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مقدمه
مدیریت و اجرای صحیح حق مؤلف و حقوق مرتبط تأثیر بسزایی در رشد و موفقیت صنایع فرهنگی و هنری کشورها دارد .رشدد روزافدزون
فناوریهای نوین ارتباطی موجب تسهیل استفادههای مجاز و غیرمجاز از آثار ادبی و هنری گردیده است و صاحبان آثار ،دیگدر بده تنهدایی
قادر به کنترل استفادههای مجاز یا غیرمجاز از آثارشان نیستند.
مدیریت جمعی حق مؤلف و حقوق مرتبط ،نظامیاست که به موجب آن پدیدآورندگان و صاحبان آثار به یك سازمان مدیریت جمعی اجازه
اداره و اجرای حقوقشان از جمله نظارت بر استفاده از آثار ،مذاکره با استفادهکنندگان ،اعطای مجوز استفاده و جمعآوری و تقسیم درآمدد را
میدهند .سازمان مدیریت جمعی به عنوان واسطهای میان صاحبان آثار و مصرفکنندگان عمل کرده ،از یدك طدرف موجدب اجدرای مدؤثر
حقوق صاحبان آثار شده و از طرف دیگر امکان دسترسی آسان و منصفانه استفادهکنندگان به آثار را فراهم میکنند.
در این طرح پژوهشی به موضوعات اصلی سازمانهای مدیریتجمعی ،بررسی قوانین و مقررات کشورهای گوناگون و همچنین آییننامههای
داخلی سازمانهای مدیریتجمعی موفق دنیا پرداخته شده است .همچنین ضمن ترسیم وضعیت مطلدو و اراهده راهکارهدای عملیداتی در
خصوص بهبود وضعیت سازمانهای مدیریت جمعی ،در نهایت پیشنویسی از قانون مدیریت جمعدی حدق مولدف و حقدوق مدرتبط و مداده
واحدههای مربوط به آن پیشنهاد شده است.

سازمان مدیریتجمعی
تعریف :مدیریت جمعی عبارت از اجراي حق مؤلف و حقوق مرتبط توسط سازمانهایی است كه به نفع و از طرف مالكان حقوق
عمل میكنند ،در واقع سازمانی است با تشكيالت خاص براي وصول و توزیع حقاالمتيازهایی كه مصرفكنندگان در قبال
استفاده از آثار اعضایش میپردازند و هدف سازمان ،ارتقاي منافع مادي و معنوي اعضایش است. .

اهداف:

وظایف:

•

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

•

تسهیل دسترسی به آثار برای مصرفکنندگان

•

سازماندهی پروسه جمعآوری حق امتیازها

• انعقاد قرارداد عضویت با صاحبان حق

•

کاهش هزینههای قراردادی و هزینههای مذاکره با صاحبان حق و مصرفکنندگان آثار

• اعطای مجوزهای گوناگون به مصرفکنندگان آثار

•

در نظر گرفتن روشهای عادالنه ،کم هزینه و کارآمد جهت حل و فصل اختالفات

• جمعآوری حق امتیازها

•

مدیریت اطالعاتی حقوق و شناسایی صاحبان آثار

• توزیع درآمدهای حاصله بین صاحبان آثار

•

مدیریت حقوق متعدد صاحبان حق

• حل و فصل اختالفات

• فراهم کردن پایگاه اطالعاتی و فهرستهای جامع از آثار ادبی و هنری و

صاحبان حقوق

ساختار و سازوکار اجرایی سازمانهای مدیریتجمعی
مقامات

اعضا

•

مجمععمومی

•

هیأت مدیره

اصوالً اعضای یك سازمان مدیریتجمعی همدان صداحبان حقدوقی

•

رهیس

هستند که تقاضدای عضدویت کدرده و یدا بدا سدازمان وارد قدرارداد

•

واحد نظارتی

شدهاند.
ادارات اصلی

ادارات فرعی (کمیته و کارگروهها)

یك سازمان مدیریتجمعی حداقل باید دارای دو اداره اصلی باشد:

حداقل دو واحد خدماتی شامل:

 -اداره مؤلفان ،مصنفان ،ناشران و سازمانهای مدیریتجمعی خارجی

•

اداره امور فنی

 -اداره مشتریان(مصرفکنندگان).

