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GESTIONAREA DREPTURILOR DE AUTOR PRIN 
INTERMEDIUL CONTRACTULUI DE TIP 360°

|  FLORIN MIHAILOV, 
SPECIALIST SECŢIA GESTIUNE COLECTIVĂ,
DIRECŢIA DREPT DE AUTOR, AGEPI

Termeni utilizaţi

  Companie de divertisment – termen generic 
ce desemnează producătorii respectivi – de la mi-
cile companii cu un studio de producţie până la 
corporaţiile internaţionale specializate în produce-
rea și distribuirea media (având în vedere evoluţia 
companiilor implicate în afi rmarea noilor artiști, 
contractele de tip 360° nu mai sunt doar o exclusivi-
tate a caselor de discuri).

  Royalty – (eng.) redevenţă din valorifi carea 
dreptului de autor.

  Label – (eng.) termen utilizat pentru desemna-
rea studiourilor de producţie și/sau a companiilor 
de promovare și de marketing al muzicii.

  Merchandising – (eng.) cuprinde suma me-
todelor, practicilor și operaţiunilor întreprinse în 
scopul promovării și susţinerii activităţii comerciale 
prin vânzarea obiectelor, hainelor și a altor bunuri 
aferente industriei muzicale, acestea fi ind identifi -
cate prin semne deja cunoscute publicului (precum 
marca, denumirile pieselor etc.).

  Endorsement – colaborare între companie și 
un artist (sau o altă persoană cunoscută) prin care 
compania obţine, în schimbul unei remuneraţii, 
dreptul de a folosi numele și imaginea artistului în 
promovarea propriilor bunuri.

Introducere

Dezvoltarea tehnologiilor moderne și, în speci-

al, impactul Internetului asupra afacerilor din in-

dustria creativă le-au creat companiilor de diver-

tisment condiţii favorabile pentru identifi carea 

unor noi posibilităţi de a obţine venituri bănești 

consistente, inclusiv prin utilizarea contractului 

de tip 360°.

Ce prezintă un asemenea contract? Este un acord 
între un artist/trupă și o companie de divertisment 
(case de discuri, labeluri independente, companii 
de producţie/management/promotion etc.). Con-
form respectivului acord, compania se obligă să 
ofere în totalitate sau parţial servicii precum: suport 
fi nanciar în formă de avansuri pentru înregistrarea/
producţia albumului, suport fi nanciar/tehnic/logis-
tic pentru concerte și turnee, publishing, distribuţie, 
parteneriate,  marketing și PR1, iar artistul se obligă 
să ofere, în schimb,  drepturile sale conexe/de autor. 
Astfel, artistul/trupa și compania sa se implică în co-
mun, obţinând profi t din mai multe surse de venit, 
nu doar din vânzările clasice de albume. 

Cu alte cuvinte, contractul de tip 360° este o 
înţelegere care oferă companiei unui artist posibili-
tatea de a acumula profi t din alte surse decât vânză-
rile pieselor propriu-zise. De exemplu, ori de câte ori 

1 The plain&simple guide to music publishing – Randall D. 
Wixen, Ed. Hal Leonard, Milwaukee 2014,  pg.24.
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Madonna vinde un parfum, un tricou ori, să zicem, 
apare într-un fi lm, o parte din onorariul ei merge 
către compania cu care are o asemenea înţelegere.

Mai înainte, labelul plătea artistului un royalty 
mic, acesta devenind și mai nesemnifi cativ după 
anumite reduceri (transport, taxe, impozite etc.). Ar-
tistul, de regulă, nici nu spera la un venit prea mare 
din remuneraţia ce i se cuvenea din vânzarea albu-
melor, dar, cel puţin, rămânea cu întreg venitul din 
prestaţii, turnee şi parteneriate. Contractul de tip 
360° reprezintă o modifi care esenţială a modului în 
care artiştii îşi primesc, mai nou, banii ce li se cuvin.

