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 2016لسنة  22 قانون رقم
 يف شأن حقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة

 بعد االطالع على الدستور،

 والقوانني املعدلة له، 1960( لسنة 16وعلى قانون اجلزاء الصادر ابلقانون رقم )

 والقوانني املعدلة له، 1960 ( لسنة17ادر ابلقانون رقم )وعلى قانون اإلجراءات واحملاكمات اجلزائية الص

 بتنظيم العالقات القانونية ذات العنصر األجنيب، 1961( لسنة 5وعلى القانون رقم )

 يف شأن األندية ومجعيات النفع العام والقوانني املعدلة له، 1962( لسنة 24وعلى القانون رقم )

 نني املعدلة له،والقوا 1980( لسنة 38وعلى قانون املرافعات املدنية والتجارية الصادر ابملرسوم ابلقانون رقم )

 والقوانني املعدلة له، 1980( لسنة 67وعلى القانون املدين الصادر ابملرسوم بقانون رقم )

 والقوانني املعدلة له، 1980( لسنة 68وعلى قانون التجارة الصادر ابملرسوم بقانون رقم )

( لسنة 61ر املنازعات اإلدارية واملعدل ابلقانون رقم )إبنشاء دائرة ابحملكمة الكلية لنظ 1981( لسنة 20وعلى املرسوم ابلقانون رقم )
1982، 

 ابملوافقة على االتفاقية العربية حلماية حقوق املؤلف، 1986( لسنة 16وعلى القانون رقم )

 ابملوافقة على اتفاق إنشاء منظمة التجارة العاملية، 1995( لسنة 81وعلى القانون رقم )

 ملوافقة على انضمام دولة الكويت إىل اتفاقية إنشاء املنظمة العاملية للملكية الفكرية،اب 1998( لسنة 2وعلى القانون رقم )

 يفِ شأن حقوق امللكية الفكرية، 1999( لسنة 64وعلى القانون رقم )

 ،2016( لسنة 4يف شأن املطبوعات والنشر واملعدل ابلقانون رقم ) 2006( لسنة 3وعلى القانون رقم )

 يف شأن محاية املنافسة والقوانني املعدلة له، 2007لسنة  (10وعلى قانون رقم )

 بشأن اإلعالم املرئي واملسموع، 2007( لسنة 61وعلى القانون رقم )
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 يف شأن تراخيص احملالت التجارية، 2013( لسنة 111وعلى القانون رقم )

 ية برن حلماية املصنفات األدبية والفنية،ابملوافقة على انضمام دولة الكويت إىل اتفاق 2014( لسنة 35وعلى القانون رقم )

 ،2015( لسنة 98إبنشاء هيئة تنظيم االتصاالت وتقنية املعلومات واملعدل ابلقانون رقم ) 2014( لسنة 37وعلى القانون رقم )

 ،2016( لسنة 1وعلى قانون الشركات الصادر ابلقانون رقم )

 ا عليه وأصدرانه،وافق جملس األمة على القانون التايل نصه، وقد صدقن

 املادة األوىل

يعمل أبحكام القانون املرافق بشأن حقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة، وتسري أحكامه على املصنفات واحلقوق اجملاورة القائمة وقت  
 .العمل به

 املادة الثانية

 .أحكام هذا القانون م يف شأن حقوق امللكية الفكرية، كما يلغى كل نص خيالف 1999لسنه  64يلغى القانون رقم 

 املادة الثالثة

يصدر الوزير املختص الالئحة التنفيذية والقرارات الالزمة لتنفيذ أحكام القانون املرافق خالل سنة من اتريخ العمل به، وتظل اللوائح 
 .والقرارات املعمول هبا انفذة فيما ال يتعارض مع أحكامه حىت تعدل أو تلغى

 املادة الرابعة

 .تنفيذ أحكامه –كل فيما خيصه   –لقانون يف اجلريدة الرمسية، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ نشره وعلى الوزراء ينشر هذا ا

 أمري الكويت                                          

 صباح األمحد اجلابر الصباح

   هـ1437رمضان  2صدر بقصر السيف يف: 

 م2016و يوني 7 :املوافق                 
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 حقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة

 الباب األول

 التعريفات ونطاق احلماية

 (1) مادة

 :يف تطبيق هذا القانون، يقصد ابلكلمات والعبارات التالية املعىن املبني قرين كل منها      

 .يته أو الغرض منهاملصنف: كل عمل مبتكر أديب أو فين أو علمي أايً كان نوعه أو طريقة التعبري عنه أو أمه -1

 .االبتكار: الطابع اإلبداعي الذي يسبغ األصالة والتميز على املصنف -2

املؤلف: الشخص الذي يبتكر املصنف، ويعد من يذكر امسه على املصنف أو ينسب إليه عند نشره مؤلفه، ما مل يقم الدليل على  -3
 .غري ذلك

و ابسم مستعار بشرط أال يقوم شك يف معرفة حقيقة شخصه، فإذا قام الشك كما يعترب مؤلفًا للمصنف من ينشره دون ذكر امسه أ
اعترب انشر أو منتج املصنف سواء أكان شخصًا طبيعيًا أم اعتباراًي ممثال للمؤلف يف مباشرة حقوقه إىل أن يتم التعرف على حقيقة 

 .شخص املؤلف

عي أو اعتباري يتكفل إبدارته ونشره ابمسه وحلسابه، املصنف اجلماعي: مصنف يضعه أكثر من شخص بتوجيه من شخص طبي -4
دد حق خاص ألي من املؤلفني على جمموع املصنف ومن  ويندمج عمل مؤلفيه يف اهلدف الذي قصد إليه هذا الشخص، دون أن ُيح

 .ذلك املوسوعات العلمية واملختارات األدبية

يشارك يف أتليفه أكثر من مؤلف، سواء حتدد نصيب كل منهم أم املصنف املشرتك: مصنف ال يندرج ضمن املصنفات اجلماعية و  -5
دد  .مل ُيح

مصنف يستمد أصله من مصنف سابق الوجود كالرتمجات والتوزيعات املوسيقية وجمموعات التعبري الفلكلوري املصنف املشتق:  -6
 .والرتاث الشعيب مىت كانت تتمتع ابالبتكار من حيث اختيار حمتوايهتا أو ترتيبها
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الفلكلور الوطين: الفنون املوروثة واملعارف والتعبريات واألداءات التقليدية ومن ذلك املأثورات الشعبية الشفوية أو الكتابية أو  -7
املوسيقية أو احلركية أو أي مما سبق مما ميكن جتسيده على حنو ملموس يف عناصر تعكس هذه الفنون املوروثة واملعارف التقليدية 

 :دي الذي نشأ أو استمر يف دولة الكويت، ومن ذلك على وجه اخلصوصوالرتاث التقلي

 .التعبريات الشفوية مثل احلكاايت أو األحاجي واأللغاز واألشعار سواء ابلفصحى أم العامية وغريها من األشعار واملأثورات  -أ   

 .ات الشعبيةالتعبريات املوسيقية مثل األغنيات الشعبية املصحوبة مبوسيقى، واملوسيق  -ب   

 .التعبريات احلركية مثل األداءات احلركية الشعبية واملسرحيات واألشكال الفنية  -ج   

التعبريات امللموسة مثل منتجات الفن الشعيب ومن ذلك الفن التشكيلي والرسومات أايً كانت اخلطوط أو األلوان املستخدمة،   -د   
ات املصنوعة من األخشاب وما يرد عليها من تطعيمات خمتلفة، ومنتجات اخلوص ومنتجات احلفر والنحت واخلزف والطني واملنتج

