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مصوبات مجلس شورای اسالمی

الحاق يك تبصره 
به ماده ي 106 قانون مديريت خدمات كشوري 1

مـاده واحـده ـ تبصره زير به م��اده 106 قانون مديريت خدمات كش��وري 
مصوب 1386/7/8 اضافه مي شود:

تبصره ـ كارمندان دس��تگاه هاي اجرايي مش��مول اين قانون كه از نظر بيمه 
و بازنشس��تگي تابع مق��ررات صندوق تأمين اجتماعي هس��تند و قبل از تصويب اين 
قانون از مزاياي غيرمستمر آنان كسور بازنشستگي برداشت شده است مي توانند كسور 
مربوطه اعم از س��هم كارمند و كارفرما را يك جا از صندوق تأمين اجتماعي دريافت 
نمايند و يا حس��ب تقاضا مطابق مقررات مربوط، به نس��بت سال هاي پرداخت كسور، 
قابل احتساب در حقوق بازنشستگي آنان خواهد بود. دستورالعمل اجرايي اين تبصره 
از س��وي معاونت توس��عه مديريت و سرمايه انس��اني با هماهنگي وزارت رفاه و تأمين 

اجتماعي تهيه و ابالغ خواهد شد.
       قانون فوق مش��تمل بر ماده واحده در جلس��ه علني روز سه ش��نبه مورخ 
شش��م مهرماه يك هزار و سيصد و هش��تاد و نه مجلس شوراي اسالمي تصويب و در 

تاريخ 1389/7/14 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

1. روزنامه ي رسمي شماره ي 19131- 1389/8/12
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قانون اصالح ماده واحده 
قانون برقراري حقوق وظيفه يا مستمري بازماندگان

 آن دسته از مهاجران و كساني كه به مناطق جنگي مراجعت نموده 
و به علت برخورد با مواد منفجره معلول يا فوت مي شوند 1

ماده واحده 
ال��ف( در تبصره )1( اصل قانون عبارات »فس��اد اخالقي«، و »س��هل انگاري« 

حذف شود.
ب ( تبص��ره )4( م��اده واح��ده قانون برق��راري حقوق وظيفه يا مس��تمري 
بازماندگان آن دس��ته از مهاجران و كس��اني كه به مناطق جنگي مراجعت نموده و به 
علت برخورد با مواد منفجره معلول يا فوت مي ش��وند مصوب 1372/6/9 به شرح زير 

اصالح مي گردد:
تبصره 4: مرجع تش��خيص فوت، معلوليت، خسارت، ضدانقالب عمد موضوع 
اين قانون كميس��يوني مي باش��د كه برطبق ضوابط بنياد ش��هيد و امور ايثارگران در 

فرمانداري هاي مربوطه با تركيب:
1� فرماندار به عنوان رئيس كميسيون؛

2� مديريت بنياد شهيد و امور ايثارگران؛
3� رياست اداره اطالعات؛

4� فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمي؛
5 � دادستان؛

6� فرمانده هنگ مرزباني يا مرزبان منطقه؛
7� رياست كميته امداد امام خميني )ره(؛

8 � پزشکي قانوني.
تشکيل و تصميمات آن بر اساس آيين نامه قبلي ضمن عطف به ماسبق شدن 
قطعي و از تاريخ تصويب الزم االجراء است و توسط رئيس كميسيون به مبادي ذي ربط 

ابالغ مي شود.

1. روزنامه ي رسمي شماره ي 19103- 1389/7/8
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ج( يك تبصره به ماده واحده قانون فوق به شرح زير اضافه شود:
تبصره 8 : بنياد ش��هيد و امور ايثارگران موظف اس��ت جان باختگان مناطق 
آلوده به مين و مواد منفجره را كه براي پاكسازي مناطق اقدام مي كنند در حکم شهيد 
بپذيرد و مجروحين و آس��يب ديدگان پاكس��ازي مناطق آلوده به مين و مواد منفجره 
را تحت معالجه و درمان قرار دهد و برابر مقررات بنياد به عنوان جانباز تحت پوشش 

قرار دهد.   
اعتبار مورد نياز از محل رديف هزينه اي 131600 بنياد شهيد و امور ايثارگران 
در سال 1389 تأمين مي گردد و دولت براي سالهاي بعد اعتبار الزم را در بودجه هاي 

سنواتي تأمين خواهد كرد.
قانون فوق مش��تمل بر ماده واحده در جلس��ه علني روز يکشنبه مورخ سي و 
يکم مرداد ماه يك هزار وس��يصد و هش��تاد و نه مجلس شوراي اسالمي تصويب و در 

تاريخ 1389/6/6 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

الحاق يك تبصره به ماده )946( قانون مدني اصالحي 1

مـاده واحـده ـ تبصره ذيل به م��اده )946( قانون مدن��ي اصالحي مصوب 
1387/11/6 الحاق مي گردد.

