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 مجلس الوزراء

 2016لسنة   22  قانون رقم 

 المجاورة في شأن حقوق المؤلف والحقوق 

 بعد االطالع على الدستور، -

ـــــم   - ـــــانون رق ـــــانون الجـــــااء القـــــادر بالق ـــــى ق ( لســـــنة 16وعل

 والقوانين المعدلة له، 1960

وعلــى قــانون اءاــواءاح والمحالمــاح الجااديــة القــادر بالقــانون رقــم  -

 قوانين المعدلة له،وال 1960( لسنة  17 

ـــــم   - ـــــانون رق ـــــى الق ـــــاح  1961( لســـــنة 5وعل بتنظـــــيم العالق

 ،القانونية ذاح العنقو األانبي

فــــي شــــأن األنديــــة  1962لســــنة  (24وعلــــى القــــانون رقــــم   -

 وامعياح النفع العام والقوانين المعدلة له،

وعلـــــــــى قـــــــــانون الموافعـــــــــاح المدنيـــــــــة والتجاريـــــــــة القـــــــــادر  -

ـــــانون رقـــــم   ـــــوانين  1980( لســـــنة 38بالموســـــوم بالق والق

 المعدلة له،

وعلــــــى القـــــــانون المــــــدني القـــــــادر بالموســــــوم بقـــــــانون رقـــــــم  -

 والقوانين المعدلة له، 1980( لسنة 67 

( 68وعلـــى قــــانون التجــــارة القـــادر بالموســــوم بقــــانون رقــــم   -

 والقوانين المعدلة له، 1980لسنة 

بإنشــــاء  1981( لســــنة 20وعلــــى الموســــوم بالقــــانون رقــــم   -

المحكمــــــــة الكليــــــــة لنظــــــــو المنازعــــــــاح اءداريــــــــة دادــــــــوة ب

 ،1982( لسنة 61والمعدل بالقانون رقم  

بالموافقــــــة علــــــى  1986( لســـــنة 16وعلـــــى القــــــانون رقــــــم   -

 االتفاقية العوبية لحماية حقوق المؤلف،

بالموافقــــــة علــــــى  1995( لســـــنة 81وعلـــــى القــــــانون رقــــــم   -

 اتفاق إنشاء منظمة التجارة العالمية،

بالموافقـــــــة علـــــــى  1998( لســـــــنة 2قـــــــم  وعلـــــــى القـــــــانون ر  -

انضــــــمام دولـــــــة الكويـــــــت إلـــــــى اتفاقيـــــــة إنشـــــــاء المنظمـــــــة 

 العالمية للملكية الفكوية،

فيِ شأن حقوق  1999( لسنة 64وعلى القانون رقم   -

 الملكية الفكوية،

في شأن المطبوعاح  2006( لسنة 3وعلى القانون رقم   -

 ،2016( لسنة 4والنشو والمعدل بالقانون رقم  

في شأن حماية  2007( لسنة 10على قانون رقم  و  -

 المنافسة والقوانين المعدلة له،

بشأن اءعالم المودي  2007لسنة  (61وعلى القانون رقم   -

 والمسموع،

ــــــــم   - فــــــــي شــــــــأن  2013( لســــــــنة 111وعلــــــــى القــــــــانون رق

 تواخيص المحالح التجارية،

بالموافقــــــة علــــــى  2014( لســـــنة 35وعلـــــى القــــــانون رقــــــم   -

ــــــــ ــــــــون لحمايــــــــة انضــــــــمام دول ــــــــة ب ــــــــى اتفاقي ــــــــت إل ة الكوي

 المقنفاح األدبية والفنية،

ـــــــم   - ـــــــى القـــــــانون رق ـــــــة  2014( لســـــــنة 37وعل بإنشـــــــاء هي 

ـــــــــــدل  ـــــــــــاح والمع ـــــــــــة المعلوم تنظـــــــــــيم االتقـــــــــــاالح وتقني

 ،2015( لسنة 98بالقانون رقم  

( لســـــنة 1وعلـــــى قـــــانون الشـــــولاح القـــــادر بالقـــــانون رقـــــم   -

2016، 

تـــالي نقـــه، وقـــد  ـــدقنا وافـــج مجلـــس األمـــة علـــى القـــانون ال -

 عليه وأ درناه،
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 المادة األولى

يعمــــح بأحكــــام القــــانون الموافــــج بشــــأن حقــــوق المؤلــــف والحقــــوق  

المجـــــــــــاورة، وتســـــــــــوو أحكامـــــــــــه علـــــــــــى المقـــــــــــنفاح والحقـــــــــــوق 

 المجاورة القادمة وقت العمح به. 

 المادة الثانية

لمـا م فـي شـأن حقـوق الملكيـة الفكويـة،   1999لسـنه  64يلغى القانون رقم 

 القانون.ذا يلغى لح نص يخالف أحكام ه

 المادة الثالثة

يقــــــدر الــــــوزيو المخــــــتص الالدحــــــة التنفيذيــــــة والقــــــواراح الالزمــــــة 

لتنفيـــذ أحكـــام القـــانون الموافــــج خـــالل ســـنة مــــن تـــاري  العمـــح بــــه، 

وتظـــــح اللـــــوادت والقـــــواراح المعمـــــول برـــــا نافـــــذة فيمـــــا ال يتعـــــار  

 .مع أحكامه حتى تعدل أو تلغى

 ة الوابعةالماد

ينشــو هــذا القــانون فــي الجويــدة الوســمية، ويعمــح بــه مــن اليــوم التــالي لتــاري  

 تنفيذ أحكامه. –لح فيما يخقه   –نشوه وعلى الوزراء 

 

 أميو الكويت                                          

  باح األحمد الجابو القباح
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 حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

 الباب األول

 التعويفاح ونطاق الحماية

 (1مادة  

ـــة        ـــاراح التالي ـــج هـــذا القـــانون، يققـــد بالكلمـــاح والعب فـــي تطبي

 المعنى المبين قوين لح منرا:

لـان نوعـه   المقنف: لح عمح مبتكو أدبـي أو فنـي أو علمـي أيـا   -1

 أو طويقة التعبيو عنه أو أهميته أو الغو  منه. 

االبتكــار: الطـــابع اءبــداعي الـــذو يســبت األ ـــالة والتميــا علـــى  -2

 المقنف.

المؤلف: الشخص الذو يبتكو المقنف، ويعد مـن يـذلو اسـمه  -3

علـــى المقـــنف أو ينســـد إليـــه عنـــد نشـــوه مؤلفـــه، مـــا لـــم يقـــم 

 الدليح على غيو ذلك.

ا  للمقنف من ينشوه دون ذلو اسمه أو باسم مستعار لما يعتبو مؤلف

بشوط أال يقوم شك في معوفة حقيقة شخقه، فإذا قام الشك اعتبـو 

ناشو أو منـت  المقـنف سـواء ألـان شخقـا  طبيعيـا  أم اعتباريـا  ممـثال 

للمؤلــف فــي مباشــوة حقوقــه إلــى أن يــتم التعــوص علــى حقيقــة شــخص 

  .المؤلف

ه ألثو مـن شـخص بتوايـه مـن المقنف الجماعي: مقنف يضع -4

ـــــه ونشـــــوه باســـــمه  ـــــح بإدارت ـــــارو يتكف ـــــي أو اعتب شـــــخص طبيع

فــي الرــدص الــذو ققــد إليــه  مؤلفيــهولحســابه، وينــدم  عمــح 

هـــذا الشـــخص، دون أن يقحـــدد حـــج خـــان ألو مـــن المـــؤلفين 

علـــــى مجمـــــوع المقـــــنف ومــــــن ذلـــــك الموســـــوعاح العلميــــــة 

 والمختاراح األدبية.
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ــــــدرا مــــــمن المقــــــنفاح المقــــــنف المشــــــتو : مقــــــنف ال ي -5 ن

الجماعيـــة ويشـــار  فـــي تأليفـــه ألثـــو مـــن مؤلـــف، ســـواء تحـــدد 

 نقيد لح منرم أم لم يقحدد. 

مقـــنف يســـتمد أ ـــله مـــن مقـــنف ســـابج  المقـــنف المشـــتج:  -6

الواـود لالتوامــاح والتوزيعــاح الموســيقية ومجموعــاح التعبيــو 

الفلكلـــورو والتـــواب الشـــعبي متـــى لانـــت تتمتـــع باالبتكـــار مـــن 

 ار محتوياترا أو توتيبرا. حيث اختي

الفلكلــــــور الــــــوطني: الفنــــــون المورويــــــة والمعــــــارص والتعبيــــــواح  -7

واألداءاح التقليديـة ومــن ذلــك المـأيوراح الشــعبية الشــفوية أو 

الكتابيــة أو الموســيقية أو الحوليــة أو أو ممــا ســبج ممــا يمكــن 

تجســيده علـــى نحـــو ملمــو  فـــي عنا ـــو تعكــس هـــذه الفنـــون 

التقليديــة والتــواب التقليــدو الــذو نشــأ أو المورويــة والمعــارص 

 استمو في دولة الكويت، ومن ذلك على واه الخقون: 

التعبيواح الشفوية مثح الحكاياح أو األحااي واأللغاز   -أ   

 واألشعار سواء بالفقحى أم العامية وغيوها من األشعار والمأيوراح. 

المقــــحوبة التعبيــــواح الموســــيقية مثــــح األغنيــــاح الشــــعبية   -ب   

 بموسيقى، والموسيقاح الشعبية.

التعبيـــــــــواح الحوليـــــــــة مثـــــــــح األداءاح الحوليـــــــــة الشـــــــــعبية   -ا   

 والمسوحياح واألشكال الفنية. 

التعبيــواح الملموســة مثــح منتجــاح الفــن الشــعبي ومــن ذلــك   -د   

ـــــــوان  ـــــــت الخطـــــــوط أو األل ـــــــا  لان الفـــــــن التشـــــــكيلي والوســـــــوماح أي

النحت والخـاص والطـين والمنتجـاح المستخدمة، ومنتجاح الحفو و 

المقـــنوعة مـــن األخشـــاب ومـــا يــــود عليرـــا مـــن تطعيمـــاح مختلفــــة، 

ومنتجـــاح الخـــون والموزاييـــك والمعـــادن والجـــواهو والمنســـوااح 

وأشــغال اءبــوة والســجاد والملبوســاح والحقادــد واقالح الموســيقية 

 واألشكال المعمارية وغيوها.

بحج المؤلف والممايلة لرا الحقوق المجاورة: الحقوق اللقيقة  -8

حقــــــوق منتجــــــي  -فــــــي بعــــــ  الواــــــوه  حــــــج األداء العلنــــــي 

 حقوق هي اح اءذاعة(. -التسجيالح القوتية 

أ ـحاب الحقــوق المجــاورة: األشــخان الــذين يقومــون بإيقــال  -9

ــــانو األداء  ــــف إلــــى الجمرــــور وهــــم: فن منتجــــو  -عمــــح المؤل

 هي اح اءذاعة. -التسجيالح القوتية 

ــــــون والملقــــــون والمنشــــــدون فنــــــانو األد -11 اء: الممثلــــــون والمغن

والعازفون والموسيقيون والواققون وفنانو األداء الحولي الذين 

يـــوتبد أدا هـــم بمقـــنفاح أدبيـــة أو فنيـــة تخضـــع ألحكـــام هـــذا 

ــؤدون فيرــا بقــورة أو  ــى الملــك العــام، أو ي القــانون أو تلــت إل

 بأخوى، بما في ذلك التعبيواح الفلكلورية.

