میلیون 122 ساالنه که مدیریتی هایسازمان در -11

 نمایندگی و حاکمیتی هایدستگاه ذیل هایفعالیت بر ،5 بند در مندرج وظایف بر عالوه باید داخلی نظارت

 :کند نظارت سازمان

 شده؛ آوریجمع امتیاز حق توزیع به مربوط مقررات و قوانین از استفاده( الف

 سازمان؛ اعضای علیه انضباطی دادرسی فصل و حل و انجام( ب

 شکایات؛ و اختالفات فصل و حل و رسیدگی( ج

 .سازمان یهاهزینه و درآمد و شده مدیریت امتیاز حق توزیع و آوریجمع برای ساالنه بودجه اجرای( د

 نهاد اند،کرده آوریجمع قبلی مالی دوره در بیشتر یا یورو میلیون 122 ساالنه که مدیریتی هایسازمان در -11

 :باید داخلی نظارت

 باشند؛ داشته جلسه سال نیم هر حداقل( الف

 :کنند تهیه باشد زیر نکات شامل که صورتجلسه جلسه، هر برای( ب

 کنندگانشرکت .1
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 جلسه دستور .1

 جلسه مکان و زمان .3

 .مخالف نظرات و شده تصویب یهانامهتوافق محتوای ،هابحث در شده مطرح اصلی نکات .2

 از ماه یك مدت ظرف آن ازای نسخه و شودمی تصویب بعدی سهجل در یا جلسه همان در صورتجلسه

 .شودمی ارسال مدیریت سازمان اعضای همه برای الکترونیکی صورت به تصویب

 حسابرس یك از ،0 و 2 بندهای مفاد به خللی بدون خود، وظایف بر نظارت در داخلی نظارت نهاد( ج

 عمومیمجمع توسط بود، نخواهد سازمان االنهس هایحساب حسابرس که حسابرس، این .گیردمی کمك

 ".شودمی منصوب

 9 ماده ترکیب) 1991 آوریل 11 در سلطنتی مصوبه با 1/1991 مصوب فکری، مالکیت قانون شده اصالح متن 111 ماده

 .(EU / 1212/11 دستورالعمل

 :نکات خالصه

ا به طور مجزا توسط کمیته نظارت داخلی در سازمان مدیریت جمعی می تواند توسط هیات مدیره ی (1

 نظارت صورت گیرد.

  شوند. ییناساسنامه تع یا یمجمع عموم یره،مد یاتتواند توسط ه ینظارت م یتهکم یاعضا (1

 یتهکم یا مدیرهیأتسازمان در ه یمختلف اعضا یهامنصفانه و متعادل از گروه یندگیعالوه بر نما (3

هرگونه  یتتجارب مرتبط با رعا یرو سا یحقوق ی،تجارب تجار یاعضا  را برا یتوان برخ ینظارت م

 مقرر در قانون انتخاب کرد. یتمحدود



 های مدیریت جمعی کپی رایت و حقوق مرتبطالگوها و نحوه فعالیت سازمان
 
 

122

 

در انتخاب اعضای هیات مدیره یا کمیته نظارت، محدودیت های قانونی باید رعایت شود و در صورت  (2

در اساسنامه ذکر شود مانند اینکه افراد نمی توانند همزمان عضو این محدودیتها به صراحت امکان 

اعضای کمیته نظارت نباید رابطه عملی یا حقوقی مستقیم یا و  مدیره و کمیته نظارت باشند هیات

 .غیرمستقیم با اشخاصی که در تشکیالت مدیریتی سازمان هستند، داشته باشند

اعضای کمیته نظارت معموال متشکل از سه عضو اصلی و سه عضو علی البدل هستند که برای مدت  (5

 سال انتخاب می شوند و انتخاب آنها برای یك دوره دیگر مجاز است.زمان محدود سه یا چهار

 نظارت بروظایف کمیته نظارت باید در اساسنامه سازمان ذکر شود که از جمله شامل این موارد است:  (1

نظارت بر حل  و فعالیتهای مدیریتی سازمان مانند توزیع درآمد؛ نظارت بر اجرای مصوبات مجمع عمومی

 .و فصل اختالفات

کمیته نظارت باید در فواصل منظم مانند هر سه ماه یا هر شش ماه جلساتی داشته باشند و در صورت  (2

 لزوم از اعضای هیات مدیره یا سایر بخشهای مدیریتی سازمان دعوت کنند.

کمیته نظارت باید هر سال عالوه بر گزارش فعالیتها و اقدامات خود به مجمع عمومی، یك گزارش نیز  (0

 لی مربوطه ارسال کند.به مرجع م

 

 منافع تعارض از پرهیز (3-7

حق و مصرف کنندگان به واسطه  صاحبانبا توجه به اینکه در سازمان مدیریت جمعی، گروههای مختلفی از 

سازمان با هم در ارتباط هستند، به طور طبیعی امکان تعارض منافع به خصوص در زمینه مسائل مالی مانند 

 از جلوگیری برای را ییهاگام مناسب روشهای با جمعیمدیریت سازمانکه الزم است   توزیع درامد وجود دارد
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 اقدامات این یا مدیریت تعارض منافع بردارد و از تاثیر منفی آن بر  عملکرد سازمان خودداری کند.  منافع تضاد

 .شود اصالح و یبررس منظم طور به و شود گنجانده داخلی یهادستورالعمل در باید ترجیحاً هاروش و

 مقررات و قوانین در ییهانمونه

 :کلمبیا( 1

 در نباید هستند جمعیمدیریت سازمان یك کنندهکنترل و مدیر نظارت، کمیته ومدیره هیأت عضو که افرادی "

 از عضوی عنوان به ندتوامین مدیر .کنند شرکت دیگر جمعیمدیریت هایسازمان در مشابه هایارگان

 ".بپردازد جمعیمدیریت سازمان دیگر هایارگان در خدمت ارائه به نظارت کمیته ایمدیره هیأت

 1993 سال 22 شماره قانون ،12 ماده

  :شد خواهد صالحیت سلب زیر عوامل تحت اساسنامه، در مندرج موارد بر عالوهمدیره هیأت اعضای از " 

  یکدیگر؛ با مدنی رابطه اولین یاا درجه دوم ارتباط سببی ت ،چهارم درجه تا یکدیگر بانسبی  ارتباط( الف

 بودن؛ یکدیگر میدائ همراه یا همسر( ب

 آن با یا هستند انجمن بدهکار که هاییارگان برای که وکالئی یا نمایندگان یا اعضا مالکان، هنری، مدیران( ج

 .کنندمی فعالیت دارند، اختالف

 یا همسران یا مدنی، رابطه اولین یا اط سببی تا درجه دومارتب چهارم، درجه تاارتباط نسبی با یکدیگر ( د

 ؛انجمن کنندهکنترل یا دارخزانه دبیر، مدیر، یا نظارت کمیته اعضای دائمی، همراهان
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 یا همسران یا مدنی، رابطه اولین یاتا درجه دوم  یتا درجه چهارم، ارتباط سبب یکدیگربا  یارتباط نسب( ه

 ".رایتکپی ملی ارهاد مقامات میدائ همراهان

 1993 سال 22 شماره قانون ،25 ماده

 :شوندمی صالحیت رد زیر موارد در اساسنامه، در شده مشخص موارد بر عالوه نظارت کمیته اعضای"

 در یکدیگر با ،مدنی رابطه یا دوم درجه تا ازدواج طریق از سببی رابطه ،چهارم درجه تا نسبی رابطه با( الف

 باشند؛ ارتباط

 بودن؛ یکدیگر میدائ همراه یا همسر (ب

 هستند بدهکار انجمن به که هاییارگان مقامات یا وکال نمایندگان، اعضا، صاحبان، کسوت،پیش هنری، مدیر( ج

 .دارند اختالف آن با یا

 یا همسران یا مدنی، رابطه اولین یاتا درجه دوم  یتا درجه چهارم، ارتباط سبب یکدیگربا  یارتباط نسب( د

 ؛انجمن کنندهکنترل یا دارخزانه دبیر، مدیر، یامدیره هیأت اعضای میدائ همراهان

 یا همسران یا مدنی، رابطه اولین یاتا درجه دوم  یتا درجه چهارم، ارتباط سبب یکدیگربا  یارتباط نسب( ه

 ".رایتکپی ملی اداره مقامات میدائ همراهان

 1993 سال 22 شماره قانون ،21 ماده

 :است زیر صالحیت رد عوامل مشمول اساسنامه، در مندرج موارد بر عالوه انجمن یك دار خزانه و دبیر یر،مد"

 است؛ شده یبینپیش قانون این در آنچه از غیری انجمن مدیره، هیأت عضو یا دارخزانه یا دبیر مدیر،( الف

 همراه یا همسر یا مدنی، رابطه اولین یا تا درجه دوم یتا درجه چهارم، ارتباط سبب یکدیگربا  یارتباط نسب( ب

 ؛انجمن کنندهکنترل یا دارخزانه دبیر، مدیر، یا نظارت کمیته یامدیره هیأت اعضای دائم،
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 آن با یا هستند بدهکار انجمن به که هاییارگان افسر یا وکیل یا نماینده عضو، مالك، مدیر، هنری، مدیر( ج

 دارند؛ اختالف

 همراه یا همسر یا مدنی، رابطه اولین یاتا درجه دوم  یتا درجه چهارم، ارتباط سبب یکدیگربا  یارتباط نسب( د

 ؛رایتکپی ملی اداره افسران میدائ

 ".مشترک ماهیت با مشارکتی گروه یا انجمن هر در مدیریتی پست اشتغال( ه

 1993 سال 22 شماره قانون ،22 ماده

تا  یتا درجه چهارم، ارتباط سبب یکدیگربا  یارتباط نسب یا خود یهمیشگ همراه یا همسر با ندتوامین مدیر"

 ".باشد داشته قراردادی معامالت مدنی، رابطه اولین یادرجه دوم 

 1993 سال 22 شماره قانون ،20 ماده

 :بود خواهد نیز زیر صالحیت سلب عوامل تحت اساسنامه، در مندرج موارد بر عالوه کنندهکنترل"

 بودن عضو( الف

 رابطه اولین یاتا درجه دوم  یتا درجه چهارم، ارتباط سبب یکدیگربا  یارتباط نسب یا میدائ همراه همسر،( ب

 ؛انجمن کارکنان از یك هر یا نظارت کمیته یامدیره هیأت اعضای مدنی،

 آن با یا هستند بدهکار انجمن به که هاییارگان افسر یا وکیل یا نماینده عضو، مالك، مدیر، هنری، مدیر( ج

 دارند؛ اختالف

 همراه یا همسر یا مدنی رابطه اولین یاتا درجه دوم  یتا درجه چهارم، ارتباط سبب یکدیگربا  یارتباط نسب( د

 ".رایتکپی ملی اداره افسر یك دائم

 1993 سال 22 شماره قانون ،29 ماده
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 ".دباش عمومیمجمع العادهفوق یا عادی جلسات در انجمن عضو یك نماینده ندتوامین انجمن کارمند هیچ"

 1993 سال 22 شماره قانون ،52 ماده

 :اکوادور( 2

 یا و زندگی شریك همسر، با همچنین و مدیریت، نهادهای اعضای با قرارداد انعقاد جمعیمدیریت سازمان برای"

 ".است ممنوع( ...) سببی دوم درجه و نسبی چهار درجه تا بستگان

 نوآوری و خالقیت دانش، اجتماعی اقتصاد در آلی قانون ،(د) 125.3 ماده

 تعیین خاص طور به را زیر موارد قانونی مقررات سایر مفاد به زیان بدون جمعیمدیریت هایسازمان اساسنامه "

 :کندمی

[...] 

 قسم اعالمیه سال، دو هر و خود وظایف تصدی با باید عامل مدیر و نظارت کمیته مدیره، هیأت اعضای" 

مبایعه با همراه فصل، این در شده تعیین صالحیت رد موارد از یك هیچ شمول تحت که کنند ییدأت راای خورده

 ".گیرندمین قرار درآمد و دارایی نامه

 نوآوری و خالقیت دانش، اجتماعی اقتصاد آلی قانون ،120 ماده
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 :اروپا اتحادیه( 3

 که مواردی در و کندمی اجرا و اعمال را هاییروش فع،منا تضاد از جلوگیری برای جمعیمدیریت سازمان ...."

 از تا کندمی افشا و نظارت مدیریت، شناسایی، را بالقوه یا واقعی منافع تعارض کرد، جلوگیری آنها از نتوامین

 " .کند جلوگیری کشور جمعی منافع بر آنها منفی تأثیر

 از یك هر و دارد عهده بر را نظارت وظیفه که صیشخ هر توسط ساالنه فردی بیانیه شامل باید هاروش این"

 :باشد زیر اطالعات حاوی و بوده ،نقش دارند عمومیمجمع مدیریتدر  مؤثر طور به که افرادی

 ؛جمعیمدیریت سازمان در منافع هرگونه 

 و نقدیغیر مزایای بازنشستگی، یهاطرح جمله از ،جمعیمدیریت سازمان از دریافتی پاداش هرگونه 

 قبل؛ مالی سال در مزایا یرسا

 است؛ شده دریافت قبل مالی سال در جمعیمدیریت سازمان از حق دارنده عنوان به که مبالغی هرگونه 

 ...و

 یا جمعیمدیریت سازمان منافع و شخصی منافع بین بالقوه یا واقعی تعارض هرگونه مورد درای اعالمیه 

 ".دیگر حقوقی یا حقیقی شخص هر قبال در وظیفه هرگونه و جمعیمدیریت سازمان قبال در تعهدات

 EU / 1212/11 اروپا اتحادیه دستورالعمل ،12 مادهبر اساس 
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 :نکات خالصه

 در و باشد، داشته منافع تضاد از جلوگیری برای داخلی یهادستورالعمل باید جمعیمدیریت سازمان (1

 از رامدیره هیأت اعضای است ممکن که منافعی تضاد و نباشد، اجتناب قابل تعارضی چنین که صورتی

 .کنند نظارت و مدیریت شناسایی، دارد، باز خود یهامسئولیت انجام

 یا واقعی منافع تعارض وجود عدم مورد در ساالنه فردی بیانیه حاوی حداقل باید هادستورالعمل این (1

 .باشد مدیرههیأت اعضای از یك هر و جمعیمدیریت سازمان مدیر شخص هر توسط بالقوه

 کسورات و درآمد توزیع مالی، اداره (8

 هاحساب تقسیم( 1-8

 حاصل درآمد از را خود حقوق درآمد باید جمعیمدیریت سازمان پاسخگویی، و شفافیت حداکثر از اطمینان برای

 .کند جدا هافعالیت سایر یا خود یهادارایی از
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 مقررات و قوانین در ییهانمونه

 :اروپا اتحادیه( 1

 درآمد خود، یهادارایی از را خود گذاریسرمایه از حاصل درآمد هر و حقوق درآمد باید جمعیمدیریت زمانسا"

 نگه در حساب مستقلی و کرده مدیریت را هافعالیت سایر از حاصل درآمد یا آن مدیریتی خدمات از حاصل

 ".دارد

 EU 1212/11 اروپا اتحادیه دستورالعمل ،11(3) ماده

 :بلژیک( 2

 جدا هایحساب در [آموزشی و فرهنگی ،اجتماعی اهداف برای را] کسورات [...] جمعیمدیریت سازمان [...]"

 هزینه و شده کسر مبالغ مورد در ساالنهمدیره هیأت و نگهداری می کند جمعیمدیریت سازمان اصلی حساب از

  ".دهدمی گزارش آنها

 5 عنوان ،1 کتاب بلژیك، اقتصادی حقوق قانون

 :اسکاپر( 3

 داشته را الزم مراقبت و احتیاط باید شده ذخیره وجوه گذاریسرمایه هنگام جمعیمدیریت هایسازمان"

 ".باشند

 اسکاپر رفتار نامهآیین ،9.1 ماده
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 :نکات خالصه

 خود، یهادارایی گذاریسرمایه از حاصل درآمد هرگونه و حقوق درآمد باید جمعیمدیریت سازمان (1

 .دارد نگه در حساب های مستقل را هافعالیت سایر از حاصل درآمد یا مدیریتی خدمات از حاصل درآمد

 گذاریسرمایه از حاصل درآمد هرگونه و حقوق از حاصل درآمد از نیست، مجاز جمعیمدیریت سازمان (1

 خاص طور به اینکه مگر کند، استفاده حق صاحبان به توزیع از غیر دیگری اهداف برای درآمد حقوق

 .باشد شده یبینپیش قانون در یا باشد، مجاز اساسنامه یا عمومیمجمع سطتو

 ساالنه گزارش (2-8

 سایر اعضا، به آن عملکرد مورد در را اطالعاتی که است میمه سند جمعیمدیریت سازمان ساالنه گزارش

 هایسازمان معموالً که آنجا از .دهدمی ارائه مردم عموم و جمعیمدیریت هایسازمان سایر حق، صاحبان

 توصیه دارند، را ساالنه گزارش انتشار و تولید قانونی وظیفه ،هاانجمن و هاشرکت سایر مانند ،جمعیمدیریت

 ارائه خود مالی عملکرد از شفاف و کامل تصویری خود، ساالنه یهاگزارش در جمعیمدیریت سازمان شودمی

 از مثال عنوان به و کند منتشر باشد، داشته سهولت آن به دسترسی که قالبی در را هاگزارش باید همچنین .دهد

 .دهد قرار عموم دسترس در خود یهاسایتوب طریق
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 مقررات و قوانین در ییهانمونه

 :برزیل( 1

 فدرال،میعمو مدیریت اداره یك در قبلی صالحیت احراز به نیاز 90 ماده در شده ذکر آوریجمع فعالیت انجام"

 (....) :شود رعایت باید آن اداری روند که دارد است، شده یبینپیش قانون در که

 و وی به شده سپرده حقوق شفاف و مؤثر مدیریت برای را الزم شرایط کنندهدرخواست نهاد اینکه اثبات -

 :است کرده کسب زیر مدارک و اسناد طریق از را آنها صاحبان و شده ثبت آثار نمایندگی

(....) 

 لزوم صورت در خود، هایفعالیت نهساال گزارش( و

(...) 

 داشته فعالیت سال یك از بیش تجاری واحد اینکه بر مشروط آنها، هایحساب ساالنه خارجی حسابرسی( ط

 .شود انجام 122 ماده مطابق ای،حرفه انجمن یا صنفی اتحادیه یا آن اعضای اکثریت توسط حسابرسی و باشد

 ،کندمی فعالیت رایتکپی جمعیمدیریت انجمن اعضای از نمایندگی به کهای حرفه اتحادیه یا صنفی اتحادیه"

 یهاحساب صحت مستقل، حسابرس یك طریق از روزه، هشت اخطار با خود، هزینه با بار یك سال هر ندتوامی

 ."کند کنترل را خود اعضای به مؤلف انجمن توسط شده ارائه

 مرتبط حقوق و رایتکپی انونق ،122 ماده و "i" و "f" ،1 ،الف90 ماده
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 :اکوادور( 2

 سالی حداقل( 1) :باید مربوطه، نامهآیین در مندرج تعهدات سایر به زیان بدون جمعیمدیریت هایسازمان"

 کلیه به مربوط اطالعات( 1) و .کنند منتشر را هاحساب و ترازنامه ملی، گسترده تیراژ باای روزنامه در یکبار

 ".کنند ارسال خود اعضای برای دوره هر در حداقل را آنها حقوق مدیریت به مربوط یهافعالیت

 نوآوری و خالقیت دانش، اجتماعی اقتصاد آلی قانون ،129 ماده

 :ماالوی( 3

 :باید انجمن "( 1)

 حسابرسی و مالی قانون مفاد با لحاظ هر از و کرده حفظ را خود وجوه به مربوط سوابق سایر و هاحساب( الف

 .باشد داشته قتمطاب

 بعدی مالی سال هزینه و درآمد برآورد جمله از دارایی و مالی امور به مربوط یهاحساب دفعات، به یا ساالنه،( ب

  .دهد ارائه وزیر به را

 و گیرد قرار بازرسی و بررسی مورد انجمن توسط شده تعیین حسابرسان توسط ساله هر انجمن یهاحساب (1)

 .شود تأیید وزیر توسط

 بعد سال مارس 3 در و شودمی شروع سال هر آوریل اول از که است ماهه دوازده دوره یك انجمن مالی سال( 3)

 ".....یابدمی پایان

 رایتکپی قانون ،25 ماده
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 :چین( 4

 مدیریت سیستم یك همچنین و حسابداری و مالی سیستم یك باید رایتکپی جمعیمدیریت سازمان یك "

 ".کند تنظیم مربوط مقررات با مطابق را حسابداری دفاتر و کند ایجاد نقانو مطابق دارایی

 رایتکپی جمعیمدیریت نامهآیین ،32 ماده

 :اروپا اتحادیه( 5

 صاحبان به متعلق که است مبالغی مورد در مالی اطالعات شامل جمعیمدیریت سازمان ساالنه شفافیت گزارش"

 :است زیر موارد حداقل جامع شرح با حق

[...] 

 حقوق از دسته هر تفکیك با است، نشده داده نسبت حق صاحبان به هنوز که شده آوریجمع مبلغ کل -

 مبالغ؛ این آوریجمع مالی سال کردن مشخص و استفاده نوع و شده مدیریت

 حقوق از دسته هر تفکیك با است، نشده توزیع هنوز و شده داده نسبت حق صاحبان به که مبلغی کل -

 و مبالغ؛ این آوریجمع مالی سال و استفاده نوع و شده مدیریت

 ".باشد نداده انجام ماهه 9 مهلت در را پرداخت و توزیع جمعیمدیریت سازمان که درصورتی تاخیر دالیل -

 EU 1212/11 اروپا اتحادیه دستورالعمل ضمیمه

 طور به که] اشخاصی به شده ختپردا پاداش مبلغ کل مورد در اطالعاتی حاوی باید ساالنه شفافیت گزارش"

 آنها به اعطایی مزایای سایر و گذشته سال در [کنندمی مدیریت را آن مدیران و عامل مدیر یك تجارت مؤثر

 ".باشد

 EU / 1212/11 اروپا اتحادیه دستورالعمل ،11 ماده
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 :نکات خالصه

 خود اعضای بین خود میعمو جلسه زا قبل را ساالنه گزارش مالی، سال هر در باید جمعیمدیریت سازمان( 1

 .دهد قرار آنها دسترس در یا کند توزیع

 :باشد زیر موارد شامل باید ساالنه گزارش( 1

 هزینه و درآمد حساب همچنین و هابدهی و هادارایی صورت یا ترازنامه شامل باید که مالی، های صورت( الف

 .باشد مالی سال

 مالی؛ سال آن در جمعیمدیریت سازمان یهافعالیت از گزارشی( ب 

 درآمد کل شامل استفاده نوع هر و شده مدیریت حقوق از دسته هر اساس بر شده تقسیم حقوق درآمد بیانیه( ج

 شده منسوب که حقوق درآمد کل و است نشده داده نسبت حق صاحبان به هنوز ولی شده آوریجمع که حقوق

 است؛ نشده توزیع حق صاحبان بین هنوز اما

 عملیاتی؛ یهاهزینه تجزیه( د 

 این از استفاده توضیح و مالی سال در آموزشی و فرهنگی اجتماعی، خدمات اهداف برای کسورات تجزیه( ه 

 آموزشی؛ و فرهنگی اجتماعی، یهاهزینه تفکیك با مبالغ،

 مالی سال در که اشخاصی به شده اعطا مزایای سایر و شده پرداخت پاداش مبلغ کل به مربوط اطالعات( و 

 .کنندمی اداره رامدیره هیأت اعضای و جمعیمدیریت سازمان تجارت
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 با که شریك جمعیمدیریت سازمان هر و جمعیمدیریت سازمان بین معامالت مورد در که کلی بیانیه یك (ز

 :است شده ذکر زیر موارد آن در و است، شده بسته نمایندگی نامهتوافق آنها

 (i )؛مربوط قرارداد تاریخ و شریك جمعیمدیریت یهاسازمان نام 

 (ii )؛شریك جمعیمدیریت هایسازمان به مالی سال در شده پرداخت مبلغ کل 

 (iii )و ؛شده مشخص کسرهای سایر و مدیریت یهاهزینه کل 

 (iv )شریك جمعیمدیریت سازمان از دریافتی مبلغ کل. 

