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 باسمه تعالی

 37559/53107شماره 

 31/3/1395تاريخ 

 معاونت امور مجلس رئيس جمهور

 موافقت كرد: 16/3/1395هيأت وزيران در جلسه مورخ 

نامه داخلي مجلس شوراي اسالمي لوايح مندرج در فهرست پيوست كه تأييدد شدده  ده     قانون آيين( 141در اجراي ماده )

 است، در دستور كار مجلس شوراي اسالمي قرار گيرد.« دفتر هيأت دولت»مهر

 

 اسحاق جهانگيري

 جمهور معاون اول رئيس

 88968/46700شماره:

 6/8/1393تاريخ: 

 الريجانی جناب آقاي دكتر

 مجلس شوراي اسالمیرئيس محترم 

هيدأت   2/7/1393در جلسده مدورخ   وزارت فرهنگ و ارشداد اسدالمي    ه پيشنهاد  كه  ناحمايت از مالكيت فكري اليحه 

 شود. تصويب رسيده است،  راي طي تشريفات قانوني  ه پيوست تقديم مي وزيران  ه

 

 حسن روحانی

 رئيس جمهور

 مقدمه )داليل توجيهی(:

المللدي و نظدر  ده     هاي ملي و  دين  اد ي و هنري( در نظام ،حقوق مالكيت فكري )اعم از صنعتي جايگاه ا توجه  ه 

هاي كلي نظام، حمايت مؤثر از صاحبان ايدن حقدوق در    اينكه راهبرد ضروري نهضت توليد علم  ه عنوان يكي از سياست

ويژه  هقوانين و مقررات حوزه مالكيت فكري    اشد و  ا عنايت  ه ناكافي  ودن و ناكارآمدي المللي مي عرصه داخلي و  ين

مالكيت اد ي و هنري و  ا توجه  ه ضرورت  ازنگري در قوانين متعدد و پراكنده كشور در ايدن زمينده و متناسدب نمدودن     

هاي روز جامعه جهاني و  ا لحاظ مرتفع شدن ترديدها و ا هامات فقهي و شرعي پيرامون اين موضدو  و   ها  ا ضرورت آن

نظور روز آمد نمودن قوانين و مقررات مز ور و  رقراري حمايت متعادل و متوازن از اين حقوق در نظام حقوقي ايران؛  ه م

 شود:  اليحه زير جهت طي تشريفات قانوني تقديم مي

 

 

 :اليحهعنوان 
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 و حقوق مرتبط حقوق مالكيت ادبی و هنريحمايت از 

 

 

 : در اين قانون  ه شرح زير استرفته كار ه  ژگانمعاني وا؛ تعاريف-1ماده 

 د.شده  اش  يانهرگونه آفرينش اد ي و هنري كه درآن افكار و احساسات  ه شيوه اي اصيل  :اثر  -1-1

  رگرفته شده است. پيشين يا آثار است كه از اثر ياثر اشتقاقي: اثر -1-2

 هاتصدور درپدي آن كه نمدايش پدي  اي اثر شنيداري ديداري: اثري است متشكل از مجموعه تصاوير مرتبط  ا هم،  ه گونه -1-3

 صدا  اشد.   كند، خواه  ا صدا يا  يحركت را در ذهن ايجاد مي

اثرجمعي: اثري است كه آن را دو يا چند شخص حقيقي  ا ا تكار و مديريت شخص حقيقدي يدا حقدوقي ديگدر پديدد       -1-4

اندد،  آفرينش اثدر مشداركت داشدته   شود و نام اشخاص حقيقي كه در آورند   ا اين  نا كه اثر  ه نام آن شخص منتشر مي

 .ذكر نشود

شدود يدا از آن   نور يا اشعه ديگر روي هر واسطي كه تصويري روي آن توليد مي اثر عكاسي: عبارت است از ثبت -1-5

ستفاده از آن ثبت انجام مي شود )از قبيل فنون شيميايي، فنوني كه  ا اصرف نظر از مي توان تصويري توليد نمود، 

يداري اثر عكاسي محسوب نمي شود  لكه  ده  د قطعه تصوير استخراج شده از اثر شنيداري ره(.الكترونيكي يا غي

 .آيدر مياز اثر شنيداريديداري مر وط  ه شما جزئيعنوان 

اثر مشترک: اثري است كه در نتيجه همفكري خالق دو يا چند شخص حقيقي در يک زمان و مكان واحد يدا متفداوت    -1-6

اي از اثر  اشدد؛ خدواه ايدن سدهم،     اي كه سهم هر كدام از شركا  ه صورت  خش ممزوج شدهپديد آمده است  ه گونه

 مساوي، قا ل تشخيص يا تفكيک  اشد يا نباشد.  

-كار ردي داشته يا در كااليي كار ردي گنجانده شده  اشد، خواه دست ياثري هنري است كه جنبهاثر هنري كار ردي:  -1-7

 د شده  اشد.يا در مقياس صنعتي تولي ساز  اشد

در مقا ل  مل شنيداري  ه غير  راي مدت معيناثر يا حا كپييا  ياصل اجاره: عبارت است از واگذاري منافع نسخه -1-8

 عوض معين. 

را  فرهندگ مدردم  كه آثار اد ي هندري يدا نمودهداي     و ديگر افرادي ،  ازيگراجراكننده: عبارت است از خواننده، نوازنده -1-9

 كنند.  ديگري اجرا مي يا  ه هرشكلدكلمه  از رخواني،، قرائت، خواني، ايرادآواز

 دارد:  ناي متناسب  ا آن رامعزير رد امو در هريک ازواژه اين اجرا:  -1-11

نشان دادن تصاوير  ه صورت متوالي توأم  ا پخدش صدداهاي   عبارت است از اثر شنيداري ديداري، اجراي )الف(  

 همراه

خدواه   ،، ندواختن،  دازي كدردن اثدر    دناز رخواند  خواندن، عبارت است ازآثاري غير از اثر شنيداري ديداري، )ب( اجراي 

 مستقيم يا  ا استفاده از يک ا زار يا فرآيند 

 كردن صداي ضبط شده پخش عبارت است ازحامل شنيداري،  اجراي)ج(  
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كه در مكاني انجام شود كده اشدخاص    )مذكور در  ند پيش( اجراهريک از موارد  : عبارت است ازاجراي عمومي -1-11

 ي عادي خانواده و نزديكان آنها  توانند حاضر شوند.خارج از دايره

 نشده  اشد.  رداري كپيتقليد و پديدآورنده  وده و از اثر ديگري خود : اثري است كه ناشي از خالقيت اصيل -1-12

نيداري  راي مدتي  ه صورت حامل شيا  اثر كپييا  ياصلنسخه  ازانتفا   يعمومي: عبارت است از اجازه يعاريه -1-13

 عموم. ه  رايگان

حد   ده    یانتشاريافته: عبارت است از اثر يا حامل شنيداري كه نسخه هايي از آن  ا رضايت پديدآورنده يا دارنده -1-14

، در معدرض عمدوم   رفتصد انتقال مالكيت يدا   هايراه عمومي يا ديگر يعاريه مقدارمتعارف  راي فروش، اجاره،

 قرار گرفته  اشد.

يک سازمان پخدش راديوتلويزيدوني توسدط سدازمان پخدش راديدو        ي ازپخش: عبارت است از پخش هم زمان  رنامه -1-15

 تلويزيوني ديگر.

 هداي مخدا راتي   دا دسدتگاه   حامدل شدنيداري  : عبارت است از ارسال اثر، اجرا يدا  ييراديواز طري  امواج   رنامه پخش -1-16

 از طري  راديو يا تلويزيون. سيم، ازجمله ماهواره،  راي دريافت عموم  ي

   حقيقي است كه اثر را پديدآورده است. شخص: پديدآورنده -1-17

درک، تكثيدر يدا    دستگاهي ي وسيله آنها را اي كه  توانگونه،  هكردن صدا، تصوير يا هردوعبارت است از ثا ت  تثبيت: -1-18

 مخا ره كرد.     

 وشدكل،  هرروش  ه ،حامل شنيداري يا اثر كل يا  خشي از از نسخه چند يا يک توليد از از است عبارت: تكثير -1-19

 .الكترونيكي شكل  ه آن موقت يا دائم سازي ذخيره ازجمله

 .گيردمي ه عهده شنيداري را مسؤوليت توليد حامل  ا تكار و هكشخصي عبارت است از حامل شنيداري:  يكنندهتوليد -1-21

عهدده  هشنيداري ديداري را  د مسؤوليت ساخت اثر  ا تكار و كهشخصي عبارت است از شنيداري ديداري: كننده اثر تهيه -1-21

 گيرد.مي

نمود  داز صداهاي طبيعدي(، يدا    اهاي يک اجرا يا صداهاي ديگر )مانندواسطي كه صدعبارت است از شنيداري:  حامل -1-22

 شود.نميديداري در يک اثر شنيداريگنجانده شده  صداياست. اين واژه شامل  شدهصداها روي آن تثبيت 

 شده اند.ذكر  (14از حقوقي كه در ماده )است  حقوق مادي: عبارت -1-23

 .شده اند ذكر (6از حقوقي كه در ماده )است  : عبارتمعنويحقوق  -1-24

در نتيجده اسدتخدام يدا    يا  موجب قراردادعبارت است از پديدآورنده يا شخصي كه حقوق مادي اثر  هحقوق:  يدارنده -1-25

  ه او انتقال يافته است.   ه حكم قانون سفارش يا 

، پديدآورندده هويدت  ي مشخص كنندده كه  ،عدد و رمزعم از حروف، ، اياثر: عبارت است از اطالعات يشناسنامه -1-26

 يرنامده ،  تلويزيدوني پخدش راديو سدازمان   حامل شدنيداري،  ،حامل شنيداري ياجراكننده، اجرا، توليد كنندهاثر، 

ضبط شدده،  اجراي   ه نسخه اي از اثر،و  استآنها ضوا ط و شرايط استفاده از  ح  و يدارنده ي يازيونيتلوراديو

مخا ره  ه عموم يدا  ، تلويزيوني ا پخش راديويا همراه  ،ده الصاقزيوني ضبط شييا  رنامه راديوتلوحامل شنيداري 

  اشد.ه ظاهر شد آنها عموم قراردادندر اختيار 
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، نقشه و امثال آن  يدان  رمزمه، ها كه  ه صورت كلرايانه اي: عبارت است از مجموعه اي از دستورالعمل ي رنامه -1-27

موجب شود رايانه  ه كدار افتدد    ود كه رايانه  تواند آن را  خواند،گونه اي كه اگر در واسطي گنجانده شهشود  مي

 شود. منجر يا  ه كاركرد يا نتيجه خاصي

 هره  رداري از هريدک از آثدار مدورد     ياجازهاعطاي هر مالي كه در قبال واگذاري يا  عبارت است از: ح  تأليف -1-28

يدا  ده    از عوايد  هره  رداري از اثدر   خشيمقطو  يا صورت  هاعم از آن كه ، شودحمايت اين قانون پرداخت مي

 هرگونه ديگري مورد تواف  طرفين  اشد.