تبصره : مفاد اين ماده در خصوص وراث متوفايي كه قبل از تصويب آن فوت 
كرده، ولي هنوز تركه او تقسيم نشده است نيز الزم االجرا است.

قانون فوق مش��تمل بر ماده واحده يك تبصره در جلس��ه علني روز سه شنبه 
مورخ بيست و ششم مرداد ماه يك هزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسالمي 
تصويب و در مهلت هاي مقرر موضوع اصول نود و چهار )94( و نود و پنج )95( قانون 

اساسي جمهوري اسالمي ايران نظر شوراي محترم نگهبان واصل نگرديد. 

1. روزنامه ي رسمي شماره ي 19103- 1389/7/8

قانون اصالح ماده واحده قانون برقراری ...
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قانون حفاظت از درياها و رودخانه هاي قابل كشتيراني 
در مقابل آلودگي به مواد نفتي1

مـاده1.  واژه ه��ا و اصطالحات به كار رفته در اين قانون به ش��رح زير تعريف 
مي گردد:

ال��ف( آلودگي يا آلوده كردن: تخليه يا نش��ت نفت ي��ا مواد نفتي يا آب توازن 
كشتي ها يا نفتکش ها در آب هاي موضوع اين قانون.

ب( منابع آلوده كننده:
1� كشتي ها و نفتکش ها اعم از سالم، صدمه ديده، غرق شده و يا در حال غرق 
و يا در حال ساخت، تعمير، اوراق و قطعه قطعه شدن در مراكز ساخت و يا تعمير در 

سواحل و يا در آب هاي موضوع اين  قانون.
2� كليه تأسيسات ثابت و شناور اعم از سکوها، جزاير مصنوعي، مخازن نفتي، 

لوله هاي زير آب در سواحل و يا در درون آب هاي موضوع اين قانون.
ج( م��واد نفتي: هرگونه مايع نفتي يا مخلوطي كه داراي نفت باش��د. از قبيل 
س��وخت نفت��ي، لجن نفتي، م��واد زايد و فض��والت نفتي، ان��واع فرآورده هاي نفتي و 

مشتقات آن.
د( كش��تي: هر نوع وس��يله نقليه دريارو خواه داراي نيروي محركه باشد يا به 

نوعي يدك شود.
ه�( نفتکش: هرگونه كش��تي كه از ابتدا به منظور حمل يا ذخيره س��ازي نفت 
طراحي و س��اخته شده است و نفت در آن به صورت بدون بسته بندي حمل گردد و يا 

پس از مدتي ساختار آن براي منظور فوق تغيير و تطبيق داده شود.
و( تأسيس��ات نفتي: تأسيسات و تجهيزات ثابت يا ش��ناوري كه در اكتشاف، 
اس��تخراج، توليد، بارگيري و انتقال مواد نفتي مورد اس��تفاده ق��رار مي گيرد. از قبيل 

سکوها، مخازن نفتي، خطوط لوله و جزاير مصنوعي.
ز( دفتر ثبت نفت: دفتري كه در آن وقايع مربوط به عمليات فضاي موتورخانه 
و ماش��ين آالت كشتي، نفتکش، سکو يا تأسيس��ات نفتي و مخازن يا عمليات توازن و 

1. روزنامه ي رسمي شماره ي 19103- 1389/7/8
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بار نفتکش ها ثبت مي گردد. اين دفتر مي تواند بخش��ي از دفاتر ثبت روزانه يا دفتري 
مستقل از ساير دفاتر باشد.