 توسط شده تعیین خارجی حسابرس یك توسط حداقل نهساال باید جمعیمدیریت سازمان مالی سوابق( 2

 .شود بررسیعمومیمجمع

 توزیع یهاسیاست (3-8

 است، استوار مجوز دارای آثار از استفادهبر اساس  جمعیمدیریت سازمان توزیع یهاسیاست اینکه به اشاره با

 یا کاربران توسط موقع به و دقیق اطالعات ارائه برای را میالزا خود مجوزهای در باید جمعیمدیریت سازمان

 .کند لحاظ جمعیمدیریت سازمان مجوز دارای آثار از آنها استفاده مورد در مشتریان

 به - است کرده آوریجمع حق صاحبان طرف از که را درآمدی باید جمعیمدیریت سازمان اصل، یك عنوان به

 و قوانین که است مهم بنابراین .کند توزیع قح صاحبان بین - ممکن دقت حداکثر با و سریع منصفانه، طور

 واقعی استفاده ممکن، تاحد باید توزیع .باشد شفاف و معقول عادالنه، جمعیمدیریت سازمان توزیع یهاسیاست

 یك اساس بر است، پذیرامکان اقتصادی نظر از که آنجا تا یا کند منعکس را استفاده واقعی ارزش و محتوا از

 .باشد شده توافق فرمول
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 مقررات و قوانین در ییهانمونه

 :کلمبیا( 1

 صاحبان بین آنها حقوق از واقعی استفاده با متناسب جمعیمدیریت هایسازمان توسط دریافتی پاداش میزان"

 ".شودمی توزیع حقوق

 1993 سال 22 شماره قانون ،12.5 ماده

 :برزیل( 2

 استفاده یهافونوگرام و آثار کلیه مورد در کاربر به منظم ایاخطاره برای را اطالعاتی سیستم یك باید هاانجمن"

 ".دهند قرار دسترس در شده توزیع و شده آوریجمع مبالغ حقوق، صاحبان توسط نظارت برای همچنین و شده

 نخواهد هامجموعه کل از %05 از کمتر ...شودمی تعیین حق صاحبان سایر و انمؤلف بین توزیع برای که بخشی"

 ".بود

 مرتبط حقوق و رایتکپی قانون ،99(2) و 90(9) مواد

 :مکزیک( 3

 این دریافت تاریخ از را آنها از حاصل سود همچنین و دریافتی امتیاز حق -9 ....جمعیمدیریت جوامع تعهدات"

 ".کنید تسویه نباشد، ماه سه از بیش که مدتی ظرف شرکت توسط امتیاز حق

 رایتکپی فدرال قانون ،123 ماده
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 :گواتماال( 4

 موضوع به ندتوامین اداری، یهاهزینه کسر از پس ،شودمی جمع ی،آورجمع انجمن یك توسط که حقوقی "

 .باشد مجاز مربوطه عمومیمجمع توسط صریحاً اینکه مگر یابد، اختصاص آن اعضای به توزیع از غیر دیگری

 ".داشت خواهند مسئولیت جداگانه و مشترک طور به ماده این نقض درخصوص شرکت مدیران

 رایتکپی قانون ،112 ماده

 :چین( 5

 کسر از پس ،شودمی آوریجمع رایتکپی جمعیمدیریت سازمان یك توسط که مجوز صدور از حاصل درآمد"

 برای .شودمین هدایت دیگری منظور هیچ به و شودمی منتقل حق صاحبان به کامل طور به اداری، یهاهزینه

 شامل که باشد داشته انتقال سابقه یك باید رایتکپی جمعیمدیریت سازمان مجوز، صدور ایدرآمده انتقال

 از خاص استفاده و عناوین حق، صاحبان نام اداری، یهاهزینه مقدار مجوز، صدور یهاهزینه کل قبیل از مواردی

 هر به شده پرداخت مجوز دورص یهاهزینه به مربوط دقیق مقدار همچنین و غیره، و تصویری یا صوتی اثر آثار،

 ".شودمی حفظ سال 12 از بیش برای و است حق صاحبان از یك

 رایتکپی جمعیمدیریت نامهآیین ،19 ماده
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 :اکوادور( 6

 باید آوریجمع هایسازمان شده، آوریجمع مبالغ توزیع زمان در - شده آوریجمع مبالغ توزیع .152 ماده"

 بصورت باید اعضا از یك هر به .کنند درک را محاسبه انجام نحوه بتوانند اعضا تا کنند فراهم را کافی اطالعات

 در فکری مالکیت حقوق امور در صالح ملی مرجع طرف از منظور این برای که صورتی به الزم اطالعات جداگانه

 ".شود ارائه است، مجاز کننده آوریجمع انجمن هر مورد

 نوآوری و خالقیت دانش، یاجتماع اقتصاد آلی قانون ،152 ماده

 مؤثر طور به کننده، آوریجمع هایسازمان توسط آوریجمع از پس ماه شش ظرف حداکثر باید درآمدها"

 عمومیمجمع در تصویب از پس فکری مالکیت ملی صالحذی مرجع که مواردی در .شود توزیع و پرداخت

 .شودمی ایجاد استثنایی موارد داند،می مجاز را دیگری زمانی محدودیت

 ماهه سه در حداکثر اعضا به و فکری مالکیت ملی صالحذی مرجع به ساالنه باید شرکا به پرداخت دقیق تاریخ

 ".شود گزارش سال هر اول

 نوآوری و خالقیت دانش، اجتماعی اقتصاد آلی قانون ،155 ماده

 :اتیوپی( 7

 :شودمی تهیه زیر منابع از جمعیمدیریت انجمن بودجه (1"

 ؛شودمی انجام اعالمیه این با مطابق شده آوریجمع امتیاز حق از که کسوراتی( الف

 عضویت؛ در مشارکت( ب

 مرتبط؛ خدمات سایر از دریافتی یهاهزینه( ج
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 آوریجمع مبلغ کل درصد سی از بیش نباید شودمی انجام ماده این( الف( )1) ماده طبق که ساالنه کسر (1

 باشد؛ امتیاز حق شده

 ارائه دفتر به تصویب برای ساالنه آن اجرای از قبل شودمی انجام ماده این( 1) ماده طبق که کسری میزان (3

 ".شودمی

 921/1212 شماره( اصالحیه) مرتبط حقوق از حمایت و رایتکپی اعالمیه ،35 ماده

 :سوئیس( 8

 و تعیین برای را الزم اطالعات کلیه باید رآثا از کنندگاناستفاده رود،می انتظار منطقی طور به که مواردی در"

 ".دهند ارائه حقوق جمعیمدیریت هایسازمان به عواید توزیع و هاتعرفه اعمال

 رایتکپی قانون ،51(1) ماده

 :هرزگوین و بوسنی( 9

 کسر خود درآمد کل از را خود فعالیت یهاهزینه تأمین به مربوط بودجه فقط جمعیمدیریت سازمان یك"

 جمعی سازمان یك اساسنامه استثنایی، طور به .کندمی توزیع خود اعضای بین را دیگر وجوه کلیه و کندمی

 وضعیت بهبود و فرهنگی اهداف برای هابودجه این از خاصی بخش که کند یبینپیش صراحتاً ندتوامی

 چنین برای یافته اختصاص بودجه میزان .یابد تخصیص آن اعضای اجتماعی وضعیت و بهداشت بازنشستگی،

 ".باشد جمعی سازمان خالص درآمد %12 از بیش نباید اهدافی

 1212 مرتبط، حقوق و رایتکپی جمعیمدیریت قانون ،1(1) ماده
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 :اروپا اتحادیه( 10

 شده اشاره توزیع کلی سیاست با مطابق و دقیق مجدانه، منظم، بطور [باید] جمعیمدیریت سازمان یك [...]"

 ".کند پرداخت و توزیع حق صاحبان بین را مبالغی( الف) 2(5) ماده در

 EU 1212/11 اروپا اتحادیه دستورالعمل ،13(1) ماده

 این [باید] هستند حق صاحبان از نمایندگی به نهادهایی که آن اعضای یا جمعیمدیریت سازمان یك" [...]

 کرده توزیع است، شده آوریجمع حقوق درآمد که مالی سال پایان از ماه نه تا حداکثر و وقت اسرع در را مبالغ

 شناسایی کاربران، توسط دهیگزارش به مربوط ویژه به عینی دالیل اینکه مگر کنند، پرداخت حق صاحبان به و

 از مانع که باشد حق صاحبان به مربوط موضوعات سایر و آثار به مربوط اطالعات تطبیق یا حق صاحبان حقوق،

 ".شود مذکور مهلت برای آن اعضای استحقاق یا جمعیمدیریت ازمانس توسط مهلت این رعایت

 EU 1212/11 اروپا اتحادیه دستورالعمل ،13(1) ماده

 :ایفررو( 11

 بر مبنی ممکن حد تا سریع؛ و کارآمد صورت به حق صاحبان بین را دریافتی پاداش جمعیمدیریت سازمان"

 با را پرداخت دفعات و نحوه که توزیع یهابرنامه تبلیغ با ف،شفا طور به اثر؛ از واقعی استفاده دقیق میزان

 ".کندمی توزیع اجرا، قابل المللیبین و ملی قوانین با مطابق و دهدمی توضیح کافی جزئیات

 ایفررو رفتار نامهآیین
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 :سیزاک( 12

 بدون توزیع، دفعات عدادت جمله از ،هاتوزیع همه مورد در را یکسانی انصاف و دقت باید جمعیمدیریت سازمان"

 ".کند اعمال ،شودمی انجام خواهرانش یهاانجمن یا [آن اعضای] برای هاتوزیع این اینکه گرفتن نظر در

 اساس بر بودن، غیرعملی صورت در یا آثار از واقعی استفاده اساس بر را خود یهاتوزیع جمعیمدیریت سازمان" 

 ".کندمی تنظیم آثار، واقعی کاربرد از معتبر نمونه یك

 سیزاکای حرفه قوانین

 :استرالیا( 13

 در درخواست صورت در و حفظ کندمی تنظیم گاهی چند از هر که را توزیع سیاست یك آوریجمع انجمن هر"

 :دهدمی قرار اعضا دسترس

 ؛(درآمد) آوریجمع انجمن توسط شده آوریجمع مجوزهای یا /و دستمزد و حقوق از دریافت محاسبه، مبنای -

 و اعضا؛ به پرداخت دفعات و نحوه -

 ".شودمی کسر درآمد از توزیع از قبل که مبالغی کلی ماهیت -

  استرالیا رایتکپی آوریجمع یهارفتارانجمن نامهآیین

 :اسکاپر( 14

 ".بپردازند خود حقوق مؤثر مدیریت برای را الزم یهاهزینه باید فقط اجراکنندگان"

 تاراسکاپررف قانون ،5 ماده
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 اساس بر آنها، عملکرد از استفاده با متناسب باید درآمدی چنین از حاصل سود و شده آوریجمع الزحمهحق"

 ".شود توزیع مربوطه اجراکنندگان بین موجود، مربوطه اطالعات سایر یا کاربران گزارشات

 رفتاراسکاپر قانون ،1.1 ماده

 دوره طول در است، نشده پرداخت الزم اطالعات کمبود لیلد به که اجراکنندگان به مربوط شخصی پاداش"

 ".ماندمی محفوظ مربوط ملی محدودیت

 اسکاپر رفتار قانون ،9.1 ماده

 :نکات خالصه

 این .کند رعایت است، شده تصویب عمومیمجمع در که را توزیع سیاست یك باید جمعیمدیریت سازمان( 1

  :باشد زیر موارد شامل باید سیاست

 نظر در را موضوعات سایر یا آثار از واقعی استفاده است، ممکن که آنجا تا باید جمعیمدیریت سازمان( الف

 بندیدسته یا آثار از واقعی استفاده تقریبی آماری معتبر نمونه یك از نتوامی نباشد، عملی کار این اگر .بگیرد

  .کرد استفاده آثار

 و اعضا؛ به توزیع دفعات و نحوه( ب

 از قانون یا اساسنامه ،عمومیمجمع از کسر هایسیاست و عملیاتی درآمدبر اساس  توزیع از قبل که مبالغی( ج 

 .شودمی کسر حقوق درآمد

 نماینده که حقوقی صاحبان به مبالغ پرداخت و توزیع به دقت با و منظم طور به باید جمعیمدیریت سازمان( 1

 هایسازمان سایر با نمایندگی یهانامهتوافق طریق از یا - قانونی یا هداوطلبان - اختیار عضویت، طریق از آنها
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 هایسازمان سایر با که ییهانامهتوافق و هاتوزیع مورد در خود کلی سیاست با مطابق است، جمعیمدیریت

 .بپردازد است، کرده امضا جمعیمدیریت

 که مالی سال پایان از پس ماه 11 حداکثر را ییهاپرداخت و هاتوزیع چنین باید جمعیمدیریت سازمان( 3 

 کاربران، توسط گزارش مثال عنوان به معقول، دالیل اینکه مگر دهد انجام است، شده آوریجمع حقوق درآمد

 .شود توزیع طبق مهلت مقرر از مانع

 .کند بیان وضوح به نشده توزیع درآمدهای با رابطه در را خود سیاست باید جمعیمدیریت سازمان (2

 (...و آموزشی ،فرهنگی ،اجتماعی امور) درآمد کسر (4-8

 خدمات کند تالش باید است، جمعی صورت به حقوق کارآمد مدیریت سازمان، اصلی مأموریت اینکه به توجه با

 به حق صاحبان به درآمد توزیع صورت این در .باشد ممکن هزینه کمترین با و باال کیفیت با حقوق مدیریت

 آنها طرف از درآمد از کسورات کلیه مورد در بتوانند سازمان اعضای که است مهم بنابراین .رسدمی حداکثر

 .آموزشی و فرهنگی اجتماعی، اهداف برای کسر هرگونه مورد در ویژه به بگیرند، تصمیم

 قانون و قوانین در ییهانمونه

 :آند جامعه( 1

 پاداش است، مجاز عمومیمجمع توسط صریحاً  که مواردی در جز شود، متعهد باید جمعیمدیریت سازمان"

 پس معوقه پاداش توزیع و مربوطه حقوق اداره واقعی یهاهزینه پوشش از غیر دیگری اهداف به شده آوریجمع

 ".شودمین داده اختصاص ییهاهزینه چنین کسر از
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 1993 سال 351 شماره تصمیم ،(ج) 25 ماده

 :برزیل( 2

 نندتوامی است، شده یبینپیش آنها اساسنامه در که همانطور و خود مقام االترینب تصمیم طبق ،هاانجمن"

 اجتماعی و فرهنگی رویدادهای برای را هافعالیت از حاصل بودجه از بخشی یا کل از( %12) درصد بیست حداکثر

 ".ببرند سود هافعالیت آن از جمعی طور به آنها اعضای که دهند اختصاص

 از بخشی یا کل از درصد بیست حداکثر نندتوامی اساسنامه، طبق و خود مقام باالترین صمیمت طبق ،هاانجمن"

 و جمعی طور به که دهند اختصاص اجتماعی و فرهنگی ماهیت با رویدادهایی برای را هافعالیت از حاصل بودجه

 :مانند رساند،می سود آمیزتبعیضغیر معیارهایبر اساس 

 اجتماعی؛ یهاکمك -1

 و آثار؛ انتشار و آفرینش ترویج -1

 ".اعضا صالحیت یا تواناییارتقاء  -3

 1215 ژوئن 11 ،0.210 .شماره فرمان ،12 ماده و مرتبط حقوق و رایتکپی قانون 90( 11) ماده
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 :کلمبیا( 3

 ،عمومیمجمع صریح مجوز بدون ندتوامین باشد، شده آوریجمع جمعیمدیریت سازمان توسط که درآمدی"

 هایسازمان" ؛".شود توزیع ،پاداش همچنین و مربوطه حقوق مدیریت واقعی هزینه پوشش از غیر هدفی یبرا

 و اجتماعی اهداف پیگیری برای را شده آوریجمع مبالغ از درصد 12 حداکثر نندتوامی فقط جمعیمدیریت

 ".بگذارند کنار است، شده تعریف عمومیمجمع توسط قبالً  که فرهنگی

 1993 سال 22 شماره قانون ،11(1) و 12(2) مواد

 :سنگال( 4

 یهاشیوه با باید ،شودمی کسر جمعیمدیریت انجمن توسط که مدیریتی یهاهزینه - مدیریت یهاهزینه"

 اجرا، اثر، در حقوق مدیریت واقعی هزینه با متناسب امکان حد تا و باشد سازگار شده شناخته خوب حکمرانی

 ".دباش فیلم یا فونوگرام

 1220 سنگال رایتکپی قانون ،119 ماده

 :چین( 5

 اداری یهاهزینه عنوان بهنسبتی از کل هزینه ای صدور مجوز را  ندتوامی رایتکپی جمعیمدیریت سازمان یك"

 تدریج به مجوز، صدور یهاهزینه مبلغ افزایش با این نسبت .کند کسر خود تجاری منظم یهافعالیت حفظ برای

 ".بدیامی کاهش

 رایتکپی جمعیمدیریت مقررات ،10 ماده
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 کسر از پس ،شودمی آوریجمع رایتکپی جمعیمدیریت سازمان یك توسط که مجوز صدور یهادرآمد"

  "....شودمین هدایت دیگری منظور هیچ به و شودمی منتقل حق صاحبان به کامل طور به اداری، یهاهزینه

 رایتکپی جمعیمدیریت مقررات ،19ماده

 :مکزیک( 6

 (......) :باشد زیر اطالعات حاوی باید حداقل جمعیمدیریت هایسازمان اساسنامه"

 :شودمی گرفته نظر در موارد این برای که جمعیمدیریت سازمان توسط آمده دست به منابع مقدار درصد .11

 آثار تبلیغ( ج) و ؛جمعیمدیریت سازمان اجتماعی تأمین یهابرنامه( ب) ؛جمعیمدیریت سازمان مدیریت( الف)

 و اعضا؛

 رایتکپی صاحبان به که است استوار اصل این بر قوانینی چنین .درآمد تقسیم یهاسیستم بر حاکم قوانین.11

 استفاده با متناسب شده آوریجمع امتیازات حق از میسه هستند، سازمان نمایندگی تحت که مرتبط حقوق یا

 ".گیردمی تعلق آنها شده پخش یهابرنامه و هافونوگرام اجراها، آثار، از شده اثبات و مؤثر واقعی،

 رایتکپی فدرال قانون 125 ماده

 :اکوادور( 7

 32به نحوی که از  کند تعیین را مدیریتی و اداری یهاهزینه از درصدی ساالنه است موظف عمومیمجمع"

 تجاوز نکند. جمعیمدیریتدرصد کل درآمد سازمان 

 گذاریسرمایه اعضا خالقانه فعالیت ارتقا برای ییهاپروژه یا و آموزش در باید درصد از کل درآمد 12ر حداکث

 .بود خواهد جمعیمدیریت سازمان عمومیمجمع تصویب به منوط ییهاپروژه چنین .شود
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 آوریجمع لغمب از درصد 12 تا 5 بین ،شودمی داده اختصاص اجتماعی تأمین و رفاهی مزایای به که درصدی

 این هستند، حقوقی اشخاص که اعضایی مورد در .کسر می شود است، شده تعیین عمومیمجمع توسط که شده،

 ".شودمی اضافه خالقانه فعالیت ارتقا درصد به مزایا

 نوآوری و خالقیت دانش، اجتماعی اقتصاد آلی قانون ،121 ماده

 :بلژیک( 8

 و فرهنگی اجتماعی، اهداف برای کسر مورد در سوم دو اکثریت با یكبلژ جمعیمدیریت سازمانمیعمو جلسه"

 کشورها سایر در جمعیمدیریت هایسازمان .باشد %12 از بیشتر نباید کسر .گرفت خواهد تصمیم آموزشی

 سازمان و بلژیك جمعیمدیریت سازمان .کنند کسر را بلژیك از حاصله درآمد از %12 حداکثر است ممکن

 سازمان اصلی حساب از جدا هایحساب در را کسورات بلژیك، درآمد برای بلژیکی غیر جمعیمدیریت

 ارائه آنها یهاهزینه و شده کسر مبالغ به راجع گزارشاتی ساله هرمدیره هیأت و کنندمی اداره جمعیمدیریت

 ".دهندمی

 5 عنوان ،11 کتاب بلژیك، اقتصادی حقوق قانون

 :اروپا اتحادیه( 9

 اجتماعی، خدمات اهداف برای که مبالغی :شودمی ارائه [ساالنه شفافیت گزارش در] [ساالنه] زیر اطالعات"

 استفاده؛ نوع هر و شده مدیریت حقوق از دسته هر تفکیك با ،شودمی جمع مالی سال در آموزشی و فرهنگی

 ".هدف نوع هر اساس بر تفکیك با مقادیر، این از استفاده مورد در توضیح

 EU 1212/11 اروپا اتحادیه ستورالعملد ضمیمه
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 :اسکاپر( 10

بر  یا سازمان اعضای توسط یا اجازه با ندتوامی جمعیمدیریت سازمان توسط شده آوریجمع مبالغ از کسر "