يدا   حامدل شدنيداري  تصوير اثدر يدا اجدرا يدا      ي توأم  ايا صدا صويري صدا، تمخا رهعموم: عبارت است از مخا ره  ه  -1-29

معمدول يدک خدانواده و     يدايرهسيم  ه طريقي كه اشخاص خارج از  راديو تلويزيوني  ا تجهيزات  اسيم يا  ي ي رنامه

از محل ارسال اوليه دريافدت كنندد،    فاصله ستگان نزديک آن  توانند صدا و تصوير ارسالي را در مكان يا مكان هايي  ا 

صرف نظراز اينكه اشخاص  توانند صدا، تصوير يا صدا و تصوير ارسالي را در زمان و مكاني واحد دريافت كنند يا در 

 كند.ي كه هر فرد  ه دلخواه انتخاب ميزمان و مكان

و  انتظدارات ، كده  ازتداب   سدنت مبتني  در   محور(: عبارت است از آفرينش هاي گروهورل)فولك عامهنمودهاي فرهنگ  -1-31

هدر  تقليد يا  ده  شفاهي يا از راه صورت است كه  ه هاي يک قومهويت فرهنگي و اجتماعي و هنجارها و ارزشمبين 

حركات ها، ، نواها و موسيقيآوازها، هاچيستان ار،ها، اشعقصه از قبيل نسل  ه نسل انتقال يافته است؛صورت ديگر 

هدا،  پيكدره هدا،  ژه طرح هدا، نقاشدي هدا، حكداكي    ويه  و محصوالت هنري و محلي هاي عاميانهو نمايش موزون

-كاري، منبتنه و آثار موزائيكي از قبيل خاتمهاي سنتي عامياها،  افتهجامه يع دستي،ها، جواهرآالت، صناسفالينه

 .يكاركاري و مشبکكاري، معرق

آن  ه صورت مستقيم يا روي پرده  دا اسدتفاده از وسدايلي     كپيشان دادن اثر يا : عبارت است از نينمايش عموم -1-31

از  ي خارجاشخاص امكان حضور در مكاني كه اي يا هر دستگاه يا فرآيند ديگر،ند فيلم، اساليد، نمايشگر رايانهمان

صدورت  اثر  ده  تصاويرنشان دادن شنيداري ديداري عبارت است از در مورد اثر گي  اشد. معمول خانواد يدايره

و  سدتگان و   ي معمدول خدانوادگي  تک تک و غيرمتوالي در مكاني كه امكان حضور اشخاصدي خدارج از دايدره   

  اشد. نزديكان

رفته در يدک  هاي  ه كاريا ي  ه فناوريفرآيند دست عبارت است از :1كردن()دي كامپايل اي  رنامه رايانه شالوده كاوي -1-32

 .عملكرد و وظيفه آناي از طري  تحليل ساختار،  رايانه  رنامه

 

 

 

 

 

                                                 
Decopmilation 





6 

 هنري و حقوق مالكيت ادبی –اولبخش 

 حمايتو موارد خارج از شمول  حمايتموردآثار  -فصل اول 

 حمايتمورد  آثار -اول

 :عبارتند از ويژهه  مورد حمايت اين قانون، آثار  -2ماده 

پيدام  ه  ه صورت دست نوشته، چداپي، داده ديگر، اعم از اينك ينوشتهو هر اثر كتاب، رساله، جزوه، مقاله  -1

 شكل ديگرهر ه يا  اشد الكترونيكي 

 .طا ه، موعظه و هر اثر شفاهي ديگر، سخنراني علمي، خسخنراني -2

خدواني، تردسدتي،     دازي، تعزيده   خدواني، خيمده شدب    اثر نمايشي، نمايشدي موسديقايي، پدانتوميم، پدرده      -3

 شوند. اي خل  مي آثار حركات موزون و ديگر آثاري كه  راي نمايش صحنه ،هاي سيركي گيري، نمايش معركه

 كالمياثر موسيقي  ا كالم يا   -4

 اثر شينداري ديداري -5

 اثر شنيداري )راديويي( -6

 .ساختمان  اشدنقشه، ماكت يا در قالب اثر معماري، اعم از اينكه  -7

كي، حجداري، نقشده قدالي و    كاري، پيكره تراشي، حكدا  طراحي، نقاشي، خوشنويسي، تذهيب، منبتآثار  -8

 ديگر و هرگونه اثر هنري تجسمي پارچه تزئيني منسوجات،

 اثر عكاسي -9

 اثر هنري كار ردي  -11

مفاهيم  ديگر آثار تصويري راجع  ه، پالن، پيش طرح، آثار سه  عدي و تصاويرتوضيحي، نقشه جغرافيايي -11

 نگاري، معماري و علوم تجر يمانند جغرافيا، مكان علمي

 . رنامه رايانه اي -12

 :، از قبيلاستاين قانون حمايت مشمول نيز  ر اشتقاقياث( 2عالوه  ر موارد مذكور در ماده ) -3ماده 

 ديگر است.آثار  هر اثر ديگري كه  رگرفته از اثر يا، تلخيص و تنظيمي آثار، اقتباس، ترجمه -الف

-دايدره  ( پديد آمده  اشند، از قبيدل 2در ماده ) چند اثر از اثرهاي نامبردهدو يا هرگونه اثر مبتكرانه كه از تركيب  -ب

ها، خواه قا ل خواندن داده يمجموعههاي نمودهاي فرهنگ مردم و آثار، مجموعه آثار، گلچين يمجموعه المعارف،

 محتوا اصالت داشته  اشند.تنظيم يا انتخاب شرط آنكه از نظر ه ، اشند يا  ه صورت ديگر  ا ماشين

 د.شونمي نسبت  ه آن اين قانونوجب شمول حمايت هاي م داده ها كردن )رقومي(ديجيتالي صرف -1تبصره 

 .است شده گرفته ر آناز  كه ي استاثروط  ه رعايت حقوق نم اشتقاقياثر حمايت از  -2تبصره 
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-اثر  ه صرف آفرينش و  يان،  دون درنظرگرفتن روش و شكل، محتوا، كيفيت و هدف، مورد حمايت قرار مدي  -4ماده 

 گيرد.

حقوق خود مجاز  ده نقدق قدانون     وق مورد حمايت اين قانون در اعمالدارندگان حقپديدآورنده يا ساير  -هتبصر

 دارد.نظارت  ر انتشار و توزيع آثار در چارچوب قوانين مر وط نيستند. دولت  آمره اساسي و ساير قوانين

 

 حمايت  شمول موارد خارج از - دوم

 :شودنميموارد زير  حمايت اين قانون شامل -5ماده 

 .صرف اخبار روز و رويدادهاي جاري -1

انجدام كدار،    يهدا، شديوه   هاي استفاده از سامانهها يا ا زار و وسايل، روشكار دستگاههرگونه فكر محق، طرز -2

حتدي اگدر در    ،مفداهيم رياضدي   ازجمله ،وقايع تاريخي و مفاهيمصرف ق، هاي مح قواعد و اصول كلي، داده

 كشيده شده  اشند.توصيف و توضيح داده يا  ه تصوير اثري  يان،

 ها، معاهده هاي دو يا چند جانبه نامه از قبيل قانون اساسي، قوانين عادي، آيين هرگونه متن قوانين و مقررات، -3

هداي عمدومي و سداير دسدتورات      ها، آگهي ها،  خشنامه ها، دستورالعمل هرگونه متن رسمي اداري، از قبيل ا الغيه -4

 .اداري

 آرا و تصميمات صادره از مراجع قضايي، شبه قضايي و داوري -5

 

 پديدآورندهحقوق  -فصل دوم 

 معنوي  حقوق –اول 

مددت  حقوق مادي  ه ديگري انتقدال يافتده يدا    پديدآورنده، مستقل از حقوق مادي و حتي در مواردي كه  -6ماده 

 داراي حقوق زير است: ،شده سپري آنحمايت از 

و تعيين زمان، نحوه   راي عموم اثر فاش كردن تصميم گيري نسبت  ه ح  افشاي عمومي اثر:  پديدآورنده ح  -1

 و شرايط آن را دارد.

درج  آن همدراه حسدب مدورد،   يدا  اثر  تواند نام خود را روي : تنها پديدآورنده مياثر  ه پديدآورنده ح  انتساب -2

نمايد. اين حكم شامل استفاده از اثر در آثار اشتقاقي نيز خواهد  ود. پديدآورنده مي تواند از ندام مسدتعار اسدتفاده    

 اثر را  ي نام منتشر كند. ياكند 
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تحريف يا تغيير در محتوا، شكل، عنوان يا نشانه ويدژه اثدر مندوط  ده      گونه دخل و تصرف،حرمت اثر: هر ح  -3

 ي پديدآورنده است.اجازه

تواند  كس نمياست و هيچ  رخوردار حمايت اين قانون از ،است اثر اي كه معرف عنوان و نشانه ويژه نام و -تبصره

 ه ترتيبي كه القاي شبهه كندد،   مشا ه ي راي اثر ، حتي پس از سپري شدن مدت حمايت از حقوق مادي اثر،راآنها 

 كار  رد.  ه

سلب و غيرقا ل نقل  ه ديگري است.  لقا ت و غيرپديدآورنده محدود  ه زمان و مكان نيس معنويحقوق  -7ماده 

عددم  يدا   وصي يا وارث و در صورت فقدان وصي يدا وارث ترتيب  ا پديدآورنده  ه اعمال اين حقوق پس از مرگ

 پايان مدت حمايدت از حقدوق مدادي نيدز     زپس ا ا دولت جمهوري اسالمي ايران خواهد  ود.  پيگيري توسط آنها،

 تواند  ه عنوان شاكي خصوصي اقامه دعوا نمايد.درصورت نقق اين حقوق، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي مي

شدود.  اعمال آن، طب  نظر اكثريت عمدل مدي   ياعمال كنندگان ح  و اختالف آنها در نحوه درصورت تعدد -تبصره

 گرفت. ه مصالح پديدآورنده تصميم خواهدصورت دادگاه  ا توجه درغير اين

در صورت انتقال حقوق مادي، انتقال گيرنده موظف است هنگام  هره  رداري از اثر، نام پديدآورنده را  دا   -8 ماده

 معرف اثر ذكر نمايد، مگر اينكه  رخالف آن تواف  شده  اشد. يو نشانه ويژهعنوان 

 ددون رضدايت   كننددگان قدانوني    توسدط اسدتفاده  از قبيدل  ازسدازي يدا تعميدر آن،      ،معماريتغيير در اثر  -9ماده 

 كند. استفاده از آن عرفاً چنين اقتضا يمجاز است كه مالحظات فني يا نحوهدرصورتي پديدآورنده يا دارنده ح  

عددم   آنكده مگدر  پديدآورندگان است،  يدر مورد اثر مشترک، هرگونه تغيير در اثر منوط  ه رضايت همه -10ماده 

ود ايدن،  رضايت شريک غيرمتعارف  اشد كه در اين صورت دادگاه حكم مقتضي را صدادر خواهدد نمدود.  دا وجد     

 از پديدآورندگان مشترک  ه تنهايي ح  اقامه دعوي را خواهد داشت. نسبت  ه دعواي نقق ح ، هر كدام

علدت  يا  ده همكاري انصراف دهد  ياز ادامه از اتمام كار پيشمشترک دگان اثرچنانچه يكي از پديدآورن -11ماده 

هايي را كه  ا همكداري او   استفاده از  خش از همكاري نباشد، ح  ممانعت يحوادث خارج از اختيار، قادر  ه ادامه

 .شود محسوب مي اثرمشترک  يدر عين حال  ه عنوان پديدآورنده و  ه وجود آمده، ندارد

در اثر جمعي،  و است اثر پديدآمده در اثر سفارش يا استخدام متعل   ه شخص پديدآورنده معنويحقوق  -12ماده 

