
 في شأن حقوق الملكية الفكرية1999 لسنة 64قانون رقم 

 
  بعد االطالع على الدستور ،

   والقوانين المعدلة له ،1960 لسنة 16ـ وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 
 لسنة 17ـ وعلى قانون اإلجراءات والمحاآمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 

   والقوانين المعدلة له ،1960
 بإصدار قانون المطبوعات والنشر والقوانين 1961 لسنة 3ـ وعلى القانون رقم 

  المعدلة له ،
 لسنة 38ـ وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 

  . والقوانين المعدلة له 1980
المعدل  1980 لسنة 67ـ وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 

   .1996 لسنة 15بالقانون رقم 
 بالموافقة على االتفاقية العربية لحماية حقوق 1986 لسنة 16ـ وعلى القانون رقم 

  المؤلف،
 بالموافقة على انضمام دولة الكويت إلى اتفاقية 1998 لسنة 2ـ وعلى القانون رقم 

  إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية ،
  ،, على هذا القانون و قد صدقنا عليه و أصدرناهوافق مجلس األمة -

 الباب األول
 نطاق الحماية

 )1(مـادة 
يتمتع بحماية هذا القانون مؤلفو المصنفات المبتكرة في اآلداب والفنون والعلوم أيا 
  .آانت قيمة هذه المصنفات أو أنواعها أو الغرض من تأليفها أو طريقة التعبير عنها 

ص الذي يبتكر المصنف أو ينسب إليه عند نشره سواء أآان ذلك ويعتبر مؤلفا الشخ
 .بذآر اسمه على المصنف أو بأي طريقة أخرى إال إذا قام الدليل على خالف ذلك 

 )2(مـادة 
  :تشمل الحماية بصفة خاصة المصنفات التالية 

  .أ ـ المصنفات المكتوبة 
لمواعظ الدينية وما يماثلها ب ـ المصنفات التي تلقى شفاها آالمحاضرات والخطب وا

.  
  .ج ـ المصنفات المسرحية والمسرحيات الموسيقية 

  .د ـ المصنفات الموسيقية سواء اقترنت باأللفاظ أم لم تقترن بها 
  .هـ المصنفات التي تؤدى بحرآات أو خطوات وتكون معدة ماديا لإلخراج 

  .والبصرية و ـ المصنفات السينمائية والمصنفات اإلذاعية السمعية 
ز ـ أعمال الرسم والتصوير بالخطوط أو األلوان أو الرسوم البيانية والعمارة والنحت 

  .والفنون والزخرفة والحفر 



 )3(مـادة 
يتمتع بالحماية أيضا من قام بإذن من المؤلف بترجمة المصنف إلى لغة أخرى ومن 
قام بتلخيصه أو تعديله أو شرحه أو غير ذلك من األوجه التي تظهر المصنف بشكل 

  .جديد 
تمتع بها المؤلف األصلي وال تخل الحماية المقررة بالفقرة السابقة بالحماية التي ي

  .للمصنف 
على أن حقوق مؤلف المصنف الفوتوغرافي ال يترتب عليها منع غيره من التقاط 

الجديدة من ذات المكان وبصفة  صور جديدة للشئ المصور ولو أخذت هذه الصور
  .عامة في ذات الظروف التي أخذت فيها الصور األولى 

 الباب الثاني
  حقوق المؤلف

  ولالفصل األ
  أحكام عامة

 )4(مـادة 
  .للمؤلف وحده الحق في تقرير نشر مصنفه وفي تعيين طريقة هذا النشر 

وله وحده الحق في استغالل مصنفه ماليا بأي طريقة من طرق االستغالل وال يجوز 
  .أو ممن يخلفه . لغيره مباشرة هذا الحق إال بإذن آتابي مسبق منه 

 )5(مـادة 
  : االستغالل ما يلي يشمل حق المؤلف في

  .أ ـ نسخ المصنف بأي صورة آانت 
ب ـ نقل المصنف إلى الجمهور باألداء العلني أو التمثيل المسرحي أو النقل اإلذاعي 

 .أو العرض التلفازي أو السينمائي أو أي وسيلة أخرى 
ج ـ ترجمة المصنف إلى لغة أخرى أو تعديله أو تلخيصه أو شرحه أو تحويره بأي 

  . آخر شكل



 )6(مـادة 
للمؤلف وحده الحق في أن ينسب إليه مصنفه إال إذا ورد ذآر المصنف عرض في 

 .ثنايا تقديم إذاعي أو تلفازي لألحداث الجارية 
وللمؤلف أو خلفه الخاص أو العام الحق في االعتراض أو في منع أي حذف أو تغيير 

   .أو إضافة أو إجراء أي تعديل آخر على مصنفه دون إذنه
ويستثنى من حكم الفقرة السابقة التعديل في ترجمة المصنف أو تحويره أو تطويره 
إلى صورة أخرى إال إذا ترتب على ذلك مساس بسمعة المؤلف أو شرفه أو مكانته 
العلمية أو الفنية أو إخالل بمضمون المصنف وفي جميع األحوال يجب التنويه بما 

  .وير من تعديل في المصنف األصلي تضمنته الترجمة أو التحوير أو التط

 )7(مـادة 
ال يجوز للمؤلف بعد نشر مصنفه أن يمنع إيقاعه أو تمثيله أو إلقاءه إذا حصل هذا في 

  .أي اجتماع خاص ال يأتي بأي حصيلة مالية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة 

 )8(مـادة 
مته أو االقتباس إذا قام شخص بعمل نسخة واحدة من مصنف تم نشره أو قام بترج

منه أو تحويره بأي شكل آخر وذلك الستعماله الشخصي فال يجوز للمؤلف أن يمنعه 
  .عن ذلك 

  .على أنه ال يجوز نشر هذه األعمال إال بإذن من صاحبها والمؤلف 

 )9(مـادة 
ال يجوز للمؤلف بعد نشر مصنفه حظر التحليالت واالقتباسات القصيرة إذا قصد بها 

لتثقيف أو الدراسة أو اإلخبار بشرط أن يذآر المصدر واسم المؤلف بصورة النقد أو ا
  .واضحة 

 )10(مـادة 
يجوز للصحف أو النشرات الدورية أو اإلذاعة أو التلفاز وغيرها من وسائل اإلعالم 

أن تنقل دون إذن المؤلف المقاالت الخاصة بالمناقشات السياسية أو االقتصادية أو 
 الرأي العام في وقت معين ما دام لم يرد في األصل المنقول منه ما الدينية التي تشغل

  .يحظر النقل صراحة 
ويجب دائما في حالة النقل أو نشر اقتباس أو غيره ذآر المصدر واسم المؤلف 

  .بصورة واضحة 

 )11(مـادة 
يجوز للصحف واإلذاعة وغيرها من وسائل األعالم دون إذن المؤلف أن تنشر وتذيع 

سبيل اإلخبار الخطب والمحاضرات واألحاديث إلي تلقي في الجلسات العلنية على 
للهيئات التشريعية واإلدارية واالجتماعية العلمية واألدبية والفنية والسياسية 

واالجتماعية والدينية ما دامت هذه الخطب والمحاضرات واألحاديث موجة إلى 
  .العامة 



 )12(مـادة 
في األحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين يكون للمؤلف وحده الحق في 

  .نشر مجموعات خطبه أو مقاالته 

 )13(مـادة 
لورثة المؤلف وحدهم الحق في مباشرة حقوق االستغالل المالي للمصنف على الوجه 

  : في هذا القانون مع مراعاة ما يلي المنصوص عليه
أ ـ إذا آان المؤلف قد تعاقد آتابة مع غيره بشأن استعمال مصنفه وجب تنفيذ تعاقده 

 .وفقا ألحكامه 
ب ـ إذا آان المؤلف قد أوصى بمنع النشر أو حدد له تاريخا أو شروطا أخرى وجب 

  .تنفيذ وصيته 
لم يكن له وارث أو وصي له يؤول ج ـ إذا توفى أحد المؤلفين لمصنف مشترك و

  .نصيبه إلى باقي المؤلفين بالتساوي ما لم يوجد اتفاق مكتوب على خالف ذلك 

 )14(مـادة 
إذا لم يقم ورثة المؤلف الكويتي الجنسية أو من يخلفه بنشر المصنف أو بإعادة نشره 