 .واملوزاييك واملعادن واجلواهر واملنسوجات وأشغال اإلبرة والسجاد وامللبوسات واحلقائب واآلالت املوسيقية واألشكال املعمارية وغريها

حقوق منتجي التسجيالت  -يف بعض الوجوه )حق األداء العلين  احلقوق اجملاورة: احلقوق اللصيقة حبق املؤلف واملماثلة هلا -8
 .حقوق هيئات اإلذاعة( -الصوتية 

منتجو التسجيالت  -أصحاب احلقوق اجملاورة: األشخاص الذين يقومون إبيصال عمل املؤلف إىل اجلمهور وهم: فنانو األداء  -9
 .هيئات اإلذاعة -الصوتية 

غنون وامللقون واملنشدون والعازفون واملوسيقيون والراقصون وفنانو األداء احلركي الذين يرتبط أداؤهم فنانو األداء: املمثلون وامل -10
مبصنفات أدبية أو فنية ختضع ألحكام هذا القانون أو آلت إىل امللك العام، أو يؤدون فيها بصورة أو أبخرى، مبا يف ذلك التعبريات 

 .الفلكلورية

الشخص الطبيعي أو االعتباري الذي يسجل ألول مرة تسجياًل صوتياً أو أصوااتً ألي أداء ويضطلع  منتج التسجيالت الصوتية: -11
 .مبسئولية هذا العمل

اإلذاعة: البث السمعي أو املرئي أو السمعي املرئي ملصنف أو ألداء أو لتسجيل صويت أو لتسجيل مصنف أو أداء وإيصال  -12
 .يف ذلك البث عرب األقمار الصناعيةذلك إىل اجلمهور بطريقة السلكية مبا 

األداء العلين: أي عمل من شأنه إاتحة املصنف أبي صورة من الصور للجمهور كالتمثيل أو اإللقاء أو العزف أو البث حبيث  -13
 .يتصل اجلمهور ابملصنف عن طريق األداء أو التسجيل الصويت أو املرئي أو املسموع أو املسموع املرئي اتصاالً مباشراً 
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التوصيل العلين: البث السلكي أو الالسلكي ملصنف أو ألداء أو لتسجيل صويت أو لربانمج إذاعي ميكن تلقيه عن طريق البث  -14
 .وحده لغري أفراد العائلة واألصدقاء املقربني، يف غري مكان البث أايً كان الزمان أو املكان الذي يتم فيه التلقي أو طريقته

كل من أشكال مجع البياانت أو املواد األخرى اليت تدخل ضمن نطاق اإلبداعات الفكرية بسبب انتقاء أو التجميع: هو أي ش -15
 .ترتيب حمتوايهتا

 .قواعد البياانت: جمموعة املواد أو البياانت اليت جتمع بشكل متناسق أو ابنتقاء أو ترتيبها بطريقة مبتكرة -16

 .ثيل هلا وميكن من خالله مساعها أو استنساخها أو نقلها ابستخدام أي جهازكل جتسيد لألصوات أو ألي متالتثبيت:  -17

املصنف السمعي املرئي: املصنف الذي يتكون من سلسلة من الصور ذات الصلة ببعضها البعض واليت هتدف يف جوهرها إىل  -18
ثل أجهزة العرض أو أجهزة املشاهدة أو أن تعرض مع األصوات املصاحبة هلا إن وجدت وذلك من خالل استخدام آالت أو أجهزة م

 .املعدات اإللكرتونية بغض النظر عن طبيعة األشياء املادية اليت تتجسد من خالهلا املصنفات مثل األفالم أو األشرطة

 .التوزيع: إاتحة املصنف أو نسخ منه للعامة عن طريق البيع أو أبية طريقة أخرى -19

ام لفرتة حمددة من الوقت هبدف احلصول على فائدة اقتصادية أو جتارية مباشرة كانت أو غري التأجري: إاتحة املصنف لالستخد -20
 .مباشرة

هيئة اإلذاعة: كل شخص طبيعي أو اعتباري أو جهة منوط هبا أو مسئولة عن البث اإلذاعي الالسلكي السمعي أو املرئي أو  -21
 .السمعي املرئي

السمعي املرئي: الشخص الطبيعي أو االعتباري الذي يبادر إىل إجناز مصنف مسعي أو مرئي منتج املصنف السمعي أو املرئي أو  -22
 .أو مصنف مسعي مرئي ويضطلع مبسئولية هذا اإلجناز

 .النشر: أي عمل من شأنه إاتحة مصنف أو تسجيل صويت أو برانمج إذاعي أو أي أداء للجمهور أبية طريقة -23

 .ري يقوم بنشر مصنف أو تسجيل صويت أو برانمج إذاعي أو أي أداء للجمهور أبية طريقةالناشر: شخص طبيعي أو اعتبا -24

النسخ: عمل نسخة أو أكثر من مصنف أو تسجيل صويت، أو برانمج إذاعي، أو أي أداء يف أي شكل أو صورة، مبا يف ذلك  -25
 .كانت الطريقة أو األداة املستخدمة يف النسخالتحميل أو التخزين أو التثبيت اإللكرتوين الدائم أو املؤقت، وأايً ما  

امللك العام: هو امللك الذي تؤول إليه مجيع املصنفات واحلقوق اجملاورة اخلارجة عن نطاق احلماية أو اليت تنقضي مدة محاية  -26
 .احلقوق املالية عليها
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 .املنظمة: منظمة التجارة العاملية -27

 .املصنفات األدبية والفنيةاالتفاقية: اتفاقية برن حلماية  -28

 .الوزير: وزير اإلعالم -29

 .املكتبة: مكتبة الكويت الوطنية -30

 .اجمللس: اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب -31

 (2) مادة

قيمني إقامة دائمة يف تشمل احلماية املقررة حلقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة هلا األشخاص الطبيعيني واالعتباريني الكويتيني، واألجانب امل
 .دولة الكويت، واألجانب من رعااي إحدى الدول األعضاء يف االتفاقية أو يف املنظمة ومن يف حكمهم

 :ويعترب يف حكم املنتمني للدول األعضاء

 :أوال: فيما يتعلق حبقوق املؤلف

 .فاهتم سواء كانت منشورة أم مل تنشراملؤلفون من رعااي إحدى الدول األعضاء يف االتفاقية أو يف املنظمة عن مصن -1

املؤلفون من غري رعااي إحدى الدول األعضاء عن مصنفاهتم اليت تنشر ألول مرة يف إحدى الدول األعضاء أو يف إحدى الدول  -2
أكثر خالل  املصنف منشوراً يف آن واحد يف عدة دول إذا ظهر يف دولتني أوغري األعضاء وإحدى الدول األعضاء يف آن واحد، ويعد 

ثالثني يومًا من اتريخ نشره ألول مرة، وال يعد نشرًا متثيل مصنف مسرحي موسيقي أو سينمائي أو أداء مصنف موسيقي أو القراءة 
 .أو الفنية أو عرض مصنف فين وتنفيذ مصنف معماريالعلنية ملصنف أديب أو النقل السلكي أو إذاعة املصنفات األدبية 

 .نفات السمعية املرئية الذين يكون مقرهم أو حمل إقامتهم يف إحدى الدول األعضاءمنتجو ومؤلفو املص -3

مؤلفو املصنفات املعمارية املقامة يف إحدى الدول األعضاء أو املصنفات الفنية األخرى الداخلة يف مبىن أو منشأة أخرى كائنة يف  -4
 .إحدى الدول األعضاء