 ه است.مسؤوليت او پديد آمد ه ا تكار و كه اثر  است شخصيمتعل   ه 

 مدرگ از  پدس صريحاً افشاي عمدومي آن را  دراي   او نشده و  ثر در زمان حيات پديدآورنده افشاچنانچه ا -13ماده 

د. در صورت  روز هرگونده اخدتالف، دادگداه حكدم     ننماي د اثر را افشانتوان يا وارث نمي خود منع كرده  اشد، وصي

 ي را صادر خواهد كرد.مقتض



9 

 

 

 حقوق مادي  -دوم 

ي انجدام هريدک از   ح ، متناسب  ا نو  اثر، ح  انحصاري انجام يا اعطاي اجازه يپديدآورنده يا دارنده -14ماده 

 اعمال زير را دارد:

 تكثير اثر  -1

 ترجمه اثر -2

 اقتباس از اثر و هرگونه تبديل يا تنظيم آن  -3

 ديگر  راهاز يا ، اجاره، عاريه  ه عموم، اثر  ه عموم، از راه فروش كپيتوزيع اصل يا  -4

ح ،  ياثر  ا رضايت پديدآورنده يا دارنده كپي ا اولين فروش يا انتقال مالكيت اصل يا  اثر توزيع ح  -(1) تبصره

 يا د.مي پايانتوزيع شده  ينسبت  ه نسخه

-هها، اثر موسديقي  د  دادهي مجموعه در مورد اثر شنيداري ديداري، اثر تثبيت شده در حامل شنيداري، -(2تبصره )

رايانه اي موضو  اصلي اجاره يا عاريه نيست،  يردي كه  رنامهااي، جز در مورايانه ي رنامه صورت نوشته )نُت( و

ي ح  اثر  ه ديگري  راي پديدآورنده يا دارنده كپيحتي پس از انتقال مالكيت اصل يا ح  اجاره و عاريه  ه عموم 

 د.مانخواهد   اقي

 اثر كپينمايش عمومي اصل يا  -5

 اجراي عمومي اثر -6

 پخش راديو تلويزيوني اثر -7

 انتشار اثر از طري  ساير وسايل ارتباطي، از جمله پخش  رخط -8

( 8)موضدو   ندد   تجسدمي  آثارصورت واگذاري مالكيت نسخه اصدلي  درح  دريافت سهمي از  ازفروش اثر؛  -9

متعل   ه پديدآورندده   مبلغ مورد معاملهدرصد از سه در حراج، اثرفروش  از ه ديگري و  اين قانون (2) يماده

  ه ديگري از طري  قدرارداد  از پديدآورندهيرقا ل انتقال اسقاط و غ غيرقا ل سلب، غيرقا ل. اين ح  خواهد  ود

  ه پديدآورندده و  كتبا اطالعات فروش را اثر زمان فروشحداكثر ظرف سه ماه از  است موظفه فروشنداست. 

 .كندرا پرداخت  پديدآورندهو سهم  هدد رث اوگزارشا ه و پديدآورنده درصورت فوت

 

 پديدآورنده حقوق ياستثناها –فصل سوم 
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مجداز   زيدر در موارد  ح ، يهدارند ي دون اجازهاين قانون  مورد حمايتاز آثار انتشاريافته  رداري   هره -15ماده 

زيدان   ،ي حد  دارندده  مشدرو  نداشدته  اشدد و  ده مندافع      از اثر منافدات  عادي رداري  ه  ا  هره ه شرط آنك ،است

 :سازدغيرمتعارف وارد ن

 تكثير محدود براي مقاصد شخصی  -اول  

تكثيدر توسدط     ده شدرط آنكده   ، دارنده ح  مجاز است ي دون اجازه در يک نسخهانتشاريافته تكثير اثر  -16ماده 

 . انجام شده  اشدفقط  راي مقاصد شخصي خودش و  حقيقيي شخص

 : خارج استاستثنا ين اشمول از  موارد زير -تبصره 

 .ديگرسازه هر يا صورت ساختمان تكثير اثر معماري  ه  -1

 )نُت(.نوشته كتاب يا اثر موسيقي  ه صورت يک  ي رداري از تمام يا  خش عمدهعكس -2

 .الكترونيكي پايگاه داده  ه صورت ييا  خش عمده تمامتكثير  -3

 

 مقاصد آموزشی  براي تكثير –دوم 

 مجاز است: ح  يپديدآورنده يا دارنده ي دون اجازهاعمال زير  -17ماده 

و  هاي شنيداريحامليا  هاتشريح در نوشته  راي آموزش از طري  ،ثر انتشاريافته خش كوتاهي از ا تكثير -1

  ه شرط آنكه از حدود متعارف تجاوز نكند. ،تصويري،  ا ذكر مأخذ و نام پديدآورنده

چكيده  راي آموزش حضوري منتشرشده و ديگر آثار كوتاه يا  هاي رداري از مقالهتكثير  ه صورت عكس -2

تا حدود متناسب  ،مستقيم جنبه انتفاعي نداشته  اشدشي كه فعاليت آنها مستقيم يا غيرهاي آموزدر مؤسسه

 دار انجدام شدود و در     عمل تكثيدر يدک    ه شرط آنكه ،نام پديدآورنده ذ و ا مقاصد آموزشي  ا ذكر مأخ

 . اشدارتباط  ا هم   ي ،هاي جداگانهدر نو ت صورت تكرار

 بايگانی يهسسو مؤ  نهكتابخاتوسط برداري عكس -سوم

 ،انتفاعي نداشته  اشد يجنبهمستقيم ستقيم يا غيرآن مكه فعاليت   ايگاني يسسهمؤمركز يا كتا خانه يا هر -18ماده 

 كند:  رداريعكساز اثر  ح  يدارنده ي دون اجازه در موارد زير توانديم

 ه شرط  ،شخص حقيقييک درخواست تأمين راي   ،اثر يا چكيده كوتاهآثاريا ديگرانتشاريافته  مقاله تكثير -1

 آنكه:

قط  راي مطالعه يا پژوهش تكثيرشده ف ينسخهكه  كتا خانه يا مركز يا مؤسسه  ايگاني متقاعد شود -الف

 كار خواهد رفت.شخصي  ه
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 . اشدارتباط  ا هم  ،  يجداگانههاي جداگانه و در صورت تكرار در نو ت يک  ار عمل تكثير -ب

تكثيرشده  ه جاي نسخه ديگري كه  يمنظور حفظ و در صورت لزوم، جايگزين كردن نسخهتكثير آثار  ه -2

در مجموعه دائمي خود يا كتا خانه يا مركز يا مؤسسه  ايگاني ديگر مفقود، تلف يا غيرقا ل استفاده شده، 

 اثر  ه طور متعارف ممكن نباشد. ي ه شرط آنكه تهيه

 رسانی به قصد اطالع هارسانهو ساير  يیراديوطريق امواج  از ، پخشتكثير-چهارم

نكده مأخدذ و ندام    ح   ه قصد اطال  رساني مجاز اسدت،  ده شدرط آ    يدارنده ياعمال زير  دون اجازه -19ماده 

 امكان ذكر شود: پديدآورنده تا حد 

 مباحد  روز  ادواري در اره يدر يک روزنامه يا نشريهانتشاريافته ي زيوني يا مقالهي رنامه راديو تلوتكثير  -1

؛ اين اجازه رسانه هازيون و ساير و نشريه ادواري ديگر و راديوتلو در روزنامه مذهبي يا سياسياقتصادي، 

 ا در روزنامده يدا نشدريه يدا  رنامده     را صدريح  آنتكثيدر  كه دارنده ح ، اجدازه   نخواهد  ود شامل موردي

 ه است.كرد راي خود محفوظ اعالم موردنظر 

، تا شودرويدادهاي جاري شنيده يا ديده مياطال  رساني در اره جريان در هاي كوتاه اثر كه  ازنشر گزيده -2

 . اشد رساني رويدادهاي جاريحدي كه متناسب  ا هدف اطال 

شدده و نيدز   ايدراد   عمدومي صدورت  كه  ده سياسي، علمي، وعظ و خطا ه و موارد مشا ه   سخنراني ازنشر  -3

تلويزيدون  ري، راديو، ادوا يهروزنامه، نشريدر  است، ايراد شده يئقضامحاكمات در جريان سخنراني كه 

 رساني رويدادهاي جاري  اشد.ي كه متناسب  ا هدف اطال تا حد يا ديگر رسانه ها

 .شودنميهاي پديدآورنده  تهيه مجموعه سخنرانياين  ند شامل  –تبصره 

 موقت تكثير  - پنجم

 موقت اثر  ا رعايت شرايط زير مجاز است: تكثير  -20ماده 

 صورت گرفته  اشد. يا قا ل دريافت شدن اثر ذخيره شدهي اثر انتقال ديجيتالدر فرايند  -1

مجاز قانون،  موجبه  ح  يا يدارنده ي ا اجازهانجام شده  اشد كه  حقيقي يا حقوقي  ه وسيله شخص -2

 .استسازي اثر  يا قا ل دريافتديجيتالي انتقال  ه 

عادي دستگاه مدورد اسدتفاده     اشد كه هنگام عمليات اثر دريافت شدنفرايند انتقال يا قا ل الينفک جزء  -3

 ازيدا ي آن  دراي سداير مقاصدد       ددون اينكده   و خدود  ده خود سدپس تكثير شده  ينسخهدهد و رخ مي

 .شودحذف ،پذير  اشد امكان

 

 رايانه اي يبرنامه يو تغيير و توسعه كاويشالودهاقتباس،  ي پشتيبان،ي نسخهتهيه –م شش
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 موجب قرارداد ح  استفاده از  رنامده رايانده اي را دارد،   ه اي از  رنامه رايانه اي، كه  نسخه كار ر قانوني -21ماده 

 :ح  يپديد آورنده يا دارنده ي دون اجازه تواندمي

كه نسخه اصلي مفقود، تلف يا غيرقا ل  يدر مواقع راي استفاده يک نسخه از آن را  ه عنوان نسخه پشتيبان  -1

هرگونده توافد     زمان از نسخه اصلي و نسخه پشتيبان جدايز نيسدت.  استفاده هم شود، تكثير كند.مياستفاده 

  رخالف مفاد اين  ند  اطل است.

 تكثير يا اقتباس نمايد.را ي از آن نسخه ا رنامه  راي تصحيح خطاهاي موجود در  -2

 كار ر مكلف اسدت  كار ر نسبت  ه  رنامه يا واگذاري آن  ه ديگري، يدر صورت منتفي شدن ح  استفاده -تبصره

 واگذار كند. گيرندهانتقال ه آن را شده را معدوم يا  پشتيبان يا اقتباس ينسخه

مجداز  ح   يدارنده از دون كسب اجازه  اي سازگار رنامه رايانه ايجاد  راياي  رنامه رايانهشالوده كاوي  -22ماده

 :ط آنكه ه شر ،است

ضدرورت  اي ديگر   رنامه ا  يا ه طور مستقل  رايانه اي سازگار ي رنامه كار  ادسترسي  ه اطالعات  راي  -1

 داشته  اشد.

