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قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

قانون رقم )75( لسنة 2019
 في شأن

حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

بعد االطالع على الدستور.  

وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 سنة 1960 والقوانين المعدلة له.  

وعلــى قانون اإلجــراءات والمحاكمــات الجزائيــة الصادر بالقانــون رقم )17( لســنة 1960   

والقوانين المعدلة له.

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

بقانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم رقم )38( لسنة 1980.

وعلــى القانــون رقم )24( لســنة 1962 في شــأن األندية وجمعيــات النفع العــام والقوانين   

المعدلة له.

وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم )38( لسنة 1980   

والقوانين المعدلة له.

وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )67( لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم   

)15( لسنة 1996.

وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم )68( لسنة 1980 والقوانين المعدلة له.  

وعلى المرسوم بقانون رقم )20( لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات   

اإلدارية والمعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1982.

وعلى قانون رقم )16( لسنة 1986 بالموافقة على االتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف.  

وعلى المرسوم رقم )52( لسنة 1994 بشأن مكتبة الكويت الوطنية.  

وعلى القانون رقم )81( لسنة 1995 بالموافقة على اتفاق إنشاء منظمة التجارة العالمية.  
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وعلى القانون رقم )2( لســنة 1998 بالموافقة على انضمام دولة الكويت الى اتفاقية إنشــاء   

المنظمة العالمية للملكية الفكرية.

وعلى قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون رقم )10( لسنة 2003.  

وعلى القانون رقم )3( لســنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر والمعدل بالقانون رقم )4(   

لسنة 2016.

وعلى قانون رقم )10( لســنة 2007 في شــأن حماية المنافســة والمعــدل بالقانون رقم )2(   

لسنة 2012.

وعلى القانون رقم )61( لسنة 2007 بشأن اإلعالم المرئي والمسموع.  

وعلى القانون رقم )111( لسنة 2013 في شأن تراخيص المحالت التجارية.  

وعلى القانون رقم )20( لسنة 2014 في شأن المعامالت اإللكترونية.  

وعلــى القانون رقم )35( لســنة 2014 بالموافقة على انضمام دولــة الكويت إلى اتفاقية برن   

لحماية المصنفات األدبية والفنية.

وعلــى القانون رقم )37( لســنة 2014 بإنشــاء هيئة تنظيــم االتصاالت وتقنيــة المعلومات،   

والمعدل بالقانون رقم )98( لسنة 2015.

وعلى القانون رقم )13( لســنة 2015 بالموافقة على قانــون )نظام( العالمات التجارية لدول   

مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وعلى القانون رقم )21( لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل.  

وعلى القانون رقم )63( لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.  

وعلى قانون الشركات الصادر بالقانون رقم )1( لسنة 2016 والقوانين المعدله له.  

وعلى القانون رقم )8( لسنة 2016 بتنظيم اإلعالم اإللكتروني.  

وعلى القانون رقم )22( لسنة 2016 في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.  

وافق مجلس األمة على القانون التالي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.  
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قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

الباب األول

التعريفات ونطاق الحماية 

مادة )1(

في تطبيق هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: 

نــف: كل عمــل أدبي أو فني أو علمي مبتكر أياً كان نوعه أو طريقــة التعبير عنه أو أهميته أو  المصَّ  - 1

الغرض منه.

االبتــكار: اإلتيان بعمل جديد يتوفر معه عنصر األصالــة، أو تجديد عمل موجود أو تطويره بحيث   - 2

يتميز هذا التجديد أو التطوير بطابع خاص. 

المؤلِّف: الشــخص الذي يبتكر المصنف، ويعد من يذكر اســمه على المصنف أو ينســب إليه عند   - 3

نشره مؤلفه، ما لم يقم الدليل على غير ذلك.

كما يعتبر مؤلفا للمصنف من ينشــره دون ذكر اســمه أو باســم مســتعار بشرط أال يقوم شك 

في معرفة حقيقة شــخصه، فإذا قام الشك اعتبر ناشــر أو منتج المصنف سواء أكان شخصا 

طبيعيا أو اعتباريا ممثال للمؤلف في مباشــرة حقوقه إلى أن يتم التعرف على حقيقة شــخص 

المؤلف. 
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المصنف الجماعي: مصنف يضعه أكثر من شــخص بتوجيه من شخص طبيعي أو اعتباري يتكفل   - 4

بإدارته ونشــره باسمه ولحســابه، ويندمج عمل مؤلفيه في الهدف الذي قصد إليه هذا الشخص، 

د حق خاص ألي من المؤلفين على مجموع المصنف. دون أن يُحدَّ

المصنف المشــترك: مصنــف ال يندرج ضمن المصنفات الجماعية ويشــارك فــي تأليفه أكثر من   - 5

مؤلف، سواء أمكن فصل مساهمة كل منهم فيه أو لم يمكن. 

المصنــف المشــتق: هــو المصنــف الذي يســتمد أصله مــن مصنف ســابق الوجــود كالترجمات   - 6

والتحويــرات والتوزيعات الموســيقية أو ما يجري على المصنف من تعديــالت أو تحويالت أخرى 

وذلك دون المساس بحقوق المصنف األصلي.

الفولكلور الوطني: الفنون الموروثة واألعراف والتعبيرات واألداءات التقليدية ومن ذلك المأثورات   - 7

الشــعبية الشــفوية أو الكتابية أو الموســيقية أو الحركية أو أي مما ســبق مما يمكن تجسيده في 

عناصر تعكس هذه الفنون الموروثة واألعراف التقليدية والتراث التقليدي الذي نشأ أو استمر في 

دولة الكويت، ومن ذلك: 

التعبيرات الشــفوية مثل الحكايات أو األحاجي واأللغاز واألشــعار سواء بالفصحى أو  أ - 

العامية وغيرها من األشعار والمأثورات. 

التعبيرات الموســيقية مثل األغنيات الشــعبية المصحوبة بموســيقى، والموســيقات  ب - 

الشعبية. 

التعبيرات الحركية مثل األداءات الحركية الشعبية والمسرحيات واألشكال الفنية.  ج - 

التعبيــرات الملموســة مثــل منتجات الفن الشــعبي ومــن ذلك الفن التشــكيلي  د - 

والرســومات أيا كانت الخطوط أو األلوان المســتخدمة، ومنتجات الحفر والنحت 

والخزف والطين والمنتجات المصنوعة من األخشــاب وما يرد عليها من تطعيمات 

مختلفــة، ومنتجــات الخــوص والموزاييــك والمعــادن والجواهر والمنســوجات 

وأشــغال اإلبرة والســجاد والملبوســات والحقائب واآلالت الموســيقية واألشكال 

المعمارية وغيرها. 
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قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

الحقــوق المجــاورة: الحقوق التــي يتمتع بها من يقومــون بنقل عمل المؤلــف إلى الجمهور،   - 8

ويعرفــون بأصحاب الحقوق المجاورة وهم فنانو األداء ومنتجو التســجيالت الصوتية وهيئات 

البث. 

فنانــو األداء: الممثلــون والمغنون والملقون والمنشــدون والعازفون والموســيقيون والراقصون   - 9

وفنانــو األداء الحركــي الذين يرتبط أداؤهم بمصنفات أدبية أو فنيــة تخضع ألحكام هذا القانون، 

يؤدونهــا بصورة أو بأخــرى، بما في ذلك التعبيرات الفلكلوريــة أو المصنفات التي آلت إلى الملك 

العام.

10 - منتج التســجيل الصوتي: الشــخص الطبيعي أو االعتباري الذي يتم بمبادرة منه وبمســؤوليته 

تثبيــت األصوات ألول مــرة التي يتكون منهــا األداء أو غيرها من األصــوات أو تثبيت أي تمثيل 

لألصوات.

11 - التســجيل الصوتــي: تثبيت األصوات التــي يتكون منها األداء أو غيرها مــن األصوات، أو تثبيت 

تمثيل لألصوات في شكل خالف التثبيت المدرج في مصنف سينمائي أو مصنف سمعي بصري 

آخر. 

12 - البــث: إرســال إشــارة حاملة للبرنامــج المعد للبث بواســطة الراديو أو التلفزيــون أو أجهزة البث 

بوسائل سلكية أو السلكية ليستقبلها الجمهور، ويعتبر كل إرسال من ذلك القبيل يتم عبر األقمار 

الصناعية من باب البث أيضا، ويعتبر إرسال إشارات مشفرة في حال أتيحت للجمهور وسيلة فك 

التشــفير من قبل هيئة البث أو بموافقتها من باب البث، وال يعتبر أشــكال اإلرســال التي تتم عبر 

الشبكات الحاسوبية من باب البث.

13 - هيئة البث: الشــخص االعتباري الذي يبادر بتعبئة محتوى برنامج البث وجمعه وجدولته بتصريح 

مــن أصحــاب الحقوق، إذا لزم األمر، والذي يتحمل المســؤولية القانونيــة والتحريرية لينقل إلى 

الجمهور كل شيء تتضمنه إشارة البث الخاصة به.

14 - إشــارة حاملة للبرنامج المعد للبث: ناقلة مولدة إلكترونيا وحاملة لبرنامج معد للبث كما أُرســلت 

في األصل وفي أي نسق شكلي الحق. 
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15 - برنامــج معــد للبــث: مادة حية أو مســجلة مكونة من صــور أو أصوات أو مــن كليهما أو من 

تمثيالت لها.

16 - األداء العلنــي: كل أداء لمصنف كالتمثيل أو اإللقاء أو الســرد أو العزف أو البث بحيث يتم األداء 

فــي مكان به أو يمكن أن يكون بــه جمهور أو في مكان غير مفتوح للجمهور ولكن به عدد كبير من 

األشخاص من خارج وسط أسرة معينة أو محيطها المباشر.

17 - النقــل إلــى الجمهــور: وضع المصنــف أو األداء أو التســجيل الصوتي أو برنامج البــث في متناول 

الجمهور عن طريق اإلرســال الســلكي أو الالســلكي، بما في ذلك إتاحة المصنف للجمهور والذي 

يمكن تلقيه عن طريق البث وحده لغير أفراد العائلة واألصدقاء المقربين، في غير مكان البث، أيا  

كان الزمان أو المكان الذي يتم فيه التلقي أو طريقته.

18 - التجميع: أي شكل من أشكال جمع البيانات أو المواد األخرى بما في ذلك الفولكلور، والذي يدخل 

ضمن نطاق اإلبداعات الفكرية بسبب انتقاء أو ترتيب محتواها. 

19 - مجموعات البيانات )قواعد البيانات(: مجموعة المواد أو البيانات أو مجموعات التعبير الفولكلوري، 

أيا كان شــكلها والتي تعتبر ابتكارات فكرية بســبب اختيار محتوياتها أو ترتيبها سواء كانت بشكل 

مقروء آليا أو الكترونياً أو أي شكل آخر.

20 - التثبيت: كل تجسيد للصور أو األصوات أو ألي تمثيل لها ويمكن من خالله إدراكها أو استنساخها 

أو نقلها باستخدام أي وسيلة. 

21 - المصنــف الســمعي البصــري: المصنف الذي يتكون من سلســلة من الصــور ذات الصلة ببعضها 

البعــض والتــي تهدف فــي جوهرها إلى أن تُعرض مــع األصوات المصاحبة لهــا إن وجدت، والتي 

تعطي انطباعا بالحركة عند عرضها أو بثها أو نقلها إلى الجمهور، وذلك من خالل اســتخدام آالت 

أو أجهزة مثل أجهزة العرض أو أجهزة المشاهدة أو المعدات اإللكترونية بغض النظر عن طبيعة 

األشياء المادية التي تتجسد من خاللها تلك المصنفات.

22 - التوزيع: إتاحة النســخة األصلية للمصنف أو نســخ منه للجمهور عن طريق بيعها أو نقل ملكيتها 

بأية طريقة أخرى.
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قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

23 - التأجير: إتاحة المصنف لالستخدام لفترة محددة من الوقت بهدف الحصول على فائدة اقتصادية 

أو تجارية مباشرة كانت أو غير مباشرة.

24 - برنامج الحاسب اآللي: مجموعة من األوامر معبّر عنها بكلمات أو برموز أو بأي شكل آخر بإمكانها 

عندمــا تدمج في ُدعامة مادية يمكن للحاســب أن يقرأها، أو أن تجعله يــؤدي أو ينفذ مهمة ما أو 

يعطي نتيجة ما.

25 - النشر: هو وضع نسخ من المصنف بمتناول الجمهور بأي وسيلة كانت بموافقة صاحب حق المؤلف 

أو الحقــوق المجــاورة وبكمية تفي بحاجة الجمهور عن طريق البيــع أو اإليجار أو أي طريقة أخرى 

تنقل ملكية أو حيازة نسخة المصنف أو حق استعماله.

26 - النســخ: عمل نســخة أو أكثر من مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج البث، أو أي أداء في أي شكل 

أو صورة بما في ذلك التحميل أو التخزين اإللكتروني، وأيا ما كانت الطريقة أو األداة المستخدمة 

في النسخ. 

27 - تدابير الحماية التكنولوجية: أية تكنولوجيا أو أداة أو عنصر يرمي عند أداء وظيفته العادية إلى منع 

األفعال التي ال يصرح بها صاحب الحق بخصوص المصنفات أو موضوعات الحقوق المجاورة، أو 

تقييد تلك األفعال.

28 - المعلومــات الضرورية إلدارة الحقوق: أية معلومــات تُعرّف المؤلف أو المصنف أو فناني 

األداء أو أداء ذلــك الفنان أو منتج التســجيل الصوتي أو التســجيل الصوتي ذاته أو هيئة 

البــث أو برنامــج البث أو مالك أي حق بناء على هذا القانون، أو أية معلومات عن شــروط 

االنتفــاع بالمصنف أو األداء أو التســجيل الصوتي أو برنامج البث أو أية أرقام أو شــفرات 

ترمز إلى تلك المعلومات، متى كان أي عنصر من المعلومات مقترنا بنسخة عن المصنف 

أو األداء الفني المثبت أو التســجيل الصوتــي أو برنامج البث المثبت، أو ظاهرا إلى جانب 

بــث المصنف أو نقله إلى الجمهور أو األداء المثبت أو التســجيل الصوتي أو برنامج البث 

للجمهور أو إتاحته له.

29 - الملك العام: هو المورد المشاع الذي تؤول إليه جميع المصنفات أو موضوعات الحقوق المجاورة 
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المســتبعدة من الحماية بداية، أو التي تنقضي مدة حماية الحقــوق المالية عليها أو التي يتخلى 

عنها طوعا المؤلف أو صاحب الحق المجاور.

30 - المنظمة: المنظمة العالمية للملكية الفكرية.