 :قوق املؤلفاثنياً: فيما يتعلق ابحلقوق اجملاورة حل

 :فنانو األداء إذا توافرت يف شأهنم إحدى احلاالت اآلتية  -1



2016قانون حق املؤلف واحلقوق اجملاورة  – الكويت  

 7الصفحة 
 

 .إجناز األداء يف دولة عضو يف االتفاقية أو يف املنظمة -أ

تفريغ األداء يف تسجيالت صوتية ينتمي منتجها لدولة عضو يف االتفاقية أو يف املنظمة أو إمتام التسجيل األول للصوت يف إقليم  -ب
 .ضو يف االتفاقية أو يف املنظمةدولة ع

بث األداء عن طريق هيئة إذاعة يقع مقرها يف دولة عضو يف االتفاقية أو املنظمة وابستخدام جهاز إرسال يقع أيضًا يف دولة  -ج
 .عضو يف االتفاقية أو يف املنظمة

 .االتفاقية أو يف املنظمة منتجو التسجيالت الصوتية إذا كان التسجيل األول للصوت قد مت يف دولة عضو يف  -2

بحث من جهاز إرسال  اإلذاعي قدهيئات اإلذاعة اليت يقع مقرها يف إقليم دولة عضو يف االتفاقية أو يف املنظمة مىت كان الربانمج  -3
 .يقع أيضاً يف إقليم دولة عضو يف االتفاقية أو يف املنظمة

يف املنظمة أبي ميزة أو أفضلية أو امتياز أو حصانة مينحها أي قانون آخر لرعااي ويتمتع مواطنو الدول األعضاء يف االتفاقية أو        
 :أي دولة فيما يتعلق حبقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة ما مل يكن مصدر هذه امليزة أو األفضلية أو احلصانة اآليت

 .اتفاقيات املساعدة القضائية أو اتفاقيات التعاون القانوين -1

 .منظمة التجارة العاملية يف دولة الكويت نفاذ اتفاقيةملتعلقة حبقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة السارية قبل اتريخ االتفاقيات ا -2

 (3) مادة

ذه تسري احلماية اليت يقررها هذا القانون حلقوق املؤلفني على املصنفات املبتكرة يف اآلداب والفنون والعلوم أو املعارف أايً كان نوع ه
 :طريقة التعبري عنها، أو أمهيتها أو الغرض من أتليفها أو تصنيفها، وتشمل بصفة خاصة ما أييت املصنفات أو

 .املواد املكتوبة كالكتب والكتيبات وغريها -1

 .املصنفات اليت تلقى شفاهة كاحملاضرات واخلطب، واألشعار، واألانشيد، واألهازيج، وما مياثلها -2

 .ت، واالستعراضات، وحنو ذلك من العروض اليت تؤدى ابحلركة أو الصوت أو هبما معاً املؤلفات املسرحية والتمثيليا -3

 .املصنفات اليت تبث عرب اإلذاعة -4

 .أعمال الرسم وأعمال الفن التشكيلي، والعمارة والفنون الزخرفية واحلياكة الفنية والنحت والنقش والطباعة على احلجر وحنوها -5
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 .ئية أو السمعية املرئيةاملصنفات السمعية واملر  -6

 .أعمال الفنون التطبيقية سواء أكانت حرفية أم صناعية -7

 .أعمال التصوير الفوتوغرايف، أو ما مياثله -8

الصور التوضيحية، واخلرائط اجلغرافية، والتصاميم، واملخططات، والرسوم )الكروكية(، واألعمال التشكيلية املتصلة ابجلغرافيا،  -9
 .وفن العمارة والعلوم والطبوغرافيا،

 .ابجلغرافيا أو الطبوغرافيا، أو العمارة، أو العلومت اجملسمة املتعلقة املصنفا -10

 .برجميات احلاسب اآليل أبي لغة أو مستوى كانت -11

تلخيص، املصنفات املشتقة وذلك دون إخالل للحماية املقررة للمصنفات اليت اشتقت منها مثل مصنفات الرتمجة، مصنفات ال -12
 .أو التعديل، أو الشرح، أو التحقيق، أو غري ذلك من أوجه التحوير

املصنفات اجلماعية مثل املوسوعات واملختارات اليت تعد مبتكرة من حيث حمتوايهتا، أو ترتيبها وتبويبها، سواء كانت هذه  -13
 .املصنفات أدبية، أم فنية، أم علمية

ت سواء أكانت بشكل مقروء آلياً أم أبي شكل آخر، واليت تعد مبتكرة من حيث اختيار مصنفات التجميع مثل قواعد البياان -14
 .حمتوايهتا أو ترتيبها أو تبويبها

جمموعات املصنفات أايً كان نوعها مىت ما كانت هذه اجملموعات مبتكرة من حيث اختيار حمتوايهتا أو ترتيبها أو تبويبها، وذلك  -15
 .ررة للمصنفات األصليةدون اإلخالل ابحلماية املق

 .تسري احلماية على جمموعات التعبريات )الفلكلورية( للرتاث الشعيب واملختارات منهاكما 

 (4) مادة

 :ال تسري احلماية املقررة وفقاً ألحكام هذا القانون على ما أييت

قائق اجملردة واالكتشافات والبياانت ولو كان األفكار واإلجراءات وأساليب العمل وطرق التشغيل ومفاهيم الرايضيات واملبادئ واحل -1
 .معرباً عنها أو موصوفة أو موضحة يف مصنف
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حكام الواثئق الرمسية أايً كانت لغتها األصلية، أو اللغة املنقولة إليها مثل نصوص القوانني واللوائح والقرارات واالتفاقات الدولية واأل -2
 .رة من اللجان اإلدارية ذات االختصاص القضائيالقضائية وأحكام احملكمني والقرارات الصاد

 .األخبار أو األحداث اليومية اليت تعد جمرد معلومات صحفية -3

 .وتسري احلماية على جمموع ما تقدم إذا متيز مجعها ابالبتكار يف الرتتيب أو العرض أو التصنيف

 (5) مادة

 .شر حقوق املؤلف األدبية واملالية عليه اجمللسالفلكلور الوطين ملك عام للشعب، ُيدده ويرعاه ويدعمه ويبا

 الباب الثاين

 حقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة

 الفصل األول: حقوق املؤلف

 أوال: احلقوق األدبية

 (6ة )ماد

تصرف يقع  للمؤلف وخلفه العام على مصنفه حقوق أدبية دائمة غري قابلة للتنازل عنها أو احلجز عليها، ويعد ابطاًل بطالانً مطلقاً أي
 :عليها، وتشمل هذه احلقوق ما أييت

 .أوال: احلق يف تقرير نشر املصنف ألول مرة

 .اثنيا: احلق يف نسبة املصنف إىل مؤلفه

تعديل للمصنف يكون من شأنه تشويهه أو حتريفه، أو يؤدي إىل اإلضرار بشرف املؤلف أو مسعته أو اثلثا: احلق يف منع أي مساس أو 
 .مكانته

 (7ة )ماد

للمؤلف، إذا طرأت أسباب جدية، أن يطلب من احملكمة الكلية منع طرح مصنفه أو سحبه من التداول إلدخال تعديالت جوهرية 
 .عليه رغم تصرفه يف حق االستغالل املايل
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 .وإذا أجيب املؤلف إىل طلبه، فلمن آلت إليه حقوق االستغالل املايل احلق يف طلب تعويض تقدره احملكمة 

 (8ة )ماد

( وذلك إذا توىف املؤلف الكوييت دون وجود وارث له، وكذلك يف حالة 6يباشر اجمللس احلقوق األدبية املنصوص عليها يف املادة )
 .املصنفات اليت ال يعلم مؤلفها