•

اداره امور مالی

منافع مدیریت جمعی
برای صاحبان آثار

برای قانونگذاران

برای جامعه

• امکان تمرکز روی فعالیتهای خالقانه

• اجرای قانون

• عدم درگیری در امور حقوقی و قضایی

• رعایت نرمهای بینالمللی

• رفاه اقتصادی
• ایجاد شغل

• دریافت سود مالی استفاده از اثر
• افزایش استفاده از آثار

صاحبان حقوق مالکیت
آهنگساز،
موسيقیدان ،مصنف

مولفان (نویسنده،
شاعر ،مترجم ،خالق
هر اثر هنري یا ادبی)

اجراكننـدگان
(خواننـده ،بازیگر،
مجري و)...

نقاش ،هنرمند تجسمی

سازمان پخش رادیو
تلویزیونی

توليدكنـنده فونوگرام
(اثر صوتی تصویري)

انواع حقوق
حق تكثير

حق حرمت نام

حق عرضه و توزیع

حق حرمت اثر

حق اجراي عمومی

حق ضبط

حقوق مادي

حق اقتباس

حقوق معنوي

حق پخش رادیو تلویزیونی

انواع مدلهای سازمان مدیریت جمعی
• صدور مجوز استفاده از آثار به نمایندگی از اعضای
خود
• تعیین شرایط بهره برداری از اثر و تعرفه ها توسط
دارنده حق

• سازمان= دالل و مرکز مجوزدهی ،عدم دخالت در
دریافت اجرت و حق تألیف ،کسر هزینه های مدیریت
• مثال :فدراسیون بینالمللی سازمانهای حقوق تکثیر
(ایفررو)

• مستقیماً طرف مذاکره با استفادهکنندگان
• تعیین حق امتیازها
• تعیین شرایط استفاده از آثار اعضا
• انعقاد قرارداد با استفادهکنندگان
• وصول حق امتیازها
• در هیچ یك از مراحل ،استفاده کننده با
پدیدآورنده طرف مذاکره مستقیم قرار نمیگیرد.

• اهتالف و همکاری سازمانهای ملی حق تکثیر ،مرکز

• اهتالفی از سازمانهای مدیریت جمعی مستقل که مجوز استفاده از
آثار سازمانهای عصو اهتالف را صادر می کنند.
تسهیلگر مذاکره بین سه گروه تولیدکنندگان آثار چندرسانهای،
مصرفکنندگان آثار و صاحبان حقوق
• ظرفیت نظارت بر بهرهبرداری از آثار و مبارزه با سرقت آثار را دارند.
• اغلب به منظور حل مشکل تولید آثار چندرسانهای (آثاری که از تعداد
زیادی آثار و مجموعههای موجود خلق میشوند ).به وجود میآیند.
مثال:
• سی ام ام وی در آلمان ،اهتالفی از  9جامعه مدیریت جمعی حقوق
مؤلفان و صاحبان حقوق مرتبط

• غیر انتفاعی تسویه حقوق کپی رایت

• سازمان کوپی اوستو در فنالند ،اهتالف بیش از  44سازمان مدیریت
جمعی است

مرکز تسویه حقوق

مدیریت جمعی سنتی

مکان واحد ارائه خدمات

شیوههای کسب حق توسط سازمانهای مدیریتجمعی
مجوز ضمنی (رویکرد جبران خسارت)
کسب اجازه اولیه از صاحبان حقوق مادی برای سازمان مدیریتجمعی اجباری شناخته شده است ،اما محددوده فعالیدت سدازمان صدرفاً محصدور بده
مجوزهای بهرهبرداری اختیاری نبوده و پس از کسب اجازه اولیه در حوزه مجوزهای اختیاری ،سازمان مدیریتجمعی میتواند در محدوده مجوزهدای
بهرهبرداری اجباری (قانونی) نیز فعالیت نماید.

اماره (فرض) قانونی
اجازه اولیه دارنده حقوق مادی در قوانین کشورها فرض شده است (بندد مداده  11قدانون حدق مؤلدف آلمدان) و در مدوارد نقدح حدق ،سدازمان
مدیریتجمعی به صورت خودکار قاهم مقام دارنده حق شناخته شده و عهدهدار مدیریت حقوق وی میشود .البته دارندده حدق میتواندد از ایدن ندو
حمایت صراحتاً چشمپوشی کند و یکی از فرصتهایی که در محاکم برای ناقضان حق پیشبینی شده اسدت ،امکدان اثبدات عددم اعطدای حدق و یدا
چشمپوشی دارنده حق از این امتیاز قانونی است.

