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  6ق/16068شماره 

2/3/1366  
  وزارت ارشاد اسالمي 

شنبه دوازدهم اسفندماه يكهزار و سيصد و شـصت و            قانون اهداف و وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي كه در جلسة روز سه             
 مـورخ  1025/1 به تأييد شـوراي نگهبـان رسـيده و طـي نامـه شـماره           13/2/1366خ  پنج محلس شوراي اسالمي تصويب و در تاري       

  .گردد  رياست جمهوري به نخست وزير واصل گريده است جهت اجرا به پيوست ابالغ مي29/2/1366
  ميرحسين موسوي:       نخست وزير                                                                                                         

  
   فرهنگ و ارشاد اسالمي وزارتقانون اهداف و وظايف                                 

  :گردد به منظور تحقق اهداف زير وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي تشكيل مي:1ماده 
  .رشد فضائل اخالقي بر اساس ايمان و تقوي. 1
  .امعه از نفوذ فرهنگ اجانباستقالل فرهنگي و مصونيت ج. 2
  .هاي مختلف و شكوفايي استعدادها و روحية تحقيق، تتبع و ابتكار در جامعه اعتالي آگاهيهاي عمومي در زمينه.3
  .رواج فرهنگ و هنر اسالمي.4
  .گاهي جهانيان نسبت به مباني و مظاهر و اهداف انقالب اسالميآ.5
  .تلف بخصوص مسلمانان و مستضعفان جهانگسترش مناسبات فرهنگي با ملل و اقوام مخ.6
  .هاي وحدت ميان مسلمين فراهم آمدن زمينه. 7

زارت فرهنگ و ارشاد اسالمي كه مسئول اجراي سياستهاي رسمي نظام جمهـوري اسـالمي ايـران در زمينـة فرهنـگ            و :2ماده  
  :باشد دار مي  عهده1عمومي است وظايف اساسي زير را در تحقق مفاد مادة 

، كتـب،  گيري از وسايل و امكانات هنري، سـمعي و بـصري            با بهره  ،ندن مباني،مظاهر، اهداف انقالب اسالمي به جهانيان      شناسا:1
اي فرهنگي و ساير اقدامات الزم در داخل و خارج از كشور با همكـاري وزارت امـور خارجـه و     ييهنشريات و برگزاري گردهما   

  .هاي ذيربط ساير دستگاه
رج از كشور وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي بايستي هماهنگ با وزارت امـور خارجـه طبـق شـرح وظيفـة                      هاي خا تفعالي:1تبصره  

  .مصوب وزارت مزبور صورت پذيرد
كنند به شـرط      هايي كه از امكانات و كمك دولت استفاده مي          اي فرهنگي و تبليغي دولتي و همچنين دستگاه       هدستگاه:2تبصره  

  .توانند در خارج از كشور به فعاليت بپردازند سالمي ميهماهنگي با وزارت فرهنگ و ارشاد ا
هاي مناسب مقابله بـا آن        هاي جهاني و كشف روشهاي مورد عمل آنها و اتخاذ شيوه            مطالعه و تحقيق در زمينة تبليغات رسانه      :2

  .در صورت لزوم



وير، و ساير انتشارات مربوط به جمهوري       بندي كلية مدارك فرهنگي انقالب اسالمي از قبيل فيلم، كتاب، تص            آوري و طبقه    گرد:3
  .اسالمي ايران و نشر موارد الزم

هاي دولتي و نهادهـاي انقـالب اسـالمي بـه      ها و فعاليتهاي دستگاه تمركز و بررسي اخبار و اطالعات مربوط به پيشرفت برنامه        :4
  .منظور انتشار آنها

هاي دولتـي و    يع و نشر انواع آگهي    و مقررات مربوطه و تمركز، توز      قوانين مربوط به مطبوعات و نشريات و تعيين ضوابط           اجراي:5
  .اجراي آن در داخل و خارج از كشور

انعقاد قرارداد در زمينة مبادالت فرهنگي، هنري، سينمايي، جهانگردي، خبري، مطبوعاتي و شـركت در جلـسات سـازمانهاي                   :6
  .ي وزارت امور خارجه با رعايت قانون اساسيالمللي در موارد مربوطه با همكاري و هماهنگ اي و بين منطقه

ايجاد توسعه و اداره كلية امور نمايندگيهاي فرهنگي ايران در خارج و تعيين نمايندگان فرهنگي و مطبوعاتي و نظارت كامـل                     :7
  .شود بر اجراي وظايفي كه به عهده آنان نهاده مي

  .ها به منظور اشاعة فرهنگ اسالمي نگي ساير كشورهاي فرهنگي و ارشادي با مراكز اسالمي و فرهيانجام همكار:8
  .ادارة امور حج و اوقاف و امور خيريه در چهارچوب قوانين حج و اوقاف و امور خيريه:9

هاي گروهي كـشور      گردآوري خبرها، گزارشات، مقاالت و عكسهاي مربوط به ايران و كشورهاي جهان و توزيع آن بين رسانه                :10
 رويدادهاي مختلف كشور و منطقه در زمينة پيشرفت و تحوالت سياسي، اقتصادي، اجتمـاعي،               و همچنين پخش و انعكاس    

  .فرهنگي، ورزشي بين وسايل ارتباط جمعي كشورهاي جهان
برداري از تأسيسات ايرانگردي و جهانگردي از هر نوع كه مناسب باشد و همچنين تـأمين وسـايل الزم              ايجاد و توسعه و بهره    :11

ي فردي، جمعي جهانگردان ايراني و خارجي در داخل كشور اعم از زميني، هوايي و دريايي و تأمين خـدمات  براي مسافرتها 
هـاي جهـانگردي     هاي مملكتي و شناساندن تحوالت فرهنگي و تمدن و جاذبه           جهانگردي و اقدامات الزم براي ارائة پيشرفت      

  .ايران
اي فرهنگي و هنر اسالمي و ايراني از طريق تشويق و حمايت نويسندگان،             ه  تقويت روح تحقيق، تتبع و ابتكار در تمام زمينه        :12

هاي فرهنگي جهان اسالم و توليد و نشر آثار مربـوط بـه               شعرا، ادبا، هنرمندان، و معرفي و بزرگداشت علما، عرفا و شخصيت          
  .آنان و همچنين پرورش استعدادها و ذوق فرهنگي و هنري افراد

  .هاي مربوط نامه هاي فرهنگي و هنري در چهارچوب آيين يز در زمينهتعيين ضوابط اعطاي جوا:13
هاي عمومي و تأسيسات فرهنگي، هنـري و سـينمايي وابـسته بـه وزارت فرهنـگ و           ايجاد و توسعه و تجهيز و ادارة كتابخانه       :14

  .ارشاد اسالمي در سراسر كشور
هاي خـارجي و صـدور        اي خبرگزاريها و رسانه   هگي و نمايند  صدور اجازة تأسيس، انحالل و نظارت بر فعاليت مؤسسات خبري         :15

  .اجازة فعاليت براي خبرنگاران خارجي و داخلي در كشور طبق مقررات مربوطه
ها و مؤسـسات تكثيـر و مؤسـسات     هاي تبليغاتي، چاپخانه    صدور اجازة تأسيس، انحالل و نظارت بر نحوة كار و فعاليت كانون           :16

  .ها و كارهاي چاپي طبق ضوابط و مقررات قانوني مربوطه رت بر كيفيت و محتواي آگهيوابسته به صنعت چاپ و نظا



هـاي فرهنگـي و       صدور اجازة تأسيس، توسعه يا انحالل مؤسسات آزاد آموزشهاي هنري و فرهنگي و سينمايي و نيز انجمـن                 :17
  .ات قانوني مربوطههاي مربوطه و نظارت بر اجراي آنها طبق ضوابط و مقرر نامه هنري و تصويب آيين

گذاري مـستقيم و يـا اعطـاي وام بـه             ريزي در جهت ايجاد و اصالح و يا تكميل تأسيسات جهانگردي از طريق سرمايه               برنامه:18
ها و صدور اجازه و نيز نظارت در تأسـيس و ادارة واحـدهاي              يا با سازمانهاي دولتي و شهرداري     بخش خصوصي و يا مشاركت با آنها و         

گذاري اين تأسيـسات بـا    بندي و نرخ رايي و دفاتر خدمات مسافرتي و جهانگردي سياحت و زيارت فعاليت دارند و درجهاقامتي و پذي  
  .ربط همكاري سازمانهاي ذي

  .هاي ديني و مذهبي شناخته شده در قانون اساسي اي فرهنگي، هنري، تبليغاتي اقليتهنظارت بر فعاليت:19
معي و بصري، آثار هنري، مطبوعات و نشريات و كلية مواد تبليغي و فرهنگي مشكوك كـه                 صدور اجازة ورود و خروج آثار س      :20

  .اي خواهد بود كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد نامه تعيين موارد مشكوك از غير مشكوك طبق آيين
هنري و مسابقات سينمايي و ادبـي       هاي فرهنگي،     ها و نمايشگاه    ها و ضوابط ناظر بر تشكيل جشنواره        نامه  تهيه و تدوين آيين   :21

  .در داخل و خارج كشور
مطبوعاتي، خبري، هنـري، سـينمايي، سـمعي و بـصري و      صدور اجازة تأسيس يا انحالل مراكز، مؤسسات و مجامع فرهنگي،     :22

وب فروشـان در چهـارچ      اي آنهـا و همچنـين ناشـرين و كتـاب          هيغاتي در كشور و نظارت بر فعاليت      مؤسسات انتشاراتي و تبل   
  .ضوابط و مقررات مربوط

ها   ها و مراكز نمايش فيلم، عكاسخانه     نسناريو نويسي، سينماها، كانو   :هدايت و حمايت از فعاليت مراكز و مؤسسات فيلمسازي          :23
هـا و نظـارت بـر آنهـا در چهـارچوب            گونه واحد   و توليدكنندگان نوار سمعي و بصري و صدور اجازه تأسيس و يا انحالل اين             

  .قررات مربوطضوابط و م
  .هاي ذيربط هاي فرهنگي، هنري، تبليغاتي خارجيان مقيم ايران با همكاري دستگاه نظارت بر فعاليت:24
اي گفتاري، تصويري، مطبوعاتي و خبري      هها و فعاليت     ميزان تأثير برنامه   تحقيق دربارة اثرات وسايل ارتباط جمعي و سنجش       :25

  .ربط هاي ذيستگاهري دو متون چاپ شده در افكار عمومي با همكا
هـاي فرهنگـي و       انجام مطالعات و تحقيقات الزم پيرامون مسايل و مباني فرهنگ عمومي، هنر، سينما، تئاتر و ديگـر زمينـه                  :26

ريزيهاي فرهنگي و هنري و ديگر امور مربوط و نهايتاً بهبود كيفي              هنري مربوط به منظور استفاده از نتايج حاصل در برنامه         
  .محولهو كمي امور 

هاي دولـت     ها و فعاليت    ريزي فرهنگي و تبليغي در جهت همكاري بيشتر مردم با دولت و بررسي پيرامون اثرات برنامه                 برنامه:27
  .در افكار عمومي و ارائه آن به هيأت وزيران

ري وزارت امـور  هاي گسترش فرهنگ انقالب اسالمي و اشاعة زبان فارسي در كشورهاي مختلف جهان بـا همكـا     ايجاد زمينه :28
  .خارجه و وزارت فرهنگ و آموزش عالي

تنظيم سياستهاي كلي فرهنگي، هنري، سينمايي كشور و ارائة آنها به مجلس شوراي اسالمي جهت تصويب با رعايت اصـل                    :29
  . قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران74



هاي مختلف فرهنگ، هنر ارشاد و جهانگردي         شتهتأسيس و ادارة مؤسسات آموزشي الزم به منظور آموزش افراد مجرب در ر            :30
  .ربط هاي ذيهديگر برحسب مورد با همكاري دستگاو امور مربوط 

  .اعمال اين بند نبايد با ضوابط و مقررات آموزشي كشور مغاير باشد:1تبصره
كانون، چاپخانه و يـا       ع،مجم  در صورتي كه انحالل هر مركز، مؤسسه،      20و19و18و17بندهاي   2در هر يك از موارد مادة       :2تبصره

انجمن به حقوق مكتسبة اشخاص مربوط باشد و افراد ذينفع شاكي باشند انحالل منوط به حكم دادگاه صـالح خواهـد                     
  .بود

  .يابد از تاريخ تصويب اين قانون وزارت ارشاد اسالمي به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي تغيير نام مي:3ماده
  : وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي عبارتند از  سازمان هاي وابسته به –تبصره 

  سازمان خبرگزاري جمهوري اسالمي ايران.1
  1سازمان حج و اوقاف و امور خيريه.2
  2سازمان مراكز ايرانگردي و جهانگردي.3
  سازمان چاپخانه و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي.4
ه صورت يك سازمان درآمده و اساسنامه آن را وزارت فرهنگ و ارشاد      مركز مدارك فرهنگي انقالب اسالمي كه از اين تاريخ ب         .5

  3.اسالمي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد
هـاي سـازمانها و دسـتگاههاي وابـسته بـه وزارت فرهنـگ و ارشـاد                   هرگونه تغيير، اصالح و الحاقي كه در اساسنامه       :2تبصره

  .شوراي عالي ذيربط و تأييد هيأت وزيران خواهد بوداسالمي الزم شود، به پيشنهادمجمع عمومي يا 
و يكـم   اي مـصوب سـي       قانون تعيين تكليـف كتـب مـصادره        6مركز مدارك علمي انقالب اسالمي مندرج در تبصرة         :3تبصره

  .گردد ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و شصت و سه مجلس شوراي اسالمي به مركز مدارك فرهنگي انقالب اسالمي اصالح مي
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي مكلف است پـس از تـصويب ايـن قـانون ظـرف شـش مـاه تـشكيالت تفـصيلي ايـن                            :4دهما

  .ها را تهيه و به تأييد مراجع قانوني ذيصالح برساند وزارتخانه
شنبه دوازدهم اسفندماه يكهزار و سيـصد و شـصت و پـنج       قانون فوق مشتمل بر چهار ماده و هفت تبصره در جلسة روز سه            

  . به تأييد شوراي نگهبان رسيده است23/2/1366مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 
  اكبر هاشمي رفسنجاني:  رئيس مجلس شوراي اسالمي                                                                                    

  يت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندانقانون حما                                        

                                                           

اداري كليه امور مربوط به حج و زيارت از سازمان حج و اوقاف و امور خيريه منفك و برعهده سازمان حـج و زيـارت قـرار                            شوراي عالي    15/8/1370 به موجب مصوبه مورخ      ـ  2

  .گيرد مي

 23/10/1382 دولت در مورد تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در جلسه علني روز سه شـنبه مـورخ      21/5/1380 مورخ   23888/24815به موجب اليحه شماره     ـ  3

سازمان ايرانگردي و جهانگردي و سازمان ميراث فرهنگي كـشور          . مجلس شوراي اسالمي با اصالحاتي تصويب و به تائيد شوراي نگهبان رسيده و جهت اجراء ابالغ گرديده است                 

  . از وزارت متبوع منفك گرديده است

  . سازمان مدارك از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي منفك گرديده است ـ 4



  
  تعاريف:فصل يكم

آيد بـدون     از نظر اين قانون به مؤلف و مصنف و هنرمند پديدآورنده و به آنچه از راه دانش يا هنر و يا ابتكار آنان پديد مي                        :1ماده
  .شود  اطالق مياثردر نظر گرفتن طريقه يا روشي كه در بيان و يا ظهور و يا ايجاد آن بكار رفته 

  :اثرهاي مورد حمايت اين قانون به شرح زير است:2ماده 
  .كتاب و رساله و جزوه و نمايشنامه و هر نوشته ديگر علمي و فني و ادبي و هنري.1
  .شعر و ترانه و سرود و تصنيف كه به هر ترتيب و روش نوشته ياضبط شده باشد.2
ا پردة سينما يا پخش از راديو يا تلويزيون كه به هر ترتيـب و روش  هاي نمايش ي   اثر سمعي و بصري به منظور اجرا در صحنه        .3

  .نوشته يا ضبط يا نشر شده باشد
  .اثر موسيقي كه به هر ترتيب و روش نوشته يا ضبط يا نشر شده باشد.4
 اثـر تجـسمي   ها و خطهاي تزئيني و هرگونه اثر تزئينـي و       نقاشي و تصوير و طرح و نقش و نقشه جغرافيايي ابتكاري و نوشته            .5

  .كه به هر طريق و روش به صورت ساده يا تركيبي به وجود آمده باشد
  ..مجسمه(هرگونه پيكره.6
  .اثر معماري از قبيل طرح و نقشة ساختمان7
  .اثر عكاسي كه با روش ابتكاري و ابداع پديد آمده باشد.8
  .اثر ابتكاري مربوط به هنرهاي دستي يا صنعتي و نقشه قالي و گليم.9

  . با ميراث فرهنگي و هنر ملي پديد آمده باشد.فولكلور(اثر ابتكاري كه بر پاية فرهنگ عامه.10
  .اثر فني كه جنبة ابداع و ابتكار داشته باشد )1
  .هرگونه اثر مبتكرانة ديگر كه از تركيب چند اثر از اثرهاي نامبرده در اين فصل پديد آمده باشد )2

  ندهحقوق پديدآور:فصل دوم
برداري مادي و معنوي از نام و اثر          يدآورنده شامل حق انحصاري نشر و پخش و عرضه و  اجراي اثر و حقوق بهره               حقوق پد :3ماده
  .اوست

  .حقوق معنوي پديدآورنده محدود به زمان و مكان نيست و غير قابل انتقال است:4ماده
ي خود را در كلية موارد از جمله مـوارد زيـر بـه    تواند استفاده از حقوق ماد پديدآورنده اثرهاي مورد حمايت اين قانون مي   :5ماده

  :غير واگذار كند
  .هاي سينمايي و تلويزيوني و مانند آن تهية فيلم .١
  .تر و باله و نمايشهاي ديگرأاي مانند ت نمايش صحنه .٢
  .ضبط تصويري يا صوتي اثر بر روي صفحه يا نوار يا هر وسيلة ديگر .٣
  .پخش از راديو و تلويزيون و وسايل ديگر .٤



  .ريزي و مانند آن جمه و نشر و تكثير و عرضه اثر از راه چاپ و نقاشي و عكاسي و گراور و كليشه و قالبتر .٥
  .استفاده از اثر در كارهاي علمي و ادبي و صنعتي و هنري و تبليغاتي .٦
  .بكاربردن اثر در فراهم كردن يا پديد آوردن اثرهاي ديگري كه در مادة دوم اين قانون درج شده است .٧

اثري كه با همكاري دو يا چند پديدآورنده به وجود آمده باشد و كاريكايك آنان جدا و متمـايز نباشـد اثـر مـشترك                          :6ماده
  .شود و حقوق ناشي از آن حق مشاع پديدآورندگان است ناميده مي

 و تربيتي و بـه صـورت     نقل از اثرهايي كه انتشار يافته است و استناد به آنها به مقاصد ادبي و علمي و فني و آموزشي                   :7ماده
  .انتقاد و تقريظ با ذكر مأخذ در حدود متعارف مجاز است