 ".شود انجام اجراکنندگان میعمو منافع ارتقا هدف با قانونی، مقرراتاساس 

 اسکاپر رفتار قانون ،5 ماده

 :ایفررو( 11

 مجاز توزیع برنامه قوانین یا / و آنها اساسنامه یا / و ملی قانون طبق که صورتی در ،جمعیمدیریت زمانسا"

 مجوز دهد، انجام را کار این که زمان هر و .کندمی کسر فرهنگی یا / و اجتماعی اهداف برای درآمدها از باشد،

 ".دهدمی توضیح ربطذی حق صاحبان رایب واضح طور به را شده داده تخصیص ماهیت و مقدار همچنین و آن

 ایفررو رفتار نامهآیین

 :نکات خالصه

 .کند گیریتصمیم جمعیمدیریتنحوه کسر از درآمد سازمان  مورد در باید عمومیمجمع (1

 و شودمی کسر مالی سال در آموزشی و فرهنگی اجتماعی، اهداف برای حقوق درآمد از که مبالغی (1

 .شود ذکر ساالنه گزارش در باید بالغم این از استفاده توضیح

 تنها آموزشی و فرهنگی اجتماعی، اهداف به مربوط یهابودجه تا کند تالش باید جمعیمدیریت سازمان (3

 .شود کسر حقوق درآمد از نمایندگی به حق صاحبان توافق با

 مستند رستید به و شفاف آن عملیاتی یهاهزینه که کند حاصل اطمینان باید جمعیمدیریت سازمان (2

 .است شده
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 مستقیماً  خواه - است آن نماینده که حق دارنده هر که کند حاصل اطمینان باید جمعیمدیریت سازمان (5

 یا فرهنگی اجتماعی، خدمات تقاضای حق -نمایندگی نامهتوافق طریق از یا عضویت قرارداد طریق از

 .است دهبو حقوق درآمد از کسر آن منبع که داشت خواهد را خود آموزشی

 کاربران و اعضا یهاداده پردازش (9

 هایسازمان اختیار در را تجاری حساس اطالعات یا و محرمانه بعضاً و شخصی اطالعات کاربران، و اعضا

 و دقت با حساس، یا شخصی یهاداده چنین با همیشه باید جمعیمدیریت سازمان .دهندمی قرار جمعیمدیریت

 قوانین .کند رفتار تجاری اسرار و شخصی یهاداده خصوصی، حریم حفظ مورد در اجرا قابل قوانین رعایت با

 که است این خوب روش اما است، متفاوت دیگر کشور به کشوری از هاداده از حفاظت مورد در استفاده قابل

 مورد و نگهداری است، شده آوریجمع ابتدا در که هدفی برای فقط شخصی یهاداده شود حاصل اطمینان

 اطالعات انتقال اگر .شودمی درخواست نامهرضایت هاداده بیشتر پردازش هرگونه برای و گیرندمی قرار استفاده

 به نامهرضایت اخذ هنگام باید جمعیمدیریت سازمان باشد، ضروری کشور از خارج در عضو یك مورد در شخصی

 باشند داشته تریضعیف داده از محافظت قوانین است ممکن خارجی کشورهای از برخی که کند یادآوری عضو

 .باشند نداشته هاداده از حفاظت قانون اصالً یا
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 مقررات و قوانین در ییهانمونه

 :بلژیک( 1

 9 یا 5 هایبخش از ناشی دستمزد و حقوق آوریجمع در که اشخاصی سایر و آوریجمع انجمن کارمندان"

ای حرفه اسرار حفظ به متعهد ،کنندمی کسب وظیفه انجام سبتمنا به که اطالعاتی کلیه به نسبت دارند، شرکت

 ".هستند

 5 عنوان ،11 کتاب بلژیك، اقتصادی حقوق قانون

 :کره جمهوری( 2

 اطالعات ندتوامی شخصی اطالعات کنندهکنترل یك باشد، ضروری قرارداد انجام و اجرا برای که زمانی در تنها"

 .کند استفاده آوریجمع هدف جهت رد آنها از و کرده آوریجمع را شخصی

 اطالعات پردازش هدف به دستیابی نگهداری، مدت انقضا دلیل به شخصی اطالعات مالکیت و نگهداری وقتی

 بین از را شخصی اطالعات تأخیر بدون باید شخصی اطالعات کنندهکنترل شود، غیرضروری غیره، و شخصی

 ".ببرد

 شخصی اطالعات از حفاظت قانون ،11(1) ،15(1) ماده

 :اروپا اتحادیه( 3

 حق دارنده هر اختیار در را زیر اطالعات الکترونیکی، طریق از بار، یك سالی حداقل باید جمعیمدیریت سازمان"
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 آن از است داده اجازه جمعیمدیریت سازمان به حق دارنده که شخصی اطالعات گونه هر [....] :دهد قرار

 " .حق دارنده تعیین و اییشناس برای جمله از کند استفاده

 EU 1212/11 اروپا اتحادیه دستورالعمل ،1(2)ماده

 :ایفررو( 4

 و مناسب طور به محرمانه اطالعات با کاربران، و حق صاحبان محرمانه حقوق رعایت با جمعیمدیریت سازمان"

 ".کندمی رفتار اجرا قابل قوانین و هانامهتوافق به احترام با

 ایفررو رفتار نامهآیین

  :نکات خالصه

 از یك هیچ که کند حاصل اطمینان تا دهد انجام را خود معقوالنه تالش باید جمعیمدیریت سازمان (1

 دلیل بدون آورند،می بدست خود وظایف انجام یا استخدام حین در که را اطالعاتی کارمندانش و مدیران

 .کنندمین افشا ثالث اشخاص برای صالح، مرجع دستور یا توجیه قابل

 طور به و دارد نگه است، آن نماینده که را حق دارنده هر به مربوط سوابق باید جمعیمدیریت سازمان (1

 .شود یابیمکان و شناسایی دقیق طور به بتواندای دارنده چنین تا کند روز به مرتب

 احترام شخصی اطالعات از حفاظت و خصوصی حریم اساسی اصول به باید جمعیمدیریت سازمان (3

 یهاداده و خصوصی حریم از حفاظت به مربوط قوانین تحت خود تعهدات از باید همچنین .بگذارد

 .کند پیروی شخصی
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 در را مجوز دارنده یا حق دارنده( الکترونیکی صورت به امکان صورت در) باید جمعیمدیریت سازمان (2

 .سازد مطلع ،شودمی نگهداری سازمان توسط که آنها شخصی اطالعات مورد

 کارکنان آگاهی و مهارت توسعه (10

 و هامهارت مداوم توسعه باید جمعیمدیریت سازمان مدیر باال، کیفیت با خدمات ارائه از اطمینان منظور به

 باید جمعیمدیریت سازمان .بگیرد درنظر آموزشی یهابرنامه مانند مختلف طرق از را خود کارکنان دانش

 .کنندمی عمل هماهنگ مقررات و قوانین با همیشه نمایندگان و کارمندان که کند حاصل اطمینان

 مقررات و قوانین در ییهانمونه

 :استرالیا( 1

 از خود نمایندگان و کارمندان کند حاصل اطمینان تا داد خواهد انجام را منطقی اقدامات آوریجمع انجمن هر"

 منطقی اقدامات آوریجمع انجمن یك خاص، طور به .کنندمی رعایت را آن همیشه و هستند آگاه قانون این

 حل و شکایات به رسیدگی مراحل از آن نمایندگان و کارمندان که کند حاصل اطمینان تا داد خواهد انجام

 مردم عموم و گیرندگان مجوز اعضا، برای هاروش این توضیح به قادر و هستند مطلع 3 بند در مندرج اختالفات

 ".هستند

  استرالیا رایتکپی آوریجمع یهاجمنان رفتار نامهآیین



 های مدیریت جمعی کپی رایت و حقوق مرتبطالگوها و نحوه فعالیت سازمان
 
 

321

 

 :سیزاک( 2

 و هامهارت توسعه کارکنان، همه نفع به توسعه و آموزش برنامه ایجاد با باید [جمعیمدیریت سازمان مدیر] هر"

 ".کند تشویق خود کارکنان بین در را مناسب دانش

 سیزاکای حرفه قوانین

 :ایفررو( 3

 ".دهدمی آموزش قانون این استانداردهای با مطابقت برای را خود نکارکنا جمعیمدیریت سازمان مدیر"

 ایفررو رفتار نامهآیین

 :نکات خالصه

 به و کند تشویق را خود کارکنان بین در مناسب دانش و هامهارت توسعه باید جمعیمدیریت سازمان (1

 قوانین در کنانکار کندمی حاصل اطمینان که کرده ایجاد را هاییروش دهد نشان مستند، صورت

  .شوندمی روز به خود عملکرد به مربوط

 به رسیدگی مراحل از آن نمایندگان و کارمندان که کند حاصل اطمینان باید جمعیمدیریت سازمان (1

 توضیح مردم عموم و کاربران اعضا، برای را هاروش این نندتوامی و دارند آگاهی اختالف حل و شکایات

 .دهند
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 اختالف حل و یاتشکا به رسیدگی (11

 به رسیدگی یهاروش که بود خواهد کاربران و اعضا حق، صاحبان نفع به ،جمعیمدیریت سازمان یك در

 سازمان بین و حق صاحبان / اعضا بین اختالفات حل برای الکترونیکی، روش به ترجیحاً راحتی، به شکایات

 برای را استانداردی قانونی مقررات امور، شفافیت منظور به است الزم .باشد دسترس در کاربران و جمعیمدیریت

 .دهند ارائه کاربر و جمعیمدیریت سازمان بین نرخ اختالف مورد در گیریتصمیم هنگام اختالف حل نهادهای

 مقررات و قوانین در ییهانمونه

 :برزیل( 1

بر  اختالف، موارد برای را مدکارآ و سریع هایحلراه تا کنند تنظیم قوانینی باید جمعیمدیریت هایسازمان"

 ".شودمی هافونوگرام یا متون آثار، صاحبان بین مقادیر توزیع حفظ به منجر که کنند پیدا راهنما اطالعاتاساس 

 1215 ژوئن 11 ،0.210 شماره فرمان ،15(3) ماده

 :ژاپن( 2

 طرفین است، نشده حاصل توافق و گرفته صورت( 2) بند قبل، ماده مفاد مطابق دستوری که موردی در( 1"

 داوری درخواست مربوطه رویالتی قوانین به توجه با فرهنگی امور آژانس کمیساریای طریق از توانند می نفعذی

 آن ،(شودمی نامیده "داوری" پس این از) قبلی بند در مندرج داوری درخواست دریافت با کمیسیونر( 1) .کنند

 ابراز شده، تعیین زمان مدت در را خود نظرات تا دهدمی فرصت آنها به و داده اطالع ذیربط یهاطرف سایر به را
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 هنگام باید کمیسیونر( 5) .کندمی مشورت فرهنگ شورای با داوری به تصمیم هنگام کمیسیونر( 2) ...کنند

 است ضروری که رسید نتیجه این به داوری که مواردی در( 1) .دهد اطالع ربطذی یهاطرف به را مراتب داوری،

 ".یابد تغییر داوری مرجع آن تصمیم با مطابق باید قوانین دهند، تغییر را رویالتی قوانین

 مرتبط حقوق و رایتکپی مشاغل مدیریت قانون ،12 ماده

 :اروپا اتحادیه( 3

 شکایات به رسیدگی روشهای"

 برای موقع به و ثرمؤ هایروش جمعیمدیریت هایسازمان که کنند حاصل اطمینان باید عضو کشورهای .1

 عضویت، شرایط حقوق، لغو یا فسخ و حقوق مدیریت برای مجوز مورد در ویژه به شکایات، به رسیدگی

 جمعیمدیریت هایسازمان و خود اعضای اختیار در توزیع و کسورات حق، صاحبان به مربوط مبالغ آوریجمع

  اند.داده قرار دارند، نمایندگی نامهتوافق آنها به که

 تحت حقوق آنها طرف از که جمعیمدیریت هایسازمان یا اعضا شکایات به باید جمعیمدیریت هایسازمان .1

 دلیل باید کند، رد را شکایتی جمعیمدیریت سازمان هرگاه .دهند پاسخ کتباً  ،کنندمی اداره را نمایندگی قرارداد

 ".بیاورد را آن

 EU 1212/11 اروپا اتحادیه دستورالعمل ،33 ماده

 اختالف حل جایگزین یهاروش

 هایسازمان اعضای ،جمعیمدیریت هایسازمان بین اختالفات کنند یبینپیش نندتوامی عضو کشورهای .1

 شده تصویب بخشنامه این الزامات طبق که ملی قانون مقررات مورد در کاربران یا حق صاحبان ،جمعیمدیریت

 ".شود حل و بررسی طرفبی و مستقل سریع، اختالف حل رویه یك با است،
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 EU / 1212/11 اروپا اتحادیه دستورالعمل ،32 ماده

 اختالف حل"

 خصوص در کاربران و جمعیمدیریت هایسازمان بین اختالفات که کنندمی حاصل اطمینان عضو کشورهای .1

 حل ارگان یك به ،لزوم صورت در یا دادگاه، به ندتوامی قرارداد نقض یا مجوز پیشنهادی و موجود شرایط

 .شود ارسال دارد، تخصص فکری مالکیت قانون در که آنجا در دیگر طرفبی و مستقل اختالف

 دعوی طرح با خود حقوق از دفاع و ادعا در طرفین حق به تعارضی هیچگونه ماده این 1 بند و 32 و 33 مواد .1

 ".ندارند دادگاه در

 EU 1212/11 اروپا اتحادیه دستورالعمل ،35 ماده

 :ونزوئال( 4

 شده یبینپیش بازرسی و نظارت ثبت، به مربوط وظایف سایر و اداری وظایف انجام از اطمینان برای :132 ماده"

بر اساس  و دارد را موارد این به رسیدگی صالحیت کهای وزارتخانه زیرنظر رایتکپی ملی اداره قانون، این در

  .است شده ایجاد مرکزی، دولت سازماندهی قانون مجوز

 ...:باید اداره این

 هایسازمان بین حق، صاحبان بین آمده بوجود یهادرگیری در نفع،ذی یهاطرف تقاضای صورت در (1)

 تولیدات یا محصوالت آثار، از کنندگان استفاده و حق صاحبان یا جمعیمدیریت سازمان بین و جمعیمدیریت

 ".....دکن عمل داور عنوان به قانون این حمایت تحت

 132(1) ماده ،1993 رایتکپی قانون ونزوئال،
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 (وایپو) فکری مالکیت جهانی سازمان میانجیگری و داوری مرکز( 5

 به کمك برای را پرونده مدیریت خدمات و اختالف فصل و حل هایروش 320وایپو میانجیگری و داوری مرکز

 .دهدمی ارائه هادادگاه از خارج جمعیمدیریت زمینه در اختالفات حل در طرفین

 به مربوط اختالفات فصل و حل یهاروش از استفاده ارتقاء در رایتکپی مقامات با وایپو مرکز راستا، این در

 .کندمی همکاری رایتکپی

 :نکات خالصه

 خود، اعضای دسترس در را اختالف حل یهاروش و شکایات به مربوط اطالعات باید جمعیمدیریت سازمان( 1

 باید اطالعات این .دهد قرار دارند، نمایندگی نامهتوافق آنها با که جمعیمدیریت هایسازمان سایر و قح صاحبان

 تجدید مراحل و زمانی یهابازه ایمیل، یا آدرس شده، ارسال کسی چه برای باید شکایت که کند بیان وضوح به

  .کند ذکر را نظر

 یك یا دادگاه به را اختالف دارند حق طرفین کاربر، و معیجمدیریت سازمان بین اختالفات بروز صورت در( 1

 وایپو میانجیگری و داوری مرکز .دهند ارائه آنجا در رایتکپی زمینه در تخصص با اختالف حل مستقل نهاد

 ،هادادگاه از خارج در رایتکپی جمعیمدیریت به مربوط اختالفات حل برای را اختالفات فصل و حل یهاگزینه

 هایسازمان بین داوطلبانه اختالف حل یهاروش .دهدمی ارائه قرارداد پیشنهادی بندهای هجمل از

 .شود تشویق باید کاربران و جمعیمدیریت

                                           
320 http://www.wipo.int/amc/en 
http://www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/ipoffices/ 
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  جمعیمدیریت هایسازمان بر نظارت (12

 داخل نظارت طرح یك صورت به یا قانونی مقررات اساس بر ندتوامی جمعیمدیریت هایسازمان بر نظارت

 حقوق و تعهدات درک از اطمینان برای که است مرسوم ،نوع دوم یعنی نظارت داخلی در .شود انجام یسازمان

 .شود منتشر رفتار نامهآیین یك مربوطه، هایطرف همه

 مقررات و قوانین در ییهانمونه

 :اروپا اتحادیه( 1

  انطباق "

 با آنها قلمرو در مستقر جمعیمدیریت هایسازمان انطباق که کنند حاصل اطمینان باید عضو کشورهای .1

 این برای شده تعیین ذیصالح مقامات توسط بخشنامه این در مندرج الزامات طبق مصوب ملی قانون مقررات

 .شودمی نظارت منظور

 ،جمعیمدیریت سازمان یك اعضای که دارد وجود ییهارویه کنند حاصل اطمینان باید عضو کشورهای .1

 تعیین صالح مقامات سازدمی قادر را نفعذی اشخاص سایر و جمعیمدیریت هایسازمان ن،کاربرا حق، صاحبان

 این الزامات به مربوط ملی قانون مقررات نقض آنها نظر از که شرایطی یا هافعالیت از را منظور این برای شده

 .سازند مطلع است، دستورالعمل
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 تحمیل قدرت از منظور این برای شده تعیین حذیصال مقامات کنندمی حاصل اطمینان عضو کشورهای.3

 بخشنامه این اجرای در مصوب ملی قانون مفاد رعایت عدم صورت در مناسب تدابیر اتخاذ یا مناسب هایمجازات

 ".باشد بازدارنده و متناسب ،مؤثر باید اقدامات و هامجازات این .هستند برخوردار

 EU 1212/11 اروپا اتحادیه دستورالعمل ،31 ماده

 :کره جمهوری( 2

 الزم گزارش بخواهد رایتکپی تراست خدمات دهنده ارائه یك از است ممکن جهانگردی و ورزش فرهنگ، وزیر"

 استفاده و انمؤلف منافع و حقوق از حمایت ارتقا منظور به .دهد ارائه را رایتکپی تراست سرویس وظایف درباره

 را رایتکپی تراست خدمات مورد در الزم دستورات است ممکن ردیجهانگ و ورزش فرهنگ، وزیر آثار، از راحت

 ".کند صادر

 رایتکپی قانون ،120(1( )1) ماده

 سال تجاری برنامه و قبل سال کار و کسب نتیجه سال هر باید رایتکپی تراست خدمات دهنده ارائه یك"

 ".کند گزارش است، شده تعیین گردشگری و ورزش فرهنگ، وزارت مصوبه در که را مربوط

 رایتکپی قانون اجرایی دستورالعمل ،51(1) ماده

 بعد ماه دهم تا و کرده آماده ماه هر پایان در را زیر موارد باید رایتکپی تراست خدمات دهنده ارائه یك"

 دهنده ارائه مدیریت تحت موارد و آثار فهرست :دهد ارائه جهانگردی و ورزش فرهنگ، وزیر به را گزارشی

 تراست خدمات دهنده ارائه یك با تماس اطالعات آثار، حقوق به مربوط اطالعات ،رایتکپی تراست خدمات

 ".رایتکپی

 رایتکپی قانون اجرایی دستورالعمل ،51(3) ماده
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 :برزیل( 3

 احراز به نیاز است، شده یبینپیش قانون در که همانطور 90 ماده در شده ذکر آوریجمع فعالیت انجام"

 "(....) :کند رعایت را آن اداری روند باید که دارد فدرال،میعمو اداره هیأت یك در بلیق صالحیت

 مرتبط حقوق و رایتکپی قانون الف،-90 ماده

 :379آلمان( 4

 به آوریجمع انجمن که کند حاصل اطمینان تا دهد انجام را الزم اقدامات تمام ندتوامی نظارت مرجع (1) "

 .دهدمی انجام قانون این اساس بر را خود تعهدات درستی

 کند منع آوریجمع زمینه در خود تجاری یهافعالیت ادامه از را آوریجمع انجمن است ممکن نظارت مقام (1)

 :که صورتی در

 یا ؛کندمی عمل اجازه بدون .1

 نقض رد،دا عهده بر قانون این اساس بر که تعهداتی از یکی مکرر طور به نظارت، مقام اخطار رغم علی .1

 .کندمی

 مدیریت، به مربوط امور کلیه به مربوط اطالعات بخواهد آوریجمع انجمن از زمان هر ندتوامی نظارت مرجع (3)

 .کند تهیه را تجاری اسناد سایر و دفاتر

                                           
به در آلمان مرجع ثبت و صدور مجوز برای انجمن های مدیریت جمعی، اداره ثبت اختراعات و عالئم تجاری آلمان است  که امر نظارت و رسیدگی  329

 شکایت را نیز انجام می دهد. عالوه بر این وزارت دادگستری نیز به طور مستقل بر کار این انجمن ها نظارت می کند. 
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 نظارت، هیأت جلسات در همچنین و  عمومیمجمع در شده، تعیین افراد طریق از است مجاز نظارت مرجع( 2)

 انجمن .کند شرکت هاارگان این یهاکمیته کلیه و( 12 بخش) نمایندگان جلسه نظارت، نهاد دیره،م هیأت

 .دهد اطالع نظارت نهاد به موقع به را اول جمله در شده ذکر جلسات تاریخ باید آوریجمع

 نانجم نمایندگی به مجاز مقررات یا قانون طبق که شخصی باشد داشته وجود دلیلی که درصورتی (5)

 انجمن برای باید نظارت مرجع نیست، برخوردار خود فعالیت انجام در الزم اطمینان قابلیت از است آوریجمع

 اگر کند، منع مهلت این پایان تا فعالیت ادامه از را وی ندتوامی نظارت مرجع .کند تعیین اخراج مهلت آوریجمع

 .باشد ضروری جدی جانبی عوارض از جلوگیری برای امر این

 مرجع دارد، نیاز مجوز به 22 بند با مطابق سازمانی اینکه بر مبنی باشد داشته وجود ییهانشانه هرگاه (1)

 ".باشد داشته نیاز مجوز آوردن دست به تعهد بررسی برای مربوطه اسناد و اطالعات به است ممکن نظارتی

 نظارت مرجع اختیارات - CS قانون 05 بخش

 :اکوادور( 5

 بازدیدهای نفع،ذی یك درخواست به یا اختصاصی صورت به ندتوامی فکری مالکیت امور در یمل صالح مرجع"

 تحقیقات یا اقدامات و کند تأیید را جمعیمدیریت هایسازمان صحیح عملکرد تا دهد انجام را نظارت و بازرسی