عهم لمدة ورأى وزير اإلعالم أن المصلحة العامة تقتضي نشر المؤلف واستمر امتنا
سنة اعتبارا من تاريخ طلبه ذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول جاز له أن يباشر هذا 
الحق بعد استصدار أمر من رئيس المحكمة الكلية بتسليم المصنف إليه لنشره وذلك 

  .مع عدم اإلخالل بحق ورثة المؤلف أو من يخلفه في التعويض العادل 

 )15(مـادة 
لين والمعنيين والعازفين وغيرهم بالحق في نسبة األداء إليهم يتمتع فنانو األداء آالممث

بالصورة التي أبدعوه عليها ، آما يتمتعون بالحق المالي في استغالل أدائهم سواء 
بتوصيل أدائهم إلى الجمهور أو اإلتاحة العلنية ألدائهم المثبت عبر اإلذاعة أو 

  .الحاسب اآللي 
لي في الترخيص باستغالل تسجيالتها ومنع أي وتتمتع هيئات اإلذاعة بالحق الما

  .استغالل لبرامجها بغير ترخيص آتابي مسبق منها 

 )16(مـادة 
تنتهي حماية حق مؤلف المصنف بلغة أجنبية وحق من ترجم هذا المصنف إلى لغة 

أجنبية أخرى في ترجمة ذلك المصنف إلى اللغة العربية إذا لم يباشر المؤلف أو 
حق خالل خمس سنوات من تاريخ أول نشر للمصنف األصلي أو المترجم هذا ال

  .المترجم 
ومع ذلك يجوز لوزير اإلعالم أن يرخص في ترجمة المصنف إلى اللغة العربية أو 



 )17(مـادة 
مع عدم اإلخالل بحكم المادة السابقة تنتهي حماية حقوق المؤلف في االستغالل المالي 

  ـ: 
بمضي خمسين سنة على وفاة المؤلف وتحسب المدة في المصنفات المشترآة : أوال 

من تاريخ وفاة أخر من بقى حيا من مؤلفيها وذلك اعتبارا من نهاية السنة الميالدية 
 .وفاةلل

بمضي خمسين سنة اعتبارا من نهاية السنة الميالدية للنشر بالنسبة للمصنفات : ثانيا 
 ـ:اآلتية

أ ـ المصنفات التي تنشر باسم مستعار أو دون ذآر اسم المؤلف ما لم يكشف المؤلف 
عن شخصيته خاللها أو يكون اسمه الحقيقي معروفا للكافة فتنتهي المدة ووفقا للوارد 

  .أوال في البند 
  .ب ـ المصنفات التي يكون صاحب الحق فيها شخصا اعتباريا 

ج ـ المصنفات السينمائية وأعمال التصوير الفوتوغرافي والفنون التطبيقية وبرامج 
  .الحاسب اآللي وقواعد البيانات 

  .د ـ المصنفات التي تنشر ألول مرة بعد وفاة مؤلفيها 
 نهاية السنة الميالدية التي تم فيها األداء بالنسبة بمضي خمسين سنة اعتبارا من: ثالثا 

لفناني األداء واعتبارا من نهاية السنة الميالدية التي تم فيها التسجيل بالنسبة لمنتجي 
  .التسجيالت السينمائية أو المعدة للتلفاز أو اإلذاعة 

 بث للبرامج بمضي عشرين سنة اعتبارا من نهاية السنة الميالدية التي تم فيها: رابعا 
  .بالنسبة لهيئات البث اإلذاعي 

  

  الفصل الثاني
  أحكام خاصة ببعض المصنفات

 )18(مـادة 
إذا اشترك أآثر من شخص في تأليف مصنف بحيث ال يمكن فصل نصيب أن منهم 
في العمل المشترك عن نصيب اآلخرين اعتبر الجميع أصحاب المصنف بالتساوي 

  .ى غير ذلك آتابة فيما بينهم إال إذا اتفق عل
وفي هذه الحالة ال يجوز ألحدهم مباشرة الحقوق المترتبة على حق المؤلف إال باتفاق 

جميع المؤلفين المشترآين فإذا وقع خالف بينهم فيكون الفصل فيه من اختصاص 
  .المحكمة الكلية 

ة عند ولكل من المشترآين في التأليف الحق في اتخاذ اإلجراءات التحفظية والمستعجل



 )19(مـادة 
إذا اشترك أآثر من شخص في تأليف مصنف بحيث يمكن فصل الجزء الخاص بكل 

 به على حده بشرط منهم آان لكل من المشترآين الحق في استغالل الجزء الذي ساهم
  .أال يضر ذلك باستغالل المصنف المشترك ما لم يتفق على غير ذلك آتابة 

 )20(مـادة 
مع عدم اإلخالل بحق مؤلف الشطر األدبي في مصنفات الموسيقى الغنائية يكون 

لمؤلف الشطر الموسيقي وحده الحق في الترخيص باألداء العلني للمصنف المشترك 
  .بنشره أو بنسخه آله أو بتنفيذه أو 

ويكون لمؤلف الشطر األدبي الحق في نشر الشطر الخاص به على أنه ال يجوز له 
التصرف في هذا الشطر ليكون أساسا لمصنف موسيقي آخر ما لم يتفق على غير 

 .ذلك آتابة 

 )21(مـادة 
في المصنفات المشترآة التي تنفذ بحرآات مصحوبة بموسيقى وفي جميع المصنفات 

بهة يكون لمصمم الحرآات الحق في الترخيص باألداء العلني للمصنف المشا
  .المشترك آله أو بتنفيذه أو بنسخه 

ويكون لمؤلف الشطر الموسيقي حق التصرف في هذا الشطروحده على أال يستعمل 
  .في مصنف مشابه للمصنف المشترك ما لم يتفق على غير ذلك آتابة 

 )22(مـادة 
  :ف المصنف السينمائي أو المصنف المعد لإلذاعة أو التلفاز يعتبر شريكا في تألي

  .مؤلف السيناريو أو صاحب الفكرة المكتوبة للمصنف : أوال 
  .من قام بتحوير المصنف األدبي بشكل يجعله مالئما لهذا الفن : ثانيا 
  .مؤلف الحوار : ثالثا 

  .واضع الموسيقى إذا آانت قد وضعت خصيصا للمصنف : رابعا 
المخرج إذا بس ط رقابة فعلية وقام بعمل إيجابي من الناحية الفكرية لتحقيق : خامسا 

  .أي من هذه المصنفات 
وإذا آان المصنف السينمائي أو المصنف المعد لإلذاعة أو التلفاز مبسطا أو 

مستخرجا من مصنف أخر سابق عليه فإن مؤلف هذا المصنف يعتبر شريكا في 
  .المصنف الجديد 

 )23(ـادة م
لمؤلف السيناريو ولمن قام بتحوير المصنف األدبي ولمؤلف الحوار وللمخرج 
مجتمعين الحق في عرض المصنف السينمائي أو المعد لإلذاعة أو التلفاز رغم 

معارضة واضع المصنف األدبي األصلي أو واضع الموسيقى وذلك مع عدم اإلخالل 



 )24(مـادة 
إذا امتنع أحد المشترآين في تأليف مصنف موسيقي أو مصنف معد لإلذاعة أو التلفاز 

 ذلك لظروف خارجه عن إرادته عن القيام بإتمام ما يخصه من العمل أو لم يتمكن من
فال يحق له منع باقي المشترآين من استعمال الجزء الذي سبق له إنجازه ويعتبر 

  .مؤلفا بالنسبة لما أنجزه ويتمتع بالحقوق المترتبة على ذلك 

 )25(مـادة 
يعتبر منتجا للمصنف السينمائي أو المصنف المعد لإلذاعة أو التلفاز الشخص 

ي الذي يتولى إنجازه أو يتحمل مسئولية هذا اإلنجاز أو الذي يضع الطبيعي االعتبار
  .في متناول مؤلف المصنف الوسائل المادية الالزمة لتحقيق إخراجه 

  .وفي جميع األحوال يعتبر المنتج ناشرا للمصنف وتكون له جميع حقوق الناشر 
المصنف وعن ويكون المنتج خالل مدة االستغالل المتفق عليها نائبا عن مؤلفي 

خلفهم في االتفاق على عرضه أو استغالله دون اإلخالل بحقوق مؤلفي المصنفات 
  .األدبية أو الموسيقية ما لم يتفق على غير ذلك آتابة 

 )26(مـادة 
المصنف الجماعي هو المصنف الذي يشترك في وضعه جماعة بتوجيه من شخص 

مشترآين فيه وتمييزه على طبيعي أو اعتباري بحيث ال يمكن فصل عمل آل من ال
  .حده 

ويعتبر الشخص االعتباري الذي وجه ابتكار هذا المصنف ونظمه مؤلفا ويكون له 
 .وحده الحق في مباشرة حقوق المؤلف 