شود الزامي    مان آنها تهيه و تكثير مي     تدريس در مؤسسات آموزشي توسط معل     هايي كه براي      ذكر مأخذ در مورد جزوه    :تبصره
  .نيست مشروط بر اينكه جنبه انتفاعي نداشته باشد

آوري نشريات و مؤسسات علمي و آموزشي كـه بـه صـورت غيـر انتفـاعي اداره        سات جمع هاي عمومي و مؤس     كتابخانه:8ماده
اي كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد از اثرهاي مورد حمايت ايـن قـانون از             نامه  توانند طبق آيين    شوند مي   مي

  .اري كندبرد راه عكسبرداري يا طرق مشابه آن به ميزان مورد نياز و متناسب با فعاليت خود نسخه
انتشار داده است پس از تصويب      اجازه  تواند آثاري را كه قبل از تصويب اين قانون پخش كرده و يا                وزارت اطالعات مي  :9ماده

  .اين قانون نيز كماكان مورد استفاده قرار دهد
 كتابهـاي درسـي     تواند كتابهاي درسي را كه قبل از تصويب اين قانون به موجب قـانون               وزارت آموزش و پرورش مي    :10ماده

  .چاپ و منتشر كرده است كماكان مورد استفاده قرار دهد
هاي راديـويي و تلويزيـوني      و ضبط برنامه   2 از مادة    1 مذكور در بند     ،برداري از اثرهاي مورد حمايت اين قانون        نسخه:11ماده

  .فقط در صورتي كه براي استفاده شخصي و غير انتفاعي باشد مجاز است
  هاي قانوني ديگر يت از حق پديدآورنده و حمايتمدت حما:فصل سوم

شـود از تـاريخ مـرگ         مدت استفاده از حقوق مادي پديد آورندة موضوع اين قانون كه به موجب وصايت يا وراثت منتقل مي                 :12ماده
مدت بـه منظـور     پديدآورنده سي سال است و اگر وارثي وجود نداشته باشد يا بر اثر وصايت به كسي منتقل نشده باشد براي همان                      

  .استفاده عمومي در اختيار وزارت فرهنگ و هنر قرار خواهد گرفت
  . اين قانون سي سال بعد از فوت آخرين پديدآورنده خواهد بود6مدت اثر حمايت مشترك موضوع مادة :تبصره
، تعلق به سـفارش دهنـده     د آمدن اثر م   آيد تا سي سال از تاريخ پدي        حقوق مادي اثرهايي كه در نتيجة سفارش پديد مي        :13ماده

  .است مگر آنكه براي مدت كمتر يا ترتيب محدودتري توافق شده باشد
پاداش و جايزه نقدي و امتيازاتي كه در مسابقات علمي و هنري و ادبي طبق شرايط مسابقه به آثـار مـورد حمايـت ايـن                          :تبصره

  .گيرد متعلق به پديدآورنده خواهد بود قانون موضوع اين ماده تعلق مي
تواند تا سي سال پس از واگذاري از اين حق استفاده كند مگر اينكه براي مدت كمتر                   انتقال گيرنده حق پديدآورنده مي    :14ماده

  .توافق شده باشد



پاداش و جايزه نقدي و امتيازاتي كه در مسابقات علمي و هنري و ادبي طبق شرايط مسابقه به آثـار مـورد حمايـت ايـن                          :تبصره
  .گيرد متعلق به پديدآورنده خواهد بود  ماده تعلق ميقانون موضوع اين

تواند تا سي سال پس از واگذاري از اين حق استفاده كند مگر اينكه براي مدت كمتر                   انتقال گيرنده حق پديدآورنده مي    :14ماده
  .توافق شده باشد

 مـذكور در صـورت حيـات پديدآورنـده          هاي مندرج در آن مواد استفاده از حق       ت پس از انقضاي مد    14و  13مورد مواد در  :15ماده
  . خواهد بود12متعلق به خود و در غير اينصورت تابع ترتيب مقرر در مادة 

  :در موارد زير حقوق مادي پديدآورنده از تاريخ نشر يا عرضه به مدت سي سال مورد حمايت اين قانون خواهد بود:16ماده
  .اثرهاي سينمايي يا عكاسي .1
  .قوقي باشد يا حق استفاده از آن به شخص حقوقي واگذار شده باشدهرگاه اثر متعلق به شخص ح .2

تواند آنهـا     اي كه معرف اثر است از حمايت اين قانون برخوردار خواهد بود و هيچكس نمي                نام و عنوان و نشانه ويژه     :17ماده  
  . شبهه كند بكار برديرا براي اثر ديگري از همان نوع يا مانند آن به ترتيبي كه القا

انتقال گيرنده و ناشر و كساني كه طبق اين قانون اجازة استفاده يا استناد يا اقتباس از اثـري را بـه منظـور انتفـاع                          :18ه  ماد
هاي چاپي يا تكثير شـده بـه          دارند بايد نام پديدآورنده را با عنوان و نشانه ويژه معرف اثر همراه اثر يا روي نسخه اصلي يا نسخه                   

  . و درج نمايند مگر اينكه پديدآورنده به ترتيب ديگري موافقت كرده باشدروش معمول و متداول اعالم
  .هاي مورد حمايت اين قانون و نشر آن بدون اجازه پديدآورنده ممنوع است هرگونه تغيير يا تحريف در اثر:19ماده 
 يا ضبط و يا تكثير اثرهـاي  هاي ضبط صوت و كارگاهها و اشخاصي كه به چاپ يا نشر يا پخش و       و بنگاه   ها  چاپخانه:20ماده

 كتاب يا ضبط يا تكثير يا پخـش يـا انتـشار و شـماره      پردازند بايد شماره دفعات چاپ و تعداد نسخه      مورد حمايت اين قانون مي    
شود با ذكر تاريخ و نام چاپخانه يا بنگاه و كارگاه مربوط  هايي كه پخش مي  مسلسل روي صفحه موسيقي و صدا را بر تمام نسخه         

  .حسب مورد درج نمايندبر 
توانند اثر و نام و عنوان و نشانه ويژه اثر خود را در مراكزي كه وزارت فرهنگ و هنر با تعيين نـوع                         پديدآورندگان مي :21ماده

  .نمايد به ثبت برسانند آثار آگهي مي
ه تصويب هيأت وزيران    آيين نامة چگونگي و ترتيب انجام يافتن تشريفات ثبت و همچنين مرجع پذيرفتن درخواست ثبت ب               

  .خواهد رسيد
حقوق مادي پديدآورنده موقعي از حمايت اين قانون برخوردار خواهد بود كه اثر براي نخستين بار در ايران چاپ يـا                     :22ماده

  .پخش يا نشر يا اجرا شده باشد و قبالً در هيچ كشوري چاپ يا نشر يا پخش و يا اجرا نشده باشد
  هاتخلفات و مجازات:فصل چهارم

هركس تمام يا قسمتي از اثر ديگري را كه مورد حمايت اين قانون است به نام خود يا به نام پديدآورنده بدون اجازه او و     :23ماده
يا عالماً عامداً به نام شخص ديگري غيراز پديدآورنده نشر يا پخش يا عرضه كند به حبس تأديبي از شش ماه تا سـه سـال محكـوم                            

  .خواهد شد



 بدون اجازه ترجمه ديگري را به نام خود يا ديگري چاپ و پخش و نشر كند بـه حـبس تـأديبي از سـه مـاه تـا                              هركس:24ماده
  .يكسال محكوم خواهد شد

  . اين قانون به حبس تأديبي از سه ماه تا يكسال محكوم خواهند شد17و18و19و20متخلفين از مواد :25ماده
ين قانون در مواردي كه به سـبب سـپري شـدن مـدت حـق پديدآورنـده                   ا 170و18و19و20نسبت به متخلفان از مواد      :26ماده

  .وزارت فرهنگ و هنر عنوان شاكي خصوصي را خواهد داشت.استفاده از اثر با رعايت مقررات اين قانون براي همگان آزاد است
ها به انتخاب  از روزنامهتواند از دادگاه صادر كننده حكم نهايي درخواست كند كه مفاد حكم در يكي  شاكي خصوصي مي:27ماده

  .و هزينه او آگهي شود
هرگاه متخلف از اين قانون شخص حقوقي باشد عالوه بر تعقيب جزايي شخص حقيقي مسئول كه جرم ناشي از تصميم                    :28ماده

او باشد خسارت شاكي خصوصي از اموال شخص حقوقي جبران خواهد شد و در صورتي كه اموال شخص حقوقي به تنهـايي تكـافو                        
  .شود التفاوت از اموال مرتكب جرم جبران مي كند مابهن

توانند ضمن رسيدگي به شكايت شاكي خصوصي نسبت به جلوگيري از نـشر و پخـش و عرضـه آثـار                       مراجع قضايي مي  :29ماده
  .مورد شكايت و ضبط آن دستور الزم به ضابطين دادگستري بدهند

ه از حمايت اين قانون برخوردار است اشخاصي كه بدون اجازه از اثرهـاي      اثرهايي كه پيش از تصويب اين قانون پديدآمد       :30ماده
اند حق نشر يا اجرا يا پخش يا تكثير يا ارائه مجدد يا فروش آن آثـار                   برداري كرده   ديگران تا تاريخ تصويب اين قانون استفاده يا بهره        

ون، متخلفين از حكم اين ماده و همچنين كساني كه بـراي فـرار از               مقام او با رعايت اين قان       را ندارند مگر با اجازة پديدآورنده يا قائم       
 23برداري كنند به كيفر مقرر در مادة  كيفر به تاريخ مقدم بر تصويب اين قانون اثر را به چاپ رسانند يا ضبط يا تكثير يا از آن بهره                  

  .محكوم خواهند شد
  .ي مطرح گرديده به اعتبار خود باقي استدعاوي و شكاياتي كه قبل از تصويب اين قانون در مراجع قضاي

  .شود هاي مذكور در اين قانون با شكايت شاكي خصوصي شروع و با گذشت او موقوف مي تعقيب بزه:31ماده
  . قانون مجازات عمومي ملغي است248و247و246و 245مواد :32ماده
ارت دادگستري و وزارت اطالعات تهيه و بـه تـصويب           هاي اجرايي اين قانون از طرف وزارت فرهنگ و هنر و وز             نامه    آيين:33ماده

   .وزيران خواهد رسيدهيأت 
 در  1348قانون فوق مشتمل بر سي و سه ماده و سه تبصره پس از تصويب مجلس سنا در تاريخ روز دوشنبه سوم آذر مـاه                         

  .ي رسيدلّجلسة روز پنجشنبه يازدهم ديماه يكهزار و سيصد و چهل و هشت شمسي به تصويب مجلس شوراي م
  

  قانون ترجمه و تكثير كتب و نشريات و آثار صوتي                                    
مدت اسـتفاده از ايـن    .اي با مترجم يا وارث قانوني اوست        برداري و نشر و پخش هرترجمه       حق تكثير يا تجديد چاپ و بهره      :1ماده

  .سال است شود از تاريخ مرگ مترجم سي حقوق كه به وراثت منتقل مي
مقـام انتقـال دهنـده بـراي          حقوق مذكور در اين ماده قابل انتقال به غير است و انتقال گيرنده از نظر استفاده از اين حقوق قائم                   



  .ذكر نام مترجم در تمام موارد استفاده الزامي است. استفاده  از بقيه مدت از اين حق خواهد بود
برداري مادي از طريق چـاپ افـست يـا             شكلي كه چاپ شده به قصد فروش يا بهره         تكثير كتب و نشريات به همان زبان و       :2ماده

  .عكسبرداري يا طرق مشابه بدون اجازه صاحب حق ممنوع است
برداري يا ضبط يا تكثير آثار صوتي كه بر روي صفحه يا نوار يا هـر وسـيلة ديگـر ضـبط شـده اسـت بـدون اجـازه                                نسخه:3ماده

  .نحصاري يا قائم مقام قانوني آن براي فروش ممنوع استصاحبان حق يا توليدكنندگان ا
  .هاي راديو تلويزيون يا هرگونه پخش ديگر نيز خواهد بود برداري يا ضبط يا تكثير از برنامه حكم مذكور در اين ماده شامل نسخه

المللـي پ   عالمـت بـين  شود كه در روي هر نسخه يا جلد آن  صفحات يا نوارهاي موسيقي و صوتي در صورتي حمايت مي      :4ماده
  .التين در داخل دايره و تاريخ انتشار و نام و نشاني توليد كننده و نماينده انحصاري و عالمت تجارتي ذكر شده باشد

برداري از كتب و نشريات و آثار صوتي موضوع مواد دو و سه اين قانون به منظور استفاده در كارهاي مربوط    تكثير و نسخه  :5ماده
هـا قـبالً بـه     آنبـرداري از      جـازه نـسخه   حقيقات علمي مجاز خواهد بود مشروط براينكه جنبه انتفاعي نداشته باشـد و ا             به آموزش يا ت   

  .تصويب وزارت فرهنگ و هنر رسيده باشد
برداري از كتب و نشريات و آثار صوتي موضوع مواد دو و سه اين قـانون در صـورتي كـه بـراي اسـتفاده شخـصي و                   نسخه:تبصره

  . بال مانع استخصوصي باشد
در مورد تكثير كتب و نشريات و آثار صوتي حمايتهاي مذكور در اين قانون به شرط وجـود عهدنامـه يـا معاملـه متقابـل                          :6ماده

  .نسبت به اتباع ساير كشورها نيز جاري است
اي از    صي به حبس جنحـه    اشخاصي كه عالماً يا عامداً مرتكب يكي از اعمال زير شوند عالوه بر تأديه خسارات شاكي خصو                :7ماده

  :سه ماه تا يك سال محكوم خواهند شد
  .كساني كه خالف مقررات مواد يك و دو و سه اين قانون عمل كنند.1
  . را كه به طور غير مجاز در خارج تهيه شده به كشور وارد يا  صادر كنند3كساني كه اشياء مذكور در مادة .2

 باشد عالوه بر تعقيب جزايي شخص حقيقـي مـسئول كـه جـرم ناشـي از                  هرگاه متخلف از اين قانون شخص حقوقي      :8ماده
  .تصميم او باشد خسارات شاكي خصوصي از اموال شخص حقوقي جبران خواهد شد

  .شود التفاوت از اموال شخص حقيقي مسئول جبران مي در صورتي كه اموال شخص حقوقي به تنهايي تكافو نكند مابه
 رسيدگي به شكايات شاكي خصوصي به تقاضاي او نسبت به جلوگيري از نشر و پخـش                 اند ضمن   مراجع قضايي مكلف  :9ماده

  .و عرضه كتب و نشريات و آثار صوتي موضوع شكايت و ضبط آن تصميم مقتضي اتخاذ كنند
هـاي مـذكور در قـانون         احكام مذكور در اين قانون موقعي جاري است كه آثار موضوع اين قـانون مـشمول حمايـت                 :10ماده
صورت مقررات قانون مزبور نسبت بـه آثـار موضـوع ايـن قـانون                 حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان نباشد در غير اين         حمايت  

  .مالك خواهد بود
مقررات اين قانون در هيچ مورد حقوق اشخاص مذكور در قانون حمايت حقـوق مؤلفـان و مـصنفان و هنرمنـدان را        :11ماده
  .سازد كند و محدود نمي نفي نمي



هاي مذكور در اين قانون منوط به شكايات شاكي خصوصي است و با گذشت او تعقيب يـا اجـراي حكـم                        تعقيب بزه :12ماده
  .شود موقوف مي

 در جلسه روز    26/9/1352قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و يك تبصره پس از تصويب مجلس سنا در تاريخ روز دوشنبه                   
  .ي رسيدو دو شمسي به تصويب مجلس شوراي ملّپنجشنبه ششم ديماه يكهزار و سيصد و پنجاه 

  
  قانون اجازة تشكيل شركت سهامي تهيه و توزيع فيلم به وزارت فرهنگ و هنر                   

شود براي انجام امور مربوط به تهيه و توليد انواع فيلمهـاي سـينمايي و عمليـات                   به وزارت فرهنگ و هنر اجازه داده مي       :مادة واحده 
ري و آزمايشگاهي و صداگذاري و ساير امور مربوط به تدارك و تهيه فيلم و نمايش و توزيـع و فـروش آن مـستقالً و يـا بـا                              فيلمبردا

هاي مربوط مجلـسين خواهـد        اساسنامة شركت به تصويب كميسيون    . مشاركت ساير اشخاص اقدام به تشكيل شركت سهامي نمايد        
نر، وزير امور اقتصادي و وزير دارايي و وزير مشاور و رئيس سازمان برنامه و بودجه  رسيد و نمايندگي سهام دولت با وزير فرهنگ و ه         

تواند در زمينه عمليات خود به تشكيل شركتهاي فرعي مبادرت كند و يا در شـركتهاي مربـوط بـه كـار                        اين شركت مي  . خواهد بود 
  .گذاري نمايد فيلم و سينما مشاركت و سرمايه

آالت و ساير وسايل مربوط به كار فيلم و سينما متعلق به خـود را بـه                   ت مواد و تجهيزات و ماشين     وزارت فرهنگ و هنر مجاز اس     
قـانون فـوق   . ترتيبي كه در اساسنامة شركت تعيين خواهد شد ارزيابي و بابت تمام يا قسمتي از سرمايه بـه شـركت منتقـل نمايـد                 

و   در جلسه روز چهارشـنبه سـي  1356 اسفندماه 16شنبه   سهمشتمل بر يك ماده پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسة روز              
  . به تصويب مجلس سنا رسيد1357يكم خردادماه 

  1/3/59اليحة قانوني اخذ ماليات از نوارهاي ضبط صوت مصوب                     
  

لصاق برچـسب ماليـاتي و يـا هـر          شود كه از انواع نوارهاي ضبط صوت با ا          به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي        :1ماده
  :عالمت مشخصة ديگر به شرح زير ماليات دريافت دارد

  ريال5/2                                 نوار كاست، ميني كاست و كاتريج به مأخذ هر پنج دقيقه:الف
    ريال20                                      نوار ويديو براي هر پنج دقيقه:ب
   ريال5/2                                     .صد فوت هر سي و سه مترنوار ريل به ازاي:ج

نوارهاي مذكور جزء اموال موضوع درآمد دولت محسوب و جريمه قاچاق آن به ازاي هر پنج دقيقه بـراي نوارهـاي ويـديو                       :2ماده
يفر مرتكـب و شـركاء و معـاونين و          و از لحاظ وصول جريمه و ك      . شود   ريال تعيين مي   .25( و ساير نوارها بيست و پنج      .200(دويست

  .غيره تابع قانون مجازات مرتكبين قاچاق خواهد بود
نوارهايي كه قبل از تصويب اين قانون از گمرك با انجام تشريفات كاملتر ترخيص شده است به ترتيبي كه در آيـين نامـه              :3ماده
  . از پرداخت ماليات معاف خواهد بودكه به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي برسد مشخص خواهد شد اجرايي 

آئين نامه اجرايي اين قانون از تاريخ ابالغ حداكثر ظرف دو ماه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تنظيم و بـه موقـع                     :4ماده  
  . اجرا گذارده مي شود



  
  128202شماره                                                                                                                                   

                                                                                                                                      20/12/1360    
  وزارت ارشاد اسالمي

 مهلت قانوني جهت اجراي اصل يكصد و بيست و سـوم قـانون اساسـي قـانون هزينـه بـازبيني                       قانون تعيين  1به استناد تبصرة    
ماه يكهزار و سيـصد و شـصت مجلـس شـوراي              شنبه بيست و هفتم بهمن      هاي سينمايي داخلي و خارجي كه در جلسة روز سه           فيلم

