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 يك شوري

  
  مقابله با تقلب در تهيه آثار علمي اليحه

  
  )اسالمي شوراي مجلس داخلي نامهآيين »141« ماده دراجراي(

  
  

  هاي ارجاعيكميسيون
  :اصلي

  

  
  :فرعي

  
  
  
  
  قوانين معاونت

اداره كل تدوين قوانين

  قضائي و حقوقي

ـــت و درمان -آموزش، تحقيقات و فناوري  -بهداش
 فرهنگي -شوراها و امور داخلي كشور



٢ 

  باسمه تعالي

  37559/53107شماره 
  31/3/1395تاريخ 

  معاونت امور مجلس رئيس جمهور
  موافقت نمود: 16/3/1395هيأت وزيران در جلسه مورخ 

نامه داخلي مجلس شوراي اسالمي لوايح ) قانون آيين141ماده ( در اجراي
شده به مهر ست كه تأييد  ست پيو ست، در » دفتر هيأت دولت«مندرج در فهر ا

  دستور كار مجلس شوراي اسالمي قرار گيرد.
  اسحاق جهانگيري

  جمهورمعاون اول رئيس
  119386/50931شماره: 
  10/9/1394تاريخ: 

  نيالريجا جناب آقاي دكتر
  رئيس محترم مجلس شوراي اسالمي

  

وزارت علوم، به پيشنهاد  كه بنا» مقابله با تقلب در تهيه آثار علمي«اليحه 
تصويب رسيده به هيأت وزيران 14/4/1394در جلسه مورخ تحقيقات و فناوري 

  .شودات قانوني به پيوست تقديم ميطي تشريف براياست، 
  حسن روحاني
  رئيس جمهور
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  توجيهي): مقدمه (داليل
عالي هر كشـــوري   ظام آموزش  تأمينبه ن ياز علمي و عنوان  نده ن كن

سوب ميتحقيقاتي يكي ا شرفت مح ضايي شود و نيازز مهمترين اركان پي مند ف
هاي متقلبانه اســت. با اين وجود يكي از مصــاديق بارز ســالم و عاري از فعاليت

ــالهاي اخير رواج آن تأثيليتفعا ــالمت نظام هاي متقلبانه كه در س ر مخربي بر س
شه شته و اعتبار آن را خد شور دا دار نموده، خريد و فروش آثار آموزش عالي ك

ــاله، پايان ــت. بر علمي و تحقيقاتي از قبيل رس نامه، مقاله و كار تحقيقي بوده اس
هاي كالن نظام بر فرآيندهايي نظير همين اساس و با توجه به تكيه اساسي برنامه

بد يد علم و ت هاي غيرقانوني در آن به ثروت، ضـــرورت زدودن فعاليت يلتول
صه آموزش عا ساس ميعر ضمانت اجرائ ،شود. لذالي بيش از پيش اح   ي بايد 

ــب و بازدارنده ــوعه پيشمناس ــود تا ابزار قانوني الزم اي در قوانين موض بيني ش
شود. بدين منظور اليحه زير جهت ط ي براي برخورد با اين پديده مذموم فراهم 

  گردد:تشريفات قانوني تقديم مي
  

  :اليحهعنوان 
  مقابله با تقلب در تهيه آثار علمي

  
اي هرگاه شخصي اعم از حقيقي يا حقوقي به صورت حرفه -ماده واحده  

ل رساله، به قصد انتفاع اقدام به تهيه، پيشنهاد تهيه، عرضه و يا واگذاري آثاري از قبي
شده پژوهشي، گزارش يا ساير آثار مكتوب و يا ضبطنامه، مقاله، طرح پژوهشي، پايان

علمي و يا هنري نمايد و بداند يا نوعاً بايد بداند كه طرف تقاضا قصد دارد كل اثر و 
اي از آن را براي كسب نمره، مدرك تحصيلي و يا هر امتياز قانوني يا بخش عمده



۴ 

غيردولتي ارائه  زشي و پژوهشي اعم از دولتي وسسات آموبه مؤديگري به نام خود 
به مجازات جزاي نقدي و محروميت از حقوق اجتماعي درجه  كند، در مرتبه اول
   1392مصوب  ) قانون مجازات اسالمي19ر ماده (هفت مندرج د

در صورت تكرار، مرتكب  شود وواريز وجوه دريافتي به خزانه دولت محكوم ميو 
عي درجه هفت مندرج در به مجازات نقدي درجه شش و محروميت از حقوق اجتما

) قانون مجازات اسالمي و واريز وجوه دريافتي به خزانه دولت محكوم 19ماده (
  شود.مي

در صورتي كه شخص حقوقي در تحقق جرم موضوع اين  -1تبصره   
ماده مدخليت داشته باشد عالوه بر مجازات مرتكب جرم و مديران مربوط، 