Primul contract clasic de tip 360° a fost semnat 
de Robbie Williams în anul 2002, după care au ur-
mat My Chemical Romance și Madonna. În câţiva 
ani, datorită posibilităţii pe care o oferă  labelurilor 
de a controla cât mai multe surse de venit, modelul 
360° a devenit un contract aplicat frecvent în indus-
tria muzicală internaţională.

Unul dintre cele mai mediatizate exemple de 
acord de tip 360° este contractul pe care l-a semnat 
în 2007 Madonna cu compania de organizare și me-
diatizare a concertelor Live Nation. Înţelegerea care, 
conform unor surse2, a constituit $120,000,000 pen-
tru o perioadă de mai mult de 10 ani oferea compa-
niei Live Nation nu doar drepturile la 3 albume ale in-
terpretei,  dar și drepturile ce ţin de turneele acesteia, 
articolele de promovare având inscripţionată marca 
„Madona”, sponsorizări, show-uri TV, fi lme etc.

Conţinutul contractului

Contractul de tip 360° este o inovaţie juridică 
ce pornește de la necesităţile moderne ale indus-
triei. Conform doctrinei civile, acesta este un con-
tract nenumit, deci un contract 360° nu conţine de 
fi ecare dată aceleași tipuri de clauze, ele variind în 
funcţie de negocierea părţilor asupra „cărţilor pe 
care le pune fi ecare în joc”.

În practică, această înţelegere poate lua forma 
mai multor contracte sau a unui singur  contract 
specifi c de sute de pagini, care cumulează elemen-
tele  caracteristice următoarelor contracte:

 ▪ contractul de producţie și înregistrare (pentru 
crearea și fi xarea pieselor);

 ▪ contractul de booking (pentru organizarea 
de concerte);

2 http://news.bbc.co.uk/2/hi/7047969.stm (accesat la 
09.03.2018)

 ▪ contractul de merchandising (pentru vânza-
rea de obiecte personalizate);

 ▪ contractul de endorsement (parteneriate cu 
companii terţe pentru a le promova produsele);

 ▪ contractul de publishing (valorifi carea opere-
lor în fi lme, reclame, cover-uri etc.);

 ▪ contractul de management (reprezentarea 
artistului de către un manager).

În lume au mai rămas trei case mari de discuri, 
adevăraţi rechini în industria internaţională de di-
vertisment: Warner  Group, Universal Group și Sony 
Enterteinment3. Odată cu oferta de colaborare cu 
o asemenea casă de discuri, vine și propunerea 
unui astfel de contract. Standardele marilor case de 
producţie diferă substanţial de prevederile incluse 
în contractele dintre artiști și companiile mai mici, 
precum labelurile independente.

Prin urmare, pentru o mai bună analiză a con-
tractului și a protecţiei de eventuale litigii și cla-
uze în detrimentul activităţii artistice, este ne-
cesar să atragem atenţia la următoarele clauze:

1) Termenul

Termenul unui contract reprezintă durata ra-
portului contractual și este una dintre pietrele de 
temelie ale contractului respectiv. Adeseori prevă-
zut la începutul acestuia, termenul poate fi  stipulat 
pentru perioade fi xe sau opţionale. Conform ter-
menelor stabilite, părţile se obligă să îndeplinească 
prevederile contractuale într-o perioadă bine de-
terminată, la expirarea căreia ele pot renegocia pre-
vederile sau pot pune capăt oricărui raport juridic. 

Totuși, cele mai frecvente în practica industriei 
de music bussines sunt termenele opţionale. Aces-
tea permit companiilor de divertisment să utilizeze 
anumite opţiuni în vederea continuării contractului 
pentru o anumită perioadă de timp. După expira-
rea termenului, compania poate prelungi durata 
contractului. De regulă, se stabileşte un termen 
de 3-7 ani sau realizarea a  2-4 albume, însă aceste 
particularităţi sunt aproape întotdeauna negociate, 
la fel ca şi clauzele prin care casele de discuri îşi re-
zervă dreptul de a rezilia contractul dacă vânzările 
nu se ridică la un anumit cuantum sau de a-l pre-
lungi automat în lipsa notifi cării exprese a părţilor. 