 مجلس  13/12/60ق مورخ   :2204ي نامة شمارة    اسالمي با اصالحاتي در عنوان و متن تصويب و به تأييد شوراي نگهبان رسيده و ط               
  .گردد وزيري واصل گرديده است براي اجرا به پيوست ابالغ مي شوراي اسالمي به نخست

  
   مير حسين موسوي–نخست وزير 

  1هاي سينمايي داخلي و خارجي قانون هزينه بازبيني فيلم                                 
شود هزينه بازبيني فيلمهاي سينمايي را از متقاضي پروانه نمايش دريافت نمـوده               سالمي اجازه داده مي   به وزارت ارشاد ا   :ماده واحده 

  .داري كل واريز نمايد و مبالغ دريافت شده را به حساب خزانه
را تواند جهت تشويق برخي از فيلمهاي داخلي به ميزان ارزش و محتـواي آن تـا نـصف هزينـه      وزارت ارشاد اسالمي مي :1تبصره

  .تخفيف دهد
  .شود آيين نامه اجرايي آن توسط وزارت ارشاد اسالمي تهيه و با تصويب وزير به مرحله اجرا گذاشته مي:2تبصره

ماه يكهزار و سيصد و شـصت مجلـس      شنبه بيست و هفتم بهمن      قانون فوق مشتمل بر مادة واحده و دو تبصره در جلسه روز سه            
  .ي محترم نگهبان رسيده استشوراي اسالمي تصويب و به تأييد شورا

  اكبر هاشمي: رئيس مجلس شوراي اسالمي                                                                                                   
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                                                     9/1/1365  

  اسالميوزارت ارشاد 
قانون مطبوعات كه در جلسة روز پنجشنبه بيست و دوم اسفندماه يكهزار و سيصد و شـصت و چهـار مجلـس شـوراي اسـالمي                     

 رياست جمهـوري    28/12/1364 مورخ   8921/1 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شمارة           26/12/1364تصويب و در تاريخ     
  .گردد به پيوست ابالغ ميبه نخست وزيري واصل گرديده است جهت اجرا 

  مير حسين موسوي:                نخست وزير                                                                                               
  قانون مطبوعات                                                                                                  

  .نويسد  سوگند به قلم و آنچه مي…والقلم و مايسطرون  ن 
                قرآن كريم                                                                                                                   

                                                           
 . نامه اجرايي قانون هزينه بازبيني فيلم هاي داخلي و خارجي در بخش آئين نامه ها رجوع شودآئين  1



  
تفـصيل آن را قـانون معـين        . مخل به مباني اسالم با حقوق عمومي باشـند         نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند، مگر آنكه        

  .كند مي
  24      قانون اساسي اصل                                                                                                                 

  تعريف مطبوعات:فصل اول
هـاي گونـاگون       عبارتند از نشرياتي كه بطور منظم با نام ثابت و تاريخ و شـماره رديـف در زمينـه                   مطبوعات در اين قانون   :1ماده
اقتصادي، كشاورزي، فرهنگي، ديني، علمي، فني، نظامي، هنـري، ورزشـي و نظـاير اينهـا منتـشر                    انتقادي اجتماعي، سياسي،    خبري،

  .شوند مي
  .يابد كه به طور مرتب انتشار مياي دارد  العاده اختصاص به نشريه انتشار فوق:تبصره

   مطبوعاترسالتفصل دوم 
  :رسالتي كه مطبوعات در نظام جمهوري اسالمي بر عهده دارد، عبارتست از:2ماده
  .1روشن ساختن افكار عمومي و باال بردن سطح معلومات و دانش مردم در يك يا چند زمينه مورد اشاره در ماده:الف
  .اساسي جمهوري اسالمي بيان شده استپيشبرد اهدافي كه در قانون :ب
بنـدي مـردم    انگيز و قرار ندادن اقشار مختلف جامعه در مقابل يكديگر، مانند دسته تالش براي نفي مرزبنديهاي كاذب و تفرقه    :ج

  ...براساس نژاد، زبان، رسوم، سنن محلي و 
 و تـرويج و تبليـغ فرهنـگ اصـيل           ....اعه فحـشا، و     اسراف، تبذير، لغو، تجمل پرستي، اشـ      (مبارزه با مظاهر فرهنگ استعماري      :د

  .اسالمي و گسترش فضايل اخالقي
  .حفظ و تحكيم سياست نه شرق و نه غربي:ذ

الذكر سهيم و با موارد ديگر به هيچ وجه در تضاد نبـوده و در                 هريك از مطبوعات بايد حداقل در تحقق يكي از موارد فوق          :تبصره
  .مسير جمهوري اسالمي باشد

  حقوق مطبوعات:ومفصل س
مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادات سازنده، پيشنهادها، توضيحات مـردم و مـسئولين را بـا رعايـت مـوازين اسـالمي و                       :3ماده

  .مصالح جامعه درج و به اطالع عموم برسانند
  Ρ.اشدب انتقاد سازنده مشروط به دارا بودن منطق و استدالل و پرهيز از توهين، تحقير و تخريب مي:تبصره
اي درصدد اعمـال فـشار بـر مطبوعـات برآيـد و يـا بـه                   هيچ مقام دولتي و غيردولتي حق ندارد براي چاپ مطلب يا مقاله           :4ماده

  .سانسور و كنترل نشريات مبادرت كند
انون كسب و انتشار اخبار داخلي و خارجي كه به منظور افزايش آگاهي عمومي و حفظ مصالح جامعه باشد با رعايت اين ق        :5ماده

                                                           
Ρ 25/5/1377 قانون مطبوعات مصوب 6 قانون الحاق يك بند و تبصره به ماده  

  7/11/77نامه اجرايي قانون مطبوعات م  اصالح آئين



  .حق قانوني مطبوعات است
  حدود مطبوعات:فصل چهارم

  :شوند آزادند نشريات جز در موارد اخالل به مباني و احكام اسالم و حقوق عمومي كه در اين فصل مشخص مي:6ماده
  .نشر مطالب الحادي و مخالف موازين اسالمي و ترويج مطالبي كه به اساس جمهوري اسالمي لطمه وارد كند.1
  . فحشاء و منكرات و انتشار عكسها و تصاوير و مطالب خالف عفت عمومياشاعه.2
  .تبليغ و ترويج اسراف و تبذير.3
  .ايجاد اختالف مابين اقشار جامعه، به ويژه از طريق طرح مسائل نژادي و قومي.4
  .يران در داخل يا خارجتحريص و تشويق افراد گروهها به ارتكاب اعمالي عليه امنيت، حيثيت و منافع جمهوري اسالمي ا.5
فاش نمودن و انتشار اسناد و دستورها و مسايل محرمانه، اسـرار نيروهـاي مـسلح جمهـوري اسـالمي، نقـشه و اسـتحكامات                         .6

نظامي، انتشار مذاكرات غير علني مجلس شوراي اسالمي و محاكم غير علني دادگستري و تحقيقات مراجع قضايي بدون مجوز                   
  .قانوني

  . مبين اسالم و مقدسات آن و همچنين اهانت به مقام معظم رهبري و مراجع مسلم تقليداهانت به دين.7
افترا به مقامات، نهادها، ارگانها، و هريك از افراد كشور و توهين به اشخاص حقيقي و حقوقي كه حرمت شـرعي دارنـد، اگـر                         .8

  .چه از طريق انتشار عكس يا كاريكاتور باشد
 به نحـوي    داخلي و خارجي   ب و گروههاي منحرف و مخالف اسالم      قل مطالب از مطبوعات و احزا     سرقتهاي ادبي و همچنين ن    .9

  ..كند نامه مشخص مي حدود موارد فوق را آئين كه تبليغ از آنها باشد
هاي ديگران به خود يا غير ولو  سرقت ادبي عبارتست از نسبت دادن عمدي تمام يا بخش قابل توجهي از آثار و نوشته               :تبصره

  . صورت ترجمهبه
  .موارد ذيل ممنوع است:7ماده
اي كه پروانه براي آن صادر نشده و يا پروانة آن لغو گرديده و يا به دستور دادگاه به طور موقـت يـا                      چاپ و انتشار نشريه   :الف

  .دائم تعطيل گرديده است
  .ع آن متعهد شده استاي كه اكثر مطالب آن مغاير باشد با آنچه كه متقاضي به نو انتشار نشريه به گونه:ب
انـد از نظـر نـام، عالمـت و            انتشار نشريه به نحوي كه با نشريات موجود يا نشرياتي كه به طور موقت يا دائم تعطيل شـده                  :ج

  .شكل اشتباه شود
  .انتشار نشريه بدون ذكر نام صاحب امتياز و مدير مسؤول و نشاني اداره نشريه و چاپخانه آن:د
نظـارت  هيـأت    و فروش نشريات مجاز به چاپ و انتشار و عرضة مطبوعات و نشرياتي كه از سـوي                   مراكز نشر، چاپ، توزيع   :ه

  .باشند مغاير با اصول مندرج در اين قانون تشخيص داده شده نمي
  شرايط متقاضي و مراحل صدور پروانه :فصل پنجم

  .ذ پروانه از وزارت ارشاد اسالمي آزاد استانتشار نشريه به مسئوليت اشخاص حقيقي يا حقوقي با سرمايه ايراني و اخ:8ماده



توانـد بـا سـرمايه و مـسئوليت           شود مـي    مطبوعاتي كه از طرف سازمانهاي آزاديبخش اسالمي كشورهاي ديگر منتشر مي          :تبصره
  .اشخاص غير ايراني در چهارچوب قوانين مربوط به خارجيان مقيم ايران موافقت وزارتين ارشاد و امور خارجه منتشر شوند

  :شخص حقيقي متقاضي صاحب امتياز بايد داراي شرايط زير باشد:9ماده
  .تابعيت ايران .1
  . سال سن25دارا بودن حداقل  .2
  .عدم حجر و ورشكستگي به تقلب و تقصير .3
  .عدم اشتهار به فساد اخالقي و سابقه محكوميت كيفري براساس موازين اسالمي كه موجب سلب حقوق اجتماعي باشد .4
 ايـن   10نظارت موضوع مـادة     هيأت  اي به تشخيص       در حد ليسانس و يا پايان سطح در علوم حوزه          داشتن صالحيت علمي   .5
  .قانون

متقاضي امتياز نشريه موظف است خود يا شخص ديگري را به عنوان مدير مسؤول واجـد شـرايط منـدج در ايـن مـاده                       :1تبصره
  .معرفي نمايد
دولتي يا خصوصي كه فقط براي استفاده كاركنان منتشر و رايگـان            براي نشريات داخلي يك سازمان، مؤسسه و شركت         :2تبصره

  . اين قانون كافي است2گيرد تنها اجازة وزارت ارشاد اسالمي با رعايت مادة  در اختيار آنان قرار مي
  .توان بيش از يك نشريه منتشر كرد با يك پروانه نمي:3تبصره
رسـد و     ل است و مسئوليت يكايك مطالبي كه در نشريه به چاپ مي           صاحب امتياز در قبال خط مشي كلي نشريه مسئو        :4تبصره

  .ديگر امور در رابطه با نشريه به عهده مدير مسئول خواهد بود
وزيران، وزيران، استانداران، امراي ارتش و شهرباني، ژاندارمري، رؤساي سازمانهاي دولتي، مديران عامل و رؤساي                 نخست:5تبصره

هاي دولتي و كلية شركتها و مؤسساتي كه شمول حكم در مورد آن مستلزم ذكر نام اسـت، نماينـدگان                     مديره شركتها و بانك   هيأت  
هاي شهر و شهرستان تهران و مراكز استانها، اعـضاي سـاواك، رؤسـاي دفـاتر                  مجلسين، سفرا، فرمانداران، شهرداران، رؤساي انجمن     

 بهمـن  22 تـا  1342ن به رژيم سابق كه در فاصلة زماني پانزدهم خرداد ها و وابستگا   رستاخيز در تهران و مراكز استانها و شهرستان       
 در مشاغل مذكور بوده و همچنين كساني كه در اين مدت از طريق مطبوعات، راديـو تلويزيـون بـا سـخنراني در اجتماعـات                          1357

  .اند، از انتشار نشريه محرومند خدمتگزار تبليغاتي رژيم گذشته بوده
ظارت بر مطبوعات كه از افراد مسلمان و صاحب صـالحيت علمـي و اخالقـي الزم و مـؤمن بـه انقـالب                        نهيأت  اعضاي  10:1مادة

                                                           
  ن مطبوعات قانو10 به مادة 4 قانون الحاق يك تبصره به عنوان تبصرة 1

  :گردد  قانون مطبوعات الحاق مي10 به مادة 4تبصرة زير به عنوان تبصرة :ماده واحده

اين ماده است و مرجع تشخيص صالحيت نامزدهاي انتخابـات مزبـور براسـاس شـرايط                » ه«وزارت ارشاد اسالمي مسئول دعوت و برگزاري جلسه انتخابات موضوع بند            :4تبصره

  .باشند، اين قانون از تاريخ تصويب الزم االجرا خواهد بود نفري مركب از افراد بندهاي الف و ب و ج مي يأت سهمندرج در صدر اين ماده ه

 بـه تأييـد شـوراي    1/4/1365قانون فوق مشتمل بر مادة واحده در جلسة روز يكشنبه اول تير ماه يكهزار و سيصد و شصت و پنج مجلس شوراي اسـالمي تـصويب و در تـاريخ               

  .رسيده استنگهبان 

  اكبر هاشمي:                 رئيس مجلس شوراي اسالمي                                                                                                                                             



  :باشند، عبارتند از اسالمي مي
  .يكي از قضات ديوانعالي كشور به انتخاب شوراي عالي قضايي:الف
  .االختيار وي وزير ارشاد اسالمي يا نمايندة تام:ب
  .ي به انتخاب مجلسيكي از نمايندگان مجلس شوراي اسالم:ج
  .يكي از اساتيد دانشگاه به انتخاب وزير فرهنگ و آموزش عالي:د
  .يكي از مديران مسؤول مطبوعات به انتخاب آنان:ه

هاي بعد ظرف يك ماه قبل از اتمام مـدت مقـرر    ظرف دوماه پس از تصويب اين قانون در دوره اول و در دوره   هيأت  اين  :1تبصره
  .شود  وزير ارشاد اسالمي تشكيل ميبراي مدت دوسال به دعوت

  .با حضور دو سوم اعضا رسميت يافته و تصميمات متخذه با اكثريت مطلق اعضا معتبر خواهد بودهيأت جلسات :2تبصره
  .دارد نظارت پس از رسيدگي الزم نظر خود را جهت اجرا به وزير ارشاد اسالمي اعالم ميهيأت :3تبصره
نظـارت بـر مطبوعـات    هيأت ر پروانه و تشخيص صالحيت متقاضي و مدير مسؤول به عهدة      رسيدگي به درخواست صدو   :11ماده

  .است
دهـد و در صـورت        نظارت رأساً يا به درخواست وزير ارشاد اسالمي موارد تخلف نشريات را مورد رسيدگي قرار مي               هيأت  :12ماده

  .اردد لزوم جهت پيگرد قانوني تقاضاي كتبي خود را به دادگاه صالح تقديم مي
نظارت مكلف است ظرف مدت سه ماه از تاريخ دريافت تقاضـا جهـت امتيـاز يـك نـشريه دربـارة صـالحيت                        هيأت  :13ماده

هاي الزم را انجام داده و مراتب رد يا قبول تقاضا را با ذكر                متقاضي و مدير مسؤول با رعايت شرايط مقرر در اين قانون رسيدگي           
 ماه از تاريخ موافقـت  2 گزارش نمايد، و وزارت ارشاد اسالمي موظف است حداكثر ظرف داليل وشواهد جهت اجرا به وزير ارشاد 

  .نظارت براي متقاضي پروانه انتشار صادر كندهيأت 
 را فاقد گردد، يا فوت شود و يا اسـتعفا دهـد، صـاحب امتيـاز                 9در صورتي كه مدير مسؤول شرايط مندرج در مادة          :14ماده

شخص ديگري را كه واجد شرايط باشد به وزارت ارشاد اسالمي معرفي كند، در غير اينـصورت                  ماه   3موظف است حداكثر ظرف     
هاي مدير بـه عهـده صـاحب          شود، تا زماني كه صالحيت مدير به تأييد نرسيده است، مسؤوليت            از انتشار نشريه او جلوگيري مي     

  .امتياز است
 مدير مسئول جديد، حداكثر سـه مـاه از تـاريخ معرفـي توسـط                نظارت مبني بر تأييد يا عدم تأييد      هيأت  اعالم نظر   :15ماده

  .وزارت ارشاد اسالمي خواهد بود
صاحب امتياز موظف است ظرف شش ماه پس از صدور پروانه، نشريه مربوط را منتشر كند و در غير  اينـصورت بـا                        :16ماده

رود، عـدم انتـشار مـنظم     بار پروانه از بين مـي يك بار اخطار كتبي و دادن فرصت پانزده روز ديگر در صورت عدم عذر موجه اعت           
  . باشد موجب لغو پروانه خواهد بود.نظارتهيأت به تشخيص (نشريه در يكسال نيز اگر بدون عذر موجه

 از مادة فوق مستثني بوده و در صورت عدم نشر ظرف يـك سـال بـدون                  .سالنامه(شود  اي كه ساالنه منتشر مي      نشريه:تبصره
  .ب امتياز لغو خواهد شدعذر موجه پروانه صاح



هايي كه بر طبق مقررات سابق براي نشريات كنوني صادر شده است به اعتبار خود بـاقي اسـت، مـشروط بـر                         پروانه:17ماده
  .اينكه ظرف سه ماه از تاريخ اجراي اين قانون، صاحب امتياز براي تطبيق وضع خود، با اين قانون اقدام نمايد

رسد و نيـز   اي كه نشريه در آن به چاپ مي  صاحب امتياز، مدير مسؤول، نشاني اداره و چاپخانه      در هر شماره بايد نام    :18ماده
 در صـفحه معـين و محـل ثابـت           .ديني، علمي، سياسي، اقتصادي، ادبي، هنري و غيره       (زمينة فعاليت و ترتيب انتشار نوع نشريه      

  .دباشن ها نيز مكلف به رعايت مفاد اين ماده مي اعالن شود، چاپخانه
هاي تجارتي كه مشتمل به تعريف و تمجيد كـاال يـا خـدماتي كـه از طـرف يكـي از مراكـز                          نشريات در چاپ آگهي   :19ماده

نامه تأسيس و نظارت بر نحوة كار          آئين 12تحقيقاتي كشور كه برحسب قوانين رسميت داشته باشند، تأييد گردد با رعايت ماده              
  .باشند ي مربوطه مجاز ميو فعاليت كانونهاي آگهي تبليغاتي و بندها

هـاي مـشتمل بـر تعريـف و تـشويق از كـاال و خـدمات         در مواردي كه طبق اين ماده، مطبوعات مجاز به درج آگهـي         :تبصره
  .تواند از متن تقديرنامه رسمي مراكز قانوني مذكور در اين ماده فراتر رود هستند، متن اين تعريف و تشويق نمي

