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تناولتهــا املــادة ( )62ال ـ ألامــت ا ل ـس أو اجلهــة نــاحبة الشــذن يف

قانون رقم ( )75لسنة 2019

مناقصا التوريد  -أو مـا يف حكمهـا  -أبن تـتم ال سـية علـى عـرظ

إبندار قانون حقوق املؤلف وا قوق ا اورة

املتقدم كا ال تايد علـى أقـل األسـعار الـ قـدمت عـن منت ـا لا لـة

 وعل ــى ق ــانون اجلـ ـااء الص ــادر ابلق ــانون رق ــم ( )16لس ــنة 1960

املنــتج ا لـــ مـ كــان موابقــا للموانــفا والشــروط وكانــت األســعار
مســتوردة بنســبة  %20ويشـ ط يف املنت ــا املشــار ليهــا يف الفقــرة
الس ـ ــابقة موابقته ـ ــا ملوان ـ ــفا اجله ـ ــا املعني ـ ــة بت دي ـ ــد واعتم ـ ــاد
املوانفا واملقاييس يف دولة الكويت و ن تواد يعمل ابملوانفا
واملقاييس اخللي ية املعتمدة ف ن تواد فباملونفا العاملية  .وأخريا
ال جيوز بعد رساء املناقصة أن يستبدل ابملنتج ا لـ أو املنتج الوطين
منتج مستورد ال وافقة ا لس.
كم ــا تع ــديل امل ــادة ( )78بش ــذن الت لم ــا

ــا ي ــن م آلي ــة تعي ــني

كما تعديل املـادة ( )87إلعو ــاء األفض ــلية ألنـ اب املشـروعا
الصــغرية واملتوســوة ،وذل ــا إبل ـاام كــال م ــن املقــاول األانــر وا ل ـــ
بشـ ـراء م ــا ال يق ــل ع ــن  %10م ــن منت ــا وخ ــدما املش ــروعا
الصــغرية واملتوســوة ،كمــا

نســبة

 %10مــن أعمــال املقاولــة لتلــا املشــروعا مــن نســبة الـ ـ %30
املخصصة للمقاولني ا ليني وذلا حسـس طبيعـة املقاولـة أو املقـاولني
املس لني واملصنفني لدو بلدية الكويت أو مؤسسـة البـ ول الكويتيـة
والشركا التابعة هلا.
أما املادة ال انية من هـذا القـانون فقـد نصـت علـى كـافة بنـود لـبعض
املواد ومادة اديدة وذلا كا

والقوانني املعدلة ل ،

 وعلى قـانون اإلاـراءا وا اكمـا اجلاائيـة الصـادر ابلقـانون رقـم
( )17لسنة  1960والقوانني املعدلة ل ،

 وعلــى القــانون رقــم ( )5لســنة  1961بتن ــيم العالقــا القانونيــة
ذا العنصــر األانــر ،واملعــدل بقــانون املرافعــا املدنيــة والت اريــة
الصادر ابملرسوم رقم ( )38لسنة ،1980

 وعلى القـانون رقـم ( )24لسـنة  1962يف ـذن األنديـة ومجعيـا
النفع العام والقوانني املعدلة ل ،

 وعلى قانون املرافعا املدنيـة والت اريـة الصـادر ابملرسـوم ابلقـانون

أعضاءها وحيقل هلا السرعة واملرونة يف العمل.

ل ـاام املقــاول األانــر أبن ص ـ

 بعد االطالع على الدستور،

:

رقم ( )38لسنة  1980والقوانني املعدلة ل ،

 وعل ــى الق ــانون امل ــدين الص ــادر ابملرس ــوم بق ــانون رق ــم ( )67لس ــنة
 1980واملعدل ابلقانون رقم ( )15لسنة ،1996

 وعلــى ق ــانون الت ــارة الص ــادر ابملرســوم بق ــانون رق ــم ( )68لس ــنة
 1980والقوانني املعدلة ل ،

 وعل ــى املرس ــوم ابلق ــانون رق ــم ( )20لس ــنة  1981إبنش ــاء دائ ــرة
اب كمة الكليـة لن ـر املنازعـا اإلداريـة واملعـدل ابلقـانون رقـم ()61

لسنة ،1982

 وعلــى القــانون رقــم ( )16لســنة  1986ابملوافقــة علــى االتفاقيــة
العربية ماية حقوق املؤلف،

 وعل ــى املرس ــوم رق ــم ( )52لس ــنة  1994بش ــذن مكتب ــة الكوي ــت
الوطنية،

كــافة بن ــد اديــد ىل امل ــادة ( )1التعريفــا يع ــين بتعريــف املن ــتج

 وعلى القانون رقم ( )81لسنة  1995ابملوافقة على اتفاق نشـاء

كافة بند برقم ( )8ىل املادة ( )25يقضــ إبكـافة ل ـل عـن

 وعلى القانون رقم ( )2لسـنة  1998ابملوافقـة علـى انضـمام دولـة

ا لـ أبن املنتج الذي يتم نتاا يف دولة الكويت.
كما

الصندوق الوطين لتنمية ورعاية املشروعا الصغرية ىل جلنة التصنيف
وذلا كد تسهيل دخول املبادرين ىل فئا التصنيف املختلفة.
وأخ ـريا فقــد

كــافة مــادة بــرقم ( )62مكــرر تلــام ا لــس أو اجلهــة

املختصة ابلشـراء ب سـية العوـاءا املقدمـة مـن أنـ اب املشـروعا

من مة الت ارة العاملية،

الكويت ىل اتفاقية نشاء املن مة العاملية للملكية الفكرية،

 وعلى قانون اجلمارك املوحد لدول جملس التعاون رقـم ( )10لسـنة
،2003

 وعلى القـانون رقـم ( )3لسـنة  2006يف ـذن املوبوعـا والنشـر
واملعدل ابلقانون رقم ( )4لسنة ،2016

الصــغرية أو املتوس ــوة م ـ م ــا كان ــت موابقــة للموان ــفا والش ــروط

 وعل ــى ق ــانون رق ــم ( )10لس ــنة  2007يف ــذن محاي ــة املنافس ــة

املقبولة.

 وعل ــى القـ ــانون رقـ ــم ( )61لس ــنة  2007بشـ ــذن اإلعـــالم املرئـ ـــ

وكانــت األســعار املقــدم كــا ال تايــد عــن  %20مــن أقــل العوــاءا

واملعدل ابلقانون رقم ( )2لسنة ،2012
واملسموع،

 وعلى القانون رقم ( )111لسنة  2013يف ذن تراخي
الت ارية،

ا ال
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 وعل ـ ــى الق ـ ــانون رق ـ ــم ( )20لس ـ ــنة  2014يف ـ ــذن املع ـ ــامال

ويندمج عمل مؤلفي يف اهلـد الـذي قصـد ليـ هـذا الشـخ  ،دون

 وعلى القانون رقم ( )35لسنة  2014ابملوافقة على انضمام دولة

املصــنف املش ـ ك :مصــنف ال ينــدر كــمن املصــنفا اجلماعيــة
َّ -5

 وعل ـ ــى الق ـ ــانون رق ـ ــم ( )37لس ـ ــنة  2014إبنش ـ ــاء هيئ ـ ــة تن ـ ــيم

منهم في أو ميكن.

،2015

ســابل الواــود ،كال مجــا والت ــويرا والتوزيعــا املوســيقية أو مــا

اإللك ونية،

الكويت ىل اتفاقية برن ماية املصنفا األدبية والفنية،

االتصـ ــاال وتقنيـ ــة املعلومـ ــا واملعـ ــدل ابلقـ ــانون رقـ ــم ( )98لسـ ــنة

أن ُحيدد حل خاص ألي من املؤلفني على جمموع املصنف.

ويشــارك يف أتليف ـ أك ــر مــن مؤلــف ،ســواء أمكــن فصــل مســا ة كــل
 -6املصــنَف املشــتل :هــو املصــنف الــذي يســتمد أنــل مــن مصــنف

 وعلـ ــى القـ ــانون رقـ ــم ( )13لسـ ــنة  2015ابملوافقـ ــة علـ ــى قـ ــانون

جي ــري عل ــى املص ــنف م ــن تع ــديال أو ــويال أخ ــرو وذل ــا دون

 وعلى القانون رقم ( )21لسنة  2015يف ذن حقوق الوفل،

 -7الفلكل ـ ـ ــور ال ـ ـ ــوطين :الفن ـ ـ ــون املورو ـ ـ ــة واألعـ ـ ـ ـرا والتعبـ ـ ـ ـريا

(ن ام) العالما الت ارية لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية،

املسا حبقوق املصنف األنلـ.

 وعلــى القــانون رقــم ( )63لســنة  2015يف ــذن مكاف ــة ا ـرائم

واألداءا التقليدية ومن ذلا املذ ورا الشعبية الشفوية أو الكتابيـة

 وعلــى قــانون الشــركا الصــادر ابلقــانون رقــم ( )1لســنة 2016

تعكــس هــذه الفنــون املورو ــة واألع ـرا التقليديــة وال ـ اث التقليــدي

 وعلى قانون رقم ( )8لسنة  2016بتن يم اإلعالم اإللك وين،

أ -التعبريا الشفوية م ل ا كااي أو األحـااـ واأللغـاز واأل ـعار

تقنية املعلوما ،

والقوانني املعدلة ل ،

أو املوســيقية أو ا ركيــة أو أي لــا ســبل لــا ميكــن ســيده يف عنانــر
الذي نشذ أو استمر يف دولة الكويت ،ومن ذلا:

 وعلــى القــانون رقــم ( )22لســنة  2016يف ــذن حقــوق املؤلــف

سواء ابلفص ى أو العامية وغريها من األ عار واملذ ورا .

وافـ ــل جملـ ــس األمـ ــة علـ ــى القـ ــانون التـ ــايل نص ـ ـ  ،وقـ ــد نـ ــدقنا علي ـ ـ

واملوسيقا الشعبية.

وا قوق ا اورة،

وأندرانه،

حقوق املؤلف وا قوق ا اورة

ب -التعبريا املوسيقية م ل األغنيا الشعبية املص وبة وسـيقى،
 -التعب ـريا ا ركيــة م ــل األداءا ا ركيــة الشــعبية واملســرحيا

واأل كال الفنية.

د -التعبـريا امللموســة م ــل منت ــا الفـن الشــعر ومــن ذلــا الفــن

الباب األول

التعريفا ونواق ا ماية

التش ــكيلـ والرس ــوما أاي كان ــت اخلو ــوط أو األل ــوان املس ــتخدمة،

يف توبيل هذا القانون ،يقصد ابلكلما والعبارا التالية املعىن املبني

األخشــاب ومــا يــرد عليهــا مــن توعيمــا خمتلفــة ،ومنت ــا اخلــوص

 -1املصنَّف :كل عمل أد أو فين أو علمـ مبتكر أاي كان نوع أو

وامللبوسا وا قائس وا ال املوسيقية واأل كال املعمارية وغريها.

 -2االبتك ــار :اإلتي ــان بعم ــل ادي ــد يت ــوفر معـ ـ عنص ــر األن ــالة ،أو

املؤلــف ىل اجلمهــور ،ويعرفــون أبن ـ اب ا قــوق ا ــاورة وهــم فنــانو

بوابع خاص.
 -3املؤلَّــف :الشــخ

 -9فنــانو األداء :املم لــون واملغنــون وامللقــون واملنشــدون والعــازفون

مادة )(1

قرين كل منها:

طريقة التعبري عن أو أ يت أو الغرظ من .

ديــد عمــل مواــود أو توــويره حبيــن يتميــا هــذا الت ديــد أو التوــوير
الــذي يبتكــر املصــنف ،ويعــد مــن يــذكر امس ـ

علـى املصـنف أو ينسـس ليـ عنـد نشـره مؤلفـ  ،مـا يقـم الـدليل علـى

غــري ذلــا .كمــا يعتــرب مؤلفــا للمصــنف مــن ينشــره دون ذكــر امس ـ أو
ابسم مستعار بشرط أال يقوم ا يف معرفة حقيقة خص  ،فـ ذا قـام

الشــا اعتــرب ان ــر أو منــتج املصــنف ســواء أكــان خصــا طبيعيــا أو

اعتب ــاراي لـ ـ ال للمؤل ــف يف مبا ــرة حقوقـ ـ ىل أن ي ــتم التع ــر عل ــى

حقيقة خ

املؤلف.

املصــنف اجلمــاعـ :مصــنف يضــع أك ــر مــن ــخ
َّ -4
ــخ

بتواي ـ مــن

طبيع ـــ أو اعتب ــاري يتكف ــل إبدارتـ ـ ونش ــره ابمسـ ـ و س ــاب ،

ومنت ــا ا فــر والن ــت واخلــا والوــني واملنت ــا املصــنوعة مــن
واملوزاييــا واملعــادن واجلــواهر واملنســواا وأ ــغال اإلبــرة والس ـ اد
 -8ا قــوق ا ــاورة :ا قــوق ال ـ يتمتــع كــا مــن يقومــون بنقــل عمــل

األداء ومنت و التس يال الصوتية وهيئا البن.

واملوســيقيون والراقصــون وفنــانو األداء ا ركـــ الــذين ي ـرتبمل أداؤه ــم
صنفا أدبية أو فنية ضع ألحكام هذا القانون ،يؤدوهنا بصورة أو

أبخرو ،ا يف ذلا التعبريا الفلكلوريـة أو املصـنفا الـ آلـت ىل
امللا العام.

 -10منتج التس يل الصو  :الشخ

الوبيعـ أو االعتبـاري الـذي

يتم بادرة من و سئوليت ت بيت األنوا ألول مرة ال يتكون منهـا

األداء أو غريها من األنوا أو ت بيت أي مت يل ل نوا .

 -11التس يل الصو  :ت بيت األنوا ال يتكـون منهـا األداء أو

غريه ــا م ــن األن ــوا  ،أو ت بي ــت مت ي ــل ل ن ــوا يف ــكل خ ــال
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 -12البن :رسال ارة حاملة للربانمج املُعد للبن بواسوة الراديو
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تُعــرظ مــع األنــوا املصــاحبة هلــا ن واــد  ،وال ـ تعوـــ انوباعــا

اب ركـة عنــد عركــها أو ب هــا أو نقلهــا ىل اجلمهــور ،وذلــا مــن خــالل

أو التلفايــون أو أاهــاة البــن بوســائل ســلكية أو الســلكية ليســتقبلها

اسـتخدام آال أو أاهـاة م ـل أاهـاة العـرظ أو أاهـاة املشـاهدة أو

مــن ابب البــن أيضــا ،ويعتــرب رســال ــارا مشــفرة يف حــال أتي ــت

تت سد من خالهلا تلا املصنفا .

اجلمهور ،ويعترب كل رسال من ذلا القبيل يتم عرب األقمار الصناعية

لل مهور وسيلة فا التشفري من قبل هيئة البن أو وافقتها من ابب
البن ،وال يعترب أ كال اإلرسال ال تتم عرب الشبكا ا اسوبية من

ابب البن.

 -13هيئ ــة الب ــن :الش ــخ

االعتب ــاري ال ــذي يب ــادر بتعبئ ــة طت ــوو

بـرانمج البــن ومجعـ وادولتـ بتصـريم مــن أنـ اب ا قــوق ،ذا لــام
األمر ،والذي يت مل املسؤولية القانونية والت ريرية لينقل ىل اجلمهور

كل ـء تتضمن

ارة البن اخلانة ب .