و جز  دراي نيدل  ده ايدن      نشوداستفاده از آن رايانه اي سازگار  يكارانداختن  رنامه راي هدفي غير از  ه -2

 د.داده نشو شخص ديگري قرار اختيار هدف در

 صورت تجاري اجرا، تكثير و مورد استفاده قرار نگيرد.ي رايانه اي ايجادشده  ه رنامه -3

 

هريک از عناصر  در ورايتواند  ه منظور شناسايي ايده ها و اصول نهفته اي ميي رايانه رنامهكار ر مجاز  -23ماده 

 قرار دهد.العه و آزمايش عملكرد طم ،مالحظه موردآن را  ، رنامه

آن اسدت، مگدر اينكده شدرط      يو توسدعه   ه تغيير اي، مجازرايانه يي حقوق مادي  رنامهانتقال گيرنده -24ماده 

. سدازد اي وارد  شهرت پديدآورنده لطمه مخالفي  ه نفع پديدآورنده شده  اشد يا انجام تغيير در  رنامه  ه حيثيت يا

 ،خواهد  ود جديد ي رنامه يمتعل   ه پديدآورنده اي جديد،رايانه ياخالقي  رنامه مادي ودر اين صورت، حقوق 

 شود. اصلي واردرايانه  ي رنامه يآورنده يا دارندهاي  ه حقوق پديد  دون اينكه خدشه

 

 از اثرنقل  -هفتم 

حد  مجداز    يدارندهاستناد  دون اجازه پديدآورنده يا   ا هدف اثرهاي انتشار يافتهاز  خش كوتاهي  نقل -25ماده 

در ندام پديدآورندده   ذكدر  در صورت و  نبعهمراه  ا ارجا   ه م و شرط آنكه از حدود متعارف تجاوز نكند ه ،است

  اشد.همراه  ا نام پديدآورنده منبع 
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 ترجمه - هشتم

 ي ددون اجدازه   و انتشار آن هاي رايج كشوراز ز ان ه يكي  در خارج از كشورانتشاريافته آثار  يترجمه -26ماده 

 ( اين ماده و  ا رعايت شرايط زير مجاز است:1موضو  تبصره ) كميسيوندارنده ح   ا مجوز 

گذشت شش مداه از   ا و كرده  اشد ترجمه اثر را  ياجازه درخواست كتبا از دارنده ح  متقاضي ترجمه  -1

پدس از  ي ح  دارنده دسترسي يا اينكه اده  اشداثر را ند يترجمه ي، دارنده ح  اجازهدرخواستتاريخ 

 نباشد. ممكن نام  ودن اثر، ظرف اين مدت  المكان  ودن يا  ي تالش متعارف  ه داليلي از قبيل مجهول

 .ترجمه تنها  راي مقاصد آموزشي و پژوهشي  اشد -2

و ترجمده  شدخاص مجداز از سدوي ا   سه سال پس از انتشار نخستين، توسط دارنده ح  يا ا اثر  اگذشت -3

 ياب شده  اشد.هاي ترجمه مر وط حداقل ظرف مدت يادشده كم نشده  اشد يا تمامي نسخه

اي  ا جلب نظدر كارشدناس رسدمي دادگسدتري حسدب مدورد  ده         مترجم  ا ت ح  ترجمه اثر، مبلغ عادله -4

يدا   پرداخدت ( اين قانون( 122)موضو  ماده ) مر وط مديريت جمعي سازمانح  يا  يارندهپديدآورنده، د

 .كندصندوق دادگستري توديع در آنهاصورت عدم دسترسي  ه در

 ه طور متعدارف و  هاي اثر  نام پديدآورنده و عنوان اصلي اثر  ه ز ان اصلي و ترجمه آن در تمامي نسخه -5

 نام  اشد. آشكار درج شود، مگر اينكه اثر  ي

 قا ل قبولي را داشته  اشد. يمترجم توانايي انجام ترجمه -6

 ده  هاي فرهنگ و ارشداد اسدالمي )   مركب از نمايندگان وزارتخانه كميسيونيعهده تأييد شرايط يادشده  ر -1تبصره 

يه و حسدب مدورد   يقضدا  ين قدوه ا( و علوم، تحقيقات و فناوري و اداره فني و امدور مترجمد  كميسيونرئيس عنوان 

عمومي حقوقي تهدران   هايدادگاهيادشده در كميسيون . تصميمات استر ط  ي ذييهاي اجرانمايندگان ساير دستگاه

 د. خواهد  وقا ل اعتراض 

( كه ناظر  ه 4رعايت  ند ) ،چاپديد رعايت  ندهاي يادشده و در صورت تجدر صورت تجديد ترجمه،  -2تبصره 

  رسد. يادشدهكميسيون تأليف است،  ايد  ه تأييد  ح 

 

 فراد داراي معلوليتا ياستفادهاثر براي  قالبتبديل   -م نه

صدي   ينا و ديگر اشخاكمشخاص نا ينا، فراد داراي معلوليت، از قبيل اا راي ي كه صورت هاثر قالب  تبديل -27ماده 

قا دل اسدتفاده    ،كه انتشار يافته نيسدتند  در قالبيآثار ، ديدن يا شنيدن جسمي قادر  ه خواندنمحدوديت  علتكه  ه

 :  مجاز است ا رعايت شرايط زير صاحب ح   ي دون اجازه و تكثير و توزيع آن شود
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 ممكن يا مشكل  اشد.غير يادشدهفراد ا راي انتشاريافته كه  قالبي دراستفاده از اثر  -1

 مذكور  ا شرايط متعارف در  ازار يافت نشود. افرادقا ل استفاده  راي در قالب اثر  -2

 گيرد.ها مورد استفاده قرارآنخود توسط  تبديل شود و تنهامذكور افراد راي  خاصطور  هاثر  -3

 مذكور ضرورت دارد. افراد ياثر تا حدودي انجام شود كه  راي استفادهقالب تبديل  -4

 د.شوذكر  شدهروي اثر تبديل  طور متعارفورنده  هو نام پديدآ نبعم -5

 

 از حقوق مادي مدت حمايت -فصل چهارم 

تدا پنجداه    اثرپديدآمدن  ا رعايت مقررات اين فصل، از زمان  پديدآورنده،حمايت از حقوق مادي مدت  -28ماده 

 است.او  مرگسال پس از 

مدرگ   مدت حمايت از حقوق مادي از زمان پديدآمدن اثر تدا پنجداه سدال پدس از     ،در مورد اثر مشترک -29ماده 

 گان است.پديدآورند ازمانده از آخرين 

پنجداه   و اثدر عكاسدي   ر شنيداري ديدداري اث اثر هنري كار ردي،، حقوق مادي اثر جمعيمدت حمايت از  -30ماده 

ه و در غير اينصورت از زمان پديدآمددن  قرارگرفت عموم دردسترسزماني است كه اثر  ا رضايت پديدآورنده  از سال

 .اثر است

 سال از زمان پديدآمدن اثر است. سياي  رنامه رايانه دت حمايت از حقوق ماديم -31ماده 

از زماني است كه اثر  ه طدور قدانوني    ا نام مستعار پنجاه سال  ي نام يا مدت حمايت از حقوق مادي اثر  -32ماده 

 يادشدهمدت سپري شدن از پيش هرگاه دردسترس عموم قرارگرفته و در غير اينصورت از زمان پديدآمدن اثر است. 

مدال  اع 31و 29، 28د مدوا ، حسب مورد، مقدررات  نباشددر هويت او  يترديدديگر يا  شودفاش هويت پديدآورنده 

 .خواهد شد

كدام  ه صورت جداگانه ، هردنآيپديد ميتدريج هاي آن  ه ها يا شمارهكه  خش هايياثرحمايت از دت م -33ماده 

 شود. محاسبه مي

جديدد محسدوب شدود، مددت مدذكور       ييا د كه عرفداً اثدر  اي تغيير ي  عدي اثر  ه اندازهچنانچه نسخه -34ماده 

 شود. جديد محاسبه مي ي راساس نسخه

از مرگ منتقل نشدده   پسموجب وصيت يا وراثت يا ساير موجبات انتقال در مواردي كه حقوق مادي  ه –35ماده 

عمومي در اختيار وزارت فرهنگ و ارشاد  يمنظور استفادههاي مذكور  ه اشد حقوق مز ور حسب مورد  راي مدت

 اسالمي قرار خواهد گرفت.

 يا د. شود، ادامه مي ي ميسپرمذكور در آن سال  يمدت هاي مقرر در اين قانون تا پايان سال شمسي كه دوره -36ماده 
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 پديدآورندگی و نمايندگی  يمادي، اماره حقوقنخستين مالك  –صل پنجم ف

 حقوق مادي نخستين مالك  –اول  

 .پديدآورده استكه اثر را  مادي اثر كسي استحقوق نخستين مالک  -37ماده 

 ددون توجده  ده ميدزان     و حقوق مادي اثر  حقوق مادي اثرندنخستين مالكان  اثر مشترک پديدآورندگان -38ماده 

سهم هر . ميزان است همهي منوط  ه اجازهاثر  رداري مادي از  هرگونه  هره هريک ح  مشا  آنان است و مشاركت

خواهد مساوي سهم آنها  ،در صورت فقدان تواف  مكتوبشود و  ا تواف  كتبي آنان تعيين مييک از پديدآورندگان 

ي پديدآورندده  ،متمايز و  هره  رداري جداگانه از آن ممكن  اشدد  سهم هريک از پديدآورندگاندر صورتي كه .  ود

ايدن   درتواند از آن  خش جداگانه  هدره  درداري كندد.    است و مي  خش آنمادي  حقوقنخستين مالک هر  خش 

 است. همه  رداري از كل اثر توسط يک يا چند نفر از پديدآورندگان منوط  ه رضايت   هرهنيز  صورت

او  مدديريت ا تكار و   هشخص حقيقي يا حقوقي است كه اثر  حقوق ماديمالک  نخستين، اثر جمعيدر مورد  -39ماده 

 پديد آمده است.

اثدر،   و معندوي  حقدوق مدادي  نخسدتين   مالکآيد، پديد مي استخدامدر اجراي قرارداد كه ي اثردر مورد  -40ماده 

كه  دراي فعاليدت هداي مرسدوم      اندازه اي اوجوداين، فرض  ر اين است كه حقوق مادي اثر تا . استپديدآورنده 

 .شودمنتقل مياو رفرما ضروري است  ه كا

 راي حقوق مادي شناخته شده در زمان انعقاد قرارداد آيد، سفارش پديد مي يدر مورد اثري كه در نتيجه -41ماده 

 خواهد  ود.سال ده  مدت انتقال حداكثر تاهرحال در  .شود ه سفارش دهنده منتقل ميمدت مورد تواف  

 .ده  اشد رخالف آن تواف  شآيد، مگراينكه دهنده درمي ه مالكيت سفارشاثر اصلي  ينسخه –تبصره 

و در  ندد حقدوق مدادي اثر  نخسدتين  مالكدان   ،مشدترک اثدر   پديدآورندگاناثر شنيداري ديداري، مورد در  -42ماده 

وگوهدا و  گفدت  ينامه، نويسندهفيلم ي، كارگردان اصلي، نويسندهداشته  اشدندليلي  رخالف آن وجود  صورتي كه

كده  در صدورتي  شدوند. پديدآورندگان اثر فرض مي ،مورد اثر پويانمايي انيماتورو در  اثر، ي موسيقي خاصسازنده

 مدورد اقتبداس قدرار گيدرد،    در پديدآمددن آن  گنجاندده شدود يدا    در اثدر شدنيداري ديدداري    از پيش موجدود  اثري 

 .در حكم پديدآورندگان مشترک اثر خواهد  ود نيز اثراين ي هپديدآورند

 انعقاد قرارداد سداخت اثدر شدنيداري ديدداري  ده طدور ضدمني داللدت  در واگدذاري حقدوق مدادي             -(1)تبصره 

 گونه ديگري مقرر شده  اشد. ايدن فدرض شدامل   در قرارداد  ه مگر آنكه ه تهيه كننده دارد،  پديدآورندگان مشترک

 شود.شده  راي اثر نميساخته خاصي اثر موسيقي  حقوق

 شود.تغييرات الزم در مورد اثر شنيداري و اثرنمايشي نيز اعمال ميمفاد اين ماده  ا  -2تبصره 
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 ي اثدر اشدتقاقي  اثر اصلي، متعل   ه پديدآورنده يحقوق مادي اثر اشتقاقي  ا رعايت حقوق پديدآورنده - 43 ماده

 است.