مجوز اجباری
صدور مجوز اجباری ،هم در حوزه مالکیت ادبی هنری و حقوق مرتبط و هدم در حدوزه مالکیدت صدنعتی امکدانپدذیر اسدت .بدا توجده بده مقدررات
کنوانسیونهای بینالمللی صدور مجوزهای یاد شده به طور کلی به دو جهت صورت میگیرد :اول به هنگام سوءاستفاده دارنده حق از حقوقی که بده
او تعلق گرفته است .دوم در مواقعی که منافع عمومی از قبیل حفظ بهداشت عمومی ،دفا ملی ،اعمال ضددرقدابتی ،اسدتفاده دولتدی و غیدره اقتضدا
میکند.

انواع سازمانهای مدیریتجمعی در جهان

سیستم مدیریت مشترک حقوق
• در سیستم مدیریت مشترک ،عناصر جمعی کمرنگ شده و جای خود را به عناصر کامالً شخصی دادهاند ،یعنی تعرفهها ،شرایط مجدوزدهی و
قواعد توزیع توسط خود اعضا و به صورت شخصی تعیین میشود و سازمان نقشی در تعیین آنها ندارد و تنها بده عندوان یدك منبدع و مرکدز
صدور مجوز بر اساس شرایط تعیین شده توسط اعضا و جمعآوری و توزیع درآمدها عمل میکند .در این سیستم به جای توزیع واقعی درآمد،
هزینههای مدیریت کسر شده و مابقی به صاحب اثر یا حق پرداخدت میشدود .ایدن سیسدتم ،نقدش مهمدی در مددیریت حقدوق در محدیط
دیجیتال ،صدور مجوز استفادههای آنالین و مجوز محصوالت چندرسانهای دارد.

سیستم مدیریتجمعی حقوق
• در سیستم مدیریتجمعی حقوق ،مدیریت بر اساس یك عنصر جمعی صورت گرفته و سازمان به اراهه اهداف جمعی میپردازد ،یعنی به طور
مثال تعرفهها ،شرایط مجوزدهی و قواعد توزیع درآمدها یکسان و برای کل اعضا مشابه است و توسط سازمان تعیین میشود.

نمونهای از سازمانهای مدیریتجمعی موفق جهانی -سیزاک
کنفدراسیون بینالمللی جوامع مؤلفان و آهنگسازان (سیزاک)

کنفدراسیون بینالمللی جوامع مؤلفان و آهنگسازان یا «سیزاک» یك سازمان بینالمللی غیردولتی (خصوصدی) و غیدرانتفداعی اسدت کده بده عندوان
بزرگترین شبکه بینالمللی انجمن مؤلفان در حمایت از حقوق و ارتقا منافع آنها در سراسر جهان شناخته میشود« .سدیزاک» از جملده سدازمانهای
مدیریتجمعی است که همکاری نزدیکی با سازمان جهانی مالکیت فکری دارد و در سال  2002موافقتنامه همکاری با این سازمان منعقد کرده است.

هدف اصلی هر دو سازمان ارتقا حمایت از حقوق کپیرایت و مالکیت فکری در سراسر جهان است .اهم موارد همکاری این دو سازمان عبارتند از:
 oهمکاری در فعالیتهای مربوط به ارتقا سطح آگاهی و در صورت امکان در توسعه و تقویت زیرساختهای الزم برای سازمانهای مدیریتجمعی؛
 oبرنامههای آموزشی برای اینکه شرکا بتوانند دورههایی را برای آموزش کارکنان سازمانهای مدیریتجمعی در کشورهای در حدال توسدعه برگدزار

کنند؛
 oفناوری اطالعات شامل توسعه رویههای مستندسازی ،شناسایی و تبادل و مدیریت اطالعات.

نمونهای از سازمانهای مدیریتجمعی موفق جهانی  -سیزاک -ادامه
فعاليتها وخدمات اصلی سيزاک:
•  4ميليون خالق اثر
 تقویت و توسعه شبکههای بینالمللی جوامع کپیرایت؛

•  232جامعه

 تضمین ایجاد موقعیت برای پدیدآورندگان و سازمانهای مدیریتجمعی آنها در صحنه بینالمللی؛

• بيش از  120كشور

 اتخاذ و پیادهسازی معیارهای کیفیت و کارایی فنی برای افزایش قابلیت همکاری جوامع کپیرایت؛

• پنج مجموعه آثار

 حمایت از توسعه استراتژیك جوامع در هر منطقه و در هر مجموعه آثار؛

 موسيقی

 حفظ یك پایگاه داده مرکزی که به جوامع امکان تبادل مؤثر اطالعات مؤثر میدهد؛

 آثار صوتی تصویري

 مشارکت در بهبود قوانین و روشهای کپیرایت ملی و بینالمللی.