) 22) و (21)، (20مقرر در مواد (هاي شخص حقوقي نيز حسب مورد به مجازات
 گردد.قانون مجازات اسالمي محكوم مي

در صورتي كه جرم موضوع ماده واحده، در پايگاه الكترونيكي  -2تبصره   
شده يا كت يا هر عنوان ديگر) اعم از ثبت(شامل مؤسسه، شر و يا در قالب بنگاه

هر نحو گردد، مرتكب يا  اقدام به تبليغ به نشده، انجام شود و يا براي انجام آن
حقوق اجتماعي درجه هفت  مرتكبان به حداكثر مجازات حبس و محروميت از

) قانون مجازات اسالمي و نيز واريز وجوه دريافتي به خزانه 19مندرج در ماده (
  دولت محكوم خواهند شد.

كننده آثار متقلبانه موضوع ماده واحده، معاون جرم درخواست -3تبصره   
شود و چنانچه از اين طريق، مدرك تحصيلي و يا امتيازي تحصيل محسوب مي
شده، باطل و فاقد هرگونه اعتبار ، مدرك تحصيلي و يا امتياز تحصيلكرده باشد

  است.
ه خدماتي كه در جريان تهيه آثار پژوهشي، علمي و هنري، ئارا -4تبصره   

زمايشگاهي، انجام آنها توسط اشخاص ثالث، متعارف است، از قبيل خدمات آ



۵ 

ها، ترجمه، تكثير و ويراستاري اثر، مشمول حكم تايپ، كمك به گردآوري داده
  مقرر در ماده واحده نيست. 

)، به 2محل بنگاه و يا پايگاه الكترونيكي مندرج در تبصره ( -5تبصره 
هاي علوم، تحقيقات و فناوري و يا محض درخواست از سوي يكي از وزارتخانه

انتظامي حسب مورد پلمپ يا  نيروي آموزش پزشكي، توسطبهداشت، درمان و 
ي متوقف مراجع قضائ شده و فعاليت در آن تا صدور حكم قطعي از سويمسدود

  خواهد ماند.
بهداشت،  هاي علوم، تحقيقات و فناوري وبازرسان وزارتخانه -6تبصره 

وب درمان و آموزش پزشكي در اجراي اين قانون به عنوان ضابط دادگستري محس
  شوند. مي

ي اين قانون مشتمل بر نحوه همكاري، وظايف نامه اجرائآيين -7تبصره 
  ربط، پلمپ يا مسدود نمودن، و تكاليف نيروي انتظامي و ساير مراجع ذي
ه آنان و ساير موضوعات مربوط ب ابطال مدرك، شرايط بازرسان، حدود اختيارات

شدن اين قانون  ءاالجراالزم ماه پس ازنحوه اجراي ماده واحده، ظرف مدت سه
هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و به پيشنهاد مشترك وزارتخانه

لح و وزارت دادگستري به آموزش پزشكي با هماهنگي ستاد كل نيروهاي مس
  ت وزيران خواهد رسيد.تصويب هيأ
  

     س جمهوررئي        وزير علوم، تحقيقات و فناوري  
  درمان و آموزش پزشكي وزير بهداشت،  

  رئيسه محترم مجلس شوراي اسالميهيأت



۶ 

ماً، در اجراي    ) 4ماده (نامه داخلي مجلس شـــوراي اســـالمي و آييناحترا

قوانين نظر معاونت  25/3/1389كشور مصوب  مقرراتووتنقيح قوانينقانون تدوين

  گردد.تقديم مي مقابله با تقلب در تهيه آثار علمي اليحهمورد  در

 معاون قوانين

    



٧ 
 .ندارد
  دارد. اصل/ اصول مغاير و دليل مغايرت به

 گردد.ضميمه تقديم مي

است.رعايت شده  
 نظر كارشناسي)اعمال است. (با رعايت شده  
شود.است، داليل مغايرت به ضميمه تقديم ميرعايت نشده 

دارد 
 ندارد 

دارد 
 ندارد 

 
دار
د

دارد 
 ندارد 

  كل تدوين قوانيننظر اداره
  معاون محترم قوانين

) قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشــور 4) ماده (4) و (2در اجراي بندهاي ( احتراماً
  گردد:كل به شرح زير تقديم مينظر اين اداره 25/3/1389مصوب 

  

  سابقه تقديم: -1
  قبالً تقديم نگرديده است  - 134ماده 

-          در و در تاريخ               تقديممورخ             قبالً در جلســـه علني شـــماره  /مجلس 
  كميسيون  

  قانون اساسي) رد شده و اينك: 85(موضوع اصل 
  

 با تغيير اساسي  
  

  پيش از انقضاء شش ماه  
  

 با انقضاء شش ماه  
  

  مجدداً قابل پيشنهاد به مجلس     
  
 ) قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور: 4) ماده (2در اجراي بند ( -2
  