املع ــدا اإللك وني ــة بغ ــض الن ــر ع ــن طبيع ــة األ ــياء املادي ــة الـ ـ

 -22التوزي ـ ــع :اتح ـ ــة النس ـ ــخة األن ـ ــلية للمص ـ ــنف أو نسـ ـ ـ منـ ـ ـ
لل مهور عن طريل بيعها أو نقل ملكيتها أبية طريقة أخرو.

 -23التــذاري :اتحــة املصــنف لالســتخدام لف ـ ة طــددة مــن الوقــت

كد ا صـول علـى فائـدة اقتصـادية أو اريـة مبا ـرة كانـت أو غـري
مبا رة.

 -24برانمج ا اسس ا يل :جمموعة من األوامـر مع ّـرب عنهـا بكلمـا

أو برمــوز أو أبي ــكل آخــر إبمكاهنــا عنــدما تُــدمج يف ُدعامــة ماديــة

 -14ارة حامل للربانمج املعد للبن :انقلة مولَدة لك ونيا وحاملة

ـؤدي أو ينفــذ مهمــة مــا أو
ميكــن لل اســس أن يقرأهــا ،أو أن عل ـ يـ ّ

الحل.

 -25النشر :هو وكع نس من املصنف تناول اجلمهور أبي وسيلة

ل ــربانمج مع ــد للب ــن كم ــا أُرس ــلت يف األن ــل ويف أي نس ــل ــكلـ

يعوـ نتي ة ما.

 -15بــرانمج معــد للبــن :مــادة حيــة أو مسـ لة مكونــة مــن نــور أو

كانــت وافقــة نــاحس حــل املؤلــف أو ا قــوق ا ــاورة وبكميــة تفـــ

 -16األداء العلين :كل أداء ملصـنف كالتم يـل أو اإللقـاء أو السـرد

ملكية أو حيازة نسخة املصنف أو حل استعمال .

مجهــور أو يف مكــان غــري مفتــوح لل مهــور ولكــن ب ـ عــدد كبــري مــن

ب ـ ــرانمج الب ـ ــن ،أو أي أداء يف أي ـ ـ ــكل أو ن ـ ــورة ،ـ ــا يف ذلـ ـ ــا

 -17النق ـ ــل ىل اجلمه ـ ــور :وك ـ ــع املص ـ ــنف أو األداء أو التسـ ـ ـ يل

املستخدمة يف النس .

الســلكـ أو الالســلكـ ــا يف ذلــا اتحــة املصــنف لل مهــور والــذي

يرمـــ عن ــد أداء وظيفتـ ـ العادي ــة ىل منــع األفع ــال ال ـ ال يص ــرح ك ــا

أنوا أو من كليهما أو من مت يال هلا.

أو العا أو البن حبين يتم األداء يف مكان ب أو ميكن أن يكون بـ

األ خاص من خار وسمل أسرة معينة أو طيوها املبا ر.

الصـ ــو أو بـ ــرانمج البـ ــن يف متنـ ــاول اجلمهـ ــور عـ ــن طريـ ــل اإلرسـ ــال

ميك ــن تلقيـ ـ ع ــن طري ــل الب ــن وح ــده لغ ــري أفـ ـراد العائل ــة واألن ــدقاء
املقربني ،يف غري مكـان البـن أاي كـان الامـان أو املكـان الـذي يـتم فيـ
التلقـ أو طريقت .

حبااــة اجلمهــور عــن طريــل البيــع أو االجيــار أو أي طريقــة أخــرو تنقــل
 -26النس  :عمل نسخة أو أك ر من مصـنف أو تسـ يل نـو أو

الت مي ــل أو التخ ــاين اإللكـ ـ وين ،وأاي م ــا كان ــت الوريقـــة أو األداة
 -27تــدابري ا مايــة التكنولوايــة :أيــة تكنولوايــا أو أداة أو عنصــر

نـاحس ا ــل خبصــوص املصـنفا أو موكــوعا ا قــوق ا ــاورة ،أو
تقييد تلا األفعال.

 -18الت ميع :أي كل من أ كال مجع البياان أو املواد األخرو

 -28املعلومـ ــا الضـ ــرورية إلدارة ا قـ ــوق  :أيـ ــة معلومـ ــا تُعـ ـ ّـر
املؤلـ ــف أو املصـ ــنف أو فنـ ــاين األداء أو أداء ذلـ ــا الفنـ ــان أو منـ ــتج

بسبس انتقاء أو ترتيس طتواها.

البن أو مالـا أي حـل بنـاء علـى هـذا القـانون ،أو أيـة معلومـا عـن

ا يف ذلا الفلكلور ،والذي يـدخل كـمن نوـاق اإلبـداعا الفكريـة

التس يل الصـو أو التسـ يل الصـو ذاتـ أو هيئـة البـن أو بـرانمج

 -19جمموع ـ ــا البي ـ ــاان (قواع ـ ــد البي ـ ــاان ) :جمموع ـ ــة امل ـ ــواد أو

ــروط االنتفــاع ابملصــنف أو األداء أو التس ـ يل الصــو أو بــرانمج

ابتكارا فكرية بسبس اختيار طتواي ا أو ترتيبها سواء كانت بشكل

عنص ــر م ــن املعلوم ــا مقـ ـ ان بنس ــخة ع ــن املص ــنف أو األداء الف ــين

البياان أو جمموعا التعبري الفلكلوري ،أاي كان ـكلها والـ تعتـرب
مقروء آليا أو الك ونيا أو اي كل آخر.

البن أو أية أرقام أو ـفرا ترمـا ىل تلـا املعلومـا  ،مـ كـان أي

امل بــت أو التس ـ يل الصــو أو بــرانمج البــن امل بــت ،أو ظ ــاهرا ىل

 -20الت بي ــت :ك ــل س ــيد للص ــور أو األن ــوا أو ألي مت ي ــل هل ــا

اانس بن املصنف أو نقل ىل اجلمهور أو األداء امل بت أو التس يل

وسيلة.

 -29امللا العام :هو املورد املشاع الذي تؤول لي مجيـع املصـنفا

وميك ــن م ــن خاللـ ـ دراكهـ ــا أو استنس ــاخها أو نقله ــا ابسـ ــتخدام أي
 -21املصـنف السـمعـ البصـري :املصـنف الـذي يتكـون مـن سلسـلة

من الصور ذا الصلة ببعضها البعض وال

د يف اوهرها ىل أن

الصو أو برانمج البن لل مهور أو اتحت ل .

أو موكــوعا ا قــوق ا ــاورة املســتبعدة مــن ا مايــة بدايــة ،أو ال ـ

تنقضـــ مــدة محايــة ا قــوق املاليــة عليهــا أو ال ـ يتخلــى عنهــا طوعــا
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املؤلف أو ناحس ا ل ا اور.

 -30املن مة :املن مة العاملية للملكية الفكرية.
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قد يف دولة عضو يف االتفاقية أو يف املن مة.

 -3هيئا البن ال يقع مقرها يف قليم دولـة عضـو يف االتفاقيـة أو

 -31االتفاقية :اتفاقية برن ماية املصنفا األدبية والفنية.

يف املن مة م كان برانمج البن قد بُـن مـن اهـاز رسـال يقـع أيضـا

 -33املكتبة :مكتبة الكويت الوطنية.

ويتمتع مواطنو الدول األعضاء يف االتفاقية أو يف املن مة أبي مياة أو

 -32الوزير :الوزير املخت .

 -34ا لس :ا لس الوطين لل قافة والفنون وا داب.
مادة )(2

يف قليم دولة عضو يف االتفاقية أو يف املن مة.

أفضــلية أو امتيــاز أو حصــانة مين هــا أي قــانون آخــر لرعــااي أي دولــة

فيما يتعلل حبقوق املؤلف وا قوق ا اورة ما يكن مصدر هذه املياة

تش ــمل ا ماي ــة املق ــررة ق ــوق املؤل ــف وا ق ــوق ا ــاورة األ ــخاص

أو األفضلية أو ا صانة ا

دولـ ــة الكويـ ــت ،واألاانـ ــس مـ ــن رعـ ــااي حـ ــدو الـ ــدول األعضـ ــاء يف

ب .االتفاقيــا املتعلقــة حبقــوق املؤلــف وا قــوق ا ــاورة الســارية قبــل

الوبيعيــني واالعتبــاريني الكــويتيني ،واألاانــس املقيمــني قامــة دائمــة يف

االتفاقي ـ ــة أو يف املن م ـ ــة أو املقيم ـ ــني إبح ـ ــدو ال ـ ــدول األعض ـ ــاء يف
االتفاقية.

:

أ .اتفاقيا املساعدة القضائية أو اتفاقيا التعاون القانوين.

اتري نفاذ اتفاقية من مة الت ارة العاملية يف دولة الكويت.
مادة )(3

ويعترب يف حكم املنتمني للدول األعضاء:

تسري ا ماية ال يقررها هذا القانون قوق املؤلفني على املصـنفا

 -1املؤلف ــون م ــن رع ــااي ح ــدو ال ــدول األعض ــاء يف االتفاقي ــة أو يف

طريق ــة التعب ــري عنه ــا أو أ يته ــا أو الغ ــرظ م ــن أتليفه ــا أو تص ــنيفها،

 -2املؤلفون من غري رعااي حدو الدول األعضاء عن مصنفا م الـ

ما أي :

أوال :فيما يتعلل حبقوق املؤلف:

املن مة عن مصنفا م سواء كانت منشورة أو تنشر.

املبتكــرة يف ا داب والفنــون والعلــوم أاي كــان نــوع هــذه املصــنفا أو
رد ابتكارها دون ا ااة ألي اراء كلـ ،وتشـمل بصـفة خانـة

تنشــر ألول مــرة يف حــدو الــدول األعضــاء أو يف حــدو الــدول غــري

 -1املواد املكتوبة كالكتس والكتيبا وغريها.

يف آن واحــد يف عــدة دول ذا ظهــر يف دولتــني أو أك ــر خــالل ال ــني

واألان يد ،واألهازيج ،وما ميا لها.

موسـ ــيقـ أو سـ ــينمائـ أو أداء مصـ ــنف موسـ ــيقـ أو الق ـ ـراءة العلنيـ ــة

واالستعراك ـ ــا  ،وحن ـ ــو ذل ـ ــا م ـ ــن تص ـ ــميم الرقص ـ ــا أو الع ـ ــروظ

األعضاء و حدو الدول األعضاء يف آن واحد ،ويعد املصنف منشورا

يومـا مـن اتريـ نشـره ألول مـرة ،وال يعـد نشـرا مت يـل مصـنف مســرحـ

ملصنف أد أو النقل السلكـ أو بن املصـنفا األدبيـة أو الفنيـة أو
عرظ مصنف فين وتنفيذ مصنف معماري.

 -2املصــنفا ال ـ تلقــى ــفاهة كا اك ـرا  ،واخلوــس ،واأل ــعار،
 -3املؤلفـ ـ ـ ــا املسـ ـ ـ ــرحية واملسـ ـ ـ ــرحيا املوسـ ـ ـ ــيقية والتم يليـ ـ ـ ــا ،
الراقصة ،ال تؤدو اب ركة أو الصو أو كما معا.

 -4املصنفا ال تبن عرب هيئا البن.

 -3منت و ومؤلفو املصنفا السمعية البصرية الذين يكون مقرهم أو

 -5أعمال الفن التشكيلـ أبنواعها ،والفنون الاخرفية وا ياكة الفنية

 -4مؤلفــو املصــنفا املعماريــة املقامــة يف حــدو الــدول األعضــاء أو

 -6املصنفا السمعية البصرية.

حدو الدول األعضاء.

 -8أعمال الفنون التوبيقية سواء أكانت حرفية أو نناعية.

طل قامتهم يف حدو الدول األعضاء.

املصــنفا الفنيــة األخــرو الداخلــة يف مبــىن أو منشــذة أخــرو كائنــة يف
اثنيا :فيما يتعلل اب قوق ا اورة قوق املؤلف:

والن ت والرسم والنقش والوباعة على ا

ر وحنوها.

 -7املؤلفا املوسيقية سواء اق نت أبلفاظ أو تق ن.
 -9أعمال التصوير الفوتوغرايف أو ما ميا ل .

 -1فنانو األداء ذا توافر يف ذهنم حدو ا اال ا تية:

 -10التص ـ ـ ـ ــاميم والرس ـ ـ ـ ــوما التوك ـ ـ ـ ــي ية واخلـ ـ ـ ـ ـرائمل اجلغرافي ـ ـ ـ ــة

ب -تفريغ األداء يف تس يال نوتية ينتمـ منت ها لدولة عضـو يف

اهلندسة أو فن العمارة أو العلـوم ،وال تشـمل ا مايـة الوـابع الـوظيفـ

أ -جناز األداء يف دولة عضو يف االتفاقية أو يف املن مة.

االتفاقية أو يف املن مة أو متام التس يل األول للصو يف قليم دولة

عضو يف االتفاقية أو يف املن مة.

 -ب ــن األداء ع ــن طري ــل هيئ ــة ب ــن يق ــع مقره ــا يف دول ــة عض ــو يف

االتفاقية أو املن مة وابستخدام اهاز رسال يقع أيضا يف دولـة عضـو

يف االتفاقية أو يف املن مة.

 -2منت ــو التس ـ يال الصــوتية ذا كــان التس ـ يل األول للصــو

واملخووا واملصنفا ا سمة ،املتعلقة ابجلغرافيـا أو الوبوغرافيـا أو
للتصميم بل املالمم اجلمالية في .

 -11برجميا ا اسس ا يل أبي لغة كانت أو طريقة التعبري عنها أو
كلها.

 -12دراسا اجلدوو االقتصادية.
 -13املصنفا اجلماعية.
 -14املصنفا املش كة.
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 -15املصنفا املشتقة ا تية:
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الباب ال اين

أو التعـديل أو التغيـري أو الشـرح أو

التوزيعــا املوســيقية وغــري ذلــا مــن الت ــويرا

حقوق املؤلف وا قوق ا اورة
الفصل األول :حقوق املؤلف

ــا فيهــا املصــنفا

أوال :ا قوق األدبية

املشتقة من الفلكلور.
ب-جمموعا البياان (قواعد البياان ) سواء أكانـت بشـكل مقـروء
آليا أو أبي كل آخر ،والـ تعـد مبتكـرة مـن حيـن اختيـار طتواي ـا
أو ترتيبهــا أو تبويبهــا ،وال تشــمل ا مايــة طتــوو قواعــد البيــاان وال
تتعرظ لل قوق على هذا ا توو.

يتمتع املؤلف وخلف العام على مصنف اب قوق األدبية التالية:

أوال :ا ل يف نسبة املصنف ىل مؤلف .

اثنيا :ا ل يف تقرير نشر املصنف ألول مرة.

اثل ــا :ا ــل يف منــع أي مســا أو تعــديل للمصــنف يكــون مــن ــذن

 جمموعا املصنفا أاي كـان نوعهـا كاملوسـوعا واملختـاراوالتعبريا الفلكلورية لل اث الشعر واملختارا منها ،م ما كانـت
هـ ــذه ا موعـ ــا مبتكـ ــرة مـ ــن حيـ ــن اختيـ ــار طتواي ـ ــا أو ترتيبهـ ــا أو
تبويبها ،وذلا دون املسا حبقوق املـؤلفني فيمـا ـت

مادة )(6

بكـل مصـنف

يشكل ااءا من هذه ا موعا .

تشــويه أو ريفـ  ،أو يــؤدي ىل اإلكـرار بشــر املؤلــف أو مسعتـ أو
مكانت .

رابعا :ا ل ابستعمال اسم مستعار أو عدم ذكر االسم على املصنف.