 هنرهاي تجسمی
 نمایش
 ادبيات

نمونهای از سازمانهای مدیریتجمعی موفق جهانی  -ایفررو
فدراسیون بینالمللی سازمانهای حقوق تکثیر (ایفررو)
 -فدراسیون بینالمللی سازمانهای حقوق تکثیر (ایفررو) یك سازمان بینالمللی غیردولتی است.

 ایفررو در سال  1984به عنوان یك مجمع غیررسمی ،بستری برای تبادل اطالعات و تسهیل ارتباط بین اعضای خود تأسیس شد .از سال  ،1988ایفررویك فدراسیون مستقل است که واجد شرایط نمایندگی اعضای خود در برابر نهادهای ملی و بینالمللی است .طی سالهای گذشته« ،ایفدررو» بده یدك
سازمان فعال و مستقل تبدیل شده است که با فعالیتها ،نشریات و رویدادهای زیادی به اعضای خود خدمت میکندد و سدازمانهای حدق تکثیدر را در
سراسر جهان به هم پیوند میدهد.
بيانيه مأموریت ایفررو:
ایفررو تالش میکند تا به منظور استفاده بینالمللی از حق نسخهبرداری مبتنی بر متن و تصویر و از بین بردن کپی غیرمجاز با ارتقا مدیریتجمعی کارآمدد
حقوق از طریق سازمانهای حقوق تکثیر برای تکمیل فعالیتهای پدیدآورندگان و ناشران کار کند.
ایفررو برای انجام مأموریت خود ،توسعه مطالعات و سیستمهای تبادل اطالعات؛ روابط بین اعضا و به نمایندگی از اعضا؛ و روشهای مؤثر برای انتقال حقوق
و هزینهها در بین صاحبان حقوق و استفادهکنندگان ،را مطابق با اصل رفتار ملی تقویت میکند.

مدیریتجمعی در کشور ترکیه
مقررات مربوط به مدیریتجمعی به طور كامل مطابق با دستورالعملهاي اتحادیه اروپا (به طور عمده با دستورالعمل اتحادیه اروپا در
مورد مدیریتجمعی) و با تمركز ویژه بر مقررات مربوط به شفافيت ،پاسخگویی و حكمرانی خوب است.









 1فدراسیون مدیریتجمعی برای ناشران
 10انجمن مدیریتجمعی در خصوص آثار سینمایی
 6انجمن مدیریتجمعی آثار موسیقایی
 8انجمن مدیریتجمعی در خصوص آثار ادبی و هنری
 1انجمن مدیریتجمعی در خصوص پخشکنندگان رادیو تلویزیونی
 1انجمن مدیریتجمعی در خصوص آثار هنری
 1انجمن جمعی درخصوص هنرمندان تئاتر

مسام در سال 1986برای مدیریت حق تکثیر مکانیکی و اجرای حقوق صاحبان آثدار موسدیقایی ،آهنگسدازان ،تنظدیمکننددگان و ناشدران آثدار
موسیقی تأسیس شد.
انجمن مویور بير (انجمن کپیرایت برای اجراکنندگان موسیقی) در سال  2000توسط  51موسیقیدان تأسیس شد.
سازمان مویاپ در سال  2000در قالب یك سازمان غیرانتفاعی برای حقوق مجداور تولیدکننددگان آثدار صدوتی (فوندوگرام) بده عندوان انجمدن
مدیریتجمعی تولیدکنندگان و نماینده صنعت موسیقی ترکیه ،تأسیس شد.

سوابق نظام مالکیت معنوی و مدیریتجمعی در ایران
قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصو  :1348اولین قانون حق مؤلف ایران .در ماده  5این قانون ،امکان انتقال حقوق به رسمیت شدناخته شدده امدا
اشارهای به وجود چنین سازمانهایی و قابلیت اداره حقوق از طرف آنها نشده است.