 اثنياً: احلقوق املالية

 (9ة )ماد

أو استغالل ملصنفه أبي وجه من الوجوه وخباصة يتمتع املؤلف وخلفه العام واملوصي له حبق استئثاري يف إجازة أو منع أي استعمال 
عن طريق النشر أو النسخ أو البث اإلذاعي أو إعادة البث اإلذاعي العلين أو التوصيل العلين أو الرتمجة أو التحوير أو التأجري أو 

املعلومات أو شبكات  اإلاتحة للجمهور مبا يف ذلك إاتحته عرب أجهزة احلاسب اآليل أو من خالل شبكات اإلنرتنت أو شبكات
 .االتصاالت وغريها من الوسائل

ويستنفد احلق االستئثاري للتوزيع عند أول بيع للنسخة األصلية للمصنف، ويسمح ملشرتي املصنف األصلي احملمي ببيعه أو التخلي 
 .عنه أو إدارته من دون إذن صاحب احلق

ب اآليل إذا مل تكن هي احملل األساسي للتأجري، وال على أتجري املصنفات وال ينطبق احلق االستئثاري يف التأجري على برامج احلاس 
 .السمعية البصرية مىت كان ال يؤدي إىل انتشار نسخها على حنو يلحق ضررا ماداي بصاحب احلق االستئثاري املشار إليه

 (10ة )ماد

جلنسية الكويتية دون أن يكون له وارث أو موصي له، وعلى يباشر اجمللس احلقوق املالية على املصنفات اليت يتوىف مؤلفها الذي ُيمل ا
 .املصنفات اليت ال يعلم مؤلفها

 (11ة )ماد

  .للمؤلف أن يتقاضى املقابل النقدي أو العيين الذي يراه عادال نظري نقل حق أو أكثر من حقوق االستغالل املايل ملصنفه إىل الغري

املالية على املصنف أن يكون مكتوابً وأن ُيدد فيه صراحة وعلى حنو تفصيلي كل  ويشرتط النعقاد تصرف املؤلف يف أي من حقوقه
ويبقى املؤلف  االستغالل.حق يكون حماًل للتصرف على حده وبيان مداه والغرض منه ومدة االستغالل املتنازل عنها ومكان هذا 
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ابستغالل أي من حقوقه املالية إجازة ابستغالل أي حق مايل  مالكاً لكل ما ال يتم التنازل عنه على النحو السابق، كما ال تعد إجازته
 .آخر يتمتع به على املصنف

 (12ة )ماد

مع عدم اإلخالل ابالستثناءات الواردة على حق املؤلف يف هذا القانون خيضع نقل احلقوق املالية املتعلقة مبصنفات برامج احلاسب 
د الوارد ابلربانمج أو امللصق عليه، سواء ظهر على الدعامة احلاملة للربانمج أم ظهر عند اآليل وتطبيقاته وقواعد البياانت لرتخيص التعاق

حتميل أو ختزين الربانمج يف شاشة احلاسب اآليل، ويكون مشرتي الربانمج أو مستخدمه ملزما ابلشروط الواردة يف ذلك الرتخيص ما مل 
 .تكن خمالفة للنظام العام أو اآلداب

 (13ة )ماد

تب على تصرف املؤلف، أبي صورة كانت، يف النسخة األصلية من مصنفه نقل أي من حقوقه املالية إىل املتصرف إليه، ما مل ال يرت 
 .يتفق كتابة على غري ذلك

 (14ة )ماد

 جيوز احلجز على احلقوق املالية للمؤلف على مصنفة املنشور يف حال صدور حكم من احملكمة ضده، وال جيوز احلجز على احلقوق
 .املالية عن املصنفات اليت ميوت مؤلفها قبل نشرها ما مل يثبت بصفة قاطعة أنه استهدف نشرها قبل وفاته

 (15ة )ماد

 .يقع ابطالً بطالانً مطلقا كل تصرف للمؤلف يف جمموع إنتاجه الفكري املستقبلي 

 الفصل الثاين

 احلقوق اجملاورة

 أواًل: احلقوق األدبية

 (16ة )ماد

 :و األداء وخلفهم العام واملوصي هلم على األداء حبقوق أدبية دائمة غري قابلة للتنازل عنها أو احلجز عليها، وتشمل ما أييتيتمتع فنان 

 .إىل مؤديه -حياً كان أم مسجاًل  -نسبة األداء   -1
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 .املؤديمنع أي تعديل أو تغيري من شأنه تشويه أو حتريف األداء، أو اإلضرار بشرف أو مسعة أو مكانة  -2

 (17)ة ماد

 :يتمتع فنانو األداء ابحلقوق املالية اآلتية

احلق يف إجازة أو منع توصيل أدائهم إىل اجلمهور أو نشر أو بث أو اإلاتحة العلنية أو التأجري أو التسجيل األصلي لألداء أو أي   -أ
لغرض جتاري مباشر أو غري مباشر بغض النظر عن  من نسخه أو لألداء املسجل عرب أي وسيلة، وأتجري األداء األصلي أو نسخ منه

 .ملكية األصل أو النسخ املؤجرة

 .احلق يف إجازة أو منع تثبيت األداء على تسجيل صويت أو أي وسيلة أخرى  -ب

 .أخرىاحلق يف إجازة أو منع نسخ أدائهم املثبت يف تسجيل صويت أو أي وسيلة    -ج

قوق املقررة للمؤدين مبوجب هذه املادة أن يكون مكتوابً وأن ُيدد فيه صراحة وعلى حنو تفصيلي كل ويشرتط النعقاد التصرف يف احل
 .حق على حده مع بيان مدى احلق حمل التصرف والغرض منه ومدته ومكانه

كتابة على غري   وال يسري حكم هذه املادة على أي تسجيل لفناين األداء ألدائهم ضمن أي تسجيل مسعي مرئي ما مل يتم االتفاق 
 .ذلك

 (18)ة ماد

 :يتمتع منتجو التسجيالت الصوتية ابحلقوق املالية اآلتية

احلق يف إجازة أو منع أي استغالل لتسجيالهتم أبي طريقة كانت وُيظر استغالل تلك التسجيالت بغري موافقة كتابية مسبقة  -أ
لغرض جتاري بطريقة مباشرة أو غري مباشرة أو أتجريها أو البث منهم، ويعد بوجه خاص استغالاًل حمظورًا يف هذا املعىن نسخها 

 .اإلذاعي هلا أو إاتحتها عرب أجهزة احلاسب اآليل أو غريها من الوسائل

احلق يف إجازة أو منع اإلاتحة العلنية للتسجيل الصويت بوسائل سلكية أو السلكية أو عرب أجهزة احلاسب اآليل أو غريها من   -ب
 .كان والوقت الذي خيتاره كل منهمالوسائل يف امل

ويشرتط النعقاد التصرف يف احلقوق املقررة ملنتجي التسجيالت الصوتية مبوجب هذه املادة أن يكون مكتواًب وأن ُيدد فيه صراحة 
 .وعلى حنو تفصيلي كل حق على حده مع بيان مدى احلق حمل التصرف والغرض منه ومدته ومكانه
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 (19)ة ماد