31 - االتفاقية: اتفاقية برن لحماية المصنفات األدبية والفنية.

32 - الوزير: الوزير المختص.

33 - المكتبة: مكتبة الكويت الوطنية.

34 - المجلس: المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب.

مادة )2( 

تشــمل الحماية المقررة لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة األشخاص الطبيعيين واالعتباريين 

الكويتيين، واألجانب المقيمين إقامة دائمة في دولة الكويت، واألجانب من رعايا إحدى الدول األعضاء 

في االتفاقية أو في المنظمة أو المقيمين بإحدى الدول األعضاء في االتفاقية. 

ويعتبر في حكم المنتمين للدول األعضاء: 

فيما يتعلق بحقوق المؤلف:  أوال: 

المؤلفون من رعايا إحدى الدول األعضاء في االتفاقية أو في المنظمة عن مصنفاتهم سواء كانت   - 1

منشورة أو لم تنشر. 

المؤلفون من غير رعايا إحدى الدول األعضاء عن مصنفاتهم التي تنشر ألول مرة في إحدى الدول   - 2

األعضــاء أو في إحدى الــدول غير األعضاء وإحدى الدول األعضاء فــي آن واحد، ويعد المصنف 

منشــورا في آن واحد في عدة دول إذا ظهر في دولتين أو أكثر خالل ثالثين يوما من تاريخ نشــره 

ألول مرة وال يعد نشــرا تمثيل مصنف مســرحي موسيقي أو ســينمائي أو أداء مصنف موسيقي أو 
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قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

القراءة العلنية لمصنف أدبي أو النقل السلكي أو بث المصنفات األدبية أو الفنية أو عرض مصنف 

فني وتنفيذ مصنف معماري. 

منتجــو ومؤلفــو المصنفات الســمعية البصرية الذين يكــون مقرهم أو محــل إقامتهم في إحدى   - 3

الدول األعضاء. 

مؤلفــو المصنفــات المعماريــة المقامة في إحدى الــدول األعضاء أو المصنفــات الفنية األخرى   - 4

الداخلة في مبنى أو منشأة أخرى كائنة في إحدى الدول األعضاء. 

فيما يتعلق بالحقوق المجاورة لحقوق المؤلف:  ثانيا: 

فنانو األداء إذا توافرت في شأنهم إحدى الحاالت اآلتية:   - 1

إنجاز األداء في دولة عضو في االتفاقية أو في المنظمة.  أ - 

تفريــغ األداء فــي تســجيالت صوتية ينتمــي منتجها لدولــة عضو فــي االتفاقية أو في  ب - 

المنظمــة أو إتمام التســجيل األول للصوت فــي إقليم دولة عضو فــي االتفاقية أو في 

المنظمة. 

بث األداء عن طريق هيئة بث يقع مقرها في دولة عضو في االتفاقية أو المنظمة وباستخدام  ج - 

جهاز إرسال يقع أيضا في دولة عضو في االتفاقية أو في المنظمة. 

منتجو التســجيالت الصوتية إذا كان التسجيل األول للصوت قد تم في دولة عضو في االتفاقية أو   - 2

في المنظمة. 

هيئــات البث التي يقع مقرهــا في إقليم دولة عضو في االتفاقية أو فــي المنظمة متى كان برنامج   - 3

البث قد بث من جهاز إرسال يقع أيضا في إقليم دولة عضو في االتفاقية أو في المنظمة. 

ويتمتع مواطنو الدول األعضاء في االتفاقية أو في المنظمة بأي ميزة أو أفضلية أو امتياز أو حصانة 

يمنحهــا أي قانون آخر لرعايا أي دولة فيما يتعلق بحقــوق المؤلف والحقوق المجاورة ما لم يكن 

مصدر هذه الميزة أو األفضلية أو الحصانة اآلتي: 

اتفاقيات المساعدة القضائية أو اتفاقيات التعاون القانوني.  أ - 
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االتفاقيات المتعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة الســارية قبل تاريخ نفاذ اتفاقية  ب - 

منظمة التجارة العالمية في دولة الكويت.

مادة )3( 

تســري الحماية التــي يقررها هذا القانون لحقوق المؤلفين علــى المصنفات المبتكرة في اآلداب 

والفنــون والعلوم أيا كان نوع هذه المصنفات أو طريقة التعبير عنها، أو أهميتها أو الغرض من تأليفها 

أو تصنيفها، بمجرد ابتكارها دون الحاجة ألي إجراء شكلي، وتشمل بصفة خاصة ما يأتي:

المواد المكتوبة كالكتب والكتيبات وغيرها.  - 1

المصنفات التي تلقى شفاهة كالمحاضرات والخطب واألشعار واألناشيد واألهازيج وما يماثلها.  - 2

المؤلفات المســرحية والمســرحيات الموســيقية والتمثيليات، واالســتعراضات، ونحو ذلك من   - 3

تصميم الرقصات أو العروض الراقصة، التي تؤدى بالحركة أو الصوت أو بهما معا.

المصنفات التي تبث عبر هيئات البث.   - 4

أعمال الفن التشــكيلي بأنواعهــا، والفنون الزخرفيــة والحياكة الفنية والنحت والرســم والنقش   - 5

والطباعة على الحجر ونحوها. 

المصنفات السمعية البصرية.   - 6

المؤلفات الموسيقية سواء اقترنت بألفاظ أو لم تقترن.  - 7

أعمال الفنون التطبيقية سواء أكانت حرفية أو صناعية.   - 8

أعمال التصوير الفوتوغرافي أو ما يماثله.   - 9

10 - التصاميم والرســومات التوضيحية، والخرائط الجغرافية، والمخططات، والمصنفات المجسمة، 

المتعلقة بالجغرافيا، أو الطبوغرافيا، أو الهندســة أو فن العمارة أو العلوم، وال تشــمل الحماية 

الطابع الوظيفي للتصميم بل المالمح الجمالية فيه.

11 - برمجيات الحاسب اآللي بأي لغة كانت أو طريقة التعبير عنها أو شكلها.
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قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

12 - دراسات الجدوى االقتصادية. 

13 - المصنفات الجماعية.

14 - المصنفات المشتركة.

15 - المصنفات المشتقة اآلتية: 

مصنفات الترجمة أو التلخيص أو التعديل أو التغيير أو الشــرح أو التوزيعات الموسيقية  أ - 

وغير ذلك من التحويرات بما فيها المصنفات المشتقة من الفلكلور.

مجموعات البيانات )قواعد البيانات( ســواء أكانت بشــكل مقروء آليا أو بأي شــكل آخر،  ب - 

والتــي تعد مبتكــرة من حيث اختيار محتوياتهــا أو ترتيبها أو تبويبها، وال تشــمل الحماية 

محتوى قواعد البيانات وال تتعرض للحقوق على هذا المحتوى.

مجموعــات المصنفات أيا كان نوعها كالموســوعات والمختــارات والتعبيرات الفلكلورية  ج - 

للتراث الشعبي والمختارات منها، متى ما كانت هذه المجموعات مبتكرة من حيث اختيار 

محتوياتهــا أو ترتيبها أو تبويبها، وذلك دون المســاس بحقوق المؤلفين فيما يختص بكل 

مصنف يشكل جزءا من هذه المجموعات.

وال تخل الحماية المقررة للمصنفات المشــتقة بالحماية التي يتمتع بها مؤلفو المصنفات 

األصلية.

مادة )4( 

ال تسري الحماية المقررة وفقا ألحكام هذا القانون على ما يأتي: 

األفكار واإلجراءات وأســاليب العمل وطرق التشــغيل ومفاهيم الرياضيــات والمبادئ والحقائق   - 1

المجردة واالكتشافات والبيانات ولو كان معبرا عنها أو موصوفة أو موضحة في مصنف. 

النصوص الرسمية ذات الطابع التشريعي أو اإلداري أو القضائي وكذلك ترجماتها.  - 2

األخبار أو األحداث اليومية التي تعد مجرد معلومات صحفية.  - 3
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الكتب السماوية والخطوط المستخدمة في كتابتها )رسمها( وتالوتها وتسجيل تالوتها.  - 4

الخطب وكذلك المرافعات التي تتم أثناء اإلجراءات القضائية.  - 5

الكلمات المفردة والعبارات القصيرة وقوائم المكونات، والرموز والتصاميم المألوفة.  - 6

وتسري الحماية على مجموع ما تقدم إذا تميز جمعها باالبتكار في الترتيب أو العرض أو التصنيف 

دون حماية المحتوى المقدم.

مادة )5( 

الفولكلور الوطني ملك عام للشــعب ويتولى المجلــس تحديده ورعايته ودعمه والدفاع عنه في 

مواجهة التشويه أو اإلضرار بالمصالح الثقافية أو المصالح العامة للدولة.
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قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

الباب الثاني

حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

الفصـل األول:

» حقوق المؤلف «

أوال: الحقوق األدبية:

مادة )6( 

يتمتع المؤلف وخلفه العام على مصنفه بالحقوق األدبية التالية:

الحق في نسبة المصنف إلى مؤلفه.  أوال: 

الحق في تقرير نشر المصنف ألول مرة. ثانيا: 

ثالثــا: الحق في منع أي مســاس أو تعديل للمصنف يكون من شــأنه تشــويهه أو تحريفه، أو يؤدي إلى 

اإلضرار بشرف المؤلف أو سمعته أو مكانته.
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رابعا: الحق باســتعمال اسم مســتعار أو عدم ذكر االســم على المصنف. وللمؤلف وخلفه العام على 

مصنفــه حقوق أدبية غير قابلة للتنازل عنهــا أو الحجز عليها ويقع باطال بطالنا مطلقا أي تصرف 

يقع عليها.

مادة )7( 

للمؤلف، أن يطلب من المحكمة الكلية منع طرح مصنفه أو سحبه من التداول، رغم تصرفه في 

حق االستغالل المالي.

وإذا أجيــب المؤلف إلى طلبه، فلمن آلت إليه حقوق االســتغالل المالي الحق في طلب تعويض 

تقدره المحكمة.

مادة )8( 

يباشر المجلس الحقوق األدبية المنصوص عليها في المادة )6( وذلك إذا توفي المؤلف الكويتي 

دون وجود وارث له، وكذلك في حالة المصنفات التي ال يعلم مؤلفها.

ثانيا: الحقوق المالية:

مادة )9( 

يتمتــع المؤلــف وخلفه العــام والموصى له بحق اســتئثاري في إجــازة أو منع أي اســتعمال أو 

استغالل لمصنفه بأي وجه من الوجوه وفقا لما يلي:

نســخ المصنف بأي وســيلة، بما فيها الطباعة والتصوير والتســجيل على األشــرطة واألسطوانات   - 1

واألقراص المدمجة الليزرية أو الذاكرات اإللكترونية لجهاز حاســوبي أو التخزين بشكل رقمي في 

بيئة إلكترونية أو ضوئية أو أي وسيلة أخرى.
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ترجمة مصنفه إلى لغة أخرى أو توزيعه موســيقيا أو إجراء أي تعديل أو تحوير آخر عليه يشــكل   - 2

مصنفا مشتقا.

توزيع المصنف أو نســخه المادية على الجمهور عن طريــق البيع أو أي تصرف آخر ناقل للملكية.   - 3

ويســتنفد الحق االســتئثاري للتوزيع عند أول بيع للنســخة األصلية للمصنف، ويســمح لمشتري 

المصنف األصلي المحمي ببيعه أو التخلي عنه أو التصرف به من دون إذن صاحب الحق.

األداء العلني لمصنفه.  - 4

بث المصنف أو إعادة بثه أو نقله إلى الجمهور.  - 5

تأجيــر المصنــف، وال ينطبق الحق االســتئثاري في التأجير على برامج الحاســب اآللي إذا لم تكن   - 6

هي المحل األساســي للتأجير، وال على تأجير المصنفات السمعية البصرية متى كان ال يؤدي إلى 

انتشار النسخ على نحو يلحق ضررا ماديا بصاحب الحق االستئثاري المشار إليه.

النشــر بأي طريقة من الطرق بما في ذلك إتاحته عبر أجهزة الحاســب اآللي أو شــبكات االتصال   - 7

وغيرها من الوسائل.

مادة )10( 

للمجلس أن يباشــر الحقوق الماليــة على المصنفات التي يتوفى مؤلفهــا الكويتي دون أن يكون 

له وارث أو موصى له، وعلى المصنفات التي ال يعلم مؤلفها وقد نشرت أول مرة داخل دولة الكويت.

مادة )11( 

للمؤلــف أن يتقاضى المقابــل النقدي أو العيني الــذي يراه عادال نظير تصرفــه بحق أو أكثر من 

حقوق االستغالل المالي لمصنفه إلى الغير، ويبقى المؤلف مالكا لكل ما ال يتم التصرف فيه على النحو 

الســابق، كما ال تعد إجازته باســتغالل أي من حقوقه المالية إجازة باستغالل أي حق مالي آخر يتمتع 

به على المصنف.
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ويشــترط النعقاد التصــرف في الحقوق المقــررة للمؤلف وأصحاب الحقــوق المجاورة أن يكون 

مكتوبــا وأن يحــدد فيه صراحة وعلى نحو تفصيلي كل حق على حدة مع بيان مدى الحق محل التصرف 

والغرض منه ومدته ومكانه.

ومع عدم اإلخالل بالحقوق األدبية المنصوص عليها في هذا القانون، ال يجوز للمؤلف القيام بأي 

عمل يكون من شأنه تعطيل استغالل الحق محل التصرف أو الترخيص.

مادة )12( 

مــع عدم اإلخالل باالســتثناءات الواردة علــى حق المؤلف في هــذا القانون يخضع نقل 

الحقوق المالية المتعلقة بمصنفات برامج الحاسب اآللي وتطبيقاته وقواعد البيانات لترخيص 

التعاقد الوارد بالبرنامج أو الملصق عليه، ســواء ظهــر على الدعامة الحاملة للبرنامج أو ظهر 

عند تحميل أو تخزين البرنامج في شاشة الحاسب اآللي، ويكون مشتري البرنامج أو مستخدمه 

ملزما بالشروط الواردة في ذلك الترخيص ما لم تكن مخالفة للنظام العام أو اآلداب.

مادة )13( 

ال يترتــب علــى تصرف المؤلــف، بأي صورة كانت، في النســخة األصلية من مصنفــه نقل أي من 

حقوقه المالية إلى المتصرف إليه، ما لم يتفق كتابة على غير ذلك.

مادة )14( 

يجــوز الحجــز على الحقــوق المالية للمؤلــف على مصنفه المنشــور في حال صــدور حكم من 

المحكمة ضده، وال يجوز الحجز على الحقوق المالية عن المصنفات التي يموت مؤلفها قبل نشرها ما 

لم يثبت بصفة قاطعة أنه استهدف نشرها قبل وفاته.