În practica internaţională, marile companii pre-
iau, de asemenea, formatul de tip ,,1+4”, în care con-

3 https://www.thebalance.com/big-three-record-labels-24
60743 (accesat la 07.03.2018)
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tractul își va înceta forţa juridică după 12 luni, însă, 
la dorinţa companiei, el poate fi  prelungit pe încă 
un an contractual, respectiv de 4 ori, dacă se consi-
deră că este necesar.

O altă categorie de termen opţional, termenul 
de tip „deschis”, utilizat în practica internaţională, 
ţine de realizarea unui anumit număr de albume, 
procesul creativ fi ind unul greu de limitat în plan 
temporal. Durata acestui tip de contract, preluat de 
unele companii, poate  ajunge la 10 ani și chiar mai 
mult, în funcţie de capacitatea artistului de a livra 
albume rapid și de a le încadra în campaniile de pro-
movare a materialului.

Termenul, de regulă, începe odată cu semnarea 
contractului, însă pot exista și anumite excepţii.

2) Obligaţiile și drepturile artistului/trupei

Obligaţiile reprezintă principalele sarcini pe care 
trebuie să le realizeze artistul. De regulă, acestea 
defi nesc numărul de albume care urmează să fi e 
livrate pentru o anumită perioadă. În contract pot 
fi  prevăzute, de asemenea, durata pieselor muzica-
le si numărul de lucrări care vor fi  incluse în album, 
unele clauze privind procedura de înregistrare a 
pieselor și producţiei muzicale ulterioare. La fel, 
pot fi  incluse prevederi cu referire la obligaţia de 
a conlucra cu anumiţi producători, instrumentiști, 
ingineri de sunet, aranjori, datele pentru sesiunile 
de înregistrări, precum şi alte informaţii importante 
pentru părţi.

De regulă, contractele de producţie și mana-
gement, mai cu seamă cele de tip 360°, prevăd 
obligaţia artistului de a informa compania referitor 
la acţiunile pe care le întreprinde și care au impact 
asupra carierei artistice sau imaginii sale, ceea ce in-
clude informarea companiei despre orice colaborări 
muzicale sau video, apariţii tv sau fi lme etc. În cazul 
în care intervine un  dezacord, de obicei, companiile 
au de spus ultimul cuvânt.

În contractele de tip 360°, companiile pot preve-
dea pentru artist și unele obligaţii privind  păstrarea 
bunei sale imagini și restricţionarea participării la 
un anumit gen de evenimente publice.

O atenţie deosebită trebuie acordată caracteru-
lui exclusiv al contractului și obligaţiilor interpre-
tului de a nu realiza colaborări cu artiștii caselor de 
producţie străine, limitarea la anumiţi compozitori 
sau genuri de muzică. Se recomandă includerea 
dreptului artistului de a realiza auditul companiei 

sale pentru a se asigura de legalitatea tuturor pro-
cedurilor şi încasărilor. 

3) Obligaţiile și drepturile companiei creative

Obligaţiile contractuale depind de fi ecare caz 
în parte și de specifi cul serviciilor ce le poate face 
compania. În contractul de tip 360° acestea prevăd 
mai mult decât obligaţia companiei de a oferi re-
surse fi nanciare pentru producerea albumului; ele 
includ și aspecte ce ţin de producerea și promova-
rea imaginii artistului și a tot ce creează acesta. În 
practică, astfel de contracte pot prevedea numărul 
de albume pe care trebuie să le producă compania 
alături de artist, numărul de concerte organizate, 
organizarea unui turneu, locaţiile pentru acestea şi 
bugetul alocat proiectului muzical.