 .دهد انجام آنها بر حاکم مقررات نقض موارد در را مختصر

 از یکی درخواست به یا اختصاصی صورت به ند،توامی فکری مالکیت امور در ملی صالح مرجع صورت، هر در

 سازمان یك مورد در اجرا قابل مقررات رعایت عدم صورت در و دهد انجام بررسی و تحقیق ذینفع، یهاطرف

 از پس .شودمی شامل را جمعیمدیریت سازمان یهاحوزه تمامای مداخله چنین .کند مداخله جمعیمدیریت

 معتبر تا شوند تایید فکری مالکیت امور برای ملی صالح مرجع طرف از باید قراردادها و اقدامات مداخله، انجام
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 .باشند

 سازمان یك مورد در تحقیق انجام هنگام یا قبل پیشگیرانه اقدام یك عنوان به است ممکن مداخله

ذی مرجع منظور، این برای .گیرد صورت فکری مالکیت حقوق امور در ملی صالح مرجع توسط ،جمعیمدیریت

 این انجام برای فنی صالحیت دارای که را دیگری شخص یا خود مقامات از یکی باید فکری مالکیت ملی صالح

 در .دارد ادامه مختصر تحقیقات یا رسیدگی خاتمه زمان تا مداخله .کند منصوب کنندهکنترل عنوان به است، کار

 عنوان به مداخله دستور است ممکن است، شده شناسایی فکری مالکیت ملی الحصذی مرجع توسط که مواردی

 مربوط مقررات نقض برای جمعیمدیریت سازمان بر شده اعمال یهامجازات با انطباق از اطمینان برای میاقدا

 ".شود صادر آنها، اصالح زمان تا و فکری مالکیت حقوق به

 نوآوری و خالقیت انش،د اجتماعی اقتصاد آلی قانون ،150 ماده

 یا مربوطه نامهآیین قانون، این مفاد نتواند قبلی ماده در مندرج رویه مطابق جمعیمدیریت سازمان اگر "

 این ،کندمین رفع ملی صالح مرجع توسط شده تعیین مدت در را انطباق عدم و کند رعایت را آن اساسنامه

 جرم تکرار یا تخلف بودن جدی به توجه با را ماده این در شده تعیین یهامجازات از یك هر ندتوامی مرجع

 .کند اعمال

 در مندرج قوانین از پیروی عدم و جدی رعایت عدم :شود اعمال زیر معیارهای گرفتن نظر در با باید هاتحریم

 .مکرر یا است منفرد تخلف آیا اینکه و اجرا، قابل قوانین سایر با همراه قانون، این

 یکسانی شدت از آنها همه اگر .شد خواهد اعمال ناشایست رفتار ترینجدی مجازات سوءرفتار، وقوع صورت در

 .شودمی اعمال مجازات حداکثر باشند، برخوردار

 :است زیر شرح به هامجازات این

  کتبی توبیخ .1
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 جریمه .1

 و ماه شش حداکثر زمان مدت برای یبرداربهره مجوز تعلیق .3

 .یداربربهره مجوز لغو .2

 کند آگاه مجازات حدود از را خود اعضای باید ،گیردمی قرار تحریم مورد جمعیمدیریت سازمان یك کهمیهنگا

 رعایت عدم صورت در .کندمی منتشر مربوطه مقررات طبق را مجازات فکری مالکیت امور در ملی صالح مرجع و

 مقرر منظور این برای مقررات در کهای جریمه با را آن ندتوامی فکری مالکیت حقوق ملی صالح مرجع ماده، این

 .کند مجازات شده

 یامدیره هیأت اعضای مدیران، کل، مدیر فاحش انگاریسهل یا عمدی سوءرفتار از ناشی تخلفات که مواردی در

 علیه بیشتری اقدامات خسارت، جبران جهت ماده این طبق باید جمعیمدیریت سازمان باشد، نظارت کمیته

 ".دهد انجام جریمه طریق از اتمقام

 نوآوری و خالقیت دانش، اجتماعی اقتصاد آلی قانون ،159 ماده

 نفع،ذی شخص یك درخواست به یا اختصاصی صورت به ند،توامی فکری مالکیت امور در ملی صالح مرجع

 عملکرد مورد در اجرا بلقا قوانین سایر و قانون این قوانین با انطباق عدم تعیین برای را مراحلی یا هابازرسی

 یهامسئولیت که مواردی در .دهد انجام نظارت کمیته ومدیره هیأت مدیران، توسط جمعیمدیریت هایسازمان

 یهامجازات که شود مقرر باید شود، تعیین ملی صالح مرجع توسط فکری مالکیت حقوق موضوعات به مربوط

 :شود تحمیل جمعیمدیریت سازمان بر زیر

  کتبی ختوبی .1

  جریمه .1
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 ".اخراج .3

 نوآوری و خالقیت دانش، اجتماعی اقتصاد آلی قانون ،112 ماده

 منظور به فقط را خود حقوقی شخصیت جمعیمدیریت سازمان ی،برداربهره مجوز تعلیق تعیین صورت در"

 نکرد، فبرطر را تخلف تعلیق، حکم صدور از پس ماه شش مدت ظرف شرکت اگر .کندمی حفظ نقض جبران

 سازمان سپس .کندمی لغو را شرکت فعالیت مجوز قطعی طور به فکری مالکیت حقوق ملی صالح ذی مرجع

 ".شود توزیع اعضا همه بین مساوی هایقسمت در بالفاصله باید مربوطه مبالغ و منحل جمعیمدیریت

 نوآوری و خالقیت دانش، اجتماعی اقتصاد آلی قانون ،111 ماده

 :سیزاک( 1

 فعالیت وزمج"

 حاصل اطمینان باید است، قانونی نهاد یك از مجوز دریافت به مجبور فعالیت برای قانونی نظر از عضوی اگر .12

 .است کرده کسب را صالحیتی چنین فعالیت از قبل که کند

 این ،باشد کرده تجدیدنظر تقاضای آن فعالیت اجازه از قانونی نهاد چنین امتناع به اعتراض در عضوی اگر .11

 ".داد خواهد ادامه عضو عنوان به را خود فعالیت شود، صادر قطعی تجدیدنظر تصمیم که زمانی تا حداقل عضو

 موسیقی یهاانجمن برای سیزاکای حرفه قوانین

 :نکات خالصه

 از باشد، نفعانذی همه از متشکل که شود تشکیل کاری گروه یك باید نظارت، و میخودتنظی مورد در (1

 در باید کارگروه .آنها به محدود نه اما دولت، و کاربران ،جمعیمدیریت هایسازمان حق، بانصاح جمله

 .کند همکاری و مشورت شود، توافق انتشار از قبل باید که رفتاری آئین نامه یك تهیه زمینه
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( لفا) :باشد زیر موارد حداقل مورد در ییهابخش شامل باید نظارت و میخودتنظی به مربوط مقررات (1

 ساختارهای( د) مشاوره؛ و پاسخگویی( ج) شفافیت؛( ب) ؛جمعیمدیریت هایسازمان عملکرد و نقش

 یهاسیاست و عملیاتی یهاهزینه( ز) توزیع؛ یهاسیاست( و) مجوز؛ صدور یهاسیاست( ه) حاکمیتی؛

 .اختالف حل( ط) ؛هاداده از حفاظت( ح) کسر؛
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 دوم  فصل

قبل بررسی شد، اهمیت وجود قوانین و مقررات متناسب با شرایط هر کشور در  با توجه به آنچه در بخشهای

. در بخش گذشته تالش شده بهترین مشخص می شود جمعیمدیریتزمینه تشکیل و کارکرد موثر سازمان های 

 معروف و موفق دنیا انتخاب و ذکر شود جمعیمدیریتنمونه های قوانین کشورها و مقررات داخلی سازمان های 

که و امکان ذکر قوانین تمام کشورها نیست اما الزم به ذکر است در حال حاضر هیچ کشوری نمی توان یافت 

 نباشند. ینهزم یندر ا خاصی مقررات و دستورالعمل ین،قوان یچگونههآن تحت  جمعیمدیریتسازمان های 

صورت گرفت انی مالکیت فکری در اسناد و کتب مختلف به خصوص منابع مربوط به سازمان جهدر مطالعاتی که 

بر لزوم قانونگذاری و  اصالح و تکمیل قوانین موجود در زمینه حمایت از کپی رایت و حقوق مرتبط و سازمان 

به  یادیمؤثر و کارآمد تا حد ز جمعیمدیریت. تاکید زیادی به عنوان زیربنای کار شده است جمعیمدیریتهای 

حقوق با آن روبرو  صاحبانکه  یکنون یطیمح یطق مرتبط و بازتاب شراو حقو رایتیدر خصوص کپ یمل ینقوان

بیشتری و قوت در این زمینه، مشروعیت  جدیدتصویب قانون بازنگری در قوانین فعلی یا دارد.  یهستند، بستگ

در رابطه با مسائل مختلف مربوط به این سازمان ها را به کار بخشیده و تکلیف بخش های دولتی و قضائی 

 . ص می کندمشخ

استفاده از قوانین فعلی کشور نظیر با  جمعیمدیریت ها یا شرکت های سازمان یجادا رسد،یاگرچه به نظر م

 برخی ساختار و سازوکار به ثبت شرکت، موسسه و انجمن و یا با تغییر قانون تجارت و سایر قوانین مربوط

مناسب  یتکه حما یاما در صورت یستن یرممکنغ، مانند انجمن های مختلف ادبی و هنری کشور یفعل ینهادها

 یشتریب ینانکنندگان، اعتماد و اطمو مصرف نفعانیمختلف کشور، ذ یهاکار باشد، بخش یاصل یربنایز یقانون
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و در عمل قانون به عنوان یك نقشه راه برای سازمان های در حال  خواهند داشت یسنهاد تازه تأس ینبه ا

  تاسیس خواهد بود.

 جمعیمدیریتدر این بخش با درنظر گرفتن وضعیت قوانین و سازو کارهای فعلی کشور، پیش نویس قانون  لذا

در این پیش نویس سعی شده تا حدممکن انعطاف الزم در بیان حق مولف و حقوق مرتبط تهیه شده است. 

 کلیات ضروری ذکر شود. شده وشرایط درنظر گرفته 

 مرتبط حقوق و ؤلفم حق جمعیمدیریت قانون نویسپیش

 فهرست: 

 هدف (1

 یفتعار (1

 تاسیس سازمان مدیریت جمعی (3

 جمعیمدیریتو عملکرد سازمان  یفوظا (2

 جمعیمدیریتارائه اطالعات در مورد سازمان  (5

  جمعیمدیریتدر سازمان  یتعضو (1

 یدرباره مسائل مال یاطالع رسان (2

 یکدیگربا  جمعیمدیریت یهارابطه سازمان (0

 با کاربران عیجممدیریترابطه سازمان  (9

 جمعیمدیریتارکان سازمان  (12
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 درآمد و کسر  یعتوز ی،اداره مال (11

 پردازش اطالعات مربوط به اعضا و کاربران (11

 کارکنان  یتوسعه مهارت و آگاه (13

 و حل و فصل اختالفات  یاتبه شکا یدگیرس (12

 هدف(1

یری سازمان های نحوه شکل گحق مولف و حقوق مرتبط،  جمعیمدیریتهدف از این قانون بیان سازوکار 

تعهدات  و روابط موجود در سازمان های مذکور به منظور بهبود  و تسهیل استفاده و بهره و  جمعیمدیریت

 آثار و مصرف کنندگان است. مرتبط  و تعادل بین حقوق صاحبان برداری از آثار ادبی و هنری و حقوق

 

 تعاریف (2

  :1ماده

 حق اداره به مجاز قراردادی نامهتوافق یا قانون طبق که است حقوقی شخصیت جمعیمدیریت نهاد /سازمان

 جمعی منافع برای خود اصلی هدف یا هدف تنها عنوان به حق دارنده یك از بیش طرف از مرتبط حقوق یا مؤلف

 .است حق صاحبان

 :1 ماده

 .تاس مرتبط حقوق یا مؤلف حق مالك قرارداد، یا قانون موجب به که است شخصی هر حق دارنده



 های مدیریت جمعی کپی رایت و حقوق مرتبطالگوها و نحوه فعالیت سازمان
 
 

312

 

  :3ماده

 حق دارنده نماینده یا حق دارنده که است حقوقی یا حقیقی شخص هر معنای به جمعیمدیریت سازمان عضو

 .است شده پذیرفته جمعیمدیریت سازمان توسط آن عضویت و است

  :2 ماده

 حق ارندهد از مجوزبر اساس  که است حقوقی یا حقیقی شخص هر معنای به قانون این در دهکننمصرف یا کاربر

 مؤلف حق حمایت تحت اثر یك از قانونی هایمحدودیت و استثناها طریق از یا حق، دارنده به پاداش پرداخت یا

 .کندمی استفاده مرتبط حقوق یا

  :5ماده

 تولیدکنندگان تلویزیونی، رادیو پخش سازمان حقوق) مرتبط حقوق و( رایتکپی) مؤلف حق قانون این محدوده

 .است( مجری هنرمندان) راکنندگاناج و صوتی آثار

 :1ماده

 طور به که است یك سال فعالیت طول در جمعیمدیریت سازمان یهافعالیت از جامع گزارشی ساالنه گزارش

 بدنه جزئیات اجرایی، یهاهزینه قبل، سال با مقایسه ،هاتوزیع و هامجموعه با ساالنه، یهاحساب شامل معمول

 .است ،کنندمی مدیریت را جمعیمدیریت سازمان تجارت که افرادی و حاکم

 :2 ماده

 نامهتوافق که جمعیمدیریت هایسازمان ،جمعیمدیریت سازمان اعضای بهمالی  پرداخت معنای به توزیع

 وراتکس سایر و عملیاتی یهاهزینه کسر از پس مجاز، حق صاحبان سایر یا است شده منعقد آنها با نمایندگی
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بر  یا و شده انجام واقعی استفاده یهادادهبر اساس  است، پذیرامکان اقتصادی نظر از که نجاآ تا و است مجاز

 .شودمی انجام عمومیمجمعطبق اساسنامه یا تصمیم  شده توافق فرمول یكاساس 

 :0 ماده

 شخص است ممکن و است شده شناخته عنوان این به سازمان اساسنامه طبق جمعیمدیریت سازمان عضو

 توسط شده مدیریت حقوق به بسته جمعیمدیریت سازمان اعضای معمول، طور به .باشد حقوقی یا یحقیق

 مانند) اجراکنندگان ،(عکاسان و نقاشان ،آهنگسازان ،نویسندگان مانند) انمؤلف شامل جمعیمدیریت سازمان

 عضویت شرایط که حق صاحبان سایر و فیلم کنندگانتولید آوا، تولیدکنندگان ناشران، ،(بازیگران و نوازندگان

 .شودمی ها،هیأت و هاانجمن مانند حق صاحبان نمایندگان و باشند داشته را جمعیمدیریت سازمان

 :9ماده 

که مسئول پرداخت حقالزحمه  یگریاشخاص د یامجوز  صاحباناست که از  یدرآمد حقوق، درآمد یادرآمد 

 شده است. یآوربط هستند، جمعحقوق مرت یا رایتیکپ یاستفاده از آثار دارا
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 جمعیمدیریتتاسیس سازمان (2

 :12ماده 

کند. وزارت تقدیم می یوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم، تقاضای خود را به جمعیمدیریتمتقاضی تاسیس سازمان 

با دالیل   تقاضا پذیرش یا ردماه درباره  یكظرف مدت  یو کاف ی الزمهایبا انجام بررسفرهنگ و ارشاد اسالمی 

مدت  ظرف موسسان موظفند یابا تقاضا، موسس  یدر صورت اعالم موافقت اصول. اعالم نظر خواهد نمودموجه 

 .یدمندرج در آن اقدام نما یطنسبت به ارائه اساسنامه و تحقق شرا ،اعالم یخماه از تار یك

در قالب  تواندیم جمعییتمدیرسازمان در صورت تصویب اساسنامه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 

طبق مقررات سازمان ثبت اسناد و امالک  یرانتفاعیغ یا یسازمان و به صورت انتفاع یامؤسسه، انجمن  ،شرکت

 .شودیشناخته م جمعیمدیریتمذکور تحت عنوان سازمان  ینکه همه عناو به ثبت برسدکشور 

 جمعیمدیریت سازمان عملکرد و وظایف (3

 جمعیمدیریت ازمانس وظایف :11 ماده

 :قانون یا اساسنامه موجب به یا حق دارنده یك توسط شده داده اختیارات حدود در باید جمعیمدیریت سازمان

 بپردازد؛ است، آن نماینده که حقوقی برای پاداش آوریجمع یا/و مجوز صدور به( الف

 کند؛ نظارت حقوقی چنین از استفاده بر( ب

 کند؛ جلوگیری حقوق این از غیرمجاز استفاده از( ج

 حقوقی چنین از استفاده مورد در اطالعات پردازش و آوریجمع به درآمد، دقیق و موقع به توزیع برای( د

 .بپردازد
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 رفاهی و فرهنگی اجتماعی، نقش :11 ماده

 عنف به و خود اختیارات محدوده در ،عمومیمجمع مصوبه یا اساسنامه طبق ندتوامی جمعیمدیریت سازمان

 ،رایتکپی مورد در میعمو آگاهی افزایش هدف با ییهافعالیت در است، آنها نماینده که حق صاحبان

 مشارکت رفاهی و اجتماعی فرهنگی، یهافعالیت همچنین و ،جمعیمدیریت سازمان و حقوق جمعیمدیریت

 .کند

 حق دارنده از رضایت اخذ :13 ماده

 مدیریت حق دارنده با قراردادی توافق طبق را مرتبط حقوق یا رایتکپی ،جمعیمدیریت سازمان که صورتی در

  .بگیرد نظر مورد آثار حقوق به راجع خود اختیارات حدود خصوص در مکتوب رضایتنامه دارنده از باید کند،می

د موضوع را کتبا به بای حقوق آثار خود را مدیریت کند،در صورتی که دارنده حق مایل است شخصا تبصره: 

 تعیین تکلیف کند. و در خصوص نحوه ادامه مدیریت حقوق توسط سازمان نداعالم ک جمعیمدیریتازمان س

 جمعیمدیریت سازمان مورد در اطالعات ارائه (4

  عملکرد و ساختار به مربوط اطالعات ارائه :12 ماده

 به را زیر موارد به مربوط اطالعات جمله از خود عملکردهای و نقش مربوط اطالعات باید جمعیمدیریت سازمان

 :دهد قرار عموم دسترس در خود سایتوب در و کرده منتشر روز به و منظم صورت

  عضویت؛ خاتمه به مربوط قوانین و عضویت شرایط اساسنامه،( الف

  ای؛تعرفه ساختار( ب

  آن؛ میعمو توزیع سیاست( ج
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  ؛(آموزشی یا فرهنگی اموراجتماعی، مدیریت، بابت کسر هر مانند) کسر زمینه در آن سیاست( د

  حقوق؛ توزیع غیرقابل درآمد از استفاده مورد در آن سیاست( ه

  آن؛ ساالنه هایحساب( و

  اختالف؛ حل یهاروش و شکایت (ز

  و هستند؛ آنمدیره هیأت در و کنندمی اداره را آن تجارت که افرادی از یفهرست( ح

 مدیریت را جمعیمدیریت سازمان که اشخاصی به شده ارائه مزایای یرسا و شده پرداخت پاداش کل مبلغ( ط

 .کنندمی

 تماس اطالعات :15ماده

  :باید جمعیمدیریت سازمان

 و تلفن ایمیل، آدرس پستی، آدرس :جمله از دهد قرار اعضا دسترس در را خود به مربوط تماس اطالعات( الف

 ... و نمابر؛ شماره

 .کند تعیین گرفت، تماس جمعیمدیریت سازمان با نتوامی آن طی در که را هفته روزهای و اداری ساعات( ب

 تعهدات و حقوق به مربوط اطالعات ارائه :11ماده

 سایر و تعهدات حقوق، از واضحای خالصه( الکترونیکی صورت به امکان صورت در) باید جمعیمدیریت سازمان

 :دهد قرار عموم سدستر در را زیر موارد جمله از ضروری اطالعات

  عضویت؛ یهاروش و شرایط( الف 

 و( انحصاریغیر یا باشد شده اعطا انحصاری صورت به حق اینکه از اعم) حقوق انتقال یا اعطا ماهیت( ب

  حقوق؛ انتقال نوع هر پیامدهای
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  است؛ شده اعطا نامهتوافق طبق که اختیاراتی دامنه( ج

  کند؛ محدود خود از نمایندگی در را جمعیمدیریت ازمانس اختیار ندتوامی عضو یك چگونه( د

  خود؛ اعضای با جمعیمدیریت سازمان مشورت نحوه( ه

 حقوق؛ بازگشت و عضویت خاتمه ترتیبات( و

 افتد؛می آنها حقوق و اعضا برای اتفاقی چه جمعیمدیریت سازمان انحالل یا عضو یك فوت صورت در (ز 

 مدیره؛ هیأت نظیر سازمان حاکمیت یهابخش در اعضا نمایندگی نحوه( ح 

  آنها؛ اداره شرایط و آنها انتصاب نحوه حاکمه، یهاهیأت تشکیل نحوه( ط

  آنها؛ تصویب نحوه و شورا، ساختار یا کمیته زیر هرگونه( ی

 در تعضوی درخواست یا دهد ارائه حاکمه هیأت به انتخابات برای را خود نامزدی ندتوامی عضو یك چگونه( ک

 بدهد؛ را شورا ساختار یا فرعی کمیته هر

 جلسات؛ این از عضو اطالع نحوه و میعمو جلسات دفعات( ل

 دهند؛می انجام را آن چگونه و دارند حقوقی چه العاده فوقعمومیمجمع در اعضا( م

  هستند؛ ییهارأی حق چه دارای اعضا( ن

 کند؛ استفاده رای حق از دیجیتال یا نیابتی صورت به ندتوامی چگونه یابد، حضور جلسات در نتواند عضو اگر( و

  ؛جمعیمدیریت سازمان توسط جمعیمدیریت بودن اجباری موارد( ز

 ؛شودمی تأمین کسر یهاسیاست طریق از که خدماتی و هافعالیت از حق دارنده مندیبهره نحوه( ح

 .جمعیمدیریت هایسازمان سایر با مشابه یهانامهموافقت یا نمایندگی یهانامهتوافق از یفهرست( ط
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 کنندگاندرخواست به اطالعات ارائه :12ماده

 نامهتوافق آنها با که یهایسازمان سایر یا کاربران حق، صاحبان درخواست صورت در باید جمعیمدیریت سازمان

