
 

    طوسيطوسيطوسيطوسي    خواجه نصيرخواجه نصيرخواجه نصيرخواجه نصيرخيريه خيريه خيريه خيريه بنياد بنياد بنياد بنياد 

    هنرمندانهنرمندانهنرمندانهنرمندان    وووو    مصنفانمصنفانمصنفانمصنفان    وووو    مولفانمولفانمولفانمولفان    حقوقحقوقحقوقحقوق    حمايتحمايتحمايتحمايت    قانونقانونقانونقانون

 1348 ماه يد مصوب

            ففففييييتعارتعارتعارتعار    ــــ    اولاولاولاول    فصلفصلفصلفصل

 ديآ يم ديپد آنان ابتكار اي و هنر اي دانش راه از آنچه به و)   دآورندهيپد(  هنرمند و مصنف و مولف به قانون نيا نظر از ـ 1 ماده

 . شود يم  اطالق)  اثر(  رفته كار به آن جاديا اي و ظهور اي و انيب در كه يروش اي قهيطر گرفتن نظر در بدون

 :  است ريز شرح به قانون نيا تيحما مورد ياثرها ـ 2 ماده

 .  يهنر و يادب و يفن و يعلم گريد نوشته هر و شنامهينما و جزوه و رساله و كتاب ـ 1

 . باشد شده نشر اي ضبط اي نوشته روش و بيترت هر به كه فيتصن و سرود و ترانه و شعر ـ 2

 روش و بيترت هر به كه ونيزيتلو اي ويراد از پخش اي نمايس پرده اي شينما يها صحنه در اجرا منظور به يبصر و يسمع اثر ـ 3

 . باشد شده نشر اي ضبط اي نوشته

 . باشد شده نشر اي ضبط اي نوشته روش و بيترت هر به كه يقيموس اثر ـ 4

 به كه يتجسم اثر و ينييتز اثر هرگونه و ينييتز يخطها و ها  نوشته و يابتكار ييايجغراف نقشه و نقش و طرح و ريتصو و ينقاش ـ 5

 . باشد آمده بوجود يبيترك اي ساده صورت به روش و قيطر هر

 ).  مجسمه( كرهيپ هرگونه ـ 6

 .  ساختمان نقشه و طرح ليقب از يمعمار اثر ـ 7

 . باشد آمده ديپد ابداع و يابتكار روش با كه يعكاس اثر ـ 8

 .  ميگل و يقال نقشه و يصنعت اي يدست يهنرها به مربوط يابتكار اثر ـ 9

 . باشد آمده ديپد يمل هنر و يفرهنگ راثيم اي)  فولكلور(  عامه فرهنگ هيپا بر كه يابتكار اثر ـ 10

 . باشد داشته ابتكار و ابداع جنبه كه يفن اثر ـ 11



 . باشد آمده ديپد فصل نيا در نامبرده ياثرها از اثر چند بيترك از كه گريد مبتكرانه اثر هرگونه ـ 12

            دآورندهدآورندهدآورندهدآورندهييييپدپدپدپد    حقوقحقوقحقوقحقوق    ــــ    دومدومدومدوم    فصلفصلفصلفصل

 اثر و نام از يمعنو و يماد يبردار  بهره  حق و اثر ياجرا و عرضه و پخش و نشر يانحصار حق شامل دآورندهيپد حقوق ـ 3 ماده

 .  اوست

 .  است انتقال رقابليغ و ستين مكان و زمان به محدود دآورندهيپد يمعنو حقوق ـ 4 ماده

 به ريز موارد جمله از موارد  هيكل در را خود يماد حقوق از استفاده تواند يم قانون نيا تيحما مورد ياثرها دآورندهيپد ـ 5 ماده

 : كند واگذار ريغ

 .  آن مانند و يونيزيتلو و يينمايس يلمهايف هيته ـ 1

 . گريد يشهاينما و باله و تاتر مانند يا صحنه شينما ـ 2

 . گريد لهيوس اي نوار اي صفحه يرو بر اثر يصوت اي يريتصو ضبط ـ 3

 . گريد ليوسا و ونيزيتلو و ويراد از پخش ـ 4

 .  آن مانند و  يزير  قالب و شهيكل و گراور و يعكاس و ينقاش و چاپ راه از اثر عرضه و ريتكث و نشر و ترجمه ـ 5