 De asemenea, contractele pot include clauze cu 
privire la numărul de videoclipuri ce se obligă com-
pania să le producă pentru interpret, dar și bugetele 
ce vor fi  alocate pentru aceste videoclipuri.

Artiștii trebuie să acorde acestui punct din con-
tract o atenţie maximă, pentru a stabili în mod ex-
pres obligaţiile companiei în partea ce ţine de PR, 
marketing și suport pentru concerte.

4) Plata și cesiunea drepturilor de autor/co-

nexe

Clauzele din acest set sunt cele mai complexe și 
necesită un capitol aparte pentru studierea tuturor 
particularităţilor, însă anumite aspecte merită a fi  
totuși enunţate.

În funcţie de obligaţiile menţionate anterior, 
compania de producţie oferă în schimb anumite 
sume de bani. Marile companii obișnuiesc să acor-
de avansuri ce i-ar asigura un trai decent artistului și 
ar acoperi cheltuielile de înregistrare și producere a 
albumului muzical. Acest avans urmează a fi  dedus 
ţinându-se cont de valorifi carea ulterioară a muzi-
cii. În cazul contractelor standard, dacă avansul nu 
poate fi  dedus din primul album, această datorie va 
fi  recuperată din al doilea album, companiile pu-
tând chiar să-și rezerve dreptul de a continua con-
tractul până la deducerea totală a investiţiilor sale. 
Mai mult decât atât, multe trupe rămân cu datorii 
după ce lansează albume multi-platinum, fi indcă 
nu își pot onora datoriile faţă de casele de discuri 
pentru avansurile primite în momentul semnării 
contractului (de exemplu: 30 Seconds to Mars).

Este de remarcat faptul că în practică micile 
companii nu obișnuiesc totuși să acorde avansuri, 
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oferind în schimb mai multe libertăţi/drepturi artis-
tului/trupei.  

Deseori contractele de producţie preconizează 
cesionarea drepturilor asupra interpretării imprima-
te, drepturile asupra fonogramei rămânând com-
paniei care a investit în producerea fonogramei. 
Cesiunea poate lua forma drepturilor patrimoniale 
asupra tuturor operelor/fonogramelor/interpre-
tărilor imprimate care fac obiectul contractului. 
Unele companii, mai cu seamă cele de publishing, 
pot solicita cesiunea sau licenţierea drepturilor de 
autor asupra operei (ex. versurile din piesă sau linia 
melodică). În contractele 360°, obiectul cesiunii se 
extinde până la dreptul la valorifi carea imaginii ar-
tistului, numelui său, precum și oricărei mărci legate 
de activitatea acestuia.

În schimbul cesiunii/licenţierii, artistul/trupa 
primeşte o remuneraţie (royalty). Acest royalty, de 
obicei, este mărul discordiei, întrucât marile case 
de discuri menţionate anterior obișnuiesc să ofere 
unui artist începător, fără o bază consistentă de fani, 
în jur de 10-20% din venitul acumulat, iar unui artist 
de top – cel mult 30-50% din venitul provenit din 
vânzări.

În cazul contractelor de tip 360°, venitul acu-
mulat reprezintă, de obicei, tot ce produce artistul, 
deci nu doar venitul rezultat din valorifi carea ope-
relor sale muzicale, dar și cel provenit din videocli-
puri, fonograme, imagine, contracte de publicita-
te și de fi lm, sponsorizări, concerte, turnee etc., în 
funcţie de înţelegerea părţilor. Procentul poate fi  
altul decât în cazul venitului provenit din vânzarea 
pieselor muzicale și depinde iarăși de înţelegerile 
dintre părţi și de specifi cul fi ecărui caz. Cu privire 
la procentul dedus din alte venituri decât cele pro-
venite din vânzarea pieselor, menţionăm că majo-
ritatea contractelor prevăd de la 15% până la 30% 
din veniturile aferente muzicii.4 Referindu-ne, de 
exemplu, la turneul  „Monster Ball”, de 227.400.000 
de dolari, al lui Lady Gaga5, ne putem întreba dacă 
această sumă prezintă o sursă considerabilă și pe 
deplin justifi cată de venit pentru compania artistei. 
Totodată, trebuie să ţinem cont de faptul că, fără 
4 Traducere proprie, All you need to know about the mu-
sic bussines (Eighth Edition) – Donald S. Passman, ed. 
Simon&Schuster, New York, 2012, pg. 98.
5 https://www.billboard.com/articles/photos/live/471708/
lady-gagas-monster-ball-tour-breaks-record-for-debut-
headlining-artist (accesat la 09.03.2018).