ــارو منــت  التســج -11 يالح القــوتية: الشــخص الطبيعــي أو االعتب

ـــذو يســـجح ألول مـــوة تســـجيال   ـــوتيا  أو أ ـــواتا  ألو أداء  ال

 ويضطلع بمس ولية هذا العمح.

اءذاعة: البث السمعي أو المودي أو السمعي المودي لمقنف  -12

أو ألداء أو لتســـــــجيح  ـــــــوتي أو لتســـــــجيح مقـــــــنف أو أداء 

لكية بما في ذلك البث وإيقال ذلك إلى الجمرور بطويقة الس

 عبو األقمار القناعية.

األداء العلنـي: أو عمــح مــن شــأنه إتاحـة المقــنف بــأو  ــورة  -13

مـــن القـــور للجمرـــور لالتمثيـــح أو اءلقـــاء أو العـــاص أو البـــث 

بحيث يتقح الجمرور بالمقنف عن طويج األداء أو التسجيح 

القـــوتي أو المودـــي أو المســـموع أو المســـموع المودـــي اتقـــاال  

 باشوا .م

التو ــيح العلنــي: البــث الســلكي أو الالســلكي لمقــنف أو ألداء أو لتســجيح 

 وتي أو لبونام  إذاعي يمكن تلقيه عن طويـج البـث وحـده لغيـو أفـواد العادلـة 
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غري مكان البث أايً كان الزماان أ  اككاان الايت  ايه   ا  واأل دقاء المقوبين، في 

 اليلقي أ  طر قي .

مـن أشـكال امـع البيانـاح أو المـواد التجميع: هـو أو شـكح  -14

األخــوى التــي تــدخح مــمن نطــاق اءبــداعاح الفكويــة بســـبد 

 انتقاء أو توتيد محتوياترا. 

قواعــــد البيانــــاح: مجموعــــة المــــواد أو البيانــــاح التــــي تجمــــع  -15

 بشكح متناسج أو بانتقاء أو توتيبرا بطويقة مبتكوة.

مكن مـن لح تجسيد لأل واح أو ألو تمثيح لرا وي التثبيت:  -16

 خالله سماعرا أو استنساخرا أو نقلرا باستخدام أو اراز.

المقنف السمعي المودي: المقنف الذو يتكـون مـن سلسـلة  -17

ــــبع  والتــــي ترــــدص فــــي  مــــن القــــور ذاح القــــلة ببعضــــرا ال

اوهوها إلى أن تعو  مع األ واح المقـاحبة لرـا إن واـدح 

 وذلك من خالل استخدام تالح أو أارـاة مثـح أارـاة العـو 

أو أارــاة المشــاهدة أو المعــداح اءلكتوونيــة بغــ  النظــو عــن 

طبيعة األشياء المادية التي تتجسد من خاللرـا المقـنفاح مثـح 

 األفالم أو األشوطة.

التوزيع: إتاحة المقنف أو نس  منه للعامة عن طويج البيع أو  -18

 بأية طويقة أخوى. 

قـت لالستخدام لفتـوة محـددة مـن الو إتاحة المقنف التأايو:  -19

بردص الحقول على فادـدة اقتقـادية أو تجاريـة مباشـوة لانـت 

 أو غيو مباشوة.

هي ــة اءذاعــة: لــح شــخص طبيعــي أو اعتبــارو أو ارــة منــوط  -21

برا أو مس ولة عن البث اءذاعي الالسلكي السمعي أو المودي 

 أو السمعي المودي.

أو منــت  المقــنف الســمعي أو المودــي أو الســمعي المودــي: الشــخص الطبيعــي 

مسعاي أ  مرياي أ  مفامسع مسعاي مرياي االعتبارو الذو يبادر إلـى إنجـاز مقـنف 

   ضطلع مبسئول ة هيا اإلجناز.

النشو: أو عمح من شأنه إتاحة مقنف أو تسـجيح  ـوتي أو  -21

 بونام  إذاعي أو أو أداء للجمرور بأية طويقة.

الناشـــو: شــــخص طبيعــــي أو اعتبــــارو يقــــوم بنشــــو مقــــنف أو  -22

نــــام  إذاعــــي أو أو أداء للجمرــــور بأيــــة تســــجيح  ــــوتي أو بو 

 طويقة. 

النس : عمح نسـخة أو ألثـو مـن مقـنف أو تسـجيح  ـوتي،  -23

أو بونام  إذاعي، أو أو أداء فـي أو شـكح أو  ـورة، بمـا فـي 

ـــدادم أو  ـــي ال ـــح أو التخـــاين أو التثبيـــت اءلكتوون ـــك التحمي ذل

المؤقــــت، وأيــــا  مــــا لانــــت الطويقــــة أو األداة المســــتخدمة فــــي 

  . النس

الملــك العــام: هــو الملــك الــذو تــؤول إليــه اميــع المقــنفاح  -24

والحقوق المجاورة الخاراة عن نطاق الحماية أو التـي تنقضـي 

 مدة حماية الحقوق المالية عليرا.

 المنظمة: منظمة التجارة العالمية. -25

 والفنية. االتفاقية: اتفاقية بون لحماية المقنفاح األدبية -26

 الوزيو: وزيو اءعالم. -27

 كتبة: مكتبة الكويت الوطنية.الم -28

 المجلس: المجلس الوطني للثقافة والفنون واقداب. -29

 (2مادة  

تشـــمح الحمايــــة المقـــورة لحقــــوق المؤلــــف والحقـــوق المجــــاورة لرــــا 

ـــد المقيمـــين  ـــاريين الكـــويتيين، واألاان ـــين واالعتب األشـــخان الطبيعي

ــا إحــدى الــدول  ــة الكويــت، واألاانــد مــن رعاي إقامــة دادمــة فــي دول

 األعضاء في االتفاقية أو في المنظمة ومن في حكمرم.
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 ويعتبو في حكم المنتمين للدول األعضاء:

 أوال: فيما يتعلج بحقوق المؤلف: 

المؤلفــون مــن رعايــا إحــدى الــدول األعضــاء فــي االتفاقيــة أو فــي  -1

 المنظمة عن مقنفاترم سواء لانت منشورة أم لم تنشو. 

ى الــدول األعضــاء عــن مقــنفاترم المؤلفــون مــن غيــو رعايــا إحــد -2

التي تنشو ألول موة في إحدى الدول األعضاء أو فـي إحـدى الـدول 

المقـنف  غيو األعضاء وإحدى الدول األعضـاء فـي تن واحـد، ويعـد 

منشـــورا  فـــي تن واحـــد فـــي عـــدة دول إذا ورـــو فـــي دولتـــين أو ألثـــو 

ــاري  نشــوه ألول مــوة، وال يعــد نشــوا  ت ــين يومــا  مــن ت مثيــح خــالل يالي

مقـــنف مســـوحي موســـيقي أو ســـينمادي أو أداء مقـــنف موســـيقي أو 

القواءة العلنية لمقنف أدبـي أو النقـح السـلكي أو إذاعـة المقـنفاح 

 أو الفنية أو عو  مقنف فني وتنفيذ مقنف معمارو. األدبية 

منتجـو ومؤلفــو المقــنفاح الســمعية الموديــة الــذين يكــون مقــوهم  -3

 دول األعضاء.أو محح إقامترم في إحدى ال

مؤلفو المقنفاح المعماريـة المقامـة فـي إحـدى الـدول األعضـاء  -4

أو المقنفاح الفنية األخوى الداخلة في مبنى أو منشـأة أخـوى لادنـة 

 في إحدى الدول األعضاء. 

 :يانيا : فيما يتعلج بالحقوق المجاورة لحقوق المؤلف

 تية:فنانو األداء إذا توافوح في شأنرم إحدى الحاالح اق -1

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

تفويـــت األداء فـــي تســـجيالح  ـــوتية ينتمـــي منتجرـــا لدولـــة -ب

عضو في االتفاقية أو في المنظمة أو إتمام التسجيح األول 

 للقوح في إقليم دولة عضو في االتفاقية أو في المنظمة.

ي دولـة عضـو فـي بث األداء عن طويـج هي ـة إذاعـة يقـع مقوهـا فـ -ا

االتفاقيـــة أو المنظمـــة وباســـتخدام ارـــاز إرســـال يقـــع أيضـــا  فـــي دولـــة 

 عضو في االتفاقية أو في المنظمة.

منتجــــــو التســــــجيالح القــــــوتية إذا لــــــان التســــــجيح األول  -2

 للقوح قد تم في دولة عضو في االتفاقية أو في المنظمة.

هي ــاح اءذاعــة التــي يقــع مقوهــا فــي إقلــيم دولــة عضــو فــي  -3

تفاقية أو في المنظمة متى لان البونام  اءذاعي  قد بقث اال

مــــن ارــــاز إرســــال يقــــع أيضــــا  فــــي إقلــــيم دولــــة عضــــو فــــي 

 االتفاقية أو في المنظمة.

ويتمتــع مواطنــو الــدول األعضــاء فــي االتفاقيــة أو فــي المنظمــة        

ـــاز أو حقـــانة يمنحرـــا أو قـــانون تخـــو  ـــاة أو أفضـــلية أو امتي بـــأو مي

ولة فيما يتعلج بحقوق المؤلف والحقوق المجـاورة مـا لـم لوعايا أو د

 يكن مقدر هذه المياة أو األفضلية أو الحقانة اقتي:

 اتفاقياح المساعدة القضادية أو اتفاقياح التعاون القانوني.  -1

االتفاقيـــاح المتعلقـــة بحقـــوق المؤلـــف والحقـــوق المجـــاورة  -2

لعالميـة فـي السارية قبح تاري  نفاذ  اتفاقية منظمـة التجـارة ا

 دولة الكويت.

 (3مادة  

تســــوو الحمايــــة التــــي يقورهــــا هــــذا القــــانون لحقــــوق المــــؤلفين علــــى 

المقنفاح المبتكوة في اقداب والفنون والعلوم أو المعارص أيـا  لـان 

نوع هذه المقنفاح أو طويقة التعبيو عنرا، أو أهميترا أو الغو  من 

 أتي:تأليفرا أو تقنيفرا، وتشمح بقفة خا ة ما ي

 المواد المكتوبة لالكتد والكتيباح وغيوها. -1

المقــــــنفاح التــــــي تلقــــــى شــــــفاهة لالمحامــــــواح والخطــــــد،  -2

 واألشعار، واألناشيد، واألهازي ، وما يمايلرا.