مادة )15( 

يقع باطالً بطالناً مطلقاً كل تصرف للمؤلف في مجموع إنتاجه الفكري المستقبلي.
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قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

الفصـل الثـانـي:

» الحقوق المجاورة «

أوال: الحقوق األدبية:

مادة )16( 

يتمتــع فنانو األداء وخلفهــم العام بحقوق أدبية علــى األداء غير قابلة للتنــازل عنها أو الحجز 

عليها وفقا لنص المادة )6( من القانون، وتشمل ما يأتي: 

نسبة األداء - حيا كان أو مسجال - إلى مؤديه.   - 1

منع أي تعديل أو تغيير من شــأنه تشــويه أو تحريف األداء، أو اإلضرار بشــرف أو سمعة أو مكانة   - 2

المؤدي. 

ثانيا: الحقوق المالية:

مادة )17( 

يتمتع فنانو األداء بالحق االستئثاري في تصريح أو حظر اآلتي:

أوال: أوجه أدائهم الحي غير المثبت:

بث أوجه أدائهم غير المثبتة ونقلها إلى الجمهور إال إذا سبق بث األداء.   - 1

تثبيت أوجه أدائهم غير المثبتة.   - 2
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ثانيا: أوجه أدائهم المثبتة:

التصريح بالنســخ المباشــر أو غير المباشر ألوجه أدائهم المثبتة في تسجيالت صوتية بأي طريقة   - 1

أو بأي شكل كان.

إتاحة النسخة األصلية أو غيرها من النسخ عن أوجه أدائهم المثبتة في تسجيالت صوتية للجمهور   - 2

ببيعها أو نقل ملكيتها بطريقة أخرى.

التصريــح بتأجيــر النســخة األصلية أو غيرها من النســخ عن أوجــه أدائهم المثبتة في تســجيالت صوتية   - 3

للجمهــور ألغــراض تجارية، حتى بعــد توزيعها بمعرفتهــم أو بتصريح منهــم. ولفنانــي األداء الحق في 

الحصــول على مكافأة عادلة مقابل تأجير نســخ عن أوجــه أدائهم المثبتة في تســجيالت صوتية من قبل 

منتجي التسجيالت الصوتية بشرط أال يلحق ذلك التأجير للتسجيالت الصوتية ألغراض تجارية ضررا ماديا 

بحقوق فناني األداء االستئثارية في النسخ.

إتاحة أوجه أدائهم المثبتة في تسجيالت صوتية للجمهور بوسائل سلكية أو السلكية بما يمكن   - 4

أفرادا من الجمهور من االطالع عليها من مكان وفي وقت يختارهما الواحد منهم بنفسه.

الحــق في مكافــأة عادلة واحدة مقابل االنتفاع المباشــر أو غير المباشــر بالتســجيالت الصوتية   - 5

المنشورة ألغراض تجارية إلذاعتها أو نقلها إلى الجمهور بأي طريقة كانت.

وال يسري حكم هذه المادة على أي تسجيل لفناني األداء ضمن أي تسجيل سمعي بصري ما لم 

يتم االتفاق كتابة على غير ذلك.

وللمجلس أن يباشــر الحقوق األدبية والمالية لفنان األداء الكويتي الذي يتوفى دون أن يكون له 

وارث أو موصى له.

مادة )18( 

للمنتجين الذين أجيز لهم من قبل فناني األداء بأن يقوموا بأول تثبيت للمصنف السمعي البصري 

على أي مادة ملموسة، الحق الحصري في: 

نسخ وتوزيع وبيع وتأجير المصنف السمعي البصري الذي قاموا بإنتاجه وفي نقله إلى الجمهور.  - 1
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إجازة أو منع النسخ المباشر أو غير المباشر لتسجيالتهم السمعية البصرية.  - 2

إجازة أو منع تأجير تسجيالتهم السمعية البصرية ألي غاية كانت.  - 3

التنازل كليا أو جزئيا عن حقوقهم المذكورة دون موافقة الفنانين أصحاب األداء.  - 4

مادة )19( 

يتمتع منتجو التسجيالت الصوتية بالحقوق االستئثارية اآلتية: 

النسخ المباشر أو غير المباشر لتسجيالتهم الصوتية بأي طريقة أو بأي شكل كان.  - 1

إتاحة النســخة األصلية أو غيرها من نســخ تســجيالتهم الصوتية للجمهور ببيعها أو نقل ملكيتها   - 2

بطريقة أخرى.

تأجير النســخة األصلية وغيرها من نسخ تسجيالتهم الصوتية للجمهور ألغراض تجارية حتى بعد   - 3

توزيعها بمعرفتهم أو بتصريح منهم.

إتاحة تسجيالتهم الصوتية بوسائل سلكية أو السلكية بما يمكن أفرادا من الجمهور باالطالع عليها   - 4

من مكان وفي وقت يختارهما الواحد منهم بنفسه.

توزيع تسجيالتهم الصوتية أو نسخ عنها.  - 5

الحــق في مكافــأة عادلة واحدة مقابل االنتفاع المباشــر أو غير المباشــر بالتســجيالت الصوتية   - 6

المنشورة ألغراض تجارية إلذاعتها أو نقلها إلى الجمهور بأي طريقة كانت.

مادة )20( 

تتمتع هيئات البث بالحقوق المالية االستئثارية اآلتية:

تثبيت موادها وبرامجها المعدة للبث الخاصة بها.  - 1

نسخ موادها وبرامجها المعدة للبث المثبتة الخاصة بها.  - 2

نقل موادها وبرامجها المعدة للبث الخاصة بها إلى الجمهور.  - 3
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إعادة بث موادها وبرامجها المعدة للبث الخاصة بها بأية طريقة كانت.  - 4

منــع الغيــر من نقل برامج البــث الخاصة بها إلــى الجمهور دون الحصول علــى ترخيص مكتوب   - 5

مسبقا، ويستثنى من هذا المنع األعمال التي آلت إلى الملك العام.

مادة )21(

تسري األحكام المنظمة لتصرف المؤلف في حقوقه المالية الواردة في هذا القانون، وتلك الواردة 

في االتفاقية على جميع تصرفات أصحاب الحقوق المجاورة في حقوقهم المالية.

وللمجلس أن يباشــر الحقوق األدبية والمالية لفنان األداء الكويتي الذي يتوفى دون أن يكون له 

وارث أو موصى له.

الفصـل الثـالـث:

» مدة الحماية «

مدة حماية الحقوق األدبية:

مادة )22( 

مــع عدم اإلخالل بحكم المادة )6( من هذا القانون تنقضي مدة حماية الحقوق األدبية بانقضاء 

الحقــوق الماليــة المنصوص عليهــا في هذا القانون، وتظل نســبة المصنف إلى مؤلفه األصلي ســارية 

تتمتع بحماية أبدية ال تنقضي بمرور الزمن.
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مدة حماية الحقوق المالية:

مادة )23( 

مدة حماية حقوق المؤلف المالية على مصنفه مدى حياته، ولمدة خمسين سنة بعد وفاته،   - 1

تحسب اعتبارا من األول من شهر يناير من السنة التي تلي الوفاة.

مــدة حمايــة الحقوق الماليــة لمؤلفي المصنفات المشــتركة مدى حياتهــم جميعا ولمدة   - 2

خمســين ســنة من تاريخ وفاة آخر من بقي حيا منهم، تحســب اعتبارا من األول من شــهر 

يناير من السنة التي تلي وفاة آخر من بقي منهم على قيد الحياة.

مدة حماية المصنفات التي يكون المؤلف لها شــخصا اعتباريا خمســين سنة اعتبارا من األول من   - 3

شهر يناير من السنة التي تلي السنة التي تم فيها أول نشر مشروع للمصنف.

إذا كان المصنف مكونا من عدة أجزاء أو مجلدات بحيث تنشر منفصلة أو على فترات، فيعد   - 4

كل جزء أو مجلد منها مصنفا مستقال بالنسبة لحساب مدة الحماية.

مدة حماية المصنفات الجماعية والمصنفات الســمعية البصرية، خمسين سنة من أول نشر   - 5

مشــروع للمصنف تحسب اعتبارا من األول من شــهر يناير من السنة التالية التي حصل فيها 

النشــر المذكور. وفي حالة عدم النشر، تسري مدة الخمسين سنة اعتبارا من األول من شهر 

يناير للسنة التالية للسنة التي تم فيها إنجاز المصنف.

مدة حماية المصنفات المنشــورة من دون ذكر اســم المؤلف أو باسم مؤلف مستعار، خمسين   - 6

سنة اعتبارا من األول من شهر يناير من السنة التالية التي حصل فيها أول نشر مشروع للمصنف، 

على أنه إذا كشــف عن شخصية المؤلف خالل مدة الحماية، تحسب مدة الحماية وفقا للبندين 

)1 و 2( من هذه المادة.

مدة حماية المصنفات المنشورة بعد موت صاحبها خمسين سنة اعتبارا من األول من شهر يناير   - 7

من السنة التي تلي السنة التي نشرت فيها.

مــدة الحماية ألعمال الفنون التطبيقية والتصوير الفوتوغرافي هي خمســون ســنة من تاريخ أول   - 8

نشر مشروع للمصنف بغض النظر عن إعادة النشر.
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مادة )24( 

مدة الحماية لفناني األداء خمســون ســنة اعتبارا من األول من يناير من السنة التي تلي   - 1

الســنة التي تم فيها األداء، أو اعتبارا من األول من يناير من الســنة التي تلي السنة التي 

تم فيها تثبيت األداء في تسجيل صوتي.

مدة حماية منتجي التســجيالت الصوتية خمســون ســنة، اعتبارا من األول من يناير من   - 2

الســنة التي تلي الســنة التي تم فيها نشــر التســجيل الصوتي ألول مرة أو تثبيت نشــر 

هذا التســجيل الصوتي إذا لم يتم النشــر في غضون خمســين سنة من تثبيت التسجيل 

الصوتي.

مدة حماية هيئات البث عشرين سنة اعتبارا من األول من يناير من السنة التي تلي السنة التي تم   - 3

فيها بث برامجها ألول مرة.

الفصل الرابع:

أحكام خاصة ببعض المصنفات

مادة )25(

يكــون للشــخص الطبيعي أو االعتبــاري الذي وجه إلــى ابتكار واضطلع بمســؤولية إنجاز 

المصنف الجماعي أن يباشــر وحده حقوق المؤلف األدبيــة والمالية عليه ما لم يتفق كتابة على 

غير ذلك.

مادة )26(

يعتبر كل مؤلف في المصنف المشــترك شريكا بالتســاوي في الحقوق المالية ما لم يتفق كتابة 

على غير ذلك، وفي هذه الحالة ال يجوز ألي منهم االنفراد بمباشرة حقوق المؤلف إال باتفاق مكتوب.
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وإذا توفي أحد المشتركين ولم يترك ورثة تؤول حصته إلى المجلس ما لم يكن قد اتفق على غير 

ذلك كتابة.

مادة )27(

إذا ابتكر المصنف لحســاب شــخص آخر فإن حقوق التأليف تعود للمؤلــف المبتكر إال إذا اتفق 

كتابة على غير ذلك.

ومع عدم اإلخالل بما ورد في الفقرة الســابقة، إذا ابتكر العامل أثناء استخدامه مصنفا 

متعلقا بأنشــطة أو أعمال صاحب العمل وبتكليف مباشــر منه أو غير مباشــر أو اســتخدم في 

ســبيل التوصل إلى ابتكار هذا المصنف خبرات أو معلومــات أو أدوات أو آالت أو مواد صاحب 

العمــل الموضوعة تحت تصرفه فــإن حقوق التأليف تعود لصاحب العمــل مع مراعاة الجهد 

الفكري للعامل ما لم يتفق كتابة على غير ذلك.

وتكون حقوق المؤلف للعامل إذا كان المصنف المبتكر من قبله ال يتعلق بأعمال صاحب العمل 

ولم يستخدم العامل خبرات صاحب العمل أو معلوماته أو أدواته أو مواده األولية في التوصل إلى هذا 

االبتكار ما لم يتفق كتابة على غير ذلك.

مادة )28( 

المصنفات التي ال تحمل اســم مؤلفها، أو التي تحمل اســما مستعارا، يعد الناشر لها مفوضا 

من المؤلف في مباشرة الحقوق المقررة له في هذا القانون ما لم يثبت عكس ذلك.
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مادة )29(

ال يجوز لمن قام بعمل صورة آلخر أن ينشــر أو يعرض أو يوزع أصلها أو نســخا منها دون إذن من 

ثمثله الصورة، ما لم يتفق على خالفه. 

ومع ذلك يجوز نشــر الصورة بمناســبة حوادث وقعت علنا أو كانت تتعلق بأشخاص ذوي صفة 

رســمية أو عامة أو يتمتعون بشــهرة محلية أو عالمية، على أال يترتب على عرض الصورة أو تداولها في 

هذه الحاالت مساس بشرف الشخص أو بسمعته واعتباره. 

وتســري األحكام الســابقة على الصور أيا كانــت الطريقة التي نفذت بها من رســم أو حفر أو أي 

وسيلة أخرى.

مادة )30( 

ال يترتــب علــى حقوق مؤلف المصنــف الفوتوغرافي منع الغير من التقاط صور جديدة للشــيء 

المصور، ولو أخذت من ذات المكان وذات الظروف التي أخذت فيها الصور األولى. 

الفصل الخامس:

القيود واالستثناءات على حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

مادة )31(

مــع عدم اإلخــالل بحقوق المؤلف األدبيــة والمالية طبقا ألحكام هذا القانون، يجوز اســتعمال 

الغيــر للمصنف فــي بعض الحاالت الخاصة وبــدون إذن صاحب حق المؤلــف ودون أداء تعويض له، 
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شريطة أال يتعارض هذا االستعمال مع االستغالل العادي للمصنف وال يلحق ضررا غير مبرر بالمصالح 

المشروعة لصاحب الحق، مع ذكر المصدر واسم المؤلف كلما كان ذلك ممكنا.

ويدخل في عداد االستعمال المشروع على وجه الخصوص ما يلي:

نســخ المصنف األصلي لالســتعمال الشــخصي المحض للناســخ بأي طريقة كانت وبشــرط أن  أوال: 

يكون المصنف قد نشــر بصورة مشــروعة وأن يكون قد حصل على ملكية النسخة األصلية بشكل 

مشــروع، باســتثناء نسخ مصنفات الهندسة المعمارية المجســدة في شكل مباٍن أو أي منشآت 

أخرى.