  نگارش قانوني و ويرايش ادبيتقديمي آيين اليحهدر 
  
 :نامه داخلي مجلس (شكلي)از نظر آيين -3

  -131ماده  -الف
  موضوع و عنوان مشخص -اول

  

         داليل لزوم تهيه و پيشنهاد در مقدمه -دوم
  

         موادي متناسب با اصل موضوع و عنوان -سوم
     امضاء مقامات مسؤول را -136ماده  -ب

  
  مواجه با ايراد    است و پيشنهاد آن به عنوان                                اليحه تقديمي داراي -142ماده  -ج
 :25/3/1389) قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور مصوب 4() ماده4در اجراي بند( -4

  اول: از نظر قانون اساسي؛

نفر از نمايندگان (مشروط به تصويب مجلس)50با تقاضاي كتبي  
 بدون تغيير اساسي  
  نفر از نمايندگان 50با تقاضاي كتبي كمتر از 

 باشد.مي  
 باشد.نمي 

 موضوع يك
        ا
 

 
باشنمي
 د.

  ماده
 واحده

مواد
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  .ندارد 
  دارد، دليل مغايرت به

 شود.ضميمه تقديم مي

  .ندارد 
  دارد، دليل مغايرت به

 شود.ضميمه تقديم مي

  .ندارد 
  دارد، دليل مغايرت به

 شود.ضميمه تقديم مي

 شده است . 
 دليل مغايرت به نشده است ،

 شود.ضميمه تقديم مي

 
 شودنمي
 شودمي 

 
ندارد.



 
ندارد.



  تقديمي با قانون اساسي بطوركلي مغايرت اليحه  
  

  انداز؛هاي كلي نظام و سند چشمدوم: از نظر سياست
     انداز مغايرتهاي كلي نظام و سند چشمتقديمي با سياست اليحه  

  
  از نظر قانون برنامه؛سوم: 

  تقديمي با قانون برنامه مغايرت اليحه  
  

  ؛داخلي مجلس (ماهوي) نامهآييناز نظر چهارم: 
  نامه داخلي مجلس مغايرت تقديمي با قانون آيين اليحه -الف  

  
  رعايت اصل هفتاد و پنجم قانون اساسي -144ماده  -ب  

  
  رأي نمايندگان         و نياز به                     موجب اصالح يا تغيير برنامه مصوب -185ماده  -ج  

  
  شود.برگ اظهارنظر به ضميمه تقديم مي دو تعداد  

 
 مديركل تدوين قوانين
 
___________________________________________________  

  
  
شگيري از وقوع جرم با بند( اليحه -۵ صل(۵تقديمي از حيث پي ) ١۵۶) ا

 قانون اساسي مغايرت
  

  

از وقوع جرم قوه قضائيه پيشگيريمعاونت اجتماعي و   

  
  
  

٢
٣
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  كل تدوين قوانينضميمه نظر اداره
  

  :بيان مستندات و داليل مغايرت
هاي تدويني و تنقيحي جهت ايجاد عنوان قانوني جديد مغاير ســياســتاليحه تقديمي به -1

باشــد. بنابراين از آنجايي كه مي 25/3/1389مصــوب  مقرراتقانون تدوين و تنقيح قوانين و 
ضمانت اجرا -فصل دوم از بخش پنجم اليحه حمايت از مالكيت فكري هاي كيفري ءبا عنوان 

ست، نيازي به ارائه اليحه جدبه -و مدني ضوع اين اليحه پرداخته ا يد در صورت جامع به مو
شود مفاد اين اليحه باشد و در صورت اصرار دولت به تقديم اليحه، پيشنهاد مياين زمينه نمي

  منظور شود.فكري نيز در اليحه حمايت از مالكيت 
ــورت حرفهبه«در متن ماده واحده عبارت  -2 ــت و عالوه بر آن وجود چنين » ايص مبهم اس

سياست كيفري در اينعبارتي موجب بي سفه تدوين باره مياثرشدن  شود. وجود اين قيد با فل
افراد با استناد به اين قيد و اينكه هاي علمي منافات دارد و بسياري از مبارزه با تقلب در نوشته

توانند از مجازات اند، به راحتي ميبراي اولين بار اقدام به ارتكاب جرم موضوع اين ماده كرده
  مقرر فرار كنند.