يد دفاتر محاسباتي پلمپ شده بر طبق قانون تهيه و كلية مخارج و درآمد خود را در آن ثبـت                    هر روزنامه يا مجله با    :20ماده
كند و بيالن ساالنه درآمد و مخارج را به وزارت ارشاد اسالمي بفرستد، وزارت ارشـاد اسـالمي هروقـت الزم بدانـد، دفـاتر مـالي          

  .نمايد مؤسسات را بازرسي مي
  .ماهه تيراژ فروش ماهيانه خود را كتباً به وزارت ارشاد اسالمي اطالع دهنداند همه  كلية مطبوعات مكلف:تبصره
اند از هر شمارة نشرية خود دو نسخه به وزارت ارشـاد اسـالمي بـه        ها مكلف   ها در تهران و شهرستان      مديران چاپخانه :21ماده

  .طور مرتب و رايگان ارسال نمايند
  .براساس موازين شرعي و قانون اساسي و نظام جمهوري اسالمي استورود مطبوعات به كشور و نيز خروج آن :22ماده

ضوابط ورود و خروج آن ظرف شش ماه توسط وزارت ارشاد اسالمي تهيـه و بـه تـصويب مجلـس شـوراي اسـالمي خواهـد                        
  1.رسيد

                                                           
   قانون مطبوعات22 استفسارية ماده 1

  موضوع استفسار

  

التصويب اهداف و وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي بـه عهـدة                قانون اخير  2 مادة   20نامه اجازه ورود و خروج مطبوعات و نشريات مطابق بند             وجه به اينكه تصويب آئين    با ت 

  ات ضرورت دارد يا خير؟ قانون مقدم التصويب مطبوع22هيأت وزيران محول گرديده آيا تقديم اليحه ضوابط ورود و خروج مطبوعات موضوع مادة 

  نظر مجلس

 قانون مطبوعات مربوط به ضوابط ورود و خروج كل مطبوعات است كه بايد وسيلة وزارت ارشاد تهيه و در مجلس شوراي اسالمي به تصويب برسد ولي بنـد               22مادة  :مادة واحده 

نامة آن به وسـيلة وزارت فرهنـگ و ارشـاد     وارد مشكوك از غير مشكوك است كه بايد آئين قانون اهداف و وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي مربوط به تعيين م           2 مادة     20

  .هذا اين دو قانون از لحاظ موضوع باهم فرق دارند تهيه و به تصويب هيأت وزيران برسد، علي

صت و هفـت مجلـس شـوراي اسـالمي تـصويب و در تـاريخ                استفساريه فوق مشتمل بر مادة واحده در جلسة علني روز پنجـشنبه اول ارديبهـشت مـاه يكهـزار و سيـصد و شـ                        

  . به تأيد شوراي نگهبان رسيده است24/2/1367

  اكبر هاشمي: اسالمي                    رئيس مجلس شوراي                                                                                                                                       

  



  جرايم:فصل ششم
 .اعم از حقيقي يـا حقـوقي  ( نسبت به شخصهرگاه در مطبوعات مطالبي مشتمل بر توهين يا افتراء يا خالف واقع و يا انتقاد          :23ماده

مشاهده شود، ذينفع حق دارد پاسخ آن را ظرف يك ماه كتباً براي همان نشريه بفرستد و نـشريه مزبـور موظـف اسـت ايـن گونـه                             
ه شود، در همان صفحه و ستون و با همان حروف ك اي كه پس از وصول پاسخ منتشر مي توضيحات و پاسخها را در يكي از دو شماره

اصل مطلب منتشر شده است، مجاني به چاپ برساند، به شرط آنكه جواب از دو برابر تجاوز نكند و متضمن توهين و افترا به كـسي                          
  .نباشد

. اگر نشريه عالوه برپاسخ مذكور مطالب يا توضيحات مجددي چاپ كند، حق پاسخگويي مجدد براي معترض باقي است                 :1تبصره
كه آن را ناقص يا نامفهوم سازد و همچنين افزودن مطالبي به آن در حكم عـدم درج اسـت و مـتن     درج قسمتي از پاسخ به صورتي       

  .پاسخ بايد در يك شماره درج شود
به شرط آنكه حداقل شش سـاعت       . پاسخ نامزدهاي انتخاباتي در جريان انتخابات بايد در اولين شماره نشريه درج گردد            :2تبصره

  . به دفتر نشريه تسليم و رسيد دريافت شده باشدپيش از زير چاپ رفتن نشريه پاسخ
تواند به دادستان عمومي شكايت كنـد          كه نشريه از درج پاسخ امتناع ورزد يا پاسخ را منتشر نسازد شاكي مي               درصورتي:3تبصره

ـ   و دادستان در صورت احراز صحت شكايت جهت نشر پاسخ به نشريه اخطار مي         شود، پرونـده را  كند و هرگاه اين اخطار مؤثر واقـع ن
  .كند پس از دستور توقيف موقت نشريه كه مدت آن حداكثر از ده روز تجاوز نخواهد كرد، به دادگاه ارسال مي

هاي قـالع و اسـتحكامات نظـامي را در            اشخاصي كه اسناد و دستورهاي محرمانه نظامي و اسرار ارتش و سپاه و يا نقشه              :24ماده
  .مطبوعات فاش و منتشر كنند به دادگاه تحويل تا برابر مقررات رسيدگي شودزمان جنگ يا صلح به وسيلة يكي از 

هركس به وسيله مطبوعات، مردم را صريحاً به ارتكاب جرم يا جنايتي بر ضد امنيت داخلي يا سياست خارجي كشور كه   :25ماده
بر آن مترتب نشود، به مجازات معاونـت  بيني شده است، تحريص و تشويق نمايد در صورتي كه اثري           در قانون مجازات عمومي پيش    

  .همان جرم، محكوم و در صورتي كه اثري بر آن مترتب نشود، طبق نظر حاكم شرع براساس قانون تعزيرات با وي رفتار خواهد شد
هركس به وسيله مطبوعات به دين مبين اسالم و مقدسات آن اهانت كند، در صورتي كه بـه ارتـداد منجـر شـود حكـم             :26ماده

  .داد در حق وي صاد و اجرا و اگر به ارتداد نيانجامدطبق نظر حاكم شرع براساس قانون تعزيرات با وي رفتار خواهد شدارت
اي به رهبر يا شوراي رهبري جمهوري اسالمي ايران و يا مراجع مـسلم تقليـد اهانـت شـود، پروانـة آن                         هرگاه در نشريه  :27ماده

  . به محاكم صالحه معرفي و مجازات خواهند شدنشريه لغو و مدير مسؤول و نويسنده مطلب
  . تابع شكايت مدعي خصوصي نيست24،25،26،27رسيدگي به جرايم موضوع مواد :تبصره

                                                                                                                                                                                           

  22/12/1364 قانون مطبوعات مصوب 22قانون اصالح ماده 

  .گردد  به شرح زير اصالح مي22/12/1364 قانون مطبوعات مصوب 22ماده:ماده واحده

  .ورود مطبوعات به كشور و نيز خروج آن بر اساس موازين شرعي و قانون اساسي و نظام جمهوري اسالمي ايران است:22ماده

 بـه   11/9/1369ن فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسة علني روز يكشنبه مورخ چهارم آذرماه يكهزار و سيصد و شصت و نه مجلس شـوراي اسـالمي تـصويب و در تـاريخ                                 قانو

  ن./تأييد شوراي نگهبان رسيده است

  مهدي كروبي:رئيس مجلس شوراي اسالمي                                                                                                                                                          



ها و تصاوير و مطالب خالف عفت عمومي ممنوع و موجب تعزير شرعي است و اصرار بر آن موجب تـشديد                       انتشار عكس :28ماده
  .تعزير و لغو پروانه خواهد بود

انتشار مذاكرات غير علني مجلس شوراي اسالمي و مذاكرات غير علني محاكم دادگستري يا تحقيقات مراجع اطالعـاتي              :29ماده
و قضايي كه طبق قانون، افشاي آن مجاز نيست ممنوع است و در صورت تخلف طبق نظر حاكم شرع و قانون تعزيرات با وي رفتـار                          

  .خواهد شد
آميـز و نظـاير آن نـسبت بـه       بر تهمت يا افترا يا فحش و الفاظ ركيك يا نسبتهاي تـوهين      انتشار هر نوع مطلب مشتمل    :30ماده

گردد، و تعقيب جرايم مزبور موكول به شكايت شاكي  اشخاص ممنوع است، مدير مسؤول جهت مجازات به محاكم قضائي معرفي مي
  . خواهد شداي كه باشد متوقف خصوصي است و در صورت استرداد شكايت تعقيب در هر مرحله

تواند براي مطالعه خسارتي كه از نشر مطالب مزبور بـر او وارد آمـده                مي .اعم از حقيقي يا حقوقي    0در موارد فوق شاكي     :1تبصره
  .به دادگاه صالحه شكايت نموده و دادگاه نيز مكلف است نسبت به آن رسيدگي و حكم متناسب صادر نمايد

ده فوق راجع به شخص متوفي بوده ولي عرفاً هتاكي به بازماندگان وي بحـساب آيـد،                 هرگاه انتشار مطالب مذكور در ما     :2تبصره
  .تواند از نظر جزايي يا حقوقي طبق ماده و تبصره فوق اقامه دعوي نمايد هريك از ورثه قانوني مي

ع اسـت و مـدير   انتشار مطالبي كه مشتمل بر تهديد به هتك شرف و يا حيثيت و يا افشاي اسرار شخـصي باشـد ممنـو                :31ماده
  .مسؤول به محاكم فضايي معرفي و باوي طبق قانون تعزيرات رفتار خواهد شد

 تا زماني كه پرونده در مرحله تحقيق و رسيدگي است، نشريه مورد شكايت حـق نـدارد نـسبت بـه                      30،31در مورد مواد    :تبصره
م تحقيقات حكم توقيف نشريه را صادر كند ايـن          مورد رسيدگي مطلبي نشر دهد، در صورت تخلف دادستان عمومي بايد قبل از خت             

  .شود شود ودر صورت تكرار تا موقع صدور رأي دادگاه از انتشار نشريه جلوگيري مي توقيف شامل اولين شمارة بعداز ابالغ مي
پروانـه بـه    اي خود را بر خالف واقع صاحب پروانه انتشار يامدير مسؤول معرفي كند، يا بـدون داشـتن                     هركس در نشريه  :32ماده

  .انتشار نشريه مبادرت نمايد، طبق نظر حاكم شرع با وي رفتار خواهد شد
  .شود اند نيز مي مقررات اين ماده شامل دارندگان پروانه و مديران مسئولي كه سمتهاي مزبور را طبق قانون از دست داده

زيي تقليد شود، به طوري كه براي خواننـده امكـان           هرگاه در انتشار نشريه نام يا عالمت نشريه ديگري ولو با تغييرات ج            :33ماده
شود، تعقيب جرم و مجـازات منـوط بـه شـكايت              اشتباه باشد، از انتشار نشريه جلوگيري و مرتكب طبق نظر حاكم شرع محكوم مي             

  .شاكي خصوصي است
  . شود منصفه رسيدگي ميهيأت به جرايم ارتكابي به وسيله مطبوعات در دادگاه صالحه با حضور :34ماده
وزيران خواهـد   هيأت  آئين نامه اجرايي اين قانون ظرف حداكثر شش ماه توسط وزارت ارشاد اسالمي تهيه و به تصويب                  :35ماده

  .رسيد
  .باشد از تاريخ تصويب اين قانون كلية قوانين مغاير ملغي است و وزارت ارشاد مأمور اجراي آن مي:36ماده

ت و سه تبصره در جلسة روز پنجشنبه بيست و دوم اسفند ماه يكهزار و سيـصد و                  قانون فوق مشتمل بر سي و شش ماده و بيس         



  1. به تأييد شوراي نگهبان رسيده است26/12/1364شصت و چهار مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 
  اكبر هاشمي:     رئيس مجلس شوراي اسالمي                                                                                               

  قانون اصالح قانون مطبوعات                                                              
  :گردد  به آن اضافه مي3و 2هاي زير به عنوان تبصره  و تبصره تبديل شده 1تبصره ذيل ماده:1ماده

نظارت بر مطبوعات منتشر گردد از شمول قانون مطبوعـات خـارج بـوده و تـابع                 أت  هياي كه بدون اخذ پروانه از         نشريه:2تبصره
  .قوانين عمومي است

  .كليه نشريات الكترونيكي مشمول مواد اين قانون است:3تبصره
  :گردد الحاق مي5 سه تبصره ذيل به ماده:2ماده

خدمت از شش ماه تا دوسال و در صورت تكـرار            به شرط داشتن شاكي به حكم دادگاه به انفصال           5 و   4متخلف از مواد    :1تبصره
  .به انفصال دائم از خدمات دولتي محكوم خواهد شد

توانـد نـشريه متخلـف را         در صورت تخلف، دادگاه مي    . التباع است   مصوبات شوراي عالي امنيت ملي براي مطبوعات الزم       :2تبصره
  .موقتاً تا دو ماه توقيف و پرونده را خارج از نوبت رسيدگي نمايد

صورت بـه      منتشر شود به نام او و در غير اين         .به نام اصلي يا مستعار    شريات اگر به نام پديدآورنده اثر     مطالب اختصاصي ن  :3تبصره
  .باشد نام نشريه، مشمول حمايت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مي

  :شود  قانون مطبوعات، اصالحات زير انجام مي.6در ماده:3ماده
  .شود  اضافه ميده بعد از كلمه عمومي عبارت و خصوصيدر صدر ما:الف
  .شود اصالح مي» افراد و گروهها«به صورت » افراد گروهها« عبارت.5(در بند:ب
و .11 تغيير و دو بند به عنوان بنـدهاي        .10( مجلس شوراي اسالمي به قانون مطبوعات به بند        21/5/1377بند الحاقي مصوب    :ج

  :گردد  الحاق مي12
  .يعات و مطالب خالف واقع و يا تحريف مطالب ديگرانپخش شا:11

                                                           
   قانون مطبوعات.6( قانون الحاق يك بند و يك تبصره به ماده1

 مجلـس شـوراي اسـالمي الحـاق و شـماره      22/12/1364 قـانون مطبوعـات مـصوب    .6( به ماده  .2( و يك تبصره به عنوان تبصره      .5(يك بند به عنوان بند    :ماده واحده 

  :گردد بندهاي بعدي اصالح مي

  . در تصاوير و محتوي،تحقير و توهين به جنس زن، تبليغ تشريفات و تجمالت نامشروع و غير قانوني.اعم از زن و مرد(استفاده ابزاري از افراد  

 قانون مجازات اسالمي خواهد بود و در صورت اصرار مستوجب تشديد مجـازات              .698(مقرر در ماده  متخلف از موارد مندرج در اين ماده مستوجب مجازاتهاي          :2تبصره

  .باشد و لغو پروانه مي

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و يك مرداد ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و هفت مجلس شوراي اسـالمي تـصويب و در                                

  . به تأييد شوراي نگهبان رسيده است25/5/1377تاريخ 

  اكبر ناطق نوري علي:      رئيس مجلس شوراي اسالمي                                                                                                                                  
  .  قانون مطبوعات ملغي گرديده است.6(قانون الحاق يك بند و يك تبصره ماده  1379با توجه به قانون اصالح مطبوعات مصوب 

  



  .انتشار مطلب عليه اصول قانون اساسي:12
  :گردد  قانون مطبوعات به شرح زير اصالح مي.7ماده:4ماده
  :گردد صدر ماده به شرح زير اصالح مي:الف

  :شود موارد ذيل ممنوع و جرم محسوب مي
  :گردد ره تبديل ميه با اصالح ي به شرح زير به عنوان تبص بند:ب

توزيع و فروش نشريات، مجاز به چاپ و انتشار و عرضه مطبوعات و نشرياتي كه از سوي دادگاه صالح يـا     مراكز نشر، چاپ،  :تبصره
  .باشند نظارت مغاير با اصول مندرج در اين قانون تشخيص داده شود، نميهيأت 

  :گردد به آن الحاق مي3و2صره الح و دو تبصره به عنوان تب به ترتيب ذيل اص8ماده:5ماده
. انتشار نشريه توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي با سرمايه ايراني و اخذ پروانه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي آزاد اسـت    :8ماده

  .شود استفاده نشريات از كمك خارجي مستقيم يا غير مستقيم ممنوع و جرم محسوب مي
جي غير دولتي كه بـا نظـارت وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمي و وزارت امـور                    كمكهاي اشخاص حقيقي يا حقوقي خار     :2تبصره

  .خارجه دريافت گردد مشمول اين ماده نخواهد بود
شـود مگـر در       واگذاري امتياز نشريه به غير اعم از قطعي، شرطي، اجاره و امثال آن ممنوع است و جـرم محـسوب مـي                     :3تبصره

  .نظارتيأت هصورت درخواست كتبي صاحب امتياز و تصويب 
  :آيد  اصالحات زير به عمل مي.9(در ماده:6ماده

  :شود متن ماده به شرح زير اصالح مي 
  :شخص حقيقي متقاضي امتياز بايد  داراي شرايط زير باشد:الف

  .تابعيت ايران .1
  . سال سن25دارابودن حداقل  .2
  .عدم حجر و ورشكستگي به تقلب و تقصير .3
كوميت كيفري براساس موازين اسالمي كه موجب محروميت از حقوق اجتماعي           عدم اشتهار به فساد اخالق و سابقه مح        .4

  .باشد
 .10(نظـارت موضـوع مـاده     هيأت  اي به تشخيص      داشتن صالحيت علمي در حد ليسانس و يا پايان سطح در علوم حوزه             .5

  .اين قانون
  .پايبندي و التزام عملي به قانون اساسي .6

  
  : شرايط ذيل باشنداشخاص حقوقي متقاضي امتياز بايد داراي:ب

  .و يا قانون تشكيل خود مجاز به انتشار نشريه باشد مراحل قانوني ثبت شخصيت حقوقي طي شده باشد و در اساسنامه.1
زمينه فعاليت نشريه مرتبط با زمينه فعاليت شـخص حقـوقي بـوده و محـدوده جغرافيـايي انتـشار آن همـان محـدوده                         .2



  .رافيايي شخصيت حقوقي باشدجغرافيايي انتشار آن همان محدوده جغ
  .شود و هرگونه فعاليت مطبوعاتي اضافه مي«عبارت » انتشار نشريه« بعد از .5(به انتهاي تبصره.3

  :گردد  به ماده الحاق مي8و7و6هاي سه تبصره به عنوان تبصره:3
ارت اطالعـات و  وز(صـالح  نظارت موظف است جهت بررسـي صـالحيت متقاضـي و مـدير مـسئول از مراجـع ذي                هيأت  :6تبصره

مراجع مذكور موظفند حداكثر تا دو مـاه نظـر خـود را همـراه               . استعالم نمايند  .دادگستري و نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران      
در صورت عدم پاسخ از سوي مراجع مذكور و فقدان دليـل ديگـر صـالحيت        . نظارت اعالم نمايد  هيأت  مستندات و مدارك معتبر به      

  .گردد ي ميآنان تأييد شده تلق
شود به عهده مدير مسؤول است ولي اين مسؤوليت نافي مسؤوليت             مسؤوليت مقاالت و مطالبي كه در نشريه منتشر مي        :7تبصره