االستشــهاد بفقرات من ذلك المصنف في مصنف آخر، بشــرط أن يكون االستشــهاد متمشيا  ثانيا: 

مع العرف الجاري، وغير جوهري، وبالقدر الذي يسوغه الهدف المنشود، وأن يذكر المصدر، 

واسم المؤلف، وينطبق ذلك على الخالصات الصحفية المنقولة من الصحف والدوريات. 

نسخ أجزاء قصيرة من المصنف ألغراض التدريس واألغراض التعليمية في المنشآت التعليمية  ثالثا: 

وذلك فقط في حدود الهدف التعليمي المنشود، ويشترط في هذا الشأن ما يأتي: 

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

أن يكون النسخ في مرة أو مرات وأوقات منفصلة غير متصلة.   - 2

أن يشار إلى اسم صاحب الحق وعنوان المصنف على كل نسخة.   - 3

أداء المصنــف في اجتماعات داخل إطار عائلي أو للطلبــة لغاية تعليمية مادام ذلك يتم دون  رابعا: 

تحصيل مقابل مالي مباشر أو غير مباشر.

خامسا:  عمل نسخة وحيدة من برنامج الحاسب اآللي بمعرفة الشخص الذي حصل على ملكية 

النسخة األصلية بصورة مشروعة الستخدامها في أحد األغراض اآلتية: 

تعديــل أو تحويــر النســخة األصليــة للبرنامج بمــا يتالءم مــع احتياجــات المرخص له   - 1

بالتشغيل. 
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دراسة األفكار والنظريات التي يقوم عليها البرنامج من خالل الهندسة العكسية.   - 2

تعديل اللغة التي كتبت بها اللغة األصلية للبرنامج من لغة المصدر إلى لغة اآللة.   - 3

الحفظ أو اإلحالل عند فقد النسخة األصلية أو تلفها.    - 4

إعداد مواد أو برامج يتعامل بها مع البرنامج األصلي.   - 5

تعديل األخطــاء الواردة في البرنامج أو تصويبها أو لمعالجــة ضعف أمني لزيادة فاعلية   - 6

التشغيل ورفع كفاءته. 

اختبار البرنامج وتأمين الشبكة التي يشكل جزءا منها.   - 7 

سادسا: عمل نسخة إلكترونية مؤقتة في األحوال اآلتية:

1 - إذا كانت عابرة أو عرضية.

2 - إذا كانت جزءا أساسيا من عملية تقنية متكاملة.

3 - إذا كان الغرض األساســي من النســخة هو تمكين نقل المصنف ضمن شــبكة إلى طرف 

ثالث بواســطة وسيط أو لالســتخدام القانوني لألعمال التي ليس لها أهمية اقتصادية 

مستقلة. 

سابعا: نقل أو نســخ المقاالت المنشورة في الصحف والدوريات عن موضوعات جارية أو المصنفات 

التي تم بثها ذات الطابع المماثل بشرط ذكر المصدر بوضوح واسم المؤلف إن وجد.

ثامنا: نســخ الخطب المعروضة علنا على الجمهور، وذلك إذا تم النســخ من قبل وســائل اإلعالم وما 

يقتضيه الصالح العام شــريطة ذكر اســم المؤلف بوضوح، وللمؤلف أن يحتفظ بحق نشــر هذه 

المصنفات بالطريقة التي يراها. 

تاســعا: نســخ أي مصنف تم بثه يمكن أن يشــاهد أو يسمع بمناســبة عرض أحداث جارية عن طريق 

التصوير الثابت أو المتحرك، بشــرط أن يكون ذلك في حدود الهدف المراد تحقيقه، مع ضرورة 

اإلشارة إلى المصدر بصورة واضحة.
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عاشــرا: إنتاج تسجيالت مؤقتة من قبل هيئات البث بوسائلها الخاصة، دون إلحاق الضرر بحقوق 

المؤلــف وذلك بعمل نســخة واحدة أو أكثــر ألي مصنف محمي يرخص لهــا ببثه أو عرضه، 

على أن تتلف جميع النســخ في مدة ال تجاوز ســنة من تاريخ إعدادها، أو مدة أطول بموافقة 

المؤلــف، ويجوز االحتفاظ بنســخ من هذا التســجيل ضمن محفوظات رســمية وما يقتضيه 

الصالح العام.

حادي عشــر: نقل مقتطفات قصيرة من مصنفات ســبق نشرها، أو رسوم، أو صور، أو تصميمات، أو 

خرائط إلى الكتب المدرســية المعدة لمناهج التعليم، وإلى كتب التاريخ واآلداب والفنون، على 

أن يكون هذا النقل بقدر الضرورة، شريطة أن يُذكر المصدر واسم المؤلف.

ثاني عشر: تبادل الوثائق بين المكتبات، وذلك عن طريق الفاكس أو البريد أو النقل اإللكتروني 

اآلمن شريطة أن يُحذف الملف على الفور بعد طباعة نسخة ورقية من المصنف لبحث غير 

تجاري أو لالستخدام الشخصي لرواد المكتبة المستقبلة.

ثالث عشر: األرشــيف والمكتبات والمتاحف وصاالت العرض التي تمولها الحكومة ويكون لها توزيع 

نسخ من المصنفات كجزء من نشاطها وفقا لما يلي: 

يســمح لهذه المؤسسات بنســخ مجموعة المصنفات لديها لغرض توفير نسخ احتياطية  أ- 

ولغــرض الحفظ وتحويل المصنف إلى شــكل رقمــي تلبية لتطوير حاجــات تلك الجهات 

وتشغيلها إلكترونيا. 

إذا كان المصنف أو نســخة منه ضمن مجموعة لدى إحدى الجهات المشــار إليها وكانت  ب- 

غير مكتملة، يجوز لها إكمال األجزاء المفقودة بأي طريقة مشروعة. 

المصنــف الــذي يجب توافره في مجموعاتها في شــكلها المختــار، إذا كان ليس بإمكانها  ج - 

إيجاد تلك المصنفات في هذا الشكل المعين في السوق أو عن طريق الناشر. 

نسخ المصنف عند استحالة الحصول على إجازة من المؤلف أو صاحب الحق أو عندما ال  د - 

يكون المصنف متاحا للبيع أو النشر. 
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المصنفات المنسوخة وفقا للبنود السابقة يمكن استخدامها ألغراض شخصية أو دراسية  هـ - 

في داخل المبنى معا وبدون المعدات اإللكترونية، كما يمكن إعارتها للمستخدم. 

رابع عشر: تصوير نسخة من المصنف بواسطة المكتبات العامة أو مراكز التوثيق غير التجارية وذلك 

بالشروط اآلتية: 

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

أن يكون النســخ بهدف المحافظة على النســخة األصلية أو لتحل النســخة محل النسخ التي  ب - 

تفقد أو تتلف أو تصبح غير صالحة لالســتخدام وأن يســتحيل الحصول على بديل لها بشروط 

معقولة. 

خامس عشر: استخدام المصنف ألغراض الكاريكاتير والمحاكاة والتقليد دون إلحاق ضرر بالمؤلف، 

مع ذكر اسمه. 

ســادس عشــر: تســهيل وصول المصنف لشــخص ذي إعاقة دون إذن المؤلف واتخاذ أي خطوات 

وسيطة لتحقيق هذا الهدف، وذلك وفقا للشروط اآلتية: 

أن يكون الشــخص الذي يرغب في اتخاذ هذا النشــاط لديه حق الوصول الشرعي إلى هذا  أ - 

المصنف أو نسخة منه. 

أن يحول المصنف إلى شــكل يســهل االطالع عليه، وذلك باســتخدام أي وســائل مطلوبة  ب - 

لتصفح المعلومات في حدود ما يمكن وصول االشخاص ذوي اإلعاقة إلى المصنف، ولكن 

ال يقوم بأي تغييرات غير تلك الالزمة لوصول األشخاص من ذوي اإلعاقة إلى المصنف. 

أن يتم ذلك على أساس غير ربحي.  ج - 

ويجوز للشــخص مــن ذوي اإلعاقة الــذي حصل على نســخة من المصنف عمل نســخة 

الستخدامه الشخصي. 

كمــا يجوز اســتيراد وتصدير من وإلى دولة الكويت المصنفات المعدة في شــكل يســهل 

للشخص من ذوي اإلعاقة االطالع عليها. 
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سابع عشر: عرض جزء من المصنف األصلي أو المنسوخ للعامة لغرض الترويج له. 

ثامن عشر: استعمال جزء محدود من المصنف المنشور بشكل قانوني من أجل نقده أو دعم وجهة 
نظر ما بشــرط أال يتجاوز حجم الجزء المســتعمل ما هو ضروري ومتعــارف عليه وعلى أن يذكر 

دائما اسم المؤلف. 

تاســع عشر: عرض أو أداء مصنف بشــكل علني في المناسبات الرســمية وذلك ضمن الحدود التي 
تتطلبها مثل تلك المناسبات على أن يذكر اسم المؤلف والمصدر. 

عشرون: يجوز للصحف أو الدوريات أو هيئات البث دون إذن صاحب حق المؤلف ودون أداء تعويض 
له شريطة ذكر المصدر واسم المؤلف، القيام باألعمال اآلتية: 

نشــر مقتطفات من مصنفاته التي أتيحت للجمهور بصورة مشــروعة، ومقاالته المنشورة   - 1

المتعلقــة بالموضوعات التي تشــغل الــرأي العام في وقت معين ما لــم يكن المؤلف قد 

حظر ذلك عند النشــر، وبشــرط اإلشــارة إلى المصدر الذي نقلت عنه وإلى اســم المؤلف 

وعنوان المصنف. 

نشــر الخطب واألحاديث التي تلقى في الندوات والجلسات العلنية االجتماعية والعلمية   - 2

واألدبيــة والفنيــة والسياســية والدينية، وفــي المجالس النيابيــة والهيئات التشــريعية 

واإلدارية، ومع ذلك يظل للمؤلف أو خلفه الحق في جمع هذه المصنفات في مجموعات 

تنسب إليه. 

نشــر مقتطفات مــن مصنف ســمعي أو بصري أو ســمعي بصري متاح للجمهــور، وذلك   - 3

فــي ســياق التغطية االخبارية لألحــداث الجارية. ويقــع باطالً كل اتفــاق مخالف للقيود 

واالستثناءات الواردة في هذا الفصل.

مادة )32(

تطبق االستثناءات الواردة على الحقوق المالية للمؤلف المنصوص عليها في هذا القانون على الحقوق 

المالية ألصحاب الحقوق المجاورة بما ال يتعارض مع طبيعة هذه الحقوق.
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مادة )33(

لكل شخص كويتي طبيعي أو اعتباري ذي مصلحة أن يطلب من رئيس المجلس أو من يفوضه منحه ترخيصا 

غيــر اســتثئاريا وغيرقابــل للتنازل إلى الغير للنســخ أو الترجمــة ألي مصنف من المصنفات المنشــورة، دون إذن 

صاحب الحق. وتمنح رخص الترجمة لغايات التعليم المدرســي أو الجامعي أو البحوث، أما رخص النســخ فتمنح 

فقط الستعمالها في إطار التعليم المدرسي أو الجامعي. وتمنح تلك التراخيص نظير تعويض عادل لصاحب الحق 

أو خلفه تقدره المحكمة المختصة. 

ويكون إصدار الترخيص بقرار مســبب مــن الوزير المختص يحدد فيه النطــاق الزمني والمكاني 

لالستخدام، وذلك وفقا لما تحدده الالئحة التنفيذية.
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الباب الثالث

اإلدارة الجماعية القتضاء

الحقوق واإلجراءات التحفظية والعقوبات

الفصل األول:

اإلدارة الجماعية القتضاء الحقوق

واإلجراءات التحفظية

مادة )34( 

يجــوز ألصحاب حق المؤلــف والحقوق المجاورة ولخلفهم الخاص والعــام أن يوكلوا أمر إدارة 

كافــة الحقوق المنصوص عليهــا في هذا القانون وتحصيل مقابل أو تعويضــات عنها إلى جمعيات أو 

شركات تؤلف فيما بينهم وفقاً لقانون األندية وجمعيات النفع العام، وقانون الشركات، المشار إليهما. 

ويصدر رئيس المجلس ترخيصاً بمزاولة نشــاط جمعيات أو شــركات اإلدارة الجماعية. وتكون 

آليــة عملها ومتابعة أدائها واإلشــراف عليها وتحديد الرســوم المســتحقة وفقاً لما تحــدده الالئحة 

التنفيذية.
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مادة )35(

يختص القضاء المستعجل بناء على طلب ذوي الشأن القيام باإلجراءات التالية أو غيرها من اإلجراءات 

التحفظية المناسبة، وذلك عند االعتداء على أي حق من الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون: 

إجراء إثبات وصف تفصيلي للمصنف أو األداء أو التسجيل الصوتي أو برنامج البث.   - 1

وقف نشــر المصنف أو األداء أو التســجيل الصوتي أو برنامج البث أو عرضه أو نســخه أو صناعته   - 2

مؤقتاً لفترة محددة، يجوز مدها إلى أن يفصل في النزاع الموضوعي. 

التحفــظ علــى المصنف أو التســجيل الصوتي أو برنامــج البث األصلي وعلى نســخه وكذلك على   - 3

المــواد واألجهــزة واألدوات التي تســتعمل في إعادة نشــر هــذا المصنف أو األداء أو التســجيل 

الصوتي أو برنامج البث، أو استخراج نسخ منه، بشرط أن تكون تلك المواد غير صالحة إال إلعادة 

نشر المصنف أو األداء أو التسجيل الصوتي أو برنامج البث. 

إثبات واقعة االعتداء على الحق محل الحماية.   - 4

حصر اإليراد الناتج عن استغالل المصنف أو التسجيل الصوتي أو برنامج البث والتحفظ عليه في   - 5

جميع األحوال. 

ولرئيس المحكمة أن يأمر بندب خبير أو أكثر لمعاونة المكلف بالتنفيذ. 

وللمحكمــة أن تلزم المعتدي على الحق بتعويض عادل ومناســب عــن الضرر الذي لحق صاحب 

الحق جراء ذلك االعتداء.