 :إلذاعة دون غريها ابحلقوق املالية اآلتيةتتمتع هيئات ا

 .إجازة أو منع استغالل تسجيالهتا وبراجمها اإلذاعية  -أ

إجازة أو منع أي نقل أو توصيل أو إاتحة أو نسخ أو تثبيت أو أتجري أو بث أو إعادة بث لرباجمها أو تسجيالهتا إىل اجلمهور   -ب
 .تعطيب أو اإلتالف ألي محاية تقنية هلذه الربامج والتسجيالت كالتشفري أو غري ذلكأبي وسيلة كانت، مبا يف ذلك اإلزالة أو ال

ويشرتط النعقاد التصرف يف احلقوق املقررة هليئات اإلذاعة مبوجب هذه املادة أن يكون مكتواًب وأن ُيدد فيه صراحة وعلى حنو 
 .مدته ومكانهتفصيلي كل حق على حده مع بيان مدى احلق حمل التصرف والغرض منه و 

 (20)ة ماد

تسري األحكام املنظمة لتصرف املؤلف يف حقوقه املالية الواردة يف هذا القانون، وتلك الواردة يف االتفاقية على مجيع تصرفات 
 .أصحاب احلقوق اجملاورة يف حقوقهم املالية

خلف عام للمؤدي الذي ُيمل اجلنسية الكويتية، أو  وإذا انقضت مدة محاية احلقوق املالية املنصوص عليها يف هذا القانون دون وجود
 .يف حالة املصنفات جمهولة املصدر يباشر اجمللس احلقوق األدبية املنصوص عليها يف هذه املادة

 الفصل الثالث

 مدة احلماية

 (21)ة ماد

 .تكون محاية حق املؤلف على مصنفه مدى حياته، وملدة مخسني سنة بعد وفاته -1

 .ماية للمصنفات املشرتكة من اتريخ وفاة آخر من بقي حياً من مؤلفيهاحتسب مدة احل -2

مدة محاية املصنفات اليت يكون املؤلف هلا شخصًا اعتباراًي أو جمهول االسم هي مخسون سنة من اتريخ أول نشر مشروع  -3
 (.1) دعليها يف البن للمصنف، وإذا عرف اسم املؤلف قبل هناية اخلمسني سنة تكون مدة احلماية املدة املنصوص

إذا كان املصنف مكواًن من عدة أجزاء أو جملدات حبيث تنشر منفصلة أو على فرتات، فيعد كل جزء أو جملد منها مصنفاً  -4
 .مستقالً ابلنسبة حلساب مدة احلماية
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ماعية للشخص االعتباري، وبرجميات مدة احلماية ابلنسبة للمصنفات السمعية، واملرئية، والسمعية املرئية واألفالم واملصنفات اجل -5
 .احلاسب اآليل هي مخسون سنة من اتريخ أول عرض أو نشر مشروع للمصنف بغض النظر عن إعادة النشر

مدة احلماية ألعمال الفنون التطبيقية )سواء كانت حرفية أم صناعية( والصور الفوتوغرافية هي مخسون سنة من اتريخ أول عرض  -6
 .نف بغض النظر عن إعادة النشرأو نشر مشروع للمص

 .ويبدأ حساب املدة املشار إليها بعد وفاة املؤلف اعتبارا من األول من شهر يناير من السنة اليت تلي الوفاة

 (22)ة ماد

 .مدة احلماية لفناين األداء مخسون سنة من اتريخ األداء األول -1

 .سون سنة من اتريخ التسجيل أو النشر أيهما أبعدمدة احلماية ملنتجي التسجيالت السمعية واملؤدين مخ -2

مدة احلماية هليئات اإلذاعة عشرون سنة اعتبارًا من هناية السنة امليالدية اليت مت خالهلا بث الربامج أو املواد املذاعة. وتنقضي  -3
ًا من األول من شهر يناير من السنة احلقوق املالية على املصنفات اليت تنشر ألول مرة بعد وفاة مؤلفها مبضي مخسني سنة اعتبار 

 .امليالدية التالية للسنة اليت يتم فيها النشر

 الفصل الرابع

 أحكام خاصة ببعض املصنفات

 (23)ة ماد

يكون للشخص الطبيعي أو االعتباري الذي وجه إىل ابتكار املصنف اجلماعي أن يباشر وحده حقوق املؤلف األدبية واملالية عليه ما مل 
 .بة على غري ذلكيتفق كتا

 (24)ة ماد

يعترب كل مؤلف يف املصنف املشرتك شريكًا ابلتساوي يف احلقوق املالية ما مل يتفق كتابة على غري ذلك، ويف هذه احلالة ال جيوز ألي 
 .منهم االنفراد مبباشرة حقوق املؤلف إال ابتفاق مكتوب

 (25)ة ماد

 .ليف تعود للمؤلف املبتكر إال إذا أتفق كتابة على غري ذلكإذا ابتحكر املصنف حلساب شخص آخر فإن حقوق التأ
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ومع عدم اإلخالل مبا ورد يف الفقرة السابقة، إذا ابتكر العامل أثناء استخدامه مصنفًا متعلقًا أبنشطة أو أعمال صاحب العمل أو 
مواد صاحب العمل املوضوعة حتت  استخدم يف سبيل التوصل إىل ابتكار هذا املصنف خربات أو معلومات أو أدوات أو آالت أو

 .تصرفه فإن حقوق التأليف تعود لصاحب العمل مع مراعاة اجلهد الفكري للعامل إال إذا اتفق كتابة على غري ذلك

وتكون حقوق املؤلف للعامل إذا كان املصنف املبتكر من قبله ال يتعلق أبعمال صاحب العمل ومل يستخدم العامل خربات صاحب  
 .علوماته أو أدواته أو مواده األولية يف التوصل إىل هذا االبتكار ما مل يتفق كتابة على غري ذلكالعمل أو م

 (26)ة ماد

هذا  املصنفات اليت ال حتمل اسم مؤلفها، أو اليت حتمل امساً مستعاراً، يعد الناشر هلا مفوضاً من املؤلف يف مباشرة احلقوق املقررة له يف
 .ذلك القانون ما مل يثبت عكس

 (27)ة ماد

 .ال جيوز ملن قام بعمل صورة آلخر أن ينشر أو يعرض أو يوزع أصلها أو نسخاً منها دون إذن صاحبها، ما مل يتفق على خالفه

ومع ذلك جيوز نشر الصورة مبناسبة حوادث وقعت علناً، أو كانت تتعلق أبشخاص ذوي صفة رمسية أو عامة أو يتمتعون بشهرة حملية  
 .بشرف الشخص أو بسمعته واعتبارهأو تداوهلا يف هذه احلاالت مساس املية، على أال يرتتب على عرض الصورة أو ع

وجيوز للشخص الذي متثله الصورة أن أيذن بنشرها يف الصحف وغريها من وسائل النشر حىت ولو مل يسمح بذلك املصور، ما مل يتفق 
 .على غري ذلك

 .على الصور أايً كانت الطريقة اليت نفذت هبا من رسم أو حفر أو أي وسيلة أخرىسري األحكام السابقة ون

 (28)ة ماد

ال يرتتب على حقوق مؤلف املصنف الفوتوغرايف منع الغري من التقاط صور جديدة للشيء املصور، ولو أخذت من ذات املكان 
 .وذات الظروف اليت أخذت فيها الصور األوىل

 الفصل اخلامس

 د واالستثناءات على حقوقالقيو 

 املؤلف واحلقوق اجملاورة
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 (29مادة )

مع عدم اإلخالل حبقوق املؤلف األدبية واملالية طبقاً ألحكام هذا القانون، ال يعد استعمال الغري للمصنف أبي وجه من الوجوه اعتداًء 
وال يلحق ضررًا ابملصاحل املشروعة للمؤلف،  على حق املؤلف، شريطة أال يتعارض هذا االستعمال مع االستغالل العادي للمصنف

