قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان
فصلیکم–تعاریف
ماده - 1ازنظراینقانونبهمؤلفومصنفوهنرمند "پدیدآورنده" وبهآنچهاز راهدانشیاهنرویاابتکارآنان
اطالقمیشود.

آیدبدوندرنظرگرفتنطریقهیاروشیکهدربیانویاظهورویاایجادآنبهکاررفته "اثر"


پدیدمی
ماده-2اثرهایموردحمایتاینقانونبهشرحزیراست:
 -1کتابورسالهوجزوهونمایشنامهوهرنوشتهدیگرعلمیوفنیوادبیوهنری.
-2شعروترانهوسرودوتصنیفکهبههرترتیبوروشنوشتهیاضبطیانشرشدهباشد.
سمعیوبصیریبهمنظوراجراءدرصحنههاینمایشیاپردهسینمایاپخشاز رادیویاتلویزیونکهبههر

 -3اثر
ترتیبوروشنوشتهیاضبطیانشرشدهباشد.

 -4اثرموسیقیکهبههرترتیبوروشنوشتهیاضبطیانشرشدهباشد.
یونوشتههاوخطهایتزیینیوهرگونهاثرتزیینیواثر

 -5نقاشیوتصویروطرحونقشونقشهجغرافیاییابتکار
تجسمیکهبههرطریقوروشبهصورتسادهیاترکیبیبهوجودآمدهباشد.

 -6هرگونهپیکره(مجسمه.
 -7اثرمعماریازقبیلطرحونقشهساختمان.
 -8اثرعکاسیکهباروشابتکاریوابداعپدیدآمدهباشد.
-9اثرابتکاریمربوطبههنرهایدستییاصنعتیونقشهقالیوگلیم.
 -11اثرابتکاریکهبرپایهفرهنگعامه(فولکلور)یامیراثفرهنگیوهنریملیپدیدآمدهباشد.
 -11اثرفنیکهجنبهابداعوابتکارداشتهباشد.
- -12هرگونهاثرمبتکرانهدیگرکهازترکیبچنداثرازاثرهاینامبردهدراینفصلپدیدآمدهباشد.


فصلدوم-حقوقپدیدآورنده

بهرهبرداریمادیومعنوی
ماده-3حقوقپدیدآورندهشاملحقانحصارینشروپخشوعرضهواجرایاثروحق  
ازنامواثراواست.
ماده-4حقوقمعنویپدیدآورندهمحدودبهزمانومکاننیستوغیرقابلانتقالاست.
پدیدآورندهاثرهایموردحمایتاینقانونمیتوانداستفادهازحقوقمادی خودرادرکلیهمواردوازجمله

ماده - 5
مواردزیربهغیرواگذارنماید:
-1تهیهفیلمهایسینماییوتلویزیونیومانندآن.
نمایشصحنهایمانندتئاتروبالهونمایشهایدیگر.

-2
-3ضبطتصویرییاصوتیاثربررویصفحهیانواریاهروسیلهدیگر.
-4پخشازرادیووتلویزیونووسائلدیگر.
قالبریزی و مانند آن.
 -5ترجمه و نشر و تکثیر و عرضه اثر ازراه چاپ و نقاشیو عکاسی و گراور و کلیشه و  
-6استفادهازاثردرکارهایعلمیوادبیوصنعتیوهنریوتبلیغاتی.
 -7بهکاربردناثردرفراهمکردنیاپدیدآوردناثرهایدیگریکهدرمادهدوماینقانوندرجشدهاست.
ماده - 6اثریکهباهمکاریدویاچندپدیدآورندهبهوجودآمدهباشدوکاریکایک آنانجداومتمایزنباشداثر
شودوحقوقناشیازآنحقمشاعپدیدآورندگاناست.


مشترکنامیدهمی
ماده-7نقلازاثرهاییکهانتشاریافتهاستواستنادبهآنهابهمقاصدادبیوعلمیوفنیوآموزشیوتربیتیوبه
صورتانتقادوتقریظباذکرمأخذدرحدودمتعارفمجازاست.

آنهاتهیهوتکثیرمیشود

ذکرمأخذدرموردجزوههاییکهبرایتدریسدرمؤسساتآموزشیتوسطمعلمان

تبصره-
الزامینیستمشروطبراینکهجنبهانتفاعینداشتهباشد.

هایعمومیومؤسساتجمعآورینشریاتومؤسساتعلمیوآموزشیکه بهصورتغیرانتفاعی


کتابخانه
ماده-8
هیأتوزیرانخواهدرسیدازاثرهایموردحمایتاینقانوناز
نامهایکهبهتصویب  
طبقآیین 

شوندمی 
توانند


ادارهمی
متناسببافعالیتخودنسخهبرداریکنند.