وللمؤلــف وخلف ـ العــام علــى مصــنف حقوقــا أدبيــة غــري قابلــة للتنــازل

عنها أو ا

ا عليها ويقع ابطال بوالان مولقا أي تصر يقع عليها.
مادة )(7

وال ــل ا مايــة املقــررة للمصــنفا املشــتقة اب مايــة ال ـ يتمتــع كــا

للمؤلف أن يولس من ا كمة الكلية منع طرح مصـنف أو سـ ب مـن

مادة )(4

و ذا أايس املؤلف ىل طلب  ،فلمن آلت لي حقوق االستغالل املايل

مؤلفو املصنفا األنلية.

التداول ،رغم تصرف يف حل االستغالل املايل.

ال تسري ا ماية املقررة وفقا ألحكام هذا القانون على ما أي :
 -1األفكــار واإلا ـراءا وأســاليس العمــل وطــرق التشــغيل ومفــاهيم
الرايكيا واملباد وا قائل ا ردة واالكتشافا والبياان ولو كان
معربا عنها أو مونوفة أو موك ة يف مصنف.
 -2النصوص الرمسيـة ذا الوـابع التشـريعـ أو اإلداري أو القضـائـ
وكذلا ترمجا ا.

ا ل يف طلس تعويض تقدره ا كمة.

مادة )(8

يبا ر ا لس ا قوق األدبية املنصوص عليها يف املادة ( )6وذلا ذا
توىف املؤلف الكوي دون واود وارث ل  ،وكذلا يف حالة املصـنفا

ال ال يعلم مؤلفها.

اثنيا :ا قوق املالية
مادة )(9

 -3األخبار أو األحداث اليومية ال تعد جمرد معلوما ن فية.
 -4الكت ـ ــس الس ـ ــماوية واخلو ـ ــوط املس ـ ــتخدمة يف كتابته ـ ــا (رمسه ـ ــا)
وتالو ا وتس يل تالو ا.
 -5اخلوس وكذلا املرافعا ال تتم أ ناء اإلاراءا القضائية.

يتمتع املؤلف وخلف العام واملونى ل حبل استئ اري يف اـازة أو منـع

أي استعمال أو استغالل ملصنف أبي وا من الواوه وفقا ملا يلـ:

 -1نس املصنف أبي وسيلة ،ا فيها الوباعـة والتصـوير والتسـ يل

علــى األ ــرطة واألســوواان واألقـراص املدجمــة اللياريــة أو الــذاكرا

اإللك ونية جلهاز حاسو أو التخـاين بشـكل رقمــ يف بيئـة لك ونيـ

 -6الكلمــا املفــردة والعبــارا القصــرية وقــوائم املكــوان  ،والرمــوز

أو كوئية أو أي وسيلة أخرو.

وتســري ا مايــة عل ــى جممــوع مــا تق ــدم ذا متيــا مجعهــا ابالبتك ــار يف

تعديل أو وير آخر علي يشكل مصنفا مشتقا.

والتصاميم املذلوفة.

 -2ترمج ــة مص ــنف ىل لغ ــة أخ ــرو أو توزيعـ ـ موس ــيقيا أو اـ ـراء أي

ال تيس أو العرظ أو التصنيف دون محاية ا توو املقدم.
مادة )(5
الفلكلــور الــوطين ملــا عــام للشــعس ،ويتــوىل ا لــس ديــده ورعايت ـ
ودعم والدفاع عن يف موااهـة التشـوي أو اإلكـرار ابملصـا ال قافيـة
أو املصا العامة للدولة.

 -3توزيع املصنف أو نسخ املادية على اجلمهور عن طريـل البيـع أو

أي تصر آخر انقل للملكية .ويستنفد ا ل االستئ اري للتوزيع عند

أول بيـ ــع للنسـ ــخة األنـ ــلية للمصـ ــنف ،ويسـ ــمم ملش ـ ـ ي املصـ ــنف
األنــلـ ا م ـــ ببيع ـ أو التخل ـــ عن ـ أو التص ــر ب ـ م ــن دون ذن

ناحس ا ل.

 -4األداء العلين ملصنف .
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ــا علــى ا قــوق املاليــة

نــدور حكــم مــن ا كمــة كــده ،وال جيــوز ا

 -6أتا ــري املص ــنف ،وال ينوب ــل ا ــل االس ــتئ اري يف الت ــذاري عل ــى

عن املصنفا ال ميو مؤلفهـا قبـل نشـرها مـا ي بـت بصـفة قاطعـة

أتا ــري املص ــنفا الس ــمعية البص ــرية مـ ـ ك ــان ال ي ــؤدي ىل انتش ــار

مادة )(15

برامج ا اسس ا يل ذا تكن هـ ا ل األساســ للتـذاري ،وال علـى

النس علـى حنـو يل ـل كـررا مـاداي بصـاحس ا ـل االسـتئ اري املشـار
لي .

 -7النش ــر أبي طريق ــة م ــن الو ــرق ــا يف ذل ــا اتحتـ ـ ع ــرب أاه ــاة

أن استهد نشرها قبل وفات .

يق ــع ابط ــال بو ــالان مولق ــا ك ــل تص ــر للمؤل ــف يف جمم ــوع نتااـ ـ

الفكري املستقبلـ.

ا اسس ا يل أو بكا االتصال وغريها من الوسائل.

ا قوق ا اورة

مادة )(10

للم لــس أن يبا ــر ا قــوق املاليــة علــى املصــنفا الـ يتــوىف مؤلفهــا
الكوي دون أن يكون لـ وارث أو مونـى لـ  ،وعلـى املصـنفا الـ

ال يعلم مؤلفها وقد نشر أول مرة داخل دولة الكويت.
مادة )(11

الفصل ال اين

أوال :ا قوق األدبية
مادة )(16

يتمتع فنانو األداء وخلفهم العـام حبقـوق أدبيـة علـى األداء غـري قابلـة

للتن ــازل عنه ــا أو ا

وتشمل ما أي :

ــا عليه ــا وفق ــا ل ــن

امل ــادة ( )6م ــن الق ــانون،

للمؤلـف أن يتقاكـى املقابــل النقـدي أو العيـين الــذي يـراه عـادال ن ــري

 .1نسبة األداء  -حيا كان أو مس ال  -ىل مؤدي .

ويبقى املؤلف مالكا لكل ما ال يتم التصر فيـ علـى الن ـو السـابل،

اإلكرار بشر أو مسعة أو مكانة املؤدي.

تصــرف حبــل أو أك ــر مــن حقــوق االســتغالل املــايل ملصــنف ىل الغــري،

كما ال تعد اازت ابستغالل أي من حقوق املالية اازة ابستغالل أي

حل مايل آخر يتمتع ب على املصنف.

 .2من ــع أي تع ــديل أو تغي ــري م ــن ــذن تش ــوي أو ري ــف األداء ،أو
اثنيا :ا قوق املالية
مادة )(17

ويش ـ ـ ط النعقـ ــاد التصـ ــر يف ا قـ ــوق املقـ ــررة للمؤلـ ــف وأن ـ ـ اب

يتمتع فنانو األداء اب ل االستئ اري يف تصريم أو ح ر ا

تفص ــيلـ ك ــل ح ــل عل ــى ح ــدة م ــع بي ــان م ــدو ا ــل ط ــل التص ــر

 .1بن أوا أدائهـم غـري امل بتـة ونقلهـا ىل اجلمهـور ال ذا سـبل بـن

ا قــوق ا ــاورة أن يكــون مكتــواب وأن حيــدد في ـ ن ـراحة وعلــى حنــو

والغرظ من ومدت ومكان .

ومع عدم اإلخالل اب قوق األدبية املنصوص عليها يف هـذا القـانون،

ال جيوز للمؤلف القيام أبي عمل يكون من ذن تعويل استغالل ا ل
طل التصر أو ال خي .

مادة )(12

مــع ع ــدم اإلخ ــالل ابالســت ناءا ال ــواردة عل ــى حــل املؤل ــف يف ه ــذا
القـانون ،ضـع نقـل ا قـوق املاليـة املتعلقـة صـنفا بـرامج ا اســس

ا يل وتوبيقاتـ وقواعــد البيــاان ل خــي

التعاقــد الــوارد ابلــربانمج أو

امللصل علي  ،سواء ظهر على الدعامـة ا املـة للـربانمج أو ظهـر عنـد

مي ــل أو ــاين ال ــربانمج يف ا ــة ا اس ــس ا يل ،ويك ــون مشـ ـ ي

الربانمج أو مستخدم ملاما ابلشروط الواردة يف ذلـا ال خـي

تكن خمالفة للن ام العام أو ا داب.

مـا

مادة )(13

أوال :أوا أدائهم ا ـ غري امل بت:

:

األداء.

 .2ت بيت أوا أدائهم غري امل بتة.

اثنيا :أوا أدائهم امل بتة:

 .1التصــريم ابلنسـ املبا ــر أو غــري املبا ــر ألواـ أدائهــم امل بتــة يف

تس يال نوتية أبي طريقة أو أبي كل كان.

 .2اتحــة النســخة األنــلية أو غريهــا مــن النس ـ عــن أوا ـ أدائهــم

امل بتــة يف تسـ يال نــوتية لل مهــور ببيعهــا أو نقــل ملكيتهــا بوريقــة

أخرو.

 .3التصـريم بتــذاري النسـخة األنــلية أو غريهـا مــن النسـ عــن أواـ

أدائهم امل بتة يف تس يال نوتية لل مهور ألغراظ ارية ،ح بعد
توزيعهــا عــرفتهم أو بتصــريم مــنهم .ولفنــاين األداء ا ــل يف ا صــول

علــى مكافــذة عادلــة مقابــل أتاــري نس ـ عــن أوا ـ أدائهــم امل بتــة يف
تس ـ يال نــوتية مــن قبــل منت ـــ التس ـ يال الصــوتية بشــرط أال

ال ي تس على تصر املؤلف ،أبي نورة كانت ،يف النسخة األنلية

يل ل ذلا التـذاري للتسـ يال الصـوتية ألغـراظ اريـة كـررا مـاداي

كتابة على غري ذلا.

 .4اتحة أوا أدائهـم امل بتـة يف تسـ يال نـوتية لل مهـور بوسـائل

مــن مصــنف نقــل أي مــن حقوق ـ املاليــة ىل املتصــر

جيوز ا

مادة )(14

لي ـ  ،مــا يتفــل

ا على ا قوق املالية للمؤلف على مصـنفة املنشـور يف حـال

حبقوق فناين األداء االستئ ارية يف النس .

ســلكية أو الســلكية ــا ميكــن أفـرادا مــن اجلمهــور مــن االطــالع عليهــا
من مكان ويف وقت تار ا الواحد منهم بنفس .
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 .5ا ــل يف مكاف ــذة عادل ــة واح ــدة مقاب ــل االنتف ــاع املبا ــر أو غ ــري

 -5من ــع الغ ــري م ــن نق ــل بـ ـرامج الب ــن اخلان ــة ك ــا ىل اجلمه ــور دون

نقلها ىل اجلمهور أبي طريقة كانت.

ال آلت ىل امللا العام.

املبا ــر ابلتس ـ يال الصــوتية املنشــورة ألغ ـراظ اريــة إلذاعتهــا أو
وال يسري حكم هذه املـادة علـى أي تسـ يل لفنـاين األداء كـمن أي
تس يل مسعـ بصري ما يتم االتفاق كتابة على غري ذلا.

ا صول على ترخي

مكتوب مسبقا ،ويست ىن من هذا املنع األعمال
مادة )(21

تســري األحكــام املن مــة لتصــر املؤلــف يف حقوقـ املاليــة الــواردة يف

وللم ل ــس أن يبا ــر ا ق ــوق األدبي ــة واملالي ــة لفن ــان األداء الك ــوي

هذا القانون ،وتلا الواردة يف االتفاقية على مجيع تصـرفا أنـ اب

مادة )(18

وللم ل ــس أن يبا ــر ا ق ــوق األدبي ــة واملالي ــة لفن ــان األداء الك ــوي

الذي يتوىف دون أن يكون ل وارث أو مونى ل .

للمنت ني الذين أايا هلم من قبل فناين األداء أبن يقوموا أبول ت بيـت

للمصنف السمعـ البصري على أي مادة ملموسة ،ا ل ا صري يف:

ا قوق ا اورة يف حقوقهم املالية.

الذي يتوىف دون أن يكون ل وارث أو مونى ل .
الفصل ال الن
مدة ا ماية

 .1نس وتوزيع وبيـع وأتاـري املصـنف السـمعـ البصـري الـذي قـاموا
إبنتاا ويف نقل ىل اجلمهور.

 .2اازة أو منع النس املبا ر أو غـري املبا ـر لتسـ يال م السـمعية
البصرية.

 .3اازة أو منع أتاري تس يال م السمعية البصرية ألي غاية كانت.

مدة محاية ا قوق األدبية
مادة )(22

مع عدم اإلخالل حبكم املادة ( )6من هذا القانون تنقضـ مدة محايـة

ا قـ ــوق األدبيـ ــة ابنقضـ ــاء ا قـ ــوق املاليـ ــة املنصـ ــوص عليهـ ــا يف هـ ــذا

 .4التنـازل كليــا أو اائيـا عــن حقـوقهم املــذكورة دون موافقـة الفنــانني

القـانون ،وت ـل نســبة املصـنف ىل مؤلفـ األنـلـ ســارية تتمتـع حبمايـ

مادة )(19

مدة محاية ا قوق املالية

أن اب األداء

يتمتع منت و التس يال الصوتية اب قوق االستئ ارية ا تية:

أبدي ال تنقضـ رور الامن.

مادة )(23

 .1النس املبا ر أو غري املبا ـر لتسـ يال م الصـوتية أبي طريقـة أو

 -1مدة محاية حقوق املؤلـف املاليـة علـى مصـنف مـدو حياتـ  ،وملـدة

 .2اتحــة النســخة األنــلية أو غريهــا مــن نس ـ تس ـ يال م الصــوتية

السنة ال تلـ الوفاة.

 .3أتا ــري النس ــخة األن ــلية وغريه ــا م ــن نسـ ـ تسـ ـ يال م الص ــوتية

مجيعــا وملــدة مخســني ســنة مــن اتري ـ وفــاة آخــر مــن بقـــ حيــا مــنهم،

 .4اتحــة تس ـ يال م الصــوتية بوســائل ســلكية أو الســلكية ــا ميكــن

من بقـ منهم على قيد ا ياة.

الواحد منهم بنفس .

مخسني سنة اعتبارا من األول من هر يناير من السنة ال تلـ السنة

أبي كل كان.

لل مهور ببيعها أو نقل ملكيتها بوريقة أخرو.

لل مهور ألغراظ ارية ح بعد توزيعها عرفتهم أو بتصريم منهم.

أفـ ـرادا م ــن اجلمه ــور ابالط ــالع عليه ــا م ــن مك ــان ويف وق ــت تار ــا
 .5توزيع تس يال م الصوتية أو نس عنها.

مخســني ســنة بعــد وفاتـ  ،ســس اعتبــارا مــن األول مــن ــهر ينــاير مــن
 -2مدة محاية ا قوق املالية ملؤلفـ املصـنفا املشـ كة مـدو حيـا م
سس اعتبارا من األول من هر يناير من السنة الـ تلــ وفـاة آخـر

 -3م ــدة محاي ــة املص ــنفا الـ ـ يك ــون املؤل ــف هل ــا خص ــا اعتب ــاراي

ال

فيها أول نشر مشروع للمصنف.

 .6ا ــل يف مكاف ــذة عادل ــة واح ــدة مقاب ــل االنتف ــاع املبا ــر أو غ ــري

 -4ذا كان املصنف مكـوان مـن عـدة أاـااء أو جملـدا حبيـن تنشـر

نقلها ىل اجلمهور أبي طريقة كانت.