acești bani, este puţin probabil ca Lady Gaga să fi  
putut asigura organizarea unui turneu de aseme-
nea anvergură.

În cazul caselor independente, acest procent 
poate creşte şi până la 50%, iar, în anumite situaţii, 
unele companii creative mai mici pot cere, în funcţie 
de paleta de servicii pe care le pot presta artistu-
lui/trupei, doar 30% din venitul total, eventual, cu 
posibilitatea de a ceda drepturile de autor/conexe 
artistului/trupei.

Este de remarcat faptul că aceste fl uxuri de ve-
nituri pot fi  încrucișate. Colateralizarea încrucișată 
a fost întotdeauna o caracteristică fundamentală 
a contractelor de producţie muzicală. Într-un con-
tract de înregistrare și producţie obișnuit, compa-
nia plătește artistului un avans pentru înregistrarea 
unui album, care îi asigură existenţa în timpul în 
care se execută acest lucru. Însă acest avans este 
recuperabil, ceea ce înseamnă că artistul trebuie să 
ramburseze banii oferiţi –  din veniturile ulterioare: 
adică, royalty-urile înregistrate. 

Dacă albumul se vinde în cantităţi mai redu-
se decât se evaluase și artistul nu câștigă bani 
sufi cienţi, cheltuielile rămân „nerecuperate”. Totuși, 
dacă unul din următoarele albume lansate în baza 
contractului se bucură de succes, redevenţele din 
albumul profi tabil pot fi  folosite pentru a recupera 
orice avans plătit pentru albumele anterioare. Ter-
menul tehnic pentru acest proces este colateraliza-
rea încrucișată. 

Aceeași situaţie se constată și în cazul unei 
înţelegeri de tip 360°, însă aici poate apărea o co-
lateralizare încrucișată din alte surse de venit decât 
muzica înregistrată. Astfel, de exemplu, venitul ar-
tistului din vânzarea tricourilor poate fi  folosit pen-
tru a compensa avansul plătit de companie pentru 
înregistrarea unui album. Ceea ce nu înseamnă 
neapărat că toate sursele diferite de venituri vor fi  
colateralizate, chestiunea în cauză fi ind soluţionată 
prin negocieri pentru  fi ecare caz în parte.

Concluzii

În ultimii 30 de ani, funcţiile fundamentale ale in-
dustriei muzicale converg spre generarea și exploa-
tarea drepturilor de proprietate intelectuală și, în 
pofi da provocărilor publice majore ale regimului de 
proprietate intelectuală, determinate de internet și 
de partajarea răspândită a fi șierelor, aceste drep-
turi vor rămâne o sursă importantă de venit pentru 



INTELLECTUS 1/2018 | 19 

A
P
Ă

R
A

R
E

A
 D

R
E

P
T

U
R

IL
O

R
 D

E
 P

I/
 

P
R

O
T

E
C

T
IO

N
 O

F
 I

P
 R

IG
H

T
S

companiile din viitor prin licenţierea pieselor pen-
tru televiziune, reclame, site-uri web etc.