 :دهد ارائه را زیر اطالعات دارد، نمایندگی

 ؛کندمی مدیریت را آنها حقوق حاضر حال در که آثاری (1

 و ؛کندمی کنترل جزئی یا کامل طور به حاضر حال در که حقوقی (1

 دارند؛ قرار مدیریت پوشش تحت اکنون هم که کشورهایی (3

 .دارد نمایندگی نامهتوافق آنها با که جمعیمدیریت هایسازمان (2

 اطالعات از محافظت جهت یمنطق اقدامات انجام به جمعیمدیریت سازمان تعهد از مانع مذکور اقدام :تبصره

 .شودمین تجاری محرمانه

 اطالعات تصحیح :10 ماده

 را خود به مربوط اطالعات اصالح تقاضای جمعیمدیریت سازمان از نندتوامی حق صاحبان مانند نفعذی اشخاص

 یهاادهد و اطالعات اصالح به نسبت خیرأت بدون باید سازمان درخواست، این بودن موجه صورت در .بنمایند

 .کند اقدام مربوطه

 جمعیمدیریت سازمان در عضویت (5

 عضویت شرایط :اول بخش

 .شود گنجانده آن جمعیمدیریت سازمان اساسنامه در باید عضویت ضوابط : 19 ماده
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 .باشد تبعیض بدون و شفاف عینی، باید عضویت معیارهای :12 ماده

 عضو عنوان به را حق دارنده یك عضویت، شرایط داشتن صورت در است موظف جمعیمدیریت سازمان :11 ماده

 .بپذیرد

 و معقول دالیل با فقط را عضویت درخواست ندتوامی عضویت شرایط به توجه با جمعیمدیریت سازمان :11 ماده

 درباره روشنی توضیحات با کتبی صورت به معقولی زمان مدت در باید پذیرش عدم یهازمینه .کند رد منطقی

 .گیرد قرار متقاضی اختیار در ن،آ دالیل

 که شرطی به باشند آزاد جمعیمدیریت سازمان چند یا یك به خود حقوق اعطای در باید حق صاحبان :13 ماده

 حق صاحبان آزادی دادن دست از بدون این .نکنند اعطا جمعیمدیریت سازمان یك از بیش به را یکسان حقوق

 به مجوزها از استفاده حفظ و دیگر جمعیمدیریت سازمان به انحصاریغیر مجوزهای یا اختیارات اعطای برای

 .است جداگانه صورت

 تبعیض عدم :دوم بخش

 آنهاست نماینده که حق صاحبان بین - غیرمستقیم چه و مستقیم چه - نباید جمعیمدیریت سازمان :12 ماده

 :شود قائل تبعیض موارد این در

  تأسیس یا اقامت محل یا ملیت( الف

 .سیاسی گرایش یا سن ناتوانی، و معلولیت دین، منطقه، جنسیت،( ب

 عضویت شرایط و اساسنامه با مطابق و منصفانه حق، دارنده یا عضو هر با باید جمعیمدیریت سازمان :15 ماده

 .کند رفتار
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 حق صاحبان حقوق مؤثر مدیریت برای که کند تحمیل حق صاحبان به را تعهدی نباید سازمان :11 ماده

 .نیست ضروری

 جمعیمدیریت سازمان تصمیمگیری روند در را حق صاحبان اختیارات و نمایندگی اساس که قوانینی :12ماده

 .کند حفظ حق، صاحبان یهاگروه انواع بین راای عادالنه تعادل و باشد متعادل و منصفانه باید کندمی تعیین

 مشورتی یا نظارتی گیری،تصمیم نهادهای از یك هر در دارد حق جمعیمدیریت سازمان عضو یك :10 ماده

 .باشد برخوردار قانون یا اساسنامه در مندرج شرایط از اینکه بر مشروط باشد، مربوطه مناصب شرایط واجد

  .باشند داشته را جمعیمدیریت سازمانمیعمو جلسه در شرکت حق باید اعضا همه :19 ماده

 جمعیمدیریت سازمان میعمو جلسه در خود رأی حق از استفاده برای اعضا حقوق محدودیت هرگونه :32 ماده

 .باشد شده یبینپیش قانون توسط یا شده لحاظ اساسنامه در و بوده متناسب و منصفانه باید

 رأی و حضور برای نماینده عنوان به را دیگر عضوی دارد حق جمعیمدیریت سازمان اعضای از یك هر :31 ماده

 عضو هر یهانمایندگی تعداد ندتوامی جمعیمدیریت سازمان اساسنامه .کند تعیین میعمو هجلس یك در دادن

 .کند محدود را

 عضویت خاتمه :سوم بخش

 منطقی مهلت مدت یك با اعالمیه ارسال از بعد تا دهد اجازه عضو هر به باید جمعیمدیریت سازمان :31 ماده

 به اعطایی اختیارات حدود یا آثار دامنه یا دهد خاتمه را سازمان در خود عضویت سازمان، قوانین در شده تعیین

 .دهد تغییر را سازمان

 .کند دریافت آوریجمع حقوق درآمد از را خود کامل سهم باید حق دارنده یك کار، خاتمه از نظرصرف :33 ماده
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 مالی مسائل درباره رسانیاطالع (6

 جمله از خود ساالنه گزارش( الکترونیکی صورت به امکان تصور در) باید جمعیمدیریت سازمان :32 ماده

 سایتوب در را کسورات و عملیاتی یهاهزینه خود، یهامجموعه مورد در دقیق اطالعات و زیان و سود صورت

 .دهد قرار همگان دسترس در سازمان

 ،کنندمی نمایندگی هرکدام هک راای مقوله ومدیره هیأت اعضای از یفهرست باید جمعیمدیریت سازمان :35 ماده

 حق صاحبان دسترس در را آن مدیریتی تیم ومدیره هیأت اعضای به پرداختی مزایای سایر و پاداش کل میزان

 .دهد قرار

 عضوی هر برای( الکترونیکی صورت به امکان صورت در) را موجود اطالعات باید جمعیمدیریت سازمان :31 ماده

 ارائه دارد، را توزیع حق و آنهاست به مربوط اطالعات کهای دوره در یا داده نسبت آنها به را درآمد حقوق که

 :باشد زیر موارد شامل باید اطالعات این .کند

 مبالغی و کسورات و عملیاتی یهاهزینه به مربوط اطالعات شامل عضو، این به منسوب یهاهزینه صورت( الف

 ؛شودمی پرداخت حق دارنده به متعاقباً که

 استفاده؛ نوع هر و شده مدیریت حقوق از اصلی دسته هر برای حقوق درآمد تجزیه( ب

 هاینامهتوافقبر اساس  شده دریافت درآمد حقوق و ملی سطح در آمده دست به حقوق درآمد بین تمایز( ج

 ...و نمایندگی؛

 .است وقمع مربوطه دوره برای و شودمی داده نسبت حق دارنده به که مبالغی اطالعات( د
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 تغییرات مورد در اعضا از یك هر به الکترونیکی، صورت به امکان صورت در باید جمعیمدیریت سازمان :32ماده

 سایر و رأی حق جلسات، در شرکت سازمان، مدیریتی اصلی یهابخش در نمایندگی به مربوط مقررات در مهم

 .دهد اطالع حاکمیت موارد

 در را توزیع به مربوط اطالعات مالی، سال هر پایان از پس ماه دوازده ثرحداک جمعیمدیریت سازمان :30 ماده

 نه و شامل جمله از که است کرده توزیع را آنها درآمد مالی سال آن در که دهدمی قرار اشخاصی کلیه اختیار

  :شودمی زیر اطالعات به محدود

 منظور به حق دارای شخص یترضا با ندتوامی کنندهآوریجمع انجمن که تماس اطالعات هرگونه (1

 کند؛ استفاده حق دارای شخص مکان تعیین و شناسایی

 مالی؛ سال آن در شرایط واجد شخص به منسوب حقوق درآمد (1

 حقوق از دسته هر اساس بر مالی، سال آن در شرایط واجد شخص به شده پرداخت حقوق درآمد (3

 استفاده؛ نوع و شده مدیریت

 موجهی دالیل اینکه مگر شده، توزیع حقیقی شخص به حقوق درآمد که ییهااستفاده آن در کهای دوره (2

 منع اطالعات این دادن قرار دسترس در از را کننده آوریجمع انجمن ،کاربران توسط گزارش به مربوط

 کند؛

 .است نشده پرداخت هنوز اما شده داده نسبت ذیصالح شخص به که حقوقی درآمد هرگونه (5

 یکدیگر با جمعیدیریتم هایسازمان رابطه (7

 اداره نمایندگی نامهتوافق توسط دیگر جمعیمدیریت سازمان با جمعیمدیریت سازمان یك بین روابط :39 ماده

 .شودمی
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 با منطبق کامل، که دهد ارائه دیگر جمعیمدیریت سازمان به را اطالعاتی باید جمعیمدیریت سازمان :22ماده

 .باشد فهم قابل و روشن واقعیت،

 سازمان به را مربوط اطالعات سایر و ساالنه گزارش جدیدترین باید جمعیمدیریت سازمان :21 ماده

  .دهد ارائه دیگر جمعیمدیریت

 جمعیمدیریت سازمان به مؤثر و سریع جدی، صورت به را دریافتی پاداش باید جمعیمدیریت سازمان :21 ماده

  .دهد تسری دیگر

 هرگونه و خود کسر یهاسیاست مورد در را دیگر جمعیمدیریت سازمان باید معیجمدیریت سازمان :23 ماده

 .سازد آگاه آن در تغییر

 خود، مجموعه به مربوط روز به و دقیق مستندات درخواست، صورت در باید جمعیمدیریت سازمان :22 ماده

  .دهد قرار دیگر جمعیمدیریت انسازم اختیار در را آنها به مربوط مدیریت قلمرو و کندمی مدیریت که حقوقی

 با و مجوز طبق کشور، از خارج در ملی آثار از حمایت ارتقاء منظور به ندتوامی جمعیمدیریت سازمان :25 ماده

 هایسازمان با همکاری نامهتوافق انعقاد به اقدام( فرهنگ وزارت /خارجه امور وزارت /دولت)  هماهنگی

 .کند خارجی جمعیمدیریت
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 کاربران با جمعیمدیریت سازمان بطهرا (8

 کاربران به اطالعات ارائه :اول بخش

 را مجوز صدور یهابرنامه و مجوزها به مربوطای زمینه اطالعات لزوم صورت در جمعیمدیریت سازمان :21 ماده

 :باشد زیر اردمو شامل باید اطالعات این .دهدمی قرار کاربر اختیار در( الکترونیکی صورت به امکان صورت در)

 یهادسته و جمعیمدیریت سازمان مدیریت تحت حقوق ،جمعیمدیریت سازمان تأسیس قانونی مرجع( الف

 ؛کندمی عمل آنها طرف از جمعیمدیریت سازمان که حق صاحبان

 دارد؛ قرار مجوز صاحبان اختیار در که آن مجموعه در فرعی حقوق و آثار از یفهرست( ب

  مربوطه؛ یهافهتعر ازای خالصه( ج

  ؛هاحساب به رسیدگی هایروش و مجوز شرایط شرح( د

 اعمال است ممکن که اخطار مقررات هرگونه دیگر، مجوز توسط مجوز یك لغو چگونگی به مربوط جزئیات( ه

 .شود

 مجوز صدور بر حاکم اصول :دوم بخش

 نظر در با تبعیض، بدون و منصفانه ول،معق معیارهای اساس بر کاربران به باید جمعیمدیریت سازمان :22ماده

 .دهد مجوز اجرا، قابل استثناهای و هامحدودیت جمله از ،رایتکپی ملی قانون گرفتن

 معقول تالش باید جمعیمدیریت سازمان باشد، نیاز حق دارنده قبلی تأیید به مجوز صدور برای اگر :20 ماده

 .دهد انجام تأیید روند در تسریع برای را خود
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 که این مانند کند، خودداری کاربر به مجوز اعطای از معقول دالیل به ندتوامی جمعیمدیریت سازمان :29 ادهم

 قانونی تعهدات هرگونه بارها یا ،نکرده عمل جمعیمدیریت سازمان آن با خود قراردادی تعهدات به بارها کاربر آن

 .است کرده نقض یجمعمدیریت سازمان آن توسط شده مدیریت حقوق مورد در را

 دلیل مورد در کتبی بیانیه یك باید ورزد، امتناع کاربر یك به مجوز اعطای از جمعیمدیریت سازمان اگر :تبصره

 .دهد ارائه را معقول زمانی بازه یك در مذکور تصمیم از تجدیدنظر روش و آن

 را کاربران آن، دقیق و کارآمد یعتوز و حقوق درآمد تعیین منظور به ندتوامی جمعیمدیریت سازمان :52 ماده

 به را آن از استفاده مجوز که کند موضوعاتی سایر و آثار از استفاده میزان و نحوه مورد در اطالعات ارائه به ملزم

 .است داده کاربر

 ای و بگیرند نظر در را صنعت استانداردهای باید کاربر و سازمان اطالعاتی، چنین ارائه قالب مورد در :1 تبصره

 .گیرد قرار کاربران اختیار در و شده تنظیم سازمان توسط مناسب یهانامه شیوه

 با دیگری نوع به یا باشد، داشته احتیاج کاربر اندازه و حد بی تالش به اطالعات ارائه که درصورتی :1 تبصره

 .شد نخواهد اعمال باشد، شده توافق کاربر

 سازمان رضایت رویداد، از قبل باید عموم، برای فرهنگی و اجتماعی رویدادهای برگزارکنندگان :51 ماده

 .کنند کسب را سازمان مدیریت تحت آثار از استفاده برای جمعیمدیریت
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 تعرفه تعیین :سوم بخش

  :51 ماده

 تحقیقات بخشی، بین یهاتعرفه مقایسهبر اساس  ندتوامی جمعیمدیریت سازمان در تعرفه تعیین( 1 گزینه

 چنین از استفاده زمینه حقوق،/آثار از استفاده هدف مجوز، ویژگی استفاده، مورد حقوق تجاری زشار اقتصادی،

 .باشد مربوطه معیارهای سایر یا حقوقی چنین از استفاده نوع یا نحوه حقوقی،

 یمرجع مل) و ارشاد اسالمی فرهنگ وزارت تصمیم شخصی، کاربر یك با توافق طریق از تعرفه( 1 گزینه

 نماینده انجمن یك و جمعی سازمان یك بین شده منعقد قرارداد یك با یا عمومیمجمع تصمیم ،(تراییکپ

 .گرددمی روز به عنداللزوم و بررسی ساالنه و شودمی تعیین کاربران

 .کند تعیین را خود مدیریت تعرفه باید جمعیمدیریت سازمان :53 ماده 

 تشکیل را شده اعمال یهاتعرفه آنها در شده توافق اجرت نرخ باشد، شده منعقد فراگیر قراردادهای اگر :52 ماده

 .دهدمی

 اطالع مربوطه کاربران به را هاتعرفه تعیین برای استفاده مورد معیارهای باید جمعیمدیریت سازمان :55 ماده

 .دهد

 جمعیمدیریت سازمان ارکان (9

 عمومیمجمع :اول بخش

 عمومی مجمع .شودمی تعیین جمعیمدیریت سازمان اساسنامه در عمومیمجمع اختیارات و وظایف :51 ماده
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 :کرد خواهد گیریتصمیم زیر موضوعات مورد در حداقل

 اساسنامه؛ (1

 ؛ساالنه شفافیت گزارش (1

 خارجی؛ و داخلی حسابرس عزل و انتصاب (3

 در حقوق یا سهام یا دیگر اشخاص خرید تابعه، یهاشرکت ایجاد حقوقی، اشخاص با اتحاد و ادغام (2

 دیگر؛ نهادهای

 ؛توزیع طرح (5

 ؛توزیع قابلغیر حقوق درآمد از استفاده (1

 درآمد؛ به توجه با گذاریسرمایه کلی سیاست (2

 یهاهزینه مورد در کسر مورد در کلی سیاست جمله از حقوق، درآمد از کسر مورد در کلی سیاست (0

 ؛مددکاری و فاهیر یهاطرح به کمك و فرهنگی مهم آثار ارتقا برای کسر و مدیریت

 ؛جمعیمدیریت سازمان برای غیرمنقول اموال فروش و تملك (9

 ؛هاوام امنیت تأمین و وام اعطای و گرفتن  (12

 نمایندگی؛ ترتیبات خاتمه  (11

 مدیریت؛ شرایط  (11

 ؛هاتعرفه تعیین  (13

 آن؛ افزایش و سازمان فعالیت دامنه  (12

 بدهد؛ مجوز دیگران به و ندک مدیریت را خود حقوق شخصاً ندتوامی حق دارنده که شرایطی  (15

 بدهد؛ را خود حقوق و آثار از تجاریغیر استفاده حق شخصا ندتوامی حق دارنده که شرایطی  (11
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 سایر و معوقه جوایز بازنشستگی، جوایز مزایا، سایر و پاداش تصویب ومدیره هیأت اعضای عزل و نصب (12

 .جوایز

 اختیارات از برخی ملی، قوانین در اجرا قابل مقررات رعایت با ندتوامی جمعیمدیریت سازمان اساسنامه :52ماده

 .کند تفویضمدیره هیأت به را عمومیمجمع الذکرفوق

 .شودمی تشکیل بار یك سالی حداقل اعضا عمومیمجمع :50 ماده

 .دهند رأی و کنند شرکت اعضا عمومیمجمع در دارند حق جمعیمدیریت سازمان اعضای کلیه :59 ماده

 با مرتبط تجارب سایر و حقوقی تجاری، تجارببر اساس  رامدیره هیأت اعضای ندتوامی عمومیمجمع :12 هماد

 .کند انتخاب قانون در مقرر محدودیت هرگونه رعایت

 در نیز نماینده توسط را خود حقوق باشد داشته حق اساسنامه یا قانون طبق باید عضو هر :11 ماده

  .نشود منافع تضاد به منجر نمایندگی این اینکه بر شروطم کند، اعمال عمومیمجمع

 مختلف یهادسته اعضای نماینده نماینده، همان که آیدمی بوجود مواردی در ویژه به منافع تعارض :1 تبصره

 .است شده مقرر اساسنامه در که باشد

 شخص یك توسط است ممکن هک را اعضایی تعداد خود اساسنامه در ندتوامی جمعیمدیریت سازمان :1 تبصره 

 .کند محدود شوند، نمایندگی

 از نمایندگی به که بود خواهد مجاز صورتی در فقط عمومیمجمع در نماینده عنوان به فعالیت اجازه :3 تبصره

  .شود محدود اعضا عمومیمجمع این در عضو

 رأی ،کندمی منصوب نیابت عنوان به را وی که عضوی یهادستورالعمل طبق است موظف نماینده :2 تبصره

 .دهد
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 جمعیمدیریت سازمان بر نظارت :دوم بخش

 )درونی(داخلی نظارت :اول قسمت

 منصفانه نمایندگی رعایت با البدل علی عضو سه و اصلی عضو سه از عمومیمجمع توسط نظارت کمیته :11 ماده

 توانندنمی آن اعضای از یك هیچ .باشند انجمن اعضای باید که شودمی تشکیل عضو مختلف یهاگروه از برابر و

 و حکمرانی تشکیالت از بخشی که حقوقی یا حقیقی اشخاص با غیرمستقیم، یا مستقیم حقوقی، یا عملی رابطه

  .باشند داشته هستند، مدیریت سازمان مدیریت

 فنی یا یحقوق تخصص که صورتی در نیستند، مدیریت سازمان از عضوی که مستقلی ثالث اشخاص :13 ماده

 اینکه بر مشروط شوند منصوب نظارت نهاد اعضای عنوان به نندتوامی باشد، سازمان وظایف انجام به مربوط آنها

  .باشند نداشته آن اعضای از یك هر یا مدیریت سازمان با غیرمستقیم، چه و مستقیم چه حقوقی، یا عملی رابطه

 شخصی رابطه معنای به موارد همه در غیرمستقیم یا مستقیم حقوقی یا عملی رابطه از منظور تبصره:

 سال پنج تا که است تجاری یا شغلی رابطه یا دوم درجه تا نسبی یا سببی خویشاوندی طریق از خویشاوندی

 .است کرده زندگی یا کرده معاش امرار انتصاب از قبل

 قابل دوره همان برای بار كی که شوند،می منصوب سال چهار مدت برای داخلی نظارت کمیته اعضای :12 ماده

 .است تمدید

 خواهد زیر موارد شامل حداقل که شودمی مشخص اساسنامه در نظارت کمیته وظایف و هامسئولیت :15 ماده

 :بود

 کند؛ کنترل را سازمان حاکمیتی یهاارگان عملکرد و هافعالیت کلی طور به( الف

 کند؛ نظارت عمومیمجمع مصوب کلی یهاسیاست و تصمیمات اجرای بر( ب
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 .دهد انجام باشد، کرده تفویض آن به عمومیمجمع که راای وظیفه هرگونه( ج

 اطالعات کلیه یکبار، ماه سه هر حداقل باید جمعیمدیریت سازمان حاکمیت و مدیریت یهابخش :11 ماده

 را حقایقی به مربوط العاتاط سایر و است الزم آن نظارتی وظایف انجام برای که را سازمان مدیریت به مربوط

  .دهند ارائه داخلی نظارت کمیته به باشند، داشته مدیریت سازمان وضعیت بر توجهی قابل تأثیر ندتوامی که

 کارکنان و حاکمیتی هایبخش از ندتوامی داخلی نظارت کمیته قبل، ماده در مندرج تعهد کنار در :12 ماده

 آن به باشد الزم آن وظایف انجام برای است ممکن که را اطالعاتی هر بخواهد مدیریت سازمان فنی و مدیریتی

  .کنند منتقل

 را خود وظایف شرح و پردازدمی عمومیمجمع در شفاهی گزارش ارائه به سال هر داخلی نظارت کمیته :10 ماده

 وزارت) است سخگوپا آن در که اداری مرجع به را گزارش آن از اینسخه جمعیمدیریت سازمان .دهدمی ارائه

 .کندمی ارسال( فکری مالکیت ملی مرجع اسالمی/ ارشاد و فرهنگ

 میعمو مجامع دهد، تشخیص جمعیمدیریت سازمان نفع به که زمان هر ندتوامی داخلی نظارت کمیته :19 ماده

 .دهد تشکیل اساسنامه مقررات طبق راای العادهفوق

 که حسابرس، این .گیردمی کمك حسابرس یك از خود، ظایفو انجام در داخلی نظارت کمیته :22 ماده

 .شودمی منصوب عمومیمجمع توسط بود، نخواهد سازمان ساالنه هایحساب حسابرس
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 )بیرونی(خارجی نظارت :دوم قسمت

در امور  یمرجع صالح مل فکری/ مالکیت امور در ملی صالح مرجعوزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ) :21 ماده

 و بازرسی بازدیدهای نفع،ذی یك درخواست به یا اختصاصی صورت به ندتوامی (  302مرتبط حقوق و رایتکپی