 پديدآورنده پديدآورندگی و نمايندگی ياماره –دوم 

اين قانون، شخص يا اشخاصي كه اثر در مرجع ثبت،  ه نام آنان ثبت يا در صورت عدم ثبت،  ه  نظراز  -44ماده 

عرفاً منسوب اثر نام آنان منتشرشده يا در غير اين دو صورت، نام آنان  ه عنوان پديدآورنده  ر روي اثر درج شده يا 

حتي  حكماين خالف آن وجود داشته  اشد. آنكه دليلي  ر شوند، مگر شناخته مي ي اثرپديدآورنده  ه آنان است،

 ، اعمال خواهد شد.ترديدي نباشدپديدآورنده و در هويت  مستعار  وده ذكرشده، نام اگر

 روي ي كه نام اوناشر ، در فرضي كه هويت پديدآورنده نامعلوم است،مستعار نامنام يا  ا  ي اثردر مورد  -45ماده 

، مگراينكه دليلي  رخالف آن  اشد. دراين صورت ناشر  ه خواهد شدمحسوب آورنده پديد ينماينده ،اثر درج شده

هرگاه پديدآورنده هويت خود نمايد.  و تعقيب را اعمالاو مادي  و معنوي حقوق تواندمي از پديدآورنده نمايندگي

 را فاش كند اين فرض از ميان خواهد رفت.

 

 برداري از حقوق مادي اثر بهره ياجازهاعطاي واگذاري و  -مششفصل 

 مقررات عمومی -اول  

كال يا   ه صورت انحصاري يا غيرانحصاريرا  نسبت  ه اثر تواند حقوق مادي خودپديدآورنده مي -46ماده 

واگذاري يا اعطاي د. كنآنها را  ه ديگري اعطا هريک از  هره  رداري از  ي ه ديگري واگذار يا اجازه جزئا

صريحا  رخالف آن تواف   دو طرف مگر آنكهدر قبال ح  تأليف است،  از حقوق مادي  هره  رداري ياجازه

 كرده  اشند. 

 خشي از عوايد در قبال  اثر يد هره  رداري از حقوق ما ياجازهدرمواردي كه واگذاري يا اعطاي  -47ماده 

 درآمدها ،هاگزارش كامل  هره  رداري ه صورت مكتوب موظف است  طرف قرارداد، استاثر  از هره  رداري 

-ح  رساند و  او ه اطال  پديدآورنده يا قائم مقام  شود،مي تعيينقرارداد  زماني كه دردر فواصل  را هاو هزينه

 پرداخت كند.  ه اومطا   قرارداد تأليف را 

  .محسوب مي گردد )سقف؟( ممتاز طلبح  تأليف پديدآورنده  -48ماده 

كه مگرآن توان توقيف كرد،نميرا در مقام تأمين خواسته و دستور موقت پديدآورنده ح  تأليف  -49ماده 

  اشد.خسارات ناشي از نقق حقوق مقرر در اين قانون  يموضو  دعواي اصلي مطالبه
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ي دارندده  هره  رداري از تمام يا  خشي از حقوق پديدآورنده يدا   ياعطاي اجازهيا هرگونه واگذاري  -50ماده 

 هدره  درداري از هريدک از     يواگذاري يا اجدازه طرف  اشد. دو امضاي   امكتوب  ي ايد در قالب قراردادح  

 در قرارداد است. آن صريح ذكر منوط  ه  ،انحصاري يا غيرانحصاري، اعم از مقرر در اين قانون حقوق

 قراردادهاي شفاهي در  را ر پديدآورنده قا ل استناد نيست. -تبصره

 هدره   يو شيوه هدف ،مدت، مكان نو ،  رداري از اثر  ايد مشتمل  ر  هره يواگذاري واجازه هايقرارداد -51ماده 

 درداري   از  ده  هدره  فقدط مجد   گيرندهانتقال گيرنده يا مجوز عدم ذكر هريک از اين موارد، در صورت  اشد.  رداري

 .استزمان و مكان انعقاد قرارداد  اثر درمتعارف از 

و  گونه  هره  رداري كه در قرارداد  ه صراحت ذكر نشده  اشدد متعلد   ده پديدد آورندده اسدت      ح  هر - 1 تبصره

 هرگونه ا هام در مفاد قرارداد  ه نفع پديدآورنده تفسير خواهد شد.

 دراي   مگدر آنكده  مدت واگذاري ح   ه انتقال گيرنده حداكثر تا ده سال پس از واگذاري خواهد  دود،   – 2تبصره 

 تواف  شده  اشد. يرمدت كمت

واگذاري ناظر  ده آثداري  اشدد كده      نكهآمگر است،  اطل پديدآورنده یآينده آثار حقوق كلي واگذاري – 52ماده 

 ذكدر  درقدرارداد  كدافي  انددازه   ه آنها مشخصاتديد خواهد آورد و تا پنج سال پس از انعقاد قرارداد پپديدآورنده حداكثر

 .دوش

از طري  فروش، هبده و غيدره متضدمن واگدذاري حقدوق       آن كپييا  ي اثراصل ينسخه واگذاري مالكيت -53ماده 

 .مادي اثر نيست

گيرد، در تمام موارد انتقال حقدوق  هاي مشا ه كه  ه خود اثر تعل  ميپاداش و جايزه نقدي و ديگر امتياز – 54ماده

 پديدآورنده خواهد  ود.خود ، متعل   ه  ه ديگري مادي

متعهد  ه انجام كاري، از قبيل پديدآوردن، تكميدل  در مقا ل طرف ديگر در كليه مواردي كه پديدآورنده  – 55 ماده

 ايد در مدت مقرر و درصورت عدم تعيدين مددت در مددت متعدارف آن را      شود،از اثر مي يا اصالح و رفع نقص

 .قرارداد را خواهد داشتح  فسخ  قراردادطرف و در فرض نبودن عذر موجه صورت ر ايندر غي .انجام دهد

ي متعدارف  گونهطرف قرارداد ملزم است در مدت مورد تواف   ه ،در همه قراردادهاي موضو  اين قانون –65ماده 

پديدآورنده ح  فسخ قرارداد را خواهدد  و در فرض نبودن عذر موجه صورت در غير اين .از اثر  هره  رداري نمايد

 داشت.

 قراردادهاي خاصمقررات  -دوم 

 قرارداد نشر -الف
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، ح  تكثير اثر و توزيع عمومي ح  يهقرارداد نشر قراردادي است كه  ه موجب آن پديدآورنده يا دارند -57ماده 

مورد تواف ، طب  شرايط معين  ه ناشر  ديگر يا هر روش ، الكترونيكيهاي آن را از طري  ا زار مكانيكي نسخه

 عهده دار تكثير و توزيع آن شود.،  ه هزينه خود او كنند كه واگذار مي

-، مگر اينكه  هاست در مدت قرارداد  ه ناشر ح  انحصاري نشر اثر واگذاري منزلهانعقاد قرارداد نشر  ه  -1تبصره 

 ديگري تواف  شده  اشد. يگونه

را  ده   هزينده نشدر  منفردا يا مشتركا  ا ناشر كه پديدآورنده يا دارنده ح   ، ازجمله موارديدر ساير موارد -2تبصره 

 .اين فصل خارج و تا ع قانون مدني خواهد  ود احكام شمولاز ، قرارداد گيردعهده مي

 صدورت . در غير ايدن ذكر گردددر هر نو ت نشر تعداد نو ت و شمارگان انتشار اثر  ايد در قرارداد نشر،  -58ماده 

 .خواهد شدشود و حداكثر شمارگان مطا   عرف نشر تعيين  انتشار فقط  راي يک نو ت فرض مي ياجازه

در  را در ادعاهداي    و عمال  دون مزاحم و انحصاري ح  نشر را  دراي ناشدر تضدمين   ا ايد  پديدآورنده -59ماده 

 .ديگري تواف  شده  اشد يگونهكه  هآننسبت  ه اثر دفا  كند مگر احتمالي اشخاص ثال 

و در صدورت نيداز  ده اصدالح،      را  ه ناشر تحويل دهدد  قرارداد موضو  اصلي ينسخه  ايدپديدآورنده  -60ماده 

نسخه اصالح شده آن را در مهلت مقرر در قرارداد و در صورت عدم تعيين مدت، ظرف مهلت متعارف در اختيدار  

 ناشر قرار دهد.

 آن  درخالف  نكده آمگر د؛كنمنتشدر  اثدررا  زمان تحويل نسخه نهدايي،  از ماه ظرف شش است مكلف ناشر -61ماده 

 قرارداد تواند مي ح  يدارنده نكند،را منتشر  اثر رذكوم مهلت ظرف موجه داليل  ه ناشر چنانچه . اشد شده تواف 

 جبران كند. نيز را وارده خساراتناشر درمورد تأخيرموجه نباشد،  ايد  داليل . درصورتي كهكند فسخ را

 تمام يا ياب ازاركم درمنتشرشده  هاي نسخه و شدا  دفعات  هاثر  نشرمجاز  ه ناشر طب  قرارداد  چنانچه -62ماده 

 چهارماهاثر را از ناشر مطالبه كند. در صورت گذشت   ازنشر تواند ميح   يدارنده ،را  ازنشر نكند ناشراثر و دونش

 كند. فسخ را قراردادتواند پديدآورنده مي، درخواست و امتنا  ناشراز  ازنشر اثر ازتاريخ

تكثيدر   از پدس ماندد و   داقي مدي  پديدآورندده  لكيت ا ه ناشر در ماصلي اثر حتي پس از تحويل  ينسخه -63ماده 

 خواهد داشت.ح  استرداد آن را پديدآورنده  ،توسط ناشراثر

ح ، يدا   ي ه اشخاص ثال  نيست، مگر  ا موافقت كتبي پديدآورنده يا دارندهواگذاري قا ل  نشر قرارداد -64ماده 

در معدرض  پديدآورندده   معندوي حقوق مادي يا اگر همراه  ا انتقال  نگاه يا  خشي از آن  ه ديگري. در فرض اخير

 ح  فسخ قرارداد را خواهد داشت.خطر قرارگيرد، 
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مجداز  توسدط ناشدر   (، 6( ماده )3 ا رعايت  ند )انجام اصالحات نگارشي و نظاير آن در حدود متعارف  -65ماده 

 است،  ه شرط آنكه در قرارداد ذكر شده  اشد.

 

 

 ديداري  شنيدارياثر تهيه دادرقرا -ب

 ده   گان كده يا پديدآورندد   ين تهيه كننده و پديدآورنده قراردادي است ديداري اثر شنيداري تهيهقرارداد  -66ماده 

 .گردد مياثر  پديدآوردنهاي  تأمين هزينهو  مديريت ساخت عهده دارموجب آن تهيه كننده 

 را تمام اقدامات الزمند ا موظف مشاركت دارند، اثر شنيداري ديداريي كه در پديدآوردن پديد آورندگان -67ماده 

 دون هيچ از اثر را و پس از تكميل اثر، امكان  هره  رداري  دهند  راي پديدآوردن اثر درمدت مورد تواف  انجام

 تهيه كننده در چارچوب قرارداد فراهم سازند. راي  مزاحمتي

هرگونه تغيير در تمام انجام اصلي آن يا  ياز تكميل ساخت اثر شنيداري ديداري، از  ين  ردن نسخه پس -68ماده 

- ه گونه آنكهكسب اجازه از پديدآورنده يا پديدآورندگان است، مگر، منوط  ه كننده هايي از آن توسط تهيهيا  خش

 تواف  شده  اشد. يديگر ي

كننده از سوي ديگدر مشدخص    كامل  ودن اثر  ا تراضي كارگردان و ساير پديدآورندگان از يک سو و تهيه -تبصره 

 مي شود.