المؤلفاح المسوحية والتمثيلياح، واالستعواماح، ونحو ذلـك  -3

 من العوو  التي تؤدى بالحولة أو القوح أو برما معا . 
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 تبث عبو اءذاعة.  المقنفاح التي -4

أعمــــال الوســــم وأعمــــال الفــــن التشــــكيلي، والعمــــارة والفنــــون  -5

الاخوفيــــة والحيالــــة الفنيــــة والنحــــت والــــنق  والطباعــــة علــــى 

 الحجو ونحوها.

 المقنفاح السمعية والمودية أو السمعية المودية. -6

 أعمال الفنون التطبيقية سواء ألانت حوفية أم  ناعية. -7

 في، أو ما يمايله.أعمال التقويو الفوتوغوا -8

القــــــــور التومـــــــــيحية، والخـــــــــوادد الجغوافيـــــــــة، والتقـــــــــاميم،  -9

ـــــة(، واألعمـــــال التشـــــكيلية  والمخططـــــاح، والوســـــوم  الكوولي

 المتقلة بالجغوافيا، والطبوغوافيا، وفن العمارة والعلوم.

المقنفاح المجسمة المتعلقة  بالجغوافيا أو الطبوغوافيا، أو  -11

 العمارة، أو العلوم.

 الحاسد اقلي بأو لغة أو مستوى لانت.بومجياح  -11

المقــــنفاح المشــــتقة وذلــــك دون إخــــالل للحمايــــة المقــــورة  -12

للمقــــــنفاح التــــــي اشــــــتقت منرــــــا مثــــــح مقــــــنفاح التوامــــــة، 

مقــنفاح التلخــيص، أو التعــديح، أو الشــوح، أو التحقيــج، أو 

 غيو ذلك من أواه التحويو. 

تعد المقنفاح الجماعية مثح الموسوعاح والمختاراح التي  -13

مبتكـوة مــن حيــث محتوياترــا، أو توتيبرــا وتبويبرــا، ســواء لانــت 

 هذه المقنفاح أدبية، أم فنية، أم علمية.

مقنفاح التجميع مثح قواعـد البيانـاح سـواء ألانـت بشـكح  -14

مقــووء تليــا  أم بــأو شــكح تخــو، والتــي تعــد مبتكــوة مــن حيــث 

 اختيار محتوياترا أو توتيبرا أو تبويبرا.

ح أيـــــــا  لــــــان نوعرــــــا متـــــــى مــــــا لانــــــت هـــــــذه مجموعــــــاح المقــــــنفا -15

المجموعاح مبتكوة من حيـث اختيـار محتوياترـا أو توتيبرـا أو تبويبرـا، 

 وذلك دون اءخالل بالحماية المقورة للمقنفاح األ لية.

لما تسوو الحمايـة علـى مجموعـاح التعبيـواح  الفلكلوريـة(           

 للتواب الشعبي والمختاراح منرا.

 (4مادة  

 و الحماية المقورة وفقا  ألحكام هذا القانون على ما يأتي:تسو  ال

األفكــار واءاــواءاح وأســاليد العمــح وطــوق التشــغيح ومفــاهيم  -1

الويامياح والمبادئ والحقادج المجودة وااللتشافاح والبيانـاح 

 ولو لان معبوا  عنرا أو مو وفة أو مومحة في مقنف.

أو اللغـة المنقولـة إليرـا  الويادج الوسمية أيا  لانت لغترـا األ ـلية، -2

مثـــح نقـــون القـــوانين واللـــوادت والقـــواراح واالتفاقـــاح الدوليـــة 

واألحكــام القضــادية وأحكــام المحكمــين والقــواراح القــادرة مــن 

 اللجان اءدارية ذاح االختقان القضادي.

 األخبار أو األحداب اليومية التي تعد مجود معلوماح  حفية. -3

تقـدم إذا تميـا امعرـا باالبتكـار فـي  وتسوو الحماية على مجموع مـا

 التوتيد أو العو  أو التقنيف.

 (5مادة  

الفلكلور الـوطني ملـك عـام للشـعد، يحـدده ويوعـاه ويدعمـه ويباشـو 

 حقوق المؤلف األدبية والمالية عليه المجلس.

 الباب الثاني 

 حقوق المؤلف والحقوق المجاورة 

 الفقح األول: حقوق المؤلف 

 ألدبيةأوال: الحقوق ا

 (6مادة  

للمؤلـــف وخلفـــه العـــام علـــى مقـــنفه حقـــوق أدبيـــة دادمـــة غيـــو قابلـــة 

للتنازل عنرا أو الحجـا عليرـا، ويعـد بـاطال  بطالنـا  مطلقـا  أو تقـوص 

 يقع عليرا، وتشمح هذه الحقوق ما يأتي: 

 أوال: الحج في تقويو نشو المقنف ألول موة. 

 يانيا: الحج في نسبة المقنف إلى مؤلفه.
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لثا: الحج في منـع أو مسـا  أو  تعـديح للمقـنف يكـون مـن شـأنه يا

تشويره أو تحويفه، أو يؤدو إلى اءمـوار بشـوص المؤلـف أو سـمعته 

 أو مكانته.

 (7مادة  

للمؤلــف، إذا طــوأح أســباب اديــة، أن يطلــد مــن المحكمــة الكليــة 

منــع طــوح مقــنفه أو ســحبه مــن التــداول ءدخــال تعــديالح اوهويــة 

 فه في حج االستغالل المالي.عليه رغم تقو 

وإذا أايــد المؤلــف إلــى طلبــه، فلمــن تلــت إليــه حقــوق االســتغالل  

 المالي الحج في طلد تعوي  تقدره المحكمة. 

 (8مادة  

( 6يباشــو المجلــس الحقــوق األدبيـــة المنقــون عليرــا فــي المـــادة  

المؤلــف الكــويتي دون واــود وارب لــه، ولــذلك فــي  ىوذلــك إذا تــوف

 فاح التي ال يعلم مؤلفرا.حالة المقن

 يانيا : الحقوق المالية

 (9مادة  

يتمتع المؤلف وخلفه العام والمو ي له بحـج اسـت ثارو فـي إاـازة أو 

منع أو استعمال أو استغالل لمقنفه بأو واـه مـن الواـوه وبخا ـة 

عن طويج النشو أو النس  أو البث اءذاعي أو إعـادة البـث اءذاعـي 

لعلنـــــي أو التوامـــــة أو التحـــــويو أو التـــــأايو أو العلنـــــي أو التو ـــــيح ا

اءتاحة للجمرور بما في ذلـك إتاحتـه عبـو أارـاة الحاسـد اقلـي أو 

مــــن خــــالل شــــبكاح اءنتونــــت أو شــــبكاح المعلومــــاح أو شــــبكاح 

 االتقاالح وغيوها من الوسادح.

ويســـتنفد الحـــج االســـت ثارو للتوزيـــع عنـــد أول بيـــع للنســـخة األ ـــلية 

مشـــتوو المقـــنف األ ـــلي المحمـــي ببيعـــه أو للمقـــنف، ويســـمت ل

 التخلي عنه أو إدارته من دون إذن  احد الحج.

وال ينطبج الحج االست ثارو فـي التـأايو علـى بـوام  الحاسـد اقلـي   

إذا لم تكن هي المحح األساسي للتأايو، وال على تأايو المقنفاح 

و الســمعية البقــوية متــى لــان ال يــؤدو إلــى انتشــار نســخرا علــى نحــ

 يلحج مورا ماديا بقاحد الحج االست ثارو المشار إليه.

 (10مادة  

يباشـو المجلـس الحقـوق الماليـة علــى المقـنفاح التـي يتـوفى مؤلفرــا 

الذو يحمح الجنسية الكويتية دون أن يكون له وارب أو مو ي لـه، 

 وعلى المقنفاح التي ال يعلم مؤلفرا.

 (11مادة  

و أو العيني الذو يـواه عـادال نظيـو للمؤلف أن يتقامى المقابح النقد

 نقح حج أو ألثو من حقوق االستغالل المالي لمقنفه إلى الغيو.  

ويشـــتوط النعقـــاد تقـــوص المؤلـــف فـــي أو مـــن حقوقـــه الماليـــة علـــى 

المقنف أن يكون مكتوبا  وأن يحدد فيه  واحة وعلى نحو تفقيلي  

نــه لــح حــج يكــون محــال  للتقــوص علــى حــده وبيــان مــداه والغــو  م

ومــــدة االســــتغالل المتنــــازل عنرــــا ومكــــان هــــذا االســــتغالل . ويبقــــى 

المؤلف مالكا  لكح ما ال يتم التنازل عنه على النحـو السـابج، لمـا ال 

تعد إاازته باستغالل أو مـن حقوقـه الماليـة إاـازة باسـتغالل أو حـج 

 مالي تخو يتمتع به على المقنف. 

 (12مادة  

الــواردة علــى حــج المؤلــف فــي هــذا مــع عــدم اءخــالل باالســتثناءاح  

القــــانون يخضــــع نقــــح الحقــــوق الماليــــة المتعلقــــة بمقــــنفاح بــــوام  

الحاســد اقلــي وتطبيقاتــه وقواعــد البيانــاح لتــوخيص التعاقــد الــوارد 

بالبونام  أو الملقج عليه، سواء ورو على الدعامة الحاملة للبونام  

ســد اقلــي، أم ورــو عنــد تحميــح أو تخــاين البونــام  فــي شاشــة الحا

ويكـــون مشـــتوو البونـــام  أو مســـتخدمه ملامـــا بالشـــووط الـــواردة فـــي 

 ذلك التوخيص ما لم تكن مخالفة للنظام العام أو اقداب. 
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 (13مادة  

ال يتوتـــد علــــى تقــــوص المؤلـــف، بــــأو  ــــورة لانـــت، فــــي النســــخة 

األ لية من مقنفه نقح أو من حقوقه المالية إلى المتقوص إليه، ما 

 ة على غيو ذلك.لم يتفج لتاب

 (14مادة  

يجوز الحجا على الحقوق المالية للمؤلف على مقنفة المنشور فـي 

حــــال  ــــدور حكــــم مــــن المحكمــــة مــــده، وال يجــــوز الحجــــا علــــى 

الحقوق المالية عن المقنفاح التي يموح مؤلفرـا قبـح نشـوها مـا لـم 

 يثبت بقفة قاطعة أنه استردص نشوها قبح وفاته.

 (15مادة  

بطالنـــا  مطلقـــا لـــح تقـــوص للمؤلـــف فـــي مجمـــوع إنتااـــه  يقـــع بـــاطال   

 الفكوو المستقبلي.

 الفقح الثاني

 الحقوق المجاورة

: الحقوق األدبية  أوال 

 (16مادة  

يتمتع فنانو األداء وخلفرم العام والمو ـي لرـم علـى األداء بحقـوق   

 أدبية دادمة غيو قابلة للتنازل عنرا أو الحجا عليرا، وتشمح ما يأتي:

 إلى مؤديه.  -حيا  لان أم مسجال   -سبة األداء ن  -1

ــو مــن شــأنه تشــويه أو تحويــف األداء، أو  -2 منــع أو تعــديح أو تغيي

 اءموار بشوص أو سمعة أو مكانة المؤدو.