مادة )36(

للموظفيــن الذيــن يحددهم رئيس المجلس بناًء على ترشــيح المكتبة وأن يصــدر بهم قراراً من 

الوزير المختص بمنحهم صفة الضبطية القضائية لمراقبة تنفيذ هذا القانون تفتيش المطابع والمكتبات 

ودور النشــر واألماكن العامة، وضبط الجرائم التي تقع بالمخالفــة ألحكامه وتحرير المحاضر الالزمة 

وإحالتها إلى النيابة العامة، ولهم االستعانة برجال الشرطة في أداء عملهم عند الحاجة. وعلى الوزير 

المختص تقديم التسهيالت المالية واإلدارية الالزمة لهؤالء الموظفين لتمكينهم من القيام بعملهم. 
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ويجوز بقرار مســبب من الوزير المختص وبعد إخطار الجهة المخالفة ومنحها مهلة )7( أيام عمل 

من الرد كتابياً على المخالفة غلق المنشــأة المخالفة إدارياً ومؤقتاً لمدة أقصاها ثالثة أشــهر، وفي حالة 

العود يجوز األمر بسحب الترخيص، ولصاحب العالقة التظلم من القرار خالل مدة أقصاها ستون يوماً.

مادة )37(

يجــوز لــإدارة العامة للجمارك من تلقاء نفســها أو بناء على طلب صاحب الحــق أن تأمر بقرار 

مســبب بعدم اإلفراج الجمركي عن ســلع تمثل اعتــداء على أحد الحقوق المحميــة وفقاً ألحكام هذا 

القانــون، ويقــدم طلب عدم اإلفراج إلــى مدير عــام اإلدارة العامة للجمارك، وذلك علــى النحو الذي 

تنظمه الالئحة التنفيذية ألحكام هذا القانون.

مادة )38(

يجوز لصاحب الحق في المصنف األدبي أو الفني أو العلمي الخاضع ألحكام هذا القانون أن يودع 

على نفقته نسخا من المصنف لدى المكتبة، ويعد ذلك قرينة على ملكية المودع قابلة إلثبات العكس. 

وتنشئ المكتبة سجال إليداع المصنفات الخاضعة ألحكام هذا القانون، وتحدد الالئحة التنفيذية 

قواعد وإجراءات هذا اإليداع.

مادة )39(

تحدد الالئحة التنفيذية الرســوم المســتحقة واإلجراءات المتبعة بموجب هذا القانون والئحته 

التنفيذية.

مادة )40(

يجوز لذوي الشــأن التظلم من القرارات الصادرة برفض اإليداع والتســجيل وإصدار الشــهادات 

بذلك وفقاً للقواعد، وفي حالة الرفض يجب أن يكون مســبباً وخالل شهر من تقديم الطلب، وإال اعتبر 

التظلم مقبوالً.
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الفصل الثاني:

العقوبات

مادة )41(

تطبــق العقوبات الواردة في هذا الفصل دون اإلخالل باالســتثناءات الواردة بالمادتين )31، 32( 

من هذا القانون.

مادة )42( 

تتولى النيابة العامة دون غيرها سلطة التحقيق والتصرف واالدعاء في جميع الجرائم الناشئة عن 

تطبيــق أحكام هذا القانون، وتختص دائرة الجنايات في المحكمة الكلية بنظر جميع الدعاوى الجزائية 

المنصوص عليها فيه، وتســتأنف أحكامها أمام محكمة االستئناف، ويجوز الطعن في األحكام الصادرة 

من محكمة االستئناف بطريق التمييز.

مادة )43(

مــع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشــد ينص عليها قانون آخــر، يعاقب بالحبس مدة ال تقل 

عن ســتة أشهر وال تزيد على سنتين وغرامة ال تقل عن خمسمائة دينار وال تزيد على خمسين 

ألــف دينــار أو بإحدى هاتين العقوبتيــن، كل من قام بغير إذن كتابي مــن المؤلف أو صاحب 

الحق المجاور أو من يخلفهما بأي من األفعال اآلتية: 

االعتــداء على حق من الحقــوق األدبية أو المالية للمؤلف أو صاحــب الحقوق المجاورة   - 1

المنصــوص عليهــا في هذا القانون بما فــي ذلك إتاحة أي مصنــف للجمهور أو عرض أي 

مصنــف أو أداء أو تســجيل صوتي أو برنامج البث مما تشــمله الحمايــة المقررة في هذا 

القانون عبر أجهزة الحاســب اآللي أو شــبكات المعلومات أو شبكات االتصاالت أو غيرها 

من الطرق أو الوسائل االخرى. 
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بيع أو تأجير مصنف أو تســجيل صوتي أو برنامج بث محمي طبقا الحكام هذا القانون أو   - 2

طرحه للتداول بأي صورة من الصور.

مادة )44(

مــع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشــد ينص عليها قانون آخــر يعاقب بالحبس لمدة ال تقل 

عن ستة أشهر وال تزيد على سنتين وبغرامة ال تقل عن ألف دينار وال تزيد على مائة ألف دينار 

أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من األفعال اآلتية: 

تصنيــع أو تجميــع أو اســتيراد أو تصدير بغــرض البيع أو التأجيــر أو اإلتجــار أو التوزيع أي جهاز   - 1

أو وســيلة أو أداة مصممة أو معدة خصيصاً للتحايل على الحماية التكنولوجية التي يســتخدمها 

المؤلف أو صاحب الحق المجاور. 

اختــراق تدابير الحماية التكنولوجية التي يســتخدمها المؤلف أو صاحب الحــق المجاور لحماية   - 2

الحقــوق المنصــوص عليها في هذا القانون أو للمحافظة على جودة ونقاء نســخ المصنفات دون 

وجه حق. 

إزالــة أو تعطيــل أو تعييــب ألي حمايــة تقنيــة أو معلومــات إلكترونية تســتهدف تنظيــم وإدارة   - 3

المعلومات الضرورية إلدارة الحقوق المقررة في هذا القانون دون وجه حق. 

حــذف أو تغيير أي معلومات واردة في شــكل إلكتروني تكون ضروريــة إلدارة الحقوق المقررة في   - 4

هذا القانون دون وجه حق. 

توزيع أو استيراد ألغراض التوزيع أو بث أو نقل إلى الجمهور أو اإلتاحة له، مصنفات أو موضوعات   – 5

الحقوق المجاورة أو نســخ منهــا مع علمه أنه قد حذفت منها أو غيــرت فيها معلومات واردة في 

شكل إلكتروني تكون ضرورية إلدارة الحقوق المقررة في هذا القانون دون وجه حق. 

تخزين أو تحميل أي نســخة من برامج الحاسب اآللي أو تطبيقاته أو قواعد البيانات على الحاسب   – 6

اآللي دون إجازة من المؤلف أو صاحب الحق المجاور أو خلفهما.
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مادة )45( 

يحكم بمصادرة النسخ محل الجريمة أو المتحصلة منها وكذلك المعدات واألدوات التي 

اســتخدمت في ارتكابهــا وللمحكمة أن تأمر بإتالفها، فيما عدا األعمال المعمارية المشــيدة، 

وفق االشــتراطات البيئية، وذلك فضال عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة في المادتين 

)43 و44(. 

ويجوز للمحكمة عند الحكم باإلدانة أن تحكم بإغالق المنشأة التي ارتكبت فيها الجريمة 

مدة ال تجاوز ســتة أشــهر، كما يجوز لها الحكم بســحب الترخيص وبغلق المنشأة نهائيا في 

حالة العود. 

وللمحكمة أن تأمر بنشــر ملخص الحكــم النهائي الصادر باإلدانة في جريدتين يوميتين 

على نفقة المحكوم عليه.

مادة )46( 

في حالة العود الرتكاب إحدى الجرائم المشار إليها في المادتين )43، 44( من هذا القانون خالل 

خمس سنوات من تاريخ الحكم النهائي يزاد الحد األقصى للعقوبة المقررة قانوناً بمقدار النصف.

مادة )47( 

يعاقب بالحبس لمدة ال تقل عن شهر وال تزيد على ستة أشهر وبغرامة ال تقل عن ألف 

دينــار وال تزيد على عشــرين ألف دينار أو بإحــدى هاتين العقوبتين كل مــن يحول دون أداء 

الموظفين المنصوص عليهم بالمادة )36( لعملهم أو حجب أي معلومات أو سجالت يطلبون 

االطالع عليها.
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قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

أحـكــام خـتــامـيـــة

مادة )48(

يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

مادة )49(

يُلغى القانون رقم )22( لســنة 2016 في شــأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والقانون رقم 

)64( لسنة 1999 في شأن حقوق الملكية الفكرية، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

مادة )50(

يُصــدر الوزيــر المختص الالئحــة التنفيذيــة والقرارات الالزمــة لتنفيذ أحــكام القانون 

المرافق خالل ســنة من تاريخ العمل به، وتظل اللوائح والقرارات المعمول بها نافذة فيما ال 

يتعارض مع أحكامه حتى تُعدل أو تُلغى.
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مادة )51(

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

صباح األحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: 20 ذو القعدة 1440 هـ

الموافق: 23 يوليو 2019 م
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قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

المذكرة اإليضاحية

للقانون رقم )75( لسنة 2019

في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

نظــراً ألهمية حقــوق المؤلف والحقوق المجــاورة فقد انضمت دولة الكويت إلــى عدة اتفاقيات 

اقليمية ودولية وصدر القانون رقم )16( لسنة 1986 بالموافقة على انضمام دولة الكويت إلى االتفاقية 

العربيــة لحماية حقوق المؤلــف، كما صدر القانون رقم )2( لســنة 1998 بالموافقة على انضمام دولة 

الكويت إلى اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية والقانون رقم )35( لسنة 2014 بالموافقة 

علــى انضمــام دولة الكويت إلى اتفاقية برن لحماية المصنفات األدبية والفنية، فضال عن ســبق إصدار 

القانون رقم )64( لســنة 1999 في شــأن حقوق الملكية الفكرية، والذي تم إلغاؤه وصدور القانون رقم 

)22( لسنة 2016 في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والذي اتضح من التطبيق العملي ضرورة 

تطويــره. بنــاء على ما تقدم فقد أعده القانــون متضمنا )51( مادة جمعتها أبــواب ثالثة، والذي ال تخل 

أحكامه بالضوابط وااللتزامات المنصــوص عليها في االتفاقيات والمعاهدات الدولية المعمول بها في 

دولــة الكويت، والمعنية بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والتي بدورها تضفي الحماية على األعمال 

المبتكرة في مجاالت اآلداب والفنون والعلوم والتي تعتبر من أحد مقومات سمو الفكر اإلنساني وتلبية 

غاياته النبيلة في خدمة البشــرية لالرتقاء بالفرد والمجتمع لضمان اللحاق بركب الحضارة المتسارع، 

لــذا اهتم هذا القانون بإبــراز حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في صورتــه األدبية والمالية مراعيا في 
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ذلك اعتبارين أساسيين ال يمكن إغفالهما وهما تشجيع اإلنتاج الفكري اإلنساني وتأمين مصلحة الدولة 

والمجتمع، وضمان حماية فعالة لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بتوفير بنية قانونية تكفل قيام إطار 

قانوني لممارســة هذه الحقوق وتحقق التوازن المطلوب بين مصلحة صاحب الحق من جهة ومصلحة 

المجتمــع في االنتفاع من تلــك األعمال من جهة أخرى، وفقا لألوضاع واألحكام الواردة بالقانون والتي 

نظمت حقوق المؤلف والحقوق المجاورة على المصنفات اإلبداعية التي تتسم بالطابع االبتكاري كثمرة 

من ثمار نشاط الفكر اإلنساني ونتاجه العقلي والتي أصبحت حمايتها من أهم الضروريات التي يفرضها 

العصر الحديث على جميع المجتمعات ســعيا لتحقيق طموحاتها في ميادين التنمية الشــاملة والحد 

من تنامي ظاهرة القرصنة أو االعتداء على هذه الحقوق.

ويعد صدور القانون استجابة واضحة لاللتزامات الدولية الملحة والمفروضة في حماية الملكية 

الفكريــة خصوصا في العصر الرقمي اســتجابة لتوصيــات منظمة التجارة العالميــة واتفاقية الجوانب 

المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية تِربس، وتطبق أحكام هذا القانون على المصنفات وأعمال 

الحقوق المجاورة المحمية بموجب االتفاقيات الدولية التي تكون الكويت طرفا فيها كما تلغى األحكام 

المخالفة لهذا القانون.

وتضمنــت المــادة )1( المقصــود بالكلمــات والعبــارات الــواردة بالقانــون وعرفــت الكثيــر من 

المصطلحــات الخاصة به مثل المؤلف وهو الشــخص الطبيعي أو االعتباري الــذي يبتكر عمال ما، وهو 

صاحــب الحــق األدبي على المصنــف الذي ابتكره وله الحق في اســتغالله ماليا بكل أوجه االســتغالل 

ولــه حق حمايته أدبيا، وغالبا ينســب العمــل إليه بالطريقة التي ال تدع مجاال للشــك في التعرف على 

شــخصيته وهي قرينة قانونيــة تقبل إثبات العكس بجميــع الطرق المقررة قانونــا، ويعتبر االبتكار هو 

معيار الحماية بغض النظر عن مســتوى وقيم ذلك االبتكار هو معيار الحماية بغض النظر عن مستوى 

وقيــم ذلــك االبتكار أو نوع هــذه المصنفات أو طريقة التعبيــر عنها أو أهميتها أو الغــرض من تأليفها 

أو تصنيفهــا. والمصنــف الجماعي هو الذي يســاهم في تأليفه أكثر من شــخص، كالصحف والمجالت 

والموســوعات العلمية والمعاجم والقواميس، بتوجيه وإشــراف من شخص طبيعي أو اعتباري يتكفل 

بنشــره تحت إدارته وباســمه تحقيقا ألهدافه، بحيث يندمج عمل المؤلفين جميعهم في الهدف العام 

الذي قصد إليه هذا الشخص بحيث ال يمكن تخويل أحدهم حقا مميزا على مجموع المصنف. ويختلف 

عن المصنف المشــترك الذي يســاهم في تأليفه أكثر من شخص سواء أمكن فصل مساهمة كل منهم 
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قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

فيــه أو لم يمكن، مع وجود نية مســبقة أن مســاهمة كل منهم ســوف تشــكل المصنف عنــد اكتماله 

النهائي، ولحســابهم الخاص ودون توجيه من أحد، ويكون لكل مؤلف الحق في اســتغالل الجزء الذي 

انفرد بتأليفه إذا أمكن فصل مســاهمته من مســاهمة باقي الشــركاء شــريطة أال يضر ذلك باستغالل 

المصنف المشــترك نفســه أو يجحف بحقوق ســائر الشــركاء في المصنف إال إذا اتفق على غير ذلك. 