 .  يغاتيتبل و يهنر و يصنعت و يادب و يعلم يكارها در اثر از استفاده ـ 6

 .  است  شده درج قانون نيا دوم ماده در كه يگريد ياثرها دآوردنيپد اي كردن فراهم در اثر بردن كار به ـ 7

 دهينام مشترك اثر نباشد زيمتما و جدا آنان كيكاي كار و باشد آمده وجود به دآورندهيپد چند اي دو يهمكار با كه ياثر ـ 6 ماده

 .  است دآورندگانيپد مشاع حق آن از يناش حقوق و شود يم

 و انتقاد صورت به و يتيترب و يآموزش و يفن و يعلم و يادب مقاصد به آنها به استناد و است افتهي انتشار كه يياثرها از نقل ـ 7 ماده

 .  است مجاز متعارف حدود در ماخذ ذكر با ظيتقر

 يالزام شود يم ريتكث و هيته آنها معلمان توسط يآموزش موسسات در سيتدر يبرا كه ييها  جزوه مورد در ماخذ ذكر ـ تبصره

 . باشد نداشته يانتفاع جنبه كه نيا بر مشروط ستين

 اداره يرانتفاعيغ صورت به كه يآموزش و يعلم موسسات و اتينشر يآور  جمع موسسات و يعموم يها  كتابخانه ـ 8 ماده

 يعكسبردار راه از قانون نيا تيحما مورد ياثرها از ديرس خواهد رانيوز اتيه بيتصو به كه يا نامه نييآ طبق توانند يم شوند يم

 . كنند يبردار  نسخه خود تيفعال با متناسب و ازين مورد زانيم به آن مشابه طرق اي

 نيا بيتصو از پس است  داده انتشار اي و كرده پخش قانون نيا بيتصو از قبل كه را يآثار تواند يم اطالعات وزارت ـ 9 ماده

 . دهد قرار استفاده مورد كماكان زين قانون



 چاپ يدرس يكتابها قانون موجب  به قانون نيا بيتصو از قبل كه را يدرس يكتابها تواند يم پرورش و آموزش وزارت ـ 10 ماده

 . دهد قرار استفاده مورد كماكان است كرده منتشر و

 فقط يونيزيتلو و ييويراد يها برنامه  ضبط و 2 ماده از 1 بند در مذكور قانون نيا تيحما مورد ياثرها از يبردار  نسخه ـ 11 ماده

 . مجازاست باشد يرانتفاعيغ و يشخص استفاده يبرا كه يصورت در

        گرگرگرگرييييدددد    ييييقانونقانونقانونقانون    ييييتهاتهاتهاتهاييييحماحماحماحما    وووو    آورندهآورندهآورندهآورنده    ددددييييپدپدپدپد    حقحقحقحق    ازازازاز    تتتتييييحماحماحماحما    مدتمدتمدتمدت    ــــ    سومسومسومسوم    فصلفصلفصلفصل

 خيتار از شود يم منتقل وراثت اي تيوصا موجب به كه قانون نيا موضوع دآورندهيپد يماد حقوق از استفاده مدت ـ 12 ماده

 به مدت همان يبرا باشد نشده منتقل يكس به تيوصا براثر اي باشد نداشته وجود يوارث اگر و است سال يس آورنده ديپد مرگ

 .  گرفت خواهد قرار هنر و فرهنگ  وزارت ارياخت در يعموم استفاده منظور

 . بود خواهد دآورندهيپد  نيآخر فوت از بعد سال يس قانون نيا 6 ماده موضوع مشترك اثر تيحما مدت ـ تبصره

 است دهنده سفارش به متعلق اثر آمدن ديپد خيتار از سال يس تا ديآ يم ديپد سفارش جهينت در كه يياثرها يماد حقوق ـ 13 ماده