 (17مادة  

 يتمتع فنانو األداء بالحقوق المالية اقتية:

الحج في إاازة أو منع تو يح أدادرم إلى الجمرور أو نشو   - أ

اءتاحــة العلنيــة أو التــأايو أو التســجيح األ ــلي أو بــث أو 

ـــــو أو  ـــــألداء المســـــجح عب ـــــألداء أو أو مـــــن نســـــخه أو ل ل

وســيلة، وتــأايو األداء األ ــلي أو نســ  منــه لغــو  تجــارو 

مباشـــو أو غيـــو مباشـــو بغـــ  النظـــو عـــن ملكيـــة األ ـــح أو 

 النس  المؤاوة. 

الحج في إاازة أو منع تثبيت األداء على تسـجيح  ـوتي  - ب

 أو وسيلة أخوى.أو 

الحـــج فـــي إاـــازة أو منـــع نســـ  أدادرـــم المثبـــت فـــي - ا

 تسجيح  وتي أو أو وسيلة أخوى .

ويشتوط النعقاد التقوص في الحقوق المقورة للمؤدين بمواـد هـذه 

المــادة أن يكــون مكتوبــا  وأن يحــدد فيــه  ــواحة وعلــى نحــو تفقــيلي  

لح حج على حده مع بيـان مـدى الحـج محـح التقـوص والغـو  منـه 

 ومدته ومكانه.

وال يسوو حكم هذه المادة على أو تسجيح لفنـاني األداء ألدادرـم  

ــة علــى غيــو  ــتم االتفــاق لتاب ــم ي مــمن أو تســجيح ســمعي مودــي مــا ل

 ذلك.

 (18مادة  

 يتمتع منتجو التسجيالح القوتية بالحقوق المالية اقتية:

الحـــج فـــي إاـــازة أو منـــع أو اســـتغالل لتســـجيالترم بـــأو طويقـــة   -أ

نت ويحظـو اسـتغالل تلـك التسـجيالح بغيـو موافقـة لتابيـة مسـبقة لا

مــنرم، ويعــد بواــه خــان اســتغالال  محظــورا  فــي هــذا المعنــى نســخرا 

لغـــو  تجـــارو بطويقـــة مباشـــوة أو غيـــو مباشـــوة أو تأايوهـــا أو البـــث 

اءذاعـــي لرـــا أو إتاحترـــا عبـــو أارـــاة الحاســـد اقلـــي أو غيوهـــا مـــن 

 الوسادح.

ـــي إاـــازة  -ب ـــة للتســـجيح القـــوتي  الحـــج ف أو منـــع اءتاحـــة العلني

بوســادح ســلكية أو الســلكية أو عبــو أارــاة الحاســد اقلــي أو غيوهــا 

 من الوسادح في المكان والوقت الذو يختاره لح منرم. 
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ويشتوط النعقـاد التقـوص فـي الحقـوق المقـورة لمنتجـي التسـجيالح 

يـه  ـواحة القوتية بمواد هذه المادة أن يكون مكتوبا  وأن يحدد ف

وعلــى نحــو تفقــيلي لــح حــج علــى حــده مــع بيــان مــدى الحــج محــح 

 التقوص والغو  منه ومدته ومكانه.

 

 (19مادة  

 تتمتع هي اح اءذاعة دون غيوها بالحقوق المالية اقتية:

 إاازة أو منع استغالل تسجيالترا وبوامجرا اءذاعية.  -أ 

و نســ  أو تثبيــت إاــازة أو منــع أو نقــح أو تو ــيح أو إتاحــة أ  -ب 

أو تأايو أو بث أو إعادة بـث لبوامجرـا أو تسـجيالترا إلـى الجمرـور 

بأو وسيلة لانت، بما فـي ذلـك اءزالـة أو التعطيـد أو اءتـالص ألو 

 حماية تقنية لرذه البوام  والتسجيالح لالتشفيو أو غيو ذلك.

ويشــــتوط النعقــــاد التقــــوص فــــي الحقــــوق المقــــورة لري ــــاح اءذاعــــة  

هــذه المــادة أن يكــون مكتوبــا  وأن يحــدد فيــه  ــواحة وعلــى بمواــد 

نحو تفقيلي لح حج على حده مع بيـان مـدى الحـج محـح التقـوص 

 والغو  منه ومدته ومكانه.

 (20مادة  

تسوو األحكام المنظمـة لتقـوص المؤلـف فـي حقوقـه الماليـة الـواردة  

 فــي هــذا القــانون، وتلــك الــواردة فــي االتفاقيــة علــى اميــع تقــوفاح

 أ حاب الحقوق المجاورة في حقوقرم المالية.

وإذا انقضــت مــدة حمايــة الحقــوق الماليــة المنقــون عليرــا فــي هــذا  

القـــــانون دون واـــــود خلـــــف عـــــام للمـــــؤدو الـــــذو يحمـــــح الجنســـــية 

الكويتيــة، أو فــي حالــة المقــنفاح مجرولــة المقــدر يباشــو المجلــس 

 الحقوق األدبية المنقون عليرا في هذه المادة.

 

 

 قح الثالثالف

 مدة الحماية

 ( 21مادة  

تكون حمايـة حـج المؤلـف علـى مقـنفه مـدى حياتـه، ولمـدة  -1

 خمسين سنة بعد وفاته.

تحســد مــدة الحمايــة للمقــنفاح المشــتولة مــن تــاري  وفــاة  -2

 تخو من بقي حيا  من مؤلفيرا.

مــــدة حمايــــة المقــــنفاح التــــي يكــــون المؤلــــف لرــــا شخقــــا   -3

ون ســنة مــن تــاري  أول اعتباريـا  أو مجرــول االســم هــي خمســ

نشــو مشــووع للمقــنف، وإذا عــوص اســم المؤلــف قبــح نرايــة 

الخمســين ســنة تكــون مــدة الحمايــة المــدة المنقــون عليرــا 

 (.1في البند  

إذا لان المقنف مكونا  من عدة أاـااء أو مجلـداح بحيـث  -4

تنشو منفقلة أو على فتواح، فيعـد لـح اـاء أو مجلـد منرـا 

 حساب مدة الحماية.مقنفا  مستقال  بالنسبة ل

مــــــدة الحمايــــــة بالنســــــبة للمقــــــنفاح الســــــمعية، والموديــــــة،  -5

والســمعية الموديــة واألفــالم والمقــنفاح الجماعيــة للشــخص 

االعتبارو، وبومجياح الحاسد اقلي هي خمسـون سـنة مـن 

تاري  أول عو  أو نشو مشـووع للمقـنف بغـ  النظـو عـن 

 إعادة النشو.

بيقية  سواء لانت حوفية أم مدة الحماية ألعمال الفنون التط -6

 ــناعية( والقــور الفوتوغوافيــة هــي خمســون ســنة مــن تــاري  

أول عو  أو نشو مشووع للمقنف بغـ  النظـو عـن إعـادة 

 النشو.
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ويبدأ حساب المدة المشار إليرا بعد وفاة المؤلف اعتبـارا مـن األول 

 من شرو ينايو من السنة التي تلي الوفاة.

 (22مادة  

فنــــاني األداء خمســــون ســــنة مــــن تــــاري  األداء مــــدة الحمايــــة ل -1

 األول. 

مدة الحماية لمنتجي التسجيالح السمعية والمؤدين خمسـون  -2

 سنة من تاري  التسجيح أو النشو أيرما أبعد. 

ــة  -3 مــدة الحمايــة لري ــاح اءذاعــة عشــوون ســنة اعتبــارا  مــن نراي

الســـــنة الميالديـــــة التـــــي تـــــم خاللرـــــا بـــــث البـــــوام  أو المـــــواد 

. وتنقضي الحقوق المالية على المقـنفاح التـي تنشـو المذاعة

ألول مــوة بعـــد وفـــاة مؤلفرـــا بمضـــي خمســـين ســـنة اعتبـــارا  مـــن 

األول من شرو ينايو من السنة الميالدية التالية للسنة التي يتم 

 فيرا النشو.

 الفقح الوابع

 أحكام خا ة ببع  المقنفاح

 (23مادة  

واه إلى ابتكار المقنف  يكون للشخص الطبيعي أو االعتبارو الذو

الجماعي أن يباشو وحده حقوق المؤلف األدبية والمالية عليـه مـا لـم 

 يتفج لتابة على غيو ذلك.

 (24مادة  

يعتبو لح مؤلف في المقنف المشتو  شويكا  بالتساوو فـي الحقـوق 

الماليــة مــا لــم يتفــج لتابــة علــى غيــو ذلــك، وفــي هــذه الحالــة ال يجــوز 

 بمباشوة حقوق المؤلف إال باتفاق مكتوب.ألو منرم االنفواد 

 (25مادة  

إذا ابتقكـو المقــنف لحســاب شــخص تخـو فــإن حقــوق التــأليف تعــود 

 للمؤلف المبتكو إال إذا أتفج لتابة على غيو ذلك.

ومع عدم اءخالل بما ورد في الفقوة السابقة، إذا ابتكو العامح أينـاء 

احد العمـــــح أو اســـــتخدامه مقـــــنفا  متعلقـــــا  بأنشـــــطة أو أعمـــــال  ـــــ

اســـتخدم فـــي ســـبيح التو ـــح إلـــى ابتكـــار هـــذا المقـــنف خبـــواح أو 

ــــواد  ــــاحد العمــــح المومــــوعة  معلومــــاح أو أدواح أو تالح أو م

تحــت تقــوفه فــإن حقــوق التــأليف تعــود لقــاحد العمــح مــع مواعــاة 

 الجرد الفكوو للعامح إال إذا اتفج لتابة على غيو ذلك. 

لان المقنف المبتكو من قبلـه ال   وتكون حقوق المؤلف للعامح إذا  

يتعلــج بأعمــال  ــاحد العمــح ولــم يســتخدم العامــح خبــواح  ــاحد 

العمــح أو معلوماتــه أو أدواتــه أو مــواده األوليــة فــي التو ــح إلــى هــذا 

  االبتكار ما لم يتفج لتابة على غيو ذلك.

 (26مادة   

ارا ، المقنفاح التي ال تحمح اسم مؤلفرا، أو التي تحمح اسما  مستع 

يعد الناشو لرا مفوما  من المؤلف في مباشوة الحقوق المقورة له في 

 هذا القانون ما لم يثبت عكس ذلك.

 (  27مادة  

ـــوزع   ال يجـــوز لمـــن قـــام بعمـــح  ـــورة قخـــو أن ينشـــو أو يعـــو  أو ي

 أ لرا أو نسخا  منرا دون إذن  احبرا، ما لم يتفج على خالفه.

اسبة حوادب وقعت علنا ، أو لانت ومع ذلك يجوز نشو القورة بمن  

تتعلج بأشخان ذوو  فة رسمية أو عامة أو يتمتعـون بشـروة محليـة 

أو عالميــة، علــى أال يتوتــد علــى عــو  القــورة أو تــداولرا فــي هــذه 

 الحاالح مسا   بشوص الشخص أو بسمعته واعتباره.