ابلنسبة ساب مدة ا ماية.

املبا ــر ابلتس ـ يال الصــوتية املنشــورة ألغ ـراظ اريــة إلذاعتهــا أو
مادة )(20

منفصلة أو على ف ا  ،فيعد كـل اـاء أو جملـد منهـا مصـنفا مسـتقال

 -5م ــدة محاي ــة املص ــنفا اجلماعي ــة واملص ــنفا الس ــمعية البص ــرية،

تتمتع هيئا البن اب قوق املالية االستئ ارية ا تية:

مخسني سنة من أول نشر مشـروع للمصـنف سـس اعتبـارا مـن األول

 -2نس موادها وبراجمها املعدة للبن امل بتة اخلانة كا.

حالــة عــدم النشــر ،تســري مــدة اخلمســني ســنة اعتبــارا مــن األول مــن

 -1ت بيت موادها وبراجمها املعدة للبن اخلانة كا.

 -3نقل موادها وبراجمها املعدة للبن اخلانة كا ىل اجلمهور.

 -4عــادة بــن موادهــا وبراجمهــا املعــدة للبــن اخلانــة كــا أبيــة طريقــة

كانت.

من هر ينـاير مـن السـنة التاليـة الـ حصـل فيهـا النشـر املـذكور .ويف
هر يناير للسنة التالية للسنة ال

فيها جناز املصنف.

 -6مدة محاية املصنفا املنشورة من دون ذكر اسم املؤلف أو ابسم

مؤلف مستعار ،مخسني سنة اعتبارا من األول من هر يناير من السنة
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التالي ــة ال ـ حص ــل فيه ــا أول نش ــر مش ــروع للمص ــنف ،عل ــى أنـ ـ ذا

العم ــل املوك ــوعة ــت تص ــرف فـ ـ ن حق ــوق الت ــذليف تع ــود لص ــاحس

وفقا للبندين (1و )2من هذه املادة.

ذلا.

كشف عن خصية املؤلف خـالل مـدة ا مايـة ،سـس مـدة ا مايـة

العمــل مــع مراعــاة اجلهــد الفكــري للعامــل مــا يتفــل كتابــة علــى غــري

 -7مــدة محايــة املصــنفا املنشــورة بعــد مــو نــاحبها مخســني ســن

وتكــون حقــوق املؤلــف للعامــل ذا كــان املصــنف املبتكــر مــن قبلـ ال

فيها.

العم ــل أو معلوماتـ ـ أو أدواتـ ـ أو م ــواده األولي ــة يف التون ــل ىل ه ــذا

اعتبارا من األول من هر يناير من السنة ال تلـ السنة ال نشـر

يتعلــل أبعمــال نــاحس العمــل و يســتخدم العامــل خ ـربا نــاحس

 -8مـدة ا مايـة ألعمـال الفنـون التوبيقيـة والتصـوير الفوتـوغرايف هــ

االبتكار ما يتفل كتابة على غري ذلا.

عادة النشر.

املصنفا ال ال مل اسم مؤلفها ،أو ال

مخســون ســنة مــن اتريـ أول نشــر مشــروع للمصــنف بغــض الن ــر عــن
مادة )(24

 -1مدة ا ماية لفناين األداء مخسون سنة اعتبارا من األول من ينـاير

من السنة ال تلـ السنة ال

فيها األداء ،أو اعتبارا من األول من

يناير من السـنة الـ تلــ السـنة الـ

مادة )(28

مل امسـا مسـتعارا ،يعـد

النا ــر هلــا مفوكــا مــن املؤلــف يف مبا ــرة ا قــوق املقــررة ل ـ يف هــذا
القانون ما ي بت عكس ذلا.

مادة ()29

فيهـا ت بيـت األداء يف تسـ يل

ال جيوز ملن قام بعمل نورة خـر أن ينشـر أو يعـرظ أو يـوزع أنـلها

 -2مدة محاية منت ـ التس يال الصوتية مخسون سـنة ،اعتبـارا مـن

ومع ذلا جيوز نشر الصورة ناسـبة حـوادث وقعـت علنـا ،أو كانـت

الصــو ألول مــرة أو ت بي ــت نشــر هــذا التسـ ـ يل الصــو ذا ي ــتم

عاملية ،على أال ي تس على عرظ الصورة أو تداوهلا يف هـذه ا ـاال

 -3مدة محاية هيئـا البـن عشـرين سـنة اعتبـارا مـن األول مـن ينـاير

وتسري األحكام السابقة علـى الصـور أاي كانـت الوريقـة الـ نفـذ

الفصل الرابع:

مادة ()30

نو .

األول من يناير من السنة ال تلــ السـنة الـ

فيهـا نشـر التسـ يل

النشر يف غضون مخسني سنة من ت بيت التس يل الصو .
من السنة ال تلـ السنة ال

فيها بن براجمها ألول مرة.

أحكام خانة ببعض املصنفا
يكون للشخ

مادة )(25

الوبيعـ أو االعتباري الذي وا ىل ابتكـار واكـولع

أو نسخا منها دون ذن من مت ل الصورة ،ما يتفل على خالف .

تتعلل أب خاص ذوي نفة رمسية أو عامة أو يتمتعون بشهرة طليـة أو

مسا بشر الشخ

أو بسمعت واعتباره.

كا من رسم أو حفر أو أي وسيلة أخرو.

ال ي تس على حقوق مؤلف املصنف الفوتوغرايف منع الغري من التقاط

نــور اديــدة للشـــء املصــور ،ولــو أخــذ مــن ذا املكــان وذا
ال رو ال أخذ فيها الصور األوىل.

س ــئولية جن ــاز املص ــنف اجلم ــاعـ أن يبا ــر وح ــده حق ــوق املؤل ــف

الفصل اخلامس:

مادة )(26

املؤلف وا قوق ا اورة

األدبية واملالية علي ما يتفل كتابة على غري ذلا.

يعتــرب كــل مؤلــف يف املصــنف املش ـ ك ــريكا ابلتســاوي يف ا قــوق
املاليــة مــا يتفــل كتابــة علــى غــري ذلــا ،ويف هــذه ا الــة ال جيــوز ألي

منهم االنفراد با رة حقوق املؤلف ال ابتفاق مكتوب.

و ذا تــوىف أحــد املشـ كني و يـ ك ور ــة تــؤول حصــت ىل ا لــس مــا
يكن قد اتفل على غري ذلا كتابة.

مادة )(27

آخــر ف ـ ن حقــوق التــذليف تعــود

ذا ابتُكــر املصــنف ســاب ــخ
للمؤلف ِ
املبتكر ال ذا اتفل كتابة على غري ذلا.

ومع عدم اإلخـالل ـا ورد يف الفقـرة السـابقة ،ذا ابتكـر العامـل أ نـاء
استخدام مصنفا متعلقا أبنشـوة أو أعمـال نـاحس العمـل وبتكليـف

مبا ر من أو غري مبا ر أو استخدم يف سبيل التونل ىل ابتكار هذا

املص ــنف خـ ـربا أو معلوم ــا أو أدوا أو آال أو م ــواد ن ــاحس

القيود واالست ناءا على حقوق
مادة ()31

مــع عــدم اإلخــالل حبقــوق املؤلــف األدبيــة واملاليــة طبقــا ألحكــام هــذا
الق ــانون ،جي ــوز اس ــتعمال الغ ــري للمص ــنف يف بع ــض ا ــاال اخلان ــة
وبــدون ذن نــاحس حــل املؤلــف ودون أداء تعــويض ل ـ  ،ــريوة أال
يتعــارظ هــذا االســتعمال مــع االســتغالل العــادي للمصــنف وال يل ــل
كــررا غــري مــربر ابملصــا املشــروعة لصــاحس ا ــل ،مــع ذكــر املصــدر
واسم املؤلف كلما كان ذلا لكنا.
ويدخل يف عداد االستعمال املشروع على وا اخلصوص ما يلـ:
أوال :نس املصنف األنلـ لالستعمال الشخصـ ا ض للناس أبي
طريقة كانت وبشرط أن يكون املصنف قد نشر بصـورة مشـروعة وأن
يك ــون ق ــد حص ــل عل ــى ملكي ــة النس ــخة األن ــلية بش ــكل مش ــروع،
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ابســت ناء نسـ مصــنفا اهلندســة املعماريــة ا ســدة يف ــكل مبــان أو
أي منشآ أخرو.
اثنيا :االستشهاد بفقـرا مـن ذلـا املصـنف يف مصـنف آخـر ،بشـرط

أن يك ــون االستشـ ــهاد متمش ــيا مـ ــع الع ــر اجلـ ــاري وغ ــري اـــوهري،

وابلق ــدر الـ ــذي يس ــوغ اهل ــد املنش ــود ،وأن يـــذكر املصـــدر واسـ ــم
املؤلف ،وينوبل ذلا على اخلالنا الص فية املنقولة من الصـ ف

والدوراي .

اثل ــا :نس ـ أا ـااء قصــرية مــن املصــنف ألغ ـراظ التــدريس واألغ ـراظ
التعليمية يف املنشآ التعليمية وذلا فقمل يف حدود اهلد التعليمــ

املنشود ،ويش ط يف هذا الشذن ما أي :

 -1أال يتم النس لغرظ اري ،أو بقصد الربم.

 -2أن يكون النس يف مرة أو مرا وأوقا منفصلة غري متصلة.

 -3أن يشـ ــار ىل اسـ ــم ن ــاحس ا ـ ــل وعنـــوان املصـــنف علـ ــى كـ ــل

نسخة.

رابعا :أداء املصنف يف ااتماعا داخـل طـار عـائلـ أو للولبـة لغايـة

تعليمي ــة م ــا دام ذل ــا ي ــتم دون ص ــيل مقاب ــل م ــايل مبا ــر أو غ ــري

مبا ر.

خامسا :عمل نسخة وحيدة من برانمج ا اسس ا يل عرفة الشخ

الـ ـ ــذي حصـ ـ ــل علـ ـ ــى ملكيـ ـ ــة النسـ ـ ــخة األنـ ـ ــلية بصـ ـ ــورة مشـ ـ ــروعة

الستخدامها يف أحد األغراظ ا تية:

 -1تع ـ ــديل أو ـ ــوير النس ـ ــخة األن ـ ــلية لل ـ ــربانمج ـ ــا ي ـ ــتالءم م ـ ــع

احتيااا املرخ

ل ابلتشغيل.

 -2دراســة األفكــار والن ــراي ال ـ يقــوم عليهــا الــربانمج مــن خــالل
اهلندسة العكسية.

 -3تع ــديل اللغ ــة الـ ـ كتب ــت ك ــا اللغ ــة األن ــلية لل ــربانمج م ــن لغ ــة

املصدر ىل لغة ا لة.

 -4ا فظ أو اإلحالل عند فقد النسخة األنلية أو تلفها.
 -5عداد مواد أو برامج يُتعامل كا مع الربانمج األنلـ.

 -6تعديل األخواء الواردة يف الربانمج أو تصـويبها أو ملعاجلـة كـعف

أمين لاايدة فاعلية التشغيل ورفع كفاءت .

 -7اختبار الربانمج وأتمني الشبكة ال يشكل الربانمج ااءا منها.

سادسا :عمل نسخة لك ونية مؤقتة يف األحوال ا تية:
 -1ذا كانت عابرة أو عركية.

 -2ذا كانت ااءا أساسيا من عملية تقنية متكاملة.

 -3ذا كــان الغــرظ األساســـ مــن النســخة هــو متكــني نقــل املصــنف

كــمن ــبكة ىل طــر اثلــن بواســوة وســيمل أو لالســتخدام القــانوين
ل عمال ال ليس هلا أ ية اقتصادية مستقلة.

ســابعا :نقــل أو نس ـ املقــاال املنشــورة يف الص ـ ف والــدوراي عــن
موك ــوعا ااري ــة أو املص ــنفا الـ ـ

ب ه ــا ذا الو ــابع املما ــل
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بشرط ذكر املصدر بوكوح واسم املؤلف ن واد.

اثمنا :نس اخلوس املعروكة علنا على اجلمهور ،وذلا ذا النس

مــن قبــل وســائل اإلعــالم ومــا يقتضــي الصــا العــام ــريوة ذكــر اســم
املؤلـ ــف بوكـ ــوح ،وللمؤلـ ــف أن حيـ ــتفظ حبـ ــل نشـ ــر هـ ــذه املصـ ــنفا
ابلوريقة ال يراها.

اتســعا :نس ـ أي مصــنف ب ـ ميكــن أن يشــاهد أو يســمع ناســبة

عــرظ أحــداث ااريــة عــن طريــل التصــوير ال ابــت أو املت ــرك ،بشــرط
أن يكون ذلا يف حدود اهلد املراد قيقـ  ،مـع كـرورة اإل ـارة ىل

املصدر بصورة واك ة.

عا ـ ـرا :نتـ ــا تس ـ ـ يال مؤقت ــة مـ ــن قب ــل هيئ ــا الب ــن بوسـ ــائلها
اخلانة ،دون اق الضرر حبقوق املؤلف وذلا بعمـل نسـخة واحـدة

أو أك ر ألي مصنف طمـ يـرخ

هلـا بب ـ أو عركـ  ،علـى أن تتلـف

مجيع النس يف مدة ال ـاوز سـنة مـن اتريـ عـدادها ،أو مـدة أطـول

وافق ــة املؤل ــف ،وجي ــوز االحتف ــاظ بنسـ ـ م ــن ه ــذا التسـ ـ يل ك ــمن

طفوظا رمسية وما يقتضي الصا العام.

حــادي عشــر :نقــل مقتوفــا قصــرية مــن مصــنفا ســبل نشــرها ،أو
رسوم ،أو نور ،أو تصميما  ،أو خرائمل ىل الكتس املدرسية املعدة

ملنــاهج التعلــيم ،و ىل كتــس التــاري وا داب والفنــون ،علــى أن يكــون
هذا النقل بقدر الضرورة ،ريوة أن يُذكر املصدر واسم املؤلف.

اثين عشر :تبادل الواثئل بني املكتبا  ،وذلا عن طريل الفـاكس أو

الربيد أو النقل اإللكـ وين ا مـن ـريوة أن ُحيـذ امللـف علـى الفـور

بعد طباعة نسخة ورقية من املصنف لب ن غري اري أو لالسـتخدام
الشخصـ لرواد املكتبة املستقبلة.

اثلــن عشــر :األر ــيف واملكتبــا واملتــاحف ونــاال العــرظ ال ـ

متوهلا ا كومة ويكون هلا توزيع نس من املصنفا ك اء من نشاطها

وفقا ملا يلـ:

أ -يســمم هلــذه املؤسســا بنس ـ جمموعــة املصــنفا لــديها لغــرظ
توفري نس احتياطية ولغرظ ا فـظ و ويـل املصـنف ىل ـكل رقمــ
تلبية لتووير حااا تلا اجلها وتشغيلها لك ونيا.

ب -ذا ك ــان املص ــنف أو نس ــخة منـ ـ ك ــمن جمموع ــة ل ــدو ح ــدو
اجلهــا املشــار ليهــا وكانــت غــري مكتملــة ،جيــوز هلــا كمــال األا ـااء
املفقودة أبي طريقة مشروعة.

 -املصــنف الــذي جيــس تــوافره يف جمموعا ــا يف ــكلها املختــار ،ذا

كــان لــيس إبمكاهنــا جيــاد تلــا املصــنفا يف هــذا الشــكل املعــني يف
السوق أو عن طريل النا ر.

د -نسـ املصــنف عنــد اســت الة ا صــول علــى اــازة مــن املؤلــف أو

ناحس ا ل أو عندما ال يكون املصنف متاحا للبيع أو النشر.

