
 قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی

 

 1352.10.16مصوب  

مدت استفاده از  .اي با مترجم و یا وارث قانونی او است برداري و نشر و پخش هر ترجمه حق تکثیر یا تجدید چاپ و بهره - 1ماده  

 .شود از تاریخ مرگ مترجم سی سال است وارث منتقل می این حقوق که به

مقام انتقال دهنده براي استفاده  مذکور در این ماده قابل انتقال به غیر است و انتقال گیرنده از نظر استفاده از این حقوق قائمحقوق  

 .ذکر نام مترجم در تمام موارد استفاده الزامی است .خواهد بود از بقیه مدت از این حق

برداري مادي از طریق افست یا  شده به قصد فروش یا بهره تکثیر کتب و نشریات به همان زبان و شکلی که چاپ - 2ماده  

 .بدون اجازه صاحب حق ممنوع است عکسبرداري یا طرق مشابه

برداري یا ضبط یا تکثیر آثار صوتی که بر روي صفحه یا نوار یا هر وسیله دیگر ضبط شده است بدون اجازه صاحبان  نسخه - 3ماده  

 .مقام قانونی آنان براي فروش ممنوع است ئمتولیدکنندگان انحصاري یا قا حق یا

 .هاي رادیو و تلویزیون یا هر گونه پخش دیگر نیز خواهد بود برداري یا ضبط یا تکثیر از برنامه حکم مذکور در این ماده شامل نسخه 

  متشود که در روي هر نسخه یا جلد آن عال صفحات یا نوارهاي موسیقی و صوتی در صورتی حمایت می - 4ماده  

 .دایره و تاریخ انتشار و نام و نشانی تولیدکننده و نماینده انحصاري و عالمت تجاري ذکر شده باشد المللی پ التین و در داخل بین

برداري از کتب و نشریات آثار صوتی موضوع مواد دو و سه این قانون به منظور استفاده در کارهاي مربوط به  تکثیر و نسخه - 5ماده  

برداري از آنها به تصویب وزارت  تحقیقات علمی مجاز خواهد بود مشروط بر اینکه جنبه انتفاعی نداشته باشد و اجازه نسخه یاآموزش 

 .فرهنگ و هنر رسیده باشد

برداري از کتب و نشریات و آثار صوتی موضوع مواد دو و سه این قانون در صورتی که براي استفاده شخصی و  نسخه -تبصره  

 .بالمانع است شدخصوصی با

در مورد تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی حمایتهاي مذکور در این قانون به شرط وجود عهدنامه یا معامله متقابل نسبت  -  6ماده  

 .کشورها نیز جاري است به اتباع سایر



اي از  شاکی خصوصی به حبس جنحهاشخاصی که عالماً و عامداً مرتکب یکی از اعمال زیر شوند عالوه بر تأدیه خسارات  - 7ماده  

 :سال محکوم خواهند شد سه ماه تا یک

 .کسانی که خالف مقررات مواد یک و دو و سه این قانون عمل کنند - 1

 .را که به طور غیر مجاز در خارج تهیه شده به کشور وارد یا صادر کنند 3کسانی که اشیاء مذکور در ماده  - 2

قانون شخص حقوقی باشد عالوه بر تعقیب جزایی شخص حقیقی مسئول که جرم ناشی از تصمیم  هر گاه متخلف از این - 8ماده  

 .شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران خواهد شد او باشد خسارات

 .شود التفاوت از اموال شخص حقیقی مسئول جبران می در صورتی که اموال شخص حقوقی به تنهایی تکافو نکند مابه 

جع قضایی مکلفند ضمن رسیدگی به شکایت شاکی خصوصی به تقاضاي او نسبت به جلوگیري از نشر و پخش و مرا - 9ماده  

 .نشریات و آثار صوتی موضوع شکایت و ضبط آن تصمیم مقتضی اتخاذ کنند عرضه کتب و

ي مذکور در قانون حمایت احکام مذکور در این قانون موقعی جاري است که آثار موضوع این قانون مشموالن حمایتها - 10ماده  

مصنفان و هنرمندان نباشد در غیر این صورت مقررات قانون مزبور نسبت به آثار موضوع این قانون مالك خواهد  حقوقی مؤلفان و

 .بود

مقررات این قانون در هیچ مورد حقوق اشخاص مذکور در قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان را نفی  - 11ماده  

 .سازد نمی کند و محدود نمی

هاي مذکور در این قانون منوط به شکایت شاکی خصوصی است و با گذشت او تعقیب یا اجراي حکم موقوف  تعقیب بزه - 12ماده  

 .شود می

، در جلسه روز 1352.9.26قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و یک تبصره پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ روز دوشنبه  

  .یک هزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی به تصویب مجلس شوراي ملی رسید ششم دي ماه پنجشنبه

 عبداهللا ریاضی -رییس مجلس شوراي ملی  

 


