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مقدمه دبير شوراي عالي اطالع رساني

تصويب�قان��ون�حمايت�از�حقوق�مؤلفان،�مصنفان�و�هنرمندان�در�س��ال��1348و�
قان��ون�ترجمه�و�تكثير�کتب�و�نش��ريات�و�آثار�صوت��ي�در��1352اولين�گامهاي�
مؤث��ر�ب��راي�حمايت�از�حقوق�مالكي��ت�ادبي�و�هنري�صاحبان�آثار�بوده�اس��ت.�
پ��س�از�پيروزي�انقالب�ش��كوهمند�اس��المي�تصويب�قان��ون�حمايت�از�حقوق�
پديدآورندگان�نرم�افزارهاي�رايانه�اي�به�س��ال��1379تالشي�بود�در�راستاي�ايجاد�
بس��تر�مناسب�براي�توليد�محتوا�و�نرم�افزارها�تا�با�پيشگيري�از�تكثيرهاي�غير�مجاز�
آث��ار�رايانه�اي�حقوق�توليد�کنندگان�محف��وظ�بماند�و�چرخه�توليد�در�اين�حوزه�
نيز�اقتصادي�باش��د.�همچنين�در�مواد��62تا��66قانون�تجارت�الكترونيكي�ايران�به�
بحث�حمايت�از�حقوق�مؤلفان�در�بس��تر�مبادالت�الكترونيكي�و�حمايت�از�اسرار�

تجاري�و�عالئم�تجاري�اهتمام�شد.
در�عين�حال�تصويب�قوانين�و�مقررات�مربوط�به�حقوق�مالكيت�ادبي�و�هنري�
نتوانست�آن�گونه�که�س��رعت�روزافزون�توسعه�فناوري�اطالعات�و�ارتباطات�در�
دني��ا�ايجاب�کرده�بود،�پا�به�پاي�آن�توس��عه�يابد.�هم��واره�حرکت�ُکند�تصويب�
قوانين�در�مقابل�حرکت�ش��تابنده�توس��عه�فناوري�هاي�نوين�چالشي�اصلي�در�اين�

زمينه�بوده�است.�
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گرچه�جوامع�گوناگون�تلقي�هاي�متفاوتي�از�وجوه�مختلف�صيانت�از�»حقوق�
مالكيت�فكري«�و�»مالكيت�ادبی�و�هنری«�به�عنوان�يكی�از�ش��قوق�اساس��ی�آن،�
دارند�و�در�س��بک�استداللش��ان��براي�تعيين�اين�حقوق�و�ادله�اقامه�شده�براي�آن�
متفاوت�هس��تند،�ولي�اصل�احترام�به�اين�حقوق�در�تمامي�جوامع�بشري�از�اصول�
عقاليي�براي�صيانت�از�نوآوري�و�خالقيت�و�ارزشهاي�انساني�مشابه�آن�برشمرده�

مي�شود�و�لزوم�رعايت�آن�در�قانون�بسياري�از�کشورها�تصريح�شده�است.�
گرچه�در�کش��ور�ما�بنيانهاي�شرعي،�حقوقي�و�اخالقي�اين�حق�مورد�بحثهاي�
عالمان��ه�اي�قرار�گرفته�اس��ت،�ولي�نتايج�اين�مباحث�هر�چه�باش��د،�لزوم�رعايت�
قوانين�و�مقررات�مصوب�از�س��وي�نهادهاي�قانوني�راه�کاري�اصلي�براي�دس��تور�
عملهايي�است�که�اداره�نظام�اجتماعي�بر�آن�مبتني�است.�به�همين�جهت�است�که�
بيش�از�يكصد�و�س��ی�سال�از�اولين�جرقه�های�فكری�تأسيس�نهادی�برای�صيانت�
از�مالكيت�فكری�می�گذرد�و�عقالي�جهان�عالوه�بر�تصويب�پيمانهاي�بين�المللي�
و�قواني��ن�و�مقررات�الزم�از�آن�زمان�تاکنون،�بيش�از�چهل�س��ال�قبل�س��ازماني�
�)WIPO(بين�الملل��ي�با�عنوان�س��ازمان�جهاني�مالكيت�فكري�موس��وم�ب��ه�وايپو�
تأس��يس�کردند�تا�اطمينان�الزم�براي�پاي�بندي�به�اي��ن�پيمانها�و�قوانين�بين�المللي�
را�تضمين�و�تحصيل�کنند.�کش��ور�ما�نيز�در�سال��1380به�کنوانسيون�تأسيس�اين�

سازمان�پيوسته�است.
اما�همگان�می�دانند�که�»ش��ناخت�موضوع«ِ�قانون،�مقّدم�بر�تدوين�آن�و�سپس�
اجرای�آن�اس��ت�و�قانونگذار�هم�ب��دون�آن�راه�به�جايی�نخواه��د�برد.�دبيرخانۀ�
ش��ورای�عالی�اطالع�رس��انی�کش��ور�به�عنوان�نهادی�تخصصی�و�سياستگذار،�با�
استناد�به�بند�دوم�و�بند�پنجم�از�وظايف�قانوني�خويش،�و�با�آگاهی�از�نقص�قوانين�
فعل��ی�و�عدم�وجود�قانونی�جامع�در�حوزۀ�صيان��ت�از�مالكيت�فكری�و�اذعان�به�
رسالت�ملّی�خود�در�اين�عرصه،�و�تقاضاي�روزافزون�صاحبان�حقوق�در�صنوف�
مختلف،�از�سال��1386درصدد�جبران�اين�خأل�برآمد�و�آگاهان�و�موضوع�شناساِن�
اين�عرصه�را�به�ياری�طلبيد�تا�گام�در�راه�تدوين�اليحۀ�قانونی�حمايت�از�مالكيت�
فك��ری�با�تأکيد�بر�آثار�ادب��ی�و�هنری�و�حقوق�مرتبط�با�آن�بگذارند.�س��رانجام�
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فاضل�ارجمند�جناب�حجت�اإلس��الم�و�المسلمين�دکتر�سيد�حسن�شبيری�اين�امر�
خطير�را�پذيرفتند�و�با�تالش��ي�گسترده�و�عالمانه�و�با�حمايت�اين�دبيرخانه�در�اين�
مسير�نه�چندان�هموار�گام�نهادند.�ايشان�با�اتّكا�به�نصوص�ديني،�مطالعات�فقهی�و�
مالحظات�حقوقي�و�همچنين،�بهره�برداری�از�قوانين�بين�المللی�و�آراي�کارشناسان�
نهاده��ای�مختلف�داخلی�و�خارجی�اين�عرص��ه�در�کنار�مالحظات�دقيق�بومي�با�
تأکيد�بر�فرهنگ�اس��المي-ايراني،�در�اين�راس��تا�تحقيقي�شايس��ته�شكل�دادند�و�
از�همكاران�گرانقدری�چون�جناب�آقای�دکتر�س��يد�حس��ين�صفايی،�دکتر�سيد�
مصطفی�محّقق�داماد�و�دکتر�س��يد�حسن�ميرحسينی�و�ديگر�عزيزان�بهره�ها�بردند�
و�مش��اورانی�هم�به�خصوص�از�ميان�پديدآورندگان�آثار�ادبی�و�هنری�کشورمان�
ايش��ان�را�ياری�کردند.�از�همۀ�ايش��ان�سپاسگزاريم�و�مس��اعی�مشترکشان�را�ارج�

می�نهيم�و�از�خداوند�منان�توفيق�روزافزون�ايشان�را�خواستاريم.
اما�متنی�که�پيش�روست،�پيش�نويسی�برای�اين�اليحه�است�که�بيش�از�همه�با�
نقد�ذی�نفعان�حقيقی�و�حقوقی�و�مجريان�آتی�آن�غنا�خواهد�يافت.�اميد�است�که�
پديدآورن��دگان�ادبی�و�هنری�فرهيختۀ�اين�مرز�و�بوم�به�عنوان�مهمترين�ذی�نفعان�
حقيقی�اين�موضوع،��وزارت�دادگس��تری�به�عنوان�رئيس�ش��ورای�سياستگذاری�
حق��وق�مالكي��ت�معنوی�در�ايران�و�وزارت�فرهنگ�و�ارش��اد�اس��المی�به�عنوان�
مهمتري��ن�ذی�نف��ع�حقوقی�اين�موضوع،�ما�را�در�اين�مس��ير�خطي��ر�ياری�کنند�تا�
به�زودی�ش��اهد�اصالح،�تصوي��ب�و�اجرای�آن�از�طريق�مجاری�قانونی�باش��يم؛�

إن�شاءاهلل.

دکتر حميد شهرياری
دبير شورای عالی اطالع رسانی

شهريور 1389
�
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ديباچه مؤلف:
داليل و ضرورت بازنگري

بي�ترديد،�امروزه�يكي�از�شاخصه�هاي�توسعه�يافتگي�کشورها�ميزان�سرمايه�گذاري�
و�توليد�آثار�فكري�در�سطح�ملي�است.�اهميت�اين�موضوع�تا�بدانجا�است�که�طبق�
برخي�پيش�بيني�ها،�در�آينده�نزديک�صنعت�توليد�کاالي�فيزيكي�جاي�خود�را�به�
صنعت�توليد�کاالي�فكري�خواهد�داد�و�ثروت�و�قدرت�کش��ورها�با�سرانه�توليد�

اين�گونه�آثار�سنجيده�مي�شود.
از�سوي�ديگر�به�دليل�ماهيت�خاص�کاالهاي�فكري�و�وابستگي�شديد�توسعه�
آنها�به�حمايت�هاي�حقوقي،�يكي�از�شرايط�الزم�و�اساسي�جهت�نيل�به�اين�هدف،�
ايجاد�بس��ترهاي�حقوقي�و�فراهم�س��اختن�امنيت�ها�الزم�حقوقي�در�اين�خصوص�

مي�باشد.
جمه��وري�اس��المي�ايران�با�وجود�داش��تن�س��ابقه�بيش�از��40س��ال�در�زمينه�
قانونگذاري�در�حوزه�مالكيت�ادبي�و�هنري�)و�نيز�سابقه�حدودا�80�ًسال�در�زمينه�
قوانين�مالكيت�صنعتي�به�عنوان�ديگر�شاخه�اصلي�حقوق�مالكيت�فكري(�به�ويژه�
قانون�حمايت�حقوق�مؤلفان�و�مصنفان�و�هنرمندان�مصوب��1348و�قانون�حمايت�
از�حق��وق�پديدآورن��دگان�نرم�افزارهاي�رايانه�اي�هنوز�نتوانس��ته�اس��ت�به�داليل�

چندگانه�زير�بسترهاي�الزم�حقوقي�را�به�طور�کامل�مهيا�سازد:
(1� وجود�نقائص�و�ابهاماتي�چند�در�قوانين�فعلي؛(
(2� همگام�نبودن�آن�قوانين�با�تحوالت�چند�دهه�گذشته�که�عمدتاً�ناشي�از�ورود�(
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فنآوري�هاي�نوين�در�عرصه�فعاليت�هاي�بشري�بوده�است؛
(3� پراکندگي�و�عدم�يكپارچگي�در�قوانين�موجود�مالكيت�ادبي�و�هنري.(
(4� تاريخچه�تدوين(

به�همين�خاطر،�مس��ئولين�امر�در�چند�س��ال�گذش��ته�درصدد�بازنگري�اساسي�
و�اص��الح�جدي�قوانين�پيش��ين�برآمدند�و�بر�اين�اس��اس،�نس��خه�اول�پيش�نويس�
اليح��ه�اي�با�عنوان�»قانون�جامع�حق��وق�مالكيت�ادبي�و�هن��ري�و�حقوق�مرتبط«�
در�بين�س��الهاي��83تا��84در�وزارت�فرهنگي�و�ارش��اد�اسالمي�در��86ماده�آماده�
شد.�نسخه�دوم�اين�پيش�نويس�که�در��180ماده�تدوين�گشته�است،�حاصل�تالش�
کارگروه�»نظام�حقوقي�و�مالكيت�فكري«�دبيرخانه�ش��وراي�عالي�اطالع�رساني�در�

سال�هاي��87تا��89است�که�در�قالب�اين�کتاب�عرضه�مي�شود.

اهداف پروژه
گفتني�اس��ت�پروژه�تهيه�و�تدوين�پيش�نويس�با�ه��دف�کلي�ايجاد�الگوي�علمي�
مناسب�در�زمينه�هاي�قانون�نويسي�در�دو�فاز�تعريف�گرديده�است�که�کتاب�حاضر�
نتيجه�فعاليت�هاي�کارگروه�تخصصي�در�فاز�اول�است.�اعضاي�کارگروه�ترکيبي�
از�حقوقدانان،�کارشناس��ان�و�قضات�متخصص�در�مالكيت�ادبي�و�هنري�و�نيز�فقه�
پژوهان�دانش��گاه�و�حوزه�بود�تا�اين�شاخه�جديد�حقوقي،�به�خوبي�با�نظام�حقوقي�

موجود�پيوند�داده�شود.

روش کار
روش�تحقيقاتي�و�شيوه�مطالعاتي�به�صورت�کاماًل�تطبيقي�بود�تا�بتوان�با�بهره��گيري�
از�تجارت�کشورهاي�با�سابقه�در�اين�حوزه�از�يک�سو�و�بومي�سازي�قانون�با�توجه�
به�مباني�و�احكام�حقوقي�و�فقهي�موجود�در�اين�نظام�حقوقي،�ش��اهد�اثري�استوار�

و�ماندگار�در�اين�حوزه�باشيم.