ه ـ ـ  -املص ــنفا املنس ــوخة وفق ــا للبن ــود الس ــابقة ميك ــن اس ــتخدامها
ألغـ ـراظ خص ــية أو دراس ــية يف داخ ــل املب ــىن مع ــا وب ــدون املع ــدا

الكويت اليوم العدد  1455السنة اخلامسة والستون

أ 24

اإللك ونية ،كما ميكن عار ا للمستخدم.

رابــع عشــر :تصــوير نســخة مــن املصــنف بواســوة املكتبــا العامــة أو
مراكا التو يل غري الت ارية وذلا ابلشروط ا تية:
أ -أن يكون النس طدود بغرظ تلبية طلس خ
الدراسة أو الب ن.

طبيعـ ألغراظ

ب -أن يكون النس كد ا اف ة على النسـخة األنـلية أو لت ـل
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العــام يف وقــت معــني مــا يكــن املؤلــف قــد ح ــر ذلــا عنــد النشــر،

وبشرط اإل ارة ىل املصدر الذي نقلت عن و ىل اسم املؤلف وعنوان
املصنف.

 -2نشـ ــر اخلوـ ــس واألحاديـ ــن ال ـ ـ تلقـ ــى يف النـ ــدوا واجللسـ ــا

العلنية االاتماعيـة والعلميـة واألدبيـة والفنيـة والسياسـية والدينيـة ،ويف

ا الس النيابية واهليئا التشريعية واإلدارية ،ومع ذلا ي ـل للمؤلـف

النسـ ــخة طـ ــل النس ـ ـ ال ـ ـ تفقـ ــد أو تتلـ ــف أو تصـ ــبم غـ ــري نـ ــا ة

أو خلف ا ل يف مجع هذه املصنفا يف جمموعا تنسس لي .

خـ ــامس عشـ ــر :اسـ ــتخدام املصـ ــنف ألغ ـ ـراظ الكاريكـ ــاتري وا اكـ ــاة

لل مهور وذلا يف سياق التغوية اإلخبارية ل حداث اجلارية.

لالستخدام وأن يست يل ا صول على بديل هلا بشروط معقولة.

والتقليد دون اق كرر ابملؤلف ،مع ذكر امس .

ســاد عشــر :تســهيل ونــول املصــنف لشــخ

ذي عاقــة دون ذن

املؤلـف وا ــاذ أي خوـوا وســيوة لت قيـل هــذا اهلـد  ،وذلــا وفقــا
للشروط ا تية:

أ -أن يكــون الشــخ

الــذي يرغــس يف ا ــاذ هــذا النشــاط لديـ حــل

الونول الشرعـ ىل هذا املصنف أو نسخة من .

ب -أن حيـ ـ ّـول املصـ ــنف ىل ـ ــكل يسـ ــهل االطـ ــالع علي ـ ـ  ،وذلـ ــا
ابســتخدام أي وســائل مولوبــة لتصــفم املعلومــا يف حــدود مــا ميكــن

ون ــول األ ـــخاص ذوي اإلعاقـــة ىل املصـــنف ،ولكـ ــن ال يقـــوم أبي
تغي ـريا غــري تلــا الالزمــة لونــول األ ــخاص مــن ذوي اإلعاقــة ىل

املصنف.

 -أن يتم ذلا على أسا غري رحبـ.

وجي ــوز للش ــخ

م ــن ذوي اإلعاق ــة ال ــذي حص ــل عل ــى نس ــخة م ــن

املصنف ،عمل نسخة الستخدام الشخصـ.

 -3نشر مقتوفا من مصنف مسعـ أو بصري أو مسعـ بصري متاح

ويقــع ابطــال كــل اتفــاق خمــالف للقيــود واالســت ناءا الــواردة يف هــذا
الفصل.

مادة ()32

توبــل االســت ناءا ال ــواردة علــى ا قــوق املالي ــة للمؤلــف املنص ــوص

عليها يف هذا القانون على ا قوق املالية ألن اب ا قوق ا اورة ا
ال يتعارظ مع طبيعة هذه ا قوق.
لكــل ــخ

مادة ()33

كــوي طبيعـــ أو اعتبــاري ذي مصــل ة أن يولــس مــن

رئــيس ا لــس أو مــن يفوكـ من ـ ترخيصــا غــري اســتئ اراي وغــري قابــل
للتنـ ــازل ىل الغـ ــري للنس ـ ـ أو ال مجـ ــة ألي مصـ ــنف مـ ــن املصـ ــنفا

املنشورة ،دون ذن ناحس ا ل .ومتنم رخ

املدرس ـــ أو اجل ــامعـ أو الب ــوث ،أم ــا رخـ ـ

ال مجة لغااي التعليم
النسـ ـ فتم ــنم فق ــمل

الستعماهلا يف طار التعليم املدرسـ أو اجلامعـ .ومتنم تلا ال اخي

ن ري تعويض عادل لصاحس ا ل أو خلف تقدره ا كمة املختصة.

كما جيوز استرياد وتصدير من و ىل دولة الكويت املصنفا املعـدة يف

ويكــون نــدار ال خــي

س ــابع عش ــر :ع ــرظ ا ــاء م ــن املص ــنف األن ــلـ أو املنس ــو للعام ــة

التنفيذية.

اثمن عشر :استعمال ااء طـدود مـن املصـنف املنشـور بشـكل قـانوين

اإلدارة اجلماعية القتضاء ا قوق واإلاراءا الت ف ية والعقواب

كل يسهل للشخ

من ذوي اإلعاقة االطالع عليها.

لغرظ ال ويج ل .

مــن أاــل نقــده أو دعــم واهــة ن ــر مــا بشــرط أال يت ــاوز ح ــم اجلــاء
املســتعمل مــا هــو كــروري ومتعــار عليـ وعلــى أن يــذكر دائمــا اســم
املؤلف.

بقـرار مســبس مــن الــوزير املخــت

حيــدد فيـ

النوــاق الــامين واملكــاين لالســتخدام ،وذلــا وفقــا ملــا ــدده الالئ ــة
الباب ال الن

الفصل األول:

اإلدارة اجلماعية القتضاء ا قوق واإلاراءا الت ف ية
مادة )(34

اتسع عشر :عرظ أو أداء مصنف بشكل علـين يف املناسـبا الرمسيـة

جيوز ألن اب حل املؤلف وا قوق ا اورة وخللفهم اخلاص والعام أن

اسم املؤلف واملصدر.

و صيل مقابل أو تعويضا عنها ىل مجعيا أو ـركا تؤلـف فيمـا

وذلا كمن ا دود الـ تتولبهـا م ـل تلـا املناسـبا علـى أن يـذكر

يوكلـ ــوا أمـ ــر دارة كافـ ــة ا قـ ــوق املنصـ ــوص عليهـ ــا يف هـ ــذا القـ ــانون

عشـ ــرون :جيـ ــوز للص ـ ـ ف أو الـ ــدوراي أو هيئـ ــا البـ ــن دون ذن

بيــنهم وفقــا لقــانون األنديــة ومجعيــا النفــع العــام ،وقــانون الشــركا

املؤلف ،القيام ابألعمال ا تية:

ويص ــدر رئ ــيس ا ل ــس ترخيص ــا ااول ــة نش ــاط مجعي ــا أو ــركا

ناحس حل املؤلف ودون أداء تعويض ل

ـريوة ذكـر املصـدر واسـم

 -1نشـ ــر مقتوفـ ــا مـ ــن مصـ ــنفات ال ـ ـ أتي ـــت لل مهـ ــور بصـ ــورة
مشــروعة ،ومقاالت ـ املنشــورة املتعلقــة ابملوكــوعا ال ـ تشــغل ال ـرأي

املشار ليهما.

اإلدارة اجلماعية .وتكون آليـة عملهـا ومتابعـة أدائهـا واإل ـرا عليهـا
و ديد الرسوم املست قة وفقا ملا دده الالئ ة التنفيذية.
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مادة )(35

القض ـ ــاء املس ـ ــتع ل بن ـ ــاء عل ـ ــى طل ـ ــس ذوي الش ـ ــذن القي ـ ــام

ابإلاراءا التالية أو غريها من اإلاراءا الت ف ية املناسـبة ،وذلـا
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مت ــل اعتــداء علــى أحــد ا قــوق ا ميــة وفقــا ألحكــام هــذا القــانون،
ويق ــدم طل ــس ع ــدم اإلفـ ـرا ىل م ــدير ع ــام اإلدارة العام ــة لل م ــارك،

وذل ــا عل ــى الن ــو ال ــذي تن م ـ ـ الالئ ــة التنفيذي ــة ألحك ــام هـــذا

عن ــد االعت ــداء عل ــى أي ح ــل م ــن ا ق ــوق املنص ــوص عليه ــا يف ه ــذا

القانون.

 -1ا ـراء بــا ونــف تفصــيلـ للمصــنف أو األداء أو التس ـ يل

جيــوز لصــاحس ا ــل يف املصــنف األد أو الفــين أو العلمـــ اخلاكــع

 -2وق ــف نش ــر املص ــنف أو األداء أو التسـ ـ يل الص ــو أو ب ــرانمج

املكتبة ،ويعد ذلا قرينة على ملكية املودع قابلة إل با العكس.

ىل أن يفصل يف النااع املوكوعـ.

و دد الالئ ة التنفيذية قواعد و اراءا هذا اإليداع.

القانون:

الصو أو برانمج البن.

البــن أو عركـ أو نســخ أو نــناعت مؤقتــا لفـ ة طــددة ،جيــوز مــدها
 -3ال ــت فظ عل ــى املص ــنف أو التسـ ـ يل الص ــو أو ب ــرانمج الب ــن

األنــلـ وعلــى نســخ وكــذلا علــى املــواد واألاهــاة واألدوا ال ـ

تســتعمل يف عــادة نشــر هــذا املصــنف أو األداء أو التسـ يل الصــو

أو برانمج البن ،أو استخرا نس من  ،بشرط أن تكـون تلـا املـواد

غري نا ة ال إلعادة نشر املصنف أو األداء أو التس يل الصو أو
برانمج البن.

 -4با واقعة االعتداء على ا ل طل ا ماية.

مادة )(38

ألحكــام هــذا القــانون أن يــودع علــى نفقت ـ نس ـ مــن املصــنف لــدو
وتنشئ املكتبة س ال إليداع املصنفا اخلاكعة ألحكام هذا القانون،

مادة )(39

دد الالئ ـة التنفيذيـة الرسـوم املسـت قة واإلاـراءا املتبعـة واـس

هذا القانون والئ ت التنفيذية.

مادة )(40

جي ــوز ل ــذوي الش ــذن ال ــت لم م ــن القـ ـرارا الص ــادرة ب ــرفض اإلي ــداع
والتس يل و ندار الشهادا بذلا وفقا للقواعد ،ويف حالة الـرفض

 -5حصر اإليراد النـاتج عـن اسـتغالل املصـنف أو التسـ يل الصـو

جي ــس أن يك ــون مس ــببا وخ ــالل ــهر م ــن تق ــدب الول ــس ،و ال اعت ــرب

ولرئيس ا كمة أن أيمر بندب خبري أو أك ر ملعاونة املكلف ابلتنفيذ.

الفصل ال اين:

أو برانمج البن والت فظ علي يف مجيع األحوال.

الت لم مقبوال.

وللم كمــة أن تلــام املعتــدي علــى ا ــل بتعــويض عــادل ومناســس عــن

العقواب

مادة )(36

توبــل العقــواب الــواردة يف هــذا الفصــل دون اإلخــالل ابالســت ناءا

الضرر الذي ل ناحس ا ل اراء ذلا االعتداء.

مادة )(41

للمـوظفني الــذين حيــددهم رئــيس ا لــس بنــاء علــى تر ــيم املكتبــة وأن

الواردة ابملادتني ( )32 ،31من هذا القانون.

ملراقب ــة تنفي ــذ ه ــذا الق ــانون تفت ــيش املو ــابع واملكتب ــا ودور النش ــر

تتوىل النيابة العامـة دون غريهـا سـلوة الت قيـل والتصـر واالدعـاء يف

يصــدر كــم قـرارا مــن الــوزير املخــت

ــن هم نــفة الضــبوية القضــائية

واألمــاكن العامــة ،وكــبمل اجلـرائم الـ تقــع ابملخالفــة ألحكامـ و ريــر
ا اك ــر الالزم ــة و حالته ــا ىل النياب ــة العام ــة ،وهل ــم االس ــتعانة برا ــال
الش ــرطة يف أداء عمله ــم عن ــد ا اا ــة .وعل ــى ال ــوزير املخ ــت

تق ــدب

التس ــهيال املالي ــة واإلداري ــة الالزم ــة هل ــؤالء امل ــوظفني لتمكي ــنهم م ــن

القيام بعملهم.

وجيـوز بقـرار مســبس مـن الــوزير املخــت

وبعـد خوــار اجلهــة املخالفــة

ومن ها مهلة ( )7أايم عمل من الرد كتابيا على املخالفة غلل املنشذة
املخالفة داراي ومؤقتا ملـدة أقصـاها ال ـة أ ـهر ،ويف حالـة العـود جيـوز

مادة )(42

مجيــع اجل ـرائم النا ــئة عــن توبيــل أحكــام هــذا القــانون ،و ــت

دائــرة

اجلنــااي يف ا كمــة الكليــة بن ــر مجيــع الــدعاوو اجلاائيــة املنصــوص

عليها في  ،وتسـتذنف أحكامهـا أمـام طكمـة االسـتئنا  ،وجيـوز الوعـن
يف األحكام الصادرة من طكمة االستئنا بوريل التمييا.
مادة )(43

مــع عــدم اإلخــالل أبي عقوبــة أ ــد يــن

عليهــا قــانون آخــر ،يعاقــس

اب بس مدة ال تقل عن ستة أ هر وال تايد على سنتني وغرامة ال تقل

عن مخسمائة دينار وال تايد على مخسني ألف دينـار أو إبحـدو هـاتني

األمـر بسـ س ال خــي  ،ولصـاحس العالقــة الـت لم مــن القـرار خــالل

العقــوبتني ،كــل مــن قــام بغــري ذن كتــا مــن املؤلــف أو نــاحس ا ــل

مادة )(37

 -1االعت ــداء عل ــى ح ــل م ــن ا ق ــوق األدبي ــة أو املالي ــة للمؤل ــف أو

مدة أقصاها ستون يوما.

جيــوز لــإلدارة العامــة لل مــارك مــن تلقــاء نفســها أو بنــاء علــى طلــس

نـاحس ا ـل أن أتمـر بقـرار مسـبس بعـدم اإلفـرا اجلمركــ عـن ســلع

ا اور أو من لفهما أبي من األفعال ا تية:

نـاحس ا قـوق ا ـاورة املنصـوص عليهـا يف هـذا القـانون ـا يف ذلــا
اتحة أي مصنف لل مهـور أو عـرظ أي مصـنف أو أداء أو تسـ يل
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نو أو برانمج البـن لـا تشـمل ا مايـة املقـررة يف هـذا القـانون عـرب
أاهــاة ا اســس ا يل أو ــبكا املعلومــا أو ــبكا االتصــاال
أو غريها من الورق أو الوسائل األخرو.