ويجــوز للشــخص الــذو تمثلــه القــورة أن يــأذن بنشــوها فــي القــحف 

وسادح النشـو حتـى ولـو لـم يسـمت بـذلك المقـور، مـا لـم وغيوها من 

 يتفج على غيو ذلك.     

وتسوو األحكام السابقة على القور أيا  لانت الطويقـة التـي نفـذح   

 برا من رسم أو حفو أو أو وسيلة أخوى.
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 (  28مادة   

ال يتوتــد علـــى حقـــوق مؤلــف المقـــنف الفوتـــوغوافي منــع الغيـــو مـــن  

شـيء المقــور، ولـو أخـذح مـن ذاح المكــان التقـاط  ـور اديـدة لل

 وذاح الظووص التي أخذح فيرا القور األولى.

 الفقح الخامس

 القيود واالستثناءاح على حقوق

 المؤلف والحقوق المجاورة

 ( 29مادة  

مع عدم اءخالل بحقوق المؤلف األدبية والماليـة طبقـا  ألحكـام هـذا 

واه من الواوه اعتـداء  القانون، ال يعد استعمال الغيو للمقنف بأو 

على حج المؤلف، شويطة أال يتعار  هذا االستعمال مـع االسـتغالل 

العـــادو للمقـــنف وال يلحـــج مـــورا  بالمقـــالت المشـــووعة للمؤلـــف، 

 ويدخح في عداد االستعمال المشووع على واه الخقون ما يأتي: 

: أداء المقنف في ااتماعاح داخح إطار عادلي أو لطلبة داخح  أوال 

شأة تعليمية أو خارارا ما دام ذلك يتم بدون تحقيح مقابـح مـالي من

 مباشو أو غيو مباشو.

نس  المقنف األ لي لالستعمال الشخقي المحـ  للناسـ   :يانيا   

بأو طويقة لانت وبشوط أن يكون المقنف قد نشو بقورة مشووعة 

وأن يكــون قــد حقــح علــى النســخة األ ــلية بشــكح مشــووع وبشــوط 

النســ  باالســتغالل العــادو للمقــنف أو يلحــج مــورا  أال يخــح هــذا 

 بالمقالت المشووعة لقاحد الحج.

االستشراد بفقواح من ذلك المقنف في مقنف تخو، بشوط  يالثا :

أن يكــون االستشــراد متمشــيا  مــع العــوص الجــارو، وأن يكــون بالقــدر 

الذو يسـوغه الرـدص المنشـود، وأن يـذلو المقـدر، واسـم المؤلـف، 

ك علــــى الخال ــــاح القــــحفية المنقولــــة مــــن القــــحف وينطبــــج ذلــــ

 والدورياح.

نس  أاااء ققيوة من المقنف ألغـوا  التـدريس واألغـوا   رابعــا : 

ـــك فقـــد فـــي حـــدود الرـــدص  التعليميـــة فـــي المنشـــمح التعليميـــة وذل

 المنشود، ويشتوط في هذا الشأن ما يأتي:

 أال يتم النس  لغو  تجارو، أو بققد الوبت. -1

ـــو أن يكـــون ال -2 نســـ  فـــي مـــوة أو مـــواح وأوقـــاح منفقـــلة غي

 متقلة.

أن يشار إلى اسم  احد الحـج وعنـوان المقـنف علـى لـح  -3

 نسخة.

عمـــح نســــخة وحيـــدة مــــن بونـــام  الحاســــد اقلـــي بمعوفــــة  خامســـا :

الشـــــخص الـــــذو حقـــــح علـــــى النســـــخة األ ـــــلية بقـــــورة مشـــــووعة 

 الستخدامرا في أحد األغوا  اقتية:

 ــلية للبونــام  بمــا يــتالءم مــع تعــديح أو تحــويو النســخة األ  -1

 احتياااح الموخص له بالتشغيح.

دراســــة األفكــــار والنظويــــاح التــــي يقــــوم عليرــــا مــــن خــــالل   -2

 الرندسة العكسية.

تعديح اللغة التي لتبت برـا اللغـة األ ـلية للبونـام  مـن لغـة   -3

 المقدر إلى لغة اقلة.

 الحفظ أو اءحالل عند فقد النسخة األ لية أو تلفرا.  -4

 داد مواد أو بوام  يقتعامح برا مع البونام  األ لي. إع -5

تعديح األخطاء الواردة في البونام  أو تقويبرا لايادة فاعلية  -6

 التشغيح ورفع لفاءته.

 اختبار البونام  و تأمين الشبكة التي يشكح ااءا  منرا.  -7

نقــح أو نســ  المقــاالح المنشــورة فــي القــحف والــدورياح  سادســا : 

ــة أو المقــنفاح المذاعــة ذاح الطــابع الممايــح عــن مومــوعاح اار  ي

 بشوط ذلو المقدر بوموح واسم المؤلف إن واد.
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نســ  أو مقـنف إذاعــي يمكـن أن يشــاهد أو يسـمع بمناســبة  سـابعا :

عو  أحداب اارية عـن طويـج التقـويو الثابـت أو المتحـو ، بشـوط 

أن يكون ذلك في حدود الردص المواد تحقيقه، مـع مـوورة اءشـارة 

 ى المقدر بقورة وامحة.إل

نس  الخطد وغيوها من المقنفاح المشـابرة المعوومـة علنـا   يامنا :

على الجمرور، وذلك إذا تم النس  من قبح وسادح اءعالم مـع ذلـو 

اســـــم المؤلــــــف بومــــــوح، وللمؤلــــــف أن يحــــــتفظ بحــــــج نشــــــو هــــــذه 

 المقنفاح بالطويقة التي يواها.

ي اح البث اءذاعي بوسادلرا إنتاا تسجيالح مؤقتة من قبح ه تاسعا : 

الخا ــة، دون إلحــاق الضــور بحقــوق المؤلــف وذلــك بنســخة واحــدة 

أو ألثــو ألو مقــنف محمــي يــوخص لرــا بإذاعتــه أو عومــه، علــى أن 

تتلــف اميــع النســ  فــي مــدة ال تجــاوز ســنة مــن تــاري  إعــدادها، أو 

مــــدة أطــــول بموافقــــة المؤلــــف، ويجــــوز االحتفــــا  بنســــ  مــــن هــــذا 

 محفوواح رسمية إذا لانت لتسجيح ويادقي فويد. التسجيح ممن

نقح مقتطفاح ققيوة من مقنفاح سبج نشوها، أو رسوم، أو  عاشوا :

 ور، أو تقميماح، أو خوادد إلى الكتد المدرسية المعدة لمناه  

التعلـــيم، وإلـــى لتـــد التـــاري  واقداب والفنـــون، علـــى أن يكـــون هـــذا 

 لمقنف، واسم المؤلف.النقح بقدر الضوورة، وأن يقذلو اسم ا

تبادل الويادج بين المكتباح، وذلك عن طويـج الفـالس  حادو عشو: 

أو البويد أو النقـح اءلكتوونـي اقمـن شـويطة أن يقحـذص الملـف علـى 

الفــور بعــد طباعــة نســخة ورقيــة مــن المقــنف لبحــث غيــو تجــارو أو 

 لالستخدام الشخقي لوواد المكتبة المستقبلة.

المكتبــاح والمتــاحف و ــاالح العــو  التــي األرشــيف و  يــاني عشــو:

تمولرــا الحكومــة ويكــون لرــا توزيــع بنســ  مــن المقــنفاح لجــاء مــن 

 نشاطرا وفقا  لما يأتي:

يسمت لرذه المؤسسـاح نسـ  مجموعـة المقـنفاح لـديرا لغـو  -أ

تـــوفيو نســـ  احتياطيـــة ولغـــو  الحفـــظ وتحويـــح المقـــنف إلـــى 

غيلرا شــــكح رقمــــي تلبيــــة لتطــــويو حااــــاح تلــــك الجرــــاح وتشــــ

 إلكتوونيا .

ــه مــمن مجموعــة لــدى إحــدى  -ب إذا لــان المقــنف أو نســخة من

الجرــاح المشــار إليرــا ولانــت غيــو مكتملــة، يجــوز لرــا إلمــال 

 األاااء المفقودة أو شوا ها من إحدى هذه الجراح.

المقـــــنف الـــــذو يجـــــد تـــــوافوه فـــــي مجموعاترـــــا فـــــي شـــــكلرا  -ا

مقـــنفاح فـــي هـــذا المختـــار، إذا لـــان لـــيس بإمكانرـــا إيجـــاد تلـــك ال

 الشكح المعين في السوق أو عن طويج الناشو.

نس  المقنف عند استحالة الحقول على إاازة من المؤلف أو  -د

  احد الحج أو عندما ال يكون المقنف متاحا  للبيع أو النشو.

المقــنفاح المنســوخة وفقــا  للبنــود الســابقة يمكــن اســتخدامرا  -هـــ 

ح المبنـى معـا  وبـدون المعـداح ألغوا  شخقـية أو دراسـية فـي داخـ

 اءلكتوونية، لما يمكن إعارترا للمستخدم.

تقويو نسخة من المقنف بواسطة المكتباح العامة أو    يالث عشو: 

 موالا التوييج غيو التجارية وذلك بالشووط اقتية:

أن يكــون النســ  بغــو  تلبيــة طلــد شــخص طبيعــي ألغــوا  - أ

 الدراسة أو البحث.

دص المحافظــة علــى النســخة األ ــلية أو يكــون النســ  برــأن - ب

لتحح النسخة محح النس  التي تفقـد أو تتلـف أو تقـبت غيـو 

ـــى بـــديح لرـــا   ـــالحة لالســـتخدام وأن يســـتحيح الحقـــول عل

 بشووط معقولة.

اســــتخدام المقــــنف ألغــــوا  الكاريكــــاتيو والمحالــــاة  رابــــع عشــــو:

 والتقليد  دون إلحاق مور بالمؤلف، مع ذلو اسمه.
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تسريح و ـول المقـنف لشـخص ذو إعاقـة دون إذن  :خامس عشو 

المؤلــف عــن طويــج االتقــال اءلكتوونــي واتخــاذ أو خطــواح وســيطة 

 لتحقيج هذا الردص، وذلك وفقا  للشووط اقتية:

أن يكون الشخص الذو يوغد فـي اتخـاذ هـذا النشـاط لديـه حـج -أ

 الو ول الشوعي إلى هذا المقنف أو نسخة منه.

شـــكح يســـرح االطـــالع عليـــه، وذلـــك أن يحـــوال المقـــنف إلـــى -ب

باســتخدام أو وســادح مطلوبــة لتقــفت المعلومــاح فــي حــدود مــا 

يمكــن و ــول األشــخان ذوو اءعاقــة إلــى المقــنف، ولكــن ال 

يقوم بأو تغييواح غيو تلك الالزمة لو ول األشخان مـن ذوو 

 اءعاقة إلى المقنف.