 :ويدخل يف عداد االستعمال املشروع على وجه اخلصوص ما أييت

أواًل: أداء املصنف يف اجتماعات داخل إطار عائلي أو لطلبة داخل منشأة تعليمية أو خارجها ما دام ذلك يتم بدون حتصيل مقابل 
 .مايل مباشر أو غري مباشر

صنف األصلي لالستعمال الشخصي احملض للناسخ أبي طريقة كانت وبشرط أن يكون املصنف قد نشر بصورة مشروعة اثنياً: نسخ امل
وأن يكون قد حصل على النسخة األصلية بشكل مشروع وبشرط أال خيل هذا النسخ ابالستغالل العادي للمصنف أو يلحق ضرراً 

 .ابملصاحل املشروعة لصاحب احلق

قرات من ذلك املصنف يف مصنف آخر، بشرط أن يكون االستشهاد متمشيًا مع العرف اجلاري، وأن يكون اثلثاً: االستشهاد بف
ابلقدر الذي يسوغه اهلدف املنشود، وأن يذكر املصدر، واسم املؤلف، وينطبق ذلك على اخلالصات الصحفية املنقولة من الصحف 

 .والدورايت

التدريس واألغراض التعليمية يف املنشآت التعليمية وذلك فقط يف حدود اهلدف  رابعــاً: نسخ أجزاء قصرية من املصنف ألغراض
 :املنشود، ويشرتط يف هذا الشأن ما أييت

 .أال يتم النسخ لغرض جتاري، أو بقصد الربح -1

 .أن يكون النسخ يف مرة أو مرات وأوقات منفصلة غري متصلة -2

 .ى كل نسخةأن يشار إىل اسم صاحب احلق وعنوان املصنف عل -3

خامساً: عمل نسخة وحيدة من برانمج احلاسب اآليل مبعرفة الشخص الذي حصل على النسخة األصلية بصورة مشروعة 
 :الستخدامها يف أحد األغراض اآلتية

 .تعديل أو حتوير النسخة األصلية للربانمج مبا يتالءم مع احتياجات املرخص له ابلتشغيل  -1

 .ت اليت يقوم عليها من خالل اهلندسة العكسيةدراسة األفكار والنظراي  -2

 .تعديل اللغة اليت كتبت هبا اللغة األصلية للربانمج من لغة املصدر إىل لغة اآللة  -3
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 .احلفظ أو اإلحالل عند فقد النسخة األصلية أو تلفها  -4

 .إعداد مواد أو برامج يحتعامل هبا مع الربانمج األصلي -5

 .ردة يف الربانمج أو تصويبها لزايدة فاعلية التشغيل ورفع كفاءتهتعديل األخطاء الوا -6

 .اليت يشكل جزءاً منها وأتمني الشبكةاختبار الربانمج   -7

سادساً: نقل أو نسخ املقاالت املنشورة يف الصحف والدورايت عن موضوعات جارية أو املصنفات املذاعة ذات الطابع املماثل بشرط 
 .سم املؤلف إن وجدذكر املصدر بوضوح وا

سابعاً: نسخ أي مصنف إذاعي ميكن أن يشاهد أو يسمع مبناسبة عرض أحداث جارية عن طريق التصوير الثابت أو املتحرك، بشرط 
 .أن يكون ذلك يف حدود اهلدف املراد حتقيقه، مع ضرورة اإلشارة إىل املصدر بصورة واضحة

ة املعروضة علنًا على اجلمهور، وذلك إذا مت النسخ من قبل وسائل اإلعالم مع ذكر اثمناً: نسخ اخلطب وغريها من املصنفات املشاهب
 .اسم املؤلف بوضوح، وللمؤلف أن ُيتفظ حبق نشر هذه املصنفات ابلطريقة اليت يراها

لك بنسخة واحدة اتسعاً: إنتاج تسجيالت مؤقتة من قبل هيئات البث اإلذاعي بوسائلها اخلاصة، دون إحلاق الضرر حبقوق املؤلف وذ
أو أكثر ألي مصنف حممي يرخص هلا إبذاعته أو عرضه، على أن تتلف مجيع النسخ يف مدة ال جتاوز سنة من اتريخ إعدادها، أو مدة 

 .أطول مبوافقة املؤلف، وجيوز االحتفاظ بنسخ من هذا التسجيل ضمن حمفوظات رمسية إذا كانت لتسجيل واثئقي فريد

رية من مصنفات سبق نشرها، أو رسوم، أو صور، أو تصميمات، أو خرائط إىل الكتب املدرسية املعدة عاشراً: نقل مقتطفات قص
 .ملناهج التعليم، وإىل كتب التاريخ واآلداب والفنون، على أن يكون هذا النقل بقدر الضرورة، وأن يحذكر اسم املصنف، واسم املؤلف

ذف امللف على  حادي عشر: تبادل الواثئق بني املكتبات، وذلك عن طريق الفاكس أو الربيد أو النقل اإللكرتوين اآلمن شريطة أن ُيح
 .الفور بعد طباعة نسخة ورقية من املصنف لبحث غري جتاري أو لالستخدام الشخصي لرواد املكتبة املستقبلة

بنسخ من املصنفات كجزء من  اثين عشر: األرشيف واملكتبات واملتاحف وصاالت العرض اليت متوهلا احلكومة ويكون هلا توزيع
 :نشاطها وفقاً ملا أييت

يسمح هلذه املؤسسات نسخ جمموعة املصنفات لديها لغرض توفري نسخ احتياطية ولغرض احلفظ وحتويل املصنف إىل شكل رقمي  -أ
 .تلبية لتطوير حاجات تلك اجلهات وتشغيلها إلكرتونياً 
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دى إحدى اجلهات املشار إليها وكانت غري مكتملة، جيوز هلا إكمال األجزاء إذا كان املصنف أو نسخة منه ضمن جمموعة ل  -ب
 .املفقودة أو شراؤها من إحدى هذه اجلهات

املصنف الذي جيب توافره يف جمموعاهتا يف شكلها املختار، إذا كان ليس إبمكاهنا إجياد تلك املصنفات يف هذا الشكل املعني يف  -ج
 .السوق أو عن طريق الناشر

 .نسخ املصنف عند استحالة احلصول على إجازة من املؤلف أو صاحب احلق أو عندما ال يكون املصنف متاحاً للبيع أو النشر -د

املصنفات املنسوخة وفقًا للبنود السابقة ميكن استخدامها ألغراض شخصية أو دراسية يف داخل املبىن معًا وبدون املعدات  -هـ 
 .للمستخدماإللكرتونية، كما ميكن إعارهتا 

 :تصوير نسخة من املصنف بواسطة املكتبات العامة أو مراكز التوثيق غري التجارية وذلك ابلشروط اآلتيةاثلث عشر: 

 .أن يكون النسخ بغرض تلبية طلب شخص طبيعي ألغراض الدراسة أو البحث  -أ

النسخ اليت تفقد أو تتلف أو تصبح غري صاحلة  أن يكون النسخ هبدف احملافظة على النسخة األصلية أو لتحل النسخة حمل -ب
 .لالستخدام وأن يستحيل احلصول على بديل هلا بشروط معقولة

 .إحلاق ضرر ابملؤلف، مع ذكر امسه والتقليد دونرابع عشر: استخدام املصنف ألغراض الكاريكاتري واحملاكاة 