 )27(مـادة 
إذا ابتكر المصنف لحساب شخص طبيعي أو اعتباري فإن حقوق المؤلف تثبت 

   .للمبتكر إال إذا نص االتفاق على غير ذلك آتابة

 )28(مـادة 
في المصنفات التي تحمل اسما مستعارا أو التي ال تحمل أسم المؤلف يعتبر الناشر 
الذي يظهر اسمه على المصنف مفوضا من المؤلف في مباشرة الحقوق له في هذا 

 .القانون ما لم يثبت العكس 

 )29(مـادة 
سخا منها دون ال يحق لمن قام بعمل صورة أن يعرض أو ينشر أو يوزع أصلها أو ن

 .إذن األشخاص الذين قام بتصويرهم ما لم يتفق على غير ذلك آتابة 
وال يسري هذا الحكم إذا آان نشر الصورة قد تم بمناسبة حوادث وقعت علنا أو آانت 



  

  الفصل الثالث
 التصرف في حقوق التأليف

 )30(مـادة 
للمؤلف أن ينقل إلى الغير مباشرة حقوق االستغالل المنصوص عليها في المادتين 

  .من هذا القانون ) 5(فقرة ثانية و ) 4(
  .ويل من نقل إليه مباشرة أي حق آخر على أن نقل أحد الحقوق ال يترتب عليه تخ

ويشترط لصحة التصرف أن يكون مكتوبا وأن يحدد فيه صراحة الحق محل 
  .التصرف مع بيان مداه والغرض منه ومدة االستغالل ومكانه 

وعلى المؤلف أن يمتنع عن أي عمل من شأنه تعطيل االستعمال المادي للحق 
  .المتصرف فيه 

 بتنازل المؤلف عن حقوقه المالية وفقا ألحكام هذا المرسوم تنطبق األحكام الخاصة
  .بقانون على فناني اآلداء 

 )31(مـادة 
يجوز أن يكون تصرف المؤلف في حقوقه في المصنف سواء أآان آامال أم جزئيا 

  .على أساس مشارآة نسبية في اإليراد الناتج من االستغالل أو بطريقة جزافية 
االتفاق آان مجحفا بحقوق المؤلف أو أصبح آذلك لظروف ومع ذلك إذا تبين أن 

طرأت بعد التعاقد جاز للمحكمة تبعا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين 
أن تقضي للمؤلف عالوة على ما اتفق عليه بجزء من الربح الصافي الذي ينجم عن 

  .استغالل المصنف 

 )32(مـادة 
فقرة أولى ) 5(صوص عليها في المادتين يقع باطال آل تصرف في الحقوق المن

  .آم هذا القانون ) 7(و

  )33(مادة 



ادتين       ي الم ا ف صوص عليه وق المن ي الحق صرف ف ل ت اطال آ ر ب رة  ) 4( يعتب فق
 .من هذا القانون  ) 6( أولـــــى و 

 
  )34( مادة 

ان                         ا آ دة من المصنف أي سخة األصلية الوحي ة الن ى التصرف في ملكي ال يترتب عل
وعها نقل حق المؤلف على هذا المصنف ولكن ال يجوز إلزام من انتقلت إليه ملكية ن

م يتفق              ا ل هذه النسخة بان يمكن المؤلف من نسخها أو نقلها أو عرضها وذك آله م
 .على غير ذلك آتابة 

 
  )35( مادة 

ة بسحب مصنفه                    ة الكلي للمؤلف وحدة إذا طرأت أسباب جديه أن يطلب من المحكم
اول أو بإدخال تعديالت عليه برغم تصرفه في حقوق االستغالل المالي ويلزم من التد

ضا                         الي تعوي ه حقوق االستغالل الم ة أن يعوض من آلت إلي ذه الحال المؤلف في ه
 .عادال يدفع في خالل اجل تحدده المحكمة وإال زال آل أثر للحكم 

 
 الباب الثالث

 اإلجراءات والجزاءات
 

 الفصل األول
 اإلجراءات

  )36( مادة 
 

ه   ب المؤلف أو من يخلف ى طل اء عل ة بن ة الكلي ي المحكم ة ف ور الوقتي لقاضي األم
ل مصنف              سبة لك وبمقتضى أمر يصدر على عريضة أن يأمر باإلجراءات التالية بالن
ـكام       ة الحــــ ه بالمخالف ن يخلف ف أو مم ن المؤل ابي م رض دون أذن آت شر أو ع ن

 .ن من هذا القانو ) 5( المــــادة 
 .إجراء وصف تفصيلي لمصنف : أوال 
 .وقف نشر المصنف أو عرضه أو صناعته : ثانيا 

ستعمل في           واد التي ت ى الم سخه وعل ثالثا توقيع الحجز على المصنف األصلي أو ن
 .إعادة نشر هذا المصنف 

ين الجمهور         : رابعا   اء مصنف ب ل أو إلق اع أو تمثي سبة إليق إثبات األداء العلني بالن
 .استمرار العرض القائم أو حضره مستقبال ومنع 

سا  ذلك إذا    : خام دب ل ر ين ة خبي شر أو العرض بمعرف ن الن اتج م راد الن حصر اإلي
 .اقتضى الحال وتوقيع الحجز على هذا اإليراد في جميع األحوال 

 
ولقاضي األمور الوقتية أن يأمر بندب خبير لمعاونة مأمور التنفيذ وان يفرض على             

 .ع آفالة مناسبة الطالب إيدا



ويجب أن يرفع الطالب اصل النزاع إلي المحكمة المختصة خالل الثمانية أيام التالية             
 .لصدور األمر فإذا لم يرفع في هذا الميعاد اعتبر األمر آأن لم يكن 

 
  )37( مادة 

ام القاضي                  ه أم يجوز لمن صدر األمر برفض طلبه ولمن صدر عليه األمر التظلم من
ر ، وال تظلم          اآلم ون ال ة ويك ام المحكم لية أم دعوى األص ان ال ك قي ن ذل ع م  يمن

 .باإلجراءات المعتادة لرفع الدعوى ويجب أن يكون التظلم مسببا وإال آان باطال 
ويحكم في التظلم بتأييد األمر أو بتعديله أو بإلغائه ويجوز الحكم بتعيين حارس على      

شر أو ع      ادة ن ه إع زاع تكون مهمت رض أو صناعة أو استخراج  المصنف محل الن
اق          نسخ للمصنف على أن يودع اإليراد الناتج خزانة المحكمة وتنتهي الحراسة باتف

 .ذوي الشأن جميعا أو بحكم القضاء 
 .وال يترتب على التظلم من األمر وقف تنفيذه 

 
  )38( مادة 

وم              ى طلب المؤلف أو من يق اء عل زاع بن  يجوز للمحكمة المطروح أمامها  أصل الن
شروع     ر م ه غي شر بوج ذي ن صنف ال سخ أو صور الم إتالف ن ضي ب ه أن تق مقام
ر   ر أو بتغيي ل أخ ون صالحة لعم شرط أن ال تك شره ب ي ن ذي استعملت ف واد ال والم
رف      ة الط ى نفق ه عل ك آل ل وذل الحه للعم ر ص ا غي واد أو جعله سخ والم الم الن مع

ل عن        المسئول ، على أن يجوز للمحكمة إذا آان حق المؤلف سينقض           رة تق ي بعد فت
ف    وق المؤل الل بحق دم اإلخ شرط ع م وب دور الحك اريخ ص ن ت داء م نتين ابت س

المواد    ـها ب صوص عليـــ د ج ،  ) 5( و  ) 4( المن ستبدل    ) 6( بن ى أن ت رة أول فق
ه                    ا يقضي ب اء لم بالحكم باإلتالف أو تغيير المعالم الحكم بتثبيت الحجز التحكمي وف

ه   ى ان ويض عل ن تع ف م ان    للمؤل الم إذا آ ر المع اإلتالف أو تغيي م ب وز الحك  ال يج
ادة                  م الم ة لحك ة بالمخالف ة العربي ( النزاع المطروح خاصا بترجمة لمصنف إلى اللغ

رجم    ) 16 فقرة أولى ويقتصر الحكم على تثبيت الحجز التحفضي على المصنف المت
 .وفاء لما تقتضى به المحكمة للمؤلف من تعويضات 