  .نويسنده و ساير اشخاصي كه در ارتكاب جرم دخالت داشته باشند نخواهد بود
ب اسالمي كه به جرم اعمال ضد انقالبي و يـا عليـه             هاي غير قانوني و محكومين دادگاههاي انقال        اعضاء و هواداران گروه   :8تبصره

كنند حق  اند و همچنين كساني كه عليه نظام جمهوري اسالمي ايران فعاليت و يا تبليغ مي امنيت داخلي و خارجي محكوميت يافته     
  . سمت در نشريات را ندارندلهيچگونه فعاليت مطبوعاتي و قبو

  :گردد  به آن الحاق مي.5( به شرح زير اصالح و يك تبصره به عنوان تبصره.3(و.2(هاي   قانون و تبصره.10(متن ماده :7ماده
نظارت بر مطبوعات كه از افراد مسلمان و صـاحب صـالحيت علمـي و اخالقـي الزم و مـؤمن بـه انقـالب                         هيأت  اعضاي  :10ماده

  :باشند عبارتند از اسالمي مي
  .يكي از قضات به انتخاب رئيس قوه قضائيه:الف
  .االختيار وي  فرهنگ و ارشاد اسالمي يا نماينده تاموزير:ب
  .يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي به انتخاب مجلس:ج
  .يكي از اساتيد دانشگاه به انتخاب وزير فرهنگ و آموزش عالي:د
  .يكي از مديران مسؤول مطبوعات به انتخاب آنان:ه

  ي حوزه علميه قم  يكي از اساتيد حوزه علميه به انتخاب شوراي عال–و 
  .يكي از اعضاي شوراي عالي انقالب فرهنگي به انتخاب آن شورا:ز

  .نفع در محاكم نخواهد بود نظارت قطعي است، اين امر مانع شكايت و اقامه دعواي افراد ذيهيأت تصميمات :2تبصره
انجـام وظيفـه    هيـأت    و زيـر نظـر آن        شود  نظارت با امكانات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي تشكيل مي         هيأت  دبيرخانه  :3تبصره

  .نمايد مي
هيـأت  نظارت بر مطبوعات را بر عهده خواهد داشـت و پاسـخگوي عملكـرد    هيأت وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي رياست  :4تبصره

  .مذكور در مجلس و ديگر مراجع ذي صالح خواد بود
  :گردد  قانون الحاق مي.11(يك تبصره به شرح ذيل به ماده:8ماده

نظـارت مقـرر در     هيأت   اين قانون را فاقد شود، به تشخيص         .9( در صورتي كه صاحب پروانه يكي از شرايط مقرر در ماده           :تبصره



  .شودد هاي آن پروانه نشريه لغو مي  و با رعايت تبصره.10(ماده
  :گردد  به شرح ذيل اصالح و يك تبصره به آن الحاق مي.12(ماده:9ماده
نظـارت  هيـأت    موظف است تخلف نشريات را راساً يا به تقاضـاي دو نفـر از اعـضاي                  سالمي وزارت فرهنگ و ارشاد ا     12ماده

نظـارت، مراتـب را جهـت پيگـرد     هيـأت  ظرف مدت يك ماه مورد بررسي قرار داده و در صورت لزوم به طور مستقيم و يا از طريـق      
  .قانوني به دادگاه صالح تقديم نمايد

توانـد نـشريه را توقيـف نمايـد و در             نظارت مي هيأت  .7 ماده دو.ج،.بو بند 4و3ه جز بند   ب .6(در مورد تخلفات موضوع ماده    :تبصره
  .صورت توقيف موظف است ظرف يك هفته پرونده را جهت رسيدگي به دادگاه ارسال نمايد

  :گردد  به شرح زير اصالح مي.21ماده:10ماده
  :از مراجع زير به طور مرتب و رايگان ارسال نمايندمديران مسؤول نشريات موظفند از هر شماره نشريه، دو نسخه به هر يك 

  .وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي:الف
  .مجلس شوراي اسالمي:ب
  .دادگستري مركز استان محل نشر:ج

  :گردد  الحاق مي.4( به شرح زير اصالح و يك تبصره به عنوان تبصره23 ماده3تبصره:11ماده
تواند به دادگـستري شـكايت كنـد و           ع ورزد يا پاسخ را منتشر نسازد، شاكي مي        در صورتي كه نشريه از درج پاسخ امتنا       :3تبصره

كند و هرگاه ايـن اخطـار مـؤثر واقـع نـشود،               رئيس دادگستري در صورت احراز صحت شكايت جهت نشر پاسخ به نشريه اخطار مي             
  .كند رد به دادگاه ارسال ميپرونده را پس از دستور توقيف موقت نشريه كه مدت آن حداكثر از ده روز تجاوز نخواهد ك

  .باشد هاي آن نافي اختيارات شاكي در جهت شكايت به مراجع قضائي نمي اقدامات موضوع اين ماده و تبصره:4تبصره
  .گردد  حذف مي27از متن ماده» يا شوراي رهبري«عبارت :12ماده
  .رددگ  به رئيس دادگاه تبديل مي31در تبصره ماده» دادستان عمومي«عبارت :13ماده
  :شود قانون مطبوعات به شرح زير اصالح مي33ماده:14ماده
  :33ماده
هرگاه در انتشار نشريه، نام يا عالمت نشريه ديگري ولو با تغييرات جزئي تقليد شود بـه طـوري كـه بـراي خواننـده امكـان                           :الف

ــا ســه مــاه    ــه حــبس تعزيــري شــصت و يــك روز ت و جــزاي نقــدي از يــك اشــتباه باشــد، از انتــشار آن جلــوگيري و مرتكــب ب
تعقيب جـرم و مجـازات منـوط بـه شـكايت شـاكي              . شود   ريال محكوم مي   .000/000/10( ريال تا ده ميليون      .000/000/1(ميليون

  .خصوصي است
پس از توقيف يك نشريه، انتشار هر نوع نشريه ديگر به جاي نشريه توقيف شده به نحوي كه به نـشريه مـذكور از نظـر نـام،                            :ب

مرتكب به مجازات حبس تعزيـري از سـه مـاه تـا        . گردد   مشتبه شود ممنوع است و نشريه جديد بالفاصله توقيف مي          عالمت و شكل  
  .شود  ريال محكوم مي.000/000/20( ريال تا بيست ميليون .000/000/2(شش ماه و جزاي نقدي از دو ميليون

  :گردد  به شرح زير اصالح و يك تبصره به آن الحاق مي.34(ماده:15ماده



تواند در محاكم عمومي يا انقالب يا سـاير            مربوط به صالحيت ذاتي مي     نرسيدگي به جرائم مطبوعاتي با توجه به قواني       :34ماده  
  .منصفه الزامي استهيأت در هر صورت علني بودن و حضور . مراجع قضائي باشد

  .شود به جرائم مطبوعاتي در محاكم صالح مراكز استانها رسيدگي مي:تبصره
  :گردد  و تبصره آن به شرح زير به قانون الحاق مي.35(ماده:16ماده
تخلف از مقررات اين قانون جرم است و چنانچه در قانون مجازات اسالمي و اين قانون بـراي آن مجـازات تعيـين نـشده      :35ماده

  :شود باشد متخلف به يكي از مجازاتهاي ذيل محكوم مي
  . ريال.000/000/20(ا بيست ميليون ت.000/000/1(جزاي نقدي از يك ميليون:الف
  .ها و تا يك سال در مورد ساير نشريات تعطيل نشريه حداكثر تا شش ماه در مورد روزنامه:ب

  :  دادگاه مي تواند در جرايم مطبوعاتي مجازات حبس و شالق را به يكي از مجازاتهاي ذيل تبديل نمايد–تبصره 
   ريال .000/000/50( تا پنجاه ميليون . 000/000/2( جزاي نقدي از دو ميليون –الف 
  تعطيل نشريه حداكثر تا شش ماه در مورد روزنامه ها و تا يكسال در مورد ساير نشريات :ب
  .هاي مطبوعاتي حداكثر تا پنج سال محروميت از مسؤوليت:ج 

  منصفه مطبوعاتهيأت :فصل هفتم
  :گردد  الحاق مي.36(ماده زير به عنوان ماده:17ماده

  :منصفه به طريق ذيل خواهد بودهيأت انتخاب :36ماده 
منصفه در تهران به دعوت وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي و با حـضور وي               هيأت  هر دو سال يكبار در مهرماه جهت تعيين اعضاي          

 كشور  و رئيس كل دادگستري استان، رئيس شوراي شهر، رئيس سازمان تبليغات و نماينده شوراي سياستگذاري ائمه جمعه سراسر                 
و در مراكز استان به دعوت مدير كل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان و با حضور وي و رئيس كل دادگستري استان، رئـيس شـوراي                          

  .شود شهر مركز استان، رئيس سازمان تبليغات و امام جمعه مركز استان يا نماينده وي تشكيل مي
افـراد مـورد اعتمـاد عمـومي را از بـين گروههـاي مختلـف اجتمـاعي          نفر از 14 نفر و در ساير استانها21مذكور در تهران  هيأت  

نگـاران، وكـالي دادگـستري، دبيـران و آموزگـاران، اصـناف ،                روحانيون،اساتيد دانشگاه، پزشكان، مهندسان، نويسندگان و روزنامـه       (
  .كند منصفه انتخاب ميهيأت  به عنوان اعضاء .كارمندان، كارگران، كشاورزان، هنرمندان و بسيجيان

باشد نسبت به دعوت از افراد        چنانچه مفاد موضوع اين ماده در مهلت مقرر انجام نشود، رئيس كل دادگستري مكلف مي              :1تبصره
  .منصفه اقدام نمايدهيأت ياد شده و انتخاب 

ظرف يك ماه مذكور در اين ماده موظف است هيأت منصفه به ده نفر يا كمتر برسد،    هيأت  چنانچه به هر دليلي اعضاي      :2تبصره
  .منصفه اقدام نمايدهيأت تشكيل جلسه داده و نسبت به تكميل اعضاي 

  :گردد  الحاق مي37متن ذيل به عنوان ماده:18ماده
  :منصفه بايد داراي شرايط زير باشندهيأت اعضاء :37ماده 
  . سال سن و تأهل30داشتن حداقل  .1



  .نداشتن سابقه محكوميت مؤثر كيفري .2
  .ت و حسن شهرتاشتهار به امانت، صداق .3
  .صالحيت علمي و آشنايي با مسائل فرهنگي و مطبوعاتي .4

  :گردد  الحاق مي.38(متن ذيل به عنوان ماده:19ماده
 اين قانون، مراتب توسط رئيس كل دادگستري استان به اعضاء           .36صفه، موضوع ماده  منهيأت  پس از انتخاب اعضاء     :38ماده
هيـأت  رائم مطبوعاتي، حداقل يك هفته قبـل از زمـان رسـيدگي از تمـامي اعـضاء                  دادگاه رسيدگي كننده به ج    . گردد  ابالغ مي 

منصفه رسميت خواهد   هيأت  دادگاه با حضور حداقل هفت نفر از اعضاء         . كند تا در جلسه محاكمه حضور يابند        منصفه دعوت مي  
د تا پايان جلسات دادگـاه حـضور        موظفنهيأت  منصفه خواهد بود، اعضاء     هيأت  اكثريت آراء حاضران مالك تصميم گيري       . يافت

  .داشته باشند
  .هاي نو منصفه با اكثريت مطلق عده حاضر معتبر خواهد بود تصميمات هيئت:1تبصره
منصفه به حد نـصاب نرسـد، دادگـاه در جلـسه         هيأت  چنانچه در دوجلسه رسيدگي به يك پرونده جرم مطبوعاتي،          :2تبصره

  .نمايد نج نفر رسيدگي ميسوم با حضور افراد حاضر حداقل به تعداد پ
  .نمايد منصفه انجام وظيفه ميهيأت منصفه با بودجه و امكانات قوه قضائيه تشكيل و زير نظر هيأت دبيرخانه :3تبصره
  :گردد  الحاق مي39يل و تبصره آن به عنوان مادهمتن ذ:20ماده
لي يا پنج جلـسه متنـاوب دادگـاه حاضـر     منصفه چنانچه بدون عذر موجه در دو جلسه متوا هيأت  هر يك از اعضاي     :39ماده

هيـأت  نشود يا از شركت در اتخاذ تصميم خودداري كند با حكم دادگاه رسيدگي كننده به دو سـال محروميـت از عـضويت در                         
  .رأي دادگاه قطعي است. شود منصفه محكوم مي

ضور يابد موظف است دو روز قبـل        منصفه به علت وجود عذر موجه نتواند در جلسه دادگاه ح          هيأت  هر يك از اعضاي     :تبصره
از جلسه دادرسي عذر خود را كتباً و به طور مستدل به استحضار دادگاه برساند، در غير اينصورت عذر وي غير موجـه محـسوب             

گردد مگر عذرهايي كه در اين فاصله تا جلسه دادگاه حادث شده باشد در هر حال موظف است عذر خـود را بـه داداه اعـالم                       مي
  .نمايد

  .عذر موجه همان است كه در آئين دادرسي احصاء گرديده است
  :گردد  الحاق مي40متن ذيل به عنوان ماده:21ماده
منصفه در ابتداي اولين جلسه حضور خود در دادگاه، به خداوند متعال و در برابر قرآن كريم سوگند يا    هيأت  اعضاي  :40ماده

در راه احقاق حـق و ابطـال    داري، روهي و با رعايت صداقت، تقوي و امانتهاي شخصي يا گ  كنند بدون در نظر گرفتن گرايش       مي
  .باطل انجام وظيفه نمايند

  :گردد  الحاق مي41متن ذيل به عنوان ماده:22ماده
  .بيني شده است منصفه همان است كه طبق قانون در مورد رد قضات پيشهيأت موارد رد اعضاي :41ماده
  :گردد  الحاق مي42متن ذيل به عنوان ماده:23ماده



منصفه سؤاالتي داشته باشند، مراتب را كتباً جهت طرح، تسليم رئيس دادگاه هيأت هرگاه در حين محاكمه، اعضاي :42ماده
  .نمايند مي

  :گردد هاي آن الحاق مي و تبصره43 متن ذيل به عنوان ماده:24ماده
ور پرداخته و نظر كتبي خـود را در دو مـورد زيـر بـه     منصفه به شهيأت پس از اعالم ختم رسيدگي بالفاصله اعضاء      :43ماده

  :دارند دادگاه اعالم مي
  متهم بزهكار است يا خير؟:الف
  درصورت بزهكاري آيا مستحق تخفيف است يا خير؟:ب

منصفه دادگاه در خصوص مجرميت يا برائـت مـتهم اتخـاذ تـصميم نمـوده و طبـق قـانون                     هيأت  پس از اعالم نظر     :1تبصره
  .نمايد ر رأي ميمبادرت به صدو

  .تواند پس از رسيدگي رأي بر برائت صادر كند منصفه بر بزهكاري باشد دادگاه ميهيأت در صورتي كه تصميم :2تبصره
. در صورتي كه رأي دادگاه مبني بر مجرميت باشد، رأي صادره طبق مقررات قانوني قابل تجديد نظرخـواهي اسـت                   :3تبصره

  .منصفه الزم نيستيأت هدر رسيدگي مرحله تجديد نظر حضور 
  .منصفه در تحقيقات مقدماتي و صدور قرارهاي قانوني الزم نيستهيأت حضور :4تبصره
  :گردد  الحاق مي44متن ذيل به عنوان ماده:25ماده
هرگاه حكم دادگاه مبني بر برائت يا محكوميتي باشد كه مستلزم سلب حقوق اجتماعي نباشد، از نشريه در صـورتي   :44ماده
  .باشد درنگ رفع توقيف خواهد شد و انتشار مجدد آن بالمانع مي  توقيف شده باشد بيكه قبالً

  موارد متفرقه :فصل هشتم
  :گردد  الحاق مي45متن ذيل به عنوان ماده:26ماده
ر اين ام. نظارت دقيق بر عملكرد جرائد و انجام رسالت مطبوعاتي آنان بر عهده وزارت  فرهنگ و ارشاد اسالمي است         :45ماده

  .نظارت نخواهد بودهيأت مانع از انجام وظيفه مستقيم 
  :گردد حاق مي ال46 متن ذيل به عنوان ماده:27ماده
صاحب امتياز و مدير مسؤول موظفند كليه كاركنان نشريه را بيمه نمايند تا در صورتي كه به حكـم دادگـاه يـا رأي        :46ماده

 تا زمان اشتغال مجدد طبـق مقـررات قـانون كـار حقـوق قـانوني آنـان                   نظارت يا به هر دليل ديگر نشريه تعطيل گرديد،        هيأت  
  .پرداخت شود

  .گردد اصالح مي» وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي« تغيير يافته و عنوان وزارت ارشاد اسالمي به 47 به ماده35ماده:28ماده
  :گردد  تغيير و به شرح زير اصالح مي48 به ماده 36ماده:29ماده
االجرا است و نيز از تاريخ  منصفه از تاريخ تصويب الزم  نظارت و هيأتهيأت از جمله درمورد نحوة تشكيل      اين قانون :48ماده

  .گردد  شوراي انقالب لغو مي25/5/1358تصويب، كليه قوانين مغاير با آن از جمله اليحه قانوني مطبوعات مصوب 
ام فروردين ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و نـه              مورخ سي  شنبه  قانون فوق مشتمل بر بيست و نه ماده در جلسه علني روز سه            



  . به تأييد شوراي نگهبان رسيده است7/2/1379مجلس شوراي انقالب اسالمي تصويب و در تاريخ 
  

  لس شوراي اسالميرئيس مج                                                                                                                 
  اكبر ناطق نوري   علي                                                                                                                          

  قانون اخذ دو درصد از كل فروش بليط سينماهاي كشور                              

شود دو درصد از كل فروش بليط سينماهاي كـشور را اخـذ وبـه حـساب درآمـد                      امور اقتصادي ودارايي اجازه داده مي      به وزارت :ماده واحده 

  .عمومي منظور نمايد

بيني فروش بلـيط يـك سـال سـينماهاي            وزارت برنامه و بودجه موظف است همه ساله به هنگام تنظيم بودجه با پيش             :1تبصره
اي در بودجه وزارت ارشاد اسالمي منظور نمايد؛ تـا بـه عنـوان كمـك از سـوي                     رديف جداگانه آن را محاسبه و در      % 2كشور معادل   

وزارت ارشاد اسالمي و خارج از شمول قانون محاسبات عمومي در جهت ايجاد پوشش تأمين اجتماعي و باال بردن سطح كيفي كـار                       
  .اندر كاران متعهد سينماي جمهوري اسالمي به مصرف برسانند دست

بيني شده را در اختيار وزارت ارشـاد اسـالمي            اند معادل كل اعتبار پيش      داري كل و كميته تخصيص اعتبار موظف        خزانه:2تبصره
  .قرار دهند
قانون فوق مـشتمل بـر مـادة        . نامه اجرايي آن بنا به پيشنهاد وزير ارشاد اسالمي و تصويب هيأت دولت خواهد بود                آئين:3تبصره

شنبه نوزدهم فروردين ماه يكهزار و سيصد و شصت و پنج مجلس شوراي اسالمي تصويب و در                   وز سه واحده و سه تبصره در جلسة ر      
  . به تأييد شوراي نگهبان رسيده است28/1/1365تاريخ 