ماده2. آب هاي موضوع اين قانون عبارتند از:
مناطق دريايي موضوع قانون مناطق دريايي جمهوري اسالمي ايران در خليج 
ف��ارس و درياي عمان مصوب 1372/1/31 و آب هاي تحت حاكميت دولت جمهوري 

اسالمي ايران در درياي خزر و رودخانه هاي قابل كشتيراني.
 تبصره: مقررات اين قانون در مورد خليج فارس، درياي عمان و درياي خزر تا 
زماني الزم االجراء است كه نحوة جلوگيري از آلودگي آب هاي مذكور توسط معاهدات 
چند جانبة بين المللي يا توافق هاي دوجانبه بين دولت جمهوري اسالمي ايران و ساير 
دول س��احلي اين مناطق تعيين نش��ده و به تصويب مجلس ش��وراي اسالمي نرسيده 

باشد.
ماده3. تأسيس��ات نفتي و هم چنين نفتکش ها، كش��تي ها و ش��ناورهايي كه 
در آب ه��اي موضوع اين قان��ون تردد يا توقف مي كنند مکلفن��د »دفتر ثبت نفت« را 

نگه داري كنند.
تبصره 1: دفتر ثبت بايد تا مدت س��ه س��ال پس از ثبت آخرين واقعه در آن، 

در كشتي، نفتکش يا تأسيسات نفتي نگه داري گردد.
تبصره 2: دفتر ثبت نفت به يکي از زبان هاي فارس��ي يا انگليس��ي يا فرانسه 
معتبر خواهد بود و بايد در محلي نگه داري گردد كه در هر زمان براي بازرسي توسط 
س��ازمان بنادر و دريانوردي به راحتي در دسترس باشد مگر اين كه كشتي يا نفتکش 

در حال يدك شدن باشد.
تبصره3: مندرجات و وقايعي كه بايد در دفتر ثبت نفت ذكر گردد، تشريفات 
ثبت و همچنين مقررات مربوط به بازرس��ي دفتر مطاب��ق آيين نامه اي خواهد بود كه 
ظرف س��ه ماه پ��س از تصويب اين قانون به پيش��نهاد وزارت راه و ترابري به تصويب 

هيأت وزيران مي رسد.
ماده4. مس��ؤوالن كشتي، نفتکش، س��کو و تأسيسات نفتي كه تکاليف راجع  
به نگه داري و تنظيم دفتر ثبت نفت را انجام ندهند يا مطالب نادرس��ت و خالف واقع 
در آن ثبت نموده و يا آن را مخدوش كنند، به جزاي نقدي از بيس��ت و پنج ميليون 

قانون حفاظت از درياها و رودخانه هاي قابل ...
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)25.000.000( ريال تا يکصد ميليون )100.000.000( ريال محکوم مي شوند.
ماده5. سازمان بنادر و دريانوردي موظف است در بنادر، اسکله ها و پايانه هاي 
نفت��ي، امکان��ات و تأسيس��ات الزم را جهت درياف��ت آب توازن و فض��والت نفتي از 

نفتکش ها، كشتي ها و شناورها ايجاد و اداره نمايد.
تعيين كارمزد، استفاده از اين امکانات و تأسيسات، مطابق آيين نامه اي خواهد 
بود كه ظرف س��ه ماه پس از تصويب اين قان�ون به پيش��نهاد وزارت راه و تراب�ري به 

تص�ويب هيأت وزيران مي رسد.
تبصـره 1: وزارت خانه هاي نفت، جهاد كش��اورزي و صنايع و معادن موظفند 
تس��هيالت مورد نياز از جمل��ه زمين الزم براي ايجاد چنين تأسيس��اتي را در اختيار 

سازمان بنادر و دريانوردي قرار دهند.
تبصره 2: نيروهاي نظامي و انتظامي نيز موظفند امکانات و تأسيسات موضوع 

اين ماده را در بنادر و تعميرگاه هاي دريايي تحت مديريت خود ايجاد نمايند.
تبصره3: س��ازمان حفاظت محيط زيست موظف اس��ت بر اساس معاهدات 
بين المللي و ضوابط و مقررات ملي، اس��تانداردهاي زيس��ت محيط��ي مورد نياز براي 
امکانات و تأسيس��ات مذكور در اين ماده را تهيه و ابالغ نموده و با همکاري س��ازمان 

بنادر و دريانوردي بر اجراء آن نظارت نمايد.
ماده6 . كليه كشتي ها و نفتکش ها و شناورها موظفند هنگام ورود به آب هاي 
موضوع اين قانون در مقابل خس��ارات احتمالي ناش��ي از آلودگي آب ها به مواد نفتي 
بيمه شده باشند. در غير اين صورت الزم است تعهدنامه اي مالي جهت جبران خسارات 