 .ل يكون للمؤلف  من تعويضات وفي جميع األحوا
ويض     ي التع ه ف ن حق ة الناشئ م سبة لدين ف بالن ون للمؤل وال يك ع األح ي جمي وف
دم                 ه وال يتق امتياز على صافي ثمن بيع األشياء وعلى النقود المحجوز عليها وفاء ل
ك               عليه غير امتياز المصروفات القضائية والمصروفات التي تنفق لحفظ وصيانة تل

 .يل تلك المبالغ األشياء وتحص
 
 
 

  )39( مادة 



م                       ذي ت ى نسخ المصنف ال ا يجوز الحجز عل ال يجوز الحجز على حق المؤلف وانم
نشرة ويشمل هذا الحكم المصنفات التي يموت صاحبها قبل نشرها مالم يثبت بصفة   

 .قاطعة انه استهدف نشرها قبل وفاته 
 

  )40( مادة 
ز وال   ل حج اني مح ون المب وز أن تك صد  ال يج صادرتها بق ا أو م ضي بإتالفه أن يق

د      ومه ق صميماته ورس ون ت ذي تك اري ال ف المعم وق المؤل ى حق ضة عل المحاف
 .استقلت بوجه غير مشروع 

 
  )41( مادة 

انون الحق في  ذا الق ة في ه ه المبين ى حق من حقوق داء عل ع االعت ل مؤلف وق لك
 .التعويض 

ا ا عام ت ملك ع الكوي وطني لمجتم راث ال ر الت ي وزارة اإلعالم يعتب ة ف ة ممثل  للدول
 .حقوق المؤلف األدبية والمالية علية 

 
 الفصل الثاني
 الجزاءات

 
  )42(  مادة

 
يعاقب بالحبس مدة التزيد على سنة واحدة وبغرامة ال تزيد عن خمسمائة دينار أو 

 .بإحدى هاتتين العقوبتين 
 

 فقرة  4،5،6آل من اعتدى على حقوق المؤلف المنصوص عليها في المواد            - أ
 . من هذا القانون 12أولى و

ة   - ب أي طريق ور ب ى الجمه داول أو أذاع عل ع أو للت اع أو عرض للبي ل من ب آ
 .آانت أو ادخل إلى البالد أو اخرج منها مصنف مقلدا 

 .آل من آشف أو سهل آشف برامج الحاسب اآللي قبل نشرها  - ت
د اطالع                   - ث نظم أو تقي ة ت ة حماي ى إزال ى   آل من زال أو ساعد عل الجمهور عل

 . أو التسجيل ثالمصنف أو األداء أو الب
ر         شر غي صة للن ع األدوات المخص صادرة جمي ضي بم ة أن تق وز للمحكم ويج

 .المشروع إذا آانت ال تصلح أال لهذا النشر وآذلك مصادرة جميع النسخ 
آما يجوز لها أن تأمر بنشر الحكم في جريدة واحدة أو اآثر على نفقة المحكوم 

 .علية 
وإذا سبق الحكم على المتهم بعقوبة الرتكابه إحدى الجرائم المشار إليها في هذه 
ة من                      ائي جريم م النه اريخ الحك المادة وثبت ارتكابه خالل خمس سنوات من ت
ى                 د عل ة تزي الجرائم السابقة جاز للمحكمة أن تقضي فيه في هذه الجريمة بعقوب



شرط أن ال تجاوز              ا ب رر قانون ذا الحد وبغلق          الحد األقصى المق ادة نصف ه الزي
 .المنشأة التي استغلت في ارتكاب الجريمة لمدة ال تزيد على ستة أشهر 

 
 الباب الرابع
 أحكام ختامية

  )43( مادة 
 

ت     ة الكوي ي دول ذه ف ة الناف ات الدولي ام االتفاقي الل بأحك دم اإلخ ع ع سري . م ت
 :أحكام هذا القانون على ما يلي 

 .ي دولة الكويت التي تنشر داخل البالد أو خارجها مصنفات المؤلفين مواطن - أ
ة                - ب ة العربي دول األعضاء في االتفاقي مصنفات المؤلفين العرب من مواطني ال

 .لحماية حقوق المؤلف التي تنشر في إحدى هذه الدول 
 .مصنفات المؤلفين األجانب التي تنشر الول مرة في دول الكويت  - ت
دول األع   - ث واطني ال ؤلفين م صنفات الم ة  م ة العالمي ة المنظم ي اتفاقي ضاء ف

 .للحقوق الفكرية التي تنشر الول مرة في إحدى هذه الدول 
 
 
 

  )44( مادة 
 

سابقة                     ادة ال ا في الم ى المصنفات المشار إليه انون عل ذا الق تسري أحكام ه
ذه   ة ه دة حماي ساب م سبة لح ه بالن ى ان ه عل ل ب اريخ العم ي ت ودة ف الموج

دخل فيه       ة المحددة               المصنفات يجب أن ي اريخ الواقع رة التي انقضت من ت ا الفت
 .لبدء سريان المدة إلي تاريخ العمل بهذا القانون 

و                ه ول وتسري أحكام هذا القانون على آل الوقائع والعقود التالية لتاريخ العمل ب
ود التي                ا العق ك ، أم ل ذل ة بمصنفات نشرت أو عرضت أو مثلت قب آانت متعلق

ام                تمت قبل العمل بهذا ال     ل تظل خاضعة لألحك ه ب ا أحكام قانون فال تسري عليه
 .القانونية التي آانت سارية وقت تمامها 

 
 
 
 

  )45( مادة 
 

 .يندب وزير اإلعالم الموظفين الالزمين لتنفيذ أحكام هذا القانون 
شر  ات ودور الن ابع والمكتب ول المط ي دخ ق ف وظفين الح ؤالء الم ون له ويك

ضبط            واألماآن العامة التي تتع    انون ل ذا الق ام ه امل في المصنفات الخاضعة الحك



م االستعانة           ة ، وله ر المحاضر الالزم الواقعة والمواد موضوع المخالفة وتحري
 .برجال الشرطة في أداء وظائفهم عند الحاجة 

وزير   شأة يجوز ل إغالق المن ا ب م فيه ي يجوز الحك ات الت ى المخالف سبة إل وبالن
ى أن          اإلعالم أو من يفوضه أن يأ      مر بإغالق المنشأة التي وقعت فيها المخالفة إل

 .تأذن النيابة العامة أو المحكمة بفتحها أو يتم الفصل في الدعوى 
 

  )46( مادة 
 

تتولى النيابة العامة التحقيق والتصرف واالدعاء في جميع الجرائم الناشئة  عن 
 .تطبيق أحكام هذا القانون 

 
  )47( مادة 

 
 . أحكام هذا القانون يلغى آل نص يخالف

 
 

  )84( مادة 
 

 .يصدر وزير اإلعالم القرارات الالزمة لتنفيذ هذا القانون 
ه والرسوم              آما يصدر وزير اإلعالم قرار بتنظيم نظام إيداع المصنفات وإجراءات
صنفات       ى الم واردة عل صرفات ال د الت اص لقي سجل الخ شاء ال ستحقة وإن الم

 .الخاضعة  الحكام هذا القانون 
 

 
 
 
 
 
 

  )49( مادة 
 

  آل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون–على الوزراء 
  الكويتر أمي

 لصباحجابر االحمد ا
 

 1420رمضان /21صدر بقصر بيان 
 1999/ ديسمبر/29الموافق 



 
 المذآرة اإليضاحية

 للقانون في شان قانون الملكية الفكرية
 

رآة                   ه وم ائج ذهن سان  ونت ر اإلن ار فك المصنفات األدبية والفنية والعلمية هي ثم
ات        ن المتطلب بحت م ف أص وق المؤل ة حق ي أن حماي راء ف صيته ، وال م شخ

ائل  الملحة ور الوس ا ظه دعو إليه ة ، وي ة الحالي ضيها النهضة الثقافي ي تقت  الت
ى                   ا عل وقهم وحفاظ ى حق ؤلفين عل أمين للم ك ت شر ، وذل ع والن الحديثة في الطب
دما في                    ى المضي ق م عل شجيعا له افزا وت ة وح ثمار جهودهم وابتكاراتهم العقلي

 .نشاطهم الفني والعلمي 
 

د انظمت       حماية حقوق المؤلف     ألهمية ونظرا ى عدة      الكويت  فق ات  إل ا   اتفاقي  منه
ا          االتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف       ات منه ى عدة اتفاقي فقد انضمت الكويت إل