 -3بيع أو أتاري مصنف أو تس يل نو أو برانمج بن طمـ طبقا

ألحكام هذا القانون أو طرح للتداول أبي نورة من الصور.
مادة )(44

مــع عــدم اإلخــالل أبي عقوبــة أ ــد يــن

عليهــا قــانون آخــر يعاقــس

اب ــبس ملــدة ال تقــل عــن ســتة أ ــهر وال تايــد علــى ســنتني وبغرامــة ال
تقــل عــن ألــف دينــار وال تايــد علــى مائــة ألــف دينــار أو إبحــدو هــاتني
العقوبتني كل من ارتكس أاي من األفعال ا تية:
 .1تصنيع أو ميع أو استرياد أو تصـدير بغـرظ البيـع أو التـذاري أو
اإل ـ ــار أو التوزي ـ ــع أي اه ـ ــاز أو وس ـ ــيلة أو أداة مص ـ ــممة أو مع ـ ــدة
خصيصــا للت ايــل علــى تــدابري ا مايــة التكنولوايــة ال ـ يســتخدمها
املؤلف أو ناحس ا ل ا اور.
 .2اخـ ـ اق ت ــدابري ا ماي ــة التكنولواي ــة الـ ـ يس ــتخدمها املؤل ــف أو
نـاحس ا ــل ا ــاور مايــة ا قـوق املنصــوص عليهــا يف هــذا القــانون
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وجيــوز للم كمــة عنــد ا كــم ابإلدانــة أن كــم إبغــالق املنشــذة الـ
ارتكبــت فيهــا اجلرميــة مــدة ال ــاوز ســتة أ ــهر ،كمــا جيــوز هلــا ا كــم
بس س ال خي

وبغلل املنشذة هنائيا يف حالة العود.

وللم كمة أن أتمـر بنشـر ملخـ

اريدتني يوميتني على نفقة ا كوم علي .
مادة )(46
يف حالة العود الرتكاب حدو اجلرائم املشار ليها يف املـادتني (،43
 )44من هـذا القـانون خـالل مخـس سـنوا مـن اتريـ ا كـم النهـائـ
يااد ا د األقصى للعقوبة املقررة قانوان قدار النصف.
مادة )(47
يعاقس اب بس ملدة ال تقل عن هر وال تايد على ستة أ هر وبغرامـة
ال تقــل عــن ألــف دينــار وال تايــد علــى عشــرين ألــف دينــار أو إبحــدو
هــاتني العقــوبتني كــل مــن حيــول دون أداء املــوظفني املنصــوص علــيهم
ابملــادة ( )36لعملهــم أو ح ــس أي معلومــا أو س ـ ال يولبــون
االطالع عليها.
أحكام ختامية

أو للم اف ة على اودة ونقاء نس املصنفا  ،دون وا حل.
 .3زالة أو تعويـل أو تعييـس أليـة محايـة تقنيـة أو معلومـا

لك ونيـة

تستهد تن ـيم و دارة املعلومـا الضـرورية إلدارة ا قـوق املقـررة يف
هذا القانون دون وا حل.
 .4حـ ــذ أو تغيـ ــري أي معلومـ ــا واردة يف ـ ــكل لك ـ ـ وين تكـ ــون
كرورية إلدارة ا قوق املقررة يف هذا القانون دون وا حل.
 .5توزيـع أو اسـترياد ألغـراظ التوزيـع أو بــن أو نقـل ىل اجلمهــور أو
اإلاتحة ل  ،مصنفا أو موكوعا ا قوق ا اورة أو نسخا منها مع
علم ـ أن ـ قــد حــذفت منهــا أو غــري فيهــا معلومــا واردة يف ــكل
لك ـ وين تكــون كــرورية إلدارة ا قــوق املقــررة يف هــذا القــانون دون
وا حل.
 .6اين أو ميل أي نسخة من برامج ا اسس ا يل أو توبيقات أو
قواعد البياان على ا اسس ا يل دون اازة من املؤلف أو نـاحس
ا ل ا اور أو خلفهما.
مادة )(45

ا كـم النهـائـ الصـادر ابإلدانـة يف

مادة )(48
يُعمل أبحكام القانون املرافل يف ذن حقوق املؤلف وا قوق ا اورة.
مادة )(49

يُلغـ ــى الق ـ ــانون رقـ ــم ( )22لس ـ ــنة  2016يف ـ ــذن حق ـ ــوق املؤل ـ ــف

وا قــوق ا ــاورة ،والقــانون رقــم ( )64لســنة  1999يف ــذن حقــوق
امللكية الفكرية ،كما يلغى كل ن

الف أحكام هذا القانون.

مادة )(50
يُص ــدر ال ــوزير املخ ــت

الالئ ــة التنفيذي ــة والقـ ـرارا الالزم ــة لتنفي ــذ

أحكام القانون املرافل خالل سنة من اتريـ العمـل بـ  ،وت ـل اللـوائم
والقرارا املعمول كـا انفـذة فيمـا ال يتعـارظ مـع أحكامـ حـ تُعـدل
أو تُلغى.
مادة )(51
عل ــى ال ــوزراء – ك ــل فيم ــا صـ ـ – تنفي ــذ ه ــذا الق ــانون ،وينش ــر يف
اجلريدة الرمسية.
أمري الكويت

حيكم صادرة النس طل اجلرميـة أو املت صـلة منهـا وكـذلا املعـدا
واألدوا ال ـ اســتخدمت يف ارتكاكــا وللم كمــة أن أتمــر إبتالفهــا،
فيما عدا األعمال املعمارية املشيدة ،وفل اال ـ اطا البيئيـة ،وذلـا
فضال عن العقواب املقررة لل رائم املذكورة يف املادتني .)44 ،(43

نباح األمحد اجلابر الصباح
ندر بقصر السيف يف 20 :ذو القعـ ــدة  1440هـ
املوافل 23 :يوليـ ـ ـ ـ ـ ــو  2019م
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تلغــى األحكــام املخالفــة هلــذا القــانون .وتضــمنت املــادة ( )1املقصــود

ابلكلما والعبارا الواردة ابلقانون وعرفت الك ري من املصول ا
اخلانــة ب ـ م ــل املؤلــف وهــو الشــخ

الوبيعـــ أو االعتبــاري الــذي

ن ـ ـرا أل ي ــة حق ــوق املؤل ــف وا قـ ــوق ا ـــاورة فقـــد انضـ ــمت دولـ ــة

يبتكر عمال ما  ،وهو ناحس ا ل األد على املصنف الذي ابتكره

لسنة  1986ابملوافقة على انضمام دولة الكويت ىل االتفاقية العربية

 ،وغالب ــا ينس ــس العم ــل ليـ ـ ابلوريق ــة الـ ـ ال ت ــدع جم ــاال للش ــا يف

ابملوافقة على انضمام دولة الكويت ىل اتفاقيـة نشـاء املن مـة العامليـة

الورق املقررة قانوان.ويعترب االبتكار هو معيار ا ماية بغض الن ر عن

الكويت ىل عدة اتفاقيا

قليميـة ودوليـة ونـدر القـانون رقـم ()16

مايــة حقــوق املؤلــف  ،كمــا نــدر القــانون رقــم ( )2لســنة 1998

ول ا ل يف استغالل ماليا بكل أوا االستغالل ول حـل محايتـ أدبيـا

التعر على خصيت وهــ قرينـة قانونيـة تقبـل بـا العكـس جبميـع

للملكيــة الفكري ــة والق ــانون رق ــم ( )35لس ــنة  2014ابملوافق ــة عل ــى

مستوو و قيمة ذلا االبتكار أو نوع هذه املصنفا أو طريقة التعبري

 ،فضــال عــن ســبل نــدار القــانون رقــم ( )64لســنة  1999يف ــذن

هــو الــذي يســاهم يف أتليف ـ أك ــر مــن ــخ  ،كـ ــالص ف وا ــال

انضمام دولة الكويت ىل اتفاقية برن ماية املصنفا األدبية والفنية

حقــوق امللكيــة الفكريــة والــذي الغــاؤه ونــدور القــانون رقــم ()22
لسنة  2016يف ذن حقوق املؤلف وا قوق ا اورة  ،والذي اتضـم
من التوبيل العملـ كـرورة توـويره .بنـاء علـى مـا تقـدم فقـد أعـد هـذا

الق ــانون متض ــمنا ( )51م ــادة مجعته ــا أب ــواب ال ــة ،وال ــذي ال ــل

أحكام ـ ـ ابلضـ ــوابمل و االلتاامـ ــا املنصـ ــوص عليهـ ــا يف االتفاقيـ ــا

عنها أو أ يتها أو الغرظ من أتليفها أو تصنيفها .واملصنف اجلمـاعـ
واملوسـ ــوعا العلميـ ــة واملعـ ــاام والقـ ــواميس ،بتواي ـ ـ و ـ ـرا مـ ــن
ــخ

طبيعـــ أو اعتبــاري يتكفــل بنشــره ــت دارت ـ وابمس ـ قيقــا

ألهدافـ  ،حبيــن ينــدمج عمــل املــؤلفني مجــيعهم يف اهلــد العــام الــذي
قصـد ليـ هـذا الشـخ

حبيـن الميكــن ويـل أحـدهم حقـا ليـاا علــى

جمموع املصنف .و تلف عن املصنف املش ك الذي يسـاهم يف أتليفـ

واملعاه ــدا الدولي ــة املعم ــول ك ــا يف دول ــة الكوي ــت ،واملعني ــة حبق ــوق

أك ر من خ

املبتكــرة يف جمــاال ا داب والفنــون والعلــوم و الـ تعتــرب مــن حــدو

عند اكتمال النهائـ ،و ساكم اخلاص ودون تواي مـن أحـد ،ويكـون

املؤلــف وا قــوق ا ــاورة وال ـ بــدورها تضــفـ ا مايــة علــى األعمــال
مقوما مسـو الفكـر اإلنسـاين و تلبيـة غاايتـ النبيلـة يف خدمـة البشـرية
لالرتقاء ابلفرد وا تمع لضمان الل اق بركس ا ضـارة املتسـارع ،لـذا

اهــتم هــذا القــانون إبب ـراز حقــوق املؤلــف وا قــوق ا ــاورة يف نــورتي

سواء أمكن فصل مسا ة كـل مـنهم فيـ أو ميكـن

،مــع واــود نيــة مســبقة أن مســا ة كــل مــنهم ســو تشــكل املصــنف

لكل مؤلف ا ل يف استغالل اجلاء الذي انفرد بتذليف ذا أمكن فصل
مســا ت عــن مســا ة ابقـــ الشــركاء ــريوة أال يضــر ذلــا ابســتغالل

املصنف املش ك نفس أو جي ف حبقوق سائر الشركاء يف املصنف ال

األدبية واملالية مراعيا يف ذلا اعتبارين أساسيني ال ميكن غفاهلما و ا

ذا اتفل على غري ذلا .واملصنف املشتل هـو املصـنف الـذي يسـتمد

وكمان محاية فعالة قوق املؤلف وا قوق ا اورة بتوفري بنيـة قانونيـة

ــا يف ذلــا قواعــد البيــاان املقــروءة ســواء مــن

تش ـ يع اإلنتــا الفكــري اإلنســاين وأتمــني مصــل ة الدولــة وا تمــع،
تكفل قيام طار قـانوين ملمارسـة هـذه ا قـوق و قـل التـوازن املولـوب
بني مصل ة نـاحس ا ـل مـن اهـة ومصـل ة ا تمـع يف االنتفـاع مـن

أن ــل م ــن مص ــنف س ــابل الوا ــود كال مج ــا والتوزيع ــا املوس ــيقية

و ميعــا املصــنفا

ا اسـ ــس ا يل أو مـ ــن غـ ــريه وكـ ــذلا جمموعـ ــا التعبـ ــري الفلكلـ ــوري
مادامــت مبتكــرة مــن حيــن ترتيبهــا أو اختيــار طتواي ــا دون اإلخــالل

تل ــا األعم ــال م ــن اه ــة أخ ــرو ،وفق ــا ل وك ــاع واألحك ــام ال ــواردة

اب ماي ــة املق ــررة للمص ــنفا الـ ـ ا ــتقت منه ــا ،م ــال عل ــى ذل ــا

اإلبداعي الـ تتسـم ابلوـابع االبتكـاري ك مـرة مـن مثـار نشـاط الفكـر

مسلسال وال يتم فيهـا دمـج املصـنف األنـلـ يف املصـنف اجلديـد

الـ ـ يفرك ــها العص ــر ا ــدين عل ــى مجي ــع ا تمع ــا س ــعيا لت قي ــل

ماداي ك عادة نشر األعمال ال سقوت يف امللـا العـام إباـراء بعـض

او االعتداء على هذه ا قوق  .ويعد ندور القانون است ابة واك ة

اجلدي ــد أن ــبم مص ــنفا مشـ ـ كا .أم ــا ابلنس ــبة لل ق ــوق ا ــاورة فه ـــ

خصونا يف العصر الرقمـ است ابة لتونـيا من مـة الت ـارة العامليـة
واتفاقية اجلوانس املتصـلة ابلت ـارة مـن حقـوق امللكيـة الفكريـة تـ ِربس،

لبعض األ خاص الوبيعيني أو االعتباريني ال تساعد سهاما م على

ابلقانون وال ن مت حقوق املؤلف وا قـوق ا ـاورة علـى املصـنفا
اإلنساىن ونتاا العقلـ و الـ أنـب ت محايتهـا مـن أهـم الضـروراي

طموحا ا يف ميادين التنميـة الشـاملة وا ـد مـن تنـامـ ظـاهرة القرنـنة

لاللتاام ـ ــا الدولي ـ ــة املل ـ ــة واملفروك ـ ــة يف محاي ـ ــة امللكي ـ ــة الفكري ـ ــة

وتوبــل أحكــام هــذا القــانون علــى املصــنفا وأعمــال ا قــوق ا ــاورة
ا مية واس االتفاقيا الدولية ال تكون الكويـت طرفـا فيهـا كمـا

القصـ ـ

وال ــروااي األدبي ــة ال ـ ـ

ويله ــا ىل أف ــالم ســـينمائية أو

املشـتل  ،والـدمج مـا ان يكـون فكـراي كال مجـا و ـوير األعمـال أو
التع ــديال عليه ــا.و ذا س ــاهم مؤل ــف املص ــنف األن ــلـ يف املص ــنف

جمموعة منفصلة من ا قوق لكن تكتسـ بوابع حقـوق املؤلـف ومتـنم
اتحة املصنفا لل مهور ،ألن هذه اإلسهاما

توي علـى مـايكفـ

مــن اإلبــداع أو املهــارة التقنيــة أو التن يميــة لتربيــر االع ـ ا كــا مــن

خـ ــالل ح ـ ــل لا ـ ــل ـ ــل املؤلـ ــف  ،و فن ـ ــانو األداء ه ـ ــم األ ـ ــخاص
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الوبيعيــني الــذين يــؤدون عمــال بصــورة مــن اإلبــداع أو املهــارة التقنيــة

وعلميــة غــري طميــة ليُســتمد منهــا يف عمليــة اإلبــداع الفكــري البشــري

ملموسـا وال يكــون أدائهـم جمــرد هامشـيا  .و أنـ اب ا قـوق ا ــاورة

وقرر املادة ( )2أن ا ماية املقررة قـوق املؤلـف وا قـوق ا ـاورة

حبين يرتبمل أدائهم ابملصنف الذي يؤدون بوريق تؤ ر يف العمل أت ريا
هــم طائفــة مــن األ ــخاص يقومــون بوكــع املصــنفا األدبيــة والفنيــة
موكــع التنفيــذ لكــن ال يتمتعــون بــنفس مـاااي وحقــوق املؤلــف األنــلـ

لكــوهنم أ ــخاص اعتبــاريني و نشــاطهم (ماعــدا فنــان األداء) ذو طــابع

فـ ـ ــين تقـ ـ ــين ،فـ ـ ــال يتمتعـ ـ ــون حبـ ـ ــل أد كـ ـ ــاملؤلف األنـ ـ ــلـ وفنـ ـ ــانو
األداء.واألداء العل ــين م ــل مت ي ــل املص ــنف يف مس ــرحية أو أداء فرق ــة

سيمفونية يف قاعة لل فال املوسيقية  ،ويشـمل أيضـا األداء بواسـوة

والذي يسهم يف وفرة اإلنتا الفين واألد والعلمـ يف ا تمع.