  ي اكبر هاشم:             رئيس مجلس شوراي اسالمي                                                                                       
                    57206شماره                                                                                                                                        

                                                   22/8/1365  
  وزارت ارشاد اسالمي

شنبه بيـست   ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي از چاپ و انتشار نشريات غير ضرور كه در جلسة روز سه           قانون ممنوعيت وزارتخانه  
 بـه تأييـد شـوراي نگهبـان     13/8/1365و نهم مهرماه يكهزار و سيصد و شصت و پنج مجلس شوراي اسـالمي تـصويب و در تـاريخ        

وزيري واصل گرديده است جهت اجرا بـه پيوسـت             رياست جمهوري به نخست    19/8/1365 مورخ 4408/1رسيده و طي نامه شمارة      
  .گردد ابالغ مي

  حسين موسوي مير:     نخست وزير                                                                                                            
   شركتهاي دولتي از چاپ و انتشار نشريات غير ضرورها و مؤسسات و قانون ممنوعيت وزارتخانه

 اختصاص و پرداخت هرگونه وجه از محل اعتبارات جاري و عمراني منظور در قانون بودجة ساليانه كل كشور و 1:مادة واحده

                                                           
  29/7/1365ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي از چاپ و انتشار نشريات غير ضرور مصوبه مورخه  قانون استفساريه مربوط به ماده واحده قانون ممنوعيت وزارتخانه ١

  شود يا خير؟ مل شهرداريهاي كشور هم ميآيا ماده واحده مذكور شا:: موضوع استفساريه



ستلزم ذكـر  ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و مؤسساتي كه شمول قانون بر آنهـا مـ      اموال و ثروتهاي عمومي از سوي وزارتخانه      
آوري مطالب، تحرير، تنظيم، چاپ و        نام است و نهادهاي انقالب اسالمي و استفاده كردن از امكانات دولتي و كاركنان براي جمع               

بـه  (هاي تبليغـاتي، جـزوه، بروشـور، تراكـت، پوسـتر            مجله، نشريات مشابه و هر نوع اوراق و پارچه          انتشار هرگونه كتاب، روزنامه،   
هـاي غيـر ضـروري كـه           سفارش چاپ هرگونه آگهي تبريك، تسليت و تشكر و اطالعيـه           .بروشورهاي آموزشي استثناي پوستر و    

  .باشد  و نشريات كشور ممنوع مي مستقيماً با وظايف آنها ارتباط نداشته باشد در روزنامه
بات عمومي و يـا سـاير       هاي مذكور حتي اعتباراتي كه مستثني از قانون محاس          اين ممنوعيت شامل تمامي اعتبارات دستگاه     

  .باشد مقررات عمومي دولت هستند نيز مي
  :باشند موارد ذيل از شمول ممنوعيت اين قانون مستثني مي:1تبصره

  . ارشاد اسالمي فرهنگ ووزارت )1
به تـشخيص و تأييـد      . وزارت امورخارجه در كشورهايي كه وزارت ارشاد اسالمي در آنها فاقد نمايندگي فرهنگي است              )2

  .خارجهوزير امور 
  .سازمان تبليغات اسالمي )3
وزارت فرهنگ و آموزش عالي و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي و مؤسـسات وابـسته بـه آن و مركـز نـشر                           )4

  .هاي علمي، فني و درسي و تحقيقاتي دانشگاهي در رابطة با چاپ كتاب و نشريه جزوه
  ..در رابطه با كتب و نشريات علمي و آموزشي(ريزي آموزشي وزارت آموزش و پرورش  سازمان پژوهشي و برنامه )5
نامه آن كه حـداكثر ظـرف دومـاه پـس از ابـالغ ايـن قـانون بـه                      تبليغات مربوط به جبهه و جنگ در چهارچوب آئين         )6

هيـأت  جهاد و سازمان تبليغات اسالمي به تـصويب         :دفاع:هاي سپاه   پيشنهاد وزارت ارشاد اسالمي و همكاري وزارتخانه      
  .سيدوزيران خواهد ر

  .بنياد شهيد بجز در انتشار كتاب، نشريه و مجله )7
هـاي انقـالب      ها و مؤسسات دولتـي و شـركتهاي دولتـي و نهـاد              بولتنهاي داخلي ضروري و بروشورها كه در وزارتخانه        )8

  .نمايند اسالمي با تعيين ضوابط توسط وزارت ارشاد اسالمي در رابطه با وظايف قانوني خود منتشر مي
  .در رابطة با نشر مسائل امنيتيوزارت اطالعات  )9

هاي    و در زمينه   .با تأييد وزارت فرهنگ و آموزش عالي      (هاي علمي و فني       وزارت ارشاد اسالمي مجاز است در زمينه      :2تبصره
فرهنگي در صورت تشخيص اجازة انتشار يك نشريه در هر رشته و در صورت ضرورت بـيش از يـك نـشريه از محـل اعتبـارات                           
                                                                                                                                                                                           

 شـامل شـهرداريهاي     29/7/1365قانون استفساريه مربوط به ماده واحده قانون ممنوعيت وزارتخانه ها، موسسات و شركتهاي دولتي از چاپ و انتشار نشريات غير ضرور مصوب                       

  . كشور مي شود

  :نظر مجلس

  .شود هاي كشور مي  شامل شهرداري29/7/1365هاي دولتي از چاپ و انتشار نشريات غير ضرور مصوب  ت و شركتها و مؤسسا قانون ممنوعيت وزارتخانه:ماده واحده

قانون استفساريه فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ هجدهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و سه مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ                     

  .به تأييد شوراي نگهبان رسيده است 28/2/1373
  اكبر ناطق نوري علي :             رئيس مجلس شوراي اسالمي                                                                                                                                   



  .ه ذيربط را بدهدمربوط به دستگا
هاي مربوط به مواد اوليـه،   ها و مؤسسات مذكور با احتساب هزينه بهاي نشريات و جزوات فوق با جلب نظر وزارتخانه    :3تبصره

  .هاي چاپ پس از وصول به حساب درآمد عمومي كشور واريز خواهد شد دستمزد، پرسنل شاغل و هزينه
ها، سازمانها، نهادهاي مـذكور در ايـن قـانون نظـارت              ه عملكرد وزارتخانه  وزارت ارشاد اسالمي موظف است نسبت ب      :4تبصره

تخلف جهت تعقيب قانوني مورد يا موارد را به مراجـع صـالحه قـضايي احالـه داده و نتيجـه را از طريـق                           كامل داشته با مشاهدة   
  .كميسيون ارشاد اسالمي مجلس به اطالع نمايندگان مجلس برساند

  .باشد  تخلف از اين قانون در حكم تصرف غير مجاز در اموال دولتي ميهرگونه هزينه و:5تبصره
هيـأت   ماه پس از ابالغ تهيـه و بـه تـصويب       4نامه اجرايي اين قانون را ظرف         وزارت ارشاد اسالمي مكلف است آئين     :6تبصره

  .وزيران برساند
هم مهرماه يكهزار و سيصد و شصت و پـنج    شنبه بيست و ن     روز سه   قانون فوق مشتمل بر مادة واحده و شش تبصره در جلسة          

  . به تأييد شوراي نگهبان رسيده است13/8/1365مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 
  اكبر هاشمي:        رئيس مجلس شوراي اسالمي                                                                                        

  ق:2423شماره                                                                                                                                     
                                    2/12/1372  

 ايـران طـرح نحـوه مجـازات         االسالم والمسلمين جناب آقاي هاشمي رفسنجاني رياست محترم جمهوري اسـالمي            حضرت حجه 
نماينـد كـه يـك فوريـت آن در جلـسه علنـي روز يكـشنبه مـورخ                     هاي غير مجاز مـي      اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت       

 مجلس شوراي اسـالمي بـا اصـالحاتي تـصويب و بـه              24/11/1372 تصويب شده بود در جلسه علني روز يكشنبه مورخ           4/7/1372
  .گردد است در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم قانون اساسي به پيوست ارسال ميتأييد شوراي نگهبان رسيده 

   نوريعلي اكبر ناطق:رئيس مجلس شوراي اسالمي                                                                               
               58849شماره                                                                                                            

                                                                                                                                         5/12/1372  
  وزارت دادگستري

نمايند كه در جلسة علني روز يكشنبه مـورخ   هاي غير مجاز مي ه در امور سمعي و بصري فعاليت    قانون نحوه مجازات اشخاصي ك    
 بـه تأييـد شـوراي       27/11/1372ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و دو مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ                  بيست و چهارم بهمن   

  .گردد ت، به پيوست جهت اجرا ابالغ مي واصل شده اس2/12/1372ق مورخ :2423نگهبان رسيده و طي نامه شماره 
  اكبر هاشمي رفسنجاني:          رئيس جمهور                                                                                               

  ندنماي هاي غير مجاز مي قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت         
هر شخصي كه مبادرت به هرگونه اعمالي براي معرفي آثار سمعي و بصري غير مجاز به جاي آثـار مجـاز نمايـد و يـا موجـب                       :1ماده

تضييع حقوق صاحبان اثر شود، اعم از جعل برچسب رسمي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي الصاق شده بر روي نوار و يا تعويض نوار                       



اي برچسب و نظائر آن، برچسب مورد عالوه بر مجازات جعل و پرداخت خسارت وارده در جائي كـه                   يا محتواي داخل كاست نوار دار     
تضييع حق موجب خسارت مالي است در صورت مطالبه به صاحبان اثر به جريمه نقدي از دوميليون ريال تا بيـست ميليـون ريـال                         

  .شود محكوم مي
  .نظر كارشناسي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي را مالك عمل قرار دهدتواند  در مرحله تشخيص عمل ارتكابي دادگاه مي:تبصره
هرگونه فعاليت تجاري در زمينه توليد، توزيع، تكثير و عرضة نوارهـاي صـوتي و تـصويري نيـاز بـه اخـذ مجـوز از وزارت                           :2ماده

  .ن ريال محكوم خواهند شدمتخلفين از اين امر به جريمه نقدي از يك ميليون تا ده ميليو. فرهنگ و ارشاد اسالمي دارد
نيروهاي انتظامي موظفند ضمن ممانعت از فعاليت اينگونه افراد و مراكز نسبت به پلمـپ اينگونـه مراكـز و دسـتگيري                      :1تبصره

  .افراد طبق موازين قضائي اقدام نمايند
  .گير مسؤول خواهد بود هاي حقوقي، باالترين مقام اجرائي تصميم در خصوص شخصيت:2تبصره
عوامل توليد، توزيع، تكثير و دارندگان آثار سمعي و بصري غير مجاز اعم از اينكه عوامل مـذكور مجـوز فعاليـت از وزارت                        :3ماده

فرهنگ و ارشاد اسالمي داشته باشند و يا بدون مجوز باشند با توجه به محتواي محصول حسب مورد عالوه بر ابطال مجوز به يكـي                         
  :اهند شداز مجازاتهاي مشروحه ذيل محكوم خو

عوامل اصلي توليد، تكثير و توزيع عمده آثار سمعي و بصري مستهجن در مرتبه اول به يـك تـا سـه سـال حـبس و ضـبط                     :الف
تجهيزات مربوطه و دويست ميليون ريال محكوم خواهند شد و در هر حال چنانچه از مصاديق افساد فـي االرض شـناخته شـود بـه                     

  .گردند مجازات آن محكوم مي
 ، كـارگردان، فيلمبـردار، بـازيگران    .گـذار  سـرمايه (وامل اصلي توليد آثار سمعي و بصري عبارت هستند از تهيه كننـده            ع:1تبصره

  .نقشهاي اصلي
  .گردد تلقي مي» عمده«بعنوان » ده نسخه«تعداد نوار بيش از :2تبصره
ضربه و يا جزاي نقدي از يـك ميليـون تـا             74به مجازات شالق تا     » الف«ساير عوامل توليد، تكثير و توزيع موضوع بند         :3تبصره

  .شوند پنجاه ميليون ريال محكوم مي
 حسب مورد به جريمه نقدي از يكصد        .»الف«موضوع بند (كنندگان آثار سمعي و بصري كمتر از ده نسخه            تكثير و توزيع  :4تبصره

  . ضربه شالق محكوم خواهند شد74 تا 30هزار ريال تا يك ميليون ريال يا 
شود كه محتواي آنها نمايش برهنگي زن و مرد يا اندام تناسلي و يا                به آثاري گفته مي   » مستهجن«ر سمعي و بصري     آثا:5تبصره

  .نمايش آميزش جنسي باشد
هاي شو و نمايشهاي مبتذل در مرتبه اول به سه ماه تا يكسال حـبس و يـا                  ت  تهيه و توزيع و تكثير كنندگان نوارها و ديسك        :ب

 ميليون ريال جزاي نقدي و در مرتبه دوم به تحمل يكسال تا سه سال حبس و يا پنج ميليـون ريـال تـا سـي              دو ميليون ريال تا ده    
ميليون ريال جزاي نقدي و در صورت تكرار به سه تا ده سال حبس و يا ده ميليون ريال تا پنجاه ميليون ريال جزاي نقدي و ضبط                           

  .شوند  محكوم ميكليه تجهيزات مربوطه  بنا به مراتب به عنوان تعزير
ها و صور قبيحه بوده و مضمون مخالف شريعت         گردد كه داراي صحنه     به آثاري اطالق مي   » مبتذل«آثار سمعي و بصري     :1تبصره



  .گيري كند و اخالق اسالمي را تبليغ و نتيجه
ار تا پنج ميليون ريـال و       دارندگان نوارها و ديسكتهاي مستهجن و مبتذل موضوع اين قانون به جزاي نقدي از پانصد هز               :2تبصره

  .ضمناً الزم است نوارها و ديسكتهاي مكشوفه امحاء گردد. نيز ضبط تجهيزات و نوارها محكوم خواهند شد
فروش و تكثير نوارهاي غيـر مجـاز موضـوع ايـن قـانون موجـب اعمـال                    استفاده از صغار براي نگهداري، نمايش، عرضه،      :3تبصره

  .ل خواهد بودحداكثر مجازاتهاي مقرره براي عام
  .رسيدگي به جرائم مشروحه موضوع اين قانون در صالحيت دادگاههاي انقالب است:4ماده
گردد به وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمي            كليه وسايل و تجهيزات مربوطه كه بر  اساس اين قانون از محكومين ضبط مي              :5ماده

  .شود ها نيز به همين نحو عمل مي جع ذيصالح در شهرستانشود در خصوص وسايل و تجهيزات تحصيل شده از سوي مرا تحويل مي
قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و يازده تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و چهارم بهمن مـاه يكهـزار و سيـصد و                           

  . به تأييد شوراي نگهبان رسيده است27/11/1372هفتاد و دو مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 
  اكبر ناطق نوري  علي:      رئيس مجلس شوراي اسالمي                                                                                      

  اهللا الرحمن الرحيم بسم                                                                   
  ق:3672      شماره                                                                                                                              

                                                                                                                                          30/11/73   
االسالم والمسلمين جناب آقاي هاشمي رفـسنجاني رياسـت محتـرم جمهـوري اسـالمي ايـران طـرح ممنوعيـت                       حضرت حجت 

 مجلـس شـوراي اسـالمي بـا         23/11/1373 كـه در جلـسه علنـي روز يكـشنبه مـورخ              .هاي بشقابي آنت(اي  بكارگيري آنتهاي ماهواره  
رسيده است در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم قـانون اساسـي بـه                اصالحاتي در عنوان و متن تصويب و به تأييد شوراي نگهبان            

  .گردد پيوست ارسال مي
  علي اكبر ناطق نوري  :       رئيس مجلس شوراي اسالمي                                                                                   

  72272شماره                                                                                                                                           
                                                                                                                                         6/12/1373  

  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي:ت كشوروزار
قانون ممنوعيت بكار گيري تجهيزات دريافت از ماهواره كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و سوم بهمن ماه يكهـزار و                       

 به تأييد شوراي نگهبان رسـيده و طـي نامـه شـماره     26/11/1373سيصد و هفتاد و سه مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ       
  .گردد  واصل شده است به پيوست جهت اجرا ابالغ مي30/11/1373ق مورخ :3672

  اكبر هاشمي رفسنجاني:رئيس جمهور                                  
  قانون ممنوعيت بكارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره                                    

تفاده از تجهيزات دريافت از ماهواره جز در مواردي كـه قـانون تعيـين كـرده اسـت                   به موجب اين قانون ورود، توزيع و اس       :1ماده
  .باشد ممنوع مي



آوري   وزارت كشور موظف است با استفاده از نيروهاي انتظامي و يا نيروي مقاومت بسيج در اسرع وقـت نـسبت بـه جمـع                       :2ماده
  .تجهيزات دريافت از ماهواره اقدام نمايد

بعـد از انقـضاي مهلـت       . باشد  هيزات موجود دريافت از ماهواره از تاريخ تصويب اين قانون يك ماه مي            آوري تج   مهلت جمع :تبصره
  .كنندگان به مجازاتهاي تصريح شده در اين قانون محكوم خواهند شد مذكور استفاده

توزيع تجهيزاتي كـه    وزارت كشور موظف است با هماهنگي وزارت اطالعات با وسايل ممكن نسبت به جلوگيري از ورود و                  :3ماده
گيرد اقدام نمايد و ضمن توقيف وسايل فوق عاملين آن را با وسـائل تـوقيفي بـه     صرفاً براي دريافت از ماهواره مورد استفاده قرار مي   

  .نحوه هماهنگي در آئين نامه اجرايي مشخص خواهد شد. مراجع صالحه قضائي معرفي نمايد
ضوع اين قانون جهت توسعه پوشش راديو و تلويزيـوني كـشور در اختيـار سـازمان                 كليه كاالهاي ضبط و مصادره شده مو      :تبصره

  .گيرد صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران قرار مي
  .هاي منحرف كننده را در جامعه تبيين نمايند كليه دستگاههاي فرهنگي كشور موظفند اثرات مخرب استفاده از برنامه:4ماده
توانند نـسبت بـه ضـبط و پخـش             مي .هاي تصويري   مؤسسه رسانه (ت فرهنگ و ارشاد اسالمي      سازمان صدا و سيما و وزار     :5ماده

  .ها و مباني فرهنگ اسالمي و ملي نباشد اقدام نمايند هاي ماهواره كه مغاير با ارزش آندسته از برنامه
  .باشند ون مستثني ميهاي وابسته از شمول اين قان هاي صدا و سيما، پست و تلگراف و تلفن و سازمان دستگاه:6ماده

ها، تجهيزات توليد و پخش و لوازم يدكي متعلق به آنها،             صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران به منظور واردات فرستنده         :تبصره
هاي پست و     هاي دولتي نظير وزارتخانه     ها و سازمان    مواد اوليه توليد فيلم و سريال از اخذ مجوز ورود و گواهي عدم ساخت وزارتخانه              

  .باشد لگراف و تلفن، صنايع و بازرگاني و گواهي سازمان انرژي اتمي و ثبت سفارش وزارت بازرگاني معاف ميت
ها و سازمانهايي كه براي انجام وظايف قانوني خويش الزم است از تجهيزات دريافت از ماهواره استفاده نمايند بايد              دستگاه:7ماده