نة      ف س وق المؤل ة حق ة لحماي ة العربي ة   1986االتفاقي شاء المنظم ة إن  م واتفاقي
شريع تكمال الت ى اس ال عل ارات وعم ذه االعتب ة ، وله ة الفكري ة للملكي ات العالمي

ة                       ة فعال ة حقوق المؤلف حماي انون المرافق لحماي د أعد الق بالد فق األساسية في ال
.تستند إلى نصوص تشريعية وطنية 

 
د م     وق ن أه رة ع ه معب ون أحكام انون أن تك رص الق ات ح ادات االتجاه  واالجته

ة       للتشريعاتالفقهية الحديثة ، وأن تكون مسايرة          انون عناي ى الق  المعاصرة ، وأول
اعتلق                  فائقة ا الكويت ف  لالتفاقيات الدولية لحماية حقوق المؤلف التي انضمت إليه
ة   االتفاقيات أحكامها واألخذ بأحدث الحلول التي انتهت إليها تلك          نصوصهفي    الدولي

ا ف    وأهمه وق المؤل ة لحق ة العالمي نة  (  االتفاقي ف س ديالتها  ) 1952جني وتع
ة  ة ةواالتفاقيالمختلف وق االعربي ة حق صلة   لحماي ب المت ة الجوان ف ، واتفاقي لمؤل

ن   ارة م وقبالتج ة  حق ة الفكري ربس (  الملكي ة    ) ت شاء المنظم ة إن را اتفاقي واخي
ة  ة للملكي ةالعالمي م الفكري انون رق ا الكويت بموجب الق ي انضمت له سنة 2 والت  ل

ضا م ، 1998 ارير وأي ة تق ذآورة  اللجن ة الم ام االتفاقي ا الحك شكلة وفق ة الم  الدولي
ة      وذل ة ك لمسايرة رآب الدول د أن أصبحت من      أعتقت  التي    المتقدم ول بع ذه الحل  ه

.المبادئ المستقرة دوليا 
واع     ، نطاق الحماية األول حدد القانون في الباب   وقد انون أن يحدد أن شأ الق  ولم ي

ى سبيل الحصر               ا عل ة التي يحميه ه وضع        تحسبا المصنفات الفني  للمستقبل ، ولكن
داول        لذلك قاعدة عامة و    ا ضرب لها أمثله مما هو شائع ومت رة    منه  ، فنص في الفق

انون هي     بحمايةعلى أن المصنفات التي يتمتع مؤلفوها        ) 1(  من المادة    األولى  الق
رة في  ذه اآلدابالمصنفات المبتك ة ه ا آانت قيم وم أي ون والعل  أو المصنفات والفن

ا        ا ، ح        أونوعها أو الغرض من تأليفه ر فيه ة التعبي ا هو          طريق شمل م  معروف تى ت
. يبتكر منها في المستقبل أن من تلم المصنفات وما يمكن اآلن

 



ا        آما ادة مؤلف ذه الم ذي  الشخص  اعتبرت الفقرة الثانية من ه ر  ال  المصنف ،  يبتك
د   طريقة   بأيةويعتبر آذلك من ينسب إليه المصنف عند نشره          شك في       عال ت  مجاال لل

ه قا   ي قرين صيته ، وه ى شخ رف عل ات العكس  التع ل إثب ة تقب عنوني رق بجمي  الط
ادة      : المقررة قانونا    ى  ) 2( أشار في الم ة  إل انون   يحمي  للمصنفات التي      األمثل  الق

رامج                الحاسب مؤلفيها مما هو شائع ومتداول في العصر الحاضر وأورد من بينها ب
ة          تأآيدااآللي وقواعد البيانات     ات الدولي ا باعت لما استقر عليه وفقا لالتفاقي  من   باره

ى           األدبيةالمصنفات   شمل      أن آما لم يغفل النص صراحة عل ة ت ضا  الحماي وان  أي  عن
ى موضوع                   إذاالمصنف   ة عل ا للدالل ا جاري م يكن لفظ  آان متميزا بطابع ابتكاري ول
 .المصنف

 
شمل       مصنفات  المصنفات المشتقة من        إلى ) 3(  المادة   وعرضت  سابقة والتي ت

ع صور إضهار المصنفات         المصنفات المترجمة وآذلك جم    د     الموجودة ي شكل جدي  ب
ا     األصلي  المؤلف من   إذنفأسبقت عليها الحماية في الحالة الحصول على         ام به  للقي

.
 

ؤداه  ةالفوتوغرافي للمصنفات بالنسبة الفقرة الثالثة من هذه المادة قيدا  واوردت  م
شيء المصور   جديدةأنه ال يجوز للمؤلف منع غيره من التقاط صور     ذا   لل د  وه  القي

ا رال يعتب ك   انتقاص وغرافي ، ذل ف الفوت وق المؤل ن حق صنف  أن م ة الم  حماي
وغرافي          تقتضي إنماالفوتوغرافي    منع استنساخ الصور مباشرة من المصنف الفوت

ا  ،   المؤلف  من   إذنذاته دون    اط صور         ولكنه ع التق ه ،        أخرى  ال تمن ان ذات  من المك
 .األولى منها الصور ذتآخولو آان ذلك في الظروف ذاتها التي 

 
 من هذا الباب األول الفصل   وتناول القانون في الباب الثاني حقوق المؤلف ،         ونظم
ادة        األحكام ة ، فنصت الم ى   ) 4(  العام شر      المؤلف  أنعل ر ن  وحده الحق في تقري

ا وحضرت    فيمصنفه وفي تعيين طريقة هذا النشر ، آما أن له الحق    استقالله مالي
.  أو ممن يخلفه المؤلف آتابي مسبق من بإذنتعمال هذا الحق إال على الغير اس
ل        المادي االستغالل   أشكالبعض   ) 5( المادة   واوردت  للمصنف وهي النسخ والنق

األداء  الجمهور    إلى ديل     ب رجم والتع شرح والتحوير   والتلخيص  العلني والت آي  وال  ب
. سبيل المثال على لم ترد في المادة األشكالشكل أخر ومن المفهوم أن هذه 

 
ه           األدبيةبعض حقوق المؤلف     ) 6(  بينت المادة    آما ى ان ى مصنفه فنصت عل  عل

ه  ينسب    أنله وحدة الحق في        ا      إلي ه    أن مصنفه آم ه  ل راض       ولخلف  الحق في االعت
ر        ا بينت    إذنعلى أي تعديل قد يجريه غيره بغي ه آم ى    االستثناءات  من رد عل  التي ت

.ذلك 
 

على الحاالت التي حرمت فيها      ) 11( إلى   ) 7( لك نصت المواد     مقابل ذ  وفـــــــي
ره بمصنفه           اع غي ى انتف راض عل و المؤلف من حق االعت ر    ول ك بغي م ذل ه  إذن ت  من



 
د         إلى انتقل بين القانون حقوق المؤلف حال حياته        أن وبعد ك الحقوق بع  مصير تل

ة مع   االستقاللعلى انتقال حقوق     ) 13( وفاته ، فنص في المادة        المادي إلى الورث
د          ا يكون ق ود مع          أبرمه وجوب التقييد بم ة من عق د         دور آتاب ا يكون ق شر اوبم  الن

ع    ن من ه م ى ب ص    وشر أالنأوص ا ن ه ، آم روط ل د أو ش د مواعي ي تحدي ة ف  حال
ساوي      إلى نصيبه   أيلولةالمصنف المشترك ، على      م يكن      إذا باقي المؤلفين بالت ه  ل  ل

. موصى له ولم يكن هناك اتفاق مكتوب على خالف ذلك أووارث 
 

م ا   ث ة م انون لحال رض الق ة  إذا تع م ورث م يق ف ل شر  المؤل سية بن ويتي الجن  الك
ور  صنف م ادة أوثهم م ب     إع ة توج صلحة العام ذلك الم شره وآ شر ن صنف ن  الم

شر المصنف        أن الحق في    األعالملوزير   ) 14 (المـــــــادة فأعطت ة بن  يطالب الورث
 من يخلفة بامتناعهم    أو تمسك ورثة المؤلف     فإذا آتاب مسجل بعلم الوصول      بموجب

ه الحق في          المصنف عن نشر    ان ل را  يستصدر    أن آ ة     من رئيس ا     أم ة الكلي لمحكم
ه     أو ، آل هذا مع عدم اإل خالل بحق المؤلف               لنشره إليهبتسليم المصنف     من يخلف