شنهاد ميبا توجه به اينك -3 ست پي صل در جرائم بر عمدي بودن ا صد به«شود عبارت ه ا ق
سطر اول ماده واحده حذف گردد » انتفاع ست در  سوءنيت خاص و انگيزه مرتكب ا كه بيانگر 

تا مرتكبان چنين اعمالي نتوانند با اثبات عدم قصــد انتفاع به داليل گوناگون اقدام به تهيه و 
فع ســودجويان كنند. حذف اين قيد اثبات جرم را نيز آســـانتر توليد و ارائه آثار علمي به ن

  كند و با سياست كيفري موردنظر قانونگذار هماهنگي دارد.مي
در ماده واحده، عالوه بر اينكه » بداند يا نوعاً بايد بداند كه طرف تقاضا قصد دارد«عبارت  -4

ــت زائد هم مي ــدواجد ابهام اس ــوالً در حقوق كيفري باش انگيزه ارتكاب جرم در ؛ چون اص
كننده از آثار علمي نيز نبايد در محقق شدن جرم مؤثر نيست و بنابراين انگيزه اشخاص استفاده

  تحقق جرم مؤثر باشد.
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مده، آ) قانون مجازات اسالمي 126) با توجه به مصاديق معاونت كه در ماده (3در تبصره ( -5
ــت ــوب نميكننده آثار متقلبانه معاون در جرم محدرخواس ــود و اين كار عنوان مجرمانه س ش
  آيد.حساب ميمستقلي به

ــره (نظر ميبه -6 ــت قانونگذار در تبص ــد بهتر اس ــت3رس كننده آثار ) ماده واحده، درخواس
ــي كه به» فاعل مادي جرم«متقلبانه را  ــخص ــطه تحريك و بداند و در متن ماده واحده ش واس

عنوان كند، بهمقاالت علمي و پژوهشــي مي ترغيب فاعل مادي اقدام به نگارش و نوشــتن
  شناخته شود.» معاون جرم«
اده معنوان يكي از مصاديق مندرج در متن بايد حذف و به» ترجمه«) هم واژه 4در تبصره ( -7

  واحده آورده شود.
 ، تحقيقات و فناوري و بهداشــت، درمان وعلومهاي )، بازرســان وزارتخانه6در تبصــره ( -8

شكي  صوب 29در زمره تعريفي كه در ماده (آموزش پز سي كيفري م  1392) قانون آيين دادر
 گيرند.از ضابطان دادگستري ارائه شده است، قرار نمي
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 وجود ندارد 
  وجود دارد كه به شرح

 شود.ضميمه تقديم مي

 وجود ندارد 
  وجود دارد كه به شرح

 شود.ضميمه تقديم مي

  الزم
 است.

  الزم
ن

  كل اسناد و تنقيح قوانيننظر اداره
  

  معاون محترم قوانين
) قانون تدوين و تنقيح قوانين و 4)  ماده (3) و (1در اجراي بندهاي ( احتراماً

  گردد:به شرح زير تقديم ميكل نظر اين اداره 25/3/1389مقررات كشور مصوب 
  

 ):                    1در اجراي بند ( - 1

    تقديمي قوانين متعارض  اليحهدرخصوص  -الف
                 

  
   تبطتقديمي قوانين مر اليحهدرخصوص  -ب

                        
  

 ):3در اجراي بند ( -2

 قانونگذاري در اين موضوع    بررسيهاي به عمل آمده با عنايت به  

  
  

  شود.و داليل ضرورت قانونگذاري به ضميمه تقديم ميبرگ سوابق قانوني هشت  تعداد
  
  
 

                           
 مديركل اسناد و تنقيح قوانين
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  كل اسناد و تنقيح قوانينضميمه نظر اداره
  قانوني و داليل ضرورت قانونگذاري سوابق

  سوابق قانوني 
  مرتبط مواد  تاريخ تصويب عنوان  رديف

    22الي  19  1/2/1392 مجازات اسالميقانون  1
قانون حمايت حقوق مولفان و مصنفان و  2

مصوب با اصالحات و الحاقات  هنرمندان
  بعدي

11/10/1348      

  1/2/1392مصوبمجازات اسالميقانون
  شود:هاي تعزيري به هشت درجه تقسيم ميمجازات -19ماده 

  1درجه 
  سالپنج  حبس بيش از بيست و -
  )ريال1,000,000,000جزاي نقدي بيش از يك ميليارد ( -
 مصادره كل اموال -

  انحالل شخص حقوقي -
  2درجه 

  حبس بيش از پانزده تا بيست و پنج سال -
  )ريال1,000,000,000ميليارد ()ريال تا يك550,000,000جزاي نقدي بيش از پانصد و پنجاه ميليون ( -

  3درجه 
  حبس بيش از ده تا پانزده سال -
)ريال تا پانصد وپنجاه ميليون 360,000,000جزاي نقدي بيش از سيصد و شصت ميليون ( -
  )ريال 550,000,000(

  4درجه 
  حبس بيش از پنج تا ده سال  -
)ريال تا سيصد و شصت ميليون 180,000,000(ونجزاي نقدي بيش از يكصد و هشتاد ميلي -
  )ريال360,000,000(
  انفصال دائم از خدمات دولتي و عمومي -
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  5درجه 
  حبس بيش از دو تا پنج سال  -
  )ريال180,000,000)ريال تا يكصد و هشتاد ميليون (80,000,000جزاي نقدي بيش از هشتاد ميليون ( -
  پنج تا پانزده سالمحروميت از حقوق اجتماعي بيش از  -
  ممنوعيت دائم از يك يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي براي اشخاص حقوقي -
   عمومي براي افزايش سرمايه براي اشخاص حقوقيممنوعيت دائم از دعوت -