În mod tradiţional, producţia și mai ales 
distribuţia CD-urilor constituie segmentul din in-
dustria muzicală cu cele mai mari profi turi. Formatul 
CD a fost în mare parte responsabil pentru boom-ul 
industriei de înregistrări de fonograme din anii '90, 
marile case de discuri specializându-se în producţia 
și distribuţia CD-urilor. Deși vânzările de CD-uri au 
scăzut în primii câţiva ani ai secolului XXI, case-
le de discuri au susţinut că acest lucru a fost cau-
zat în principal de piraterie și că declinul prezintă 
o problemă de moment, care ar putea fi  eliminată 
prin îmbunătăţirea aplicării drepturilor de proprie-
tate intelectuală.

Totuși, în ultimii ani devine tot mai evident fap-
tul că declinul vânzărilor de CD-uri nu este doar o 
problemă de moment și, în plus, este puţin probabil 
ca vânzările de muzică digitală să compenseze scă-
derea veniturilor provenite din vânzarea CD-urilor. 
Companiile s-au văzut nevoite să dezvolte fl uxuri 
alternative de venituri și astfel au devenit adepte 
ale abordării 360°.

Cazul trupei „30 Seconds to Mars” prezintă un 
exemplu elocvent cu privire la fenomenul în cau-
ză. În 2008, formaţia a dorit să-și rezilieze unilateral 
contractul cu Virgin, un label aparţinând casei de 
discuri EMI, după ce contractul semnat funcţionase 
timp de peste nouă ani. EMI a acţionat în judecată 
trupa, solicitând compensarea a 30 de milioane de 
dolari pentru investiţiile în albumele  precedente, 
pe care formaţia nu le-a produs conform acordului 
dintre părţi. În timp ce compania insista asupra exe-
cutării integrale a contractului, trupa care semnase 
cu labelul Virgin pe un termen de peste nouă ani, 
deci până la acea dată, a ripostat că, potrivit legilor 
din California, artiștii nu pot fi  legaţi printr-un con-
tract de acest tip pe un termen mai mare de șapte 
ani. În acest caz, instanţele nu au ajuns niciodată la 
o decizie; a urmat o tranzacţie de împăcare, litigiul 
fi ind soluţionat de către părţi în aprilie 20096.

Nu există în industria muzicală internaţională 
prea multe precedente privind contestarea con-
tractelor și, în special, aspectele prezentate mai sus. 
Aceasta se explică prin faptul că, pe de o parte, exis-

6 http://www.businessinsider.com/30-seconds-to-mars-
emi-settle-30-million-lawsuit-ink-new-deal-2009-4 (accesat 
la 08.03.2018)

tă o reticenţă puternică pentru ca artiștii să dea în 
judecată compania lor de înregistrare şi producţie, 
iar, pe de altă parte, atunci când o companie este 
acţionată în judecată, litigiile ce ar putea deveni 
precedente judiciare sunt soluţionate de către părţi 
înainte de a fi  pronunţată o hotărâre judiciară asu-
pra obiectului litigiului.

Contractul de tip 360° este un nou standard în 
industria creativă, deşi, la prima vedere, pare a fi  
un troc având drept consecinţă limitarea propriului 
management şi a surselor de venit ale artistului, în 
schimbul şansei de a-și construi o carieră de succes. 
Ne place sau nu, însă realitatea zilelor noastre, când 
oamenii achiziţionează tot mai puţină muzică, de-
termină companiile de divertisment să caute noi 
surse de profi t pentru a-şi continua activitatea. În 
virtutea unui asemenea contract, argumentele ca-
selor de discuri sunt logice și legitime, atâta timp 
cât anume ele investesc resurse considerabile în 
dezvoltarea noilor proiecte artistice.

Din păcate, mulţi artişti nu sunt dispuși să ana-
lizeze judicios aceste contracte, grăbindu-se să 
apuce primul „bilet salvator”. Și oricât de originale/
extravagante, oricât de valoroase ar fi  clipurile pro-
duse de ei, de multe ori rămân datori faţă de casele 
de discuri și, ulterior, își declară nemulţumirea faţă 
de acestea. Din considerentul dat, este absolut 
necesar ca fi ecare artist/trupă/manager să-și an-
gajeze un jurist/avocat specializat în industria cre-
ativă pentru a-și putea apăra interesele în procesul 
complicat de negociere a clauzelor contractuale, 
precum şi în soluţionarea altor diverse probleme 
legate de colaborarea cu producătorii/companiile 
de divertisment. Numai în acest mod ei vor putea 
să diminueze riscurile inerente activităţii lor şi să-și 
asigure o carieră artistică de succes.