.في التعويض العادل 
ادة واوردت انون   ) 15(  الم ن الق ام ة إحكام اني خاص ين  بفن ل المغني  األداء مث
 فناني األداء يفوق     بعض نصيب   أن آشف الواقع العلمي     إذا والراقصين ،    والعازفين

. آثيرة نصيب مؤلف المصنف وانتشاره فأضعا
 

ا     وإذا ى مصنفه مؤقت ه  آان الحق المالي للمؤلف عل د بينت الم  بطبيعت ـ  فق ادتان ــــ
(  ، فنصت المادة المصنفاتمن القانون مدة انقضاء الحماية لجميع  ) 17(و  ) 16(

ة  إلىعلى انتهاء حماية حق المؤلف وحق من ترجم مصنفة         ) 16 ة  لغ  أخري  أجنبي
ك المصنف  ة ذل ىفي ترجم ة إل ة العربي م يباشر المؤلف إذا اللغ رجم أو ل ذا المت  ه

اريخ            شر للمصن    أولالحق خالل خمس سنوات من ت رجم ومع     أو األصلي  فن  المت
ك وزير ذل وز ل الم فيج صنف  أن اإلع ة الم ي ترجم رخص ف ى ي ة إل ة العربي  أو اللغ

 مرة مع أول إلى المترجم   أو األصلي سنة على تاريخ نشر المصنف       مضينشرة بعد   



 
ادة ونصت د  ) 17(  الم ى أوالمن البن دة عل ة وهي القاع دة الحماي ي م ة ف  العام

ؤلفين ،     من خر طيلة حياة المؤلف وخمسون سنة من تاريخ وفاة آ    ا من الم  بقي حي
سنة                   ة ال ارا من نهاي دة اعتب دأ الم التين تب ة وفي آال الح ا       الميالدي  التي حصلت فيه

ا             ى الوفاة ، آما نصت هذه المادة في البندين ثانيا وثالث اد    عل دء   أخر  ميع  سريان   لب
بعض مدة الحماية    انون          ل ا  المصنفات راعي الق ة  المصلحة    فيه ى     العام ا عل  وغلبه

ة المصنف    مصل شره ،        أوحة المؤلف نظرا لطبيع  آون  او الظروف التي تحيط بن
د  ر البن ا واعتب االمؤلف شخصا معنوي شر ثاني اريخ الن ادة ت ذه الم و األول من ه  ه

سين      دة الخم ساب م ه ح دأ من ذي يب ت ال نةالوق ي س ضي الت ي  يقت ق ف دها الح  بع
ا          وأاالستغالل بالنسبة للمصنفات التي تنشر باسم مستعار         ر اسم المؤلف م  دون ذآ
ة   ا للكاف ستعار معروف مه الم ف باس ن المؤل م يك ام أول ف ق ن المؤل شف ع  بالك

 بالنسبة  وأيضا ، من هذه المادة     أوال الواردة في البند     األحكامشخصيته فتطبق عليه    
ال    ذلك الح ا ، وآ صا معنوي ا شخ ون صاحب الحق فيه ي يك صنفات الت سبةللم  بالن

سينمائية صنفات ال رامج  للم ة وب ون التطبيقي وغرافي والفن صوير الفوت ال الت  واعم
ب ات ،   الحاس د البيان ي وقواع اة      أو اآلل د وف ره بع شر الول م ي تن صنفات الت  الم
ا           أورد آمامؤلفها ،    م فيه ة التي ت سنة الميالدي ة ال ار نهاي  األداء البند ثالثا من اعتب

اريخ  دءت ة بال  ب ضاء الحماي نة النق سين س دة الخم ساب م انين  ح سبة لفن  ، األداءن
سينمائية          الميالديةونهاية السنة     التي تم فيها التسجيل بالنسبة لمنتجي المصنفات ال

دة  ا لإلذاعةأو المع از ، آم سبة أورد أو التلف ة اقصر بالن دة حماي ا م د رابع  في البن
رامج  اتلب ة هيئ سنة  اإلذاع ة ال ارا من نهاي دأ اعتب سة وعشرين سنة تب  وهي خم
. البث فيهاة التي تم الميالدي

 
 

اب             وتناول اني من الب اني  القانون في الفصل الث واع  بعض    الث  المصنفات التي     أن
ا تتطلب   وم              أحكام ذي يق ل المصنف المشترك ال ه  خاصة مث ر من شخص       بتأليف  اآث

نهم عن نصيب                 ادة       اآلخرين بحيث ال يمكن فصل نصيب أي م  ) 18(  ، فنصت الم
 آتابة ذا اتفقوا    إال حق فيه بالتساوي فيما بينهم       حابأصعلى اعتبار جميع المؤلفين     

اقهم     التأليفعلى غير ذلك ، ومنعتهم من مباشرة حقوق     ذا المصنف إال باتف ى ه  عل
الحق           اإلجراءات وذلك عدا اتخاذ     جميعا نهم ب ة أي م  التحفضية والمستعجلة ومطالب

ى ا                  التعويضفي   داء ونصت عل ذا االعت سبب ه ختصاص   عما قد يلحقه من ضرر ب
. في أي نزاع بيتهم في هذا الشان بالفصلالمحكمة الكلية 

 
ادة              فصل نصيب     أمكن إذا أما د نصت الم ؤلفين فق ل من الم ل      ) 19(آ ى أن لك عل

ك     ضر ذل شرط إال ي ده ، ب ى ح ه عل اهم في ذي س زء ال تغالل الج ي اس نهم الحق ف م
 .باستغالل المصنف المشترك مالم يتفق على غير ذلك آتابة 



 
را لما قد يكون الحد عناصر التأليف في المصنف المشترك من غلبة أو أهمية              ونظ

ادة      ت الم د أعط رى ، فق ر األخ سبة للعناص ة بالن شطر   ) 20( خاص ف ال لمؤل
ي       ق ف ت الح األوبرا واألوبري ة آ يقى الغنائي صنفات الموس ي م ده ف يقي وح الموس

ا رخص      الترخيص في األداء العلني للمصنف المشترك آله أو بتنفيذ         ه أو نشرة ، آم
ستخدمه      شرط أال ي ه ب شطر الخاص ب تغالل ال ي اس ق ف ي الح شطر األدب ف ال لمؤل
ادة            ليكون أساسا لمصنف موسيقي آخر مالم يتفق على غير ذلك آتابة ، واعطت الم

صحوبة        ) 21(  ات م ذ بحرآ ي تنف شترآة الت صنفات الم ي الم ات ف صمم الحرآ لم
ا  ه واالستعراض ل البالي يقى مث يقى ،  بموس ية إذا صحبتها موس اب الرياض ت واأللع

ذه أو بتصويره ،                  ه أو بتنفي الحق في الترخيص باألداء العلني للمصنف المشترك آل
ي       ستغل ف ى أال ي كره عل ي ش صرف ف ة الت يقي حري شطر الموس ف ال ت مؤل ومنح

 . مصنف مشابه للمصنف المشترك مالم يتفق على غير ذلك آتابة 
 

ادة        سينمائي او                ) 22 (وبعد أن بينت الم أليف المصنف ال ر شريكا في ت من يعتب
ادة   صت الم از ن ة أو التلف د لإلذاع ذا   ) 23( المع ي ه سيناريو ف ف ال ى أن لمؤل عل

ين الحق في عرضه                 ام بتحوير المصنف األدبي وللمخرج مجتمع المصنف ولمن ق
ة عل                ا المترتب ى رغم اعتراض مؤلف أو واضع الموسيقى وذلك دون إخالل بحقوقه

شطر األدبي         ادة آال من مؤلف ال اشتراآها بالتأليف ، وأعطت الفقرة الثانية من الم
والموسيقي الحق في نشر مصنفه بأي طريقه أخرى ما لم يتفق على غير ذلك آتابة 

ذه             ) 24( ، وعرضة المـــــــــــادة     أليف أحد ه لحالة عدم قيام أحد المشترآين في ت
ا يخصه من           ام م اقي          المصنفات بإتم ام ب ى قي راض عل ه من حق االعت العمل فمنعت

المشترآين فيه من استعمال الجزء الذي سبق له إنجازه ، حتى ال يتسبب اعتراضه                
اق     ي أو إلح ل الفن ل العم ي تعطي ه ، ف ة ل ر أساس أو ال أهمي ى غي ون عل د يك ، وق