 أن يتم ذلك على أسا  غيو ربحي. -ا 

اءعاقــة الــذو حقــح علــى نســخة مــن يجــوز للشــخص مــن ذوو -د

 المقنف بأو وسيلة لانت عمح نسخة لالستخدام الشخقي.

يجوز استيواد وتقـديو مـن وإلـى دولـة أخـوى المقـنفاح المعـدة  -هـ

 في شكح يسرح للشخص من ذوو اءعاقة االطالع عليه.

عـو  اـاء مــن المقـنف األ ـلي أو المنسـوة للعامــة  سـاد  عشـو:

 أو الختباره أو لتدريد المستخدمين له.لغو  تووي    المقنف 

العــــو  العــــام للمقــــنف أو األداء العــــام ألاــــااء مــــن  ســــابع عشــــو:

المقنف لجاء من عـو  فـي مـؤتمو أو نـدوة أو ورشـة عمـح أو غيـو 

ذلــك مــن نشــاط ممايــح دون إذن مــن المؤلــف شــويطة أن يكــون غيــو 

 تجارو.

 تية:عمح نسخة إلكتوونية مؤقتة في األحوال اق يامن عشو:

 إذا لانت عابوة أو عومية. -1

 إذا لانت متكاملة أو ااءا  أساسيا  من عملية تقنية. -2

إذا لان الغو  األساسي من النسـخة هـو تمكـين نقـح المقـنف  -3

مـــمن شـــبكة إلـــى طـــوص  يالـــث بواســـطة وســـيد أو االســـتخدام 

 القانوني لألعمال التي ليس لرا أهمية اقتقادية مستقلة. 

ء محــدود مــن المقــنف المنشــور بشــكح اســتعمال اــا  تاســع عشــو: 

قانوني من أاح نقده أو دعم وارـة نظـو مـا بشـوط أال يتجـاوز حجـم 

الجاء المستعمح ما هو موورو ومتعارص عليه وعلـى أن يـذلو دادمـا  

 اسم المؤلف.

عــو  أو أداء مقــنف بشــكح علنــي فــي الحفــالح الوســمية  عشــوين: 

اسباح على أن يذلو وذلك ممن الحدود التي تتطلبرا مثح تلك المن

 اسم المؤلف والمقدر.

ويقع بـاطال  لـح اتفـاق مخـالف للقيـود واالسـتثناءاح الـواردة فـي هـذا  

 الفقح.

 ( 30مادة  

مع عدم اءخالل بحقوق المؤلف األدبية والماليـة طبقـا  ألحكـام هـذا  

القــانون، لــيس للمؤلــف أو خلفــه أن يمنــع القــحف أو الــدورياح أو 

 الحدود التي تبورها أغوامرا مما يأتي:هي اح اءذاعة في 

نشــــو مقتطفــــاح مــــن مقــــنفاته التــــي أتيحــــت للجمرــــور بقــــورة  -1

مشووعة، ومقاالته المنشـورة المتعلقـة بالمومـوعاح التـي تشـغح 

الـوأو العـام فـي وقـت معـين مـا لـم يكـن المؤلـف قـد حظـو ذلـك 

عند النشو، وبشوط اءشارة إلى المقدر الذو نقلـت عنـه وإلـى 

 لف وعنوان المقنف.اسم المؤ 

نشــو الخطــد واألحاديــث التــي تلقــى فــي النــدواح والجلســاح   -2

ـــــــاح التشـــــــويعية واءداريـــــــة  ـــــــة للمجـــــــالس النيابيـــــــة والري  العلني

واالاتماعيــــــة العلنيــــــة والعلميــــــة واألدبيــــــة والفنيــــــة والسياســــــية 

واالاتماعيــة والدينيــة، ومــع ذلــك يظــح للمؤلــف أو خلفــه الحــج 

 مجموعاح تنسد إليه.في امع هذه المقنفاح في 
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نشو مقتطفاح من مقنف سمعي أو مودي أو سمعي مودي متاح   -3

 للجمرور وذلك في سياق التغطية اءخبارية لألحداب الجارية.

 ( 31مادة  

تطبـج االسـتثناءاح الـواردة علــى الحقـوق الماليـة للمؤلـف المنقــون 

ـــة أل ـــحاب الحقـــوق  ـــى الحقـــوق المالي عليرـــا فـــي هـــذا القـــانون عل

 مجاورة بما ال يتعار  مع طبيعة هذه الحقوق.ال

 ( 32مادة  

ـــة منحـــه توخيقـــا  شخقـــيا   لكـــح ذو مقـــلحة أن يطلـــد مـــن المكتب

للنســـ  أو التوامـــة ألو مقـــنف أو أو حـــج مـــن الحقـــوق المجـــاورة 

طبقــــا  ألحكــــام هــــذا القــــانون، دون إذن  ــــاحد الحــــج الحتيااــــاح 

ياااح المكتبـاح العامـة التعليم غيو التجارية بكافة مستوياته أو الحت

ودور الحفـــظ، نظيـــو تعـــوي  عـــادل لقـــاحد الحـــج أو خلفـــه تقـــدره 

المحكمـة المختقـة، علـى أال يتعـار  هـذا التـوخيص مـع االســتغالل 

 العادو، أو يلحج مورا  بالمقالت المشووعة لقاحد الحج.

ويكون إ دار التوخيص بقوار مسبد من الوزيو المخـتص يحـدد فيـه 

المكاني لالستخدام، وذلك وفقا  لما تحدده الالدحـة النطاق الامني و 

 التنفيذية.

 الباب الثالث

 اءدارة الجماعية القتضاء الحقوق واءاواءاح التحفظية والعقوباح

 الفقح األول

 اءدارة الجماعية القتضاء الحقوق واءاواءاح التحفظية

 (33مادة  

لخــان يجــوز أل ــحاب حــج المؤلــف والحقــوق المجــاورة ولخلفرــم ا

والعــام أن يوللــوا أمــو إدارة لافــة الحقــوق المنقــون عليرــا فــي هــذا 

القــانون وتحقــيح التعويضــاح عنرــا إلــى امعيــاح أو شــولاح تؤلــف 

فيمــــا بيــــنرم وفقــــا  لقــــانون األنديــــة وامعيــــاح النفــــع العــــام، وقــــانون 

 الشولاح، المشار إليرما.

 (34مادة  

لـى طلـد ذو الشـأن لوديس المحكمة المختقة بأ ح النااع، بنـاء ع 

ـــإاواء أو ألثـــو مـــن  ـــى عويضـــة، أن يـــأمو ب وبمقتضـــى أمـــو يقـــدر عل

اءاواءاح التالية أو غيوها من اءاواءاح التحفظية المناسبة، وذلك 

عنــد االعتــداء علــى أو حــج مــن الحقــوق المنقــون عليرــا فــي هــذا 

 القانون:

إاواء إيبـاح و ـف تفقـيلي للمقـنف أو األداء أو التسـجيح  -1

 و البونام  اءذاعي. القوتي أ

وقـــــــف نشـــــــو المقـــــــنف أو األداء أو التســـــــجيح القـــــــوتي أو  -2

البونــام  اءذاعــي أو عومــه أو نســخه أو  ــناعته مؤقتــا  لفتــوة 

 محددة، يجوز مدها إلى أن يفقح في النااع الموموعي.

الــــتحفظ علـــــى المقــــنف أو التســـــجيح القــــوتي أو البونـــــام   -3

لمــــواد التــــي اءذاعــــي األ ــــلي وعلــــى نســــخه ولــــذلك علــــى ا

تسـتعمح فـي إعـادة نشــو هـذا المقـنف أو األداء أو التســجيح 

القــوتي أو البونــام  اءذاعــي، أو اســتخواا نســ  منــه، بشــوط 

أن تكون تلـك المـواد غيـو   ـالحة إال ءعـادة نشـو المقـنف 

 أو األداء أو التسجيح القوتي أو البونام  اءذاعي.

 ية.إيباح واقعة االعتداء على الحج محح الحما -4

ــــواد النــــات  عــــن اســــتغالل المقــــنف أو التســــجيح  -5 حقــــو اءي

ـــــع  ـــــه فـــــي امي ـــــتحفظ علي ـــــام  اءذاعـــــي وال القـــــوتي أو البون

 األحوال.

ولـــوديس المحكمـــة أن يـــأمو بنـــدب خبيـــو أو ألثـــو لمعاونـــة المكلـــف 

 بالتنفيذ.
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ويجد أن يوفع الطالد النـااع إلـى المحكمـة المختقـة خـالل خمسـة عشـو   

 ر األمو، وإال عقدا األمو لأن لم يكن.يوما  من تاري   دو 

 (35مادة  

لذوو الشأن الحج في التظلم إلى رديس المحكمة الذو أ در األمو  

علـى  -على  عويضة خالل ياليـين يومـا  مـن تـاري   ـدوره أو إعالنـه 

ويكون لوديس المحكمة تأييد األمـو أو إلغـا ه لليـا  -حسد األحوال 

تــه إعــادة نشــو المقــنف أو التســجيح أو ااديــا  أو تعيــين  حــار  مرم

ـــــام  اءذاعـــــي أو اســـــتغالله أو عومـــــه أو  ـــــناعته  القـــــوتي أو البون

ــى أن  ــة المحكمــة إل ــات  خاان ــواد الن ــودع اءي ــه وي واســتخواا نســ  من

 يفقح في أ ح النااع.

 (36مادة  

لمووفي المكتبـة الـذين يحـددهم الـوزيو المخـتص لمواقبـة تنفيـذ هـذا  

ابع والمكتبـــاح ودور النشـــو واألمـــالن العامـــة، القـــانون تفتـــي  المطـــ

ومــــبد الجــــوادم التــــي تقــــع بالمخالفــــة ألحكامــــه وتحويــــو المحامــــو 

الالزمة وإحالترا إلى سلطة التحقيج المختقة، ولرم االستعانة بواال 

 الشوطة في أداء عملرم عند الحااة. 

ا ويجــوز بقــوار مســبد مــن الــوزيو غلــج المنشــأة المخالفــة إداريــا  مؤقتــ 

ـــة العـــود يجـــوز األمـــو بســـحد  ـــة أشـــرو وفـــى حال لمـــدة أققـــاها يالي

 التوخيص وغلج المنشأة نراديا .

 (37مادة  

يجــــوز للســــلطاح الجموليــــة مــــن تلقــــاء نفســــرا أو بنــــاء علــــى طلــــد 

 احد الحج أن تأمو بقوار مسبد بعدم اءفواا الجمولي عـن سـلع 

حكــام هــذا تمثــح اعتــداء علــى أحــد الحقــوق الماليــة المحميــة وفقــا  أل

ـــى مـــديو عـــام اءدارة العامـــة  ـــواا إل القـــانون، ويقـــدم طلـــد عـــدم اءف

 للجمار  وفقا  للشووط واألوماع التي تحددها الالدحة التنفيذية.