والمصنف المشــتق هو المصنف الذي يســتمد أصله من مصنف سابق الوجود كالترجمات والتوزيعات 

الموســيقية وتجميعات المصنفات بما في ذلك قواعد البيانات المقروءة ســواء من الحاســب اآللي أو 

مــن غيره وكذلك مجموعات التعبير الفلكلوري ما دامت مبتكرة مــن حيث ترتيبها أو اختيار محتوياتها 

دون اإلخالل بالحماية المقررة للمصنفات التي اشتقت منها، مثال على ذلك القصص والروايات األدبية 

التي تم تحويلها إلى أفالم ســينمائية أو مسلســالت والتي يتم فيها دمج المصنف األصلي في المصنف 

الجديد المشــتق، والدمج إما أن يكون فكريا كالترجمات وتحوير األعمال أو ماديا كإعادة نشر األعمال 

التي ســقطت في الملك العام بإجراء بعض التعديالت عليها. وإذا ســاهم مؤلف المصنف األصلي في 

المصنف الجديد أصبح مصنفا مشتركا.

أما بالنسبة للحقوق المجاورة فهي مجموعة منفصلة من الحقوق لكن تكتسي بطابع حقوق المؤلف 

وتمنح لبعض األشخاص الطبيعيين أو االعتباريين التي تساعد إسهاماتهم على إتاحة المصنفات للجمهور، 

ألن هــذه اإلســهامات تحتوي على ما يكفي من اإلبداع أو المهارة التقنيــة أو التنظيمية لتبرير االعتراف بها 

مــن خالل حق مماثل لحــق المؤلف، وفنانو األداء هم األشــخاص الطبيعيون الذين يــؤدون عمال بصورة 

مــن اإلبداع أو المهارة التقنيــة بحيث يرتبط أداؤهم بالمصنف الذي يؤدونه بطريقــة تؤثر في العمل تأثيرا 

ملموســا وال يكون أداؤهم مجردا وهامشيا. وأصحاب الحقوق المجاورة هم طائفة من األشخاص يقومون 

بوضــع المصنفات األدبيــة والفنية موضع التنفيذ لكــن ال يتمتعون بنفس مزايا وحقــوق المؤلف األصلي 

لكونهم أشــخاصا اعتباريين ونشــاطهم )ما عدا فنــان األداء( ذو طابع فني تقني، فــال يتمتعون بحق أدبي 

كالمؤلف األصلي وفناني األداء. واألداء العلني مثل تمثيل المصنف في مســرحية أو أداء فرقة سيمفونية 

في قاعة للحفالت الموســيقية، ويشمل أيضا األداء بواســطة التسجيالت، لذا فإن تشغيل تسجيل صوتي 

لمصنف موسيقي عبر مكبر للصوت في طائرة أو مركز تجاري مثال يعتبر أداء علنيا.

ومثــال على مصطلــح النقل إلى الجمهــور إتاحة المصنــف للجمهور بواســطة الكابل، ويعتبر 

المصنف الســمعي البصري المصنف الذي يتكون من سلســلة من الصور ذات الصلة ببعضها البعض 
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والتــي تهــدف في جوهرها إلى أن تعرض مع األصوات المصاحبة لهــا إن وجدت، والتي تعطي انطباعا 

بالحركــة عنــد عرضها أو بثهــا أو نقلها إلى الجمهور، وذلــك من خالل اســتخدام آالت أو أجهزة مثل 

أجهزة العرض أو أجهزة المشــاهدة أو المعدات اإللكترونية بغض النظر عن طبيعة األشــياء المادية 

التي تتجســد مــن خاللها تلك المصنفــات، ومثال على ذلك األفالم. النســخ هو عمل نســخة أو أكثر 

مــن مصنف أو أداء أو تســجيل صوتي أو برنامج بث، في أي شــكل أو صورة، بمــا في ذلك التحميل أو 

التخزين اإللكتروني سواء كان ذلك التخزين دائما أو مؤقتا، ويستثنى األخير من الحماية المقررة في 

بعض األحيان مثال إذا كان التخزين المؤقت جزءا أساســيا مــن عملية تقنية متكاملة. تدابير الحماية 

التكنولوجية مثل وضع أو اســتخدام نظام حماية من النســخ أو نظام إدارة النســخ، وتســتخدم هذه 

األنظمة أجهزة تقنية تمنع النســخ تماما أو تنتج نســخا رديئة يتعذر معها اســتعمالها، كما تستخدم 

تدابير الحماية التكنولوجية تقنيات لمنع اســتقبال البرامج التلفزيونية المشفرة التي تستخدم أجهزة 

لفك التشفير غير مرخصة.

المعلومات الضرورية إلدارة الحقوق هي معلومات إلكترونية تعرّف من هو المؤلف أو صاحب 

الحقوق، وقد تشــمل معلومات عن شــروط اســتخدام المصنف، وقد يعيق حذف هذه المعلومات 

اكتشــاف التعدي أو يؤدي إلى تشــويش األنظمة الحاســوبية إلدارة الحقوق أو توزيع الرسوم. ومن 

أوجــه التحايل على تدابير الحماية التكنولوجية والمعلومــات الضرورية إلدارة الحقوق )تجنب تلك 

التدابير أو تجاوزها أو إلغاؤها أو إبطال مفعولها أو تعطيل مفعولها أو إزالة التشــويش الذي يحمي 

مصنفا أو موضوعا من موضوعات الحقوق المجاورة أو فك التشــفير من دون وجه حق عن مصنف 

مشــفر أو موضوع مشــفر مــن موضوعات الحقوق المجــاورة( كما عرّفت المادة الملــك العام بأنه 

المورد المشــاع من أعمال فنية وأدبية وعلمية غير محمية ليُســتمد منها في عملية اإلبداع الفكري 

البشري والذي يسهم في وفرة اإلنتاج الفني واألدبي والعلمي في المجتمع. 

وقــررت المــادة )2( أن الحماية المقررة لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تشــمل األشــخاص 

الطبيعييــن واالعتباريين الكويتيين واألجانب المقيمين إقامة دائمــة في دولة الكويت واألجانب الذين 

ينتمــون إلحــدى الدول األعضــاء في اتفاقية بــرن لحماية المصنفــات األدبية والفنيــة أو في المنظمة 

العالمية للملكية الفكرية أو ما يقتضيه الصالح العام لضمان حماية اإلبداع الفكري داخل دولة الكويت 

وحماية المصالح األدبية والمالية المترتبة على اإلنتاج العلمي أو األدبي أو الفني لألفراد داخلها. 
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وقضت المادة )3( بأن الحماية تســبغ على حقوق المؤلفين على مصنفاتهم المبتكرة في اآلداب 

والفنــون والعلوم أيا كان نوع هذه المصنفات أو طريقــة التعبير عنها أو أهميتها أو الغرض من تأليفها 

أو تصنيفها وقد اشتملت على خمسة عشر بندا على سبيل المثال ال الحصر. وبالنسبة للتصاميم الذي 

جاء ذكرها في البند العاشــر، فتقتصر حمايتها على الميزات الجمالية في التصميم وليس على الجزء 

الوظيفي للتصميم.

وقــد أوضحــت المادة )4( الحاالت التي ال تســري عليها الحماية المقررة وفقــا للقانون كاألفكار 

المجردة والمعادالت الرياضية والخوارزميات، واإلجراءات وأســاليب العمل وطرق التشــغيل حتى لو 

كانت ممثلة ببرامج الحاســب اآللي المشــمولة بالحماية أو أي مصنف آخر، كما ال تسري الحماية أيضا 

على إجراءات وطرق اللعب وطرق ممارســة األعمال، وكذلك ال تســري الحماية على الكتب الســماوية 

والخطوط المســتخدمة في كتابتها )رســمها( وتالوتها وتســجيل تالوتها، كما للقرآن الكريم من طبيعة 

خاصة بالنســبة للمســلمين تحتم ســهولة تداوله والوصــول إليه وعدم حجبه بذريعــة امتالك حقوق 

اســتئثارية على خطه أو أدائه أو تســجيالته، كما ال تســري الحماية على الكلمات المفــردة والعبارات 

القصيرة كالشــعارات وقوائم المكونات مثــل مكونات وصفات الطعام، والرمــوز والتصاميم المألوفة 

والتي تصنف كعالمة تجارية.

وأكــدت المــادة )5( علــى أن الفولكلــور الوطني هــو ملك عام للشــعب، والذي يحــدده ويرعاه 

ويدعمه المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب في مواجهة التشــويه أو اإلضرار بالمصالح الثقافية 

أو الصالــح العام للدولة. وأوضحت المادة )6( أن الحقوق األدبية للمؤلف وخلفه العام على مصنفه ال 

يجوز التصرف بها أو الحجز عليها ويقع باطال بطالنا مطلقا أي تصرف يقع عليها. 

وأضافت المادة )7( حقا أدبيا للمؤلف وهو ســحب أو منع مصنفه من التداول وإن تصرف بالحق 

المالي الوارد على مصنفه، مع احتفاظ من آلت إليه الحقوق المالية بطلب التعويض.

وقــررت المادة )8( حق المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب في مباشــرة الحقوق األدبية 

المنصوص عليها في المادة )6( إذا توفى المؤلف الكويتي دون وجود وارث له أو فيما تقتضيه الحاجة 

لذلك، وكذلك المصنفات التي ال يعلم مؤلفوها ونشرت للمرة األولى داخل الكويت.

وأوضحت المادة )9( نطاق تمتع المؤلف وخلفه العام والموصى له بالحق االستئثاري في إجازة 

أو منع أي اســتعمال لمصنفه بأي شــكل من األشكال، حيث يتمتع المؤلف كذلك بالحق الحصري في 
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إجازة أو التصريح بتحوير مصنفه، مثل تحويل رواية إلى فيلم، وأورد البند الثالث من المادة ذاتها أنه 

يستنفد حق المؤلف االستئثاري في التوزيع عند أول بيع للنسخة األصلية لمصنفه، ويسمح لمشتري 

المصنف األصلي المحمي ببيعه أو التصرف فيه من دون إذن صاحب الحق.

وأعطت المادة )10( للمجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب الحق في مباشرة الحقوق المالية 

على المصنفات التي يتوفى مؤلفها الكويتي دون أن يكون له وارث أو موصى له أو على المصنفات التي 

ال يعلم مؤلفوها ونشرت أول مرة داخل دولة الكويت.

وبينــت المــادة )11( أنه للمؤلــف أن يتقاضى المقابل النقــدي أو العيني الذي يــراه عادال نظير 

تصرفــه كليــا أو جزئيا بحــق أو أكثر من حقوق االســتغالل المالي لمصنفه للغيــر، كالتصرف في أحد 

حقوقه أو كل حقوقه، واشــترطت النعقاد تصرفه في أي من حقوقــه أن يكون تصرفه مكتوبا ومفصال 

ومحددا، ويظل المؤلف مالكا لكل ما ال يتم التصرف فيه على النحو السابق، وال يعد إجازته باستغالل 

أي مــن حقوقه المالية إجازة باســتغالل أي حق مالي آخر يتمتع به علــى المصنف. وال يجوز للمؤلف 

أن يســيء استعمال حقوقه األدبية المنصوص عليه في هذا القانون بتعطيل استغالل أي من حقوقه 

المالية التي تصرف بها إلى الغير.

وبينــت المادة )12( أنه دون اإلخالل باالســتثناءات الواردة على حــق المؤلف فإن نقل الحقوق 

الماليــة المتعلقــة بمصنفــات برامج الحاســب اآللــي وتطبيقاتــه وقواعــد البيانات تخضــع للتعاقد 

)التراخيــص( الخــاص بالبرنامج أو الملصق عليــه أيا كانت طريقة ظهوره مع أهمية المرخص بشــكل 

واضح وأن يبين للمستخدم العادي والبسيط تلك الشروط الواردة في ذلك الترخيص، ويلتزم مستخدم 

البرنامج أو مشتريه بالشروط الواردة في الترخيص ما لم تكن مخالفة للنظام العام أو اآلداب.

وأكــدت المــادة )13( أنه ال يترتب على تصرف المؤلف بأي صورة كانت في النســخة األصلية من 

مصنفه كاإلهداء أو الهبة أو البيع، نقل أي من الحقوق المالية للمؤلف إلى المتصرف إليه، ما لم يتفق 

كتابة على غير ذلك.

وأجازت المادة )14( الحجز على الحقوق المالية للمؤلف على مصنفه المنشور حال صدر حكم 

من المحكمة ضده، واســتثنت المادة من ذلك المصنفات التي يتوفى مؤلفها قبل نشــرها ما لم يثبت 

على وجه اليقين أنه اســتهدف نشــرها قبل وفاته. وأكدت المادة )15( علــى أن كل تصرف للمؤلف في 

مجموع إنتاجه الفكري المستقبلي يقع باطال بطالنا مطلقا.
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وبينــت المــواد )16(، )17(، )18(، )19(، )20(، )21( الحقوق األدبيــة والمالية ألصحاب الحقوق 

المجاورة، وفيما يتعلق في المادة )20( الفقرة الرابعة بينت أن هيئات البث تتمتع بحق استئثاري على 

إعــادة بث موادها وبرامجها المعدة للبث والخاصة بها، وهــذا الحق ال يمنحها حقا إضافيا في تمديد 

فتــرة الحماية لفترة أخرى نظير إعــادة البث خالل فترة الحماية المقــررة بموجب هذا القانون، حيث 

تحسب مدة الحماية من أول بث لبرامجها.

كمــا بينــت المــواد )22(، )23(، )24( مدة حماية الحقــوق األدبية والماليــة للمؤلف وألصحاب 

الحقوق المجاورة. وأوردت المواد )25(، )26(، )27(، )28(، )29(، )30( أحكاما خاصة ببعض المصنفات 

وقررت أن للشــخص الطبيعي أو االعتباري الذي يوجه إلى ابتكار ويضطلع بمســؤولية إنجاز المصنف 

الجماعــي أن يباشــر وحده حقــوق المؤلف األدبيــة والمالية عليه ما لــم يتفق كتابة علــى غير ذلك. 