مشابهآنبهمیزانموردنیازو
راهعکسبردارییاطرق

وزارتاطالعاتمیتواندآثاریراکهقبلازتصویباینقانونپخشکردهو یاانتشاردادهاستپساز

ماده - 9
نقانوننیزکماکانمورداستفادهقراردهد.

تصویبای
وزارتآموزشوپرورشمیتواندکتابهایدرسیراکهقبلازتصویباین قانونبهموجبقانونکتابهای

ماده-11
درسیچاپومنتشرکردهاستکماکانمورداستفادهقراردهد.

وضبطبرنامههایرادیوییو

نسخهبرداریازاثرهایموردحمایتاینقانونمذکوردربند 1ازماده 2
ماده  - 11
تلویزیونیفقطدرصورتیکهبرایاستفادهشخصیوغیرانتفاعیباشدمجازاست.


فصل سوم
مدت حمایت از حق پدیدآورنده و حمایتهای قانونی دیگر

یاوراثتمنتقلمیشوداز

ماده-12مدتاستفادهازحقوقمادیپدیدآورندهموضوعاینقانونکهبهموجبوصایت
تاریخمرگپدیدآورندهسیسالاستواگروارثیوجود نداشتهباشدیابراثروصایتبهکسیمنتقلنشدهباشدبرای

استفادهعمومیدراختیاروزارتفرهنگوهنرقرارخواهدگرفت.

همانمدتبهمنظور
تبصره  -مدت حمایت اثر مشترک موضوع ماده  6این قانون سی سال بعد از فوت آخرین پدیدآورنده خواهد بود.
حقوقمادیاثرهاییکهدرنتیجهسفارشپدیدمیآیدتاسیسالازتاریخپدیدآمدناثرمتعلقبهسفارش

ماده-13
دهندهاستمگرآنکهبرایمدتکمتریاترتیبمحدودتریتوافقشدهباشد.

تبصره -پاداشوجایزهنقدیوامتیازاتیکهدرمسابقاتعلمیوهنریوادبیطبق شرایطمسابقهبهآثارمورد
مادهتعلقمیگیردمتعلقبهپدیدآورندهخواهدبود.


حمایتاینقانونموضوعاین
انتقالگیرندهحقپدیدآورندهمیتواندتاسیسالپسازواگذاریازاینحقاستفادهکندمگراینکهبرای

ماده-14
مدتکمترتوافقشدهباشد.
ماده - 15درموردمواد 13و 14پسازانقضایمدتهایمندرجدرآنمواداستفادهاز حقمذکوردرصورتحیات
پدیدآورندهمتعلقبهخوداوودرغیراینصورتتابعترتیبمقرردرماده12خواهدبود.

ماده-16درمواردزیرحقوقمادیپدیدآورندهازتاریخنشریاعرضهبهمدتسیسالموردحمایتاینقانونخواهد
بود:
 -1اثرهایسینمایییاعکاسی.

-2هر گاه اثر متعلق به شخص حقوقی باشد و یا حق استفاده از آن به شخص حقوقی واگذار شده باشد.
ماده - 17نام و عنوان و نشانه ویژهای که معرف اثر است از حمایت این قانون برخوردارخواهد بود و هیچ کس
تواندآنهارابرایاثردیگریازهماننوعیامانندآنبهترتیبیکهالقاءشبههکندبهکاربرد.


نمی
ماده - 18انتقالگیرندهوناشروکسانیکهطبقاینقانوناجازهاستفادهیا استنادیااقتباسازاثریرابهمنظور
عنوانونشانهویژهمعرفاثرهمراهاثریاروینسخهاصلییانسخههایچاپییا

انتفاعدارندبایدنامپدیدآورندهرا با
تکثیرشدهبهروشمعمولومتداولاعالمودرجنمایندمگراینکهپدیدآورندهبه ترتیبدیگریموافقتکردهباشد.

ماده-19هرگونهتغییریاتحریفدر اثرهایموردحمایتاینقانونونشرآنبدون اجازهپدیدآورندهممنوعاست.
هاوبنگاههایضبطصوتوکارگاههاواشخاصیکهبهچاپیانشریاپخشیاضبطویاتکثیر


چاپخانه
ماده-21
میپردازدبایدشمارهدفعاتچاپوتعدادنسخهکتابیاضبطیاتکثیریاپخشیاانتشار
اثرهایموردحمایتاینقانون 

هاییکهپخشمیشودباذکرتاریخونامچاپخانهیا

موسیقیوصدارابرتمام 
نسخه

وشمارهمسلسلرویصفحه 
بنگاهوکارگاهمربوطبرحسبمورددرجنمایند.
پدیدآورندگانمیتواننداثروناموعنوانونشانهویژهاثرخودرادر مراکزیکهوزارتفرهنگوهنربا

ماده - 21
نمایدبهثبتبرسانند.