سازمان مدیریت جمعی برای اولین بار در پیشنویس الیحه قانون جامع مالکیت ادبی ،هنری و حقوق مرتبط ( )1389که از مدل پیشنهادی سازمان جهانی مالکیت فکدری
الگو گرفته ،مورد توجه قرار گرفته است .سیر تدوین الیحه مذکور به این صورت بوده است که در قانون برنامده چهدارم توسدعه اقتصدادی ،اجتمداعی و فرهنگدی جمهدوری
اسالمی ایران مصو  1383در بند (الف) ماده  45به «طراحی و استقرار کامل نظام جامع حقوق مالکیت معنوی ،ملی و بینالمللی و پیشبینی ساختارهای اجرایی الزم» و
در بند (ز) ماده « 130پایهگذاری و تضمین بنیادهای حقوق مالکیت ...معنوی در قلمرو قضاهی» حکم میشود.
بر این اساس ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در سالهای  1383و  1384پیشنویسی را در  86ماده آماده کرد .سپس طدی سدالهای  138۷تدا  1389در کدارگروه نظدام
حقوقی و مالکیت فکری دبیرخانه شورای عالی اطال رسانی نسخه دوم پیشنویس در  180ماده تهیه شد.
در اردیبهشت ماه  ، 1389در نخستین همایش مالکیت فکری در کشور ،بر لزوم تدوین الیحهای در حمایت از حقوق مؤلفان و هنرمندان تأکید شد و از دولت درخواست شد

در سریعترین زمان الیحه دفا از حقوق مالکیت ادبی و هنری را به مجلس تقدیم کند.
در سند نقشه جامع علمیکشور مصو « ،1389ساماندهی نظام مالکیت فکری در حوزههای علم و فناوری» و «تقویت و ساماندهی قدوانین و مقدررات مالکیدت فکدری در

عرصۀ مقاالت علمی و کتب علمی و پایاننامهها» مورد اشاره قرار گرفته است.

بررسی امکان تأسیس سازمان مدیریتجمعی در ایران با استفاده از سازوکارهای موجود
 در حوزه قانونی و قضاییاز سال  1389رسيدگی به جرائم مربوط به نقض كپیرایت و حقوق مرتبط در دادسراي فرهنگ و رسانه انجام میپذیرد.

• حوزه فعالیت دادسرای فرهنگ و رسانه در ده محور «میراث فرهنگی ،چاپ و ادبیات هنری ،هنرهدای اجرایدی ،هنرهدای تجسدمی ،سدینما ،رادیدو،
تلویزیون ،طبیعت و مساهل مربوط به محیطزیست» میباشد.
• مبنای رسیدگی در دادسرا و دادگاههای مربوط ،قوانین موجود است که مهمترین آنها قانون حمایت از مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصو ،1348

قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی  ،1352قانون تجارت الکترونیکی ،1382قانون جراهم رایانه ای  1388میباشد.
دستاورد

آراء متعددي در خصوص نقض حقوق مؤلفان و هنرمندان صادر شده است.

راه حل

ضرورت تصویب "الیحه جامع حمایت از مالكيت ادبی و هنري و حقوق مرتبط"

بررسی امکان تأسیس سازمان مدیریتجمعی در ایران با استفاده از سازوکارهای موجود
 استفاده از انجمنها و نهادهای موجود فرهنگیدر حال حاضر نهادهای صنفی متعدد فرهنگی و هنری نظیر خانه سینما ،خانه هنرمندان ،انجمن سینمای جوانان ایران ،خانه تئاتر ،خانه موسیقی ایران،
انجمن ادبی ایران ،انجمن خوشنویسان ایران ،بنیاد سینمایی فارابی و  ...در کشور وجود دارد.
به طور مثال هدف از تشکیل خانه سینما بر اساس اساسنامه ،کمك به پیشرفت فرهنگ و هنر کشور از طریق تدالش در جهدت حفدظ و صدیانت حقدوق
مادی و معنوی دست اندرکاران حرفهای در امر تولید ،توزیع و نمایش هنر صنعت سینما از طریق ایجاد امنیت شغلی ،تأمین اجتماعی و همچنین کمدك
به فعالیتهای فرهنگی ،پژوهشی و آموزشی به منظور ارتقای دانش معنوی و حرفهای اعضاء است.
اهداف مذكور شبيه اهداف كلی تأسيس سازمانهاي مدیریتجمعی به خصوص در زمينه

حمایت از حقوق مادي و معنوي اعضا است.
خانه سينما داراي مجمععمومی ،هيأتمدیره و بازرس است كه از این جهت نيـز كليـات
ساختار یک سازمان مدیریتجمعی را دارا میباشد.