ويژگي هاي پيش نويس
اما�ويژگي�ها�و�امتيازات�پيش�نويس�اليحه�به�طور�خالصه�عبارتند�از:

(1� توسعه�در�مصاديق�آثار�مورد�حمايت؛(
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(2� رفع�نقايص�و�ابهامات�قوانين�موجود؛(
(3� توسعه�در�حقوق�مادي�و�معنوي�پديدآورندگان�آثار؛(
(4� توجه�ويژه�به�قراردادهاي�نشر؛(
(5� حمايت�گسترده�و�شفاف�از�حقوق�پديدآورندگان�آثار�ديداري�شنيداري؛(
(6� اختصاص�بخشي�مستقل�به�حقوق�مرتبط�به�منظور�حمايت�از�اجراکنندگان،�(

توليدکنندگان�آثار�صوتي�و�مراکز�پخش�راديو�تلويزيوني؛
(7� پيش�بيني�ضمان��ت�اجراهاي�قوي�مدني،�کيف��ري،�اداري�و�گمرکي�جهت�(

جلوگيري�از�نقض�حقوق�پديدآورندگان؛
(8� انطباق�کامل�با�مقررات�بين�المللي�همچون�تريپس�)Trips(�که��ايران�درصدد�(

الحاق�به�آن�است؛
(9� افزايش�مدت�حمايت�از�پديدآورندگان؛(
(10� توجه�ويژه�به�تحوالت�ناش��ي�از�فنآوري�هاي�جديد�همچون�حمايت�از�(

پايگاه�هاي�داده�و�آثار�توليد�شده�توسط�رايانه؛
(11� بومي�سازي�قانون�با�عنايت�به�مباني�فقهي�و�حقوقي�کشور؛(
(12� اس��تفاده�حداکث��ري�از�حق�رزورهايي�ک��ه�مق��ررات�بين�المللي�براي�(

کش��ورهاي�در�حال�توس��عه�در�نظر�گرفته�اند،�از�جمله�توسعه�در�استثناءات�
حقوق�مادي�به�منظور�اهداف�آموزشي�و�پژوهشي.

کارهاي در دست اقدام
فاز دوم�پيش�نويس�شامل�نوشتن�شرح�ماده�به�ماده�اليحه،�ايجاد�پايگاه�اطالع�رساني�
اليحه،�برگزاري�نشست�هاي�تخصصي�در�دانشگاه�ها�جهت�تشريح�ابعاد�مختلف�
اليح��ه�در�مجامع�علمي�و�نيز�برگزاري�نشس��ت�هاي�عمومي�ب��ا�پديدآورندگان�
آث��ار�ادبي�و�هنري�از�يک�س��و�و�کاربران�آن�از�س��وي�ديگر�و�س��رانجام�دفاع�
از�پيش�نويس�اليحه�در�مجلس�ش��وراي�اس��المي�اس��ت.�به�اين�اميد�که�با�آماده�
شدن�سريع�تر�شرح�اليحه�و�ارائه�آن�به�مجلس�شوراي�اسالمي،�نمايندگان�محترم�
مجل��س�به�طور�تفصيلي�در�جريان�اس��تدالل�هاي�مربوط�به�مواد�پيش��نهادي�قرار�

گرفته�و�نسبت�به�مفاد�اليحه�توجيه�کامل�شوند.
در�پايان�الزم�اس��ت�از�زحمات�و�تالش�هاي�بي�شائبه�اعضاي�محترم�گروه�جناب�
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آقاي�اس��تاد�دکتر�سيد�حسين�صفايي،�اس��تاد�حوزه�و�دانشگاه�جناب�آقاي�دکتر�
س��يد�مصطفي�محقق�داماد�و�قاضي�برجس��ته�ديوان�عالي�کشور�دکتر�سيد�حسن�
ميرحس��يني�که�در�جلسات�تدوين�و�تنظيم�اين�اليحه�به�طور�منظم�و�فعال�شرکت�
نمودند�به�ويژه�از�ارش��ادات�و�راهنمايي�هاي�جناب�اس��تاد�آقاي�دکتر�صفايي�که�

تأثير�بسزايي�در�تعميق�و�اتفاق�کار�داشتند،�صميمانه�قدرداني�و�تشكر�شود.

دبير کارگروه
دکتر سيد حسن شبيري زنجاني

شهريور 1389
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بخش اول : تعاريف

از نظر اين قانون، اصطالحات زير در اين معاني به کار مي روند: .  1ماده 

(1� »اثر«�عبارت�اس��ت�از�هر�گونه�آفريدۀ�ادبي�و�هن��ري�که�در�آن،�افكار�و�(
احساسات�به�شيوه�اي�اصيل�ارائه�شده�باشند.�

(2� »اث��ر�ادبي«�هر�گونه�اثري�اس��ت�که�در�قالب�کلم��ات�يا�اعداد�_ خواه�به�(
صورت�کتبي�يا�شفاهي�_ ارائه�شده�است�به�جز�اثر�ديداري�-�شنيداري.

(3� »اثر�اش��تقاقي«اثري�برگرفته�از�يک�يا�چند�اثر�موجود�اس��ت،�از�قبيل�اثر�(
ترجمه�اي،�اثر�موسيقايي�اقتباس��ي،�فيلم�نامه�يا�نمايش�نامه�اقتباس�شده�از�
داستان،�تلخيص،�چكيده�يا�شرح�اثر،�اثر�ويرايش�شده�و�يا�تصحيح�شده،�

اثر�ترکيبي.

(4� »اثر�جمعي«�اثري�است�که�با�همفكري�دو�يا�چند�شخص�حقيقي�به�ابتكار�(
و�با�مديريت�و�ويرايش�شخص�حقيقي�يا�حقوقي�پديد�آمده�باشد�و�سهم�
هر�کدام�از�همكاران�به�گونه�اي�در�اثر�نهايي�ادغام�ش��ده�باش��د�که�نتوان�
ح��ق�جداگانه�اي�را�براي�آن��ان�در�آن�اثر�درنظر�گرفت�و�با�اين�توافق�که�
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شخص�مزبور�اثر�را�به�نام�خودش�و�بدون�اشاره�به�هويت�اشخاص�حقيقي�
پديد�آورندۀ�اثر�افش��ا�نمايد�يا�انتش��ار�دهد.�مانن��د�دائره�المعارف،�کتاب�

لغت،�نشريه�ادواري�و�روزنامه.

(5� »اثر�پديدآمده�توس��ط�رايانه«اثري�اس��ت�که�بدون�دخالت�مستقيم�انسان�(
و�تنها�توس��ط�رايانه�و�ابزارهاي�وابس��ته�به�آن�ايجاد�ش��ده�است�همچون�

نقشه�هاي�هواشناسي�خودکار�تهيه�شده�توسط�رايانه.

(6� »اثر�ديداري�-�ش��نيداري«�عبارت�اس��ت�از�اثري�متش��كل�از�مجموعه�اي�(
از�تصاوير�متوالي�و�مرتبط�به�گونه�اي�که�مش��اهده�آنها�احساس�متحرك�

بودن�را�در�ذهن�به�وجود�آورد،�خواه�با�صوت�همراه�باشد�يا�نباشد.

(7� »اثر�عكاسي«:�هر�ابزار�رسانه�اي�که�در�اثر�تابش�نور�يا�اشعه�ديگر�بر�روي�(
آن،�تصويري�ثابت�ش��ده�باش��د�يا�از�آن�بتوان�تصويري�تهيه�نمود،�بدون�
توجه�به�روشهاي�بكاررفته�مانند�روش�هاي�شيميايي،�الكترونيكي�يا�ديگر�
ش��يوه�ها�که�با�استفاده�از�آن�تصوير�گرفته�مي�شود.�تصوير�ثابت�استخراج�
ش��ده�از�اثر�ديداري�-�شنيداري،�اثر�عكاسي�تلقي�نمي�شود،�بلكه�فقط�به�

عنوان�بخشي�از�اثر�ديداري�-�شنيداري�خواهد�بود.

(8� »اثر�مشترك«:�اثري�است�که�بدون�ابتكار�و�مديريت�شخص�واحد�و�تنها�(
در�نتيجه�همفكري�خالق�دو�يا�چند�شخص�حقيقي�در�يک�زمان�و�مكان�
واحد�يا�متفاوت�پديد�آمده�است�به�گونه�اي�که�سهم�هر�کدام�به�صورت�
بخش�ممزوج�ش��ده�اي�از�اثر�باش��د�خواه��اين�سهم�مساوي،�برجسته،�قابل�

تشخيص�يا�تفكيک�باشد�يا�نباشد.

(9� »اثر�ترکيبي«:�اثري�اس��ت�مرک��ب�از�چند�اثر�بدون�اينك��ه�پديدآورندگان�(
يكايک�آن�آثار�در�خلق�اين�اثر�جديد،�با�يكديگر�همفكري�نموده�باشند،�از�
قبيل�مجموعه�يا�گزيده�آثار،�گلچين�اش��عار،�جنگ�ادبي،�مجموعه�داده�ها�و�
پايگاه�داده�ها�اعم�از�اينكه�به�شكلي�باشند�که�با�دستگاه�يا�به�طريق�ديگر�قابل�

خواندن�باشند،�مجموعه�نمودهاي�فرهنگ�عامه�و�پايگاه�داده�ها.
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(10� »اث��ر�هنري�زيبا«�اثر�هنري�ديداري�اس��ت�که�هدف�اصلي�از�پديدآمدنش�(
جنبه�هاي�زيباشناختي�آن�است.

(11� »اثر�ناش��ي�از�استخدام«�اثري�اس��ت�که�پديدآورنده�در�حين�استخدام،�در�(
اجراي�تعهداتش�در�مقابل�استخدام�کننده��براي�او�پديد�مي�آورد.

(12� »اثر�ناشي�از�سفارش«�اثري�است�که�در�نتيجه�قرارداد�سفارش�اثر،�بوجود�(
مي�آيد�بدون�اينكه�رابطه�استخدامي�در�کار�باشد.

(13� »اثر�معماري«�عبارت�است�از�طرح�ساختمان�که�در�قالب�ساختمان،�ماکت�(
يا�نقشه�ساختماني�تجسم�يافته�است.

(14� »اثر�مس��تعار«�اثري�اس��ت�ک��ه�ب��ر�روي�نس��خه�هاي�آن،�ن��ام�غيرواقعي�(
پديدآورنده�درج�شده�باشد.

(15� »اثر�بي��نام«�عبارت�است�از�اثري�که�نتوان�با�کوشش�متعارف�پديدآورنده�(
و�در�مورد�اثر�مشترك�هيچكدام�از�پديدآورندگان�آن�را�شناسايي�نمود.�

(16� »اثر�هن��ري�کاربردي«�عب��ارت�اس��ت�از�محصول�هنري�ب��ا�ويژگي�هاي�(
کاربردي�يا�محص��ول�هنري�که�در�کاالي�کاربردي�ب��ه�کاررفته،�اعم�از�

اينكه�به�شيوه�دستي�يا�با�ابزار�صنعتي�ساخته�شده�باشد.

(17� »اجراکنن��دگان«�عبارتن��د�از�خوانن��دگان،�نوازن��دگان،�هم�������خوان��ان،�هنر�(
پيشه�������گان�و�س��اير�افرادي�که�آواز�يا�س��رود�مي�������خوانند،�سخنراني،�دکلمه�
ي��ا�بازيگري�مي�نمايند�يا�به�ه��ر�ترتيب�ديگري�نموده��اي�فرهنگ�عامه،�
عمليات�س��يرك�بازي�و�خيمه�شب�بازي�و�ساير�آثار�ادبي-�هنري�را�اجرا�
مي�نماين��د�اعم�از�اينكه�آثار�مزبور�در�حوزه�عمومي�قرار�گرفته�باش��ند�يا�
نباشند.�تبصره:�مفهوم�يادشده�ش��امل�هنرمندان�نقشهاي�فرعي�کم�اهميت�

اثر�ديداري�-�شنيداري�يا�شنيداري�نمي�شود.

(18� »اج��را�يا�نمايش�عمومي«�عبارت�اس��ت�از�اجرا�يا�نماي��ش�اثر�در�زمان�يا�(
مكان�واحد�يا�در�زمان�ها�و�مكان�هاي�متفاوت�براي�افرادي�غير�از�اعضاي�
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خان��واده�يا�نزديكان�آنها�که�حضور�يا�امكان�حضور�دارند�به�گونه�اي�که�
اج��را�يا�نمايش�نياز�به�ارس��ال�آن�به�عموم�به�معن��اي�مذکور�در�تعريف�

ارسال�عمومي�نداشته�باشد.

(19� »ارس��ال�عمومي«�يعني�ارسال�با�سيم�يا�بي�سيم�تصاوير�يا�صدا�يا�تصوير�و�(
صداي�يک�اثر،�ابزار�رس��انه�صوتي�يا�برنامه�راديو-�تلويزيوني�به�طريقي�
که�تصوير�يا�صداي�مذکور�بوس��يله�اش��خاصي�خارج�از�محدوده�عادي�
يک�خانواده�و�نزديكان�آنها�در�مكان�يا�مكان�هايي�که�در�فاصله�زيادي�از�
مبدأ�مخابره�قرار�گرفته�اند�قابل�دريافت�باشد�به�گونه�اي�که�فاصله�مذکور�
باندازه�اي�باش��د�که�تصوير�يا�صداي�فوق�بدون�ارس��ال�آن�قابل�دريافت�
نباش��د،�اعم�از�اينكه�اشخاص�بتوانند�تصاوير�يا�صداها�را�در�يک�زمان�و�

مكان�واحد�يا�در�زمان�ها�و�مكان�هاي�متفاوت�دريافت�کنند.

(20� »اصيل«�عبارت�است�از�هر�آن�چه�که�بدون�تقليد�از�ديگري،�از�خالقيت�(
خود�پديدآورنده�ناش��ي�شده�باش��د�هر�چند�از�لحاظ�موضوع�يا�محتوي�

جديد�نباشد.

(21� »انتشار«�يعني�در�اختيار�عموم�قراردادن�نسخه�هاي�ملموس�اثر�ادبي،�هنري�(
يا�ابزار�رس��انه�به�قصد�فروش،�اجاره،�عاريه�به�عموم�يا�س��اير�صور�انتقال�
مالكيت�يا�تصرف�به�ش��رطي�که�در�خصوص�اث��ر�ادبي،�هنري،�عمل�در�
اختيار�عموم�ق��رار�دادن�آن�با�موافقت�دارنده�حقوق�و�در�خصوص�ابزار�
رس��انه�صوتي،�با�موافق��ت�توليدکننده�يا�قائم�مقام�قانوني�او�انجام�ش��ده�

باشد.

(22� »برنامه�رايانه�اي«�متش��كل�از�مجموعه�اي�از�دستورات�است�که�به�صورت�(
کلمات،�کدها،�طرح�برنامه�يا�هر�ش��كل�ديگري�بيان�ش��ود�و�چنانچه�در�
ابزار�رسانه�اي�که�رايانه�توانايي�خواندن�آن�را�دارد،�قرار�گيرد،�سبب�شود�

که�رايانه�عمل�خاصي�را�انجام�دهد�يا�به�نتيجه�خاصي�برسد.

(23� »�پايگاه�داده«�عبارت�اس��ت�از�مجموعه�اي�از�اطالعات�س��ازمان�يافته�به�(
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گونه�اي�که�با�اس��تفاده�از�رايانه�يا�ديگ��ر�ابزارهاي�فني�نوين�بتوان�در�آن،�
عمليات�جستجو�و�بازيابي�را�انجام�داد.