احتمالي به همراه داشته باشند.
تبصره: آيين نامه اجرايي اين ماده با پيش��نهاد مش��ترك وزارتخانه هاي راه و 
ترابري، نفت و جهاد كش��اورزي و س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت به تصويب هيأت 

وزيران مي رسد.
ماده7. س��ازمان بن��ادر و دريانوردي موظف اس��ت به منظور پيش��گيري از 
آلودگي، نس��بت به بازرسي نفتکش ها، كشتي ها، ش��ناورها و تأسيسات نفتي مشمول 
اي��ن قان��ون اقدام نمايد و در ص��ورت وجود عيب يا نقص تا رف��ع آن از فعاليت آن ها 

ممانعت به عمل آورد.
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ماده8 . س��ازمان بن��ادر و دريانوردي موظف اس��ت از ورود نفتکش هاي تك 
جداره به آب هاي موضوع اين قانون جلوگيري نمايد.

مـاده9. آل��وده كردن آب ه��اي موض��وع اين قانون ب��ه مواد نفت��ي ممنوع 
اس��ت و مرتک��ب يا مرتکب��ان در صورت آلوده ك��ردن عمدي به حبس از ش��ش ماه 
ت��ا دو س��ال يا جزاي نقدي از بيس��ت ميليون )20.000.000( ريال ت��ا پنج ميليارد 
)5.000.000.000( ري��ال و يا هر دو مج��ازات و در صورت آلوده كردن غيرعمدي به 
جزاي نق��دي از ده ميليون )10.000.000( ريال تا يك ميليارد )1.000.000.000( 

ريال محکوم مي شوند.
ماده10. مسؤوالن نفتکش، كشتي، شناور و تأسيسات نفتي مکلفند در صورت 
بروز آلودگي به هر دليل، مراتب را در اس��رع وقت به مقامات نزديك ترين بندر ايران 
و مقامات محلي س��ازمان هاي حفاظت محيط زيس��ت و ش��يالت ايران اطالع دهند. 
متخلفان از اين امر حسب مورد عالوه بر مجازات هاي اداري و ساير مجازات هاي مقرر 
در اين قانون، به جزاي نقدي از بيس��ت ميليون )20.000.000( ريال تا پنج ميليارد 

)5.000.000.000( ريال محکوم مي شوند.
ماده11. سازمان بنادر و دريانوردي موظف است پس از اطالع از وقوع آلودگي 
بالفاصله اقدامات زير را انجام داده و پس از آن در مرجع قضايي صالح نسبت به طرح 

دعوي عليه آلوده كنندگان اقدام نمايد:
1� اطالع رساني به نيروهاي نظامي و انتظامي جهت انجام اقدامات الزم مطابق 

اين قانون؛
2� جلوگيري از گسترش آلودگي و رفع آثار آن؛

3� تنظي��م صورت مجلس برآورد ميزان آلودگي و جم��ع آوري ادله و قرائن و 
شواهد مربوط به علل وقوع و آثار آلودگي؛

4� اطالع رس��اني به س��ازمان هاي حفاظت محيط زيس��ت و ش��يالت ايران و 
واحده��اي تابعه آن ها حس��ب مورد و در صورت نياز س��اير مراج��ع مربوط در مورد 

موقعيت، گستره و مسير جابه جايي آلودگي و مشخصات فني اقدامات انجام شده؛
5 � همکاري با سازمان هاي حفاظت محيط زيست و شيالت ايران و واحدهاي 
تابعه آن ها حسب مورد درخصوص مطالعه، بررسي و جمع آوري ادله، شواهد و قرائن، 
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مدارك و مس��تندات به منظور ارزيابي ميزان آلودگي و خس��ارت هاي وارد ش��ده به 
محيط زيست و ذخاير آبزي و تنظيم صورت مجلس آن.

ماده12. مأموران س��ازمان هاي بنادر و دريانوردي، حفاظت محيط زيس��ت و 
ش��يالت ايران ك��ه آموزش هاي مخصوص ضابطان دادگس��تري را با موفقيت گذارنده 
باش��ند ضابط دادگستري محسوب شده و صالحيت كشف جرايم موضوع اين قانون و 

تعقيب متهمان را دارند.
مـاده13. نيروهاي نظامي و انتظامي موظفن��د پس از اطالع از وقوع آلودگي 

اقدامات زير را انجام دهند:
1� اطالع رس��اني به مقامات نزديك ترين بندر و مقامات محلي س��ازمان هاي 

حفاظت محيط زيست و شيالت ايران؛
2� متوقف نمودن نفتکش، كشتي يا شناور و يا جلوگيري از عمليات تأسيسات 

نفتي؛
3� جلب و بازداشت متهمان ايجاد آلودگي.