 اقدامات و کند تأیید را جمعیمدیریت هایسازمان صحیح عملکرد تا دهد انجام جمعیمدیریت سازمان از نظارت

 .دهد انجام آنها بر حاکم مقررات نقض موارد در را مختصر تحقیقات یا

 شود مشخص ،(فکری مالکیت امور ملی مرجعوزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ) نظربر اساس  اگر :21 ماده

 شده تعیین مدت در را انطباق عدم و نکرده عمل اساسنامه یا قانون، این مفاد مطابق جمعیمدیریت سازمان

با ذکر دالیل و  ندتوامی مرجع این ،کرده استن رفع (ملی صالح مرجعوزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی )  توسط

 تکرار یا تخلف بودن جدی به توجه با را قسمت این در شده تعیین یهامجازات از یك هرمستندات عدم انطباق، 

 .کند اعمال جرم

 :است زیر شرح به هامجازات این :23 ماده

  کتبی توبیخ .1

 نقدی از..... ریال تا ..... ریال جریمه .1

 و ماه شش حداکثر زمان مدت برای یبرداربهره مجوز تعلیق .3

 مجوز لغو .2

                                           
یر الیحه مرجع صالح ملی در این زمینه،  می تواند وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی یا وزارت دادگستری باشد اما با توجه به قوانین در دست تصویب نظ 302

الکیت صنعتی که در آن شورای ملی مالکیت فکری پیش بینی شده و احتمال دارد تصویب شود،  بهتر بود این ماده به صورت کلی به مرجع ملی حمایت از م

 اشاره کند.
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 نقض جبران منظور به فقط را خود حقوقی شخصیت جمعیمدیریت سازمان مجوز، تعلیق صورت در :22 ماده

 صالحذی مرجع نکرد، برطرف را تخلف تعلیق، حکم صدور از پس ماه شش مدت ظرف شرکت اگر .کندمی حفظ

 منحل جمعیمدیریت سازمان سپس کند،می لغو را شرکت فعالیت مجوز قطعی طور به فکریمالکیت حقوق ملی

 .شود توزیع اعضا همه بین مساوی هایقسمت در بالفاصله باید درآمدهای موجود در حسابهای سازمان و

 منافع تعارض از اجتناب :سوم بخش

 و باشد هداشت منافع تعارض از جلوگیری برای داخلی یهادستورالعمل باید جمعیمدیریت سازمان :25 ماده

 یهامسئولیت انجام از رامدیره هیأت اعضای است ممکن و بوده اجتناب قابلغیر منافع تعارض که را مواردی

 .کند نظارت و مدیریت شناسایی، بازدارد، خود

 در نباید هستند جمعیمدیریت سازمان یك مدیر و نظارت کمیته مدیره، هیأت عضو که افرادی :21 ماده

 از عضوی عنوان به ندتوامین مدیر .کنند شرکت دیگر جمعیمدیریت هایسازمان در مشابه هایارگان

 .بپردازد جمعیمدیریت سازمان دیگر هایارگان در خدمت ارائه به نظارت کمیته یامدیره هیأت

 تحت ه،اساسنام در مندرج موارد بر عالوه دارخزانه نظارت، کمیته اعضای مدیره، هیأت اعضای مدیر، از :22 ماده

 :شد خواهد صالحیت سلب زیر عوامل

  چهارم؛ درجه تا یکدیگر با نسبی رابطه( الف

 .تا درجه دوم سببی رابطه( ب

 مورد در فردی بیانیه ساالنه موظفند جمعیمدیریت سازمان نظارت کمیته اعضای ومدیره هیأت مدیر، :20 ماده

 .کنند امضا را بالقوه یا واقعی منافع تعارض وجود عدم
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 چهار حداکثر نندتوامی آنها .باشند نظارت کمیته اعضای همزمان طور به نندتوامینمدیره هیأت اعضای :29 ماده

 .شوند انتخاب دیگر دوره یك برای تنها و بودهمدیره هیأت عضو سال

 یا و همسر با همچنین و مدیریت، نهادهای اعضای با قرارداد انعقاد جمعیمدیریت سازمان برای :02 ماده

 .است ممنوع سببی دوم درجه و نسبی چهار درجه تا بستگان

 کسورات و درآمد توزیع مالی، اداره (10

 هاحساب تقسیم :اول بخش

 خود، یهادارایی گذاریسرمایه از حاصل درآمد هرگونه و حقوق درآمد باید جمعیمدیریت سازمان :01 ماده

 .دارد نگه جداگانه را هافعالیت سایر زا حاصل درآمد یا مدیریتی خدمات از حاصل درآمد

 از جدا هایحساب در را آموزشی و فرهنگی ،اجتماعی اهداف برای کسورات باید جمعیمدیریت سازمان :01 ماده

 گزارش آنها هزینه و شده کسر مبالغ مورد در ساالنهمدیره هیأت و دارد نگه جمعیمدیریت سازمان اصلی حساب

 .دهدمی

 گذاریسرمایه از حاصل درآمد هرگونه و حقوق از حاصل درآمد نیست مجاز جمعیمدیریت انسازم :03 ماده

 توسط خاص طور به اینکه مگر کند، استفاده حق صاحبان بین توزیع از غیر دیگری اهداف برای را درآمد

 .باشد شده یبینپیش قانون در یا باشد، مجاز اساسنامه یا عمومیمجمع
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 نهساال گزارش :دوم بخش

 اعضای بین عمومیمجمع جلسه از قبل را ساالنه گزارش مالی، سال هر در باید جمعیمدیریت سازمان :02 ماده

 .دهد قرار عموم دسترس در سازمان سایت در و کند توزیع خود

 :باشد زیر موارد شامل باید ساالنه گزارش :05 ماده

 هزینه و درآمد حساب همچنین و هابدهی و هادارایی صورت یا ترازنامه شامل باید که مالی، های صورت( الف

 باشد؛ مالی سال

 مالی؛ سال آن در جمعیمدیریت سازمان یهافعالیت از گزارشی( ب 

 درآمد کل شامل استفاده نوع هر و شده مدیریت حقوق از دسته هر اساس بر شده تقسیم حقوق درآمد بیانیه( ج

 شده منسوب که حقوق درآمد کل و است نشده داده نسبت حق بانصاح به هنوز ولی شده آوریجمع که حقوق

 است؛ نشده توزیع حق صاحبان بین هنوز اما

 عملیاتی؛ یهاهزینه تجزیه( د 

 این از استفاده توضیح و مالی سال در آموزشی و فرهنگی اجتماعی، خدمات اهداف برای کسورات تجزیه( ه 

 آموزشی؛ و گیفرهن اجتماعی، یهاهزینه تفکیك با مبالغ،

 مالی سال در که اشخاصی به شده اعطا مزایای سایر و شده پرداخت پاداش مبلغ کل به مربوط اطالعات( و 

 ؛کنندمی اداره رامدیره هیأت اعضای و جمعیمدیریت سازمان تجارت

 آنها با که شریك جمعیمدیریت سازمان هر و جمعیمدیریت سازمان بین معامالت مورد در کلی بیانیه (ز

 :است شده ذکر زیر موارد آن در و است، شده بسته نمایندگی نامهتوافق

 ؛مربوط قرارداد تاریخ و شریك جمعیمدیریت هایسازمان نام .1
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 ؛شریك جمعیمدیریت هایسازمان به مالی سال در شده پرداخت مبلغ کل .1

 و ؛شده مشخص کسرهای سایر و مدیریت یهاهزینه کل .3

 .شریك جمعیمدیریت زمانسا از دریافتی مبلغ کل .2

 توسط شده تعیین خارجی حسابرس یك توسط حداقل ساالنه باید جمعیمدیریت سازمان مالی سوابق :01 ماده

 .شود بررسی عمومیمجمع

 درآمد توزیع :سوم بخش

 نظر طبق که کند تصویب عمومیمجمع در توزیع سیاست یك باید جمعیمدیریت سازمان :02 ماده

  :باشد زیر موارد شامل حداقل باید سیاست این .بود خواهد بازنگری قابل عمومیمجمع

 کار این اگر و شود گرفته نظر در موضوعات سایر یا آثار از واقعی استفاده حدممکن تا درآمد، توزیع در( الف

  ند؛ک استفاده آثار بندیدسته یا آثار از واقعی استفاده تقریبی آماری معتبر نمونه یك نباشد، عملی

 و اعضا؛ به توزیع دفعات و نحوه( ب

 توسط شده تعیین کسر هایسیاست و سازمان فعالیت اداری یهاهزینهبر اساس  توزیع، از قبل که مبالغی( ج 

 .شودمی کسر حقوق درآمد از قانون یا اساسنامه ،عمومیمجمع

 اهداف برای درآمد از خاصی بخش که کند یبینپیش صراحتاً ندتوامی جمعیمدیریت سازمان اساسنامه :تبصره

 بودجه میزان .یابد تخصیص آن اعضای اجتماعی وضعیت و بهداشت بازنشستگی، وضعیت بهبود و فرهنگی

 .باشد جمعی سازمان خالص درآمد %12 از بیش نباید اهدافی چنین برای یافته اختصاص
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 سایر با که ییهانامهتوافق و توزیع وردم در خود کلی سیاست با مطابق باید جمعیمدیریت سازمان :00 ماده

 .بپردازد حقوق صاحبان به مبالغ پرداخت و توزیع به است، کرده امضا جمعیمدیریت هایسازمان

 توزیع، برنامه مفاد با مطابق آوریجمع از پس را مجوز صدور از حاصل درآمد ،جمعیمدیریت سازمان :09 ماده

 مگر دهدمی انجام است، شده آوریجمع حقوق درآمد که مالی سال پایان از پس ماه 11 حداکثر و تأخیر بدون

 .نباشد پذیرامکان کاربران، توسط گزارش مانند ،معقول دالیل به اینکه

 .کند بیان وضوح به نشده توزیع درآمد با رابطه در را خود سیاست باید جمعیمدیریت سازمان :92 ماده

 مگر ،دهدمی ارائه شرایط واجد شخص به را زیر اطالعات پرداخت، هر با ههمرا جمعیمدیریت سازمان :91 ماده

 :باشد شده توافق حق دارنده با آن خالف اینکه

  است؛ شده استفاده آن در آثار که مناطقی و استفاده دوره .1

 مورد در حق هر برای سازمان توسط شده توزیع مبالغ و گرفته صورت کسورات شده، آوریجمع مبالغ .1

 .راث هر

 حاصل درآمد توزیع امکان وی، مکان شناسایی عدم یا حق دارنده شناسایی عدم بدلیل که مواردی در :91 ماده

 جهت منطقی و معقول اقدامات ممکن تاحد است موظف جمعیمدیریت سازمان نیست، فراهم وی آثار حقوق از

 .دهد انجام حق دارای شخص یابیمکان یا شناسایی

 سال، یك ظرف وی مکان یا حق دارنده شناسایی عدم صورت در ندتوامی جمعیریتمدی سازمان :93 ماده

 :دهد قرار کاربران و اعضا دسترس در و کرده منتشر را ذیل اطالعات

 اثر؛ عنوان .1

 شود؛ یابیمکان یا شناسایی ندتوامین که حق دارای شخص نام .1
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 ...و مربوطه؛ کنندهتهیه یا ناشر نام .3

 .کند کمك شرایط واجد فرد شناسایی در ندتوامی که دیگر ضروری طالعاتا هرگونه .2

 شناسایی امکان افتاده، اتفاق آن در حقوق درآمد آوریجمع که مالی سال پایان از سال سه از پس اگر :92 ماده

  .بود هدخوا توزیع قابل سازمان اساسنامه طبق توزیع، غیرقابل درآمد ندارد، وجود مجاز شخص مکان تعیین یا

 کسورات :چهارم بخش

 پیگیری برای را شده آوریجمع مبالغ از درصد 12 حداکثر نندتوامی جمعیمدیریت هایسازمان :95 ماده

 .بگذارند کنار است، شده تعریف عمومیمجمع توسط قبالً که رفاهی و فرهنگی اجتماعی، اهداف

 .کند گیریتصمیم درآمد وقحق از کسر قوانین مورد در باید عمومیمجمع :91 ماده

 و شودمی کسر مالی سال در آموزشی و فرهنگی اجتماعی، اهداف برای حقوق درآمد از که مبالغی :92 ماده

 .شود ذکر ساالنه گزارش در باید مبالغ این از استفاده توضیح

 خواه - است آن نماینده که حق دارنده هر که کند حاصل اطمینان باید جمعیمدیریت سازمان :90 ماده

 یا فرهنگی اجتماعی، خدمات تقاضای حق - نمایندگی نامهتوافق طریق از یا عضویت قرارداد طریق از مستقیماً

 .است بوده حقوق درآمد از کسر آن منبع که داشت خواهد را خود آموزشی
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 کاربران و اعضا به مربوط اطالعات پردازش (11

 :باید جمعیمدیریت سازمان :99 ماده

 روشی به کاربران و حق صاحبان آثار، به مربوط اطالعات الکترونیکی پردازش جهت مناسب ظرفیت زا .1

  باشد؛ برخوردار شفاف و کارآمد

 باشد؛ داشته ،کندمی مدیریت را آن حقوق که اثری هر دقیق شناسایی توانایی .1

 در شده تدوین یهاهشیو و صنعت داوطلبانه استانداردهای گرفتن نظر در با است ممکن که آنجا تا .3

 .کند استفاده حق صاحبان شناسایی برای فرد به منحصر یهاشناسه از للی،المبین سطح

 که را اطالعاتی کارمندانش و مدیران از یك هیچ که کند حاصل اطمینان باید جمعیمدیریت سازمان :122 ماده

 برای صالح، مرجع دستور یا توجیه بلقا دلیل بدون آورند،می بدست خود وظایف انجام یا استخدام حین در

 .کنندمین افشا ثالث اشخاص

 طور به و دارد نگه است، آن نماینده که را حق دارنده هر به مربوط سوابق باید جمعیمدیریت سازمان :121 ماده

 .شود یابیمکان و شناسایی دقیق طور به بتواندای دارنده چنین تا کند روز به مرتب

 احترام شخصی اطالعات از حفاظت و خصوصی حریم اساسی اصول به باید جمعیمدیریت سازمان :121 ماده

 شخصی یهاداده و خصوصی حریم از حفاظت به مربوط قوانین تحت خود تعهدات از باید همچنین .بگذارد

 .کند پیروی

 در را مجوز دارنده یا حق دارنده( الکترونیکی صورت به امکان صورت در) باید جمعیمدیریت سازمان :123 ماده

 .سازد مطلع ،شودمی نگهداری سازمان توسط که آنها شخصی اطالعات مورد
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 کارکنان آگاهی و مهارت توسعه (12

 رسانیروزبه و خود کارکنان دانش و هامهارت توسعه جهت ییهابرنامه باید جمعیمدیریت سازمان :122 ماده

 ارزیابی جهت معیارهایی و دنیا جمعیمدیریت هایسازمان ایرس تجربیات طبق کارکنان و سازمان عملکردهای

  .باشد داشته هامهارت

 به رسیدگی مراحل از آن نمایندگان و کارمندان که کند حاصل اطمینان باید جمعیمدیریت سازمان :125 ماده

 .دهند توضیح مردم معمو و کاربران اعضا، برای را هاروش این نندتوامی و دارند آگاهی اختالف حل و شکایات

 اختالفات فصل و حل و شکایات به رسیدگی (13

 فصل و حل و شکایات به رسیدگی جهت ییهاروش خود اساسنامه در باید جمعیمدیریت سازمان :121 ماده

 با کارکنان و اداری هایبخش خود، سازمانی الگوی در و کند یبینپیش سازمان با کاربران یا اعضا بین اختالفات

 .بگیرد درنظر خصوص این در را الزم یهاصصتخ

 طریق از را اختالف فصل و حل یهاروش و شکایات به مربوط اطالعات باید جمعیمدیریت سازمان :122 ماده

 چه برای باید شکایت که کند بیان وضوح به باید اطالعات این .دهد قرار همگان دسترس در خود سایتوب

 .کند ذکر را نظر تجدید مراحل و زمانی یهابازه ،ایمیل یا آدرس شده، ارسال کسی

 دالیل شکایت، رد برای و دهد پاسخ شکایات به معقول مهلت در است موظف جمعیمدیریت سازمان :120 ماده

 .دهد ارائه معقولی
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 مستقل داوری نهاد یك یا دادگاه به را اختالف دارند حق طرفین اختالف، فصل و حل عدم صورت در :129 ماده

 ارائه فکری مالکیت جهانی سازمان میانجیگری و داوری مرکز مانند رایتکپی زمینه در تخصص با اختالف حل

   .دهند
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 از استفاده با ایران در جمعیمدیریت سازمان تأسیس امکان بررسی (سومفصل 

 کشور در موجود فعلی سازوکارهای

 جمعیمدیریت به اقدام کشور، فعلی کارهای و ساز از استفاده با و دموجو مقررات و قوانین به توجه با نتوامی آیا

 برخورد نحوه و کشور مقررات و قوانین وضعیت باید ابتدا سوال، این به پاسخ در نمود؟ مرتبط حقوق و رایتکپی

 در جودمو غیرتجاری و تجاری ساختارهای بررسی به سپس .قرارداد توجه مورد را رایتکپی نقض موارد با محاکم

  .پرداخت کشور

 قضایی حوزه

 صورت رسانه و فرهنگ دادسرای در مرتبط حقوق و رایتکپی نقض به مربوط جرائم به رسیدگی 1309 سال از

 از یکی که رسانه و فرهنگ دادسرای .گرددمی ارجاع کیفری دادگاه تخصصی شعب به سپس و گیردمی

 و فرهنگ حوزه» در تعقیب و تحقیق به که است ایران میاسال جمهوری قضایی نظام در تخصصی دادسراهای

 چاپ فرهنگی، میراث» محور ده در رسانه و فرهنگ دادسرای هایفعالیت حوزه .پردازدمی «آن به مربوط جرایم

 به مربوط مسائل و طبیعت تلویزیون، رادیو، سینما، تجسمی، هنرهای اجرایی، هنرهای هنری، ادبیات و

 .است «زیستمحیط

 و انمؤلف از حمایت قانون آنها، ترینمهم که است موجود قوانین مربوط هایدادگاه و دادسرا در رسیدگی ایمبن

 تاکنون و دباشمی1351 صوتی آثار و نشریات و کتب تکثیر و ترجمه قانون و 1320 مصوب هنرمندان و مصنفان

 قوانین وجود با گفت نتوامی ذال .است شده صادر هنرمندان و انمؤلف حقوق نقض خصوص در متعددی آراء

 حقوق) مرتبط حقوق مانند مواردی در گرچه کرد رسیدگی رایتکپی نقض موارد به محاکم در نتوامی موجود
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 موجود، قوانین در تصریح عدم دلیل به( پخش هایسازمان و فونوگرام تولیدکنندگان مجری، هنرمندان

 "مرتبط حقوق و هنری و ادبی مالکیت از حمایت جامع حهالی" تصویب هرحال به .دارد وجود ییهادشواری

 خصوص به) دولت همکاری با است بهتر حداقل و نمود خواهد رفع را زمینه این در موجود مشکالت از بسیاری

 ابالغ و تهیه زمینه این در الزم هایدستورالعمل یا هانامهآیین قضائیه، قوه و( اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت

  .شود

 جمعیمدیریت سازمان اختارس

 با است، نشده آنها ساختار و جمعیمدیریت سازمان درخصوصای اشاره فعلی قوانین در اینکه به توجه با

 کشورهای برخی مانند جمعیمدیریت هایسازمان تأسیس برای نتوامی رسدمی نظر به گرفتهصورت یهابررسی

 برای خاصی قانونی ساختار انگلیس در .کرد استفاده همؤسس و جمنان یا تجاری یهاشرکت ساختار از دنیا، دیگر

 مسئولیت با شرکت مانند تجاری هایشرکت قالب در آنها اغلب و نشده یبینپیش جمعیمدیریت هایسازمان

 قرار استفاده مورد تجارت در مجدد استفاده برای شرکت از حاصل سود هر که طوری بهاند شده تأسیس محدود

 .شودمی تشکیل خود اعضای منافع برای اساساً و گیردمی

 تأسیس ساختار از استفاده رسدمی نظر به گرچه کرد استفاده تجاری هایشرکت قالب از نتوامی نیز ما کشور در

 بسیار جمعیمدیریت هایسازمان کلی ساختار به که چرا ،باشد گزینه بهترین غیرانتفاعی همؤسس یا انجمن

 .است نزدیك

 بر نظارت و فرهنگی یهاانجمن و هاکانون ،اتمؤسس ،مراکز تأسیس مقررات و ضوابط قانون 1 ماده وجبم به

 از اعم فرهنگی مقاصد و اهداف با که است تشکیالتی ،فرهنگی انجمن و کانون ،همؤسس ،مرکز ؛301هاآن فعالیت

                                           
 1325آنها مصوب  فعالیت بر نظارت فرهنگی و انجمنهای و کانونها مؤسسات، مراکز، تأسیس مقررات و ضوابط 301
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 و میعمو دولتی، از اعم حقوقی یا حقیقی اشخاص مسئولیت به مقرر شرایط اساس بر و انتفاعیغیر ویا انتفاعی

 با مطبوعاتی و سینمایی و هنری فرهنگی، قلمرو چند یا یك در فعالیت برای شرایط واجد افراد خصوصی،

 هاآن انحالل و هافعالیت بر نظارت ،تأسیس مجوز میاسال ارشاد و فرهنگ وزارت و شودمی تشکیل ایرانی سرمایه

 .کندمی صادر را

 به ملزم و شده ذکر دقت به میتنظی اساسنامه در باید مراکز قبیل این فرهنگی اهداف مذکور، نونقا 5 ماده وفق

 با منافاتی هاآن فعالیت و شوند فرهنگی ضوابط و ایران میاسال جمهوری نظام مقررات و قوانین کامل رعایت

 .باشد نداشته میعمو فرهنگ مبانی

 یا صالحیت ییدأت درباره ماه یك ظرف کافی و الزم یهابررسی و هامصاحبه با میاسال ارشاد و فرهنگ وزارت

 موظفند انمؤسس یا مؤسس تقاضا، با اصولی موافقت اعالم صورت در و نمود خواهد نظر اعالم تقاضا پذیرش عدم

 (0 ماده) .نماید اقدام آن در مندرج شرایط تحقق و اساسنامه ارائه به نسبت اعالم تاریخ از ماه یك مدت در

 کمتر نفر 3 از نباید انمؤسس تعداد است انتفاعیغیر هاآن فعالیت نوع که( هنری ،ادبی) فرهنگی هایانجمن در

 میالزا شرایط این رعایت ،شودمی تأسیس فرهنگی فعالیت یك قلمرو در که فرهنگی اتمؤسس در ولی باشد