 ، آنهدا يک از پديدآورنددگان اثدر شدنيداري ديدداري    هر سهم در صورت امكان  هره  رداري جداگانه از  -69ماده 

 اي اعتبار يا شهرت اثدر خدشده   ،كننده  ه حقوق تهيهه شرط آنكه د،  ن رداري نماي  هرهاثر خود از جداگانه  دنتوان مي

 .نشودوارد 

سهم هر امكان تشخيص تعيين ميزان سهم هريک در قرارداد يا عدم كنندگان و عدم  در صورت تعدد تهيه -70ماده 

 خواهد  ود.مساوي  ، حقوق آنان نسبت  ه اثر ه نحو ديگر يک

پديد آورندگان اثر شنيداري ديداري الزم است تمام اقدامات الزم  راي پديدآوردن اثر درمدت مورد  -71ماده 

رداد فراهم تهيه كننده را در چارچوب قرا دون مزاحم و پس از تكميل اثر، امكان  هره  رداري دهند تواف  را انجام 

 سازند. 

 

 حقوق مرتبط  -مدوبخش 

 حقدوق ، شدامل  «حقدوق مدرتبط  »از  ،پديدآورنددگان آثدار اد دي و هندري    حقوق ، عالوه  ر در اين قانون -72ماده 

 حمايت مدي شدود.   نيز ، توليدكنندگان حامل هاي شنيداري و سازمان هاي پخش راديو تلويزيونيآثار اجراكنندگان
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آثار مورد اسدتفاده  پديدآورندگان  معنويحقوق مادي يا  ه گونه اي تفسير شود كه هنبايد   مرتبط حقوقحمايت از 

 .دشوخدشه وارد 

 

 حقوق اجراكننده -فصل اول

 :داردرا  ه ديگري  اعمال زيرانجام  ياجازه اعطايوح  انحصاري انجام  هاجراكنندهر  -73ماده 

 نشدهتثبيت اجراي تثبيت  -1

 روش شكل و هر،  ه ي اجراشده تثبيت ينسخه مستقيم يا غيرمستقيم تكثير -2

يي صورت گيرد اجراپخش از روي  نكهآمگر؛ آن عمومي يهرگونه مخا رهو  اجرا پخش راديو تلويزيوني -3

راديوتلويزيدوني  سدازمان   ي ا اجدازه   ازپخش اجرايي  اشد كهيا  شده تثبيتاجراكننده  يقبال  ا اجازه كه

 انجام گرفته است.اوليه  يكنندهپخش 

 .انتقال مالكيت هاي ديگرراهيا   ه عموم، از راه فروش ي تثبيت شدهاجرا كپيتوزيع اصل يا  -4

ده اجراكنند  دا رضدايت    ي تثبيت شدهاجرا كپياين ح   ا اولين فروش يا انتقال مالكيت اصل يا  -تبصره 

 يا د.توزيع شده خاتمه مي يا نسخه هاي نسبت  ه نسخه

 آنمالكيدت  انتقدال   حتي پس از ، ه عموم آن هايكپييا ي اجراي ضبط شده اصل ينسخه ييا عاريه اجاره -5

 . ه ديگري

در زمان  عموم راي سيم  ه گونه اي كه وسايل  اسيم يا  ي  ا، شده ضبطدادن اجراي دسترس عموم قراردر -6

 .د اشدسترسي قا ل خواه  ه آن مكان دلو 

 تدري را در قدرارداد  شرايط مطلدوب  طرف ديگر تواف   ا ه مانع از آن نيست كه اجراكنندهمقررات اين ماد -1تبصره

 . گنجاند راي خود 

توليدكننده   ه اجراكننده مادي حقوق انتقال يهمنزل  ه كنندهتوليد ين اجراكننده و  تثبيت قرارداد انعقاد -2تبصره 

  اشد. شده تواف  آن  رخالف نكهآمگر ،است

اجراهداي زندده و   ح  دارد هنگام   ه ديگري، حتي پس از انتقال آن و حقوق مادي، مستقل از كنندهجراا -74ماده 

حد  دارد  و   ه عنوان اجراكننده معرفي شودمقتضي  يگونه ههاي شنيداري، در حاملخود اجراهاي ضبط شده در 

اقامه در مراجع قضايي  آسيب وارد سازد اويا تغييري كه  ه حيثيت و شهرت  تحريف، كاريدست  ه هرگونهنسبت 

 .كند دعوا

 و در صورت عدمشده  تثبيت سالي كه اجرا در آنحقوق مادي اجراكننده تا پايان پنجاهمين سال پس از  -75ماده 

 خواهد شد. حمايت ،انجام شده درآن اجرا كه سالي ازپايان پس ،ثبيتت
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 . شودمياعمال نيز ( 74)موضو  ماده كننده اجرا معنويحقوق در مورد  (11اده )ممفاد  -76ماده 

 

 حامل شنيداري يتوليدكنندهحقوق  –فصل دوم 

 :را داردهاي زير  فعاليت  انجام ياجازه اعطاي ح  انحصاري انجام ياحامل شنيداري  يتوليدكننده -77ماده 

 شكل و روشحامل شنيداري  ه هر مستقيم يا غيرمستقيم تكثير  -1

 .اجازه توليدكننده توزيع نشده اند، كه قبال  ا حامل شنيداريهاي كپيي يا اصل ينسخه عموميتوزيع  -2 

انتقال مالكيدت آن  ده   حتي پس از  ،حامل شنيداري  ه عمومهاي كپييا  اصلي ينسخه يجاره يا عاريها -3

 ديگري

م از مكان موع راي گونه اي كه سيم  هشنيداري،  ا وسايل  اسيم يا  ي دردسترس عموم قراردادن حامل -4

 دسترسي  اشد.قا ل خواه و در زمان دل

پخش راديو  راي مستقيم  ،انتشاريافتهه مقاصد تجاري حامل شنيداري كه   كپياصلي يا  ينسخهچنانچه  -78ماده 

، پخدش شدود   در مكداني عمدومي  مورد استفاده قرار گيرد يدا   عمومي و مخا ره پخشهاي تلويزيوني يا ساير روش

 حامل شنيداري  پردازد. ي ه توليدكننده را اي عوض عادله ايد  كنندهپخش

 مگدر آنكده  ،  پدردازد  ده اجراكنندده   را  دريافتي يعوض عادلهاز  نيميحامل شنيداري  ايد  يتوليدكننده -1تبصره 

 .كرده  اشند تواف  رخالف آن 

ل سال پدس از سدا  پايان پنجاهمين موضو  اين ماده از تاريخ انتشار حامل شنيداري تا  ،عادله عوضح   -2تبصره 

 انتشار آن مورد حمايت خواهد  ود.

 اي كده   ده گونده   ،سديم   اسيم يا  ياز طري  وسايل هاي شنيداري حاملانتشار  ،در اجراي حكم اين ماده -3تبصره 

 شود.انتشار  ه مقاصد تجاري محسوب مي، دسترسي  اشدقا ل خواه مكان و زمان دل در مومع راي 

و در انتشدار   سال پس از سدال پنجاهمين تا پايان  آناز تاريخ انتشار حامل شنيداري  يتوليدكنندهحقوق  -79ماده 

 .خواهد  ود حمايت مورد آن تثبيتسال پس از سال پنجاهمين صورت عدم انتشار، تا پايان 

 

 حقوق سازمان پخش راديوتلويزيونی –فصل سوم 

 :را داردزير  لااعمانجام  ياجازه اعطاي پخش راديو تلويزيوني ح  انحصاري انجام يا  سازمانهر  -80ماده 

  ه هر شكل و روش هاي آن  رنامه ازپخش  -1

 آن يشده هاي پخش  رنامهمخا ره و ارسال عمومي  -2

 پخش شده آنهاي   رنامهتثبيت  -3
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 آن  ه هر شكل و روش  يشده تكثير مستقيم يا غيرمستقيم  رنامه هاي تثبيت -4

پخدش شدده از زمدان پخدش  رنامده تدا پايدان         يپخش راديو تلويزيوني نسبت  ه  رنامه  حقوق سازمان -81ماده 

  يستمين سال پس از سالي كه پخش در آن صورت گرفته، مورد حمايت خواهد  ود.

 

 حقوق مرتبط ياستثناها –فصل چهارم 

 خش اول اين قانون فصل سوم از مفاد مواد مر وط  ه استثناهاي حقوق مادي پديد آورندگان، مذكور در  -81ماده 

 نسبت  ه حقوق مرتبط نيز اعمال خواهد شد.

ي  دون اجازه هاي آموزشي حضوريفعاليت قصد ه هاي شنيداري از اجراها يا حامل نسخه  رداري -تبصره 

منتشر  كمک آموزشي ه عنوان مواد آموزشي يا اجرا يا حامل شنيداري كه خود درصورتي مجاز است ي ح  دارنده

 نشده  اشد.

 

 ي حقوقهاضمانت اجرا - بخش سوم

 ا رعايت مقررات قانون آيين دادرسدي  اين قانون، موضو  كيفري شكايات رسيدگي  ه دعاوي حقوقي و  -83ماده 

 كيفدري اسدت.  مراجدع  حقدوقي و  هاي عمدومي  صالحيت دادگاهحسب مورد درمدني و قانون آيين دادرسي كيفري 

 يدر هر حوزه از تاريخ الزم االجرا شدن اين قانون دعاوي ظرف يک سالاين  اتوجه  ه كثرت يه ي قضايرئيس قوه

 .خواهد كردتعيين اين دعاوي رسيدگي  ه  را  رايمذكور مراجع قضايياز شعبه يا شعب خاصي قضايي 

 

 گمركی اقدامات و موقتی و  اقدامات تأمينی -فصل اول 

 و موقتیاقدامات تأمينی  -اول  

 ده مدوارد    نسبت، قانون آيين دادرسي مدني دستور موقت مطا   ح  يدارندهدرخواست   هحقوقي  دادگاه -84ماده 

 .كندميصادر  زير

 مورد حمايت اين قانون و مادي معنوي اعمال ناقق هر يک از حقوق نجاما ييا ادامه انجام جلوگيري از -1

هر يدک  ارتكاب اعمال ناقق  یاز ارتكاب يا ادامهمنظور جلوگيري ي  هعملانجام  ييا ادامهالزام  ه انجام  -2

 از حقوق مورد حمايت اين قانون

دارنده ح ، توليد يا وارد كشور شده اند يدا   يشنيداري كه  دون اجازه هايهاي آثار و حامل توقيف نسخه -3

دارندده حد     يدر حال توليد يا ورود  ه كشور  اشند،  ه شرط آنكه توليد يا واردات آنها منوط  ده اجدازه  

  اشد. 
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 زنيد  ها و اوراق تجاري مر وط  ه نسخه هاي فوق ومدارک، حسابتوقيف لفاف و  سته  ندي نسخه ها و  -4

 ها است.ساخت اين نسخهآنها منحصر ا زارهايي كه كار رد 

موضو  موارد  قانون آيين دادرسي كيفري دستور توقيفمطا   نيز  ،از دادسرا و دادگاه اعم ،مراجع كيفري -85ماده 

مورد قا ل اعتراض در دادگاه  حسب ،ظرف ده روز از تاريخ ا الغ دستوراين  كنند.را صادر مي 84 ماده 4و  3 ندهاي 

 خواهد  ود. صرف اعتراض مانع اجراي دستور توقيف نخواهد  ود. كيفري دو يا دادگاه تجديدنظر

چنانچه دستور موضو  اين ماده از دادگاه تجديد نظر صادر شود مرجع رسيدگي  ه اعتراض رييس شعبه اول  -تبصره

 خواهد  ود.