ماده14. چنان چه مس��ؤوالن وقوع آلودگي كه دس��تورهاي س��ازمان بنادر و 
دريانوردي را كه به منظور جلوگيري از گسترش آلودگي به آن ها ابالغ مي شود اجراء 
ننمايند، به جزاي نقدي از بيست و پنج ميليون )25.000.000( ريال تا پنجاه ميليون 

)50.000.000( ريال محکوم مي شوند.
ماده15. مأموران دولتي كه وظايف خود را در جهت جلوگيري از بروز آلودگي 
يا گس��ترش آن و برخورد با متخلفان انجام ندهند، عالوه بر مجازات اداري، به جزاي 
نق��دي از دو ميلي��ون )2.000.000( ريال تا بيس��ت ميلي��ون )20.000.000( ريال 

محکوم مي شوند.
ماده16. مرتکبان آلودگي عمدي با حصول شرايط زير مجازات نمي شوند:

الف( ايجاد آلودگي براي رفع خطر از كش��تي، نفتکش يا تأسيسات نفتي و يا 
نجات جان اشخاص ضروري باشد؛

ب( خطر به صورت عمدي ايجاد نشده باشد؛
ج( ميزان آلودگي با خطري كه نفتکش، كش��تي، ش��ناور، تأسيسات نفتي يا 

جان اشخاص را تهديد مي كرده است، متناسب باشد؛
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د( پس از وقوع آلودگي، فوراً اقدامات الزم را به منظور جلوگيري از گسترش 
و رفع آثار آن انجام داده باشند.

تبصره1: چنان چه تخليه يا نش��ت نفت از تأسيس��ات نفتي در نتيجه حوادث 
غيرمترقبه باشد، مسؤوالن ذي ربط مشروط بر آن كه قبل از آلودگي اقدامات احتياطي 
كافي و پس از آلودگي اقدامات فوري الزم را به منظور جلوگيري از گس��ترش و رفع 

آثار آن انجام داده باشند، مجازات نمي شوند.
تبصره2: تشخيص موارد فوق الذكر و هم چنين بررسي احراز تناسب اقدامات.

با خطرات، مؤثر بودن اقدامات انجام ش��ده با ميزان خطر و ميزان خسارات و 
صدمات احتمالي جاني كه منجر به اين اقدامات ش��ده، بر عهده هيأت كارشناسي سه 
 نفره اي خواهد بود كه با پيشنهاد رئيس سازمان بنادر و دريانوردي و حکم وزير راه و 

ترابري تعيين و منصوب مي شوند.
ماده17. مالکان، بهره برداران و مس��ؤوالن ايج��اد آلودگي موضوع اين قانون، 
براي جبران كليه خس��ارات ناش��ي از آلودگي و كليه هزينه ه��اي محدود كردن آثار 
آلودگ��ي و رفع آن و پايش زيس��ت محيطي از جمله هزينه م��واد و تجهيزات به كار 
گرفته شده و كارمزد خدمات ارائه شده توسط عوامل انساني، مسؤوليت تضامني دارند.

ماده18. رسيدگي به دعاوي مربوط به جبران خسارات وارده به بنادر، تأسيسات 
و تجهيزات بندري و ساحلي و خسارات وارده به منابع و محيط زيست دريايي، حيات 
آبزيان و س��اير خسارات ناشي از آلودگي موضوع اين قانون با درخواست مدعي العموم 
يا حسب مورد يکي از سازمان هاي بنادر و دريانوردي، حفاظت محيط زيست و شيالت 
ايران و رس��يدگي به دعاوي مربوط به جبران خس��ارات وارد شده به ساير اشخاص با 

ارائه دادخواست توسط اشخاص خسارت ديده انجام مي شود.
مـاده19. در صورت تقاضاي اش��خاص حقيق��ي و حقوقي ذي نف��ع و بدون 
پرداخ��ت خس��ارت هاي احتمالي، مرجع قضائي مي تواند در م��ورد جرائم موضوع اين 

قانون با توجه به قرائن و امارات، قرار تأمين خواسته صادر نمايد.
ماده20. س��ازمان هاي بنادر و دريانوردي، حفاظت محيط زيس��ت و ش��يالت 
ايران از حيث مطالبه ضرر و زيان ناش��ي از خسارت به بنادر، تأسيسات، محيط زيست 
دريايي و منابع آبزي در مورد جرايم موضوع اين قانون برحس��ب مورد و در محدوده 
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وظايف و اختيارات خود، نماينده دولت جمهوري اس��المي ايران در دعاوي بين المللي 
محسوب مي شوند.

