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 از استفاده مدت.  است او يقانون  وارث اي مترجم با يا ترجمه هر پخش و نشر و يبردار  بهره و چاپ ديتجد اي ريتكث حق ـ 1 ماده

 .  است سال يس مترجم مرگ خيتار از شود يم منتقل وراثت به كه حقوق نيا

 از استفاده يبرا دهنده انتقال مقام قائم حقوق نيا از استفاده نظر از رندهيگ انتقال و است ريغ به انتقال قابل ماده نيا در مذكور حقوق

 .  است يالزام استفاده موارد تمام در مترجم نام ذكر. بود خواهد حق نيا از مدت هيبق

 اي افست چاپ قيطر از يماد  يبردار  بهره اي فروش قصد به شده چاپ كه يشكل و زبان همان به اتينشر و كتب ريتكث ـ 2 ماده

 .  است ممنوع حق صاحب اجازه بدون مشابه طرق اي يعكسبردار

 صاحبان اجازه بدون است شده  ضبط گريد لهيوس هر اي نوار اي صفحه يرو بر كه يصوت آثار ريتكث اي ضبط اي يبردار نسخه ـ 3 ماده

 .  است ممنوع  فروش يبرا آنان يقانون مقام قائم اي يانحصار دكنندگانيتول اي حق

 . بود خواهد زين گريد پخش اهرگونهي ونيزيتلو و ويراد يها  برنامه از ريتكث اي ضبط اي يبردار نسخه شامل ماده نيا در مذكور حكم

 پ يالملل نيب عالمت آن جلد اي نسخه هر يرو در كه شود يم تيحما يصورت در يصوت و يقيموس ينوارها اي صفحات ـ 4 ماده

 . باشد شده ذكر يتجارت عالمت و يانحصار ندهينما و دكنندهيتول ينشان و نام و انتشار خيتار و رهيدا داخل در نيالت

 مربوط يكارها در استفاده منظور  به قانون نيا سه و دو مواد موضوع يصوت آثار و اتينشر و كتب از يبردار نسخه و ريتكث ـ 5 ماده

 به قبال آنها از يبردار  نسخه اجازه و باشد نداشته يانتفاع جنبه  كه نيا بر مشروط بود خواهد مجاز يعلم قاتيتحق اي آموزش به

 . باشد دهيرس ياسالم ارشاد و فرهنگ وزارت بيتصو

 و يشخص استفاده يبرا كه  يصورت در قانون نيا سه و دو مواد موضوع يصوت آثار و اتينشر و كتب از يبردار نسخه ـ تبصره

 .  است بالمانع باشد، يخصوص

 متقابل معامله اي عهدنامه وجود شرط به قانون نيا در مذكور يها تيحما يصوت آثار و اتينشر و كتب ريتكث مورد در ـ 6 ماده

 .  است يجار زين كشورها ريسا اتباع به نسبت

 از يا جنحه حبس به يخصوص  يشاك خسارات هيتاد بر عالوه شوند ريز اعمال از يكي مرتكب عامدا و عالما كه ياشخاص ـ 7 ماده

 : خواهندشد محكوم سال كي تا ماه سه



 . كنند عمل قانون نيا سه و دو و كي مواد مقررات خالف كه يكسان ـ 1

 . صادركنند اي وارد كشور به شده هيته خارج در رمجازيغ طور به كه را 3 ماده در مذكور ياياش كه يكسان ـ 2

 او ميتصم از يناش جرم كه ولئمس  يقيحق شخص ييجزا بيتعق بر عالوه باشد يحقوق شخص قانون نيا از متخلف هرگاه ـ 8 ماده

 . شد خواهد جبران يحقوق شخص اموال از يخصوص يشاك خسارات باشد

 . شود يم جبران ولئمس  يقيحق شخص اموال از التفاوت  مابه نكند تكافو ييتنها به يحقوق شخص اموال كه يصورت در

 و پخش و نشر از يريجلوگ  به نسبت او يتقاضا به يخصوص يشاك تيشكا به يدگيرس ضمن مكلفند ييقضا مراجع ـ 9 ماده

 . كنند اتخاذ يمقتض  ميتصم آن ضبط و تيشكا موضوع يصوت آثار و اتينشر و كتب عرضه

 تيحما قانون در مذكور يتهايحما  مشمول قانون نيا موضوع آثار كه است يجار يموقع قانون نيا در مذكور احكام ـ 10 ماده

 خواهد مالك قانون نيا موضوع آثار به نسبت مزبور قانون مقررات  صورت نيا ريغ در نباشد هنرمندان و مصنفان و مولفان حقوق

 . بود

 ينف را هنرمندان و مصنفان و مولفان حقوق تيحما قانون در مذكور اشخاص حقوق مورد چيه در قانون نيا مقررات ـ 11 ماده

 . سازد ينم محدود و كند ينم

 موقوف حكم ياجرا اي  بيتعق او  گذشت با و  است  يخصوص يشاك  تيشكا  به منوط  قانون  نيا در مذكور  يها بزه  بيتعق ـ 12 ماده

 .شود يم

 