  6 درجه
  حبس بيش از شش ماه تا دو سال  -
  )ريال80,000,000()ريال تا هشتاد ميليون 20,000,000جزاي نقدي بيش از بيست ميليون ( -
  عفتهفتادوچهار ضربه و تا نودونه ضربه در جرائم منافي يك تاوشالق ازسي -
  سال ماه تا پنجمحروميت از حقوق اجتماعي بيش از شش -
  هاانتشار حكم قطعي در رسانه -
  پنج سال مدت ممنوعيت از يك يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي براي اشخاص حقوقي حداكثر تا -
  پنج سالمدت  تاممنوعيت از دعوت عمومي براي افزايش سرمايه براي اشخاص حقوقي حداكثر  -
  مدت پنج سال تاممنوعيت از اصدار برخي از اسناد تجاري توسط اشخاص حقوقي حداكثر  -

  7درجه 
  حبس از نود و يك روز تا شش ماه -
  ريال  )20,000,000ميليون (ريال تا بيست  )10,000,000جزاي نقدي بيش از ده ميليون ( -
  شالق از يازده تا سي ضربه  -
  محروميت از حقوق اجتماعي تا شش ماه  -

  8درجه 
  حبس تا سه ماه -
  )ريال 10,000,000جزاي نقدي تا ده ميليون ( -
  شالق تا ده ضربه -

  .هاي تبعي ذكر شده استموارد محروميت از حقوق اجتماعي همان است كه در مجازات -1تبصره
تر باشد، مجازاتي كه حداقل آن منطبق بر يكي از درجات فوق و حداكثر آن منطبق با درجه باال -2تبصره

  .شوداز درجه باالتر محسوب مي
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ها، مجازات شديدتر و درصورت عدم امكان تشخيص مجازات درصورت تعدد مجازات -3تبصره
گانه اين ماده بندهاي هشت يك ازشديدتر، مجازات حبس مالك است. همچنين اگر مجازاتي با هيچ

  .شودمطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب مي
ن ثيري در ميزاأهاي آن تنها جهت تعيين درجه مجازات است و تمقررات اين ماده و تبصره -4تبصره

  .هاي مقرر در قوانين جاري نداردحداقل و حداكثر مجازات
كارگيري در ارتكاب تكاب جرم به كار رفته يا مقصود از آن بهاشياء و اموالي كه در ار ضبط -5تبصره

ين قانون ا) 215خارج و در مورد آنها برابر ماده( )20() مادهبجرم بوده است از شمول اين ماده و بند (
ي هاي متعارف زندگشود بايد هزينهاموال صادر مي هعمل خواهد شد. در هر مورد كه حكم به مصادر

  ت تكفل او مستثني شود.محكوم و افراد تح
ه ) اين قانون مسؤول شناخته شود، با توجه ب143درصورتي كه شخص حقوقي براساس ماده( -20ماده 

اين امر مانع از  ،شودبار آن به يك تا دو مورد از موارد زير محكوم ميشدت جرم ارتكابي و نتايج زيان
  :مجازات شخص حقيقي نيست

  انحالل شخص حقوقي -الف
  مصادره كل اموال -ب
  لممنوعيت از يك يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي به طور دائم يا حداكثر براي مدت پنج سا -پ
  طور دائم يا حداكثر براي مدت پنج سالبراي افزايش سرمايه بهممنوعيت از دعوت عمومي -ت
  ممنوعيت از اصدار برخي از اسناد تجاري حداكثر براي مدت پنج سال -ث
  اي نقديجز -ج
  هاوسيله رسانهانتشار حكم محكوميت به -چ

دي در مورد اشخاص حقوقي دولتي و يا عمومي غير دولتي در موار، مجازات موضوع اين ماده -تبصره
  شود.نمي لااعمكنند، كه اعمال حاكميت مي

مبلغي  رابرميزان جزاي نقدي قابل اعمال بر اشخاص حقوقي حداقل دو برابر و حداكثر چهار ب -21ماده 
  شود.وسيله اشخاص حقيقي تعيين مياست كه در قانون براي ارتكاب همان جرم به

شود كه براي ارتكاب جرم، بهانحالل شخص حقوقي و مصادره اموال آن زماني اعمال مي -22ماده 
ير غيتوجود آمده يا با انحراف از هدف مشروع نخستين، فعاليت خود را منحصراً در جهت ارتكاب جرم 

  داده باشد.
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   11/10/1348مصوب قانون حمايت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان
  با اصالحات و الحاقات بعدي