 

 (38مادة  

ـــداع المقـــنفاح واألداءاح والتســـجيالح  ـــة ســـجال  ءي تنشـــل المكتب

القـــوتية والبـــوام  اءذاعيـــة الخامـــعة ألحكـــام هـــذا القـــانون وتحـــدد 

 لالدحة التنفيذية إاواءاح وقواعد هذا اءيداع.ا

 (39مادة  

 اءيـداع بـوف  القـادرة القـواراح الـتظلم مـن الشـأن يجـوز لـذوو  

 التي واءاواءاح للقواعد بذلك وفقا   الشراداح وإ دار والتسجيح

 التنفيذية. الالدحة تحددها

 الفقح الثاني

 العقوباح 

 (40مادة  

غيوهــا ســلطة التحقيــج والتقــوص واالدعــاء فــي  تتــولى النيابــة العامــة دون

اميــع الجــوادم الناشــ ة عــن تطبيـــج أحكــام هــذا القــانون، وتخــتص دادـــوة 

الجناياح في المحكمة الكلية بنظـو اميـع الـدعاوى الجااديـة المنقـون 

ويجوز الطعن في  عليرا فيه، وتستأنف أحكامرا أمام محكمة االست ناص، 

 ست ناص بطويج التمييا. األحكام القادرة من محكمة اال

 (41مادة  

يعاقد بالحبس مدة ال تقح عـن سـتة أشـرو وال تايـد علـى سـنتين وغوامـة 

ــــار أو  ــــف دين ــــد علــــى خمســــين أل ــــار وال تاي ال تقــــح عــــن خمســــمادة دين

بإحــدى هــاتين العقــوبتين، لــح مــن قــام بغيــو إذن لتــابي مــن المؤلــف أو 

 ال اقتية: احد الحج المجاور أو من يخلفرما بأو من األفع

ـــة للمؤلـــف أو   -1 ـــة أو المالي ـــداء علـــى حـــج مـــن الحقـــوق األدبي االعت

 ــاحد الحقــوق المجــاورة المنقــون عليرــا فــي هــذا القــانون بمــا 

في ذلك إتاحـة أو مقـنف للجمرـور أو عـو  أو مقـنف أو أداء 

أو تســجيح  ـــوتي أو بونــام  إذاعـــي ممـــا تشــمله الحمايـــة المقـــورة 
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حاسـد اقلـي أو شـبكاح المعلومـاح في هذا القانون عبو أاراة ال

 أو شبكاح االتقاالح أو غيوها من الطوق أو الوسادح األخوى.

بيــع أو تــأايو مقــنف أو تســجيح  ــوتي أو بونــام  إذاعــي محمــي طبقــا   -2

 ألحكام هذا القانون أو طوحه للتداول بأو  ورة من القور.

 (42مادة  

لــــى ســــنتين يعاقـــد بــــالحبس لمـــدة ال تقــــح عــــن ســـتة أشــــرو وال تايـــد ع

وبغوامة ال تقح عن ألـف دينـار وال تايـد علـى مادـة ألـف دينـار أو بإحـدى 

 هاتين العقوبتين لح من ارتكد أيا  من األفعال اقتية:

تقــنيع أو تجميــع أو اســتيواد أو تقــديو بغــو  البيــع أو التــأايو أو  -1

ـــع أو ارـــاز أو وســـيلة أو أداة مقـــممة أو معـــدة  اءتجـــار أو التوزي

يح علـى الحمايـة التقنيـة التـي يسـتخدمرا المؤلـف أو خقيقا  للتحا

  احد الحج المجاور.

اختواق الحمايـة التقنيـة التـي يسـتخدمرا المؤلـف أو  ـاحد الحـج  -2

المجــــــاور لحمايــــــة الحقــــــوق المنقــــــون عليرــــــا فــــــي القــــــانون أو 

 للمحافظة على اودة ونقاء نس  المقنفاح، دون واه حج

تقنيـــــة أو معلومـــــاح إلكتوونيـــــة  إزالـــــة أو تعطيـــــح أو تعييـــــد أليـــــة حمايـــــة -3

 تستردص تنظيم وإدارة الحقوق المقورة في هذا القانون دون واه حج.

تخــاين أو تحميــح أو نســخة مــن بــوام  الحاســد اقلــي أو تطبيقاتــه  -4

أو قواعــد البيانــاح علــى الحاســد اقلــي دون إاــازة مــن المؤلــف أو 

  احد الحج المجاور أو خلفرما.

 (43مادة  

( 42،41عقوبــاح المقــورة للجــوادم المــذلورة فــي المــادتين  فضــال  عــن ال 

يحكــــم بمقــــادرة النســــ  محــــح الجويمــــة أو المتحقــــلة منرــــا ولــــذلك 

 المعداح واألدواح التي أعدح الستخدامرا في ارتكابرا.

ــة أن تحكــم بــإغالق المنشــأة التــي   ويجــوز للمحكمــة عنــد الحكــم باءدان

أشــرو، لمــا يجــوز لرــا الحكــم ارتكبــت فيرــا الجويمــة مــدة ال تجــاوز ســتة 

 بغلج المنشأة نراديا  في حالة العود.

وللمحكمــة أن تــأمو بنشــو ملخــص الحكــم النرــادي القــادر باءدانــة فــي 

 اويدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه.

 (44مادة  

المـادتين  فـي إليرـا المشـار الجـوادم إحـدى الرتكـاب العـود  حالـة فـي 

 الحكـم تـاري  مـن سـنواح خمـس اللالقـانون خـ هـذا ( مـن41,42 

 النرادي يااد الحد األققى للعقوبة المقورة قانونا  بمقدار النقف.

 (45مادة  

يعاقــد بــالحبس لمــدة ال تقــح عــن شــرو وال تايــد علــى ســتة أشــرو وبغوامــة ال  

تقــــح عــــن ألــــف دينــــار وال تايــــد علــــى عشــــوين ألــــف دينــــار أو بإحــــدى هــــاتين 

( 36اء المـووفين المنقـون علـيرم بالمـادة  العقوبتين لح مـن يحـول دون أد

 لعملرم أو حجد أو معلوماح أو سجالح يطلبون االطالع عليرا.

 المذلوة اءيضاحية

2016لسنة     22للقانون رقم   

 في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

نظوا  ألهمية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة فقد انضمت الكويت 

( لسنة 16يمية ودولية و در القانون رقم  إلى عدة اتفاقياح إقل

بالموافقة على انضمام دولة الكويت إلى االتفاقية العوبية  1986

 1998( لسنة 2لحماية حقوق المؤلف ، لما  در القانون رقم  

بالموافقة على انضمام دولة الكويت إلى اتفاقية إنشاء المنظمة 

بالموافقة  2014لسنة ( 35العالمية للملكية الفكوية والقانون رقم  

على انضمام دولة الكويت إلى اتفاقية بون لحماية المقنفاح األدبية 

  1999( لسنة 64والفنية ، فضال  عن سبج إ دار القانون رقم  
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في شأن حقوق الملكية الفكوية ، والذو اتضت من التطبيج العملي 

موورة تطويوه ليوالد الولد العالمي في حماية حقوق المؤلف 

ليسايو االتفاقياح الدولية المشار إليرا. لكح ما تقدم فقد أعد و 

بعد قانون اء دار  –القانون المعوو  متضمنا  خمسا  وأربعين مادة 

امعترا أبواب يالية ، فتضمنت المادة  –الذو تضمن أربع مواد 

( 2( المققود بالكلماح والعباراح الواردة به ، وقورح المادة  1 

ورة لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تشمح أن الحماية المق

الطبيعيين واالعتباريين الكويتيين واألااند المقيمين إقامة األشخان 

دادمة في دولة الكويت ، واألااند الذين ينتمون ءحدى الدول 

األعضاء في اتفاقية بون لحماية المقنفاح األدبية والفنية أو في منظمة 

(  بأن الحماية 3م. وقضت المادة  التجارة العالمية ومن في حكمر

تسبت على حقوق المؤلفين على المقنفاح المبتكوة في اقداب والفنون 

والعلوم أيا  لان نوع هذه المقنفاح أو طويقة التعبيو عنرا أو أهميترا أو 

الغو  من تأليفرا أو تقنيفرا وقد اشتملت على خمسة عشو بندا  مثح 

فاح التي تلقى شفاهه لالمحامواح المواد المكتوبة لالكتد والمقن

والخطد ولذا المؤلفاح المسوحية والتمثيلياح وأعمال الوسم والفن 

التشكيلي والنحت وغيوها من األعمال التي تضمنترا المادة وشملترا 

 . بالحماية

( الحاالح التي ال تسوو فيرا الحماية المقورة 4وقد أومحت المادة  

( على أن الفلكلور الوطني هو ملك 5  وفقا  للقانون ، وألدح المادة

عام للشعد ، يحدده ويوعاه ويدعمه ويباشو حقوق المؤلف األدبية 

 والمالية عليه المجلس الوطني للثقافة والفنون واقداب.

( أن الحقوق األدبية للمؤلف وخلفه العام على مقنفة دادمة 6وأومحت المادة  

ويقع باطال  بطالنا  مطلقا  أو تقوص يقع غيو قابلة للتنازل عنرا أو الحجا عليرا 

 عليرا ، وحددح على سبيح الحقو هذه الحقوق.

أن يطلد  –إذا طوأح أسباب ادية  –( للمؤلف 7وأعطت المادة  

من المحكمة الكلية منع طوح مقنفة للتداول ، أو سحبه من 

التداول ، ءدخال تعديالح اوهوية عليه رغم تقوفه في حج 

لي ، فإذا قضت المحكمة بإاابة المؤلف إلى طلبه  االستغالل الما

لان لمن تل إليه حج االستغالل المالي أن يطلد تعويضا  تقدره 

 المحكمة.

( حج المجلس الوطني للثقافة والفنون واقداب في 8وقورح المادة  

( إذا توفى 6مباشوة الحقوق األدبية المنقون عليرا في المادة  

وارب له ولذلك المقنفاح التي ال يعلم المؤلف الكويتي دون واود 

 مؤلفوها.

( نطاق تمتع المؤلف وخلفة العام والمو ي له 9وأومحت المادة  

بالحج االست ثارو في إاازة أو منع ألو استعمال أو استغالل مقنفة 

بأو واه من الواوه ، وألدح على أنه ال ينطبج الحج االست ثارو 

ي إذا لم تكن هي المحح في التأايو على بوام  الحاسد اقل

األساسي للتأايو ، وال على تأايو المقنفاح السمعية البقوية متى  

لان ال يؤدو إلى انتشار نسخرا على نحو يلحج مورا  ماديا  

 بقاحد الحج االست ثارو.

( للمجلس الوطني للثقافة والفنون واقداب الحج في 10وأعطت المادة  

فاح الذو يتوفى مؤلفرا الكويتي دون أن مباشوة الحقوق المالية على المقن

 يكون له وارب أو مو ى له أو على المقنفاح التي ال يعلم مؤلفوها.

( على حج المؤلف في االستغالل المالي لمقنفه  11وألدح المادة  

 واشتوطت أن يكون تقوفه مكتوبا  ومفقال  ومحددا  حتى ينعقد التقوص.