 . باشد شده توافق يمحدودتر بيترت اي كمتر مدت يبرا آنكه مگر

 قانون نيا تيحما مورد آثار به مسابقه  طيشرا طبق يادب و يهنر و يعلم مسابقات در كه يازاتيامت و ينقد زهيجا و پاداش ـ تبصره

 . خواهدبود دآورندهيپد به متعلق رديگ يم تعلق ماده نيا موضوع

 كمتر مدت يبرا كه نيا مگر كند استفاده حق نيا از يواگذار از پس سال يس تا تواند يم دآورندهيپد حق رندهيگ انتقال ـ 14 ماده

 . باشد شده توافق

 دآورندهيپد اتيح درصورت مذكور حق از استفاده مواد آن در مندرج يمدتها يانقضا از پس 14 و 13 مواد مورد در ـ 15 ماده

 . بود خواهد12 ماده در مقرر بيترت تابع صورت  نيا ريغ در و او خود به متعلق

 : بود خواهد قانون نيا تيحما مورد سال يس مدت به عرضه اي نشر خيتار از دآورندهيپد يماد حقوق ريز موارد در ـ 16 ماده

 .  يعكاس اي يينمايس ياثرها ـ 1

 . باشد شده واگذار يحقوق شخص به آن از استفاده حق اي باشد يحقوق شخص به متعلق اثر هرگاه ـ 2

 را آنها تواند ينم كس چيه و بود خواهد برخوردار قانون نيا تيحما از است اثر معرف كه يا ژهيو نشان و عنوان و نام ـ 17 ماده

 . برد كار به كند شبهه يالقا كه يبيترت به آن مانند اي نوع همان از يگريد اثر يبرا

 نام ديبا دارند انتفاع منظور به را ياثر از اقتباس اي استناد اي استفاده اجازه قانون نيا طبق كه يكسان و ناشر و رندهيگ انتقال ـ 18 ماده

 و معمول روش به شده ريتكث اي يچاپ يها نسخه اي ياصل  نسخه يرو اي اثر همراه اثر معرف ژهيو نشانه و عنوان با را دآورندهيپد

 . باشد كرده موافقت يگريد بيترت به دآورندهيپد  كه نيا مگر ندينما درج و اعالم متداول

 .  است ممنوع دآورندهيپد  اجازه بدون آن نشر و قانون نيا تيحما مورد ياثرها در فيتحر اي رييتغ هرگونه ـ 19 ماده



 مورد ياثرها ريتكث اي و ضبط اي پخش اي نشر اي چاپ به كه ياشخاص و ها كارگاه و صوت ضبط يبنگاهها و ها  چاپخانه ـ 20 ماده

 يرو مسلسل شماره و انتشار اي پخش اي ريتكث اي ضبط اي كتاب  نسخه تعداد و چاپ دفعات شماره ديبا پردازند يم قانون نيا تيحما

 مورد حسب بر مربوط كارگاه و بنگاه اي چاپخانه نام و خيتار ذكر با شود يم پخش كه ييها  نسخه  تمام بر را صدا و يقيموس صفحه

 . ندينما  درج

 آثار نوع نييتع با هنر و فرهنگ  وزارت كه يمراكز در را خود اثر ژهيو نشانه و عنوان و نام و اثر توانند يم دآورندگانيپد ـ 21 ماده

 . برسانند ثبت به ندينما يم يآگه

 خواهد رانيوز أتيه بيتصو به  ثبت درخواست رفتنيپذ مرجع نيهمچن و ثبت فاتيتشر افتني انجام بيترت و يچگونگ نامه نييآ

 . ديرس

 اي چاپ رانيا در بار نينخست  يبرا اثر كه بود خواهد برخوردار قانون نيا تيحما از يموقع دآورندهيپد يماد حقوق ـ 22 ماده

 .باشد نشده اجرا اي و پخش اي نشر اي چاپ يكشور چيه در قبال و باشد شده اجرا اي نشر اي پخش