(24� »پخ��ش�راديو-تلويزيوني«�يعن��ي�مخابره�اصوات�و�يا�تصاوير�با�دس��تگاه�(
ارتباطي�بي�سيم�يا�باسيم�به�منظور�دريافت�آن�توسط�عموم،�از�جمله�پخش�

از�ماهواره.

(25� »پديدآورنده«�عبارت�است�از�شخص�حقيقي�که�اثر�را�پديد�آورده�است.�(
در�مورد�برنامه�رايانه�اي،�پديدآورنده�ش��خص�يا�اش��خاصي�هستند�که�بر�
اس��اس�دان��ش�و�ابتكار�خود�تمامي�مراحل�س��اخت�اث��ر�از�جمله�تحليل،�

طراحي،�ساخت�و�پياده�سازي�برنامه�را�انجام�مي�دهند.

(26� »تثبيت«�عبارت�است�از�ضبط�امواج�راديويي،�اصوات،�تصاوير�يا�ترکيبي�(
از�آنه��ا�يا�ضبط�نمودهاي�الكترونيكي�در�يک�ابزار�رس��انه�محس��وس�به�
گونه�اي�که�بتوان�آنها�را�خواند،�احس��اس�نمود،�تكثير�يا�ارسال�نمود�و�يا�

به�اشكال�ديگر�به�کار�برد.

(27� »ترجمه�برنامه�رايانه�اي«�عبارت�اس��ت�از�ترجمه�برنام��ه�رايانه�اي�به�ديگر�(
زبانهاي�برنامه�نويسي.

(28� »تكثير«�عبارت�اس��ت�از�تهيه�يک�يا�چند�نس��خه�از�کل�يا�بخش��ي�از�اثر�(
يا�ابزار�رس��انه�صوتي�از�راه�هايي�همچون�چاپ،�عكس��برداري،�فتوکپي،�
فيلمبرداري،�ذخيره�س��ازي�الكترونيكي�اع��م�از�دائمي�و�موقت�و�يا�به�هر�

روش�و�شكل�ديگر.

(29� »توليدکننده�ابزار�رس��انه�صوتي«�شخص�حقيقي�يا�حقوقي�است�که�براي�(
اولين�بار�اثر�صوتي�را�بر�روي�ابزار�رسانه�صوتي�ضبط�مي�نمايد.

(30� »تهيه�کننده«�عبارت�اس��ت�از�ش��خص�حقيقي�يا�حقوقي�ک��ه�ابتكار�عمل�(
و�مس��ئوليت�س��اخت�اثر�ديداري�-�ش��نيداري�يا�اثر�ش��نيداري�را�برعهده�

مي�گيرد.
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(31� »ح��وزه�عمومي«:�حوزه�اي�که�در�آن�اثر�يا�ذات��ا�از�تحت�حمايت�قانوني�(
خارج�بوده�يا�مدت�حمايت�قانوني�آن�منقضي�شده�است.

(32� »حقوق�مادي«�يعني�حقوق�مذکور�در�ماده�17(

(33� »حقوق�مرتبط«�حقوق�اش��خاصي�اس��ت�که�بدون�اينكه�پديدآورنده�اثر�(
باشند�سبب�اشاعه�آن�مي�شوند.

(34� »حقوق�معنوي«�يعني�حقوق�مذکور�در�ماده�20(

(35� »دارنده«�عبارت�اس��ت�از�:�1��پديدآورنده،�مادام��ي�که�حقوق�مادي�اثر�(
متعلق�به�او�باش��د؛�2��ش��خص�حقيقي�يا�حقوقي�که�حقوق�مادي�اثر�به�او�
انتقال�يافته�اس��ت.��3ش��خص�حقيقي�غير�از�پديد�آورنده،�هر�گاه�حقوق�

مادي�اثر�از�همان�ابتداي�خلق�اثر�به�وي�تعلق�گرفته�باشد.

(36� »رايانه«�يعني�دس��تگاه�الكترونيكي�يا�مش��ابه�آن�که�قابليت�هاي�پردازش�(
اطالعات�را�دارا�مي�باشد.

(37� »ابزار�رس��انه�صوتي«�عبارت�اس��ت�از�واس��طي�که�ب��ر�روي�آن�صدا�يا�(
نمودهايش�ثبت�مي�ش��ود.�اين�اصطالح�شامل�واسطي�مانند�فيلم�که�صدا�

در�آن�همراه�با�تصوير�ثبت�مي�شود،�نمي�گردد.

(38� »مرک��ز�پخش«:�عبارت�اس��ت�از�مرکزي�که�مس��ئوليت�پخ��ش�راديو-(
تلويزيوني�اثر�را�برعهده�دارد.

(39� »سازمان�مديريت�جمعي«�شخص�حقوقي�است�که�به�نمايندگي�از�دارنده�(
حق،�مجوز�استفاده�از�اثر�را�به�ديگران�اعطا�مي�نمايد.

(40� »مهندس��ي�معكوس�برنامه�رايانه�اي«�عبارت�اس��ت�از�فرايند�اکتشاف�فن�(
آوري�ه��اي�بكار�رفته�در�ي��ک�برنامه�رايانه�اي�از�طريق�تحليل�س��اختار،�

عملكرد�و�وظيفه�آن.

(41� »برنام��ه�رايانه�اي�س��ازگار«�عبارت�اس��ت�از�برنامه�اي�که�ق��ادر�به�تبادل�(
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اطالعات�با�برنامه�ديگر�باشد.

(42� »نمودهاي�فرهنگ�عامه«�عبارت�اس��ت�از�آفريده�هاي�گروه�مدار�و�مبتني�(
بر�س��نت�ک��ه�بازتابي�از�انتظ��ارات�و�آمال�و�جل��وه�اي�از�هويت�فرهنگي�
و�اجتماع��ي�و�هنجارها�و�ارزش�هاي�جامعه�اس��ت�و�به�صورت�ش��فاهي،�

نمايشي�يا�به�طرق�ديگر�نسل�به�نسل�انتقال�يافته�است.�از�قبيل:

)الف(�افسانه�ها،�داستان�ها،�اشعار�و�معماهاي�ملي�و�قومي

)ب(�تصنيف�ها،�نغمه�ها�و�دستگاه�هاي�موسيقي�ملي�و�قومي

)ج(�رقص�ها�و�نمايش�هاي�ملي�و�قومي

)د(�صنايع�دس��تي�س��نتي،�بوي��ژه�نقش�و�نگاره��ا�و�نقاش��ي�ها،�کنده�کاري�ها،�
پيكره�ها،�س��فالينه�ها،�آثار�موزائيكي،�چوب�آالت،�فلزکاري�ها،�جواهرآالت،�

لباس�هاي�محلي�و�منسوجات�بومي.
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بخش دوم : حقوق پديدآورندگان آثار

فصل اول: آثار 

مبحث اول: آثار قابل حمايت
آثار مورد حمايت اين قانون به ويژه موارد زير را شامل مي شوند:.  مماده 

(1� اثر�کتبي�خواه�به�صورت�دس��ت�نوش��ته،�چاپي�يا�هر�شكل�ديگر،�از�قبيل�(
کتاب،�رس��اله،�جزوه،�مقاله،�تعزيه�نامه،�نمايش�نام��ه�صامت،�راديويي��يا�
ديگ��ر�نمايش�نامه�ها،�متن�گفتگوي�اثر�ديداري�-�ش��نيداري�و�هر�نوش��ته�

ديگر�با�مضمون�ادبي،�علمي،�فني�و�هنري؛

(2� اثر�ش��فاهي�از�قبيل�س��خنراني،�نطق�علمي،�خطابه،�موعظه،�نطق�آموزشي�(
و�نظاير�آن؛

(3� اث��ر�ادبي�کاربردي�از�قبيل�برنامه�رايانه�اي�خ��واه�بصورت�کد�مبدأ�يا�کد�(
مقصد؛

(4� شعر،�ترانه،�سرود،�تصنيف،�قصه�و�نظاير�آن؛(
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(5� هن��ر�نمايش��ي�از�قبيل�اثر�دي��داري�-�ش��نيداري،�تئاتر�زنده�ش��نيداري�يا�(
پانتوميم،�پرده�خواني،�خيمه�ش��ب�بازي،�تعزيه�خواني،�تردس��تي،�معرکه�
گيري،�نمايش�هاي�سيرکي�و�ساير�آثاري�که�براي�نمايش�صحنه�اي�خلق�

مي�شوند؛

(6� اثر�راديويي؛(

(7� اثر�موسيقي�با�کالم�و�بدون�کالم؛(

(8� اثر�هن��ري�تجس��مي�-�تزيين��ي�از�قبيل�نقاش��ي،�خوشنويس��ي،�تذهيب،�(
منبت�کاري��،�سنگ�آرايي،�پيكر��تراشي�و�ساير�آثار�هنري�زيبا؛

(9� اثر�هنري�کاربردي�از�قبيل�قالي�و�گليم�و�نقش��ه�آنها�يا�ساير�هنرهاي�بكار�(
رفته�در�صنايع�دستي�يا�کاالهاي�صنعتي؛

(10� اثر�هنري�ترس��يمي�از�قبيل�طرح،�نقشه،�انگاره،�نقش��ه�جغرافيايي،�اثر�سه�(
بع��دي�مربوط�به�حوزه�هاي�جغرافيايي،�مكان�ن��گاري،�معماري�و�يا�علوم�

تجربي؛

(11� اثر�عكاسي؛(

(12� اثر�معماري؛(

(13� طراحي�ش��كل�حروف،�اع��داد�يا�ديگر�عالئم�خواه�به�صورت�دس��تي�يا�(
رايانه�اي.

حمايت اين قانون ش�امل آثار اش�تقاقي به شرط داش�تن اصالت و رعايت .  3ماده 
حقوق پديدآورنده يا پديدآورندگان اصلي نيز مي شود از قبيل:

(14� اثر�مبتني�بر�نمودهاي�فرهنگ�عامه؛(

(15� اثر�ترکيبي�به�شرطي�که�از�حيث�آرايش�و�گزينش،�اصيل�باشند.(
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حمايت از هر يك از آثار مذکور در ماده فوق، با حمايت از آثاري که از قبل .  4ماده 
موجود بوده اند ي�ا نمودهاي فرهنگ عامه که در اين گون�ه مجموعه ها گردآوري 

شده يا مورد استفاده قرار گرفته اند، هيچ گونه منافاتي ندارد.

اث�ر طراح�ي حتي اگر به عن�وان طرح صنعتي ثبت ش�ده باش�د مي تواند .  5ماده 
مشمول حمايت اين قانون باشد.

آثار تنها به لحاظ آفرينش آنها و بدون در نظر گرفتن ش�يوه يا ش�کل ارائه .  مماده 
مورد حمايت قرار مي گيرند.

مبحث دوم: آثار غير قابل حمايت
موارد زير از حمايت اين قانون برخوردار نيستند:.  7ماده 

ه�ر گونه فک�ر، مفهوم از قبيل مفاهيم رياضي، طرز کار دس�تگاه ها يا ابزار .  8ماده 
و وس�ايل، روش هاي اس�تفاده، سيس�تم ها، قواع�د و اصول کلي، اکتش�اف ها و 
داده هاي محض حتي اگر در اثري بيان، توصيف، تش�ريح شده، به تصوير کشيده 

شده يا مجسم شده باشند؛

کليه قوانين و مقررات عمومي از قبيل قانون اساس�ي کشور، قوانين عادي .  9ماده 
و آيين نامه ه�ا و همچنين مفاد کنوانس�يونها و توافقات دو جانب�ه يا چند جانبه 

بين المللي؛

کليه متون رس�مي اداري از قبيل ابالغيه ها، دس�تورالعمل ها، بخشنامه ها، .  ا1ماده 
آگهي هاي عمومي و ساير دستورات اداري؛

کليه متون قضايي از قبيل احکام و قرار دادگاه ها، آراء وحدت رويه و ساير .  11ماده 
تصميمات قضايي صادره از مراجع قضايي؛

سخنراني هاي ايراد شده در مجامع عمومي رسمي از قبيل مجلس شوراي .  م1ماده 
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اسالمي، شوراي شهر، دادگاه علني؛

مجموعه منتشر شده از آثار توسط مقامات عمومي مانند مجموعه قوانين .  13ماده 
موجود در روزنامه رسمي کشور؛

ساير متون رسمي صادره از مقامات عمومي براي اطالع رساني؛.  14ماده 

ترجمه رسمي موارد ب تا ز؛.  15ماده 

اخبار روز و گزارش رويدادهاي مختلف به منظور اطالع رساني..  م1ماده 

فصل دوم: انواع حقوق

مبحث اول: حقوق مادي 
با رعايت مفاد مواد مذکور در فصل استثنائات، دارنده متناسب با نوع اثر، .  17ماده 

حق انحصاري هر گون�ه بهره برداري مادي از آن به ويژه حق انجام يا اجازه انجام 
فعاليت هاي زير را دارند:

الف�تكثير�اثر؛

ب�ايجاد�هر�گونه�اثر�اشتقاقي�از�قبيل�ترجمه،�اقتباس�از�اثر؛

د��پخش�عمومي�اصل�يا�نس��خه�اثر�از�طريق�ف��روش،�عاريه�عمومي،�اجاره�يا�
س��اير�موارد�پخش�عمومي�اثر�مش��روط�ب��ر�اينكه�قباًل�با�اج��ازه�دارنده�حقوق�

پخش�نشده�باشد؛

ه�عاريه�عمومي�يا�اجاره�اصل�يا�نس��خه�اثر�ديداري�-�شنيداري،�اثر�ضبط�شده�
در�ابزار�رس��انه�صوتي،�پايگاه�داده،�اثر�موسيقي�به�شكل�نت�هاي�موسيقي�ثبت�

شده�بدون�توجه�به�مالكيت�اصل�يا�نسخه�اثر؛
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ز-�عرضه�عمومي�اصل�يا�نسخه�اثر؛

ح-�اجراي�عمومي�اثر؛

ط-�پخش�راديو-تلويزيوني�اثر؛

ي���_ در�اختيار�عموم�قرار�دادن�اثر؛

ك�– ساير�صور�انتقال�اثر�به�عموم.
قواعد عام مربوط بر اموال مش�اع حاکم بر حقوق مادي اثر مشترک است .  18ماده 

مگر در اين قانون ترتيب ديگري پيش بيني شده باشد.