تشمل األ خاص الوبيعيني واالعتباريني الكويتيني واألاانـس املقيمـني
قامة دائمة يف دولة الكويت واألاانس الذين ينتمـون إلحـدو الـدول

األعضاء يف اتفاقية برن ماية املصنفا األدبية والفنية أو يف املن مة
العاملي ــة للملكي ــة الفكري ــة أو مايقتض ــي الص ــا الع ــام لض ــمان محاي ــة

اإلبداع الفكري داخل دولة الكويت وحماية املصا األدبية و املاليـة

المترتبة على اإلنتا العلمـ أو األدبـ أو الفنـ ل ف ـ ـ ـ ـراد داخله ـ ـ ـ ــا.

التس ـ يال  ،لــذا ف ـ ن تشــغيل تس ـ يل نــو ملصــنف موســيقـ عــرب

وقض ــت املـــادة ( )3أبن ا ماي ــة تسـ ــبغ عل ــى حق ــوق امل ــؤلفني علـ ــى

علــى مصــولم النقــل ىل اجلمهــور اتحــة املصــنف لل مهــور بواســوة

املصـنفا أو طريقـة التعبـري عنهــا أو أ يتهـا أو الغـرظ مـن أتليفهــا أو

مكـرب للصـو يف طـائرة أو مركـا ــاري مـ ال يعتـرب أداء علنيـا .وم ــال
الكابل  .ويعترب املصنف السـمعـ البصـري املصـنف الـذي يتكـون مـن

سلسـ ــلة مـ ــن الصـ ــور ذا الصـ ــلة ببعضـ ــها الـ ــبعض وال ـ ـ

ـ ــد يف

اوهرهــا ىل أن تعــرظ مــع األنــوا املصــاحبة هلــا ن واــد  ،والـ

مصـــنفا م املبتكـ ــرة يف ا داب والفنـ ــون والعلـ ــوم أاي كـ ــان نـ ــوع هـ ــذه

تصــنيفها وقــد ا ــتملت علــى مخســة عشــر بنــدا علــى ســبيل امل ــال ال
ا صر .وابلنسبة للتصاميم الذو ااء ذكرها ىف البند العا ر ،فتقتصر

محايتهـا علـى امليـاا اجلماليـة يف التصـميم ولـيس علـى اجلـاء الـوظيفى

تعوـــ انوباعــا اب ركــة عنــد عركــها أو ب هــا أو نقلهــا ىل اجلمهــور ،

للتصــميم  .وقــد أوك ـ ت املــادة ( )4ا ــاال ال ـ ال تســري عليهــا

أاه ــاة املش ــاهدة أو املع ــدا اإللك ونيـــة بغـــض الن ــر عـ ــن طبيعـــة

واخلوارزمي ــا  ،واإلاـ ـراءا وأس ــاليس العم ــل وط ــرق التش ــغيل حـ ـ

وذلــا مــن خــالل اســتخدام آال أو أاهــاة م ــل أاهــاة العــرظ أو
األ ياء املادية ال تت سـد مـن خالهلـا تلـا املصـنفا  ،وم ـال علـى

ذلا األفالم .النس هو عمل نسخة أو أك ر من مصـنف أو أداء أو

ا مايــة املقــررة وفقــا للقــانون كاألفكــار ا ــردة واملعــادال الرايكــية

لوكانــت ل لــة بـربامج ا اســس ا يل املشــمولة اب مايــة أو أي مصــنف

آخ ــر  ،كم ــا ال تس ــري ا ماي ــة أيض ــا عل ــى اـ ـراءا وط ــرق اللع ــس

تس ـ يل نــو أو بــرانمج بــن ،يف أي ــكل أو نــورة ،ــا يف ذلــا

وطـ ــرق لارسـ ــة األعمـ ــال ،وكـ ــذلا ال تسـ ــري ا مايـ ــة علـ ــى الكتـ ــس

مؤقت و يست ىن األخري من ا ماية املقـررة يف بعـض األحيـان مـ ال ذا

تالو ـا  ،ملـا للقـرآن الكــرب مـن طبيعـة خانــة ابلنسـبة للمسـلمني ــتم

الت ميــل أو التخــاين اإللك ـ وين ســواء كــان ذلــا التخــاين دائــم أو

كان التخاين املؤقت ااءا أساسـيا مـن عمليـة تقنيـة متكاملـة  .تـدابري

الســماوية واخلوــوط املســتخدمة يف كتابتهــا (رمسهــا) وتالو ــا وتسـ يل

س ــهولة تداولـ ـ والون ــول ليـ ـ وع ــدم ح بـ ـ بذريع ــة ام ــتالك حق ــوق

ا ماية التكنولواية م ل وكع أو استخدام ن ام محايـة مـن النسـ أو

استئ ارية على خو أو أدائ أو تس يالت ،كما التسري ا ماية على

متاما أو تنتج نسخا رديئة يتعذر معها استعماهلا ،كمـا تسـتخدم تـدابري

م ــل مك ــوان ون ــفا الوع ــام  ،والرم ــوز والتص ــاميم املذلوف ــة والـ ـ

ن ـام دارة النسـ  ،وتسـتخدم هـذه األن مـة أاهـاة تقنيـة متنـع النسـ

ا ماية التكنولوايـة تقنيـا ملنـع اسـتقبال الـربامج التلفايونيـة املشـفرة

ال تستخدم أاهاة لفا التشفري غـري مرخصـة .املعلومـا

الضـرورية

الكلمــا املفــردة والعبــارا القصــرية كالشــعارا وقــوائم املكــوان

تصنف كعالمة ارية  .وأكد املادة ( )5علـى أن الفلكلـور الـوطين

هو ملا عـام للشـعس ،والـذي حيـدده ويرعـاه ويدعمـ ا لـس الـوطين

إلدارة ا ق ــوق ه ـــ معلوم ــا الك وني ــة تع ـ ّـر م ــن ه ــو املؤل ــف أو
ناحس ا قوق ،وقد تشمل معلوما عن ـروط اسـتخدام املصـنف

ال قافيــة أو الصــا العــام للدولــة .وأوك ـ ت املــادة ( )6أن ا قــوق

تشويش األن مة ا اسوبية إلدارة ا قوق أو توزيع الرسوم .ومن أوا

ــا عليه ــا ويق ــع ابط ــال بو ــالان مولق ــا أي تص ــر يق ــع عليه ــا .

 ،وقــد يعيــل حــذ هــذه املعلومــا اكتشــا التعــدي أو يــؤدي ىل
الت ايل على تـدابري ا مايـة التكنولوايـة واملعلومـا الضـرورية إلدارة

لل قاف ــة والفن ــون وا داب يف موااه ــة التش ــوي أو اإلكـ ـرار ابملص ــا

األدبي ــة للمؤل ــف وخلفـ ـ الع ــام عل ــى مص ــنف الجي ــوز التص ــر ك ــا أو
ا

وأكــافت املــادة ( )7حقــا أدبيــا للمؤلــف وهــو سـ س أو منــع مصــنف

ا قوق ( نس تلا التدابري أو اوزها أو لغاؤها أو بوال مفعوهلا أو

من التداول و ن تصر اب ل املايل الـوارد علـى مصـنف  ،مـع احتفـاظ

موك ــوعا ا ق ــوق ا ــاورة أو ف ــا التش ــفري ب ــدون واـ ـ ح ــل ع ــن

ا لــس الــوطين لل قافــة والفنــون وا داب يف مبا ــرة ا قــوق األدبيــة

عرفــت املــادة امللــا العــام أبن ـ املــورد املشــاع مــن أعمــال فنيــة وأدبيــة
ّ

وارث ل ـ أو فيمــا تقتضــي ا ااــة لــذلا ،وكــذلا املصــنفا ال ـ ال

تعويل مفعوهلا ،أو زالة التشويش الذي حيمـ مصـنفا أو موكـوعا مـن
مصنف مشفر أو موكوع مشفر من موكوعا ا قوق ا اورة) كمـا

من آلت لي ا قوق املالية بولـس التعـويض .وقـرر املـادة ( )8حـل

املنصــوص عليهــا يف املــادة ( )6ذا تــوىف املؤلــف الكــوي دون واــود
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بينــت أبن هيئــا البــن تتمتــع حبــل اســتئ اري علــى عــادة بــن موادهــا

املـ ــادة ( )9نوـ ــاق متتـ ــع املؤلـ ــف وخلف ـ ـ العـ ــام واملونـ ــى ل ـ ـ اب ـ ــل

وبراجمها املعـدة للبـن واخلانـة كـا  ،وهـذا ا ـل ال مين هـا حـل اكـايف

األ ــكال  ،حي ــن يتمت ــع املؤل ــف ك ــذلا اب ــل ا ص ــري يف ا ــازة

املقررة واس هذا القانون  ،حيـن سـس مـدة ا مايـة مـن أول بـن

االس ــتئ اري يف ا ــازة أو من ــع أي اس ــتعمال ملص ــنف أبي ــكل م ــن
أوالتصــريم بت ــوير مصــنف ،م ــل ويــل روايــة ىل فــيلم  ،وأورد البنــد
ال الن من املادة ذا ـا أنـ يسـتنفد حـل املؤلـف االسـتئ اري يف التوزيـع

يف متديد ف ة ا ماية لف ة أخرو ن ري عادة البن خالل ف ة ا مايـة
لرباجمهــا .كمــا بينــت املــواد ( )24( ،)23( ،)22مــدة محايــة ا قــوق

األدبيــة واملاليــة للمؤلــف وألن ـ اب ا قــوق ا ــاورة .وأورد املــواد

عنــد أول بيــع للنســخة األنــلية ملصــنف  ،ويســمم ملش ـ ي املصــنف

( )30( ،)29( ،)28( ،)27( ،)26( ،)25أحكامــا خانــة بــبعض

.وأعوت املادة ( )10للم لس الوطين لل قافة والفنون وا داب ا ل

ابتكــار و يضــولع ســئولية جنــاز املصــنف اجلمــاعـ أن يبا ــر وحــده

األن ــلـ ا م ـــ ببيعـ ـ أو التص ــر فيـ ـ م ــن دون ذن ن ــاحس ا ــل

يف مبا ــرة ا قــوق املاليــة علــى املصــنفا ال ـ يتــوىف مؤلفهــا الكــوي

املصنفا وقرر أن للشخ

الوبيعـ أو االعتبـاري الـذي يواـ ىل

حقوق املؤلـف األدبيـة واملاليـة عليـ مـا يتفـل كتابـة علـى غـري ذلـا .

دون أن يكون ل وارث أو مونى لـ أو علـى املصـنفا الـ ال يعلـم

واعتــرب امل ــؤلفني يف املصــنف املشـ ـ ك ــركاء ابلتس ــاوي يف ا ق ــوق

أن ـ للمؤلــف أن يتقاكــى املقابــل النقــدي أو العيــين الــذي ي ـراه عــادال

كتابــة علــى غــري ذلــا ،وال جيــوز ألي مــنهم االنف ـراد با ــرة حقــوق

ملصــنف للغري،كالتصــر يف أحــد حقوق ـ أو كــل حقوق ـ  ،وا ـ طت

يف املصــنّف الّ ابتفــاق خوـــ مــنهم مجيعــا ،ولكــل مــنهم ا ـ ّل يف رفــع
الدعوو عند وقوع أي اعتداء علـى املصـنف ،و ذا كـان مـن املمكـن

مؤلفوها و نشر أول مرة داخل دولة الكويـت .وبينـت املـادة ()11

ن ـري تصـرف كليـا أو اائيـا حبــل أو أك ـر مـن حقـوق االسـتغالل املــايل

النعقــاد تصــرف يف أي مــن حقوق ـ أن يكــون تصــرف مكتــواب ومفصــال

وطددا  ،وي ل املؤلف مالكا لكل مـا اليـتم التصـر فيـ علـى الن ـو

السـ ــابل ،وال يعـ ــد اازت ـ ـ ابسـ ــتغالل أي مـ ــن حقوق ـ ـ املاليـ ــة اـ ــازة

ابس ــتغالل أي ح ــل م ــايل آخ ــر يتمت ــع بـ ـ عل ــى املص ــنف  .وال جي ــوز
للمؤلــف أن يســـء اســتعمال حقوق ـ األدبيــة املنصــوص علي ـ يف هــذا

القــانون بتعويــل اســتغالل أي مــن حقوق ـ املاليــة ال ـ تصــر كــا ىل

الغــري .وبينــت املــادة ( )12أن ـ دون اإلخــالل ابالســت ناءا الــواردة

علــى حــل املؤلــف ف ـ ن نقــل ا قــوق املاليــة املتعلقــة صــنفا ب ـرامج
ا اسس ا يل وتوبيقاتـ وقواعـد البيـاان

ضـع للتعاقـد (ال اخـي )

املاليــة ،بغــض الن ــر عــن نســبة مســا ة كــل مؤلــف ابلعمــل ،مــا يتفــل

املؤلف ال ابتفاق مكتوب ،وال جيوز ألي مـنهم لارسـة حقـوق املؤلـف

فص ــل نصـــيس كـــل م ــن املش ـ ـ كني يف أتلي ــف املص ــنّف عـ ــن نصـــيس
الشركاء ا خرين ،حيل لكل منهم استغالل اجلاء الذي ساهم يف أتليف

على أن ال يل ل ذلا أي كرر ىف استغالل املصنّف نفس أو جي ف
حبقــوق ســائر الشــركاء يف املصــنّف الّ ذا اتفــل علــى غــري ذلــا .وىف

حــال ذا ابتكــر املصــنف ســاب ــخ

آخــر ف ـ ن حقــوق التــذليف

تعود للمؤلف املبتكر مـا يتفـل كتابـة علـى غـري ذلـا  ،أمـا ذا ابتكـر

العامــل مصــنفا متعلقــا أبنشــوة نــاحس العمــل أو اســتخدم خـربا أو
معلوما أو أدوا أو آال أو مواد ناحس العمل املوكـوعة ـت

اخلــاص ابلــربانمج أو امللصــل علي ـ أاي كانــت طريقــة ظهــوره مــع أ يــة

تصرف ف ن حقوق التذليف تعود ىل نـاحس العمـل مـع مراعـاة اجلهـد

تلا الشروط الواردة يف ذلا ال خي  ،ويلتام مسـتخدم الـربانمج أو

العمـل و يســتخدم خرباتـ أو معلوماتـ أو أدواتـ أو مــواده األوليــة يف

ــارة املــرخ

بشــكل واكــم وأن يبــني للمســتخدم العــادي والبســيمل

مش ي ابلشروط الواردة يف ال خي

ما تكن خمالفـة للن ـام العـام أو

ا داب .وأكد املادة ( )13على أن ال ي تس على تصر املؤلـف

أبي نورة كانت يف النسخة األنلية من مصنف كاإلهداء أو اهلبة أو
البيــع ،نقــل أي مــن ا قــوق املاليــة للمؤلــف ىل املتصــر
يتفل كتابة على غري ذلا .وأااز املادة ( )14ا

لي ـ  ،مــا

ا على ا قـوق

الفكــري للعامــل.أمــا ذا قــام العامــل بعمــل ال يتعلــل أبعمــال نــاحس

التونــل ىل هــذا العمــل املبتكــر و جنــاز العمــل م ـ ال خــار أوقــا

العمــل الرمسيــة فتكــون حقــوق املؤلــف للعامــل مــا يــتم االتفــاق كتابــة

علــى غــري ذلــا .واملصــنفا الـ ال مــل اســم مؤلفهــا أو الـ

مــل

امســا مســتعارا يعــد النا ــر هلــا بوريقــة مشــروعة مفوكــا مــن املؤلــف يف
مبا رة ا قوق املقررة ل يف هـذا القـانون مـا ي بـت عكـس ذلـا .وال

املاليــة للمؤلــف علــى مصــنف املنشــور حــال نــدور حكــم مــن ا كمــة

جيوز ملن قام بعمل نورة خر أن ينشر أو يعـرظ أو يـوزع أنـلها أو

نشــرها مــا ي بــت علــى وا ـ اليقــني أن ـ اســتهد نشــرها قبــل وفات ـ .