        هاهاهاها    مجازاتمجازاتمجازاتمجازات    وووو    تخلفاتتخلفاتتخلفاتتخلفات    ــــ    چهارمچهارمچهارمچهارم    فصلفصلفصلفصل

 و او اجازه بدون دآورندهيپد نام  به اي خود نام به است قانون نيا تيحما مورد كه را يگريد اثر از يقسمت اي تمام هركس ـ 23 ماده

 محكوم سال سه تا ماه شش از يا  جنحه حبس به كند عرضه اي  پخش اي نشر دآورندهيپد از ريغ يگريد شخص نام به عامدا عالما اي

 . شد خواهد

 كي تا ماه سه از يا جنحه حبس به كند نشر و پخش و چاپ يگريد اي خود نام به را يگريد ترجمه اجازه بدون هركس ـ 24 ماده

 . شد خواهد محكوم سال

 . شد خواهند محكوم  سال كي تا ماه سه از يا جنحه حبس به قانون نيا 20 ـ 19 ـ 18 ـ 17 مواد از نيمتخلف ـ 25 ماده

 استفاده دآورندهيپد حق مدت  شدن يسپر سبب به كه يموارد در قانون نيا 20 ـ 19 ـ 18 ـ 17 مواد از متخلفان به نسبت ـ 26 ماده

 .  داشت خواهد را يخصوص يشاك عنوان هنر و فرهنگ  وزارت ، است آزاد همگان يبرا قانون نيا مقرّرات تيرعا با اثر از

 به ها روزنامه از يكي در حكم مفاد كه كند درخواست يينها حكم صادركننده دادگاه از تواند يم يخصوص يشاك ـ 27 ماده

 . شود يآگه او نهيهز و انتخاب

 ميتصم از يناش جرم كه مسوول  يقيحق شخص ييجزا بيتعق بر عالوه باشد يحقوق شخص قانون نيا از متخلف هرگاه ـ 28 ماده

 ييتنها به يحقوق شخص اموال كه يصورت در و شد خواهد  جبران يحقوق شخص اموال از يخصوص يشاك خسارات باشد او

 . شود يم جبران جرم مرتكب  اموال از التفاوت  مابه نكند تكافو

 آثار عرضه و پخش و نشر از  يريجلوگ به نسبت يخصوص يشاك تيشكا به يدگيرس ضمن توانند يم ييقضا مراجع ـ 29 ماده

 . بدهند يدادگستر نيضابط به الزم دستور آن ضبط و تيشكا مورد

 از اجازه بدون كه ياشخاص  است برخوردار قانون نيا تيحما از آمده ديپد قانون نيا بيتصو از شيپ كه يياثرها ـ 30 ماده

 آن فروش اي مجدد هيارا اي ريتكث اي پخش اي نشر حق اند كرده يبردار  بهره اي استفاده قانون نيا بيتصو خيتار تا گرانيد ياثرها



 يبرا كه يكسان نيهمچن و ماده نيا حكم از نيمتخلّف ، قانون نيا تيرعا با او مقام  قائم اي دآورندهيپد اجازه با مگر ندارند را آثار

 در مقرر فريك  به كنند يبردار  بهره آن از اي ريتكث اي ضبط اي رسانند چاپ به را اثر قانون نيا بيتصو بر مقدم خيتار  به فريك از فرار

 . شد خواهند محكوم 23 ماده

 .  است  يباق خود اعتبار به دهيگرد مطرح ييقضا مراجع در قانون نيا بيتصو از قبل كه ياتيشكا و يدعاو

 . شود يم موقوف او گذشت با و شروع يخصوص يشاك تيشكا با قانون نيا در مذكور يبزهها بيتعق ـ 31 ماده

 .  است يملغ يعموم مجازات قانون 248 و 247 و 246 و 245 مواد ـ 32 ماده

 بيتصو به و هيته اطالعات وزارت و يدادگستر وزارت و هنر و فرهنگ وزارت طرف از قانون نيا يياجرا يها نامه نييآ ـ 33 ماده

 .ديرس خواهد رانيوز اتيه

 