پديدآورندگان بخشهاي يك اثر جمعي حق تکثير مجدد و بهره برداري از .  19ماده 
سهم خود به اشکال ديگر به صورت جداگانه تا آنجا که لطمه اي به بهره برداري از 

اثر جمعي وارد نسازد را دارند مگر به گونه اي ديگر توافق شده باشد. 

مبحث دوم: حقوق معنوي
پديد آورن�ده عالوه بر حقوق مادي خود، و حت�ي در مواردي که وي ديگر .  امماده 

مالك حقوق ياد شده نيست، داراي حقوق انحصاري زير است:

)الف(�حق حرمت نام پديدآورنده:�بر�اين�اساس�تنها�پديد�آورنده،�حق�دارد�
به�هنگام�چاپ�يا�هر�گونه�اس��تفاده�ديگر�از�اثر،�نام�واقعي�يا�مستعار�خود�را�بر�
روي�اصل�يا�نسخه�آن�به�صورت�آشكار�و�به�هر�روش�ممكن�درج�يا�از�درج�

آن�خودداري�نمايد.�

)ب(�ح�ق حرم�ت اثر�:�به�موجب�اي��ن�حق،�تنها�پديدآورن��ده�حق�انجام�و�يا�
جلوگيري�يا�اعتراض�به�هر�گونه�دخل�و�تصرف،�تحريف�يا�ديگر�تغييرات�در�

محتوا،�شكل،�عنوان�يا�نشانه�ويژه�اثر�بدون�کسب�اجازه�از�او�را�دارد.�

)ج(�حق افشاء عمومي اثر:�بر�اين�اساس،�حق�تصميم�گيري�نسبت�به�نخستين�
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انتشار�اثر�تنها�با�پديدآورنده�است.

)د(حق افش�اي مجموع مقاالت، س�خنراني ها و س�اير آثار:�بر�اين�اساس،�حق�
جمع�آوري�و�افش��اي�مجموع�آثار�يک�پديدآورنده�تنها�با�خود�او�است�حتي�

اگر�اثرش�بخشي�از�اثر�جمعي�باشد.
در ص�ورت انتق�ال حقوق م�ادي، انتقال گيرن�ده موظف اس�ت به هنگام .  1مماده 

بهره ب�رداري از اث�ر، نام پديدآورنده را ذکر نمايد مگ�ر اينکه بر خالف آن توافق 
شده باشد.

در م�ورد اثر معماري، تغيير در اثر از قبيل بازس�ازي ي�ا تعمير آن، بدون .  ممماده 
رضايت پديدآورنده به شرطي براي ديگر استفاده کنندگان قانوني مجاز است که 

مالحظات فني و يا نحوه استفاده از آنها چنين اقتضا کند.

در م�ورد اثر مش�ترک، هر گون�ه تغيير در اث�ر منوط ب�ه رضايت تمامي .  3مماده 
پديدآورندگان مشترک است مگر اين که عدم رضايت شريك غير متعارف باشد 
که در اين صورت دادگاه حکم مقتضي را صادر خواهد نمود. با وجود اين، نسبت 
ب�ه دعواي نقض حق، هر کدام از پديدآورندگان مش�ترک، ب�ه تنهايي حق اقامه 

دعوا را خواهند داشت. 

حقوق معنوي اثر ديداري - ش�نيداري تنها بعد از نهايي شدن ساخت اثر .  4مماده 
ب�ه پديدآورندگان اثر تعلق مي گيرد. اثر مزبور هنگامي نهايي تلقي مي ش�ود که 
تهيه کننده و کارگردان و بر حس�ب مورد ساير پديدآورندگان مشترک نسبت به 

نهايي بودن آن به توافق رسيده باشند، يا عرف مربوط بر اين امر داللت نمايد. 

بعد از تکميل س�اخت اثر ديداري - ش�نيداري، از بين بردن نسخه اصلي .  5مماده 
آن يا هرگونه تغيير در بخش�هايي از آن توس�ط تهيه کننده نيازمند کسب اجازه 

از تمامي شرکا است. 
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چنانچه يکي از پديدآورندگان اثر مش�ترک قب�ل از اتمام کارش از ادامه .  ممماده 
هم�کاري انص�راف دهد و يا ب�ه علت حوادث خ�ارج از اختيارش ق�ادر به ادامه 
همکاري نباش�د، حق ممانعت استفاده از بخشهايي که با همکاري او بوجود آمده 
را نخواهد داشت. در عين حال به عنوان پديدآورنده مشترک آن بخش محسوب 

خواهد شد.

 درمورد اثر ديداري - ش�نيداري يا ش�نيداري، تبديل نحوه ارائه عمومي .  7مماده 
اثر مانند تبديل فيلم به ديس�ك فش�رده، توس�ط تهيه کننده منوط به اخذ نظر 

مشورتي از کارگردان است مگر اينکه بر خالف آن توافق شده باشد. 

حقوق معنوي در اثر جمعي، اثر ناش�ي از سفارش و اثر ناشي از استخدام .  8مماده 
متعلق به اش�خاص حقيقي پديدآورندة آن اثر اس�ت. با وجود اين، در اثر جمعي 
ش�خصي که اثر به ابتکار و با مديريت او پديد آمده اس�ت، نسبت به مجموع اثر، 

حقوق معنوي جداگانه اي دارد.

حقوق معنوي پديدآورنده محدود به زمان و مکان نيس�ت. بر اين اساس، .  9مماده 
هي�چ يك از حقوق معن�وي در دوران زندگي پديد آورنده اث�ر قابل نقل و انتقال 
نيست. باوجود اين، اعمال هر يك از حقوق مذکور پس از مرگ پديد آورنده اثر به 
ترتيب با وصي يا ورثه خواهد بود و در صورت فقدان وصي و ورثه، وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمي در صورت تجاوز به حقوق معنوي عنوان شاکي خصوصي خواهد 
داشت. چنانچه اشخاص ياد شده در اين ماده، نسبت به افشاي اثر اختالف داشته 
باشند، دادگاه با توجه به مصالح پديدآورنده حکم مقتضي را صادرخواهد نمود. 

چنانچ�ه پديدآورنده در زمان حيات خود عدم رضايتش مبني به افش�اي .  ا3ماده 
عمومي اثرش را بعد از وفات اعالم نموده باشد، ماده فوق اعمال نمي شود.

ويرايش مقاله جهت انتشار در نشريه به تناسب ماهيت و هدف آن نشريه .  31ماده 
نيازمند کسب اجازه از پديدآورنده مقاله نيست.
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فصل سوم : استثنائات
بهره برداري از اثر بدون اجازه دارنده حقوق در موارد مذکور در اين فصل .  م3ماده 

مجاز اس�ت مش�روط بر اينکه با بهره برداري عادي اثر منافاتي نداشته باشد و به 
منافع مشروع دارنده حقوق به طور غيرمتعارف لطمه نزند.

مبحث اول: موارد تكثير مجاز

گفتار اول : تكثير محدود براي مقاصد شخصي
با رعايت ماده بعد، تکثير محدود از اثر منتش�ر ش�ده بدون اجازه دارنده .  33ماده 

حقوق در صورتي مجاز خواهد بود که تکثير توس�ط ش�خص حقيقي و فقط براي 
مقاصد خصوصي و شخصي و به صورت غير انتفاعي انجام شده باشد.

استثناء مندرج در ماده فوق موارد زير را شامل نمي شود:.  34ماده 

)الف(�تكثير�اثر�معماري�به�شكل�ساختمان�يا�به�شكل�ديگر؛

)ب(�تكثير�مجموع�يا�بخش�عمده�از�پايگاه�داده�الكترونيكي؛

)ج(�تكثي��ر�برنامه�رايانه�اي�به�اس��تثناء�مواردي�که�در�م��واد�بعد�)بخش�پنجم(�
مقرر�شده�اند.

گفتار دوم: تكثير به منظور آموزش يا پژوهش علمي
اس�تفاده از اثرهاي منتشرش�ده مورد حمايت اين قان�ون با رعايت ماده .  35ماده 

م3 براي مقاصد غيرانتفاعي، آموزش�ي و پژوهش�ي به ميزان مورد نياز در حدود 
متع�ارف و در صورت امکان ب�ا ذکر مأخذ و نام پديدآورنده بر روي نس�خه ها به 

شرط عدم امکان اخذ مجوز از سازمان مديريت جمعي مربوط مجاز است.

گفتار سوم: تصويربرداري توسط کتابخانه ها و مؤسسات نگهداري 
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منابع 
هر کتابخانه يا مؤسس�ه نگه�داري آثار که به صورت غي�ر انتفاعي اداره .  م3ماده 

مي شود مجاز است با رعايت ماده م3 در موارد زير بدون اجازه دارنده يك نسخه 
از آثار مورد حمايت اين قانون را تکثير کند:

الف(�اثر�کوتاه�منتش��ر�ش��ده،�از�قبيل�مقاله�يا�چكي��ده�کوتاه�يک�اثر�و�بخش�
کوتاهي�از�يک�کتاب�به�درخواست�شخص�حقيقي�به�شرط�اينكه:�

اوال-�کتابخانه�يا�مؤسس��ه�متقاعد�شود�که�نسخه�تكثير�شده�فقط�براي�مطالعه�و�
يا�پژوهش�است.

ثاني��ا-�عمل�تكثير�يک�بار�و�ي��ا�در�صورت�تكرار�در�نوبت�هاي�جداگانه�و�بي�
ارتباط�با�هم�صورت�گيرد.

ثالثا-�اخذ�مجوز�جمعي�از�سازمان�مديريت�جمعي�مربوط�امكان�نداشته�باشد.

ب(�تكثير�به�منظور�حفظ�و�در�صورت�لزوم�جايگزيني�آن�به�جاي�نسخه�ديگر�
يا�جايگزيني�آن�به�جاي�نس��خه�اي�که�در�مجموعه�دائمي�کتابخانه�يا�مؤسس��ه�
مفقود،�تلف�يا�غير�قابل�استفاده�شده،�به�شرط�اينكه�تهيه�نسخه�ديگر�اثر�بطور�

متعارف�غير�ممكن�يا�مشكل�باشد.

گفتار چهارم: تكثير، پخش راديو-تلويزيوني و ساير صور ارسال 
عمومي اثر به منظور اطالع رساني

هر گونه مقاله منتش�ر شده در روزنامه يا نش�ريه اطالع رساني ادواري و .  37ماده 
نيز هر گونه اثر پخش شده در راديو تلويزيون و يا در ساير وسايل ارسال عمومي 
درباره مباحث جاري اقتصادي، اجتماعي، سياس�ي ي�ا مذهبي را مي  توان بدون 
نياز به کس�ب اجازه در روزنامه يا نشريه ادواري ديگر و يا در راديو-تلويزيون و 
يا در ساير وسايل ارسال عمومي اثر تکثير، منتشر و يا پخش کرد به شرط اينکه 
دارنده حق صريحا اين حق را براي خود محفوظ اعالم نکرده باش�د و مأخذ و نام 
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پديدآورنده در صورت امکان ذکر شود.

پخ�ش ي�ا نمايش اث�ر ديگران به ط�ور اتفاقي و ضمن�ي در جريان پخش .  38ماده 
گزارش صوتي يا تصويري، بدون نياز به موافقت دارنده مجاز است.

تکثير، عرضه يا ارسال عمومي سخنراني هاي عمومي در باره مباحث جاري  .  39ماده 
يا در جريان رس�يدگي قضايي در روزنامه ها، نشريات اطالع رساني ادواري، راديو 
تلويزيون يا ديگر وس�ايل ارسال عمومي اثر به شرط ذکر مأخذ و نام پديدآورنده 

در صورت امکان بدون نياز به موافقت دارنده مجاز است.

گفتار پنجم: تكثير براي استفاده اشخاص ناتوان  
چنانچه بهره برداري از اثر منتش�ر شده براي اش�خاصي به لحاظ معلوليت .  ا4ماده 

جس�مي يا ذهني ناممکن و يا مش�کل باش�د، تبديل محدود اثر به ش�کلي که به 
آس�اني قابل اس�تفاده براي آنان باش�د و ني�ز توزيع آن به ص�ورت محدود براي 

اشخاص مزبور با اهداف غير تجاري بدون کسب اجازه از دارنده حق مجاز است.

مبحث دوم: ساير موارد استثناء شده

گفتار اول : نقل قول 
نقل از اثرهايي که به صورت مجاز انتش�ار يافته اند و اس�تناد به آنها براي .  41ماده 

مقاصد ادبي، هنري، آموزش�ي، پژوهشي، تربيتي و اطالع رساني به منظور شرح، 
نقد و تقريظ در حدود متعارف و به ميزاني که هدف مورد نظر را تأمين کند با ذکر 

مأخذ و نام پديدآورنده در صورت امکان مجاز است. 

گفتار دوم: نمايش عمومي آثار
نمايش عمومي اصل يا نس�خه اثر بدون اجازه دارنده مجاز است به شرطي .  م4ماده 

ک�ه اوال نماي�ش اثر با اس�تفاده از فيلم، اس�اليد، تصاوير تلويزيون�ي يا به طريق 
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ديگ�ر روي پرده و يا با اس�تفاده از هر گونه دس�تگاه يا فرآين�د ديگري صورت 
نگرفته باش�د ثانيا انتش�ار يا واگذاري اصل يا نسخه نمايش داده شده اثر توسط 

پديدآورنده يا قائم مقام او صورت گرفته باشد.

گفتار سوم: ترجمه اثر
در صورتي که اثري به زبان غير رايج کش�ور منتش�ر شده باشد، ترجمه .  43ماده 

و انتش�ار آن به زبان رايج بدون کس�ب اجازه از دارنده حق با رعايت شرايط زير 
مجاز است:

(1� متقاض��ي�ترجم��ه�اجازه�ترجمه�اث��ر�را�ظرف�مدت��6م��اه�از�دارنده�حق�(
درخواست�نموده�باشد�ولي�نتواند�اجازه�او�را�تحصيل�نمايد�يا�اينكه�پس�
از�تالش�متعارف�نتوانسته�باشد�ظرف�اين�مدت�او�را�بيابد.�همزمان�با�اقدام�
فوق�الزم�اس��ت�مراتب�به�اطالع�مقام��ات�صالح�مذکور�در�بند�دو�نيز�در�

صورت�نيافتن�دارنده،�به�اطالع�ناشر�اثر�رسانده�شود.�

(2� مجوز�اين�کار�از�سوي�کميته�منتخب�دولت�صادر�شود.(

(3� هدف�از�آن�تنها�براي�مقاصد�آموزشي،�پژوهشي�باشد.(

(4� ظرف�مدت�س��ه�س��ال�پس�از�انتشار�نخس��تين�اثر،�ترجمه�يادشده�توسط�(
دارنده�حق�يا�اش��خاص�مجاز�از�س��وي�او�انجام�نش��ده�باش��د�و�يا�تمامي�
نسخه�هاي�ترجمه�مزبور�دست�کم�ظرف�مدت�يادشده�تمام�شده�باشد.�

(5� مترج��م�مبلغ�عادالن��ه�اي�را�بابت�حق�ترجم��ه�دارنده�به�وي�يا�س��ازمان�(
مديريت�جمعي�مربوط�بپردازد.