واست ناء من ذلـا جيـوز نشـر الصـورة ناسـبة حـوادث وقعـت علنـا أو

الفكــري املســتقبلـ يقــع ابطــال بوــالان مولقــا .وبينــت املــواد (،)16

علــى أال ي تــس علــى عــرظ الصــورة أو تــداوهلا يف هــذه ا الــة مســا

ألن اب ا قوق ا اورة  ،وفيما يتعلل يف املادة ( )20الفقرة الرابعة

أو الن ت أو الوسائل األخرو للتصوير من أ كال تنفيذ الصور .وال

كــده  ،واســت نت املــادة مــن ذلــا املصــنفا ال ـ يتــوىف مؤلفهــا قبــل
وأكد املـادة ( )15علـى أن كـل تصـر للمؤلـف يف جممـوع نتااـ

( )21( ،)20( ،)19( ،)18( ،)17ا ق ـ ـ ـ ـ ــوق األدبي ـ ـ ـ ـ ــة واملالي ـ ـ ـ ـ ــة

نسخا منها دون ذن من مت ل الصورة ال ذا اتفل على خال ذلا،
تعلقت بشخصيا عامة أو ذا نفة رمسيـة أو أ ـخاص مشـهورين،

بشر الشخ

أو بسمعت واعتباره ،ويعترب كـل مـن الرسـم أو ا فـر
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ي تـس علـى حقـوق مؤلـف املصـنف الفوتـوغرايف منـع الغـري مـن التقــاط

الالئ ة التنفيذية للقانون.وبينت املادة ( )34أن جيوز ألن اب حـل

مســا ة ابتكاريــة ىف تكــوين عنانــر الصــورة ،ولــو أخــذ الصــورة مــن

كاف ــة ا ق ــوق املنص ــوص عليه ــا ىف ه ــذا الق ــانون و ص ــيل مقاب ــل أو

وأورد املـ ــادة ( )31االسـ ــت ناءا ال ـ ـ جيـ ــوز فيهـ ــا القيـ ــام بـ ــبعض

لل قوق من خالل مجعيا أو ركا تؤلف فيما بيـنهم وفقـا لقـانون

ودون أداء تعــويض لـ بشــرط ذكــر املصــدر واســم املؤلــف وأن ال ــل

ا لس ترخيصـا ااولـة نشـاط مجعيـا أو ـركا اإلدارة اجلماعيـة و

املشــروعة لصــاحس ا ــل ،و يســمى ذلــا ابختبــار اخلوــوا ال ـ الث

املست قة وفقا ملا دده الالئ ة التنفيذية.

االستخدام العادل واملشروع ل عمـال الـ اـاء ذكرهـا يف البنـود -1

ذوي الشـ ــذن القيـ ــام ابإلا ـ ـراءا التاليـ ــة أو غريهـ ــا مـ ــن اإلا ـ ـراءا

ن ــور ادي ــدة ل ــنفس الش ـــء ال ــذي تص ــويره م ــا يك ــن للمص ــور
ذا املكان وذا ال رو ال أخذ فيها الصور األوىل.

األعمال ويف بعض ا ـاال اخلانـة وبـدون ذن نـاحس حـل املؤلـف

ذلا ابالستغالل العادي للمصنف أو يل ل كررا غـري مـربر ابملصـا

واــس اتفاقيــة بــرن مايــة املصــنفا األدبيــة والفنيــة والــذي حيــدد

املؤلــف وا قــوق ا ــاورة وخللفهــم اخلــاص والعــام أن يوكلــوا أمــر دارة
تعويض ــا عنه ــا وال ــدفاع ع ــن حق ــوقهم ع ــن طري ــل اإلدارة اجلماعي ــة

األندي ــة ومجعي ــا النف ــع الع ــام أو ق ــانون الش ــركا  ،ويص ــدر رئ ــيس

حي ــدد آلي ــة عمله ــا ومتابع ــة أدائه ــا واإل ـ ـرا عليه ــا و دي ــد الرس ــوم
وأعوت املادة ( )35االختصاص للقضـاء املسـتع ل بنـاء علـى طلـس

 .21وجيــس أن يفســر اختبــار اخلوــوا ال ـ الث علــى أســا متــوازن

الت ف يــة املناســبة ،وذلــا عنــد االعتــداء علــى أي حــل مــن ا قــوق

القيود واالست ناءا علـى نوـاق كـيل بـل جيـس أن يـتم تفسـريها وفقـا

للمصــنف أو األداء أو التسـ ـ يل الصـ ـو أو بــرانمج الب ــن  ،ووق ــف

حبين ين ر ليها معا وبشكل عام يف تقيـيم ـامل  ،والجيـس أن تفسـر

املنص ــوص عليه ــا يف ه ــذا الق ــانون ،كـ ـ اراء ب ــا ون ــف تفص ــيلـ

ألهدافها ومقاندها ،ويتم على أسا ذلا قيا حاال االستخدام

نشر املصنف أو األداء أو التس يل الصو أو برانمج البن أو وقف

( )31علــى ســبيل امل ــال ال ا صــر حيــن ســو ت هــر اســتخداما

يف النااع املوكوعـ ،ابإلكافة ىل الت فظ على املصنف أو التس يل

العــادل املتوقعــة مســتقبال  .وتعتــرب األعمــال ال ـ اــاء ذكرهــا ابملــادة

عرك أو نسخ أو نناعت مؤقتا لف ة طددة جيوز مدها ني الفصل

اديدة متوقعة سو ُ ضع هلذا االختبار ،وال ُمتنـع ا ـاكم مـن توبيـل

الصــو أو بــرانمج البــن األنــلـ وعلــى نســخ وكــذلا علــى املــواد

القي ـ ــود و االسـ ـ ــت ناءا  .و ال تتع ـ ــارظ القي ـ ــود واالس ـ ــت ئاءا مـ ـ ــع

األداء أو التس ـ يل الصــو أو بــرانمج البــن أو اســتخرا نس ـ من ـ

مهمة أو تؤ ر على املنافسة السيما يف األسواق ال انويـة خانـة عنـدما

األداء أو التس ـ يل الصــو أو بــرانمج البــن  .كــذلا بــا واقعــة

القيود واالست ناءا على ظرو واقعية لا لة أو ح خلل مايدا من

االسـتغالل العــادي للمصـنف ذا كانــت تقــوم علـى اعتبــارا تنافســية

واألاه ــاة واألدوا الـ ـ تس ــتعمل يف ع ــادة نش ــر ه ــذا املص ــنف أو
بشــرط أن تكــون تلــا املــواد غــري نــا ة ال إلعــادة نشــر املصــنف أو

يـتم كـمان تعـويض مناسـس سـواء ذلـا ابلوسـائل التعاقديـة أم ال .

االعتداء على ا ـل طـل ا مايـة ،وحصـر اإليـراد النـاتج عـن اسـتغالل

اإلنســان وا ــراي األساســية واملنافســة يف األســواق ال انويــة وكــذلا

األحـ ــوال .ولـ ــرئيس ا كمـ ــة أن أيمـ ــر بنـ ــدب خبـ ــري أو أك ـ ــر ملعاونـ ــة

كمــا جيــس أن يفســر اختبــار اخلوــوا ال ـ الث بوريقــة ـ م حقــوق
ألغ ـ ـ ـ ـراظ التقـ ـ ـ ــدم العلمـ ـ ـ ـــ والتنمي ـ ـ ـ ـة ال قافيـ ـ ـ ــة أو االاتماعيـ ـ ـ ــة أو
االقتص ــادية .وعن ــد توبيـ ــل اخلو ــوا ال ـ ـ الث جي ــس مراعـ ــاة مصـ ــا

املصنف أو التس يل الصو أو برانمج البن والت فظ علي يف مجيـع

املكلف ابلتنفيذ ،كما أن للم كمة لاام املعتدي على ا ـل بتعـويض

ع ــادل ومناس ــس ع ــن الض ــرر الـ ـذي ــل ن ــاحس ا ــل اـ ـراء ذل ــا

أنـ ـ اب ا ق ــوق م ــن اه ــة ومص ــا ا تم ــع واملس ــتهلا م ــن اه ــة

االعتــداء وتعويض ـ عمــا فات ـ مــن كســس ،و لاام ـ ابملصــروفا ال ـ

ا قوق املالية للمؤلف وا قـوق املاليـة ألنـ اب ا قـوق ا ـاورة حبـد

مــن داخــل ا لــس أوخارا ـ الــذين حيــددهم رئــيس ا لــس بنــاء علــى

أخرو .ونصت املادة ( )32أبن تُوبل هذه االست ناءا الـواردة علـى

تكبــدها نــاحس ا ــل .وأورد املــادة ( )36أن املــوظفني املختصــني

سواء  ،و ا ال يتعارظ مع طبيعة هذه ا قوق .وأورد املادة ()33

تر ـ ــيم رئـ ــيس املكتبـ ــة ويصـ ــدر بشـ ــذهنم ق ـ ـرار وزاري ـ ــن هم نـ ــفة

ترخيصا اباراي وغري طوعيا ،ويكون غري استئ اري

النشر واألماكن العامة ،وكبمل اجلرائم ال تقع ابملخالفة ألحكام هذا

أن لكل خ

رئيس ا لس من

كوي طبيعـ أو اعتباري ذي مصل ة أن يولـس مـن

وغـ ــري قابـ ــل للتنـ ــازل ىل الغـ ــري  ،لنس ـ ـ أو ترمجـ ــة أي مصـ ــنف مـ ــن
املصنفا املنشورة دون كرورة أخذ ذن ناحس ا ل وذلا لغااي

التعليم غري الت ـاري بكافـة مسـتوايت أو الحتيااـا املكتبـا العامـة

الضــبوية القضــائية ،هلــم كــذه الصــفة تفتــيش املوــابع واملكتبــا ودور
الق ــانون ،و ري ــر ا اك ــر الالزم ــة و حالته ــا ىل النياب ــة العام ــة ،وهل ــم

االســتعانة براــال الشــرطة يف أداء عملهــم عنــد ا ااــة .للــوزير بق ـرار

مسـبس وبعـد خوـار اجلهـة املخالفــة ومن هـا مهلـة ( )7أايم عمـل مــن

ودور ا ف ــظ ،مقاب ــل تع ــويض ع ــادل لص ــاحس ا ــل أو خلفـ ـ تق ــدره

الــرد كتابي ــا عل ــى املخالف ــة غلــل املنش ــذة املخالف ــة داراي ومؤقت ــا مل ــدة

حيـدد فيـ النوـاق الـامين واملكـاين لالسـتخدام وفقـا ملـا ـدده

ولصـاحس العالقـة الـت لم مـن القـرار خـالل مـدة أقصـاها سـتون يومــا.

ا كمـة املختصــة  ،ويكــون نـدار ال خــي
املخت

بقـرار مسـبس مــن الــوزير

أقصــاها ال ــة أ ــهر ،ويف حالــة العــود جيــوز األمــر بسـ س ال خــي ،
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وأااز املادة ( )37لإلدارة العامة لل مارك من تلقاء نفسها أو بناء
على طلس ناحس ا ل أن أتمر بقرار مسبس بعدم اإلفـرا اجلمركــ

عــن ســلع مت ــل اعتــداء علــى أحــد ا قــوق ا ميــة وفقــا ألحكــام هــذا
الق ــانون ،ويق ــدم طل ــس ع ــدم اإلفـ ـرا ىل م ــدير عـ ــام اإلدارة العام ــة

لل مــارك وفقــا ملــا ــدده الالئ ــة التنفيذيــة ،توبيقــا ل حكــام اخلانــة
ابلتدابري ا دودية وال نصت عليها اتفاقية اجلوانس املتصلة ابلت ارة

من حقوق امللكية الفكرية املنب قة عن من مة الت ارة العاملية.

وألام ـ ــت امل ـ ــادة ( )38املكتب ـ ــة إبنش ـ ــاء سـ ـ ـ ال إلي ـ ــداع املص ـ ــنفا

واألداءا والتس يال الصوتية وبرامج البن اخلاكـعة ألحكـام هـذا

القـانون ،وجيـوز لصــاحس ا ـل يف املصــنف األد أو الفـين أو العلمـــ

أن يودع على نفقت نس من املصنف لدو املكتبة ،ويعد اإليداع غري
لاامــ ولكنـ قرينــة علــى ملكيــة املـودع قابلــة إل بــا العكــس ،و ــدد

الالئ ة التنفيذية اراءا وقواعد هذا اإليداع.

وأوك ت املادة ( )39أبن الالئ ة التنفيذيـة ـدد الرسـوم املسـت قة
واالاراءا املتبعة واس هذا القانون والئ ت التنفيذية.

واــاء يف امل ــادة ( )40أنـ ـ جي ــوز ل ــذوي الش ــذن ال ــت لم م ــن القــرارا
الصــادرة بــرفض اإليــداع والتس ـ يل و نــدار الشــهادا بــذلا وفقــا
للقواعــد ،ويف حالــة الــرفض جيــس أن يكــون مســببا وخــالل ــهر مــن
تقــدب الولــس ،و ال اعتــرب الــت لم مقبــوال .وذكــر املــادة ( )42تــويل
النيابة العامة دون غريهـا سـلوة الت قيـل والتصـر واالدعـاء يف مجيـع
اجل ـرائم النا ــئة عــن توبيــل أحكــام هــذا القــانون مــع اختصــاص دائــرة
اجلنــااي يف ا كمــة الكليــة بن ــر مجيــع الــدعاوو اجلاائيــة املنصــوص
عليه ــا يف ه ــذا الق ــانون وتس ــتذنف أحاكمه ــا أم ــام طكم ــة االس ــتئنا
وأااز الوعن علـى األحكـام الصـادرة مـن طكمـة االسـتئنا بوريـل
التمييا.
وح ــدد امل ــواد ( )47-43العق ــواب الـ ـ توق ــع يف حال ــة ارتك ــاب
حدو ارائم التعدي على حقوق املؤلف أو ا قوق ا اورة املنصوص
عليها يف هذا القانون ،أو ا يلولة دون أداء املوظفني لعملهـم ،وتوبـل
العقـواب املنصـوص عليهــا ـواد القــانون دون اإلخـالل ابالســت ناءا
الــواردة ابمل ـواد ( )31و( ،)32ويف حالــة األمــر إبتــال البضــاعة يــتم
اإلتال وفقا لال اطا البيئية املتبعة .تناولت املـواد مـن (-48
 )51األحكام اخلتامية هلذا القانون املتم لـة إبلغـاء القـانون رقـم ()22
لســنة  2016يف ــذن حــل املؤلــف وا قــوق ا ــاورة ،والقــانون رقــم
( )64لسنة  1999يف ذن حقـوق امللكيـة الفكريـة ،و نـدار الـوزير
لالئ ة التنفيذية.
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