  تعاريف -فصل يكم 
ا هنر و يا يو به آنچه از راه دانش » پديدآورنده « از نظر اينقانون بمؤلف و مصنف و هنرمند  - 1ماده 

جاد آن بكار طريقه يا روشي كه در بيان و يا ظهور و يا اي ابتكار آنان پديد مي آيد بدون در نظر گرفتن
  اطالق مي شود.» اثر « رفته 
  قانون بشرح زير است : اثرهاي مورد حمايت اين - 2ماده 

  كتاب و رساله و جزوه و نمايشنامه و هر نوشته ديگر علمي و فني و ادبي و هنري. - 1
  و روش نوشته يا ضبط يا نشر شده باشد.شعر و ترانه و سرود و تصنيف كه بهر ترتيب  - 2
لويزيون تاثر سمعي و بصري بمنظور اجراء در صحنه هاي نمايش يا پرده سينما يا پخش از راديو يا  - 3

  كه بهر ترتيب و روش نوشته يا ضبط يا نشر شده باشد.
  اثر موسيقي كه بهر ترتيب و روش نوشته يا ضبط يا نشر شده باشد. - 4
ر گونه وير و طرح و نقش و نقشه جغرافيائي ابتكاري و نوشته ها و خطهاي تزئيني و هنقاشي و تص - 5

  اثر تزئيني و اثر تجسمي كه بهر طريق و روش بصورت ساده يا تركيبي بوجود آمده باشد.
  هر گونه پيكره (مجسمه). - 6
  اثر معماري از قبيل طرح و نقشه ساختمان. - 7
  ي و ابداع پديد آمده باشد.اثر عكاسي كه با روش ابتكار - 8
  اثر ابتكاري مربوط به هنرهاي دستي يا صنعتي و نقشه قالي و گليم. - 9

  ه باشد.اثر ابتكاري كه بر پايه فرهنگ عامه (فولكلور) يا ميراث فرهنگي و هنري ملي پديد آمد - 10
  اثر فني كه جنبه ابداع و ابتكار داشته باشد. - 11
  آمده باشد. ه ديگر كه از تركيب چند اثر از اثرهاي نامبرده در اين فصل پديدهر گونه اثر مبتكران - 12

  حقوق پديدآورنده -فصل دوم 
ري حقوق پديدآورنده شامل حق انحصاري نشر و پخش و عرضه و اجراي اثر و حق بهره بردا - 3ماده 

  مادي و معنوي از نام و اثر او است.
  بزمان و مكان نيست و غير قابل انتقال است.حقوق معنوي پديدآورنده محدود  - 4ماده 
ر كليه دپديدآورنده اثرهاي مورد حمايت اين قانون ميتواند استفاده از حقوق مادي خود را  - 5ماده 

  موارد و از جمله موارد زير بغير واگذار كند :
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 تهيه فيلمهاي سينمايي و تلويزيوني و مانند آن. - 1
  باله و نمايشهاي ديگر. نمايش صحنه اي مانند تأتر و - 2
  ضبط تصويري يا صوتي اثر بر روي صفحه يا نوار يا هر وسيله ديگر. - 3
  پخش از راديو و تلويزيون و وسائل ديگر. - 4
ريزي  ترجمه و نشر و تكثير و عرضه اثر از راه چاپ و نقاشي و عكاسي و گراور و كليشه و قالب - 5

  و مانند آن.
  كارهاي علمي و ادبي و صنعتي و هنري و تبليغاتي.استفاده از اثر در  - 6
رج شده دبكار بردن اثر در فراهم كردن يا پديد آوردن اثرهاي ديگري كه در ماده دوم اين قانون  - 7

  است.
و متمايز  اثري كه با همكاري دو يا چند پديدآورنده بوجود آمده باشد و كار يكايك آنان جدا - 6ماده 

  يده ميشود و حقوق ناشي از آن حق مشاع پديدآورندگان است.نباشد اثر مشترك نام
و آموزشي و  نقل از اثرهائيكه انتشار يافته است و استناد به آنها بمقاصد ادبي و علمي و فني - 7ماده 

  تربيتي و بصورت انتقاد و تقريظ با ذكر مأخذ در حدود متعارف مجاز است.
يه و اي تدريس در مؤسسات آموزشي توسط معلمان آنها تهذكر مأخذ در مورد جزوه هائيكه بر -تبصره 

  تكثير ميشود الزامي نيست مشروط بر اينكه جنبه انتفاعي نداشته باشد.
 كتابخانه هاي عمومي و مؤسسات جمع آوري نشريات و مؤسسات علمي و آموزشي كه بصورت - 8ماده 

ز اثرهاي مورد ويب هيئت وزيران خواهد رسيد اغير انتفاعي اداره ميشوند ميتوانند طبق آئيننامه اي كه بتص
خود نسخه  حمايت اين قانون از راه عكسبرداري يا طرق مشابه آن بميزان مورد نياز و متناسب با فعاليت