(6� نام�پديدآورنده�و�عنوان�اصلي�اثر�در�تمامي�نسخه�هاي�اثر�به�طور�آشكار�(
درج�شود.

(7� کميته�منتخب�به�توانايي�متقاضي�در�انجام�ترجمه�صحيح�مطمئن�باشد.(
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تبص�ره:�ترکيب�اعضاي�کميته�منتخ��ب�در�اين�ماده�در�آيين�نامه�اجرايي�قانون�
مشخص�خواهد�شد.

فصل چهارم: مدت حمايت
ب�ا رعاي�ت مفاد س�اير م�واد اين فص�ل، مدت حماي�ت از حق�وق مادي .  44ماده 

پديدآورنده از زمان خلق اثر تا ا5 سال پس از مرگ او است.

در خصوص اثر مش�ترک، مدت حمايت از حقوق مادي از زمان خلق اثر تا .  45ماده 
ا5 سال پس از مرگ آخرين پديدآورنده است.

در خصوص اثر عکاس�ي، اثر ديداري – شنيداري، اثر ناشي از سفارش و اثر .  م4ماده 
ناشي از اس�تخدام، اثري که حق استفاده آن به شخص حقوقي واگذار شده باشد، 
اثر متعلق به ش�خص حقوقي و اثر جمعي، مدت حمايت از حقوق مادي ا5 س�ال از 
تاريخ پديد آمدن اثر، تاريخ نشر يا عرضه هر کدام که آخرين تاريخ باشد، است.

در خصوص اثر مس�تعار يا اثر بي  نام، مدت حمايت از حقوق مادي ا5 س�ال .  47ماده 
از تاري�خ انتش�ار مجاز اثر مي باش�د. هر گاه قب�ل از انقضاء م�دت مذکور ، هويت 
پديدآورنده افش�اء يا در مورد هويت او ترديد زايل ش�ود، حسب مورد، مفاد مواد 

اين فصل اعمال خواهد شد.

در مورد ماده فوق، در صورت عدم انتش�ار اثر در مدت يادش�ده، ش�روع .  48ماده 
مدت حمايت از زمان خلق اثر محاسبه خواهد شد.

در م�ورد کتابهاي چند جلدي يا س�اير آثاري که بخش�هاي آن به تدريج .  49ماده 
منتشر مي شوند، مدت حمايت هر کدام به صورت جداگانه محاسبه مي شود.

مدت مقرر در مواد اين فصل تا پايان س�الي که دوره مذکور در آن س�ال .  ا5ماده 
منقضي مي شود، ادامه خواهد داشت. 



قانون جامع حمايت از حقوق مالکيت ادبي و هنري و حقوق مرتبط 34

در م�واردي که حقوق م�ادي به موجب وصيت يا وراثت يا س�اير موجبات .  51ماده 
انتقال بعد از مرگ منتقل نش�ده باش�د، حقوق مزبور بر حس�ب مورد براي همان 
مدت به منظور اس�تفاده عمومي در اختيار وزارت فرهنگ و ارش�اد اسالمي قرار 

خواهد گرفت.

اجازه  و  واگذاري  حقوق،  دارنده  نخستين  پنجم:  فصل 
بهره برداري از حقوق

مبحث اول : نخستين دارنده حقوق
با رعايت مواد اين مبحث، نخس�تين مالك حقوق مادي کسي است که اثر .  م5ماده 

در نتيجه خالقيت او پديد آمده است.

در خصوص اثر مشترکي که نتيجه کار يکايك پديدآورندگان جدا و متمايز .  53ماده 
نباش�د، حقوق مادي اثر صرفنظر از ميزان مشارکت، حق مشاع همه کساني است 
ک�ه اثر در نتيجه خالقيت آنان بوجود آمده اس�ت و هر گونه بهره برداري مادي از 
اثر منوط به کسب اجازه از همه آنها است و در صورت نبود توافق مکتوب يا ديگر 
داليل مخالف، ميزان س�هم هر يك از پديدآورندگان مس�اوي تلقي مي ش�ود. در 
فرض متمايز بودن کار پديدآورندگان و قابل شناس�ايي بودن هويت آنان، حقوق 
م�ادي بخش قابل تمايز متعلق به پديدآورنده همان بخش اس�ت و بهره برداري از 
آن بخ�ش نيازمند اجازه ديگر پديدآورندگان نيس�ت. با وجود آن بهره برداري از 

کل اثر بايد با رضايت همه شرکا صورت گيرد.

در خص�وص اث�ر جمعي، ش�خص حقيقي يا حقوق�ي که اثر ب�ه ابتکار و با .  54ماده 
مديريت او پديد آمده است، در صورت فقدان دليل مخالف نخستين مالك حقوق 

مادي شناخته مي شود. 

با رعايت ماده 159 در خصوص اثر ناشي از سفارش يا اثر ناشي از استخدام، .  55ماده 



35 بخش دوم

نخستين مالك حقوق مادي همان پديدآورنده است. با اين حال، انعقاد قرارداد با 
سفارش دهنده يا استخدام کننده به منظور ايجاد اثر، اماره انتقال حقوق مادي به 

ميزاني است که براي فعاليتهاي متعارف آنان ضروري است.

پاداش و جايزه نقدي و س�اير امتيازاتي که به آثار موضوع دو ماده فوق و .  م5ماده 
نيز ساير آثار منتقل   شده تعلق مي گيرد، حق پديدآورنده اثر است.

در خصوص اثر ديداري - شنيداري، کليه اشخاص حقيقي که اثر در نتيجه .  57ماده 
خالقيت آنها بوجود آمده اس�ت پديد آورندگان و نخس�تين مالکين مشترک آن 
هستند و در صورتيکه دليلي بر خالف آن وجود نداشته باشد، چنين فرض مي شود 
که پديد آورندگان کارگردان اصلي، نمايش نامه يا فيلم نامه نويس، نويسنده متن 
گفتگو، آهنگ س�از خاص همان اث�ر و اقتباس کننده هس�تند. چنانچه اثري که 
قباًل وجود داش�ته و هنوز از حمايت قانوني برخوردار است در اثر جديد بکاررفته 
يا اثر جديد از آن اقتباس ش�ده باش�د، پديدآورندگان آن اثر نخس�تين در حکم 

پديدآورندگان مشترک اين اثر هستند. 

حک�م مقرر در ماده فوق با تغييرات الزم در م�ورد اثر راديويي نيز اعمال .  58ماده 
مي شود.

چنانچه تهيه کننده ش�خص حقيقي بوده و در ايجاد اثر، مش�ارکتي خالق .  59ماده 
داشته باشد، مي تواند خود نيز به عنوان يکي از پديدآورندگان مشترک به حساب 

آيد. 

در خصوص اثر اش�تقاقي، حقوق مادي اثر با رعايت حقوق پديدآورنده اثر .  امماده 
نخستين، متعلق به پديدآورنده اثر اشتقاقي است.

دولت نخس�تين مالك حقوق مادي آث�اري خواهد بود که به نام و هزينه او .  1مماده 
منتشر مي شوند.
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مبحث دوم : آمار پديد آورندگي و نمايندگي
ج�ز در ص�ورت وج�ود دليل مخال�ف، پديدآورنده ش�خص يا اش�خاصي .  ممماده 

مي  باشند که اثر با نام آنان منتشر شده باشد يا در صورت عدم انتشار، در مرجع 
ثبت، اثر به نام آنان ثبت ش�ده باشد و در غير اين دو صورت پديدآورنده شخص 
يا اش�خاصي هستند که نام آنان به عنوان پديدآورنده بر روي اثر درج شده باشد 

و يا عرفا به عنوان پديدآورنده شناخته شده باشند. 

در خص�وص اثر مس�تعار ي�ا اثر بي  ن�ام، در ص�ورت معلوم ب�ودن هويت .  3مماده 
پديدآورنده واقعي اثر، وي پديدآورنده خواهد بود و در غير اين صورت، تا قبل از 
افشاي هويت پديدآورنده، ويراستار اصلي و در صورت عدم امکان ناشري که نام 
او بر روي اثر درج ش�ده اس�ت در صورت فقدان دليل مغاير، نماينده او در اعمال 

حقوق محسوب خواهد شد. 

ش�خص حقيقي که نام او معموال به عن�وان پديدآورنده به صورت متعارف بر .  4مماده 
روي اثر ذکر مي شود، در صورت فقدان دليل مغاير، پديدآورنده آن اثر تلقي مي شود. 
حتي اگر نام وي به صورت مستعار ذکر شده باشد و در مورد هويت پديدآورنده اثر 

ترديدي نباشد، مقررات اين ماده اعمال مي شود.

مبحث سوم : واگذاري و اجازه بهره برداري از حقوق

گفتار اول : مقررات عام 
دارنده مي تواند تمام يا بخش�ي از حق�وق مالي خود را در قالب قرارداد به .  5مماده 

غير واگذار کند و يا مجوز بهره  برداري از آن را صادر نمايد. اين قرارداد الزم است 
مکتوب باش�د و شامل واگذاري يا مجوز بهره برداري از هر گونه حق ديگري که به 

طور صريح در آن ذکر نشده است نخواهد بود. 

با رعايت ماده بعد، قرارداد مذکور در ماده فوق بايد مشتمل بر نوع، هدف، .  ممماده 
مکان و مدت بهره برداري از اثر باشد. 
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حداکثر مدت قرارداد واگذاري يا اعطاي اجازه بهره برداري از حقوق مادي .  7مماده 
توس�ط پديدآورنده، وارث و يا موصي له، سي سال است. مدت مزبور در خصوص 
برنامه رايانه اي ده س�ال اس�ت. اين مقرره آثار ناشي از س�فارش يا آثار ناشي از 
استخدام جز در مورد برنامه رايانه اي مذکور در ماده 159 را نيز شامل مي  شود. 

پ�س از انقض�اء مدت هاي من�درج در ماده ف�وق، حق مذک�ور متعلق به .  8مماده 
اشخاص يادشده در آن ماده خواهد بود. 

چنانچ�ه موضوع ق�رارداد واگذاري کلي�ه آثار آينده پديدآورنده باش�د، .  9مماده 
قرارداد باطل اس�ت، مگر اينکه مش�خصات آثار به اندازه کاف�ي در قرارداد ذکر 

شده باشد و مدت قرارداد کمتر از 5 سال باشد.

گفتار دوم : مقررات مربوط به قراردادهاي خاص 

الف( قرارداد نشر

1(کليات

ق�رارداد نش�ر در اين قانون ق�راردادي اس�ت مکتوب که ب�ه موجب آن .  ا7ماده 
پديدآورنده يا ديگر دارندگان، حق تکثير اثر و پخش عمومي نس�خه هايي از آن 
را از طريق ابزار مکانيکي يا هر روش ديگر طبق شرايط معين به ناشر واگذار مي 
کنند با اين تعهد که وي شخصًا يا به وسيله ديگري به هزينه خود تکثير و پخش 

آن ها را انجام دهد.

تبصره:�انواع�ديگر�قراردادهاي�انتشار�که�از�تعريف�باال�خارجند�مشمول�قواعد�
عمومي�مي�باشند.
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2(تعهدات پديدآورنده

جز در مواردي که به نحو ديگري توافق شده باشد پديدآورنده بايد إعمال .  71ماده 
بدون مزاحم و انحصاري حق نشر را براي ناشر تضمين کند.

پديدآورنده مکلف اس�ت مقدمات الزم جهت تکثير و پخش اثر را فراهم .  م7ماده 
آورد به ويژه اينکه نسخه اصلي موضوع قرارداد و در صورت نياز به اصالح، نسخه 
اصالح شده آن را در مهلت مقرر در قرارداد و در صورت عدم تعيين مدت، ظرف 

مهلت متعارف در اختيار ناشر قرار دهد. 

3(تعهدات ناشر

در قرارداد نش�ر، بايد تعداد نوبت نش�ر و حداقل شمارگان در هر بار نشر .  73ماده 
ذکر شود.

ناشر در صورتي که اختيار قبول يا رد اثر را داشته باشد مکلف است ظرف .  74ماده 
مهلت مقرر در قرارداد نسبت به رد يا قبول نسخه اصلي اثر يا نسخه اصالح شده 
آن حس�ب مورد اعالم نظر نمايد. عدم اعالم نظر در مهلت تعيين ش�ده به منزله 

قبول اثر است. 

ناش�ر ملزم اس�ت حداکثر ظرف مهلت م ماه از زمان قبول اثر نس�بت به .  75ماده 
انتش�ار آن اقدام نمايد مگر اين که طرفين بر خالف آن توافق کرده باش�ند. در 
غير اين صورت پديدآورنده مي تواند نس�بت به فس�خ قرارداد و مطالبه خسارت 

اقدام نمايد.

در صورت نس�بي بودن مي�زان حق تاليف و محدود نب�ودن تعداد چاپ، .  م7ماده 
ناش�ر بايد امکان دريافت پيوس�ته حق تأليف اثر را ب�راي پديدآورنده مطابق با 
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عرف حرفه اي تضمين نمايد. چنانچه ناش�ر نس�بت به تجديد چاپ اثر در صورت 
اتمام نس�خه هاي چاپ ش�ده در بازار اقدام ننمايد، قرارداد از سوي پديدآورنده 

پس از انقضاي يك ماه از تاريخ مطالبه کتبي قابل فسخ است.

پس از تکثير اثر، ناشر ملزم است نسخه اصلي اثر را باز گرداند..  77ماده 

قرارداد نش�ر بدون موافق�ت کتبي پديدآورنده، قابل انتقال به اش�خاص .  78ماده 
ثالث نيست. 

هر گونه تغيير در اثر توس�ط ناش�ر منوط به موافقت کتب�ي پديدآورنده .  79ماده 
است.

چنانچ�ه ناش�ر بنابه هردليلي از قبيل ورشکس�تگي و يا ف�وت و يا موانع .  ا8ماده 
قانوني نتواند به تعهدات خود عمل نمايد، قرارداد منحل خواهد شد.