  .هاي اطالعات و پست و تلگراف و تلفن كسب نمايند مي با هماهنگي وزارتخانهمجوز الزم را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسال
وارد كنندگان، توليد كنندگان و توزيع كنندگان تجهيزات دريافت از ماهواره عالوه بـر ضـبط و مـصادره امـوال مكـشوفه                       :8ماده

  .گردند ها به مجازات ده تا يكصد ميليون ريال محكوم مي توسط دادگاه
اده كنندگان از تجهيزات دريافت از ماهواره عالوه بر ضبط و مصادره اموال مكشوفه به مجازات نقدي از يك ميليـون                     استف:9ماده

  .گردند تا سه ميليون ريال محكوم مي
حمل، نگهداري، نصب و تعمير تجهيزات دريافت از ماهواره ممنوع و مرتكبين به مجازات نقدي از يك تا پنج ميليون ريـال                      :الف
  .گردند ميمحكوم 
هاي اجراي ايـن       آن جهت تأمين هزينه    .%100( اين قانون به خزانه واريز و صددرصد         9 و   8وجوه دريافتي بابت مجازات مواد      :ب

هاي كشور و فرهنـگ و ارشـاد اسـالمي و سـازمان صـدا و سـيماي جمهـوري                      قانون و مقابله با تهاجم فرهنگي در اختيار وزارتخانه        
  .شود تا در حدود اعتبارات مصوب بودجه ساالنه كل كشور به مصرف برسد مياسالمي ايران قرار داده 

هاي ذيـربط موظفنـد بـا اسـتفاده از            وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي با همكاري وزارت پست و تلگراف و تلفن و سازمان              :10ماده
هـاي مخـرب و مبتـذل         ه عليه برنامه  المللي در جهت حراست از مرزهاي فرهنگي كشور و حفظ كيان خانواد             اهرمهاي حقوقي و بين   



  .ماهواره اقدام الزم را انجام دهند
ها تبليغاتي از طرق مختلف توسط مطبوعات ، صدا و سيما يا تبليغات شـهري كـه متـضمن جـواز اسـتفاده از                          نشر آگهي :تبصره

  .باشد ممنوع است هاي ماهواره مي برنامه
  .نامه اجرايي آن را تهيه و تصويب نمايد ويب اين قانون آئيندولت موظف است ظرف مدت يكماه از تاريخ تص:11ماده

مـاه يكهـزار و سيـصد و     قانون فوق مشتمل بر يازده ماده و چهار تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و سـوم بهمـن                
  . به تأييد شوراي نگهبان رسيده است26/11/1373هفتاد و سه مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 

  علي اكبر ناطق نوري:رئيس مجلس شوراي اسالمي                                          
قانون استفساريه از مؤسسات و واحدها و مراكز فرهنگي مندرج در قـانون اهـداف و وظـايف وزارت                   

 قانون اصـالح مـوادي از قـانون اصـالح           .35( ماده   .6( و تبصره  1365فرهنگ و ارشاد اسالمي مصوب      
  1371دي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب موا

  :موضوع استفسار
منظور از مؤسسات و واحدهاي فرهنگي مندرج در قانون تعطيل مؤسسات و واحدهاي آموزشي و تحقيقاتي و فرهنگي كه بدون                    

د اسالمي با توجه كليه مؤسسات و مراكز فرهنگي است كه وزارت فرهنگ و ارشا:1372مصوب :شود  اخذ مجوز قانون داير شده و مي
  به قانون اهداف و وظايف خود و ساير قوانين و مقررات مجاز به صدور اجازة تأسيس ، انحالل و نظارت بر فعاليت آنهاست؟

ناظر بـه مؤسـسات     :1371مصوب  : قانون اصالح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم         .35( ماده .6(مراكز فرهنگي مذكور در تبصره    
  باشد؟ ي نيز ميانتشاراتي و مطبوعات

  :نظر مجلس
منظور از مؤسسات و واحدهاي فرهنگـي منـدرج در قـانون تعطيـل مؤسـسات و واحـدهاي آموزشـي و تحقيقـاتي و                    :واحده  ماده

باشد كه وزارت فرهنگ       كليه مؤسسات و مراكز فرهنگي مي      .1372مصوب  ( شود  فرهنگي كه بدون اخذ مجوز قانوني داير شده و مي         
توجه به قانون اهداف و وظايف خود و ساير قوانين و مقررات مجاز به صدور اجازة تأسيس ، انحـالل و نظـارت بـر    و ارشاد اسالمي با   
  .فعاليت آنها است

 نـاظر بـه مؤسـسات       .1371مـصوب   ( قانون اصالح موادي از قانون مالياتهـاي مـستقيم         .35( ماده .6(مراكز فرهنگي مذكور در تبصره    
  .اشدب انتشاراتي و مطبوعاتي نيز مي

ماه يكهزار و سيـصد و هفتـاد و شـش             تفسير فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ سي و يكم فروردين               
  . به تأييد شوراي نگهبان رسيده است10/2/1376مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 

                    لي اكبر ناطق نوريع: رئيس مجلس شوراي اسالمي                                         
  11820شماره                                                                                       

                              4/3/1377  
  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي  



به مورخ سيزدهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و هفت            قانون محل دفاتر روزنامه و مجله كه در جلسه علني روز يكشن           
ق مـورخ  :2035 بـه تأييـد شـوراي نگهبـان رسـيده و طـي نامـه شـماره                 23/2/1377مجلس شوراي اسالمي تـصويب و در تـاريخ          

  .گردد  واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابالغ مي27/2/1377
   سيد محمد خاتمي–ئيس جمهور ر                                     

  قانون محل دفاتر روزنامه و مجله                                                       
 و نيـز فعاليـت شـغلي صـاحبان     22/12/1364 قـانون مطبوعـات مـصوبه     .1(تأسيس دفاتر مطبوعات موضـوع مـاده      :ماده واحده 

و يا مجتمعي كـه بطـور كامـل در اختيـار روزنامـه و مجلـه قـرار گيـرد و همچنـين                        ها در واحد مسكوني مستقل        ها و مجله    روزنامه
  .ساختمانهاي اداري و تجاري و استيجاري بال مانع است

هيـأت  هاي كشور و فرهنگ و ارشاد اسالمي ظرف سه ماه تهيه و به تـصويب   آئين نامه اجرائي اين قانون توسط وزارتخانه    :تبصره
  .وزيران خواهد رسيد

فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ سيزدهم ارديبهـشت مـاه يكهـزار و سيـصد و                         قانون  
  . به تأييد شوراي نگهبان رسيده است23/2/1377هفتادو هفت مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 

  ي اكبر ناطق نوريعل: رئيس مجلس شوراي اسالمي                                         
   ق – 616شماره                                                                                                                                        

28/12/1379  
  حضرت حجت االسالم و المسلمين جناب آقاي سيد محمد خاتمي 

  ي ايران رياست محترم جمهوري اسالم
 دولت در مورد تشكيل بنياد فرهنگي و هنـري رودكـي كـه در جلـسه علنـي روز                    26/4/1379 مورخ   15011/20822اليحه شماره   

اجـراي اصـل    ، در    مجلس شوراي اسالمي با اصالحاتي تصويب و به تائيد شوراي نگهبـان رسـيده اسـت                7/12/1379يكشنبه مورخ   
  .مي گردد قانون اساسي ارسال يكصد و بيست و سوم 

   مهدي كروبي –رئيس مجلس شوراي اسالمي                                                                                                    
  59813شماره                                                                                                                                       

                                                                                                                                   11   /1/1380   
  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي 

 علني روز يكشنبه مورخ هفتم اسفندماه يكهـزار و سيـصد و هفتـاد و نـه                  قانون تشكيل بنياد فرهنگي و هنري رودكي كه در جلسه         
ق مـورخ   :616 بـه تائيـد شـوراي نگهبـان رسـيده و طـي نامـه شـماره                   25/12/1379مجلس شوراي اسالمي تـصويب و در تـاريخ          

  .  واصل گرديده است، به پيوست جهت اجرا ابالغ مي گردد28/12/1379
   سيدمحمد خاتمي –رئيس جمهور 

   بنياد فرهنگي و هنري رودكيلقانون تشكي    



 به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي اجازه داده مي شود از طريق ادغـام واحـدهاي تـاالر رودكـي و مجموعـه فرهنگـي                          –ماده واحده   
آزادي نسبت به تشكيل بنياد فرهنگي و هنري رودكي به صورت موسسه عمومي غيـر دولتـي و زيـر نظـر وزارت فرهنـگ و ارشـاد                            

  ق:406شماره                                                                                                                  .سالمي اقدام كندا

                                   12/10/1379  
  االسالم والمسلمين جناب آقاي سيد محمد خاتمي حضرت حجت

  ي اسالمي ايرانرياست محترم جمهور
اي كـه در      افزارهـاي رايانـه      دولت در مورد حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم        14/5/1377 مورخ   30878/16791اليحه شماره   

 مجلس شوراي اسالمي با اصالحاتي تصويب و به تأييد شوراي نگهبان رسيده اسـت، در             4/10/1379جلسه علني روز يكشنبه مورخ      
  .گردد  قانون اساسي ارسال مي.123( سوماجراي اصل يكصد و بيست و

  مهدي كروبي:    رئيس مجلس شواي اسالمي                       
  45471شماره                                                                                                                                        

                                     14/10/1379  
  ريزي كشور سازمان مديريت و برنامه 

ماه يكهزار و سيـصد   اي كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ چهارم دي افزارهاي رايانه قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم   
اي تأييـد نگهبـان رسـيده و طـي نامـه شـماره               به تأييد شور   10/10/1379و هفتاد و نه مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ            

  .گردد  واصل گرديده است، به پيوست جهت اجرا ابالغ مي12/10/1379ق مورخ :406
  سيد محمد خاتمي:   رئيس جمهور                                   

  اي افزارهاي رايانه قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم                        
نحـوه تـدوين و     . اي متعلق به پديدآورنده آن اسـت        افزار رايانه   برداري مادي و معنوي نرم      حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره      :1دهما

وسـه سـال از تـاريخ         مـدت حقـوق مـادي سـي       . افزار خواهد بود    اي نيز مشمول احكام نرم      ها در محيط قابل پردازش رايانه       ارائه داده 
  .حقوق معنوي نامحدود استافزار و مدت   پديدآوردن نرم

آئين نامه مربوط     شود،  افزار به عنوان اختراع شناخته مي       در صورت وجود شرايط مقرر در قانون ثبت عالئم و اختراعات، نرم           :2ماده
  .به اين ماده به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد

تواند آنها را بـراي       انون برخوردار است و هيچ كس نمي      افزار است از حمايت اين ق       اي كه معرف نرم     نام، عنوان و نشانه ويژه    :3ماده
 .13(افزار ديگري از همان نوع يا مانند آن به ترتيبي كه القاي شبهه كند بكار برد در غير اين صورت به مجازات مقـرر در مـاده                              نرم

  .اين قانون محكوم خواهد شد
افزارهـاي    آيد متعلق به دارنده حقـوق نـرم         ارهاي ديگر پديد مي   افز  افزاري كه به واسطه نرم      حقوق ناشي از آن بخش از نرم      :4ماده

  .واسط نيست
  .افزارهاي اوليه مجاز است افزارها با رعايت حقوق مادي نرم پديدآوردن نرم افزارهاي مكمل و سازگار با ديگر نرم:5ماده



  :نصورتافزار ها ممكن است ناشي از استخدام و يا قرارداد باشد در اي پديدآوردن نرم:6ماده
  .بايد نام پديد آورنده توسط متقاضي ثبت به مراجع ياد شده در اين قانون به منظور صدور گواهي ثبت، اعالم شود:الف
افزار مورد نظر بوده و يا پديـد آوردن آن جـزء موضـوع قـرارداد باشـد،                    اگر هدف از استخدام يا انعقاد قرارداد، پديدآوردن نرم        :ب

افزار متعلق به استخدام كننده يا كارفرماست، مگر اينكه در قرارداد به صورت ديگـري   ير و توسعه نرم حقوق مادي مربوط به حق تغي     
  .بيني شده باشد پيش

افزاري كه به طريق مجاز براي استفاده شخصي تهيه شده است چنانچه به               هاي پشتيبان و همچنين تكثير نرم       تهيه نسخه :7ماده
  .د، بالمانع استطور همزمان مورد استفاده قرار نگير

 اين قانون پس از صدور تأييديه فني توسـط شـوراي عـالي انفورماتيـك حـسب مـورد                    2و1افزارهاي موضوع مواد    ثبت نرم :8ماده
  .پذيرد توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و يا مرجع ثبت شركتها انجام مي

ي مسموع است كه پيش از اقامه دعـوي، تأييديـه           دعواي نقض حقوق مورد حمايت اين قانون، در صورتي در مراجع قضاي           :9ماده
عالوه بر تأييديه مزبور، تقاضاي ثبـت نيـز بايـد بـه مرجـع                 در مورد حق اختراع،   .  اين قانون صادر شده باشد     .8(فني يادشده در ماده   

  .ربط تسليم شده باشد ذي
اي   نده آن مدعي اختراع بودن آن است، كميتـه        افزارهايي كه پديدآور     در مورد نرم   8براي صدور تأييديه فني موضوع ماده     :10ماده

اعضاي ايـن كميتـه مركـب از سـه كارشـناس ارشـد       . شود زير نظر شوراي عالي انفورماتيك تشكيل مي» كميته حق اختراع«به نام  
ق بـه انتخـاب   نماينده سازمان ثبت اسناد و امالك كشور و يك كارشناس حقو افزار به عنوان نمايندگان شوراي عالي انفورماتيك،        نرم

  .شوراي عالي انفورماتيك خواهد بود
 خالف اخالق   وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي    افزارهايي كه تشخيص      شورا مكلف است از صدور تأييديه فني براي نرم        :11ماده

دو  بايد ظرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي. اسالمي و عفت عمومي سالمت شخصيت كودكان و نوجوانان باشند خودداري كند
  .هفته راجع به استعالم كتبي شوراي عالي انفورماتيك اعالم نظر كند

اي مجاز،    هاي تجاري رايانه    و ساماندهي فعاليت  . ………به منظور حمايت عملي از حقوق ياد شده در اين قانون، نظم             :12ماده
زاتهـاي مربـوط بـه تخلفـات صـنفي          مجا. اي توسط اعضاي صنف ياد شده تحت نظارت شورا به وجود خواهد آمد              نظام صنفي رايانه  

  .خواهد بود:اي آن  و اصالحيه13/4/1359مصوب :هاي جرائم ياد شده در اليحه قانوني امور صنفي مربوط، برابر مجازات
هركس حقوق مورد حمايت اين قانون را نقض نمايد عالوه بر جبران خسارت به حبس از نود و يك روز تـا شـش مـاه و           :13ماده

  .گردد  ريال مي.000/000/50( تا .000/000/10( ميليونجزاي نقدي از ده
  .شود خسارات شاكي خصوصي از اموال شخصي مرتكب جرم جبران مي:تبصره
  .ها با انتخاب و هزينه او آگهي شود تواند تقاضا كند مقاد حكم دادگاه در يكي از روزنامه شاكي خصوصي مي:14ماده
 مورد حمايت اين قانون خواهد بود كه موضوع براي نخستين بـار در ايـران                 ورتي در ص  .1(رسيدگي جرم مذكور در ماده    :15ماده

  .توليد و توزيع شده باشد
 در صورتي مورد حمايت اين قانون خواهد بود كه موضوع براي نخستين بـار در ايـران توليـد و         .1(حقوق مذكور در ماده   :16ماده



  .توزيع شده باشد
هـاي مربـوط      شامل مواردي از قبيل چگونگي صدور گـواهي ثبـت و تأييديـه فنـي و هزينـه                 نامه اجرائي اين قانون       آئين:17ماده

هاي فرهنـگ   ريزي  كشور و با هماهنگي وزارتخانه    اي، به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه        همچنين نحوه تشكيل نظام صنفي رايانه     
  .و ارشاد اسالمي و دادگستري به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد

فوق مشتمل بر هفده ماده و يك تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ چهارم دي ماه يكهزار و سيـصد و هفتـاد و نـه                    قانون  
  . به تأييد شوراي نگهبان رسيده است10/10/1379مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 

  دي كروبيمه:رئيس مجلس شوراي اسالمي                                                 
  فروشان از پرداخت ماليات قانون معافيت مؤسسات انتشاراتي و كتاب                          
از تاريخ ابالغ اين قانون ناشران و فروشندگان كتاب و مطبوعات اعم از اشخاص حقيقي يا حقـوقي كـه داراي مجـوز              :ماده واحده 

هــا و ســاير  همچنــين نويــسندگان، متــرجمين، ويراســتاران، گرافيــستباشــند و  فعاليــت از وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمي مــي
  .باشند هاي مطبوعاتي و انتشاراتي معاف مي پديدآورندگان آثار فرهنگي مكتوب از پرداخت ماليات بر درآمد موضوع فعاليت

و ارشـاد اسـالمي     مالك تشخيص مصاديق موارد مذكور در ماده واحده در صورتي كه مشخص نباشد با وزارت فرهنـگ                  :1تبصره
  .است

اعتبار مورد نياز براي معافيت مالياتي مطبوعات و ساير موارد، از محل سهم وزارت فرهنگ و ارشاد اسـالمي از افـزايش                      :2تبصره
  .گردد، تأمين خواهد شد هاي اجاره تابلوهاي شهري كه به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه داري كل واريز مي درآمد آگهي

مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ نهم ارديبهشت ماه يكهـزار و سيـصد و هـشتاد                       قانون فوق   
  . به تأييد شوراي نگهبان رسيده است26/2/1380مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 

  مي كشورهاي عمو قانون تأسيس و نحوه اداره كتابخانه                                      
 هاي عمومي در سراسر كشور بـه موجـب ايـن            مديريت، نظارت و ساير امور كتابخانه       توسعه،  تأسيس، ساخت،تجهيز و بازسازي،   :1ماده

  .شود قانون انجام مي
  :گردد هاي عمومي كشور با تركيب زير تشكيل مي به منظور ايفاي وظايف مندرج در اين قانون، هيأت امناي كتابخانه:2ماده
  ..رئيس هيأت امناء(زير فرهنگ و ارشاد اسالميو:الف
  .رئيس شوراي عالي استانها:ب
  .ريزي كشور معاون ذيربط از سازمان مديريت و برنامه:ج
  .يك عضو از كميسيون فرهنگي به پيشنهاد آن كميسيون و تصويب مجلس شوراي اسالمي به عنوان ناظر:د
  .رئيس كتابخانه ملي ايران:ه
هاي علمي، فرهنگي كشور كه حداقل دونفر آنان را بانوان تشكيل دهند بـه پيـشنهاد وزيـر                ظران و شخصيت  پنج نفر از صاحبن   :و

شوند كه يك نفر از آنان به انتخاب وزير فرهنگ و  فرهنگ و ارشاد اسالمي و با حكم رئيس جمهور براي مدت چهار سال انتخاب مي            
  .اداره امور دبيرخانه را به عهده خواهد داشتارشاد اسالمي به عنوان دبير كل هيأت امناء مسئوليت 