تعییننوعآثارآگهیمی
آییننامه چگونگی و ترتیب انجام یافتن تشریفات ثبت و همچنین مرجعپذیرفتن درخواست ثبت به تصویب هیأت

وزیرانخواهدرسید.
اثربراینخستینباردرایران

ماده - 22حقوقمادیپدیدآورندهموقعیازحمایتاینقانونبرخوردارخواهدبودکه 
چاپیاپخشیانشریااجراشدهباشدوقبالًدرهیچکشوریچاپیانشریاپخشویااجرانشدهباشد.


فصل چهارم  -تخلفات و مجازاتها 
ماده - 23هرکستمامیاقسمتیازاثردیگریراکهموردحمایتاینقانوناستبه نامخود یابهنامپدیدآورنده
بدوناجازهاوویاعالماًعامداًبهنامشخصدیگری غیرازپدیدآورندهنشریاپخشیاعرضهکندبهحبستأدیبیاز
ششماهتا3سالمحکومخواهدشد.
ماده -24هرکسبدوناجازهترجمهدیگریرابهنامخودیادیگریچاپوپخشونشرکندبهحبستأدیبیازسه
ماهتایکسالمحکومخواهندشد.

ماده-25متخلفینازمواد 21-19-18- 17اینقانونبهحبستأدیبیازسهماه تایکسالمحکومخواهند
شد.

ماده-26نسبتبهمتخلفانازمواد 21-19 -18-17اینقانوندرمواردیکهبه سببسپریشدنمدتحق
دیدآورنده استفاده از اثر بارعایت مقررات این قانون برای همگان آزاد است .وزارت فرهنگ و هنر عنوان شاکی
خصوصیراخواهدداشت.
مفادحکمدریکیازروزنامهها

شاکیخصوصیمیتواندازدادگاهصادرکنندهحکمنهاییدرخواستکندکه

ماده-27
بهانتخابوهزینهاوآگهیشود.

ماده - 28هرگاهمتخلفازاینقانونشخصحقوقیباشدعالوهبرتعقیبجزاییشخص حقیقیمسئولکهجرم
ناشیازتصمیماوباشدخساراتشاکیخصوصیازاموالشخصحقوقی جبرانخواهدشدودرصورتیکهاموال

مرتکبجرمجبرانمیشود.


ازاموال
شخصحقوقیبهتنهاییتکافونکندمابهالتفاوت

مراجعقضاییمیتوانندضمنرسیدگیبهشکایتشاکیخصوصینسبتبهجلوگیری ازنشروپخشو

ماده - 29
عرضهآثارموردشکایتوضبطآندستورالزمبهضابطیندادگستریبدهند.

ماده - 31اثرهاییکهپیشازتصویباینقانونپدیدآمدهازحمایتاینقانون برخورداراستاشخاصیکهبدون
برداریکردهاندحقنشریااجرایاپخشیاتکثیریا


استفادهیابهره
اجازهازاثرهایدیگرانتاتاریختصویباینقانون 

قائممقاماوبارعایتاین قانون.متخلفینازحکماین
فروشآنآثارراندارندمگربهاجازهپدیدآورندهیا 

ارائهمجددیا 
مقدمبرتصویباینقانوناثررابهچاپرسانندیاضبطیاتکثیر

مادهوهمچنینکسانیکهبرایفرارازکیفربهتاریخ
بهرهبرداریکنندبهکیفمقرردرماده23محکومخواهندشد.
یاازآن 
 دعاوی و شکایاتی که قبل از تصویب این قانون در مراجع قضایی مطرح گردیده به اعتبار خود باقی است.
ماده  - 31تعقیب بزههای مذکور در این قانون با شکایت شاکی خصوصی شروع و با گذشت او موقوف میشود.
ماده-32مواد245و246و247و248قانونمجازاتعمومیملغیاست.
نامههایاجراییاینقانونازطرفوزارتفرهنگوهنرووزارتدادگستریووزارتاطالعاتتهیهو
آیین 
ماده -33
بهتصویبهیأتوزیرانخواهدرسید.

 قانونفوقمشتملبرسیوسهمادهوسهتبصرهپسازتصویبمجلسسنادرتاریخدوشنبهسومآذرماه1348در
جلسهروزپنجشنبهیازدهمدیماهیکهزاروسیصدوچهل وهشتشمسیبهتصویبمجلسشورایملیرسید.

رییسمجلسشورایملی-مهندسعبداهللریاضی