ب( قرارداد تهيه اثر ديداري - شنيداري

تهيه کنن�ده ش�خص يا اش�خاص حقيقي و ي�ا حقوقي هس�تند که ضمن .  81ماده 
پرداخ�ت هزينه هاي تهيه اثر ديداري - ش�نيداري، از جمله انعقاد قرارداد تهيه 
اثر با پديدآورندگان با رعايت مقررات و انجام تش�ريفات از جمله اخذ مجوزهاي 

الزم، مديريت ساخت آن را بر عهده مي گيرند.

قرارداد تهيه اثر ديداري - ش�نيداري قراردادي اس�ت ميان تهيه کننده .  م8ماده 
و پديدآورن�دگان جه�ت س�اخت اث�ر در قبال پرداخ�ت هزينه هاي آن توس�ط 
تهيه کننده. در اين قرارداد، الزم اس�ت نام و س�مت عواملي که در خلق اثر نقش 

مهم داشته اند بر اساس عرف حرفه اي مربوط قيد شود.
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ق�رارداد تهيه اثر ديداري - ش�نيداري الزم اس�ت مطاب�ق آيين نامه  اين .  83ماده 
قان�ون در مرج�ع مربوط ثبت ش�ود، در غير اين ص�ورت از حمايتهاي اين قانون 

برخوردار نخواهد بود.

صرف انعقاد قرارداد تهيه اثر ديداري - شنيداري ميان تهيه کننده و پديد .  84ماده 
آورن�دگان، اماره انتقال حقوق مادي پديدآورنده به تهيه کننده به ميزاني اس�ت 
ک�ه براي بهره برداري متعارف از آن ضروري اس�ت مگر اينکه بر خالف آن توافق 
شده باش�د. ميزان و نحوه حق الزحمه پديدآورندگان مي تواند به صورت مقطوع 
يا نس�بي باش�د. در خصوص اثر موس�يقي بکاررفته در اثر ديداري - شنيداري، 
صرف انعق�اد قرارداد با پديدآورنده اثر موس�يقي اماره انتق�ال حقوق انحصاري 

بهره برداري به تهيه کننده نيست. 

در صورت تعدد تهيه کنندگان، حقوق آنها به صورت مشاع خواهد بود. .  85ماده 

پديدآورنده اثر ديداري - شنيداري بايد بهره برداري بدون معارض حقوق .  م8ماده 
انتقالي را تضمين نمايد.

پديدآورنده ملزم به همکاري با تهيه کننده در اجراي تعهدات خود نسبت .  87ماده 
به ساخت اثر است.

تهيه کننده جهت بهره برداري از اثر توس�ط اش�خاص ثالث ملزم به کسب .  88ماده 
اجازه از پديدآورندگان نيست.

تهيه کننده بايد بهره برداري از اثر ديداري - ش�نيداري را در حدود عرف .  89ماده 
مربوط تضمين نمايد.

در صورت قابل تفکيك بودن سهم هر يك از پديدآورندگان، آنان مي توانند .  ا9ماده 
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سهم خود را در غير از آن اثر ديداري - شنيداري مورد بهره برداري قرار دهند.

م�دت انتقال حقوق مادي پديدآورندگان مي تواند کمتر يا به ميزان حقوق .  91ماده 
مادي آنان باشد.

در ص�ورت اع�راض تهيه کنن�ده از حق�وق انتقال�ي خود، اي�ن حقوق به .  م9ماده 
پديدآورندگان منتقل مي شود.
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بخش سوم: حقوق مرتبط

حقوق مرتبط ش�امل حقوق اجراکنندگان اثر، توليدکننده نسخه هاي اثر .  93ماده 
صوتي و مراکز پخش راديو - تلويزيوني است.

اعمال حق�وق موضوع اين بخش، منوط به رعاي�ت حقوق پديدآورندگان .  94ماده 
اس�ت. بنابراين هيچ يك از مقررات اين بخش نبايد به گونه اي تفس�ير ش�ود که 

اعمال حقوق مادي يا معنوي پديدآورندگان را محدود نمايد.

مفاد مواد مربوط به اس�تثنائات حقوق م�ادي پديدآورندگان آثار با انجام .  95ماده 
تغييرات الزم در خصوص استثنائات حقوق مادي مذکور در اين بخش قابل اعمال 

است.



43 بخش سوم

فصل اول: حقوق اجراکنندگان

مبحث اول: انواع حقوق

گفتار اول : حقوق مادي 
ب�ا رعايت مفاد م�اده 95، اجراکننده حق انحصاري انج�ام دادن يا اجازه .  م9ماده 

انجام دادن فعاليتهاي زير را دارد:

الف(�تثبيت�اجرا�براي�نخستين�بار؛

ب(�پخش�راديو-�تلويزيوني�يا�ساير�صور�ارسال�عمومي�اجرا�به�استثناي�موارد�
مندرج�در�ماده�بعد؛

)ج(�تكثير�مستقيم�يا�غير�مستقيم�اجراي�تثبيت�شده�به�هر�شكل�و�روش؛

)د(�پخش�عمومي�اصل�يا�نس��خه�اجراي�تثبيت�شده�براي�نخستين�بار�از�طريق�
فروش�يا�س��اير�صور�انتقال�مالكيت�اثر�مشروط�بر�اينكه�اصل�يا�نسخه�ها�قباًل�با�

اجازه�اجراکننده�در�ايران�يا�هر�نقطه�اي�ديگر�از�جهان�پخش�نشده�باشد؛

)ه(�اجاره�يا�عاريه�دادن�عمومي�اصل�يا�نس��خه�اجراي�تثبيت�شده�حتي�پس�از�
انتقال�مالكيت�نسخه�اثر�به�ديگران؛

)و(�در�اختيار�عموم�قرار�دادن�اجراي�تثبيت�شده�به�وسيله�دستگاه��هاي�با�سيم�يا�
بي�سيم�به�طريقي�که�عموم�مردم�بتوانند�در�هر�مكان�يا�زماني�که�خود�انتخاب�

مي�کنند�به�آن�دسترسي�داشته�باشند.

تبصره:�هرگونه�استفاده�مجزا�از�صوت�يا�تصوير�اجرا�نيز�مشمول�مقررات�فوق�
است.�
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در خصوص پخش راديو - تلويزيوني، کس�ب اجازه از اجراکننده در موارد .  97ماده 
زير ضروري نيست:

1_ هرگاه�پخش�راديو�-�تلويزيوني�از�روي�نسخه�اي�صورت�گيرد�که�با�اجازه�
اجراکننده�تثبيت�شده�است.

2_ هرگاه�مرکز�پخش��ي�که�نخستين�بار�اجرا�را�پخش�کرده�است�آن�را�مجدداً�
پخش�کند.

مفاد مواد بخش پيشين مربوط به نخستين دارنده با تغييرات الزم در مورد .  98ماده 
اجرا کنندگان متعدد نيز قابل اعمال است.

گفتار دوم:   حقوق معنوي 
اجراکنن�ده ع�الوه بر حقوق مادي خ�ود، و حتي در م�واردي که ديگر مالك .  99ماده 

حقوق ياد شده نيست، داراي حقوق انحصاري زير است:

)الف(�حق�حرمت�نام:�بر�اين�اس��اس�وي�حق�دارد�در�خصوص�اجراي�زنده�و�
يا�تثبيت�شده�خود،�نامش�به�عنوان�اجراکننده�ذکر�شود�به�استثناي�مواردي�که�

حذف�نام�او�به�اقتضاي�روش�استفاده�از�اجرا�الزم�باشد.

�)ب(�حق�حرمت�اجرا�:�ب��ه�موجب�اين�حق،�اجراکننده�حق�جلوگيري�يا�اعتراض�به�
هر�گونه�دخل�و�تصرف،�تحريف�يا�ديگر�تغييرات�در�اجراي�خود�که�به�شهرت�و�يا�

حيثيت�او�لطمه�وارد�کند،�را�دارد.
مف�اد مواد مربوط به مدت و ام�کان انتقال حقوق معنوي پديدآورندگان با .  اا1ماده 

انجام تغييرات الزم در خصوص حقوق معنوي اجراکننده نيز قابل اعمال است.

مواد اين مبحث مانع از آن نيس�ت که به موجب قرارداد، حقوق بيش�تري .  1ا1ماده 
براي اجراکننده در نظر گرفته شود. 
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از  بهره برداري  اجازه  يا  و  واگذاري  و  حمايت  مدت  دوم:  مبحث 
حقوق مادي

حقوق مادي اجراکننده تا پايان پنجاهمين س�ال پس ازس�الي که اجرا در .  ما1ماده 
آن س�ال تثبيت ش�ده يا درصورتي که نسخة تثبيت شده اي وجود نداشته باشد، 

پس ازپايان سالي که اجرادرآن اتفاق افتاده است، حمايت مي شود.

مف�اد مواد مربوط به واگذاري حقوق مادي پديدآورندگان با تغييرات الزم .  3ا1ماده 
در مورد واگذاري و يا اجازه بهره برداري از حقوق مادي اجراکننده نيز قابل اعمال 

است.

ص�رف انعقاد ق�رارداد اجرا بين اجراکنن�ده و تهيه کننده اث�ر ديداري - .  4ا1ماده 
ش�نيداري، اماره انتقال تمامي حقوق مادي او به تهيه کننده اس�ت، مگر اينکه در 

قرارداد خالف آن تصريح شده باشد.

فصل دوم: حقوق توليدکنندگان ابزار رسانه هاي صوتي 

مبحث اول: اقسام حقوق 

گفتار اول: حقوق مادي 
با رعايت ماده 95، توليد کننده ابزار رس�انه صوت�ي داراي حق انحصاري .  5ا1ماده 

انجام دادن يا اجازه انجام دادن فعاليت  هاي زير را دارد : 

)الف(�تكثيرمستقيم�ياغيرمستقيم�ابزار�رسانه�به�هرشكل�و�روش�

)ب(�پخش�عمومي�اصل�يا�نس��خه�ابزار�رسانه�براي�نخستين�بار�از�طريق�فروش�
يا�س��اير�صور�انتقال�مالكيت�اثر�مش��روط�بر�اينكه�اصل�يا�نس��خه�قباًل�با�اجازه�

توليدکننده�در�ايران�يا�هر�نقطه�اي�ديگر�از�جهان�پخش�نشده�باشد.



قانون جامع حمايت از حقوق مالکيت ادبي و هنري و حقوق مرتبط 46

)ج(�اجاره�يا�عاريه�دادن�عمومي�اصل�يا�نس��خه�ابزار�رسانه�حتي�پس�از�انتقال�
مالكيت�نسخه�اثر�به�ديگران.

�)د(�در�اختيار�عموم�قرار�دادن�ابزار�رسانه�به�وسيله�دستگاه��هاي�با�سيم�يا�بي�سيم�
به�طريقي�که�عموم�مردم�بتوانند�در�هر�مكان�يا�زماني�که�خود�انتخاب�مي�کنند�

به�آن�دسترسي�داشته�باشند.

گفتار دوم: اجرت عادالنه براي استفاده از ابزار رسانه  صوتي 
اگر ابزار رسانه  صوتي که براي مقاصد تجاري منتشرشده به طور مستقيم .  ما1ماده 

براي پخش راديو تلويزيوني يا س�اير صور ارس�ال عمومي بکار رود يا براي عموم 
به اجرا درآيد، اجراکننده يا اجراکنندگان و توليدکننده ابزار رسانه  حق دريافت 
اج�رت عادالن�ه را خواهند داش�ت و اس�تفاده کننده بايد آن را ب�ه توليدکننده 

بپردازد.

در اجراي مواد اين فصل، آن دس�ته از ابزار رس�انه هايي   که محتواي آنها .  7ا1ماده 
با استفاده از دستگاه هاي باسيم يا بي سيم بگونه اي دراختيارعموم قرارگرفته اند 
که افراد بتوانند در هر زمان و مکان که خود انتخاب مي نمايند به آن دسترس�ي 

داشته باشند چنين تلقي مي شود که براي مقاصد تجاري منتشر شده اند.

مبحث دوم: مدت حمايت
حقوق مذکور در مواد فوق از تاريخ نش�ر ابزار رسانه تا پايان پنجاهمين .  8ا1ماده 

س�ال پس از انتشار آن يا درصورتي که ابزار رس�انه  منتشرنشده باشد، تا پايان 
پنجاهمين سال از تاريخ تثبيت آن ادامه خواهد داشت.
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فصل سوم : حقوق مراکز پخش راديو تلويزيوني

مبحث اول: اقسام حقوق 
ب�ا رعايت ماده 95، مرکز پخش رادي�و تلويزيوني داراي حقوق انحصاري .  9ا1ماده 

انجام دادن يا اجازه انجام دادن اعمال زيرمي باشد :

الف�– پخش�مجدد�برنامه�راديو�تلويزيوني�

ب-�ارسال�عمومي�برنامه�راديو�تلويزيوني،

ج�– تثبيت�برنامه�راديو�تلويزيوني،�

د-�تكثير�نسخه�تثبيت�شده�برنامه�راديو�تلويزيوني.

مبحث دوم: مدت حمايت
حقوق مقرر در ماده فوق به مدت بيس�ت س�ال از پايان س�الي که پخش .  ا11ماده 

راديو تلويزيوني انجام شده حمايت مي شود.
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فصل اول : اقدامات موقت و تأميني و گمرکي

مبحث اول : اقدامات موقت و تأميني 
مراجع قضائي بر اس�اس مقررات آيين دادرسي مدني و کيفري و اوضاع و .  111ماده 

احوال حاکم بر دعوي مي توانند به تناسب مورد، اقدامات زير را به عمل آورند:

الف�– صدور�دس��تور�موقت�مبني�برمنع�انجام�هرگون��ه�عمل�يا�ادامه�هرگونه�
عملي�که�حسب�ظاهر�نقض�حقوق�مورد�حمايت�اين�قانون�محسوب�گردد.