ماده21. مبالغ مربوط به خسارات دريافت شده تحت عنوان »جبران خسارات 
وارده به بنادر، تأسيس��ات، محيط زيست دريايي و حيات آبزيان«، به حسابي متمركز 
در خزانه داري كل واريز و صددرصد آن براس��اس بودجه س��اليانه، مازاد بر رديف هاي 
دس��تگاه هاي ذي رب��ط و طبق موافقت نامه ه��اي مربوط، منحصراً ب��راي بهبود، ارتقاء 
كيفيت، بهس��ازي، احياء و بازس��ازي محيط زيست دريايي، س��واحل و منابع آبزي و 
به نسبت خس��ارات وارده، به سازمان هاي بنادر و دريانوردي، حفاظت محيط زيست و 

شيالت ايران و نيروهاي مسلح تخصيص يافته و هزينه مي گردد.
ماده22. جريمه هاي نقدي موضوع اين قانون هر س��ه س��ال يك بار با لحاظ 
نرخ تورم اعالمي از س��وي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران توسط هيأت وزيران 

تعيين مي شود.
ماده23. قوه قضاييه موظف اس��ت در هر يك از استان هاي ساحلي محاكمي 

تخصصي را جهت رسيدگي به دعاوي دريايي اختصاص دهد.
ماده24. بررسي شرايط اقليمي و زيست بومي دريايي و هم چنين پيشگيري 
از آلودگي آب ها به جز موارد مصرح در اين قانون، همچنان برعهده س��ازمان حفاظت 
محيط زيست اس��ت. اختيارات و وظايف سازمان حفاظت محيط زيست براساس قانون 
حفاظت و بهس��ازي محيط زيست مصوب 1353/3/28 و اصالحات بعدي آن، به قوت 

خود باقي است.
مـاده25. آئين نامه هاي مورد نياز ب��راي اجراء اين قانون )به جز موارد تعيين 
ش��ده( ظرف شش ماه توس��ط وزارت راه و ترابري حس��ب مورد با مشاركت سازمان 
حفاظت محيط زيست، سازمان شيالت ايران، وزارت خانه هاي نفت، نيرو و دادگستري 

تهيه شده و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
قانون فوق مش��تمل بر بيس��ت و پنج ماده و ده تبصره در جلس��ه علني روز 
چهارش��نبه مورخ بيس��ت و هفتم مردادماه يك هزار و س��يصد و هشتاد و نه مجلس 

شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 1389/6/17 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
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قانون اصالح ماده )12( 
قانون حمايت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان 

مصوب 1348 1

مـاده واحـدهـ  م��اده )12( قانون حماي��ت از حقوق مؤلف��ان و مصنفان و 
هنرمندان، مصوب 1348 و تبصره آن به شرح زير اصالح مي گردد:

ماده 12. مدت اس��تفاده از حقوق مادي پديدآورنده موضوع اين قانون كه به 
موجب وصايت يا وراثت منتقل مي شود از تاريخ مرگ پديدآورنده پنجاه سال است و 
اگر وارثي وجود نداش��ته باشد يا بر اثر وصايت به كسي منتقل نشده باشد براي همان 

مدت به منظور استفاده عمومي در اختيار حاكم اسالمي )ولي فقيه( قرار مي گيرد.
تبصره: مدت حمايت اثر مشترك موضوع ماده )6( اين قانون پنجاه سال بعد 

از فوت آخرين پديدآورنده خواهد بود. 
قانون فوق مش��تمل بر ماده واحده در جلس��ه علني روز يکشنبه مورخ سي و 
يکم مرداد ماه يك هزار و س��يصد و هش��تاد و نه مجلس شوراي اسالمي تصويب و در 

تاريخ 1389/6/17 به تاييد شوراي نگهبان رسيد.

1. روزنامه ي رسمي شماره ي 19103- 1389/7/8