 در شده یبینپیش فرهنگی یهافعالیت ادتعد از نباید انمؤسس تعداد فرهنگی، مراکز و اتمؤسس در و نیست

 .باشد کمتر هاآن اساسنامه

 به نسبت باید مجوز صدور و اساسنامه تصویب و مسئول مدیر و اتمؤسس صالحیت ییدأت از پس فرهنگی مراکز

 ثبت کل اداره مهر به ممهور اساسنامه ازای نسخه و اقدام رسیده هیأت تایید به که ایاساسنامه طبق بر آن ثبت

 موظف نیز ثبت سازمان و کنند تسلیم هیأت دبیرخانه به و ثبت شماره ذکر به را تجاریغیر اتمؤسس و هاشرکت

 ارشاد و فرهنگ وزارت ییدأت مورد اساسنامه طبق بر ضوابط این موضوع فرهنگی مراکز ثبت به نسبت است

 (11 ماده).نماید اقدام میاسال
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 و فرهنگ وزارت از مجوز فاقد فرهنگی یهاانجمن و هاکانون ات،مؤسس اکز،مر ثبت از باید اسناد ثبت سازمان

 .نماید خودداری میاسال ارشاد

 هایسازمان نمایندگی یا شعب تأسیس جهت قانون، این به مربوط نامهآیین از بتوان رسدمی نظر به

 و هاکانون مؤسسات، اکز،مر تأسیس اجرایی نامهآیین .گرفت کمك سیزاک نظیر دنیا معروف جمعیمدیریت

 یاد مؤسسات و مراکز داشته مقرر 1 ماده در ،1301 مصوب ایران مقیم خارجیان هنری و فرهنگی یهاانجمن

 عالئق و مظاهر معرفی و خارجی کشور هنر و فرهنگ و زبان با ایرانیان ساختن آشنا منظور به صرفاً شده

 با ایران تاریخ و فرهنگ به مربوط مطالعات پیرامون حقیقاتت تمرکز حوزه در کشور دو اتباع فرهنگی مشترک

  .نمایندمی فعالیت ایران میاسال جمهوری مقررات و ضوابطبر اساس  میاسال ارشاد و فرهنگ وزارت تصویب

 همکاری با بتوان شاید است، هنری و فرهنگی امور بر متمرکز جمعیمدیریت هایسازمان فعالیت که آنجا از

 همکاری نامهموافقت ایجاد و ارتباط برقراری حداقل مذکور، نامهآیینبر اساس  و میاسال ارشاد و فرهنگ وزارت

 .نمود تسهیل کشور با را خارجی هایسازمان بین

  فرهنگی موجود نهادهای و هاانجمن از استفاده

 کرد؟ استفاده جمعییریتمد سازمان ایجاد برای کشور در موجود هنری و فرهنگی نهادهای از نتوامی آیا

 سینمای انجمن هنرمندان، خانه سینما، خانه نظیر هنری و فرهنگی متعدد صنفی نهادهای حاضر حال در

 سینمایی بنیاد ،ایران خوشنویسان انجمن ایران، ادبی انجمن ایران، موسیقی خانه تئاتر، خانه ایران، جوانان

  .دارد وجود کشور در ... و فارابی

  .گیریممی درنظر را "سینما خانه" مونهن عنوان به
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 انتفاعی،غیر و غیردولتی سیاسی،غیر مستقل، است ایهمؤسس سینما خانه" سینما؛ خانه اساسنامه یك ماده طبق

 میاسال جمهوری اساسی قانون چهارچوب در که ایران سینمای صنعت هنر، اصناف قانونی یهاتشکل از متشکل

 اساسنامه این مبنای بر نامحدود مدت به تأسیس تاریخ از میاسال ارشاد و فرهنگ وزارت نظارت تحت و ایران

 ".است شده تشکیل

 جهت در تالش طریق کشوراز هنر و فرهنگ پیشرفت به کمك اساسنامه،بر اساس  سینما خانه تشکیل از هدف

 از سینما صنعت هنر نمایش و توزیع تولید، امر درای حرفه اندرکاراندست معنوی و مادی حقوق وصیانت حفظ

 به آموزشی و پژوهشی فرهنگی، یهافعالیت به کمك همچنین و اجتماعی تأمین شغلی، امنیت ایجاد طریق

 301.است اعضاءای حرفه و معنوی دانش ارتقای منظور

 مادی حقوق از حمایت زمینه در خصوص به جمعیمدیریت هایسازمان تأسیس کلی اهداف شبیه مذکور اهداف

 کلیات نیز جهت این از که دباشمی بازرس ومدیره هیأت ،عمومیمجمع دارای سینما خانه .است اعضا عنویم و

 .دباشمی دارا را جمعیمدیریت سازمان یك ساختار

 اقدامات دهد، ادامه جمعیمدیریت نهاد یك عنوان به را خود فعالیت فعلی، شرایط در بخواهد سینما خانه اگر 

 :دهد امانج باید را زیر

 و کلی طور به هنری و ادبی مالکیت حقوق خصوص در اعضا کلیه به رسانیاطالع و بخشی آگاهی (الف

 ؛روش این به حقوق مدیریت امتیازات و حقوق جمعیمدیریت

 و مهم اعضای و سینما خانهمدیره هیأت حضور اولویت با متخصصان از متشکل کارگروه یك تشکیل( ب

 هنر، اقتصادی مسائل زمینه در توانمند افراد همچنین و میاسال ارشاد و فرهنگ وزارت هنمایند آن، گذارتأثیر

 امور با مرتبط قراردادهای ویژه به قراردادها حقوق ،تجارت حقوق حقوق، جمعیمدیریت و فکری مالکیت حقوق

                                           
 3ماده  301
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 :بررسی جهت تییآ مسائل و بازرگانی و اقتصادی مدیریت هنری، و ادبی

 ؛سینما خانه ساختاری و مدیریتی ضعف و قوت نقاط آنالیز و موضوع فمختل ابعاد( 1

 ؛بازاریابی استراتژی تعیین و بازار به ورود نحوه و تهدیدها و هافرصت شناسایی( 1

 توافق و ارتباط نحوه تعیین و هانمایشگاه و تلویزیونی رادیو پخش هایسازمان مانند اصلی مشتریان شناسایی( 3

 با مناسب تعامل دنیا، موفق جمعیمدیریت هایسازمان مهم اقدامات از یکی .بزرگ ریانمشت با همکاری

 و گیرندمی درنظر بالقوه مشتریان با تعامل و تماس برقراری جهتای ویژه کارمندان کهای گونه به است مشتریان

 کنترل موجب تواندمی نوعی به که است این مشتریان با تعامل امتیازات از .مانندمین مشتری منتظر واقع در

 ؛شود حق نقض موارد شناسایی یا جلوگیری و آثار از استفاده

 در حقوق مدیریت مدیریت، تحت حقوق انواع مدیریت، تحت آثار انواع :همؤسس خدمات ارائه قلمرو تعیین( 2

 میان درآمد زیعتو سیاست ،حق صاحبان از اختیار کسب نحوه گذاری،قیمت نحوه مجوزها، انواع مجازی، فضای

 ؛حق صاحبان

 تا خود وظیفه انجام برای که است خدماتی سازمان یك جمعیمدیریت سازمان :کارآمد انسانی نیروی تأمین( 5

 فرآیندهای و هافعالیت کارآمد اجرای نظر از هم کارکنان مهارت .است وابسته خود کارکنان به زیادی حدود

 نفعان،ذی سایر و اعضا کاربران، با صحیح تعامل هم و است درگیر آنها با جمعیمدیریت سازمان که مختلفی

 ؛است جمعیمدیریت سازمان وظیفه مهمترین

 به خدمات آنها طریق از که است خدمات ارائه یهارویه و سازوکارها و هاعاملسیستم تأمین و رسانیروزبه( 1

 تییآ عملکرد ارتقاء کلی طور به و مناسب وماسیونات و مستندات ،هاسیستم فرآیندها،) .شودمی ارائه مشتریان

 مانند آثار و حق صاحبان درباره اطالعاتی باید جمعیمدیریت هایسازمان .(معامالت درپردازش ویژه به همؤسس

 اطالعات این .کنند آوریجمع را مجوز و انتشار یهانامهتوافق سهام، عناوین، مستعار، یهانام و هانام ،هاشناسه
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 است الزم لذا .کنند توزیع حق صاحبان بین و آوریجمع را( امتیاز حق)درآمد دهدمی اجازه هاسازمان هب

هابرنامه یکسری فکری مالکیت جهانی سازمان رابطه این در .کنند کارآمد و روز به را خود افزارینرم یهاسیستم

 عنوان تحت هابرنامه این .دهدمی قرار متقاضی کشورهای اختیار در که است کرده طراحی وب تحت ی

WIPOCOS و WIPOCONNECT کارآمد، یهاحلراه جمعیمدیریت سازمان روزمره عملیات تسهیل در 

 (.شودمی ارائه ضمیمه در خصوص این در کامل توضیح)  .دهدمی ارائه ریزیبرنامه قابل و مناسب

 :جهت سینما خانه در قدرتمند حقوقی اداره تشکیل( 2

 یقراردادها مدیریت ،خارجی و داخلی دعاوی مدیریت قوانین، با انطباق نظیر مرتبط حقوقی مسائل به رودو -1 

 ؛اختالفات فصل و حل و داوری بخش با همکاری حقوقی، مشاوره خدمات ،خارجی و داخلی

 هادپیشن و مجلس و دولت مختلف یهاکمیسیون جلسات در شرکت گری،البی جهت حقوقی ویژه کارگروه -1

 خارجی، جمعیمدیریت هایسازمان سایر با جانبه دو یهانامهموافقت پیشنهاد یا المللیبین معاهدات به الحاق

 ؛جدید قوانین تدوین و فعلی قوانین اصالح

 اعضا حقوق پیگیری جهت فتا پلیس مانند نهادهایی و قضائیه قوه دولت، مختلف هایبخش با البی و ارتباط -3

 فضای در آثار به مشتریان اقبال و مجازی فضای روزافزون یهاپیشرفت به توجه با) مجازی ایفض در خصوص به

 راهکارهایی گرفتن نظر در یا جدید یهادستورالعمل و قوانین تصویب مانند الزم کارهایسازو ایجاد و( مجازی

 یا اندب پهنای کاهش پسس و متخلفین برای اخطاریه صدور به آن در که ،303ایمرحله سه پاسخ سیستم ندمان

 استفاده روش این از جنوبیکره و فرانسه انگلستان، نظیر کشورها برخی در) پردازندمی کاربری حساب تعلیق

 (.شودمی

                                           
303 graduated response (or ‘three strikes’) 
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 به رسیدگی خدمات بررسی سینما، خانه در "داوری عالی شورای" و "داوری هیأت" وجود به توجه با -2

 و خارجی موفق یهانمونه با آن تطبیق و ارتقاء تاحدممکن و احدو دو دراین اختالفات فصل و حل و شکایات

 و حقوقی اداره زیرمجموعه عنوان به بخش دو این شدن اضافه) خارجی و داخلی اختالفات حل مکانیزم تعیین

 اختالفات مؤثر فصل و حل و دعاوی کاهش در بسیار نیز یکدیگر با مجموعه سه این هایفعالیت شدن هماهنگ

  (.بود اهدخو مؤثر

 یهاپست تصدی جهت پیشنهادی افراد و سازمانی چارت تغییرات اساسنامه، تغییرات نویسپیش تهیه( 2

 ؛مربوطه

 12 ماده طبق سینما خانه همؤسس اساسنامه تغییر جلسه دستور با العادهفوق عمومیمجمع جلسه تشکیل -ج

 ؛اساسنامه

 .مذکور موضوعات شدن عملیاتی جهت الزم هایارگروهک تشکیل اساسنامه، تغییرات تصویب صورت در -د

 سایر برای مناسبی الگوی ندتوامی موفقیت صورت در اما است برزمان و دشوارای پروسه کار، این انجام 

 .باشد نیز کشور هنری و ادبی یهابخش

 موضوع این تحقق عدم علت

 و تجاری هاشرکت ساختاربر اساس  جمعیریتمدی نهاد تأسیس امکان که صورتی در است این ملأت قابل سوال

 است؟ بوده چه امروز به تا موضوع این تحقق عدم علت است، فراهم ایران در هانمانج و اتمؤسس

 :از عبارتند آن دالیل مهمترین رسدمی نظر به اما است ویژه بررسی و تحقیق نیازمند سوال این به پاسخ گرچه
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 جمعیمدیریت هایسازمان سازوکار و وجود از هنرمندان و پدیدآورندگان رنظی نفعانذی اکثر آگاهی عدم -1

  کشور؛ از خارج در مرتبط حقوق و رایتکپی

 صورت به اثر واگذاری حق نظیر خود آثار به مربوط رایتکپی اولیه حقوق از پدیدآورندگان از بسیاری واقع در

 و ضعیف احکام .نداریم رایتکپی قانون ایران در معتقدند حتی و نبوده مطلع نیز غیرانحصاری و انحصاری

 مقامات برخی تسلط و آگاهی عدم و فکری مالکیت یهاپرونده خصوص در قضایی محاکم از بعضی نامرتبط

 زده دامن موضوع این به نیز موجود، قوانین و رایتکپی موضوعات بر دادگستری میرس کارشناسان و قضایی

 مؤثر حمایت موجب وجههیچهب موجود قوانین یا و ندارد وجود رایتکپی از حمایت ایبر قانونی ایران در که است

 .شوندمین حق صاحبان از

 در ،1320 مصوب هنرمندان و مصنفان و انمؤلف از حمایت قانون زمینه، این در کشور قانون نخستین حالیکه در

 اما است؛ محاکم در استفاده مورد هم زهنو و شدهمی محسوبای پیشرفته و جامع قانون نسبتاً خود زمان

 .نیستند مطلع شدند، تصویب آن از بعد که قوانینی سایر و قانون این کارکرد یا وجود از نفعانذی از بسیاری

 است شده منعقد کشورها سایر و ایران میان متعددی همکاری هاینامهموافقت گذشته یهاسال در این بر عالوه

 گرفته قرار توجه مورد آنها در صراحت به مذکور کشور در ایرانی اتباع هنری و ادبی یتمالک حقوق از حمایت که

  .است نشده استفاده هانامهموافقت این ظرفیت از تاکنون اما است

 طور به هنری و ادبی مالکیت حقوق خصوص در رسانیاطالع و بخشیآگاهی زمینه، این در مهم اقدامات از یکی

 همچنین و کشور فرهنگی مختلف یهابخش و حق صاحبان از اعم نفعانذ به فعلی انونیق هایظرفیت و کلی

 از استفاده کردن اجرایی برای اسالمی، ارشاد و فرهنگ وزارت و خارجه امور وزارت همکاری و دولت از تقاضا

  .است المللیبین سطح در حق صاحبان از حمایت برای کشور فعلی دوجانبه هاینامهموافقت ظرفیت

 دولتی؛ و قانونی محکم پشتوانه بدون موجود ساختارهای به اعتماد عدم -1
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 جمعیمدیریت یهاشرکت تأسیس دارد احتمال و ندارند اعتماد موجود قوانین و شرایط به نفعانذی از بسیاری

 ترغیب موضوع این به کسی تاکنون کمااینکه نگیرد قرار اقبال مورد کشور قانونی فعلی یهاظرفیت از استفاده با

  .است نشده

 و حل و اعضا حقوق احقاق و داوری در خود، فعالیت یهاسال طی هنری اتمؤسس و هاانجمن اغلب ناکارآمدی

 به نفعانذی اعتمادیبی در (موسیقی انجمن یا خوشنویسان انجمن مانند) گروهی درون اختالفات فصل

  .است نبوده تأثیربی فعلی، ساختارهای

ای سلیقه و سیاسی برخوردهای بعضا و قضایی و دولتی عوامل توسط هنری صنفی نهادهای تضعیف این بر عالوه

 .است بوده برعلت مزید نیز آن شاییبازگ مجدداً و سینما خانه تعطیلی نظیر موجود نهادهای با

 سازمان مانند) حکومتی نهادهای سوی از هنری و ادبی آثار نفعانذی حقوق رعایت در میعمو توجهیبی -3

 انبوه، تکثیر و قانونیغیر هایدانلود مانند) خصوصی نهادهای و( آثار مجوز بدون پخش و عرضه در سیما و صدا

 و حق احقاق امکان از ناامیدی موجب( اینترنتی یهاسایت و هافروشگاه در آشکار و مجوز بدون فروش و خرید

 .است فعلی نهادهای توسط حقوق مدیریت

 تکمیل و تصویب رسدمی نظر به هم باز اما گرفت، کمك فعلی موجود ساختارهای از توانمی اگرچه بنابراین

 بیشتر اعتماد و مشارکت موجب زمینه این درای نامهآیین یا دستورالعمل واحده، ماده تصویب حداقل یا قوانین

 .گردد جمعیمدیریت نهادهای تأسیس به

 پشتوانه بدون موجود، شرایط و امکانات اتکاء به جمعیمدیریت هادهاین تأسیس شده ذکر موارد به توجه با

 سایر و دولت کارآمد و مؤثر پشتیبانی دیگر سوی از و نفعانذی سوی از جدی ایاراده نیازمند خاص، قانونی

 .دباشمی حاکمیتی نهادهای
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 گیرینتیجه و بندیجمع

 مقررات و قوانین بررسی به ،جمعیمدیریت هایسازمان صلیا موضوعات بندیتقسیم با ابتدا بخش؛این  در( الف

 کشورها .شد پرداخته دنیا موفق جمعیمدیریت هایسازمان داخلی یهانامهآیین همچنین و مختلف کشورهای

 .دارند مختلفی رویکردهای ،جمعیمدیریت هایسازمان برای یگذارقانون زمینه در

 حقوق و رایتکپی جمعیمدیریت قانون خاص طور به هرزگوین و بوسنی و ژاپن آلمان، نظیر کشورها برخی در

 ضمن ترکیه و مکزیك کانادا، برزیل، امریکا، متحده ایاالت مانند کشورها از یکسری در .است شده تدوین مرتبط

 طبق انگلستان مانند کشورهایی .است شده پرداخته نیز جمعیمدیریت موضوع به رایتکپی قانون

 اند.کرده تصویب زمینه این در مقرراتی و هانامهآیین اروپا، اتحادیه در شده صادر کلی یهادستورالعمل

 بررسی این در اند.پرداخته موضوع این به اقتصادی حقوق قانون مانند دیگر قوانین ضمن لژیك،ب نظیر کشورهایی

 .شود استفاده الگو وانعن به عنداللزوم تا شود ذکر قوانین در موجود یهانمونه بهترین شده سعی

 برای قانونی مناسب مدل یك شد سعی قبل، مراحل در گرفته صورت یهابررسی از استفاده با دوم فصل در( ب

 در شده تالش مجموع در و است شده استفاده پیشنهادی گزینه چند از مواد، برخی در .شود پیشنهاد کشور

  .نباشد سختگیرانه و کنندهمحدود اصلی، موضوعات همه گرفتن بر در و بودن جامع عین

 هنری و فرهنگی نهادهای تبدیل ،پیشنهاد اعضای کمیته اقتصاد فرهنگ اتاق به توجه با سوم قسمت در( ج

 مورد ایران سینمای خانه نمونه طور به و شد بررسی و سنجی امکان ،جمعیمدیریت سازمان به کشور در موجود

 را جمعیمدیریت سازوکار بتوان موجود نهادهای ساختار در تغییراتی نجاما با رسدمی نظر به .گرفت قرار توجه

 کلیه تأمین یبینپیش و متخصص افراد از ییهاکارگروه تشکیل نیازمند کار این البته و کرد ایجاد درآنها

  .بود خواهد مختلف یهازمینه در متخصصان و مدیران کارکنان، و اداری هایبخش
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 کشور، فعلی نهادهای سازوکارهای و ساختار تغییر با جمعیمدیریت سازمان ایجاد رسد،می نظر به اگرچه( د

 و نفعانذی حتی و کشور مختلف یهابخش با هماهنگی جهت از ییهادشواری با کار این اما نیست غیرممکن

 هایخشب باشد، کار اصلی زیربنای قانونی مناسب حمایت که صورتی در .بود خواهد روبرو حقوق صاحبان

 .داشت خواهند تأسیس تازه نهاد این به بیشتری اطمینان و اعتماد دگان،کننمصرف و نفعانذی کشور، مختلف

 زمینه این در دستورالعملی و مقررات قوانین، گونههیچ بدون که کرد پیدا را کشوری نتوامین حاضر حال در

  .باشد فعالیت به مشغول

 برای کافی قانونی چارچوب یك نموده، تکمیل را فکری مالکیت سیستم دینها و قانونی مبانی اول باید لذا

 جهانی استانداردهای با مطابق حقوق اجرای و تأسیس متولی نهادهای و شود یبینپیش حقوق مؤثر اجرای

 خصوص در ملی قوانین به زیادی حد تا کارآمد و مؤثر جمعیمدیریت که است واضح بنابراین .شود تأسیس

 .دارد بستگی هستند، روبرو آن با حقوق صاحبان که کنونی محیطی شرایط بازتاب و مرتبط حقوق و رایتکپی

 اصالح به دولت ترغیب نباشد، حق صاحبان روی پیش شرایط از انعکاسی یا نشوند روز به قوانین که مواردی در

 .است مهم قوانینی چنین بازنگری و

 و مشاغل هنری، مختلف یهارشته هنرمندان ان،مؤلف آگاهی از اطمینان دارد اهمیت واقعاً آنچه این بر عالوه( ه

 سیستم مزایای همچنین و مرتبط حقوق و رایتکپی خاص طور به و فکری مالکیت حقوق از تولیدکنندگان

 مالکیت حقوق خصوص در رسانیاطالع و بخشیآگاهی زمینه، این در مهم اقدامات از یکی .است جمعیمدیریت

 مختلف هایبخش و حق صاحبان از اعم نفعانذی به فعلی قانونی هایظرفیت و کلی طور به نریه و ادبی

  .است کشور فرهنگی

 و مطبوعات نظیر کشور هنری و فرهنگی مختلف یهابخش برای اساسی مشکل یك ادبی سرقت پیگیری( و

 ادبی سرقت مورد در میعمو آگاهی باید .است موسیقی یهابخش و ویدئویی و سینمایی یهافیلم ادبیات،



 های مدیریت جمعی کپی رایت و حقوق مرتبطالگوها و نحوه فعالیت سازمان
 
 

350

 

 سرقت یهاآسیب بر باید تحصیالت، از سطح هر در .دارد میمه نقش آموزش زمینه، این در که یابد افزایش

 .دارد قانونی پیگرد دیگری جرم هر مانند که است میجر ادبی سرقت که شود بیان صراحت به و شود تأکید ادبی

 تشریفات .شود استفاده ادبی سرقت به مربوط میعمو آگاهی افزایش برایای رسانه نوع هر از باید همچنین

 آموزشی یهابرنامه باید .باشد بازدارنده( حبس یا نقدی جزای) هامجازات و بگیرد بیشتری سرعت باید هادادگاه

 .شود تنظیم ادبی سرقت به مربوط یهادادگاه و دادسراها به منصوب دادگستری اعضای برای بایدای ویژه

 .است الزم دیجیتالی محیط در ادبی سرقت با مبارزه برایای ویژه قانونی تنظیمات همچنین،

در اقتصاد کشور  رایتکپی دارای صنایع  سهمو افزایش  بهبود برای اقدامات و هاسیاست برخی است الزم( ز

 در رایتکپی اصلی صنایع مانند باال افزوده ارزش با یهابخش باید هدف، این به دستیابی برای .گیرد صورت

 تأثیر اقتصادی رشد بر مستقیم طور به که چرا گیرند قرار حمایت و تشویق مورد و شده شناسایی کشور

 .شود انجام نیز رایتکپی دارای خدمات و کاالها برای تقاضا افزایش برای اقداماتی همچنین .گذاردمی

 و فرهنگی نشریات) مطالعه عادت کسب به ویژه به انجوان و کودکان تشویق برای پرورش و آموزش یهاسیاست

 پایین سنین در آموزش طریق از امر این اگر .است ضروری هنری و فرهنگی یهافعالیت در شرکت و( ادبی

 برای تقاضا افزایش به منجر امر این .یابدمی افزایش رایتکپی اصلی صنایع آثار به مردم عالقه ،شود محقق

 .شودمی آثاری چنین

 دولت .شوند صنعتی خدماتی، یهابخش سایر و تولیدی یهابخش روش همان به باید رایتکپی یهابخش( ح

 آنها توسعه برایای ویژه یهامشوق و بشناسد رسمیت به متمایز صنایع عنوان به را هابخش این باید همچنین

 داشته وجود کشور در نیز دیجیتال حوزه در گذاریسرمایه تشویق برایای ویژه یهاانگیزه باید .بگیرد نظر در

 .باشد
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 افزوده ارزش تولید در آنها نقش و کشور در رایتکپی اصلی صنایع خصوص در آماری مطالعات باید رابطه این در

 مثال طور به .گیرد صورت فرهنگی و اقتصادی ریزیبرنامه مختلف یهابخش برای آنبر اساس  و گیرد صورت

 بوده زیر شرح به توجه قابل پیشنهادات و نتایج از برخی بود، داده انجام 1212 سال در یهترک که 302مطالعاتی در

  :است

 سریال و فیلم بخش .دارد را افزوده ارزش بیشترین تلویزیون و رادیو بخش رایت،کپی اصلی صنایع میان در ...."