بررسی امکان استفاده از خانه سینما برای ایجاد سازمان مدیریتجمعی
اگر خانه سینما بخواهد در شرایط فعلی ،فعالیت خود را به عنوان یك نهاد مدیریتجمعی ادامه دهد ،اقدامات زیر را باید انجام دهد:
الف) آگاهی بخشی و اطالعرسانی به كليه اعضا در خصوص حقوق مالكيت ادبی و هنري و امتيازات مدیریت حقوق به این روش؛
ب) تشكيل یک كارگروه متشكل از متخصصان و بررسی:
 تعیین قلمرو اراهه خدمات مؤسسه :انوا آثارو انوا حقوق ،فضای مجازی ،انوا مجوزها ،نحوه قیمتگذاری ،نحوه کسب اختیار از صاحبان حق ،سیاست
توزیع درآمد
 ابعاد گوناگون موضو و آنالیز نقاط قوت و ضعف مدیریتی و ساختاری خانه سینما
 شناسایی فرصتها و تهدیدها و تعیین استراتژی بازاریابی
 شناسایی مشتریان اصلی و نحوه تعامل مناسب با مشتریان
 تأمین نیروی انسانی کارآمد :تعامل صحیح با کاربران ،اعضا و سایر ذینفعان

 به روزرسانی و تأمین سیستم عاملها (اتوماسیون)
 تشکیل اداره حقوقی قدرتمند
 تغییر اساسنامه/جلسه مجمع عمومی

علت عدم تحقق تأسیس سازمان مدیریتجمعی در ایران با استفاده از سازوکارهای موجود
در صورتی كه امكان تأسيس نهاد مدیریتجمعی بر اساس ساختار شركتها تجاري و مؤسسات و انجمنها در ایران فراهم است،
علت عدم تحقق این موضوع تا به امروز چه بوده است؟
 -1عدم آگاهی اکثر ذینفعان نظیر پدیدآورندگان و هنرمنددان از

وجود و سازوکار سازمانهای مددیریتجمعی کپیرایدت و حقدوق
مرتبط در خارج از کشور؛
 -2عدم اعتماد به سداختارهای موجدود بددون پشدتوانه قدانونی و
دولتی؛
 -3بیتوجهی عمومی در رعایدت حقدوق ذینفعدان آثدار ادبدی و
هنری از سوی نهادهای حکومتی (مانند سازمان صددا و سدیما در
عرضه و پخش بددون مجدوز آثدار) و نهادهدای خصوصدی (مانندد

دانلودهای غیرقانونی و تکثیر انبوه ،خرید و فروش بددون مجدوز و
آشکار در فروشگاهها و سایتهای اینترنتی) و ایجاد حس ناامیدی
از امکان احقاق حق و مدیریت حقوق توسط نهادهای فعلی.

جمعبندی
 اگرچه به نظر میرسد ایجاد سازمان مدیریتجمعی با تغییر ساختار و سازوکارهای نهادهای فعلی کشور ،غیرممکن نیست اما این کار با دشواریهایی از

جهت هماهنگی با بخشهای مختلف کشور و حتی ذینفعان و صاحبان حقوق روبرو خواهد بود .در صورتی که حمایت مناسب قدانونی زیربندای اصدلی
کار باشد ،بخشهای مختلف کشور ،ذینفعان و مصرفکنندگان ،اعتماد و اطمینان بیشتری به این نهاد تازه تأسیس خواهند داشت.
 در ابتدا الزم است مبانی قانونی و نهادی سیستم مالکیت فکری را تکمیل نموده ،یك چارچو قانونی کافی برای اجرای مؤثر حقوق پیشبیندی شدود و
نهادهای متولی تأسیس و اجرای حقوق مطابق با استانداردهای جهانی تأسیس شود .بنابراین واضح است که مدیریتجمعی مؤثر و کارآمد تا حد زیادی
به قوانین ملی در خصوص کپیرایت و حقوق مرتبط و بازتا شرایط محیطی کنونی که صاحبان حقوق با آن روبرو هسدتند ،بسدتگی دارد .در مدواردی
که قوانین به روز نشوند یا انعکاسی از شرایط پیش روی صاحبان حق نباشد ،ترغیب دولت به اصالح و بازنگری چنین قوانینی مهم است.
 الزم است برخی سیاستها و اقدامات برای بهبود و افزایش سهم صنایع دارای کپیرایت در اقتصاد کشور صورت گیرد .برای دستیابی به این هدف ،باید
بخشهای با ارزش افزوده باال مانند صنایع اصلی کپیرایت در کشور شناسایی شده و مورد تشویق و حمایت قرار گیرند چرا که به طور مستقیم بر رشد
اقتصادی تأثیر میگذارد .همچنین اقداماتی برای افزایش تقاضا برای کاالها و خدمات دارای کپیرایت نیز انجام شود.