  :باشد هاي عمومي كشور به شرح زير مي وظايف و اختيارات هيأت امناي كتابخانه:3ماده
  .هاي عمومي كشور  كتابخانه ريزي به منظور تأسيس، ساخت، تجهيز و توسعه و نظارت بر فعاليت برنامه:الف
  هاي عمومي بخش خصوصي و نظارت بر ارائه خدمات كتابخانههاي الزم براي حمايت  تصويب دستورالعمل:ب
  .هاي عمومي و اتخاذ تصميمات الزم بررسي گزارشهاي درخصوص وضعيت كتابخانه:ج
هاي اداري ، مالي، جذب و نگهداري نيـروي انـساني، امـور     هاي مورد نياز در زمينه ها و دستورالعمل   بررسي و تصويب بخشنامه   :د

اي و تجهيـزات، مبـادالت بـا سـاير مراكـز              ا و كمكها و نحوه هزينه كردن، تأمين كتاب و ساير منابع كتابخانه            مربوط به اخذ درآمده   
هاي عمـومي اسـتان، شهرسـتان، بخـش، شـهر و              هاي كتابخانه   ها، عضوگيري، امانت دادن كتاب، تشكيل انجمن        فرهنگي و كتابخانه  

  .هاي آنها روستا و هدايت فعاليت
  .بندي آنها هاي الزم براي درجه هاي عمومي و شاخص هاي مربوط به امور مختلف كتابخانه  سرانهتعيين معيارها و:ه
تشكيالت، ساختار، نحوة تأمين نيروي انساني، ضوابط و مقررات مورد نيـاز بـراي امـور مـالي و                     بررسي و تصويب شرح وظايف،    :و

  .هاي آن اداري دبيرخانه هيأت و ساير موارد مرتبط با مأموريت
  .هاي فرهنگي و هنري ها در زمينه فعاليت ريزي براي استفاده از امكانات كتابخانه برنامه:ز
  .هاي عمومي ريزي براي استفاده از امكانات كتابخانه برنامه:ح

يـق  هاي عمومي كشور با تأييد وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي داراي اعتبار بوده و از طر كليه مصوبات هيأت امناي كتابخانه :تبصره
  .شود دبير كل هيأت مذكور ابالغ مي

هـا، اتخـاذ      هاي مورد نياز از وضـعيت كتابخانـه          اين قانون، تهيه گزارش    .3(به منظور حسن اجراي وظايف مندرج در ماده         :4ماده
صوبات هاي الزم بر اساس سياستهاي مصوب هيأت امناء و نظارت و پيگيـري مـ            روشهاي هماهنگ و استاندارد، تهيه طرحها و برنامه       

  .گردد هاي عمومي كشور زير نظر  رئيس هيأت امنا تشكيل مي ،دبيرخانه هيأت امناي كتابخانه
هاي مورد نياز از وضعيت      دبير كل مسئوليت اداره كليه امور دبيرخانه و اجراي وظايف مندرج در اين قانون و تهيه گزارش                :تبصره
هاي الزم براساس سياستهاي مصوب هيـأت امنـا و نظـارت و               ه طرحها و برنامه   تهي  ها، اتخاذ روشهاي هماهنگي و استاندارد،       كتابخانه

  .پيگيري مصوبات را بر عهده دارد
  :هاي عمومي به شرح زير است ها و كتابخانه منابع مالي براي اداره امور دبيرخانه هيأت امنا انجمن:5ماده
  .هاي دولت در بودجه ساليانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي كمك:الف
  . اين قانون.6(درآمدهاي حاصله موضوع ماده:ب
  .المللي هاي مردمي سازمانها، و مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي و بخش خصوصي و مجامع بين هدايا و كمك:ج
  .موقوفات:د
 حـق   هـاي فرهنگـي آموزشـي مـرتبط و دريافـت            هاي عمومي از محل انجام فعاليـت        درآمدهاي اختصاصي انجمنها و كتابخانه    :ه

  .عضويت
هـاي سـنواتي    ها و معيارهاي قابـل قبـول در بودجـه           تواند اعتبارات تخصيصي خود را براي نيل به حداقل سرانه           دولت مي :تبصره



  .وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي پيش بيني نمايند
ها در اختيار انجمنهـاي       بخانه از درآمدهاي خود را به منظور اداره امور كتا         درصد  فند همه ساله حداقل نيم    ها مكل   شهرداري:6ماده
  .هاي عمومي شهر مربوطه قرار دهند كتابخانه
هاي عمومي استان و ايجاد هماهنگي و بررسي و پيشنهاد برنامه و بودجه، عملكرد و                 به منظور تشكيل انجمنهاي كتابخانه    :7ماده

هـاي عمـومي اسـتان بـا          ي مذكور، انجمن كتابخانه   ها  تراز مالي ساالنه آنها به هيأت امنا و نيز حل و فصل مسائل و مشكالت انجمن               
  :شود تركيب زير تشكيل مي

  .رئيس انجمن استان(استاندار:الف
  .دبير انجمن(رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي شهرستان:ب
  شهردار شهر مركز شهرستان:ج
  رئيس شوراي اسالمي شهرستان:د
ز آنان از بانوان باشد به پيشنهاد دبير انجمن و تصويب رئيس انجمن             پنج نفر از اشخاص حقيقي و حقوقي كه حداقل يك نفر ا           :ه

  طبق دستورالعمل هيأت امنا
  :هاي عمومي شهرستان عبارتند از وظايف انجمن كتابخانه:9ماده
  .هاي تحت پوشش و ارائه آن به انجمن استان مطالعه، بررسي و تدوين برنامه و بودجه ساالنه جاري و عمراني كتابخانه:الف
هـاي دولتـي در زمينـه سـاخت، تجهيـز، تكميـل و بازسـازي               و ساير دستگاه   همكاري با وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي      :ب

  ها  كتابخانه
  .هاي تحت پوشش جذب، نگهداري و انجام ساير امور اداري مربوط به نيروي انساني شاغل در كتابخانه:ج
  .ها غير نقدي به كتابخانههاي نقدي و  تشويق به اهداي زمين، كتاب و ساير كمك:د
  .افتتاح حساب مخصوص در يكي از بانكهاي دولتي در محل، براي نگهداري وجوه حاصل شده از محل كمك و درآمدها:ه
  .هاي عمومي استان تهيه و ارسال گزارش عملكرد و تراز مالي ساالنه انجمن در پايان هر سال جهت بررسي به انجمن كتابخانه:ز

ها، شهرها و روستاهايي كه داراي شرايط الزم          تواند در بخش    هاي عمومي استان با تصويب هيأت امنا مي         بخانهانجمن كتا :10ماده
  .هاي عمومي بخش، شهر و روستا اقدام نمايد هستند نسبت به تشكيل انجمن كتابخانه

اي عمومي شهرستان و تركيب     ه  هاي عمومي بخش و روستا در چهارچوب وظايف انجمن كتابخانه           وظايف انجمن كتابخانه  :تبصره
هاي عمومي شهرستان به موجب دستورالعملي است كه به تصويب هيأت امنا  هاي مذكور با لحاظ نوع اعضاي انجمن كتابخانه انجمن

  .رسد مي
نامه   ينهاي عمومي و امور اداري، مالي، و استخدامي آنها در آي            تكليف مالكيت اموال منقول و غير منقول دولتي كتابخانه        :11ماده

ها و منابع نقدي و غير نقدي اهـدايي اختـصاص داده شـده بـه انجمـن در حكـم                       اجرايي اين قانون مشخص خواهد شد، لكن كمك       
هاي عمومي كـشور و طبـق نظـر اهـدا كننـده               دارايي و اموال انجمن محسوب و در چهارچوب ضوابط مصوب هيأت امناي كتابخانه            

  .شود استفاده و هزينه مي
هـا   هاي عمومي به عنوان نهـاد عمـومي غيـر دولتـي از اسـتقالل مـالي برخـوردار بـوده و هيـأت امنـا انجمـن                 خانهكتاب:1تبصره



  .شوند هاي آنها از اركان آن محسوب مي دبيرخانه
بـن    ، احمـد   .ع(ماهللا عليها، حضرت عبدالعظي     ، حضرت معصومه سالم   .ع(هاي آستان قدس رضوي     كتابخانه ملي، كتابخانه  :2تبصره

اهللا العظمي مرعشي نجفي و كتابخانه مجلس شوراي اسـالمي تـابع ضـوابط و مقـررات مربـوط بـه خـود و                          كتابخانه آيت    ، .ع(موسي
  .باشند هاي  وقفي تابع وقفنامه مي كتابخانه

هاي خصوصي اشخاص كه با حفظ مالكيت خود و بدون وقف نمودن آن را مورد استفاده عمـومي قـرار داده يـا                    كتابخانه:3تبصره
  .واهند داد از شمول حكم اين ماده خارج استخ

هاي عمومي براسـاس طرحهـاي        توانند مقدار مناسب از اراضي متعلق به خود را براي ساختمان كتابخانه             ها مي   شهرداري:12ماده
لـت نيـز   هاي دولتـي يـا وابـسته بـه دو     موسسات و شركت. ها قرار دهند توسعه شهري به صورت بالعوض در اختيار انجمن كتابخانه        

  .مجازند زمين و ابنيه مورد نياز را براي ساختن كتابخانه عمومي به صورت بالعوض واگذار نمايند
هاي عمـومي را كـه براسـاس معيارهـاي مـذكور در               هاي مورد نياز كتابخانه      وزارت مسكن و شهرسازي مكلف است فصل       :تبصره

منظور نموده و مشاورين طرف قرارداد خـود را ملـزم بـه رعايـت آنهـا                 شود در طرحهاي توسعه        اين قانون تعيين مي    .3( ماده   .ه(بند
  .نمايد

هـاي عمـومي      نحوه رسميت يافتن جلسات و حدنصاب آراء الزم براي اخذ تصميمات هيأت امنـا و انجمنهـاي كتابخانـه                  :13ماده
  .نامه اجرايي اين قانون مشخص خواهد شد بخش، شهر و روستا در آيين استان، شهرستان،

آيين نامه اجرايي اين قانون توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي تهيه و حداكثر ظرف مدت سه ماه به تصويب هيـأت                      :14ماده
  .وزيران خواهد رسيد

 و اصالحات بعدي و ساير قوانين و مقررات مغاير با اين            2/10/44 عمومي در تمام شهرها مصوب        قانون تأسيس كتابخانه  :15ماده
  .گردد قانون لغو مي

هزار و سيصد و هشتاد       انون فوق مشتمل بر پانزده ماده و هشت تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ هفدهم اسفندماه يك                 ق
  . به تأييد شوراي نگهبان رسيده است25/12/82و دو مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 
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  وزارت دادگستري

منصفه كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و چهارم اسفند مـاه يكهـزار و سيـصد و هـشتاد و دو مجلـس                          هيأت  قانون  
 مجلس  19/1/1383 مورخ   1816 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره           17/1/1383شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ       

  ح./گردد شوراي اسالمي واصل گرديده است به پيوست جهت اجرا ابالغ مي
  رئيس جمهور:   سيد محمد خاتمي                                                      

  19/1/83 ،1816شماره                                                                                                                    
  منصفههيأت قانون                                                          

  .گيرد ميمنصفه در دادگاه صالحه صورت هيأت رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور :1ماده



  .گردد منصفه در دادگاههاي تحت نظر قوه قضائيه طبق اين قانون تشكيل ميهيأت 
منصفه از بين اصناف و گروههاي مختلف اجتماعي نظير روحانيون، اساتيد دانشگاه، دانـشجويان، پزشـكان،                هيأت  اعضاي  :2ماده

وران و تجـار   كالي دادگستري، كارمنـدان، هنرمنـدان، پيـشه   مهندسان، كارگران ، كشاورزان، نويسندگان، روزنامه نگاران، معلمان، و     
  .گردند براي مدت چهار سال انتخاب مي

منصفه هـر اسـتان از بـين اقـشار و صـنوف مختلـف از طريـق اعـالم عمـومي و                       هيأت  البدل    انتخاب اعضاي اصلي و علي    :3ماده
ممنـصفه هـر اسـتان در       هيـأت   . ورت علني خواهد بود   منصفه به قيد قرعه و به ص      هيأت  آوري تقاضاهاي داوطلبان عضويت در        جمع

دبيـر، مـسؤوليت اداره   . منـصفه انتخـاب خواهـد كـرد    هيـأت  اولين جلسه خود يكي از اعضاء را براي مدت دو سال به عنـوان دبيـر    
سـتان انتخـاب    منـصفه ا  هيـأت   حداقل يك ماه قبل از اتمام دوره مسؤوليت دبير، دبير جديد بـه وسـيله                . دبيرخانه را به عهده دارد    

  .خواهد شد
كند و با حضور رئيس شوراي اسالمي  امور اجرائي اين ماده در هر استان زير نظر رئيس قوه قضائيه يا فردي كه ايشان تعيين مي 

 كشي با حضور حداقل دو نفر از ناظرين         قرعه. شود  استان و دو نفر از نمايندگان آن استان به انتخاب مجلس به عنوان ناظر انجام مي               
  .معتبر است

  :منصفه بايد داراي  شرايط زير باشندهيأت اعضاء :4ماده
  .تابعيت جمهوري اسالمي ايران 
  .مسلمان بودن 
  .التزام عملي به قانون اساسي 
  .حداقل سي سال سن 
  .هاي اجتماعي عدم محروميت از فعاليت 
  .داشتن حداقل مدرك ديپلم يا معادل آن در علوم حوزوي 
هاي با جمعيت بيش از يك ميليون نفر، دويست و پنجاه             منصفه در استان تهران پانصد نفر و در استان        ت  هيأتعداد اعضاء   :5ماده

  .باشد نفر و در استانهاي با جمعيت كمتر از يك ميليون نفر، يكصدو پنجاه نفر مي
  .يابد منصفه رسميت ميهيأت پس از تعيين دو سوم اعضاء، :1تبصره
ترتيـب انجـام امـور      . منصفه جديد اقدام خواهد شد    هيأت  منصفه براي انتخاب    هيأت  يان دوره   حداقل سه ماه قبل از پا     :2تبصره

  .منصفه بعدي مشخص شده باشندهيأت منصفه، اعضاء هيأت بايد به نحوي باشد كه حداقل يك ماه قبل از اتمام دوره 
. شـوند  اكز استانها چهارده نفر انتخاب مـي      منصفه هر محكمه براساس قرعه در تهران بيست و يك نفر و در ساير مر              هيأت  :6ماده

منصفه دو روز قبل از زمان برگزاري دادگاه با دعوت از نمايندگان دادگستري و شـوراي شـهر مركـز اسـتان و وكيـل يـا         هيأت  دبير  
  .مي استحضور نمايندگان دادگستري و شوراي شهر در مراسم قرعه كشي الزا. دهد نماينده متهم و شاكي قرعه كشي را انجام مي

منصفه هر محكمه از يك صنف يا گروه اجتماعي نبايد بيش از دو نفر از طريـق قرعـه كـشي انتخـاب                      هيأت  در تركيب   :1تبصره
  .شوند



در صورتي كه به تشخيص دادگاه رسيدگي به اتهام فوريت داشته باشد و امكان رسيدگي نيز فراهم باشد، رعايت ده روز      :2تبصره
منصفه دادگاه را در هيأت منصفه موظف است ضمن همكاري با قاضي مربوطه اعضاء هيأت و دبير .  نيستمذكور در اين ماده الزامي
  .موعدمقرر معرفي نمايد

منـصفه تـشكيل شـده و رسـميت         هيأت  در تهران دادگاه با حضور حداقل يازده نفر و در استانها با حضور نه نفر از اعضاء                  :7ماده
  .منصفه آراء اكثريت حاضران خواهد بودهيأت گيري  مالك تصميم.خواهد يافت

  .منصفه موظفند تا پايان جلسات دادگاهها حضور داشته باشندهيأت اعضاء 
كند و بودجه آن از محل كمكهاي اهـدايي تـأمين خواهـد               منصفه انجام وظيفه مي   هيأت  منصفه زير نظر    هيأت  دبيرخانه  :8ماده

  .شد
ن عذر موجه در چهارجلسه متوالي يا شش جلسه متنـاوب در دادگـاه حاضـر                منصفه بدو هيأت  چنانچه هر يك از اعضاي      :9ماده

نشوند و يا به همين ترتيب از شركت در اتخاذ تصميمات خودداري كنند با حكم همان دادگاه به دوسال محروميـت از عـضويت در                         
  .شوند منصفه محكوم ميهيأت 

 جلسه دادگاه حاضر شود موظـف اسـت دو روز قبـل از جلـسه        منصفه كه به عذر موجه نتواند در      هيأت  هر يك از اعضاي     :تبصره
در صورتي كه سبب عذر بايد در اولين فرصت         . دادرسي، مراتب معذوريت خود را به طور كتبي و مستدل به استحضار دادگاه برساند             

 موجـه در قـانون آئـين        عـذر . گردد  صورت عذر وي غير موجه محسوب مي        در غير اين  . ممكن مراتب را به اطالع دادگاه رسانده شود       
 كميـسيون قـضائي و حقـوقي مجلـس شـوراي اسـالمي           28/6/1378مصوب  :در امور كيفري  –هاي عمومي و انقالب       دادرسي دادگاه 

  .احصاء شده است
كنند كـه بـدون در    اي در برابر قرآن كريم به خداوند متعال سوگند ياد مي       منصفه بعد از انتخاب در جلسه     هيأت  اعضاي  :10ماده

  .داري در راه احقاق حق و ابطال باطل انجام وظيفه كنند رايشهاي شخصي، گروهي و با رعايت صداقت، تقوي و امانتنظر گ
هـاي عمـومي و انقـالب در امـور كيفـري مـصوب        منصفه مطابق قانون آئين دادرسـي دادگـاه  هيأت رد صالحيت اعضاء    :11ماده

  .همانند رد صالحيت قضات خواهد بود كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسالمي 28/6/1378
منصفه سؤالي داشته باشند مراتـب را كتبـاً جهـت طـرح، تـسليم رئـيس دادگـاه                   هيأت  هرگاه در حين محاكمه، اعضاي      :12ماه

  .كنند مي
گـاه  منصفه به شور پرداخته و نظر كتبي خود را در دو مورد زير به داد  هيأت  پس از اعالم ختم رسيدگي بالفاصله اعضاء        :13ماده
  :دارند اعالم مي
  متهم بزهكار است يا خير؟:الف
  آيا مستحق تخفيف است يا خير؟ در صورت بزهكاري،:ب

منصفه، دادگاه در خصوص مجرميت يا برائت متهم اتخاذ تصميم نموده و طبق قانون مبادرت بـه                 هيأت  پس از اعالم نظر     :تبصره
  .نمايد صدور رأي مي

  .گردد وانين مغاير ملغي ميبا تصويب اين قانون كليه ق:14ماده
هاي دادگـستري كـشور و فرهنـگ و     آئين نامه اجرايي اين قانون از زمان تصويب ظرف مدت سه ماه به وسيله وزارتخانه       :15ماده

  .رسد وزيران ميهيأت ارشاد اسالمي تهيه و به تصويب 



بيست و چهارم اسفند ماه يكهزار و سيـصد و  قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و شش تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ              
  . به تأييد شوراي نگهبان رسيده است17/1/1383هشتاد و دو مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 

  رئيس مجلس شوراي اسالمي:     مهدي كروبي                                            
  