واعتبرت المؤلفين في المصنف المشترك شركاء بالتساوي في الحقوق المالية، بغض النظر عن نسبة 

مســاهمة كل مؤلــف بالعمل، ما لم يتفــق كتابة على غير ذلك، وال يجوز ألي منهم االنفراد بمباشــرة 

حقوق المؤلف إال باتفاق مكتوب، وال يجوز ألي منهم ممارســة حقوق المؤلف في المصنف إال باتفاق 

خطــي منهــم جميعا، ولكل منهم الحق في رفع الدعوى عند وقوع أي اعتداء على المصنف، وإذا كان 

من الممكن فصل نصيب كل من المشــتركين في تأليف المصنف عن نصيب الشــركاء اآلخرين، يحق 

لكل منهم اســتغالل الجزء الذي ســاهم في تأليفه على أال يلحق ذلك أي ضرر في استغالل المصنف 

نفســه أو يجحف بحقوق ســائر الشــركاء في المصنف إال إذا اتفق على غير ذلك. وفــي حال إذا ابتكر 

المصنف لحســاب شــخص آخر فإن حقوق التأليف تعود للمؤلف المبتكر ما لــم يتفق كتابة على غير 

ذلك، أما إذا ابتكر العامل مصنفا متعلقا بأنشــطة صاحب العمل أو اســتخدم خبرات أو معلومات أو 

أدوات أو آالت أو مــواد صاحــب العمل الموضوعة تحت تصرفه فــإن حقوق التأليف تعود إلى صاحب 

العمــل مع مراعاة الجهد الفكري للعامل. أما إذا قام العامــل بعمل ال يتعلق بأعمال صاحب العمل 

ولم يســتخدم خبراته أو معلوماته أو أدواته أو مــواده األولية في التوصل إلى هذا العمل المبتكر وتم 

إنجاز العمل مثال خارج أوقات العمل الرســمية فتكون حقوق المؤلف للعامل ما لم يتم االتفاق كتابة 

على غير ذلك. والمصنفات التي ال تحمل اســم مؤلفها أو التي تحمل اســما مســتعارا يعد الناشر لها 

بطريقة مشروعة مفوضا من المؤلف في مباشرة الحقوق المقررة له في هذا القانون ما لم يثبت عكس 

ذلــك. وال يجوز لمن قام بعمل صورة آلخر أن ينشــر أو يعرض أو يوزع أصلها أو نســخا منها دون إذن 

من تمثله الصورة إال إذا اتفق على خالف ذلك، واســتثناء من ذلك يجوز نشر الصورة بمناسبة حوادث 
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وقعت علنا أو تعلقت بشخصيات عامة أو ذات صفة رسمية أو أشخاص مشهورين، على أال يترتب على 

عرض الصورة أو تداولها في هذه الحالة مساس بشرف الشخص أو بسمعته أو اعتباره، ويعتبر كل من 

الرسم أو الحفر أو النحت أو الوسائل األخرى للتصوير من أشكال تنفيذ الصور. وال يترتب على حقوق 

مؤلف المصنف الفوتوغرافي منع الغير من التقاط صور جديدة لنفس الشــيء الذي تم تصويره ما لم 

يكــن للمصور مســاهمة ابتكارية في تكوين عناصر الصورة، ولو أخــذت الصورة من ذات المكان وذات 

الظروف التي أخذت فيها الصور األولى. 

وأوردت المــادة )31( االســتثناءات التي يجــوز فيها القيام ببعض األعمــال وفي بعض الحاالت 

الخاصة ومن دون إذن صاحب حق المؤلف ودون أداء تعويض له بشــرط ذكر المصدر واســم المؤلف 

وأال يخل ذلك باالســتغالل العــادي للمصنف أو يلحق ضررا غير مبرر بالمصالح المشــروعة لصاحب 

الحق، ويســمى ذلك باختبار الخطوات الثالث بموجب اتفاقية برن لحماية المصنفات األدبية والفنية 

والذي يحدد االســتخدام العادل والمشــروع لألعمال التي جاء ذكرها في البنود 1-21 ويجب أن يفسر 

اختبار الخطوات الثالث على أساس متوازن بحيث ينظر إليها معا وبشكل عام في تقييم شامل، ويجب 

أال تفســر القيود واالســتثناءات على نطاق ضيق بل يجب أن يتم تفســيرها وفقا ألهدافها ومقاصدها، 

ويتم على أساس ذلك قياس حاالت االستخدام العادل المتوقعة مستقبال. وتعتبر األعمال التي جاء 

ذكرها بالمادة )31( على سبيل المقال ال الحصر حيث سوف تظهر استخدامات جديدة متوقعة سوف 

تُخضــع لهذا االختبار، وال تُمنع المحاكم من تطبيق القيود واالســتثناءات على ظروف واقعية مماثلة 

أو حتى خلق مزيد من القيود واالســتثناءات. وال تتعارض القيود واالستثناءات مع االستغالل العادي 

للمصنــف إذا كانت تقوم على اعتبارات تنافســية مهمة أو تؤثر على المنافســة ال ســيما في األســواق 

الثانوية خاصة عندما يتم ضمان تعويض مناســب ســواء تم ذلك بالوسائل التعاقدية أم ال. كما يجب 

أن يفســر اختبار الخطوات الثالث بطريقة تحترم حقوق اإلنســان والحريات األساســية والمنافسة في 

األسواق الثانوية وكذلك ألغراض التقدم العلمي والتنمية الثقافية أو االجتماعية أو االقتصادية. وعند 

تطبيق الخطوات الثالث يجب مراعاة مصالح أصحاب الحقوق من جهة ومصالح المجتمع والمستهلك 

من جهة أخرى.

ونصت المادة )32( بأن تُطبق هذه االســتثناءات الواردة علــى الحقوق المالية للمؤلف والحقوق 

المالية ألصحاب الحقوق المجاورة بحد سواء، وبما ال يتعارض مع طبيعة هذه الحقوق.
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وأوردت المــادة )33( أن لكل شــخصا كويتي طبيعي أو اعتبــاري ذي مصلحة أن يطلب من رئيس 

المجلس منحه ترخيصا إجباريا وغير طوعيا، ويكون غير استئثاري وغير قابل للتنازل إلى الغير، لنسخ 

أو ترجمة أي مصنف من المصنفات المنشورة دون ضرورة أخذ إذن صاحب الحق وذلك لغايات التعليم 

غيــر التجاري بكافة مســتوياته أو الحتياجــات المكتبات العامــة ودور الحفظ، مقابــل تعويض عادل 

لصاحــب الحق أو خلفه تقدره المحكمــة المختصة، ويكون إصدار الترخيص بقرار مســبب من الوزير 

المختص يحدد فيه النطاق الزمني والمكاني لالستخدام وفقا لما تحدده الالئحة التنفيذية للقانون.

وبينــت المادة )34( أنه يجوز ألصحاب حق المؤلف والحقوق المجاورة ولخلفهم الخاص والعام 

أن يوكلــوا أمر إدارة كافة الحقــوق المنصوص عليها في هذا القانون وتحصيل مقابل أو تعويضات عنها 

والدفــاع عن حقوقهم عن طريــق اإلدارة الجماعية للحقوق من خالل جمعيات أو شــركات تؤلف فيما 

بينهم وفقا لقانون األندية وجمعيات النفع العام أو قانون الشــركات، ويصدر رئيس المجلس ترخيصا 

بمزاولة نشــاط جمعيات أو شركات اإلدارة الجماعية ويحدد آلية عملها ومتابعة أدائها واإلشراف عليها 

وتحديد الرسوم المستحقة وفقا لما تحدده الالئحة التنفيذية. 

وأعطت المادة )35( االختصاص للقضاء المســتعجل بأصل النزاع بناء على طلب ذوي الشــأن 

أن يأمر بإجراء أو أكثر من اإلجراءات التحفظية المناســبة وذلك عند االعتداء على أي حق نص عليه 

القانون، كإجراء إثبات وصف تفصيلي للمصنف أو األداء أو التسجيل الصوتي أو برنامج البث، ووقف 

نشر المصنف أو األداء أو التسجيل الصوتي أو برنامج البث أو وقف عرضه أو نسخه أو صناعته مؤقتا 

لفتــرة محددة يجوز مدها لحين الفصل في النزاع الموضوعــي، باإلضافة إلى التحفظ على المصنف 

أو التسجيل الصوتي أو برنامج البث األصلي وعلى نسخه وكذلك على المواد واألجهزة واألدوات التي 

تستعمل في إعادة نشر هذا المصنف أو األداء أو التسجيل الصوتي أو برنامج البث أو استخراج نسخ 

منه بشــرط أن تكون تلك المواد غير صالحة إال إلعادة نشــر المصنف أو األداء أو التســجيل الصوتي 

أو برنامــج البــث. كذلك إثبــات واقعة االعتداء على الحــق محل الحماية، وحصر اإليــراد الناتج عن 

اســتغالل المصنف أو التســجيل الصوتي أو برنامج البث والتحفظ عليه في جميع األحوال، ولرئيس 

المحكمة أن يأمر بندب خبير أو أكثر لمعاونة المكلف بالتنفيذ، كما أن للمحكمة إلزام المعتدي على 

الحق بتعويض عادل ومناسب عن الضرر الذي لحق بصاحب الحق جراء ذلك االعتداء وتعويضه عما 

فاته من كسب، وإلزامه بالمصروفات التي تكبدها صاحب الحق.
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وأوردت المــادة )36( أن الموظفين المختصين من داخــل المجلس أو خارجه الذين يحددهم 

رئيس المجلس بناء على ترشــيح رئيس المكتبة ويصدر بشــأنهم قرار وزاري بمنحهم صفة الضبطية 

القضائية، لهم بهذه الصفة تفتيش المطابع والمكتبات ودور النشر واألماكن العامة، وضبط الجرائم 

التي تقع بالمخالفة ألحكام هذا القانون، وتحرير المحاضر الالزمة وإحالتها إلى النيابة العامة، ولهم 

االســتعانة برجال الشــرطة فــي أداء عملهم عند الحاجة. للوزير بقرار مســبب وبعــد إخطار الجهة 

المخالفة ومنحها مهلة 7 أيام عمل من الرد كتابيا على المخالفة غلق المنشأة المخالفة إداريا ومؤقتا 

لمدة أقصاها ثالثة أشــهر، وفي حال العود يجوز األمر بســحب الترخيص، ولصاحب العالقة التظلم 

من القرار خالل مدة أقصاها ستون يوما. 

وأجــازت المادة )37( لإدارة العامة للجمارك من تلقاء نفســها أو بنــاء على طلب صاحب الحق 

أن تأمر بقرار مســبب بعدم اإلفراج الجمركي عن ســلع تمثل اعتداء على أحــد الحقوق المحمية وفقا 

ألحكام هذا القانون، ويقدم طلب عدم اإلفراج إلى مدير عام اإلدارة العامة للجمارك لما تحدده الالئحة 

التنفيذيــة، تطبيقا لألحكام الخاصــة بالتدابير الحدودية والتي نصت عليهــا اتفاقية الجوانب المتصلة 

بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية المنبثقة عن منظمة التجارة العالمية. 

وألزمت المادة )38( المكتبة بإنشــاء ســجل إليداع المصنفات واألداءات والتسجيالت الصوتية 

وبرامــج البث الخاضعة ألحــكام هذا القانون، ويجــوز لصاحب الحق في المصنف األدبــي أو الفني أو 

العلمي أن يودع على نفقته نسخ من المصنف لدى المكتبة، ويعد اإليداع غير إلزامي ولكنه قرينة على 

ملكية المودع قابلة إلثبات العكس، وتحدد الالئحة التنفيذية إجراءات وقواعد هذا اإليداع. 

وأوضحــت المــادة )39( أن الالئحة التنفيذية تحدد الرســوم المســتحقة واإلجــراءات المتبعة 

بموجب هذا القانون والئحته التنفيذية. 

وجــاء في المــادة )40( أنه يجوز لذوي الشــأن التظلم من القرارات الصــادرة برفض اإليداع 

والتســجيل وإصدار الشــهادات بذلك وفقا للقواعد، وفي حال الرفض يجب أن يكون مسببا وخالل 

شهر من تقديم الطلب وإال اعتبر التظلم مقبوال.

وذكــرت المادة )42( تولي النيابة العامة دون غيرها ســلطة التحقيــق والتصرف واالدعاء في 

جميع الجرائم الناشــئة عن تطبيق أحكام هذا القانون مــع اختصاص دائرة الجنايات في المحكمة 

الكليــة بنظر جميع الدعــاوى الجزائية المنصوص عليهــا في هذا القانون وتســتأنف أحكامها أمام 
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محكمة االستئناف وأجازت الطعن على الصادرة من محكمة االستئناف بطريق التمييز. 

وحــددت المواد )43-47( العقوبات التي توقع في حالة ارتكاب إحدى جرائم التعدي على حقوق 

المؤلــف أو الحقــوق المجــاورة المنصوص عليها فــي هذا القانــون، أو الحيلولــة دون أداء الموظفين 

لعملهــم، وتطبق العقوبــات المنصوص عليها بمواد القانــون من دون اإلخالل باالســتثناءات الواردة 

بالمادتين )31( و)32(، وفي حالة األمر بإتالف البضاعة يتم اإلتالف وفقا لالشتراطات البيئية المتبعة.

ثــم تناولت المواد من )48-51( األحكام الختامية لهذا القانون المتمثلة بإلغاء القانون رقم )22( 

لســنة 2016 في شــأن حق المؤلف والحقوق المجاورة، والقانون رقم )64( لسنة 1999 في شأن حقوق 

الملكية الفكرية، وإصدار الوزير لالئحة التنفيذية. 

مادة ثانية:

علــى الوزراء - كل فيمــا يخصه - تنفيذ هذا المرســوم، وعلى رئيس مجلس الــوزراء إبالغه إلى 

مجلس األمة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

   أمير الكويت

صباح األحمد الجابر الصباح
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وزير اإلعالم ووزير الدولة لشؤون الشباب رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب

بعد االطالع على:

- القانون رقم 20 لسنة 2014 في شأن المعامالت اإللكترونية،

-  القانون رقم 75 لسنة 2019 في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة،

- المرسوم الصادر في 17 يوليو 1973 بشأن المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب،

- المرسوم رقم 146 لسنة 1991 بإلحاق المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب بوزير اإلعالم،

- المرسوم رقم 52 لسنة 1994 بشأن مكتبة الكويت الوطنية،

- القرار الوزاري رقم 23 لسنة 2017 بإصدار الالئحة التنفيذية للقانون رقم 22 لسنة 2016،

- وبناًء على مقتضيات المصلحة العامة، قرر:

الالئحة التنفيذية

قرار وزاري رقم 41 لسنة 2019
بإصدار الالئحة التنفيذية للقانون رقم 75 لسنة 2019

في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
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مادة أولى

يُعمل بأحكام الالئحة التنفيذية للقانون رقم 75 لسنة 2019 المشار إليه والمرافقة نصوصها لهذا 

القرار.

مادة ثانية

يُلغى القرار الوزاري رقم 23 لســنة 2017 المشــار إليه ويلغى كل حكــم يتعارض مع أحكام هذه 

الالئحة.

مادة ثالثة

يُنشــر هــذا القــرار في الجريدة  الرســمية، ويُعمــل به اعتبارا مــن تاريخ نشــره، وعلى الجهات 

المختصة تنفيذه.