 را افزوده ارزش کمترین عکاسی دیگر، طرف از .شود هابخش این بهای ویژه توجه باید لذا دارد را رشد ترینسریع

ای ویژه اقدامات .است بخش این به ترکیه مردم عالقه عدم آن اصلی دلیل دارد، رایتکپی اصلی صنایع میان در

 .شود انجام مردم عالقه افزایش جهت در باید آموزش، طریق از ویژه به

 عالقه ترکیه مردم زیرا دارد، را افزوده ارزش بیشترین تجهیزات و رایانه بخش وابسته، رایتکپی صنایع میان در 

 افزایش تجهیزات و هارایانه در محلی محتوای باید افزوده ارزش بهبود برای اما .دارند تجهیزات نوع این به زیادی

 این و دارد خود به وابسته رایتکپی صنایع بین در را افزوده ارزش کمترین موسیقی آالت تولید صنعت .یابد

 به سازها این بیشتر و ندارد موسیقی آالت نواختن بهای عالقه معموالً انجمن که شودمی ناشی آنجا از ضعیتو

 اساس همین بر باشند، داشته را موسیقی ساز نواختن انگیزه تحصیل طول در جوانان اگر .شودمی وارد کشور

 .شوندمی تشویق موسیقی آالت ختسا در گذاریسرمایه به محلی مشاغل و یابدمی افزایش مردم عالقه

 و بوده کفش و منسوجات پوشاک، طریق از افزوده ارزش در سهم بیشترین رایت،کپی نسبی صنایع مورد در 

 بیشتر چراکه دارد رایتکپی نسبی صنایع بین در را افزوده ارزش کمترین بازی و بازیاسباب صنعت

 برای بخش این در باید خاص یهامشوق .است ترارزان کار این نجاما زیرا شوند،می وارد هابازی و هابازیاسباب

 "....شود داده وارداتی محصوالت با رقابت و خالقیت تشویق

                                           
302 Study on the Economic Contribution of Copyright Industries in Turkey 
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 .هستیم زمینه این در آماری و دقیق مطالعه یك نیازمند ایران در نیز ما

 باید نیز حقوق، الینآن نقض جمله از دیجیتال محیط در حقوق اجرای از ناشی مشکالت با مقابله برای( ط

 متولی نهادهای با فتا پلیس قضائیهقوه نظیر قضایی مختلف هایبخش بین و دهش گرفته نظر در سازوکارهایی

 پاسخ سیستم کشورها از برخی شد اشاره که طور همان .باشد داشته وجود جدی همکاری فکری مالکیت امور

 آنها به و شودمی ارسال دگانکننمصرف برای اخطارها سری یك آن موجب به کهاند داده ارائه راای مرحله سه

 است ممکن صورت این غیر در .دهندمی نقض کردن متوقف برای فرصتی و داده هشدار قانون نقض به نسبت

 صاحبان و اعضا از بهتر حمایت اقدامات این .شود اجرا حسابشان تعلیق یا باند پهنای کاهش مانند اقداماتی

  .کندمی تضمین و فراهم را درنم محیط در حقوق

 یهاسیستم و هاداده پایگاه استانداردها، خدمات، ابزارها، توسعه برای( وایپو) فکری مالکیت جهانی سازمان( ی

 ارائه بر عالوه و کندمی همکاری دارانسهام سایر و کاربران فکری، مالکیت دفاتر با فکری مالکیت عامل

 در نیز را جمعیمدیریت هایسازمان نیاز مورد افزارهاینرم نظیر فنی یهاساختزیر فنی، و حقوقی یهامشاوره

 حقوق و رایتکپی جمعیمدیریت سیستم اندازیراه و تأسیس جهت .دهدمی قرار هاسازمان و کشورها اختیار

 .کرد حساب وایپو مشورتی کلی طور به و حقوقی فنی، یهاکمك روی نتوامی مرتبط
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 مرتبط حقوق و رایتکپی جمعیمدیریت برای افزارهاییرمن (1 ضمیمه

 نگهداری و ایجاد را ییهاشبکه درآمد توزیع و آوریجمع از دقیق پشتیبانی برای جمعیمدیریت هایسازمان

 مورد در آنها که است اطالعاتی و هاداده از زیادی مقادیر صحیح مدیریت ،هاسازمان اصلی نگرانی .کنندمی

 برای مدارک و اطالعات مستندسازی و کنندمی آوریجمع خالقانه یهامشارکت سایر و آثارشان د،خو اعضای

 افزارنرم دو ادامه در .است مهم بسیار المللیبین و ایمنطقه ملی، سطح در سازمان مؤثر و صحیح عملکرد

 جمعیمدیریت هاینسازما عملکرد به که شودمی معرفی فکری، مالکیت جهانی سازمان توسط شده طراحی

 .کندمی شایانی کمك

 :اول افزار نرم

WIPOCOS 

WIPOCOS سازمان توسط که است منظورهچند سرور و مشتری گیرندهسرویس منظوره، چند برنامه یك 

 سیستم یك به نیاز و است شده تهیه جمعیمدیریت جوامع یا هاسازمان برای (وایپو) فکری مالکیت جهانی

 به مربوط اصلی عملیات کامل، پذیریمسئولیت با دهدمی امکان آنها به که دارد اعتماد قابل و مدرنای رایانه

  .دهند انجام را مرتبط حقوق و رایتکپی جمعیمدیریت

WIPOCOS و نگهداری با افزارنرم این موارد، از بسیاری در .شودمی نگهداری و مالکیت توسعه، وایپو توسط 

 هایسازمان با نزدیك همکاری در افزارنرم این .شود ارائه رایگان صورت به نداتومیای حرفه پشتیبانی

 .است یافته توسعه للی،المبین تجاری یهاانجمن همچنین و ملی جمعیمدیریت

WIPOCOS یهاسیستم پیچیدگی و هزینه بر غلبه برای توسعه حال در کشورهای نفعانذی به کمك برای 

  :افزار نرم این .است هشد طراحی اطالعات فناوری
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 ارائه است، جمعیمدیریت اصلی عملیات انجام به قادر که اعتماد قابل و مدرنای رایانه سیستم یك .1

 ؛کندمی

 المللیبین استانداردهای باالترین سازدمی قادر را آنها و شده جمعیمدیریت هایسازمان توسعه موجب .1

 کنند؛ اعمال را

 خود توسعه سطح با متناسب و ساده دیجیتالی ابزار یك کندمی کمك جمعیمدیریت هایسازمان به .3

 کنند؛ تهیه

 .کندمی کمك درآمدها مستقل و شفاف موقع، به توزیع به .2

 برای جدیدی افزارینرم یهاماژول حاضر حال در اما بوده موسیقایی آثار حقوق بر WIPOCOS اصلی تمرکز

 در راای پیشرفته یهاقابلیت و شده طراحی ادبی آثار و هانمایش ،بصری و سمعی کارهای مانند حقوق انواع سایر

 .دهدمی ارائه مجوز صدور زمینه

 یهاپایگاه با تعامل برای که است شده تشکیل پیوسته بهم داده پایگاه چندین از WIPOCOS افزارنرم ساختار

 .است شده طراحی اند،شده ایجاد انجه سراسر در جمعیمدیریت هایسازمان توسط که موجود المللیبین داده

 :کرد استفاده نتوامی زیر موارد داده پایگاه سیستم برای برنامه این از

 مجریان و انمؤلف .1

 آثار .1

 تولیدکنندگان و ناشران .3

 صوتی آثار .2

 صدا ضبط جلسات .5

 بصری و سمعی محصوالت .1
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 ارائه برای سیستم اند،شده دهگنجان همکاری قابلیت و بودن مدوالر در WIPOCOS سازنده عناصر که آنجا از

 :است شده ارائه کنند، کار مستقل طور به یا شوند متصل هم به نندتوامی که ماژول پنج

 ؛کندمی ترکیب هم با را هاماژول همه یهاویژگی :(پرایم)اولیه .1

 تولیدکنندگان؛ و مجریان حقوق مشترک مدیریت برای :اجرا .1

 مجری؛ نهنرمندا خاص هایسازمان برای :هنرمند .3

 ؛کنندمی مدیریت را فونوگرام تولیدکنندگان حقوق که جوامع برای :کنندهتولید .2

 .هستند ارتباط در موسیقی رایتکپی با که یهایسازمان برای :رایتکپی .5

 :دوم افزارنرم

WIPO Connect 

 سایر جمعیریتمدی هایسازمان با آنها همکاری و جمعیمدیریت هایسازمان روزمره عملیات تسهیل هدف با

 .دهدمی ارائه ریزیبرنامه قابل و مناسب کارآمد، حل راه یك کشورها،

WIPO Connect کندمی کار سطح دو در: 

1. WIPO Connect Local و ،شودمی استفاده روزمره عملیات برای که است وب تحت برنامه یك 

 مورد زیر موارد برای رنامهب این .شودمی میزبانی ابری فضای در یا شده نصب محلی سرور یك روی

 :گیردمی قرار استفاده

 حق صاحبان نام ثبت 

 صدا ضبط و اجراها آثار، :اسناد مدیریت 

 مجوز صدور یهانامهتوافق مدیریت 

 هاداده ضبط یا استفاده گزارش ارائه اند،شده استفاده که آثاری تطبیق و شناسایی. 
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 نوع و میزانبر اساس  را حق صاحبان بین توزیع قابل درآمد میزان توزیع یهاگزارش 

 .دهدمی ارائه محلی پارامترهای و مستندات استفاده،

 

1. WIPO Connect Shared یهابرنامه سازیهمزمان که است ابر بر مبتنی کامالً  برنامه یك 

WIPO Connect Local برای برنامه این .دهدمی انجام را صنعت داده منابع با داده تبادل و 

 :گیردمی قرار استفاده مورد زیر موارد

 با سازیهمگام WIPO Connect Local؛ 

 سازی؛همگام برای اطالعات بازیابی و صنعت داده یهاپایگاه به اسناد ارسال 

 صنعت؛ یهاشناسه تعیین خودکارسازی و تسهیل 

 خارجی جمعیمدیریت هایسازمان برای محلی یهامجموعه اطالعات انتشار. 
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 انگلستان در جمعیمدیریت یهاسازمان(2 هضمیم

 را آنها به مربوط حقوق مجوز است موظف خود اعضای توسط که است نهادی جمعیمدیریت سازمان انگلیس، در

 به معموالً آنها .کند توزیع و یآورجمع اعضا برای را الزحمهحق اداری، هزینه دریافت ازای در و کرده صادر

 برای که هستند افرادی سایر و حق صاحبان یعنی خود اعضای کنترل و مالکیت تحت و بوده انتفاعیغیر صورت

 .دارند مجوز رایتکپی دارای آثار از استفاده

 قانون به معروف" 3051900 اختراعات و هاطرح ،رایتکپی قانون انگلستان در رایتکپی به مربوط اصلی قانون

بر اساس  و است نشده تصویب جمعیمدیریت یهاسازمان ینهزم در خاص قانون کشور این در .است "رایتکپی

 1211 سال در که شودمی عمل 301(1212 اروپا اتحادیه بخشنامه) رایتکپی جمعیمدیریت دستورالعمل

 اجرای و نظارت مسئول 302انگلستان فکری مالکیت اداره .کرد تغییراتی اروپا اتحادیه از انگلیس خروج با همزمان

 بخشی از، انگلستان فکری یتمالک اداره .است( اروپا اتحادیه) رایتکپی جمعیمدیریت 1211 تمقررا با انطباق

 یكو  بوده یسدر انگل فکری یتاست که مسئول حقوق مالک یدولت ینهاد رسم و یكاداره ثبت اختراعات 

 است. 300یصنعت یو استراتژ ی، انرژاز وزارت تجارت ییسازمان اجرا

 309جمعیمدیریت یهاسازمان برای رفتار نامهآیین اصول" عنوان تحت یسند در ستانانگل یفکر یتاداره مالک

 سازمان رفتار نامهآیین تهیه در انگلیس جمعیمدیریت یهاسازمان که است کرده منتشر ییهادستورالعمل "

 .بود خواهد اصول این با منطبق آنها رفتار نامهآیین اصوال و کرده استفاده آن از خود

                                           
305 Copyright، Designs and Patents Act 1988 

301 The Collective Management of Copyright (EU Directive) 
302 Intellectual Property Office (IPO). http: //www.ipo.gov.ukl 
300 Department for Business, Energy and Industrial Strategy(BEIS) 
309 Principles of Codes of Conduct for Collective Management Organizations 
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 بر نظارت اصوال .است جمعیمدیریت یهاسازمان نظارتی عملکردهای به مربوط الزامات شامل مذکور اتمقرر

 حضور و نمایندگی گرچه .باشند آن اعضای نماینده که شودمی انجام کسانی توسط جمعیمدیریت سازمان

 .دباشمین نیز منتفی اما نیست مرسوم جمعیمدیریت هایسازمان در حقوقی اشخاص

 مختلفی حقوقی یهاقالب در که هستند خصوصی نهادهای صورت به انگلستان، در جمعیمدیریت یهاازمانس

 تعیین زمینه این در خاصی محدودیت ،موجود مقررات و شوندمی تشکیل محدود مسئولیت با شرکت نظیر

 سود هر که طوری به است محدود ضمانت با شرکت یك و بوده غیرانتفاعی PRS مثال عنوان به اند.نکرده

 خود اعضای منافع برای اساساً و گیردمی قرار استفاده مورد تجارت از مجدد استفاده برای شرکت از حاصل

  .شودمی تشکیل

 جمعیمدیریت هایسازمان حاکمیت و مدیریت بخش در( قضائیهقوه و مجریه قوه از اعم)  دولت انگلستان در

 صرفاً زمینه این در دولت نقش .دنندار میرس نماینده آنها در و دنکنمین استقبال موضوع این از نداشته، حضور

 .است نظارتی نقش

 و هانامهآیین در شکایات و اختالفات فصل و حل برای ییهاروش ،انگلیس جمعیمدیریت یهاسازمان

 در آنها سایتبو در که کنندمی یبینپیش حق صاحبان و کاربران مشکالت حل برای داخلی یهادستورالعمل

 نتیجه به شکایات به داخلی رسیدگی روند که میهنگا هاسازمان این اکثر در .دارد قرار همگان دسترس

 طرفانهبی و مستقل جایگزین اختالف حل سازوکارهای که کنندمی مراجعه 392مستقل دادگستر یك به رسد،مین

 این .است مستقل دولتی یهاارگان همه از و ودشمی ارائه خصوصی شرکت یك توسط سرویس این .کندمی ارائه

 حل در طرفین .دهد ارائه را اختالفات فصل و حل برای میغیررس و سریع وسیله یك دارد قصد شرکت

 .کنند پوشیچشم قانونی خسارت جبران برای خود حقوق از است ممکن اختالفات جایگزین اختالفات

                                           
392 Ombudsman. https://www.disputeresolutionombudsman.org/ppl-prs 
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 شکایت باید دارد را خود اثر حقوق نقض ادعای که حق رندهدا است، خصوصی حق یك رایتکپی که آنجا از

 با وی قرارداد نقض صورت در فقط جمعیمدیریت سازمان معمول، طور به .کند مطرح قضایی مراجع در را فردی

 به) کاربر یك کهمیهنگا شرایط، برخی در .کند دعوا طرح وی علیه دتوانمی قراردادبر اساس  و کاربری چنین

 کند،می نقض را جمعیمدیریت سازمان اعضای از زیادی تعداد حقوق( عاملسیستم اپراتور یك المث عنوان

 قواعد دارای که رایتکپی ویژه یهادادگاه ،انگلستان در .کند دعوا طرح خود اعضای طرف از دتوانمی سازمان

 .کندمی رسیدگی مرتبط حقوق و رایتکپی دعاوی به است، خود خاص صالحیت

 :انگلیس جمعیمدیریت یهاانسازم

 391هنرمندان یآورجمع نجمنا(1

 سروکار اروپا اتحادیه و انگلیس در هنرمندان طرف از آثار رایتکپی و مجدد فروش حق یآورجمع با انجمن این

 .دارد

  391نویسندگان یآورجمع و مجوز صدور جمنان(1

 نویسندگان برای نویسندگان توسط که است عیغیرانتفا سازمان یك نویسندگان یآورجمع و مجوز صدور انجمن

 .شودمی اداره

 393انگلیس سهام صاحبان حقوق یآورجمع نجمنا(3

 .است بصری و سمعی مجریان برای بریتانیا جمعیمدیریت سازمان تنها انجمن این

  392محدود مسئولیت با رایتکپی مجوز ژانسآ(2

                                           
391 Artists Collecting Society (ACS) 
391 Authors’ Licensing and Collecting Society (ALCS) 
393 British Equity Collecting Society (BECS) 
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 ویبولیتین آموزشی یآورجمع و مجوز صدور منانج به متعلق که است مجوز صدور نهاد یك آژانس این

(ALCS )ناشران مجوز صدور انجمن و (PLS )و دهد انجام آنها طرف از را جمعی مجوزهای تا است 

 .دهدمی ارائه دیجیتالی کپی و انبوه تکثیر برای مجوزهایی

  395هنرمندان و طراحی و رایتکپی جمنان(5

 هنرمندان حقوق مدیریت سازمان یك و است شده تأسیس هنرمندان برای هنرمندان توسط انجمن این

 .استمیتجس

 391انگلیس کارگردانان(1

 .کنندمی کار انگلستان در متحرک تصویر با که است کارگردانانیای حرفه انجمن

  392پخش حقوق آژانس(2

 .کندمی خدمت ولز در موسیقی صنعت به که است تلویزیونی رادیو پخش حقوق آژانس

  390محدود آموزشی ضبط ژانسآ(0

 .کندمی فراهم را آموزشی اتمؤسس برای را حقوق از استفاده مجوز آژانس این

  399هارسانه به سترسید محدود مسئولیت با سازمان(9

 .کندمی فراهم را هاروزنامه مطالب به دسترسی و مجوز هاسازمان برای

                                                                                                                                        
392 The Copyright Licensing Agency Ltd (CLA) 
395 Design and Artists Copyright Society (DACS) 

 
391 Directors UK 
392 Eos (The Broadcasting Rights Agency) 
390 The Educational Recording Agency Limited (ERA) 
399 NLA media access limited 
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 222صوتی اجرای محدود مسئولیت با شرکت(12

 .دهدمی را آنالین جمله از هاپخش سایر یا عموم برای شده ضبط سیقیمو پخش مجوز شرکت این

 221موسیقی برای اسآرپی محدود مسئولیت با شرکت(11

 .کندمی صادر را رایتکپی دارای موسیقی دادن قرار دسترس در یا اجرا پخش، برای موسیقی مجوزهای

  221ناشران مجوز صدور جمنان(11

 ژورنال، کتاب، کردن کپی برای نشر صنعت در را حقوق مدیریت خدمات ،شراننا از نمایندگی به انجمن این

 .دهدمی ارائه سایتوب و مجله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
222 Phonographic Performance Limited (PPL) 
221 PRS for Music 
221 Publishers Licensing Society (PLS) 
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 ( ماده واحده پیشنهادی3ضمیمه 

ط تشکیل و حقوق مرتب یو هنر یآثار ادبحقوق  موثر از یبهره بردار به منظورسازمان های مدیریت جمعی " 

به وزارت همراه با اساسنامه پیشنهادی خود را  یتقاضا ،یجمعتیریازمان مدس سیتاس یمتقاض .می گردند

ظرف  یالزم و کاف یهایبا انجام بررس ی. وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمکندیم میتقد یفرهنگ و ارشاد اسالم

با  یفقت اصولموجه اعالم نظر خواهد نمود. در صورت اعالم موا لیرد تقاضا  با دال ای رشیماه درباره پذ كیمدت 

در قالب  تواندیم یجمعتیریسازمان مد ،یاساسنامه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم بیتصو و تقاضا

طبق مقررات سازمان ثبت اسناد و امالک کشور به  یرانتفاعیغ ای یانجمن و به صورت انتفاع یا شرکت، مؤسسه

 ".شودیم ناختهش یمعجتیریمذکور تحت عنوان سازمان مد نیثبت برسد که همه عناو
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