  برداري كنند.
ار داده وزارت اطالعات ميتواند آثاري را كه قبل از تصويب اين قانون پخش كرده و يا انتش - 9ماده 

  اين قانون نيز كماكان مورد استفاده قرار دهد. است پس از تصويب
ب وزارت آموزش و پرورش ميتواند كتابهاي درسي را كه قبل از تصويب اين قانون بموج - 10ماده 

  قانون كتابهاي درسي چاپ و منتشر كرده است كماكان مورد استفاده قرار دهد.
رنامه هاي بو ضبط  2از ماده  1كور در بند نسخه برداري از اثرهاي مورد حمايت اين قانون مذ - 11ماده 

  راديوئي و تلويزيوني فقط در صورتيكه براي استفاده شخصي و غير انتفاعي باشد مجاز است.
  مدت حمايت از حق پديدآورنده و حمايتهاي قانوني ديگر -فصل سوم
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ه قانون كه ب) مدت استفاده از حقوق مادي پديدآورنده موضوع اين 31/05/1389ـ(اصالحي 12ماده 
جود موجب وصايت يا وراثت منتقل مي شود از تاريخ مرگ پديدآورنده پنجاه سال است و اگر وارثي و

ومي در نداشته باشد يا بر اثر وصايت به كسي منتقل نشده باشد براي همان مدت به منظور استفاده عم
  اختيار حاكم اسالمي (ولي فقيه) قرار مي گيرد.

د ) اين قانون پنجاه سال بع6) مدت حمايت اثر مشترك موضوع ماده (31/05/1389تبصره ـ(اصالحي 
  از فوت آخرين پديدآورنده خواهد بود. 

اثر متعلق  حقوق مادي اثرهائيكه در نتيجه سفارش پديد ميĤيد تا سي سال از تاريخ پديد آمدن - 13ماده 
  افق شده باشد.بسفارش دهنده است مگر آنكه براي مدت كمتر يا ترتيب محدودتري تو

ابقه به پاداش و جايزه نقدي و امتيازاتي كه در مسابقات علمي و هنري و ادبي طبق شرائط مس -تبصره 
  آثار مورد حمايت اين قانون موضوع اين ماده تعلق ميگيرد متعلق به پديد آورنده خواهد بود.

اده كند ذاري از اين حق استفانتقال گيرنده حق پديدآورنده ميتواند تا سي سال پس از واگ - 14ماده 
  مگر اينكه براي مدت كمتر توافق شده باشد.

كور در پس از انقضاي مدتهاي مندرج در آن مواد استفاده از حق مذ 14و  13در مورد مواد  - 15ماده 
  د بود.خواه 12صورت حيات پديدآورنده متعلق بخود او و در غير اين صورت تابع ترتيب مقرر در ماده 

ايت در موارد زير حقوق مادي پديدآورنده از تاريخ نشر يا عرضه بمدت سي سال مورد حم - 16ماده 
  اين قانون خواهد بود :

  اثرهاي سينمائي يا عكاسي. - 1
  اشد.هر گاه اثر متعلق بشخص حقوقي باشد و يا حق استفاده از آن به شخص حقوقي واگذار شده ب - 2

هد بود و ايكه معرف اثر است از حمايت اين قانون برخوردار خوانام و عنوان و نشانه ويژه  - 17ماده 
  ه كند بكار برد.هيچكس نميتواند آنها را براي اثر ديگري از همان نوع يا مانند آن به ترتيبي كه الغاء شبه

را قتباس از اثري انتقال گيرنده و ناشر و كساني كه طبق اين قانون اجازه استفاده يا استناد يا ا - 18ماده 
ا روي نسخه اصلي يبمنظور انتفاع دارند بايد نام پديدآورنده را با عنوان و نشانه ويژه معرف اثر همراه اثر 

ورنده يا نسخه هاي چاپي يا تكثير شده بروش معمول و متداول اعالم و درج نمايند مگر اينكه پديدآ
  بترتيب ديگري موافقت كرده باشد.

ديدآورنده پف در اثرهاي مورد حمايت اين قانون و نشر آن بدون اجازه هر گونه تغيير يا تحري - 19ماده 
  ممنوع است.
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بط ضچاپخانه ها و بنگاههاي ضبط صوت و كارگاهها و اشخاصيكه بچاپ يا نشر يا پخش يا  - 20ماده 
اب يا ضبط و يا تكثير اثرهاي مورد حمايت اين قانون ميپردازد بايد شماره دفعات چاپ و تعداد نسخه كت

پخش  سخه هائي كهيا تكثير يا پخش يا انتشار و شماره مسلسل روي صفحه موسيقي و صدا را بر تمام ن
  ميشود با ذكر تاريخ و نام چاپخانه يا بنگاه و كارگاه مربوط بر حسب مورد درج نمايند.