ب�– صدور�دس��تور�توقيف�نسخه�هاي�آثار�مورد�حمايت�اين�قانون�و�نيز�ابزار�
رس��انه�هاي��صوتي�که�گمان�مي�رود�بدون�اج��ازه�دارنده�حقوق�مورد�حمايت�
اين�قانون�توليد�يا�وارد�کش��ور�ش��ده�اند�ويا�درحال�توليد�و�يا�ورود�به�کش��ور�
باش��ند�مش��روط�بر�اينكه�توليد�يا�ورود�اين�نس��خه�ها�منوط�به�کسب�اجازه�از�

دارنده�حقوق�باشند.
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ج_ ص��دور�دس��تورتوقيف�ابزارهاي�س��اخت�نس��خه�هاي�مزب��ور،�مدارك،�
حس��اب�ها�يا�اوراق�تج��اري�مربوط�به�اينگونه�نس��خه�ها�و�صدور�دس��تور�منع�

بسته�بندي�نسخه�ها.
مقررات عام آيين دادرس�ي مدني و کيفري مربوط به جس�تجو و توقيف .  م11ماده 

اموال درخصوص دعاوي نقض حقوق مورد حمايت اين قانون نيز الزم االجراست.

مق�ررات گمرک�ي مربوط به ترخي�ص کاالهايي که گمان م�ي رود به طور .  113ماده 
غيرقانوني وارد کش�ور شده اند، نسبت به نسخه هاي آثار مورد حمايت اين قانون 

و ابزارهاي ساخت آنها نيز الزم االجراست.

مبحث دوم : اقدامات گمرکي 
اداره گمرک کشور موظف است به تقاضاي دارنده حق و با دستور مقامات .  114ماده 

قضايي، به توقيف اش�ياء غير مجاز مذکور در مواد اين قانون که به کش�ور وارد يا 
از کش�ور صادر مي شوند، اقدام کند. صدور دستور موقت از سوي مقامات قضايي 
منوط به اخذ تأمين مناسب طبق مقررات آيين دادرسي مدني جهت حفظ حقوق 

طرف مقابل است.

ه�رگاه اداره گمرک به توقيف اش�ياي فوق اقدام کن�د، بايد بدون تأخير .  115ماده 
اين امر را به دارنده حق و نقض کننده احتمالي اطالع دهد. همچنين مش�خصات 
دارنده حق و ناقض احتمالي و نيز مبدا و مقصد محموله و تعداد آن را حسب مورد 

به اطالع طرف ديگر برساند.

دارنده حق موظف است حداکثر ظرف ده روز از توقيف اثر با ارائه مدارک .  م11ماده 
کافي در دادگاه صالح علي�ه ناقض احتمالي طرح دعوا نمايد. در غير اين صورت، 
اداره گمرک توقيف را لغو خواهد کرد. دادگاه مي  تواند در مواردي که براي تاخير 

عذر موجهي وجود داشته باشد مدت مذکور را براي ده روز ديگر تمديد نمايد. 
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چنانچ�ه دارنده حق ش�کايت خود را پس بگي�رد، اداره گمرک بي درنگ .  117ماده 
بايد به رفع توقيف اقدام کند.

در صورتي که اثبات شود توقيف ناموجه بوده است، شخصي که درخواست .  118ماده 
توقيف کرده مکلف به پرداخت خسارات وارد به طرف مقابل است.

شيوه هاي اعتراض به توقيف مذکور در مواد فوق مطابق مقررات عام آئين .  119ماده 
دادرسي مدني خواهد بود.

فصل دوم : ضمانت اجراي مدني و کيفري
دعاوي نقض حقوق دارندگان آثار يا حقوق مرتبط مش�مول مقررات آيين .  ام1ماده 

دادرسي اموال منقول مي باشد.

مبحث اول : ضمانت اجراي مدني 
دارنده حقوق م�ورد حمايت اين قانون مي تواند جبران خس�ارت مادي و .  1م1ماده 

معنوي ناش�ي از نقض حقوق از جمله هزينه دادرسي را از نقض کننده طبق قواعد 
عمومي مطالبه نمايد. مبلغ خس�ارت بر اساس قواعد عمومي و با توجه به اهميت 
زي�ان مادي و معن�وي وارد به دارنده ح�ق و همچنين ميزان منافعي که ش�خص 
نقض کننده از طريق نقض حقوق کس�ب کرده و نيز منافع مسلمي که دارنده حق 

از آن محروم شده است تعيين خواهد شد.

دادگاه صال�ح ب�ه تقاضاي دارنده ح�ق، در صورت عدم مغايرت با س�اير .  مم1ماده 
الزامات قانوني حکم به خارج ساختن از چرخه تجاري يا معدوم کردن نسخه هاي 
تکثيرشده و يا توزيع شده مي کند يا نسخه هاي مزبور را به عنوان جبران خسارت 
ب�ه زياندي�ده تحويل مي دهد. اين مقرره در مورد اش�خاص ثالثي که نس�خه هاي 
مزبور را بدون آگاهي از غيرمجازبودن آن تحصيل کرده باشند قابل اعمال نيست.
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هرگاه استفاده غالب از وسيله و ابزاري نقض حقوق باشد، مراجع قضايي .  3م1ماده 
ب�راي جلوگي�ري از نقض حق، به تقاض�اي دارنده حق، حکم ب�ه معدوم کردن يا 
خارج ساختن آنها از چرخه تجاري يا تحويل آنها به دارنده حق به عنوان جبران 

خسارت خواهند داد به گونه اي که خطر نقض به حداقل برسد.

دادگاه در بررس�ي و تصميم گيري نسبت به درخواست هاي مذکور در دو .  4م1ماده 
ماده باال، لزوم تناسب ميان اهميت نقض و شيوه هاي جبران خسارت و نيز منافع 

اشخاص ثالث را ملحوظ خواهد نمود.

دادگاه صال�ح مي تواند به تقاضاي دارنده حق دس�تور دهد که ناقض حق .  5م1ماده 
ب�دون هي�چ تأخيري، هرگون�ه اطالعات الزم در ب�اره چگونگي تکثي�ر يا توزيع 
نس�خه هاي فوق را در اختيار وي قرار دهد مگر اينکه اين درخواس�ت تناسبي با 

اهميت نقض نداشته باشد. 

ه�رگاه متخل�ف از اين قانون ش�خص حقوقي باش�د، خس�ارات ش�اکي .  مم1ماده 
خصوصي از اموال شخص حقوقي جبران خواهد شد و در صورتي که اموال شخص 
حقوق�ي به تنهايي کفايت نکند، باقيمانده از اموال نقض کننده جبران مي ش�ود. 
در فرض نخس�ت، شخص حقوقي مي تواند مطابق قواعد عمومي مسئوليت مدني 

خسارات پرداختي را از نقض کننده مطالبه نمايد. 

مبحث دوم : ضمانت اجراي کيفري
ه�ر کس حقوق مادي يا معنوي مورد حماي�ت اين قانون را با علم و عمد .  7م1ماده 

نق�ض نماي�د، به حبس از م ماه تا 3 س�ال يا پرداخت جزاي نق�دي از ا5 ميليون 
ت�ا اا5 ميلي�ون ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهد ش�د مگ�ر اينکه مجازات 
عمل طبق مقررات ديگر شديدتر باشد که در اين صورت مجازات شديدتر اعمال 

خواهد شد. 
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تبص�ره:�دادگاه�ميزان�مجازات�را�با�توجه�ب��ه�اوضاع�و�احوال�حاکم�بر�دعوا�به�
ويژه�اهداف�تجاري�عمل�و�ميزان�منافع�کسب�شده�ناشي�از�نقض�حقوق�تعيين�

مي��کند.
مجازات جرائم فوق در صورتي که جرم از نوع جرائم سازمان يافته باشد، .  8م1ماده 

به حبس از يك سال يا 5 سال و پرداخت جزاي نقدي از ا9 ميليون تا اا9 ميليون 
ريال افزايش خواهد يافت.

ه�رگاه نقض کنن�ده حق ظرف 5 س�ال از محکوميت قطع�ي و اجراي آن .  9م1ماده 
مجدداً حقوق مورد حمايت اين قانون را نقض نمايد، دادگاه مي تواند مجازات را تا 

دو برابر حداکثر مجازات مذکور در مواد فوق تشديد نمايد.

ش�اکي خصوصي مي تواند از دادگاه در خواست کند که مفاد حکم نهايي .  ا13ماده 
در يک�ي از روزنامه ه�ا به انتخ�اب و هزينه او و يا در صورتي ک�ه وي اثبات نمايد 
منفعت مش�روعي در انتش�ار آن حکم وجود دارد، به هزينه محکوم عليه آگهي 

شود. نحوه انتشار در حکم مقرر خواهد شد.  

هرگاه متخلف از اين قانون شخص حقوقي باشد، دادگاه مي تواند عالوه بر .  131ماده 
مجازات ش�خص حقيقي مسئول که جرم ناشي از تصميم او بوده، شخص حقوقي 

را نيز حسب مورد به مجازاتهاي زير محکوم نمايد:

1-�جزاي�نقدي�مذکور�در�مواد�اين�مبحث؛�

2-�تعلي��ق�موقت�ي��ا�دائم�تمامي�فعاليتهاي�ش��خص�حقوقي�و�ي��ا�آن�بخش�از�
فعاليتها�که�متضمن�نقض�حق�بوده�است.�

مجازاتهاي نقدي مقرر در اين قانون هر س�ه س�ال يکبار متناسب با نرخ .  م13ماده 
رسمي تورم تعديل مي شود.  

شروع به ارتکاب جرايم فوق و همچنين معاونت در آنها نيز جرم محسوب .  133ماده 
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مي شود و مرتکب به حداقل مجازات مقرر در مواد فوق محکوم مي گردد.

ه�رگاه دادگاه حقوقي براس�اس مواد مرب�وط به ضمانت اج�راي مدني، .  134ماده 
تصميمي اتخاذ نکرده باش�د، دادگاه عمومي رسيدگي کننده به امر کيفري، عالوه 
ب�ر مجازاتهاي کيفري تدابي�ر و ضمانت هاي اجرايي مقرر در م�واد مذکور را نيز 

اعمال خواهد نمود.

تعقي�ب جرائم مذکور در اين قانون منوط به ش�کايت ش�اکي خصوصي .  135ماده 
است و با گذشت او تعقيب يا اجراي حکم موقوف مي شود  

ضب�ط نس�خه هاي غير مجاز آث�ار و يا تجهيزات يادش�ده در اين بخش، .  م13ماده 
مطابق مقررات عمومي کيفري انجام خواهد شد.
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فصل اول : موضوع حمايت و حقوق پديدآورنده

مبحث اول : موضوع حمايت 
حمايت از برنامه رايانه اي شامل مستندات فني و کاربري برنامه رايانه اي .  137ماده 

نيز مي شود، اما شامل زبان هاي برنامه نويسي نمي شود.

ص�رف ديجيتال�ي ک�ردن اطالعات هيچ حق�ي را براي عام�ل آن ايجاد .  138ماده 
نمي کند مگر در مورد حروفچيني متن که در صورت اصيل بودن و رعايت حقوق 

دارنده متن، به طور جداگانه از حمايت اين قانون برخوردار است.

برنامه رايانه اي که بخش�ي از دس�تگاهي است که به موجب حق اختراع .  139ماده 
حمايت مي شود مش�مول حمايت اين قانون نمي شود و تنها مشمول حمايت حق 

اختراع خواهد بود.



55 بخش پنجم

در صورت وجود ش�رايط مقرر در قانون ثبت اختراعات ، طرحهاي صنعتي  .  ا14ماده 
و عالئم تجاري مصوب م138، برنامه رايانه اي به عنوان اختراع ش�ناخته مي شود، 

آئين نامه مربوط به اين ماده به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

مبحث دوم : حقوق پديدآورنده
دارن�ده ح�ق در برنامه رايانه اي حق انحصاري انج�ام دادن يا اجازه انجام .  141ماده 

دادن امور زير را دارد:

(1� تكثير�موقت�يا�دائمي�اثر�با�هر�وس��يله�و�در�هر�شكل�خواه�به�صورت�کلي�(
يا�جزئي؛

(2� ايجاد�هر�گونه�اثر�اشتقاقي؛(

(3� پخش�اصل�يا�نسخه�اثر؛(

(4� در�اختيار�عموم�قراردادن�اثر.(
در صورت توزيع نس�خه اي از برنامه رايانه اي در داخل ايران، دارنده حق .  م14ماده 

نس�بت به توزيع مجدد آن اثر در داخل ايران هيچ حقي ندارد به اس�تثناي حق 
اجاره يا عاريه عمومي آن.

ح�ق اج�اره و عاريه مذک�ور در ماده فوق ش�امل اجاره يا عاري�ه برنامه .  143ماده 
رايانه اي که موضوع اصلي اجاره يا عاريه نبوده است، نمي شود.

مبحث سوم : استثنائات حقوق مادي

گفتار اول: تكثير موقت
تکثير موقت از برنامه رايانه اي بدون اجازه دارنده حقوق با رعايت شرايط .  144ماده 

زير مجاز است :
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الف(�تكثير�در�فرآيند�انتقال�ديجيتالي�اثر�و�يا�در�جريان�قابل�دريافت�شدن�اثر�
ذخيره�شده�انجام��شده�باشد،�و�

)ب(�تكثير�به�وس��يله�ش��خص�حقيقي�يا�حقوقي�انجام�شده�باشد�که�به�موجب�
مجوز�دارنده�حقوق�يا�به�موجب�قانون،�حق�انتقال�الكترونيكي�يا�قابل�دريافت�

سازي�اثر�را�دارد،�و

)ج(�تكثير�از�لوازم�انتقال�يا�قابل�دريافت�س��ازي�باش��د�که�در�جريان�کارکرد�
عادي�وسايل�مورد�استفاده�روي�مي�دهد.

تکثير موقت به شرطي مجاز است که نسخه تکثير شده خود به خود بعد .  145ماده 
از استفاده حذف شود و بازيابي آن به منظور ديگر امکان پذير نباشد.

گفتار دوم: تكثير و اقتباس 
مالك نسخه اي از برنامه رايانه اي مي تواند به منظور تهيه نسخه پشتيبان .  م14ماده 

ب�ه ميزان مورد نياز از اثر تکثير نمايد و هرگونه ش�رط خ�الف در قرارداد انتقال 
مالکيت نسخه برنامه باطل است، مشروط به اينکه اين عمل براي تضمين استفاده 
آت�ي از برنامه الزم باش�د. در صورت واگذاري نس�خه به ديگري، انتقال نس�خه 

پشتيبان به او نيز مجاز است. 

کارب�ران مجاز برنامه ه�اي رايان�ه اي مي توانند فقط به منظور اس�تفاده .  147ماده 
مطل�وب از برنامه از قبيل اش�کال يابي و اش�کال زدايي و ارزيابي، نس�خه اي از 

برنامه را در صورت ضرورت تکثير يا از آن اقتباس نمايند.  