REZUMAT

Gestionarea drepturilor de autor prin inter-

mediul contractului de tip 360°. Astăzi, când vân-
zările de înregistrări sunt în declin, companiile de 
divertisment le oferă tot mai des artiștilor contracte 
de drept de autor de tip 360°, acestea permiţându-
le companiilor să benefi cieze de veniturile colecta-
te, în mod tradiţional, numai de artiști. Contractele 
de tip 360° sunt acorduri ce permit unei companii 
de discuri să participe la valorifi carea fl uxurilor de 
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venituri rezervate, de obicei, prin vechile tipuri de 
contracte, exclusiv artistului. Companiile de dis-
curi se implică prioritar la valorifi carea veniturilor 
obţinute din fl uxuri noi, cum sunt turneele, mărfu-
rile și parteneriatele, decât la împărţirea veniturilor 
obţinute doar din vânzări. În timp ce unele contrac-
te de tip 360° asigură, pur și simplu, obţinerea de 
către companie a unui procentaj din toate fl uxurile 
de venituri, alte acorduri prevăd implicarea deplină 
a acesteia în gestionarea  activităţii, precum și a ca-
rierei artistului. În cadrul acestui model mai agresiv, 
compania preia, în esenţă, rolul artistului-manager 
și se implică în luarea deciziilor privind majoritatea 
acţiunilor artistului/trupei.

ABSTRACT

Managing Copyright Through the 360  ° Con-

tract. Today, when record sales are declining, en-
tertainment companies increasingly off er artists 
360 copyright contracts, allowing companies to 
benefi t from revenue traditionally collected by ar-
tists only. 360° contracts are contracts that allow 
a record company to participate in the use of re-
served revenue streams, usually through old types 
of contracts, exclusively to the artist. Record com-
panies are primarily committed to using revenue 
from new streams, such as tournaments, commo-
dities and partnerships, rather than dividing sales 
revenue alone. While some 360  ° contracts simply 
ensure that the company earns a percentage of 
all revenue streams, other agreements provide for 
full involvement in the management of the acti-
vity as well as the artist’s career. Within this more 

aggressive model, the company basically takes 
on the role of the artist-manager and is involved 
in making decisions on most of the artist,s/band’s 
actions.

РЕФЕРАТ 

Управление авторскими правами посред-

ством договора «360°». В настоящее время, 
когда продажи на рынке звукозаписи падают, 
развлекательные компании все чаще предлага-
ют исполнителям заключать авторские догово-
ры «360°», что позволяет компаниям пользовать-
ся доходами, традиционно собираемыми толь-
ко артистами. Договоры «360°» – это соглаше-
ния, позволяющие звукозаписывающей компа-
нии участвовать в использовании потоков дохо-
дов, которые, как правило, предназначались до-
говорами старого образца исключительно для 
исполнителей. Звукозаписывающие компании в 
основном стремятся извлечь выгоду из доходов, 
полученных из новых потоков денежных посту-
плений, таких как турне, товары и партнерства, а 
не участвовать только в распределении доходов 
от продаж. В то время как договоры «360°» про-
сто обеспечивают получение компанией опре-
деленного процента от всех потоков поступле-
ния доходов, другие соглашения предусматри-
вают ее полное участие в управлении деятель-
ностью, а также в карьере артиста. В рамках этой 
более агрессивной модели компания в основ-
ном принимает на себя роль артиста-менеджера 
и участвует в принятии решений по большин-
ству действий исполнителя/группы.