 

حسدب مدورد در صدالحيت    در دعداوي موضدو  ايدن قدانون     تأمين دليل و تأمين خواسته صدور قرار  -86ماده 

 است.  يا دادسرا حقوقي و كيفري دادگاههاي

          

 اقدامات گمركی -دوم 

كه واردات آن  ه  كاالهايي رخيصت و آيين نامه اجرايي آن در خصوص گمركيقانون امور مقررات -87ماده 

 يا طورآشكار ه و  اشند قانون اين حمايت مورد آثار يدرزمره كه وارداتي كاالهاي  ه درمورد كشور ممنو  است

 نيز واند شده كشور وارد و تكثير ازكشور خارج در جازمطورغير  ه رودمي گمان كافي شواهد و قراين  ه مستند

يا  ساًرأ تواندمي ايران اسالمي جمهوري گمرک ماده اين دراجراي. االجرا است الزم آنها ساخت ا زارهاي درمورد

 و ساخت ا زارهاي و كاالها گونهاين نسبت  ه تعلي  ترخيص ،ييقضا دستورمقاميا  درخواست شاكي خصوصي ه

 .اقدام كند تكثيرآنها

 .استشوند از شمول اين ماده خارج  كشور وارد مي صورت غير تجاري  هههمراه مسافر كه   كاالهاي  -تبصره

جبدران خسدارات    راي تضمين متناسب متقاضي تعلي  ترخيص از گمرک يا دادگاه حقوقي مكلف است  -88ماده 

 احتمالي خوانده  دهد.

تعلي  ترخيص اشياي مذكور، مراتب را كتبدا  گمرک جمهوري اسالمي ايران  ايد ظرف سه روز از تاريخ  -89ماده 

 .واردكننده كاال اطال  دهدو  نفع ه ذي

يا دستور مقدام   ييدر مراجع قضاگواهي طرح دعوا ، تعلي  ترخيص از روز ده ظرف نفعذيدر صورتيكه  -90ماده 

موظف است نسدبت  ده   گمرک  كند،نه ئرا  ه گمرک جمهوري اسالمي ايران اراقضايي مبني  ر تمديد مدت تعلي  

 .خواهد شد ديدتم ديگر روز دهتعلي  تا   اشد، موجه عذرناشي از  تأخير كه موارديدر  .اقدام كندتعلي   رفع
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مكلف است مراتب را  ه گمرک  مرجع قضايي د،كنمسترد  را تقاضا يا دعواي خود ح  يدارنده چنانچه -91ماده 

 جمهوري اسالمي ايران اعالم نمايد.

دعدوي،   يدر صورت اقامده  ،يا، كند( اقامه دعوي ن91ا ر ماده ) ر متقاضي تعلي  ترخيص در صورتي كه -92ماده 

گمرک جمهوري  .مطالبه كنداز او  را خسارات ناشي از تعلي  ترخيصتواند جبران زيان ديده ميرد شود، او ادعاي 

اجدازه  ، حد   يطرف مقا ل،  ده دارندده  حفظ اطالعات محرمانه   راياسالمي ايران  ايد ضمن اتخاذ تدا ير مناسب 

  را ر دعوا  دهد.  ازرسي كاالهاي تعلي  شده را جهت اثبات يا دفا  در

دادگاههاي عمومي و  دادرسي آيين توقيف و ساير احكام دستور موقت، تا ع قانون  ه اعتراض هاي شيوه -93ماده 

 .است -1379مصوب  -انقالب )در امور مدني( 

از صددور حكدم قطعدي  دا      پيش( از جهت نگهداري و فروش 87تعيين تكليف كاالهاي موضو  ماده ) -94ماده 

 رعايت قوانين مر وط حسب مورد  ا دادگاهي است كه دستور توقيف صادر كرده است.

صدور دستور موقت ازسوي مقامات قضائي منوط  ه اخذ تأمين مناسدب  راسداس احكدام مقدرر در قدانون آيدين       

 حقوق طرف مقا ل است. راي حفظ -1379مصوب  -دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب )در امور مدني( 

 

 

 ضمانت اجراي مدنی -فصل دوم 

 زيدان  جبران آن، تبع ه يا كيفري دعواي از تواندمستقلمي قانون اين موردحمايت حقوقهر يک از  يدارنده -95ماده

 اهميدت ميدزان و  گدرفتن  درنظر  دا  را خسدارت  ميزاندادگاه  .كند طالبهم را حقوق خود نقق از ناشي معنوي و مادي

نقق ح  از طري   كننده ققي كه نمنافع يا از آن محروم شدهي كه مسلم منافعو  ح  متحمل شده يدارنده ي كهزيان

در صورت اخذ اجازه  اشد كه  ازاييما  هدر هرحال ميزان خسارت نبايد كمتر از  .خواهد كرد رآورد  ه دست آورده، 

 داند يا در موقعيتي نبوده كه نمي دانسته كننده نققثا ت شود . هرگاه  ايد  ه او پرداخت مي كردعرفا  ،از دارنده ح 

در اثر نقدق حد     كنندهكه نقق كندمي دادگاه ميزان خسارات را محدود  ه منافعي عمل او نقق ح  ديگري است،

 .است دست آورده ه

 دا در نظرگدرفتن مالحظدات    يدا  تجداري خدارج    يرا از چرخده ناقق هاي  نسخه تواندمرجع قضايي مي -96ماده 

او  ده  يا  خشي از خسارات عنوان جبران تمام  هح   يدارندهدرخواست يا  ه كند معدوماقتصادي و زيست محيطي 

 ددون آگداهي از غيرمجداز     ا حسن نيت و هاي يادشده را  دهد. اين حكم نسبت  ه اشخاص ثالثي كه نسخه تحويل 

 گردد. ند، اعمال نميكرده ا هاي شخصي تحصيل راي استفاده ودن آن  
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 راي نقق ح  يا ادامه آن وجود  خطر استفاده از وسايل و ا زارهاي مورد استفاده ،هر گاه  رحسب قرائن -97ماده 

حكم  ه معدوم ساختن يدا خدارج سداختن آنهدا از      يا ادامه نقق ح داشته  اشد، دادگاه  راي كاهش احتمال نقق 

 ه عنوان جبدران تمدام يدا  خشدي از      ح  يتجاري يا اقدام مناسب ديگري، از جمله تحويل آنها  ه دارنده يچرخه

 ، صادر خواهد كرد.وي خسارات

از امدوال شدخص حقدوقي    حد    يدارندده ، خسارات شخص حقوقي  اشد ،ناقق حقوقدر مواردي كه  -98ماده 

جبدران   مسدوول  شخص حقيقدي مانده از اموال ،  اقي ه تنهايي كفايت نكند اموال شخص حقوقيهرگاه و جبران مي شود 

 شود. مي

 

 ضمانت اجراي كيفري  -وم سفصل 

، كند روي علم و عمد نققاز مورد حمايت اين قانون را يا مادي  معنويحقوق هر يک از  شخصي كه -99ماده 

نقدي  جزاي  ه ،تا ده سال  ا موضو  اين قانون هاي مرتبط و فعاليتمحروميت از اشتغال  ه كسب و كار  عالوه  ر

 محكوم خواهد شد.يا هر دو )مطا   قانون مجازات اسالمي( درجه شش  حبسيا درجه سه 

از روي علم و عمد، نقق حقوق مقرر در اين قانون توسط ديگران را  تكثير و هاي نشر چنانچه واسطه -100ماده 

محروميت  ه  ،جلوگيري نكنندكار ران  حقوق توسطنقق  ازيا  ا اقدامات فني متعارف و  ازدارنده  ،تسهيل نمايند

يدا هدر دو    سهدرجه  جزاي نقدي ياتا ده سال   ا موضو  اين قانون هاي مرتبط فعاليتاز اشتغال  ه كسب و كار و 

 مجازات محكوم خواهند شد.

هر يک از مرتكبان حسب مورد  انجام شونديافته  سازمانصورت  هچنانچه جرايم موضو  اين قانون  -101ماده 

 ،  ه ا موضو  اين قانون از دو تا ده سال هاي مرتبط فعاليتمحروميت از اشتغال  ه كسب و كار و  عالوه  ر

 نقدي درجه دو يا حبس درجه پنج )مطا   قانون مجازات اسالمي( يا هر دو محكوم خواهد شد. جزاي

م موضو  اين قانون  ه نام شخص حقوقي و در راستاي مندافع آن ارتكداب   يموارد زير، چنانچه جرادر  -102ماده 

 :است يا د، شخص حقوقي داراي مسؤوليت كيفري

 موضو  اين قانون شود.جرايم هرگاه هر يک از مديران شخص حقوقي مرتكب  -1

 قانون را صادر كند.موضو  اين جرايم هرگاه هر يک از مديران شخص حقوقي دستور ارتكاب  -2

موضدو   جدرايم  هرگاه يكي از كاركنان شخص حقوقي  ا اطال  مدير يا در اثر عدم نظارت وي، مرتكب  -3

 اين قانون شود.
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م موضدو  ايدن قدانون    يهرگاه  نا  ه تصميم شخص حقوقي تمام يا قسمتي از فعاليت آن  ه ارتكاب جدرا  -4

 اختصاص يافته  اشد.

 .ت كه اختيار نمايندگي يا تصميم گيري يا نظارت  ر شخص حقوقي را داردد منظور از مدير كسي اس1تبصره

مرتكب نخواهد  ود و در صورت نبدود شدرايط   شخص مسؤوليت كيفري شخص حقوقي مانع مجازات  -2 تبصره

 قي فقط شخص حقيقي مسؤول خواهد  ود.يصدر ماده و انتساب جرم  ه شخص حق

 شود:  هاي زير محكوم مي حسب مورد  ه تمام يا يكي از مجازات (112)شخص حقوقي موضو  ماده  -103ماده 

 زاي نقدي درجه دوج -1

هدا كده    هاي شخص حقوقي يا تعلي  دائم آن  خش از فعاليدت  تعلي  موقت تمام يا قسمتي از فعاليت -2

  اشد. متضمن نقق ح  مي

يافتده   مانساز  ه صورتارتكا ي  جرمصورتي كه انحالل شخص حقوقي و جزاي نقدي درجه دو در  -3

  اشد.