ه وزارت كپديدآورندگان ميتوانند اثر و نام و عنوان و نشانه ويژه اثر خود را در مراكزي  - 21ماده 
  فرهنگ و هنر با تعيين نوع آثار آگهي مينمايد به ثبت برسانند.

 ه چگونگي و ترتيب انجام يافتن تشريفات ثبت و همچنين مرجع پذيرفتن درخواست ثبت بهآئيننام
  تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

اي حقوق مادي پديدآورنده موقعي از حمايت اين قانون برخوردار خواهد بود كه اثر بر - 22ماده 
ر يا در هيچ كشوري چاپ يا نش نخستين بار در ايران چاپ يا پخش يا نشر يا اجرا شده باشد و قبال

  پخش و يا اجرا نشده باشد.
  تخلفات و مجازات ها -فصل چهارم

ا بنام هر كس تمام يا قسمتي از اثر ديگري را كه مورد حمايت اين قانون است بنام خود ي - 23ماده 
خش يا عرضه ا پپديدآورنده بدون اجازه او و يا عالماً عامداً بنام شخص ديگري غير از پديدآورنده نشر ي

  سال محكوم خواهد شد. 3كند بحبس تأديبي از شش ماه تا 
 هر كس بدون اجازه ترجمه ديگري را بنام خود يا ديگري چاپ و پخش و نشر كند بحبس - 24ماده 

  تأديبي از سه ماه تا يكسال محكوم خواهند شد.
محكوم  بي از سه ماه تا يكسالاين قانون بحبس تأدي 20 - 19 - 18 - 17متخلفين از مواد  - 25ماده 

  خواهند شد.
شدن  اين قانون در مواردي كه بسبب سپري 20 - 19 - 18 - 17نسبت به متخلفان از مواد  - 26ماده 

ت فرهنگ مدت حق پديدآورنده استفاده از اثر با رعايت مقررات اين قانون براي همگان آزاد است. وزار
  .و هنر عنوان شاكي خصوصي را خواهد داشت

ر شاكي خصوصي ميتواند از دادگاه صادركننده حكم نهائي درخواست كند كه مفاد حكم د - 27ماده 
  يكي از روزنامه ها بانتخاب و هزينه او آگهي شود.

هر گاه متخلف از اين قانون شخص حقوقي باشد عالوه بر تعقيب جزائي شخص حقيقي  - 28ماده 
ات شاكي خصوصي از اموال شخص حقوقي جبران خواهد مسئول كه جرم ناشي از تصميم او باشد خسار
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شد و در صورتيكه اموال شخص حقوقي بتنهائي تكافو نكند مابه التفاوت از اموال مرتكب جرم جبران 
  ميشود.

 مراجع قضائي ميتوانند ضمن رسيدگي بشكايت شاكي خصوصي نسبت به جلوگيري از نشر و - 29ماده 
  بط آن دستور الزم بضابطين دادگستري بدهند.پخش و عرضه آثار مورد شكايت و ض

ت اثرهائي كه پيش از تصويب اين قانون پديد آمده از حمايت اين قانون برخوردار اس - 30ماده 
ي كرده اند اشخاصي كه بدون اجازه از اثرهاي ديگران تا تاريخ تصويب اين قانون استفاده يا بهره بردار

يدآورنده يا ارائه مجدد يا فروش آن آثار را ندارند مگر باجازه پدحق نشر يا اجرا يا پخش يا تكثير يا 
از كيفر بتاريخ  قائم مقام او با رعايت اين قانون. متخلفين، از حكم اين ماده و همچنين كسانيكه براي فرار
در  كيفر مقرربمقدم بر تصويب اينقانون اثر را بچاپ رسانند يا ضبط يا تكثير يا از آن بهره برداري كنند 

  محكوم خواهند شد. 23ماده 
  ي است.دعاوي و شكاياتي كه قبل از تصويب اين قانون در مراجع قضائي مطرح گرديده باعتبار خود باق

 هاي مذكور در اينقانون با شكايت شاكي خصوصي شروع و با گذشت او موقوفتعقيب بزه - 31ماده 
  ميشود.

  مجازات عمومي ملغي است.قانون  248و  247و  246و  245مواد  - 32ماده 
زارت وآئين نامه هاي اجرائي اينقانون از طرف وزارت فرهنگ و هنر و وزارت دادگستري و  – 33ماده 

  اطالعات تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
وم قانون فوق مشتمل بر سي و سه ماده و سه تبصره پس از تصويب مجلس سنا در تاريخ روزدوشنبه س

ب در جلسه روز پنجشنبه يازدهم ديماه يكهزار و سيصد و چهل و هشت شمسي به تصوي 1348آذر ماه 
  مجلس شوراي ملي رسيد.
  عبداهللا رياضي -رئيس مجلس شوراي ملي 

  