عن طريق االتصال اإللكرتوين واختاذ أي خطوات وسيطة خامس عشر: تسهيل وصول املصنف لشخص ذي إعاقة دون إذن املؤلف 
 :لتحقيق هذا اهلدف، وذلك وفقاً للشروط اآلتية

 .أن يكون الشخص الذي يرغب يف اختاذ هذا النشاط لديه حق الوصول الشرعي إىل هذا املصنف أو نسخة منه -أ

سائل مطلوبة لتصفح املعلومات يف حدود ما ميكن أن ُيّول املصنف إىل شكل يسهل االطالع عليه، وذلك ابستخدام أي و  -ب
وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إىل املصنف، ولكن ال يقوم أبي تغيريات غري تلك الالزمة لوصول األشخاص من ذوي اإلعاقة إىل 

 .املصنف

 .أن يتم ذلك على أساس غري رحبي -ج 

 .ي وسيلة كانت عمل نسخة لالستخدام الشخصيجيوز للشخص من ذوي اإلعاقة الذي حصل على نسخة من املصنف أب -د

 .جيوز استرياد وتصدير من وإىل دولة أخرى املصنفات املعدة يف شكل يسهل للشخص من ذوي اإلعاقة االطالع عليه -هـ
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 .سادس عشر: عرض جزء من املصنف األصلي أو املنسوخ للعامة لغرض ترويج   املصنف أو الختباره أو لتدريب املستخدمني له

سابع عشر: العرض العام للمصنف أو األداء العام ألجزاء من املصنف كجزء من عرض يف مؤمتر أو ندوة أو ورشة عمل أو غري ذلك 
 .من نشاط مماثل دون إذن من املؤلف شريطة أن يكون غري جتاري

 :اثمن عشر: عمل نسخة إلكرتونية مؤقتة يف األحوال اآلتية

 .إذا كانت عابرة أو عرضية -1

 .إذا كانت متكاملة أو جزءاً أساسياً من عملية تقنية -2

بواسطة وسيط أو االستخدام القانوين  طرف اثلثإذا كان الغرض األساسي من النسخة هو متكني نقل املصنف ضمن شبكة إىل  -3
 .لألعمال اليت ليس هلا أمهية اقتصادية مستقلة

ل قانوين من أجل نقده أو دعم وجهة نظر ما بشرط أال يتجاوز حجم اتسع عشر: استعمال جزء حمدود من املصنف املنشور بشك
 .اجلزء املستعمل ما هو ضروري ومتعارف عليه وعلى أن يذكر دائماً اسم املؤلف

عشرين: عرض أو أداء مصنف بشكل علين يف احلفالت الرمسية وذلك ضمن احلدود اليت تتطلبها مثل تلك املناسبات على أن يذكر 
 .واملصدراسم املؤلف 

 .ويقع ابطالً كل اتفاق خمالف للقيود واالستثناءات الواردة يف هذا الفصل

 (30مادة )

مع عدم اإلخالل حبقوق املؤلف األدبية واملالية طبقًا ألحكام هذا القانون، ليس للمؤلف أو خلفه أن مينع الصحف أو الدورايت أو 
 :ا أييتهيئات اإلذاعة يف احلدود اليت تربرها أغراضها مم

نشر مقتطفات من مصنفاته اليت أتيحت للجمهور بصورة مشروعة، ومقاالته املنشورة املتعلقة ابملوضوعات اليت تشغل الرأي العام  -1
يف وقت معني ما مل يكن املؤلف قد حظر ذلك عند النشر، وبشرط اإلشارة إىل املصدر الذي نقلت عنه وإىل اسم املؤلف وعنوان 

 .املصنف

اخلطب واألحاديث اليت تلقى يف الندوات واجللسات العلنية للمجالس النيابية واهليئات التشريعية واإلدارية واالجتماعية نشر   -2
العلنية والعلمية واألدبية والفنية والسياسية واالجتماعية والدينية، ومع ذلك يظل للمؤلف أو خلفه احلق يف مجع هذه املصنفات يف 

 .جمموعات تنسب إليه



2016قانون حق املؤلف واحلقوق اجملاورة  – الكويت  

 20الصفحة 
 

 .نشر مقتطفات من مصنف مسعي أو مرئي أو مسعي مرئي متاح للجمهور وذلك يف سياق التغطية اإلخبارية لألحداث اجلارية  -3

 (31مادة )

 تطبق االستثناءات الواردة على احلقوق املالية للمؤلف املنصوص عليها يف هذا القانون على احلقوق املالية ألصحاب احلقوق اجملاورة مبا
 .طبيعة هذه احلقوق ال يتعارض مع

 (32مادة )

لكل ذي مصلحة أن يطلب من املكتبة منحه ترخيصًا شخصيًا للنسخ أو الرتمجة ألي مصنف أو أي حق من احلقوق اجملاورة طبقاً 
دور ألحكام هذا القانون، دون إذن صاحب احلق الحتياجات التعليم غري التجارية بكافة مستوايته أو الحتياجات املكتبات العامة و 

احلفظ، نظري تعويض عادل لصاحب احلق أو خلفه تقدره احملكمة املختصة، على أال يتعارض هذا الرتخيص مع االستغالل العادي، 
 .أو يلحق ضرراً ابملصاحل املشروعة لصاحب احلق

وفقًا ملا حتدده الالئحة  ويكون إصدار الرتخيص بقرار مسبب من الوزير املختص ُيدد فيه النطاق الزمين واملكاين لالستخدام، وذلك
 .التنفيذية

 الباب الثالث

 اإلدارة اجلماعية القتضاء احلقوق واإلجراءات التحفظية والعقوابت

 الفصل األول

 اإلدارة اجلماعية القتضاء احلقوق واإلجراءات التحفظية

 (33)ة ماد

مر إدارة كافة احلقوق املنصوص عليها يف هذا القانون جيوز ألصحاب حق املؤلف واحلقوق اجملاورة وخللفهم اخلاص والعام أن يوكلوا أ
وحتصيل التعويضات عنها إىل مجعيات أو شركات تؤلف فيما بينهم وفقاً لقانون األندية ومجعيات النفع العام، وقانون الشركات، املشار 

 .إليهما

 (34)ة ماد
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أمر يصدر على عريضة، أن أيمر إبجراء أو أكثر من  لرئيس احملكمة املختصة أبصل النزاع، بناء على طلب ذي الشأن ومبقتضى
اإلجراءات التالية أو غريها من اإلجراءات التحفظية املناسبة، وذلك عند االعتداء على أي حق من احلقوق املنصوص عليها يف هذا 

 :القانون

 .إجراء إثبات وصف تفصيلي للمصنف أو األداء أو التسجيل الصويت أو الربانمج اإلذاعي  -1

وقف نشر املصنف أو األداء أو التسجيل الصويت أو الربانمج اإلذاعي أو عرضه أو نسخه أو صناعته مؤقتًا لفرتة حمددة، جيوز  -2
 .مدها إىل أن يفصل يف النزاع املوضوعي

عمل يف إعادة التحفظ على املصنف أو التسجيل الصويت أو الربانمج اإلذاعي األصلي وعلى نسخه وكذلك على املواد اليت تست -3
 غري صاحلةنشر هذا املصنف أو األداء أو التسجيل الصويت أو الربانمج اإلذاعي، أو استخراج نسخ منه، بشرط أن تكون تلك املواد 

 .إال إلعادة نشر املصنف أو األداء أو التسجيل الصويت أو الربانمج اإلذاعي

 .إثبات واقعة االعتداء على احلق حمل احلماية  -4

 .ر اإليراد الناتج عن استغالل املصنف أو التسجيل الصويت أو الربانمج اإلذاعي والتحفظ عليه يف مجيع األحوالحص  -5