در صورت انتفاي مالکيت نس�خه اصلي، نابودکردن نس�خه پش�تيبان، .  148ماده 
نس�خه تکثير شده يا اقتباس ش�ده يا واگذاري آن به انتقال گيرنده حسب مورد 

ضروري است.
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گفتار سوم: مهندسي معكوس 
مهندس�ي معکوس برنامه رايانه اي به منظور کش�ف فن�ون بکار رفته در .  149ماده 

برنامه مجاز اس�ت مش�روط بر اينکه عمل مزبور توسط شخصي انجام شود که به 
طور قانوني حق بهره برداري از اثر مزبور را دارا باشد. 

هر گونه تکثير بخش�هايي از برنامه رايان�ه اي يا ترجمه برنامه رايانه اي به .  ا15ماده 
منظور کشف اطالعات فني درون برنامه جهت ايجاد برنامه رايانه اي سازگار بدون 

کسب اجازه از دارنده برنامه تحت شرايط زير مجاز است:

(1� نتوان�فن�آوري�موجود�در�آن�را�از�راه�ديگر�به�آساني�کشف�نمود.(

(2� عمل�مزبور�از�سوي�شخصي�انجام�شود�که�به�طور�قانوني�آن�را�در�اختيار�(
دارد.

(3� اين�عمل�تنها�بر�روي�بخشهايي�از�برنامه�صورت�گيرد�که�براي�منظور�ياد�(
شده�ضروري�باشد.

اطالعات مذکور در ماده پيشين نبايد:.  151ماده 

(1� براي�منظوري�غير�از�هدف�ايجاد�برنامه�سازگار�به�کار�گرفته�شوند.(

(2� در�اختيار�اشخاص�ديگر�قرار�گيرند�مگر�به�جهت�ايجاد�برنامه�سازگار.(

(3� اطالعات�کشف�شده�به�منظور�ايجاد�برنامه�مشابه�بكارگرفته�شود.(

مبحث چهارم : استثنائات حقوق معنوي
اس�تفاده       کننده قانوني برنامه رايانه اي مي       توان�د تغييراتي در آنها جهت .  م15ماده 

کارکرد بهتر يا رفع اش�کال برنامه اي بدهد مشروط بر اينکه به حيثيت يا شهرت 
پديدآورنده آس�يب نرس�اند و يا در جايي که به موجب قرارداد انتقال، اس�تفاده 

صورت گرفته است در قرارداد شرط خالفي به نفع پديدآورنده نشده باشد.
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نس�بت ب�ه برنامه رايانه اي که حقوق مادي آنها واگذار ش�ده اس�ت حق .  153ماده 
تغيير و توس�عه نيز _ جز در موردي که ش�رط مخالفي به نفع پديدآورنده ش�ده 
باش�د _ به انتقال گيرنده تعلق مي  گيرد مش�روط بر اينکه به حيثيت و يا شهرت 

پديدآورنده لطمه   اي وارد نسازد.

حقوق مادي و معنوي برنامه رايانه اي جديد که به واس�طه برنامه رايانه اي .  154ماده 
ديگر پديد مي آيد متعلق به پديدآورنده برنامه جديد است.

فصل دوم: مدت حمايت، مالک نخستين و ضمانت اجرا

گفتار اول: مدت حمايت
مدت حمايت از برنامه رايانه اي تا ا5 س�ال از پس انتشار اثر و در صورت .  155ماده 

عدم انتشار تا ا5 سال پس از خلق اثر است.

مدت حمايت در اثر پديدآمده توس�ط رايانه تا ا5 س�ال پس از خلق اثر .  م15ماده 
است.

گفتار دوم: مالک نخستين
در خصوص برنامه هاي رايانه اي ناشي از استخدام، مالك نخستين حقوق .  157ماده 

مادي همان شخص حقيقي يا حقوقي استخدام کننده است، مگر به گونه اي ديگر 
توافق شده باشد.

مالك نخس�تين در اثر پديدآمده توسط رايانه شخصي است که ترتيبات .  158ماده 
الزم براي خلق اثر را فراهم ساخته است.

مالك نخستين برنامه رايانه اي جديدي که به واسطه برنامه رايانه اي ديگر .  159ماده 
پديد مي آيد پديدآورنده برنامه رايانه اي جديد است. 
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گفتار سوم: ضمانت اجرا
ه�ر کس يکي از اعم�ال زير را مرتکب ش�ود عالوه بر جبران خس�ارت، .  ام1ماده 

مجازاتهاي مقرر در مبحث ضمانت اجراي کيفري شامل او نيز خواهد شد:

(1� انتشار�هر�نس��خه�غيرمجاز�از�اثر�با�علم�شخصي�يا�نوعي�به�اينكه�آن�نسخه�(
غير�مجاز�است.

(2� استفاده�از�هر�نسخه�غير�مجاز�از�اثر�به�منظور�اهداف�تجاري.(

(3� انتشار�و�يا�اس��تفاده�از�ابزارهايي�که�جهت�تسهيل�در�نقض�حقوق�دارنده�(
به�کار�گرفته�مي�شوند�مانند�دستگاههاي�تكثير�غير�مجاز�نسخه�هاي�اثر.

دارنده حق مجاز اس�ت دس�تور ناب�ودي ابزارهايي را ک�ه منحصرا جهت .  1م1ماده 
تسهيل در نقض حق به کارگرفته شده اند را بدهد.
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فصل اول : ثبت اثر
ثبت آثار مندرج در اين قانون اختياري است و پديد آورندگان مي توانند .  مم1ماده 

اثر و نام و عنوان و نش�انه ويژة اثر خود را در دفاتري که توسط وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمي تعيين مي شود به ثبت برسانند.

دفات�ر ثبت بدون بررس�ي اس�تحقاق متقاضي يا صح�ت اطالعات ارائه .  3م1ماده 
ش�ده و صرفًا در صورت فقدان س�ابقه آن در دفتر و فقدان دليلي بر عدم صحت 

اطالعات ارائه شده، ثبت را انجام خواهند داد.

ثبت آثار امارة قانوني وجود حق طبق مواد مبحث نخستين دارنده حقوق .  4م1ماده 
و اماره پديدآورندگي است. با وجود اين، اشخاص ذينفع مي توانند نسبت به ثبت 

مذکور در دادگاه صالح اقامه دعوي کرده خالف آن را ثابت نمايند.

اس�امي ثبت ش�ده بايد به هزين�ه متقاضي ثبت توس�ط مرجع ثبت در .  5م1ماده 
روزنامه رسمي و يکي از روزنامه هاي کثير االنتشار محلي منتشر شود. 
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هر ذي نفعي حق دارد دفتر ثبت آثار را مالحظه نمايد..  مم1ماده 

آيين نامه اجرايي تشريفات ثبت به وسيله وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي .  7م1ماده 
و با هماهنگي کتابخانه ملي تهيه و توسط هيئت دولت تصويب خواهد شد.

ثبت برنامه رايانه اي پس از صدور تأييديه فني توسط شوراي عالي اطالع .  8م1ماده 
رساني حسب مورد توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و يا مرجع ثبت شرکتها 

انجام مي پذيرد.

ب�راي صدور تأييديه فن�ي موضوع ماده ا14 در م�ورد برنامه رايانه اي که .  9م1ماده 
پديدآورن�ده آن مدعي اخت�راع بودن آن اس�ت، کميته اي به نام�ه »کميته حق 
اختراع« زيرنظر ش�وراي عالي اطالع رس�اني تشکيل مي شود. اعضاي اين کميته 
مرکب از س�ه کارشناس ارش�د نرم افزار به عنوان نمايندگان شوراي عالي اطالع 
رس�اني، نماينده س�ازمان ثبت اسناد و امالک کش�ور و يك کارشناس حقوقي به 

انتخاب شوراي عالي اطالع رساني خواهد بود. 

ش�ورا مکلف اس�ت از ص�دور تأييديه فني ب�راي برنامه رايان�ه اي که به .  ا17ماده 
تش�خيص وزارت فرهنگ و ارشاد اس�المي خالف اخالق اسالمي و عفت عمومي 
و س�المت شخصيت کودکان و نوجوانان باش�ند خودداري کند. وزارت فرهنگ و 
ارش�اد اس�المي بايد ظرف دو هفته راجع به اس�تعالم کتبي ش�وراي عالي اطالع 

رساني اعالم نظر کند. 

فصل دوم : قلمرو اجرا و مقررات انتقالي و نهايي

مبحث اول: قلمرو اجرا
مقررات اين قانون در خصوص آثار زير قابل اجرا خواهند بود:.  171ماده 

ال��ف(�آثار�پديد����آورندگاني�که�تبعه�ايران�هس��تند�يا�اقامت��گاه�يا�مرکز�عمليات�
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اداري�و�يا�محل�سكونت�معمولي�آنها�در�ايران�است.

ب(�آثاري�که�براي�نخس��تين�بار�در�ايران�منتشر�مي�شوند�و�يا�آثاري�که�براي�
اولي��ن�بار�در�کش��ور�ديگري�انتش��ار�يافته�و�حداکثر�ظرف�م��دت��30روز�از�
تاريخ�انتش��ار�نخستين،�در�ايران�منتشر�ش��ده�اند،�بدون�توجه�به�تابعيت�يا�محل�

پديدآورندگان�آن�آثار�

ج(�آثار�ديداري�-�ش��نيداري�که�دفتر�مرکزي�يا�اقامتگاه�و�يا�محل�س��كونت�
معمولي�تهيه�کنندگان�آنها�در�ايران�واقع�است.

د(�آثار�معماري�که�در�ايران�بنا�ش��ده�اند�و�س��اير�آثار�هنري�گنجانده�شده�در�
بناهاي�واقع�در�ايران.

مق�ررات اين قانون درب�اره حمايت از اجراکنن�دگان در موارد ذيل اجرا .  م17ماده 
خواهد شد:

)الف(�اجراکنندگاني�که�تبعه�جمهوري�اسالمي�ايران�هستند،

)ب(�اجراکنندگاني�که�تبعه�جمهوري�اسالمي�ايران�نيستند�ولي�اجراي�آنها:

)1(�داخل�مرزهاي�ايران�انجام�مي�گيرد،�يا�

)2(�در�رسانه�صوتي�اي�درج�شده�که�مورد�حمايت�اين�قانون�است،�يا

)3(�در�رس��انه�صوتي�اي�درج�نش��ده�ول��ي�در�برنامه�هاي�پخش�ش��ده�راديو-�
تلويزيوني�که�مورد�حمايت�اين�قانون�هستند�ضبط�شده�است.

مقررات اين قانون درباره حمايت از رسانه  هاي صوتي در موارد زير اجرا .  173ماده 
خواهند شد:

�)الف(�رس��انه��هاي�صوتي�اي�که�توليدکنندگان�آنها�تبعه�جمهوري�اس��المي�
ايران�هستند،
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)ب(�رسانه��هاي�صوتي�اي�که�اولين�بار�در�ايران�ضبط�شده�اند،

)ج(�رسانه��هاي�صوتي�اي�که�اولين�بار�در�ايران�منتشر�شده�اند.
مق�ررات اين قان�ون درباره حماي�ت از برنامه هاي پخش ش�ده از راديو .  174ماده 

تلويزيون در موارد زير اجرا خواهند شد:

�)الف(�برنامه�هاي�راديو-�تلويزيوني�پخش�شده�توسط�مراکز�پخش�بين�المللي�
که�دفتر�مرکزي�آنها�در�ايران�واقع�شده�است.

)ب(�برنامه�هاي�راديو-�تلويزيوني�پخش�ش��ده�که�فرستنده�آنها�در�ايران�واقع�
است.

در مورد اثر مشترک کافي است که تنها يکي از پديدآورندگان مشترک .  175ماده 
مشمول مواد فوق باشند تا حمايت هاي مقرر در اين قانون شامل آنها گردد.

مبحث دوم : مقررات انتقالي و نهايي
مقررات اين قانون ش�امل آثار، اجراها، رسانه هاي صوتي و پخش راديو- .  م17ماده 

تلويزيون�ي متعلق به زمان قبل از الزم االجرا ش�دن اين قانون نيز خواهد ش�د، 
مشروط بر آنکه مدت حمايت از آنها، طبق قوانين قبلي منقضي نشده باشد.

اي�ن قانون بر قراردادهاي مربوط به موارد مذکور در ماده قبل که قبل از .  177ماده 
الزم  االجرا شدن اين قانون منعقد شده اند، بي تاثير است. 

مق�ررات پيمانهاي بين الملل�ي راجع به حقوق مالکي�ت ادبي و هنري و .  178ماده 
حقوق مرتبط به شرطي که جمهوري اسالمي ايران در آنها عضويت داشته باشد، 
نس�بت به موارد مطرح ش�ده در اين قانون الزم  االجرا خواهن�د بود و در صورت 
تع�ارض بين مقررات پيمانهاي بين  المللي و مقررات اين قانون، مقررات پيمانهاي 

مذکور مقدم خواهند بود.
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از تاري�خ الزم االجرا ش�دن اين قان�ون، قانون حمايت حق�وق مولفان و .  179ماده 
مصنف�ان و هنرمندان مص�وب 1348 و قانون ترجمه و تکثير کتب و نش�ريات و 
آث�ار صوتي مصوب م135 و قانون حماي�ت از حقوق پديدآورندگان نرم افزارهاي 
رايانه اي مصوب 1379 و س�اير قوانين و مقررات مغاير منس�وخ و از درجه اعتبار 

ساقط است.

ب�ه منظور حمايت عملي از حقوق ياد ش�ده در اين قانون و س�اماندهي .  ا18ماده 
فعاليت هاي تجاري رايانه اي مجاز، نظام صنفي رايانه اي توس�ط اعضاي صنف ياد 

شده تحت نظارت شوراي عالي اطالع رساني به وجود خواهد آمد. 

آئي�ن نامه اجرايي اين قانون ش�امل م�واردي از قبي�ل چگونگي صدور .  181ماده 
گواه�ي ثبت و تأييديه فن�ي و هزينه هاي مربوط به پيش�نهاد وزارت فرهنگ و 
ارش�اد اس�المي و با همکاري کتابخانه ملي و وزارت دادگس�تري و شوراي عالي 
اطالع  رس�اني در مدت 9 ماه از تاريخ تصويب اين قانون تهيه و به تصويب هيات 
دولت خواهد رس�يد و در آن تاسيس يك يا چند سازمان مديريت جمعي جهت 
حفظ و اجراي حقوق مورد حمايت اين قانون به نمايندگي از طرف مالکين آنها و 

شرايط فعاليت اين گونه سازمان ها پيش بيني خواهد شد.