 .خسارة مادية فادحة ال تتناسب مع أسباب االعتراض 
 

ستلزمه إنت ا ي را لم شرها ونظ ا بن تثمار منتجه ة من اس ك المصنفات المرئي اج تل
ادة    ت الم د عرف ه ، فق وق علي ؤلفين أصحاب الحق صنف  ) 25( دون الم تج الم من

ذي        وي ال ي أو المعن شخص الطبيع ه ال از بأن ة أو التلف د لإلذاع سينمائي أو المع ال
اول مؤ    ي متن ذي وضع ف از أو ال ذا اإلنج سئولية ه ل م ازه أو يتحم ولى إنج ه يت لفي

صفته             ه ب شر علي ة حقوق الن الوسائل المادية الالزمة لتحقيق إخراجه ثم أعطته آاف
 .نائبا عنهم وعن خلفهم في عرضه واستغالله ما لم يتفق على خالف ذلك آتابة 

 
ادة   صت الم عه      ) 26(ون ي وض شترك ف ذي ي و ال اعي ه صنف الجم ى أن الم عل

ث ال   وي بحي ي أو معن ن شخص طبيع ه م ة بتوجي ن  جماع ل م ل آ صل عم ن ف يمك
المشترآين فيه وتمييزه على حده ، مثل القوامسي ودوائر المعارف والمكانز ، وفي 
ه          ا ويكون ل ذا المصنف ونظمه مؤلف ار ه هذه الحالة يعتبر الشخص الذي وجه ابتك

 .وحده الحق في مباشرة حقوق المؤلف 



 
ل شخص لحساب     بالنسبة للمصنف الذي يتم ابتكاره من قب        ) 27( ونص القانون   

اعي ، ففي المصنف                   سبة للمصنف الجم شخص آخر على حكم مخالف لما ورد بالن
ذا المصنف في عمل األخريي                     ل من المساهمين في ه  فال   نالجماعي يختلط عمل آ

ي أو   شخص الطبيع ى ال سبته إل انون ن ذلك رأى الق نهم ل ى أي م سبته ال ن ن يمك
ه شخص          المعنوي الذي وجه ونظم ابتكار هذا المصنف ، أ         وم ب ذي يق ما المصنف ال

ذلك    ه ل ى شخصيته واضحه في ر فتبق ه ولحساب شخص أخ ان بتوجي ين وإن آ مع
 .ينسب المصنف الى المبتكر آأصل عام مالم يتفق على غير ذلك آتابة 

 
بقرينة قانونية مؤداها اعتبار ناشر المصنفات         ) 28( وقد أتى القانون في المادة      

ستعارا أو  ل أسما م ي تحم ذا الت ا عن ه ل اسم المؤلف نائب ي ال تحم المصنفات الت
 .األخير في مباشرة حقوقه عليها 

 
ادة        ام الخاصة بالتصوير فوضع قاعدة             ) 29(واورد القانون في الم بعض األحك

ر إذن     ا بغي سخ منه ع ن صورة أو توزي شر ال واز عرض أو ن دم ج ا ع ة مؤداه عام
ان صويره ، إال إذا آ م ت ذي ت وب من الشخص ال م بمناسبة مكت د ت صورة ق شر ال  ن

ون    مين أو أشخاص يتمتع ال رس ق برج ت تتعل ا أو آان ت علن وادث وقع شهرة  ح ب
ك مساس   ى ذل ب عل الم يترت ام م صالح الع ة لل سلطات خدم ا ال ة أو سمحت به عام

 .بشرف الشخص الذي يمثله أو بسمعته أو بوقاره 
اني للتصرف               اب الث أليف      وتعرض القانون في الفصل الثالث من الب في حقوق الت

ادة    ي الم نص ف وق         ) 30( ف ي حق ر ف ى الغي صرف إل ي الت ف ف ق المؤل ى ح عل
ادتين     ا في الم ا   ) 4( االستغالل المشار إليه رة ثاني انون واشترط  ) 5( فق من الق

داه                  ين م لصحة التصرف ان يتم بالكتابة التي تحدد آل حق يكون محال للتصرف وتب
اد وليست مجرد         والغرض منه ومدة استغالله ومك     انه ، والكتابة هذا رآن في االنعق

وسيلة لإلثبات ، واجب على المؤلف في الفقرة األخيرة من هذه المادة أن يتمتع عن 
ه ، وأورد         أي عمل من شأنه تعطيل استغالل المتصرف عليه في الحق المتصرف في

ازل المؤلف عن حقو               ام الخاصة بتن اق األحك ى انطب رة الخامسة إل ا   في الفق ه وفق ق
ادة                 ا أجازت الم اني األداء ، آم ى فن أن يكون تصرف      ) 31(الحكام هذا القانون عل

راد وعالجة  سبية في اإلي ى أساس مشارآة ن ه في المصنف عل المؤلف في حقوق
ى القواعد                        ا عل ر خروج م يعتب ا بحقوق المؤلف بحك اق مجحف ان االتف حالة ما إذا آ

ارات الع          ه اعتب د تملي بن في             العامة في التعاق ا يغ ادة م ار ان المؤلف ع ة ، باعتب دال
ان المؤلف ناشئا أو                    القضايا التي تقع بينه وبين الناشر أو العارض ، وخاصة إذا آ

 .جديدا 
 

ى و       ) 4( ونظرا أن الحقوق األدبية المشار إليها في المادتين          رة أول من   ) 6( فق
قد نص صراحة في  بشخص المؤلف فان القانون  اللصيقةالقانون زهي من الحقوق     



 
أن ينص                     ى ب انون عل ان الق وإذا آان المصنف عبارة عن عمل فني أصلي واحد ف

ادة   ي الم ن    ) 34( صراحة ف يس م ه ل ف في صرف المؤل ى أن ت ل عل انه أن ينق ش
ه                     ان يمكن ر ب ذا األخي زام ه حقوقه عليها إلى المتصرف إليه ، ولكن ليس من حقه إل
ر                       ى غي ا في التصرف عل الم يتفق ه أو عرضها م من نسخ صورة مطابقة لألصل من

 .ذلك آتابة 
 

ادة      ي الم دة ف ف وح ي المؤل انون أن يعط ت الق م يف اطرات   ) 35(ول ق إذا م الح
ب ي أن يطل ة ف داول  أسباب جدي سحب مصنفه من الت م ب ة الحك ة الكلي  من المحكم

برغم تصرفه في حقوق استغالل مقابل أن يعوض المتصرف إليه عما قد يصيبه من   
جراء ذلك من أضرار مادية ، ويجب على المؤلف أن يدفع التعويض الذي تقضي به   

دفع ا            م ي إذا ل ل ، ف لمؤلف  المحكمة مقدما في األجل المحدد قبل سحب المصنف بالفع
رة    اد المصنف م سحب وع م القاضي بال ر الحك دد زال أث ل المح ي األج ويض ف التع

 .أخرى للتداول 
 

ة              وبين القانون في الباب الثالث اإلجراءات  والجزاءات التحفضية التي تكفل حماي
ادة               ة ، فأجازت الم ة سريعة فعال ه أن        ) 36(حق المؤلف حماي للمؤلف ولمن يخلف

ور   ن قاضى األم ب م ل اوبعض   يطل اذ آ أمر باتخ ة أن ي ة الكلي ي المحكم ة ف الوقتي
شر المصنف أو                     ه بن ى حق داء عل ة االعت اإلجراءات التحفضية التي حددتها في حال

 :عرضه بغير إذن آتابي من صاحب الحق فيه وهذه اإلجراءات التحفضيه نوعان 
 

 :النوع األول 
 

ى حقوق المؤ         ميقصد به وقف الضرر الناج     داء عل ضرر        من االعت لف أي وقف ال
ة       راءات التالي ى اإلج شتمل عل وع ي ذا الن ستقبال ، وه صيلي   : م راء وصف تف إج

اع                 سبة إليق للمصنف ، ووقف نشره أو عرضه أو صناعته وإثبات األداء العلني بالن
اتم أو حضره    تمرار العرض الق ع اس ور ومن ين الجمه اء مصنف ب ل أو إلق أو تمثي

 .مستقبال 
 

 :النوع الثاني 
 

اذ إجراءات من                  يقص داء واتخ د منه حصر الضرر الذي وقع فعال من إجراء االعت
وع     ذا الن شمل ه ضرر ، وي ذا ال ة ه ي إزال ف ف وق المؤل ى حق ة عل أنها المحافظ ش