باالســـتثناءاح الـــواردة علـــى حـــج المؤلـــف  ( أنـــه دون اءخـــالل12وبينـــت المـــادة  

ـــه  فـــإن نقـــح الحقـــوق الماليـــة المتعلقـــة بمقـــنفاح بـــوام  الحاســـد اقلـــي وتطبيقات

ـــت  وقواعـــد البيانـــاح تخضـــع للتعاقـــد الخـــان بالبونـــام  أو الملقـــج عليـــه أيـــا  لان
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طويقة وروره ، ويلتام مستخدم البونـام  أو مشـتويه بالشـووط الـواردة فـي التـوخيص 

 ن مخالفة للنظام العام أو اقداب.مالم تك

( على عدم نقح أو من الحقوق المالية للمؤلف 13وألدح المادة  

إلى المتقوص إليه إذا تقوص المؤلف بأو طويقة لانت في النسخة 

 األ لية إال إذا اتفج لتابة على غيو ذلك.

( الحجا على الحقوق المالية للمؤلف على 14وأاازح المادة  

ر حال  دور حكم من المحكمة مده ، واستثنت مقنفه المنشو 

المادة من ذلك المقنفاح التي يتوفى مؤلفرا قبح نشوها مالم يثبت 

 على واه اليقين أنه استردص نشوها قبح وفاته.

( على أن لح تقوص للمؤلف في مجموع إنتااه 15وألدح المادة  

 الفكوو المستقبلي يقع باطال  بطالنا  مطلقا .

( تمتع فناني األداء وخلفرم العام والمو ي لرم 16  وقورح المادة

بحقوق أدبية على األداء غيو قابلة للتنازل عنرا أو الحجا عليرا ، 

 وأومحت المادة الحاالح التي تشملرا تلك الحقوق.

( الحقوق المالية التي يتمتع برا فنانو األداء دون غيوهم 17ونظمت المادة  

إاازة أو منع تو يح أدادرم إلى الجمرور على سبيح الحقو مثح الحج في 

وغيوها من الحقوق التي أوردترا المادة ، وقد اشتوطت النعقاد التقوص أن 

يكون مكتوبا  وأن يكون على نحو تفقيلي لكح حج على حده مع بيان مدى 

الحج والغو  منه ومدته ومكانه ، واستثنت من ذلك أو تسجيح سمعي مودي 

 غيو ذلك.مالم يتفج لتابة  على 

( تفقيح الحقوق المالية لمنتجي 19،  18وأوردح المادتان   

التسجيالح القوتية وهي اح اءذاعة واشتوطتا النعقاد التقوص في 

 تلك الحقوق أن يكون مكتوبا  على نحو تفقيلي.

( سويان لافة األحكام المنظمة لتقوص المؤلف في حقوقه 20وقورح المادة  

ورد باتفاقية بون لحماية المقنفاح األدبية والفنية على  المالية في القانون وما

 تقوفاح أ حاب الحقوق المجاورة في حقوقرم المالية.

( مدد الحماية الخا ة بحقوق المؤلف 22،  21ونظمت المادتان  

 األدبية والمالية على مقنفه ولذلك الحقوق المجاورة.

ببع   ( أحكاما  خا ة28( وحتى  23وقد أوردح المواد من  

المقنفاح وقورح أن للشخص الطبيعي أو االعتبارو الذو يواه إلى 

ابتكار مقنف  اماعي أن يباشو وحده حقوق المؤلف األدبية والمالية 

 عليه مالم يتفج لتابة على غيو ذلك ، واعتبوح المؤلف في المقنف

المشتو  شويكا  مع اميع المؤلفين بالتساوو في الحقوق المالية 

على غيو ذلك ، وال يجوز ألو منرم االنفواد بمباشوة مالم يتفج 

 حقوق المؤلف إال باتفاق مكتوب.

وإذا ابتكو المقنف لحساب شخص تخو فإن حقوق التأليف تعود 

للمؤلف المبتكو مالم يتفج لتابة على غيو ذلك ، أما إذا ابتكو العامح 

اح مقنفا  متعلقا  بأنشطة  احد العمح أو استخدم خبواح أو معلوم

أو أدواح أو تالح أو مواد  احد العمح فإن حقوق التأليف تعود إلى 

 احد العمح ، على أن يواعى الجرد الفكوو للعامح في ذلك ، أما 

إذا قام العامح بعمح ال يتعلج بقاحد العمح ولم يستخدم خبواته أو 

معلوماته أو أدواته في الو ول إلى هذا االبتكار فتكون حقوق الملكية 

ية عاددة للعامح ، وال يجوز لمن قام بعمح  ورة قخو أن ينشو الفكو 

أو يعو  أو يوزع أ لرا أو نسخا  منرا دون إذن  احبرا إال إذا اتفج 

على خالص ذلك ، واستثناء من ذلك يجوز نشو القورة بمناسبة 

 حوادب وقعت علنا  أو تعلقت بشخقياح عامة أو ذاح  فة رسمية.

ستثناءاح على حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ( اال29وأوردح المادة  

فقورح بأنه ال يعتبو استعمال الغيو للمقنف ألغوا  محددة اعتداء على حقوق 

المؤلف شويطة أال يتعار  هذا االستعمال مع االستغالل العادو للمقنف وأال 

 يلحج مورا  بالحقوق المشووعة للمؤلف.

فه أن يمنع القحف أو ( أنه ليس للمؤلف أو خل30وقورح المادة  

الدورياح أو هي اح اءذاعة في الحدود التي تبورها أغوامرا من 

نشو مقتطفاح ققيوة من مقنفاته التي أتيحت للجمرور بقورة 

مشووعة ومقاالته المنشورة المتعلقة بموموعاح تشغح الوأو العام 

في وقت معين إال إذا لان قد حظو ذلك عند النشو و شويطة 
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ى المقدر المنقول عنه واسم المؤلف وعنوان المقنف ، اءشارة إل

ولذلك الحال بالنسبة للخطد والندواح واألحاديث التي تلقى في 

الجلساح العلنية للمجالس النيابية والري اح التشويعية واءدارية 

واالاتماعية العلنية سواء لانت علمية أم أدبية أم فنية أم غيو ذلك ، 

ف سمعي أو مودي أو سمعي مودي إذا لان أو نشو مقتطفاح من مقن

 متاحا  للجمرور وفي سياق تغطية إخبارية لألحداب الجارية.

( على تطبيج االستثناءاح الواردة على الحقوق 31وألدح المادة  

المالية للمؤلف على الحقوق المالية أل حاب الحقوق المجاورة 

 شويطة أال يتعار  مع طبيعة تلك الحقوق.

( أن لكح ذو مقلحة أن يطلد من مكتبة 32دة  وأومحت الما

الكويت الوطنية منحه توخيقا  شخقيا  للنس  أو التوامة ألو 

مقنف أو للحقوق المجاورة دون إذن  احد الحج الحتياااح 

التعليم غيو التجارو أو الحتياااح المكتباح العامة ودور الحفظ 

مة مقابح تعوي  عادل لقحاب الحج أو خلفه تقدره المحك

المختقة شويطه أال يتعار  التوخيص مع االستغالل العادو أو 

يلحج مورا  بمقالت  احد الحج المشووعة ، ويكون إ دار 

التوخيص بقوار مسبد من الوزيو المختص يحدد فيه النطاق الامني 

 والمكاني لالستخدام وفقا  لما تحدده الالدحة التنفيذية للقانون.

أل حاب حج المؤلف والحقوق  ( ليتاح33وأميفت المادة   

 المجاورة الدفاع عن حقوقرم عن طويج اءدارة الجماعية.

( لوديس المحكمة المختقة بأ ح النااع 34وأعطت المادة  

وبمقتضى أمو يقدر على عويضة بناء  على طلد ذوو الشأن أن 

يأمو بإاواء أو ألثو من اءاواءاح التحفظية وذلك عند االعتداء 

عليه القانون لإاواء إيباح و ف تفقيلي  على أو حج نص

للمقنف أو األداء أو التسجيح القوتي أو البونام  اءذاعي ، 

ووقف نشو المقنف أو األداء أو التسجيح القوتي أو البونام  

اءذاعي أو عومه أو نسخه أو  ناعته مؤقتا  لحين الفقح في النااع 

الملكية لما أن له الموموعي ، وله إيباح واقعة االعتداء على حج 

التحفظ على المقنف وحقو اءيواد النات  عن استغالله ، وحددح 

المادة واوب رفع أ ح النااع بمعوفة طالد األمو على عويضة إلى 

المحكمة خالل خمسة عشو يوما  من تاري   دور األمو على 

 عويضة وإال اعتبو األمو لأن لم يكن.

 دور األمو على عويضة  ( طويقة التظلم من35وأومحت المادة  

بمعوفة ذوو الشأن ولك خالل ياليين يوما من تاري   دور األمو أو 

 إعالنه على حسد األحوال.

( أن لمووفي المكتبة الذين يحددهم الوزيو 36وقورح المادة  

المختص لمواقبة تنفيذ هذا القانون تفتي  المطابع والمكتباح ودور 

ادم التي تقع بالمخالفة ألحكامه النشو واألمالن العامة ومبد الجو 

وتحويو المحامو الالزمة وإحالترا إلى سلطة التحقيج المختقة ، 

ولرم االستعانة بواال الشوطة في أداء عملرم عند الحااة لما 

أعطت الحج للوزيو في أن يقدر قوارا  مسببا  بغلج المنشأة المخالفة 

ة العود يجوز األمو إداريا  مؤقتا  لمدة أققاها يالية أشرو وفي حال

بسحد التوخيص وغلج المنشأة نراديا  ، ويجوز لمن  در مده أحد 

 اءاواءاح السابقة أن يطعن عليرا أو يتظلم منرا. 

( للسلطاح الجمولية الحج في أن تأمو بعدم 37وأاازح المادة  

اءفواا الجمولي عن سلع تمثح اعتداء على أحد الحقوق المالية 

قانون وذلك بقوار مسبد من تلقاء نفسرا أو بناء المحمية وفقا  لل

 على طلد ذوو الشأن.

( المكتبة بإنشاء سجح ءيداع المقنفاح 38وألامت المادة  

والتسجيالح القوتية والبوام  اءذاعية واألداءاح الخامعة ألحكام 

 القانون على أن تحدد الالدحة التنفيذية إاواءاح وقواعد ذلك اءيداع.

( الحج لذوو الشأن في التظلم من القواراح 39دة  وأعطت الما

 القادرة بوف  اءيداع والتسجيح .

( تولي النيابة العامة دون غيوها سلطة التحقيج 40وقورح المادة  

والتقوص واالدعاء في اميع الجوادم الناش ة عن تطبيج أحكام هذا 

القانون مع اختقان دادوة الجناياح في المحكمة الكلية بنظو 

ميع الدعاوى الجاادية المنقون عليرا في هذا القانون وأاازح ا

 الطعن على أحكامرا.

( العقوباح التي توقع في حالة ارتكاب 45-41وحددح المواد  

 إحدى الجوادم المنقون عليرا في هذا القانون.