صدر في: 28 ذي الحجة 1441هـ

الموافق: 29 أغسطس 2019م

وزير اإلعالم

ووزير الدولة لشؤون الشباب

رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب

محمد ناصر عبدالله الجبري
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الالئحة التنفيذية للقانون رقم 2019/75 

في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

الفصل األول

أحوال مباشرة المجلس لحقوق المؤلف األدبية والمالية

مــادة )1(: يتولــى المجلس إنشــاء ســجالت وقواعــد بيانات لقيد مــا يتم حصــره وتصنيفه من 

الفولكلور الوطني وذلك في ســبيل مباشــرة المجلس لحقوق المؤلف األدبيــة والمالية على الفولكلور 

الوطني المشار إليها بالمادة )5( من القانون.

ويصدر الوزيــر القرارات الالزمة لرعاية الفولكلور الوطني ودعمــه والقواعد واإلجراءات الالزمة 

لتنفيذ الفقرة السابقة.

مادة )2(: يُباشــر المجلس على إنتاج المؤلف وفنان األداء الكويتي الذي يتوفى عن غير وارث أو 

موصــى لــه، وعلى المصنف أو المصنفات التي ال يعلم مؤلفها، وعلــى كافة المصنفات التي تنتقل إلى 

الملك العام، الحقوق التالية:

٭ أوالً: الحق في تقرير نشر المصنف ألول مرة.

٭ ثانياً: الحق في نسبة المصنف إلى مؤلفه.

٭ ثالثاً: الحق في منع أي مساس أو تعديل للمصنف يكون من شأنه تشويهه أو تحريفه، أو يؤدي 

إلى اإلضرار بشرف المؤلف أو سمعته أو مكانته.

ويتخــذ المجلس الوســائل واإلجراءات الالزمة لمباشــرة هــذه الحقوق على النحــو الذي يكفل 

الحفاظ على المصنف وعلى سمعة المؤلف أو فنان األداء.

كما يباشــر المجلس الحقوق المالية المشــار إليها بالقانون على المصنفات والحقوق المجاورة 

التــي يتوفى مؤلفها أو صاحب الحق فيها والذي يحمل الجنســية الكويتية من دون أن يكون له وارث أو 

موصى له، وعلى المصنفات أو الحقوق المجاورة التي ال يُعلم مؤلفها.
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الفصل الثاني

نسخ المصنفات وترجمتها

مادة )3(: يجوز لكل شــخص كويتــي طبيعي أو اعتباري ذي مصلحــة أن يتقدم بطلب إلى رئيس 

المجلس أو من يفوضه لمنحه ترخيصاً غير اســتئثاري وغير قابل للتنازل إلى الغير لنســخ أو ترجمة أي 

مصنف أو حق من الحقوق المجاورة من دون إذن صاحب الحق.

ويشترط لمنح هذا الترخيص اآلتي:

1 ـ أن يكون الحتياجات التعليم المدرسي والجامعي أو البحوث.

2 ـ عدم اإلضرار بالمصالح المشروعة لصاحب الحق.

3 ـ عدم تعارض الترخيص مع االستغالل العادي.

مادة )4(: يجب أن يُراعى في منح الترخيص ما يأتي:

1 ـ أال يكون المؤلف قد قام بسحب جميع نسخ مصنفه من التداول في الكويت.

2ـ  أال يكون الترخيص قابالً للتنازل من المرخص له إلى الغير.

3 ـ أن يُذكر اسم المؤلف وعنوان المصنف على كل نسخة أو ترجمة مرخص بها.

مادة )5(: يقدم طلب الترخيص إلى اإلدارة المختصة على النموذج المعد لهذا الغرض مرفقاً به 

ما يلي:

1 ـ مــا يثبــت أن الغرض من الترخيص مقتصر علــى احتياجات التعليم المدرســي والجامعي أو 

البحوث أو ألي غرض آخر يبرر نســخ المصنف أو أي من الحقوق المجاورة ووفقا للتفاصيل الواردة في 

المواد )31 – 32 – 33( من القانون.

2 ـ ما يفيد تعذر الوصول إلى المؤلف أو خلفه أو من يمثلهما قانوناً أو عدم قيامهم بنســخ عدد 

كاف للمصنف تلبية لالحتياجات المشار إليها.

مــادة )6(: تتولــى اإلدارة المختصة فحص طلــب الترخيص والتحقق من توافر جميع الشــروط 

والمستندات المتطلبة لمنحه وترفع توصيتها في هذا الشأن إلى الوزير.
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مادة )7(: يصدر الوزير قراراً في شــأن طلــب الترخيص خالل ثالثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب 

مستوفياً للشروط المقررة قانوناً، فإذا انقضت هذه المدة من دون صدور القرار اعتُبر الطلب مرفوضاً، 

ويحق لذوي الشــأن تجديد الطلب الذي ســبق رفضه وبذات األحكام الســابقة بعد تالفي األسباب التي 

رُفض الطلب األول بناء عليها.

مادة )8(: يجب أن يتضمن الترخيص بيانات كافية وعلى األخص ما يلي:

1 ـ بيانات المصنف أو الحق المجاور متضمنة اسم صاحب الحق.

2 ـ اسم طالب الترخيص وبياناته.

3 ـ الغرض من الترخيص.

4 ـ النطاق الزمني والمكاني للترخيص.

5 ـ عدد النسخ المرخص بها.

مــادة )9(: ال يحول إصدار الترخيص دون إصدار ترخيــص آخر لغير المرخص له، إال إذا كان قد 

سبق الترخيص بترجمة هذا المصنف إلى ذات اللغة المقدم بها الطلب وتم نشره مترجماً بها.

الفصل الثالث

اإلدارة الجماعية

مادة )10(: يُصِدر رئيس المجلس القرارات الالزمة في شأن تنظيم عمل اإلدارة الجماعية على أن 

يتضمن آلية عملها ومتابعة أدائها واإلشــراف عليها وقواعد تحصيل الرســوم المبينة بالجدول المرفق، 

وما يكفل توزيع المستحقات للمؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة، بعد الحصول على موافقة الجهات 

الرسمية المعنية بعمل اإلدارة الجماعية.

قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
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Copyright and Related Rights Law

الفصل الرابع

طلب منع اإلفراج الجمركي

مادة )11(: لصاحب الحق إذا كانت لديه أسباب سائغة العتقاده باستيراد سلع تمثل اعتداء على 

أحــد حقوقه المحمية بموجب القانــون، أن يقدم طلباً كتابياً إلى اإلدارة العامة للجمارك لعدم اإلفراج 

الجمركي عن هذه السلع وعدم السماح بتداولها، ويجب أن يكون الطلب مشفوعا باألدلة الكافية على 

وقوع تعد على حق الطالب في تلك السلع، وأن يشتمل الطلب على المعلومات الكافية لتمكين الجهة 

المذكــورة من التعرف على الســلع المعنية مثل رقــم البيان الجمركي أو البوليصــة أو الفاتورة وتاريخ 

الورود واسم المستورد وجهة الورود.

مادة )12(: على اإلدارة العامة للجمارك أن تخطر الطالب كتابًة بقرارها بشــأن طلبه خالل سبعة 

أيــام عمل من تاريخ تقديم الطلب، ويســري القرار في حالة قبول الطلب لمدة ســنة واحدة من تاريخ 

تقديمه أو للفترة المتبقية من مدة الحماية أيهما أقرب، ما لم يطلب مقدم الطلب فترة أقصر.

مــادة )13(: لإدارة العامة للجمــارك أن تُكلف الطالب بتقديم كفالة بما ال تجاوز قيمتها 5 ٪ من 

قيمة السلعة أو ما يعادلها من ضمان، لحماية حقوق صاحب السلعة المطلوب وقف اإلفراج عنها.

مــادة )14(: مع عدم اإلخالل بأحكام المواد الســابقة، يجوز لــإدارة العامة للجمارك من تلقاء 

نفســها من دون حاجة إلى تقديم شــكوى أو طلب من صاحب الحق أو من الغير أن تصدر قراراً بوقف 

اإلفراج الجمركي عن الســلع المســتوردة أو المعدة للتصدير إثر ورودها إلى المنطقة الجمركية وذلك 

إذا توافــرت أدلة كافية على أن هذه الســلع تحمل أي نوع من أنواع التعــدي على الحقوق التي يحميها 

القانون.

وإذا قررت اإلدارة العامة للجمارك تطبيقاً ألحكام هذه المادة وقف اإلفراج عن ســلع وردت إلى 

المنطقة الجمركية وجب عليها ما يلي:

1 ـ إخطار مستورد السلع وصاحب الحق بالقرار الصادر بوقف اإلفراج الجمركي فور صدوره.

2 ـ إخطار صاحب الحق، بناًء على طلب كتابي منه، بأســماء وعناوين مرسل السلع ومن أرسلت 

إليه وكمياتها.
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3 ـ الســماح ألصحاب الشأن بمعاينة الســلع وفقاً لإجراءات الجمركية المتبعة في هذا الشأن، 

وعلــى صاحب الحق أن يرفــع دعوى بأصل النزاع أمــام المحكمة المختصة وأن يبلــغ ذلك إلى اإلدارة 

العامة للجمارك خالل مدة ال تتجاوز عشــرة أيام عمل مــن تاريخ إخطاره بقرار وقف اإلفراج الجمركي 

عن هذه السلع وإال اعتُبر القرار كأن لم يكن، ما لم تقرر اإلدارة العامة للجمارك أو المحكمة المختصة 

مد هذه المهلة في الحاالت التي تقدرها لمدة ال تجاوز عشرة أيام أخرى.

مــادة )15(: يُصدر مدير اإلدارة العامة للجمارك بعد التنســيق مع الوزير المختص قراراً بتحديد 

البيانات والشروط والضوابط واإلجراءات المتعلقة بتقديم طلب وقف اإلفراج الجمركي والبت فيه، وما 

يجب إرفاقه بهذا الطلب من مستندات.

مادة )16(: يُستثنى من تطبيق أحكام المادة )12( من هذه الالئحة ما يلي:

٭ الكميــات الضئيلــة ذات الصبغة غير التجارية من الســلع التي ترد ضمن أمتعة المســافرين 

الشخصية.

٭ الســلع التــي تكون قــد طُرحت للتداول في أســواق البلد المصــّدر من قبل صاحــب الحق أو 

بموافقته.

الفصل الخامس

إيداع المصنفات

مادة )17(: تنشــئ المكتبة ســجالت خاصــة لطلبات إيداع المصنفات وطلبــات أصحاب الحقوق 

المجاورة الخاضعة ألحكام القانون.

م طلب اإليداع من مؤلف المصنف أو صاحب الحق المجاور – بحســب األحوال –  مادة )18(: يقدَّ

أو خلفهمــا أو من يمثلهما قانوناً إلى اإلدارة المختصة علــى النموذج المعد لهذا الغرض، وال يجوز أن 

يتضمن الطلب أكثر من مصنف واحد.

قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
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مادة )19(: تدوَّن الطلبات في السجالت المشار إليها بالمادة )18( من هذه الالئحة وتعطى أرقام 

متتابعة ســنوياً حســب تاريخ تقديمها، ويؤشر على كل طلب بالرقم المتتابع له وتاريخ تقديمه ويخطر 

الطالب بما يفيد استالم الطلب ومرفقاته.

مادة )20(: تقوم المكتبة بفحص طلب اإليداع ومرفقاته، وللمكتبة في سبيل فحص طلب اإليداع 

االستعانة بمن تراه من المختصين.

مــادة )21(: يكــون قبول اإليداع أو رفضه بقــرار من مدير عام المكتبة وذلــك خالل مدة أقصاها 

ســتون يوماً بالنسبة إلى المصنفات وخمسة أيام بالنســبة إلى الكتب من تاريخ تقديم الطلب، ويراَعى 

في قرار رفض الطلب أن يكون مسبباً ويخطر به الطالب بكتاب مصحوب بعلم الوصول.

مــادة )22(: ال يحول رفض طلب اإليداع المشــار إليه دون أن يتقدم الطالب بطلب جديد لإيداع 

يراعى فيه تالفي ما استند إليه قرار الرفض السابق من أسباب.

مادة )23(: في حالة قبول اإليداع، تختص المكتبة بحســب نوع المصنف أو الحق المجاور رقماً 

لإيداع في المكتبة والرقم الدولي المعياري.

مــادة )24(: على طالب اإليداع الذي تم قبول طلبه تقديم نســخ مــن المصنف أو الحق المجاور 

موضوع اإليداع على النحو المبين بنموذج طلب اإليداع.

مادة )25(: تعد المكتبة ملفاً لكل مصنف يحتفظ فيه باألوراق والمستندات والتصرفات المتعلقة 

بطلب إيداع المصنف أو الحق المجاور وقيد التصرفات التي ترد عليه.

مادة )26(: يقدم طلب قيد التصرف الذي يطرأ على الحق المقيد بســجالت اإليداع من المنصرف 

أو المتصرف إليه أو خلفهما أو من يمثلهما قانوناً الى المكتبة على النموذج المعد لذلك.

مادة )27(: تعامل طلبات قيد التصرفات بذات األحكام المقررة بشــأن طلبات اإليداع المنصوص 

عليها في هذا الفصل، وتقيد التصرفات التي قبلت في سجالت اإليداع المنصوص عليها في المادة )38( 

من القانون وذلك بحسب المصنفات التي وردت عليها هذه التصرفات.

مــادة )28(: للمكتبــة بناًء على طلب ذوي الشــأن أن تصدر شــهادات باإليــداع، وتصدر المكتبة 

شــهادة إيداع المصنف مقابل رســم مقداره عشرة دنانير عن كل شــهادة، ويستثنى من ذلك شهادات 

اإليداع التي تصدر بناء على طلب الجهات الحكومية.
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مــادة )29(: لذوي الشــأن التظلم من القــرارات الصادرة برفــض اإليداع أو التســجيل أو إصدار 

الشــهادات إلى الوزير خالل مدة ســتين يوماً مــن تاريخ اإلخطار بقرار الرفض، ويتــم البت في التظلم 

خالل ستين يوماً من تاريخ تقديمه وإذا انقضت هذه المدة من دون رد يُعد التظلم مرفوضاً.

مادة )30(: يؤشر في سجالت اإليداع في المكتبة بكل حكم نهائي واجب التنفيذ من شأنه تعديل 

أو إلغاء أي بيان من البيانات المقيدة في كل أو بعض هذه السجالت.

مادة )31(: للمكتبة إعداد سجالت إضافية يدوية أو رقمية عالوة على السجالت المشار إليها في 

هذا الفصل وذلك وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل.

مادة )32(: يُعمل بالجدول المرفق في شأن الرسوم، ويعمل بالمالحق المرفقة كنماذج لطلبات 

النسخ أو الترجمة أو طلبات اإليداع أو التسجيل أو قيد التصرفات.
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