توقيع الحجز على المصنف األصلي أو نسخه وعلى المواد التي          : اإلجراءات التالية   
اتج من الن            ر        تستخدم في إعادة نسخه وحصر اإليراد الن ة خبي شر أو العرض بمعرف



 
ة   ى المحكم زاع إل ع اصل الن شأن أن يرف ى صاحب ال ادة عل ذه الم ت ه ا أوجب آم

 .ور األمر وإال اعتبر األمر آان لم يكن المختصة خالل الثمانية أيام التالية لصد
 

على جواز التظلم من األمر الصادر في األحوال المنصوص       ) 37( ونصت المادة   
ه                 ) 36(عليها في المادة     د األمر أو تعديل ه إن يقضي بتأيي أما القاضي اآلمر الذي ل

 .أو إلغائه وله آذلك تعيين حارس على المصنف محل النزاع 
 

ع               ) 38( وبينت المادة    د رف ة الموضوع ، عن بعض اإلجراءات التي يجوز لمحكم
ل                      ا مث ه ، أن تقضي به أصل النزاع إليها ، بناء على طلب المؤلف أو من يقوم مقام
إتالف نسخ أو صور المصنف الذي نشر بوجه غير مشروع والمواد التي استعملت              

، إال أنها استثنت من      في نشره ، وتغيير معالمها أو جعلها غير صالحه لإلفادة منها            
اريخ صدور                           داء من ت ل عن سنتين ابت رة تق د فت ذلك حالة انقضاء حق المؤلف بع
ا                         اء لم ك أن تقضي بتثبيت الحجز التحفظي وف دال من ذل ة ب الحكم فأجازت للمحكم
ة          ة ترجم ا حال تثناء وجوب ذه االس شمل ه ضات ، وي ن تعوي ف م ه للمؤل ضي ب يق

ادة            مصنف إلى اللغة العربية بالمخال     ى من الم رة األول م الفق ة لحك ار   ) 16( ف باعتب
رة                أن هذه المخالفة ال تبلغ درجة الخطورة التي توجب الحكم باإلتالف ، ونصت الفق
ى             از عل ه امتي الثانية من المادة على ان مبلغ التعويض المحكوم به للمؤلف يكون ل

ه وال يتق   اء ل ا وف وز عليه ود المحج ياء والنق ع األش ن بي ه سوى صافي ثم دم علي
 .امتياز المصروفات القضائية والتي تتفق لحفضها وصيانتها وتحصيل تلك المبالغ 

 
على عدم جواز الحجز على حق المؤلف في نشر مصنفه  ) 39( وقد نصت المادة    

ا الحق األدبي       زوالمقصود بالحق الذي ال يجو      الحجز عليه الحق المالي للملف ، أم
و   ه ال يج ديهي أن ز عزفب ة        الحج وق المتعلق ن الحق ه م ه الن صرف في ه وال الت لي

ه         ةبالشخصي ه حق بطبيعت  ، والنص على عدم جواز الحجز على الحق المالي مع ان
ر المؤلف                        ك حتى ال يجب ة وذل ا عن القواعد العام ر خروج ه يعتب يجوز التصرف في
ا إذا                  على نشر مصنفه رغما عنه عن طريق الحجز خالفا لما يقتضيه حقه األدبي أم
الي                        ه الم م يبق إال حق ه األدبي ول د استنفذ حق قرر المؤلف طوعا نشر مصنفه ، فق
متمثال في النسخ التي تم نشرها وهي مملوآة له ومن هنا نصت هذه المادة صراحة 
الي                   ى حق المؤلف الم ا ال يجوز الحجز عل على جواز الحجز على هذه النسخ ، آم

رر نش               ل أن يق ا قب ذآر ،     في المصنفات التي مات عنه ة ال ا أنف ارات ذاته رها لالعتب
شر المصنف جاز                  ه استهدف ن ل موت ان قب ولكن إذا ثبت بصفة قاطعة أن المؤلف آ

 .للورثة نشره ومن ثم جاز للدائنين توقيع العقد على نسخه 
 



ا               ) 40( آما نصت المادة     اني او القضاء بإتالفه ى المب على عدم جواز الحجز عل
 .أو مصادرتها 

 
ه               ) 41( دةوحرصت الما  ى حق من حقوق على النص لكل مؤلف وقع االعتداء عل

 .المبينة في هذا القانون الحق في التعويض 
 

واعتبار التراث الوطني لمجتمع الكويت ملكا عاما للدولة وتباشر الدولة ممثلة في 
 .وزارة اإلعالم حقوق المؤلف األدبية والمالية 

 
ى  ث عل اب الثال ن الب اني م صل الث ص الف ادة ون ددت الم زاءات فح  ) 42( الج

 .العقوبات الجزائية التي تقضي بها المحكمة جزاء االعتداء على حقوق المؤلف 
 

 .وتضمن الباب الثالث وهو األخير من القانون بعض األحكام المتفرقة 
 
 
 
 
 
 

ادة  ددت الم د ح ى   ) 43(فق صت عل صنفات فن سبة للم انون بالن ريان الق اق س نط
  :سريان أحكامه  على

 .مصنفات المؤلفين الكويتيين التي تنشر في الكويت أو خارجها  -1
ة       -2 مصنفات المؤلفين العرب من مواطني الدول األعضاء في االتفاقية العربي

 .لحماية حقوق المؤلف التي تنشر في إحدى هذه الدول 
 .مصنفات المؤلفين األجانب التي تنشر الول مره في الكويت  -3
ؤلفين األجانب       -4 ة            مصنفات الم ة المنظم دول األعضاء في اتفاقي واطني ال م

 .العالمية للحقوق الفكرية التي تنشر الول مرة في إحدى هذه الدول 
ؤلفين                -5 دول التي تعامل مصنفات الم واطني ال مصنفات المؤلفين األجانب م

 .الكويتيين بالمثل 
 

للمصنفات سالفة البيان المنشورة وفعال وقت     ) 44( وخصص القانون المادة    
ك القواعد الخاصة                         ا ا في ذل ا بم ه عليه ى سريان أحكام ه ، إذا نصت عل لعمل ب

ذه                        د أآدت ه ا فق ة به ات المتعلق سبة لالتفاقي ا بالن ة ، أم دة الحماي بحساب بدء م
دء                      ا ب تم منه ا ي ى م انون عل ام الق المادة في فقرتيها األخيرتين على سريان أحك

ل الع           د تكون أبرمت قب ك التي ق ك       العمل بها دون تل ا تل ا فال تسري عليه مل به
 .األحكام إنما تظل خاضعة للقواعد السارية قبل ذلك 

 



ين             ) 45( ونصت المادة    دب الموظفين الالزم على تخويل وزير اإلعالم حق ن
ي          ل ف ي تتعام اآن الت ول األم ق دخ ائهم ح ع إعط انون م ذا الق ام ه ذ أحك لتنفي

 . وتحرير المحاضر المصنفات الخاضعة الحكامه وضبط الواقعة المخالفة
 

على اختصاص النيابة العامة بالتحقيق والتصرف  ) 46( ونصت المادة 
 .واالدعاء في جميع الجرائم الناشئة عن تطبيق هذا القانون 

 
 .على أن يلغي آل نص يخالف أحكام هذا القانون  ) 47( ونصت المادة 

 
لالزمة لتنفيذ هذا على ان يصدر وزير اإلعالم القرارات ا ) 48( ونصت المادة 

وم                     ال  التي تق ى األعم القانون ، آما أجازت له أن يصدر قرار بفرض رسوم عل
 .بها الجهات المعنية لحماية حقوق المؤلف المنصوص عليها في هذا القانون 

 
ادة                د أجازت الم شأة فق وبالنسبة للمخالفات التي يجوز فيها الحكم بإغالق المن

 .أو المحكمة بفتحها أو يتم الفصل في الدعوى إلى أن تأذن النيابة العامة 
ادة  صت الم ذا     ) 49( ون ام ه ذ أحك صه تنفي ا يخ ل فيم وزراء آ ذ ال ى تنفي عل

ى  دة الرسمية وعرضه عل شره بالجري اريخ ن ارا من ت ه اعتب ل ب انون والعم الق
 .مجلس األمة 

 
الج                شريع يع ستوجب اإلسراع في إصدار ت ة الكويت ت ولما آانت مصلحة دول

اية حقوق الملكية الفكرية على نحو ال يحتمل التأخير ، ونظرا لما يتطلبه هذا              حم
 .الموضوع من سرعة اإلنجاز فقد تطلب القانون أن يعطي صفة االستعجال 
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