 .ولرئيس احملكمة أن أيمر بندب خبري أو أكثر ملعاونة املكلف ابلتنفيذ

 .ر، وإال عحّد األمر كأن مل يكنوجيب أن يرفع الطالب النزاع إىل احملكمة املختصة خالل مخسة عشر يوماً من اتريخ صدور األم  

 (35)ة ماد

على  -خالل ثالثني يوماً من اتريخ صدوره أو إعالنه  على عريضةلذوي الشأن احلق يف التظلم إىل رئيس احملكمة الذي أصدر األمر 
دة نشر املصنف أو التسجيل مهمته إعا تعيني حارسويكون لرئيس احملكمة أتييد األمر أو إلغاؤه كليًا أو جزئيًا أو -حسب األحوال 

الصويت أو الربانمج اإلذاعي أو استغالله أو عرضه أو صناعته واستخراج نسخ منه ويودع اإليراد الناتج خزانة احملكمة إىل أن يفصل يف 
 .أصل النزاع

 (36)ة ماد

ملكتبات ودور النشر واألماكن العامة، وضبط ملوظفي املكتبة الذين ُيددهم الوزير املختص ملراقبة تنفيذ هذا القانون تفتيش املطابع وا
داء اجلرائم اليت تقع ابملخالفة ألحكامه وحترير احملاضر الالزمة وإحالتها إىل سلطة التحقيق املختصة، وهلم االستعانة برجال الشرطة يف أ

 .عملهم عند احلاجة
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أقصاها ثالثة أشهر وىف حالة العود جيوز األمر بسحب الرتخيص وجيوز بقرار مسبب من الوزير غلق املنشأة املخالفة إداراًي مؤقتا ملدة 
 .وغلق املنشأة هنائياً 

 (37)ة ماد

جيوز للسلطات اجلمركية من تلقاء نفسها أو بناء على طلب صاحب احلق أن أتمر بقرار مسبب بعدم اإلفراج اجلمركي عن سلع متثل 
ذا القانون، ويقدم طلب عدم اإلفراج إىل مدير عام اإلدارة العامة للجمارك وفقاً اعتداء على أحد احلقوق املالية احملمية وفقاً ألحكام ه

 .للشروط واألوضاع اليت حتددها الالئحة التنفيذية

 (38)ة ماد

الئحة تنشئ املكتبة سجاًل إليداع املصنفات واألداءات والتسجيالت الصوتية والربامج اإلذاعية اخلاضعة ألحكام هذا القانون وحتدد ال
 .التنفيذية إجراءات وقواعد هذا اإليداع

 (39)ة ماد

جيوز لذوي الشأن التظلم من القرارات الصادرة برفض اإليداع والتسجيل وإصدار الشهادات بذلك وفقًا للقواعد واإلجراءات اليت 
 .حتددها الالئحة التنفيذية

 الفصل الثاين

 العقوابت

 (40)ة ماد

ريها سلطة التحقيق والتصرف واالدعاء يف مجيع اجلرائم الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، وختتص دائرة تتوىل النيابة العامة دون غ
وجيوز الطعن اجلناايت يف احملكمة الكلية بنظر مجيع الدعاوى اجلزائية املنصوص عليها فيه، وتستأنف أحكامها أمام حمكمة االستئناف، 

 .ئناف بطريق التمييزيف األحكام الصادرة من حمكمة االست

 (41)ة ماد

يعاقب ابحلبس مدة ال تقل عن ستة أشهر وال تزيد على سنتني وغرامة ال تقل عن مخسمائة دينار وال تزيد على مخسني ألف دينار أو 
 :اآلتيةإبحدى هاتني العقوبتني، كل من قام بغري إذن كتايب من املؤلف أو صاحب احلق اجملاور أو من خيلفهما أبي من األفعال 



2016قانون حق املؤلف واحلقوق اجملاورة  – الكويت  

 23الصفحة 
 

االعتداء على حق من احلقوق األدبية أو املالية للمؤلف أو صاحب احلقوق اجملاورة املنصوص عليها يف هذا القانون مبا يف ذلك   -1
إاتحة أي مصنف للجمهور أو عرض أي مصنف أو أداء أو تسجيل صويت أو برانمج إذاعي مما تشمله احلماية املقررة يف هذا القانون 

 .اسب اآليل أو شبكات املعلومات أو شبكات االتصاالت أو غريها من الطرق أو الوسائل األخرىعرب أجهزة احل

بيع أو أتجري مصنف أو تسجيل صويت أو برانمج إذاعي حممي طبقًا ألحكام هذا القانون أو طرحه للتداول أبي صورة من  -2
 .الصور

 (42)ة ماد

د على سنتني وبغرامة ال تقل عن ألف دينار وال تزيد على مائة ألف دينار أو يعاقب ابحلبس ملدة ال تقل عن ستة أشهر وال تزي
 :إبحدى هاتني العقوبتني كل من ارتكب أايً من األفعال اآلتية

تصنيع أو جتميع أو استرياد أو تصدير بغرض البيع أو التأجري أو اإلجتار أو التوزيع أي جهاز أو وسيلة أو أداة مصممة أو معدة  -1
 .للتحايل على احلماية التقنية اليت يستخدمها املؤلف أو صاحب احلق اجملاور خصيصاً 

اخرتاق احلماية التقنية اليت يستخدمها املؤلف أو صاحب احلق اجملاور حلماية احلقوق املنصوص عليها يف القانون أو للمحافظة  -2
 على جودة ونقاء نسخ املصنفات، دون وجه حق

ب ألية محاية تقنية أو معلومات إلكرتونية تستهدف تنظيم وإدارة احلقوق املقررة يف هذا القانون دون وجه إزالة أو تعطيل أو تعيي -3
 .حق

ختزين أو حتميل أي نسخة من برامج احلاسب اآليل أو تطبيقاته أو قواعد البياانت على احلاسب اآليل دون إجازة من املؤلف أو  -4
 .صاحب احلق اجملاور أو خلفهما

 (43)ة ماد

( ُيكم مبصادرة النسخ حمل اجلرمية أو املتحصلة منها وكذلك املعدات 42 ،41للجرائم املذكورة يف املادتني )فضاًل عن العقوابت املقررة 
 .واألدوات اليت أعدت الستخدامها يف ارتكاهبا

ة ال جتاوز ستة أشهر، كما جيوز هلا احلكم وجيوز للمحكمة عند احلكم ابإلدانة أن حتكم إبغالق املنشأة اليت ارتكبت فيها اجلرمية مد
 .بغلق املنشأة هنائياً يف حالة العود

 .وللمحكمة أن أتمر بنشر ملخص احلكم النهائي الصادر ابإلدانة يف جريدتني يوميتني على نفقة احملكوم عليه
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 (44)ة ماد

ن هذا القانون خالل مخس سنوات من اتريخ احلكم ( م42، 41يف املادتني )املشار إليها  الرتكاب إحدى اجلرائم حالة العوديف  
 .النهائي يزاد احلد األقصى للعقوبة املقررة قانوانً مبقدار النصف

 (45)ة ماد

يعاقب ابحلبس ملدة ال تقل عن شهر وال تزيد على ستة أشهر وبغرامة ال تقل عن ألف دينار وال تزيد على عشرين ألف دينار أو 
( لعملهم أو حجب أي معلومات أو سجالت 36من ُيول دون أداء املوظفني املنصوص عليهم ابملادة ) إبحدى هاتني العقوبتني كل

 يطلبون االطالع عليها.