ها  ه انتخداب و   دادگاه دستور انتشار مفاد حكم قطعي را در يكي از روزنامه شاكي،در صورت تقاضاي  -104ماده 

 صادر خواهد كرد.  او يهزينه

حقدوق مدورد   مرتكب نقدق  دو اره  ،حكم قطعيت، ظرف مدت پنج سال از تاريخ محكوم عليههرگاه  -105ماده 

 .فوق محكوم خواهد شدتا دو  را ر حداكثر مجازات مذكور در مواد حسب مورد ، دشو حمايت اين قانون

 ،مرتكدب  ه ويدژه اهدداف تجداري     دادگاه ميزان مجازات را  اتوجه  ه اوضا  و احوال حاكم  ر دعوي -106ماده 

 كند. زيان ناشي از نقق ح  تعيين ميميزان منافع كسب شده و 

 شود.ميشرو   ه ارتكاب جرايم موضو  اين قانون جرم محسوب  -107ماده 

، جز در موارد زير منوط  ه شدكايت شداكي خصوصدي اسدت و  دا      م مذكور در اين قانونيتعقيب جرا -108ماده 

 شود:او تعقيب يا اجراي حكم موقوف مي گذشت

 تكرار جرم -1

 ( 111جرايم سازمان يافته )موضو  ماده   -2

 خود را نقق حقوق مورد حمايت اين قانون قرار داده  اشد. يحرفهكه ناقق درصورتي -3

 

 اثر يو شناسنامهتدابير فنی حفاظتی مربوط به ي هاضمانت اجرا –فصل چهارم 

 ممنو  و در حكم نقق حقوق مورد حمايت اين قانون است:اعمال زيرارتكاب هريک از  -109ماده
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اثدر، حامدل شدنيداري و     غيرمجداز  تكثيدر يا محدودكردن  جلوگيري راي  كهتدا ير فني حفاظتي  نقق -1

 طراحي شده اند. هاي تكثيرشدهكيفيت نسخهستن از يو تلويزيوني يا كا رنامه راد

از راديو كه  هاي رمزنگاري شدهمجاز  رنامهغيرريافت داز  جلوگيري راي  كه تدا ير فني حفاظتي نقق -2

 د.شوند، طراحي شده انارتباطي ديگر، از جمله ماهواره، پخش مي تلويزيون يا هر وسيله

 نقدق  كدار رد انحصداري آن  از سخت افزار يا نرم افدزار كده    هر وسيله، اعم يا توزيع واردات ،ساخت -3

 . اشدفوق حفاظتي تدا ير فني 

 . دون مجوز الكترونيكي اثر يشناسنامه كاريذف يا دستح -4

، اثر  ه عموم يا در دسترس عموم قرار دادن مخا ره، از راديو تلويزيون پخشتوزيع، واردات  ه قصد توزيع،  -5

 دون اجازه حذف  آنالكترونيكي  يشناسنامه  ا علم  ه اينكه تلويزيوني، حامل شنيداري يا  رنامه راديواجرا

 شده است. كاريدستيا 

است كه  ا مقاصد تجداري  ورتي مستوجب مجازات اين ماده در ص 5و  3، 2، 1اعمال مذكور در  ندهاي  -تبصره

 انجام شود.

 

 

 ساير مقررات - چهارمبخش 

 ثبت آثار -فصل اول 

 يعنوان و نشانه ويدژه نام و  وتوانند اثر  ثبت آثار موضو  اين قانون اختياري است و پديدآورندگان مي -110ماده 

  ه ثبت  رسانند. در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالميرا آن 

اثر را  ه نام شده،  دليلي  ر عدم صحت اطالعات ارائه ثبت و نبود يدر صورت فقدان سا قهمرجع ثبت  -111ماده 

د طراحي و در سوا   خو ايگونهشده را  ه رساند. مرجع ثبت  ايد مشخصات مر وط  ه آثار ثبتمتقاضي  ه ثبت مي

 گونه محدوديتي  ه آن دسترسي يا د.  تواند  دون هيچ منعكس نمايد كه هر شخص

تواند  دا   نفع مي هر ذي كه خالف آن ثا ت شود.آناست، مگر  پديدآورنده  ودن متقاضي ياماره ،ثبت اثر -112ماده 

 دادگداه صدالح   از راصدادره   گدواهي  وسيله متقاضي پديد نيامده ا طدال هادعاي اينكه اثر ثبت شده اصيل نيست يا  

 كند. درخواست

، -1386مصدوب   -عتي و عالئم تجداري  هاي صن ا رعايت شرايط مقرر در قانون ثبت اختراعات، طرح -113ماده 

مركدب    "كارگروه اخترا  نرم افزار"، يافزارهاي اختراع شود.  راي  ررسي نرم افزار  ه عنوان اخترا  شناخته مي نرم

فناوري اطالعات و فرهنگ و ارشاد اسالمي، سازمان ثبت اسدناد و امدالک   هاي ارتباطات و  از نمايندگان وزارتخانه
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شدود كده    يل مدي كشور، شوراي عالي انفورماتيک كشور و سازمان نظام مهندسي فناوري اطالعات و ارتباطات تشك

گدردد. مددت    توسط وزير ارتباطدات و فنداوري اطالعدات تعيدين مدي      اعضاي كارگروه رياست آن  ا رأي اكثريت

 .است المانع  ها  راي دوره هاي متواليت اعضاي كارگروه دو سال و تمديد عضويت آنعضوي

تواند  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي مي هنري نياز  ه تأييديه فني ندارد. -افزار  ه عنوان اثر اد ي ثبت نرم -تبصره 

نرم افزار، آن را  ا رعايت مفاد اين فقط  ا  ررسي اجمالي پديدآورنده،  دون هرگونه استعالم  ه منظور حفظ حقوق 

 ماده ثبت كند.

 

 ي قانونقلمرو اجرا -فصل دوم 

 ست: ا مقررات اين قانون در خصوص آثار زير قا ل اجرا -114ماده 

 آنها در ايران است. اقامتگاهيا ايران هستند جمهوري اسالمي كه تبعه  آثار پديدآورندگاني -1

 .شوند منتشر ميآثاري كه  راي نخستين  ار در ايران  -2

، منتشدر شدوند  روز در ايران  31و ظرف مدت انتشاريافته آثاري كه  راي نخستين  ار در كشور ديگري  -3

 .آورندهپديداقامتگاه وجه  ه تا عيت يا  دون ت

 اند. ي واقع در ايران  ه كار رفتههاو سازه اند و آثار هنري كه در  ناها آثار معماري كه در ايران  نا شده -4

 اجرا خواهد شد: در موارد زير اجراكنندگانخصوص قررات اين قانون درم -115اده م

جمهوري اسالمي ايران انجام  اجراي آنها در قلمرويا تبعه جمهوري اسالمي ايران هستند  اجراكنندگاني كه -1

 .دشومي

گنجانده شده  قانونمورد حمايت اين اجراي آنها در آثار صوتي يا  رنامه هاي راديوتلويزيوني اجراكنندگاني كه  -2

  اشد.

 در موارد زير اجرا خواهد شد: حامل هاي شنيداري حمايت از  خصوص مقررات اين قانون در -116ماده 

 .تبعه جمهوري اسالمي ايران هستندكه توليد كنندگان آنها  هاي شنيداريحامل -1

 اند.يافته انتشاريا  ار در ايران ضبط نخستين  هاي شنيداري كهحامل -2

 در موارد زير اجرا خواهد شد: تلويزيوني حمايت از  رنامه هاي راديو خصوصمقررات اين قانون در -117ماده 

 كه دفتر مركزي آنها در جمهوري اسالمي ايرانراديو تلويزيوني هاي سازمان رنامه هاي پخش شده توسط  -1

 واقع شده

 واقع است. در جمهوري اسالمي ايرانهايي كه فرستنده توسط پخش شده  رنامه هاي -2
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مالكيت اد دي و  معاهده هاي  ين المللي راجع  ه حقوق در صورت تعارض مفاد اين قانون  ا مقررات  - 118ماده 

مقددم   هداي مدذكور  پيوندد، مقررات معاهده ه آنها پيوسته يا ميايران  جمهوري اسالمي كه ،و حقوق مرتبطهنري 

 د  ود.نخواه

 

 یمقررات انتقالی و نهاي -صل سوم ف

 آنهدا  از حمايدت  مددت  كه، قانون اين شدن االجرا الزم پديدآمده پيش از آثار شامل قانون اين مقررات -119ماده 

 .، نيز خواهد شدنشده منقضي شدن اين قانون در زمان الزم االجرا پيشين قوانين طب 

يت از الزم االجرا شدن اين قانون مورد حما پيشتلويزيوني  هاي راديو هاي شنيداري و  رنامهاجراها، حامل -تبصره

و در صورتي كه مطا   مقررات اين قانون مدت حمايت از آنها منقضي نشده  اشدد نسدبت  ده مددت      خواهند  ود

 خواهند  ود. حمايتمانده مشمول  اقي

 . هستنداالجرا شدن اين قانون تا ع قانون حاكم در زمان انعقاد  از الزم پيششده قراردادهاي منعقد -120ماده 

وزارت فرهنگ و ارشداد   یهنري و حقوق مرتبط  ه عهده و اد يمالكيت تصدي امور مر وط  ه حقوق  -121ماده 

 اسالمي است. 

 .استوزيران  أتتعيين نمايندگي جمهوري اسالمي ايران در سازمان جهاني مالكيت فكري  ا هي -تبصره

دعدوا  ده    يو مادي مدورد حمايدت ايدن قدانون و اقامده      معنويمديريت، حفظ و اجراي حقوق  ه منظور  -122ماده 

 ر اساس مجوز وزارت  مديريت جمعي  ا ماهيت غيردولتي غيرتجاري ، مؤسساتدارندگان حقوقنمايندگي از طرف 

حدود وظايف و فعاليت،  ،تأسيس چگونگياين ماده شامل ي مه اجراينا آيين. شوند تشكيل ميفرهنگ و ارشاد اسالمي 

پس از تصدويب ايدن قدانون    ماه  مدت ششظرف اختالفات آنها نظارت، حمايت و رسيدگي  ه تخلفات و اختيارات، 

 .رسيدو  ه تصويب هيوت وزيران خواهد تهيه  ا همكاري وزارت دادگستري  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالميتوسط 

 -اي  افزارهاي رايانده  ( قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم12اي موضو  ماده ) نظام صنفي رايانه -123ماده 

 شدود. ا قدا مدي   «فناوري اطالعات و ارتباطات سازمان نظام مهندسي»و اختيارات آن  ا تغيير نام  ه  -1379مصوب 

مصدوب   -در قدانون نظدام صدنفي كشدور      مقدرر هداي   مجازات مستوجباي  تخلفات صنفي مر وط  ه حوزه رايانه

 . استهاي  عدي آن  و اصالحيه -1382

هداي مر دوط توسدط    ز قبيل تشريفات ثبت آثار و هزينده شامل مواردي ا ،ي اين قانونياجرا يآيين نامه -124ماده 

 ظدرف هاي دادگسدتري و ارتباطدات و فنداوري اطالعدات      خانهوزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي  ا همكاري وزارت

 ت وزيران خواهد رسيد.أشود و  ه تصويب هي االجرا شدن اين قانون تهيه مي  ماه از تاريخ الزم شش
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مصدوب   -لفدان و مصدنفان و هنرمنددان   ن اين قانون، قانون حمايت حقدوق مؤ االجرا شد  از تاريخ الزم -125ماده 

قانون حمايدت   ، -1352مصوب  - ا اصالحات  عدي، قانون ترجمه و تكثير كتب و نشريات و آثار صوتي -1348

( و 63( آن و مدواد ) 2(  ه جز تبصره )62و ماده ) -1379مصوب  -اي  از حقوق پديدآورندگان نرم افزارهاي رايانه

 نسدخ  ،دنقوانين و مقررات ديگري كه  ا اين قانون مغداير  اشد  و  -1382مصوب  -تجارت الكترونيكي  ( قانون74)

 شوند. مي

   


