
 9111لسنة  46قانون رقـم 

 في شأن حقـوق الملكيـة الفكريــة

 
 .بعد اإلطالع على الدستور -
 -.والقوانين المعدلة له 9141لسنة  94وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم  -

 9141لسنة  91وعلى قانون إلجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم  
 .والقوانين المعدلة له 

 -. بإصدار قانون المطبوعات والنشر والقوانين المعدلة له 9149لسنة  3وعلى القانون رقم  -

 والقوانين المعدلة له 9131لسنة  33رافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم  القانونوعلى  
. 

لسىىنة  91  المعىد  بالقىىانون رقىىم 9131لسىىنة  41وعلىىى القىىانون المىدنا الصىىادر بالمرسىىوم بالقىانون رقىىم  -
9114 . 

 .بالموافقىىىىة علىىىىى ااتعاقيىىىىة العربيىىىىة لحمايىىىىة حقىىىىو  الم لىىىى  9134لسىىىىنة  94وعلىىىىى القىىىىانون رقىىىىم  -
 
يىة إنشىاء المنةمىة العالميىة بالموافقة على انضمام دولة الكويت إلى اتعاق 9113لسنة  2وعلى القانون رقم  -

 للملكية العكرية
 .واف  مجلس األمة على هذا القانون وقد صدقنا عليه وأصدرناه -.
 

 البـاب األول

 نطــاق الحمايــة 

 
  ( 9) مــادة 

هىذه المصىنعات  يتمتع بحماية هذا القانون م لعو المصنعات المبتكرة فا اآلداب والعنون والعلوم إيا كانت قيمة
 .نوعها الغرض من تأليعها أو طريقة التعبير عنهاأو 

 ويعتبر م لعا الشخص الذي يبتكر المصن  أو ينسب إليه عند نشره سواء أكان ذلك بذكر 
 .أسمه على المصن  أو بأي طريقة أخرى إا إذا قام الدلي  على خال  ذلك

 
 ( 2) مــادة 

 
 :تشم  الحماية بصعة خاصة المصنعات التالية

 
 
 
 .المصنعات المكتوبة. أ

 
 .المصنعات التا تلقى شعاها كالمحاضرات والخطب والمواعة الدينية وما يماثلها. ب
 
 .المصنعات المسرحية والمسرحيات الموسيقية. ج
 
 .المصنعات الموسيقية سواء اقترنت باأللعاة أم لم تقترن بها. د



 
 .ماديًا لإلخراجالمصنعات التا ت دي بحركات أو خطوات وتكون معدة . هى
 
 .المصنعات السينمائية والمصنعات اإلذاعية السمعية والبصرية. و

 
 .أعما  الرسم والتصوير بالخطوط أو األلوان أو الرسوم البيانية والعمارة أو النحت والعنون الزخرفية والحعر. ز

 
 .أعما  التصوير العوتوغرافا. ح
 
 .ة أم صناعيةأعما  العنون التطبيقية سواء أكانت حرفي. ط

 
الصور التوضيحية والخرائط الجغرافية والتصميمات والمخططات واألعما  المجسمة المتعلقة بالجغرافيا . ى

 .والطبوغرافيا وفن العمارة والعلوم
 
 .مصنعات الحاسب اآللا من برامج وقواعد بيانات وما يماثلها. ك
 
 .المصنعات المشتقة والمترجمة.  

 
عنوان المصن  إذا كان متميزًا بطابع ابتكاري ولم يكن لعةًا جاريًا للدالة على موضوع وتشم  الحماية كذلك 

 .المصن 
 
 

 ( 3) مــادة 
 

بالحماية أيضًا من قام بإذن من الم ل  بترجمة المصن  إلى لغة أخرى ومن قام بتخليصه أو تعديله  يتمتع
 .أو شرحه أو غير ذلك من األوجه التا تةهر المصن  بشك  جديد

 
 .وا تخ  الحماية المقررة بالعقرة السابقة بالحماية التا يتمتع بها الم ل  األصلا للمصن 

 
صن  العوتوغرافا ا يترتب عليها منع غيره من التقاط صور جديدة للشاء المصور على أن حقو  م ل  الم

ولو أخذت هذه الصور الجديدة من ذات المكان وبصعة عامة فا ذات الةرو  التا أخذت فيها الصور 
 .األولى

 البـاب الثاني 

 حقـوق المؤلف

 الفصـل األول

                                                    
 أحكـام عامــة

 
 ( 6) مــادة 

 
 .للم ل  وحده الح  فا تقرير نشر مصنعه وفا تعيين طريقة هذا النشر

 
وله وحده الح  فا استغال  مصنعه ماليا بأي طريقة من طر  ااستغال  وا يجوز لغيره مباشرة هذا الح  

 .مسب  منه أو ممن يخلعهإا بإذن كتابا 
 
 
 

 ( 1) مــادة 
 

 :يشم  ح  الم ل  فا ااستغال  ما لا
 
 .نسخ المصن  بأي صورة كانت. أ

 
نق  المصن  إلى الجمهور باألداء العلنا أو التمثي  المسرحا أو النق  اإلذاعا أو العرض التلعازي أو . ب



 .السينمائا أو أي وسيلة أخرى
 
 .أخرى أو تعديله أو تخليصه أو شرحه أو تحويره بأي شك  آخر ترجمة المصن  إلى لغة. ج
 

 ( 4) مــادة 
 

مصنعه إا إذا ورد ذكر المصن  عرضا فا ثنايًا تقديم إذاعا أو  إليهللم ل  وحده الح  فا أن ينسب 
 .تلعازي لألحداث الجارية

 
تغيير أو إضافة أو إجراء أي  وللم ل  أو خلعه الخاص أو العام الح  فا ااعتراض أو فا منع أي حذ  أو

 .تعدي  أخر فا مصنعه دون أذنه
 

ويستثنا من حكم العقرة السابقة التعدي  فا ترجمة المصن  أو تحويره أو تطويره إلى صورة أخرى إا إذا 
ترتب على ذلك مساس بسمعة الم ل  أو شرفه أو مكانته العلمية أو العنية أو إخال  بمضمون المصن  وفا 

 .حوا  يجب التنويه بما تضمنته الترجمة أو التحوير أو التطوير من تعدي  فا المصن  األصلاجميع األ
 
 

 ( 1) مــادة 
 
 

ا يجوز للم ل  بعد نشر مصنعه أن يمنع إيقاعه أو تمثيله أو إلقاءه إذا حص  هذا فا أي اجتماع خاص ا 
 .يأتا بأي حصيلة مالية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة

 
 ( 3) مــادة 

 
إذا قام شخص بعم  نسخة واحدة من مصن  تم نشره أو قام بترجمته أو ااقتباس منه أو تحويره بأي شك  

 .آخر وذلك استعماله الشخصا فال يجوز للم ل  أن يمنعه من ذلك
 .لى أنه ا يجوز نشر هذه األعما  إا بإذن من صاحبها والم ل ع
 

 ( 1) مــادة 
 

بعد نشر مصنعه حةر التحليالت وااقتباسات القصيرة إذا قصد بها النقد أو التثقي  أو ا يجوز للم ل  
 .الدراسة أو اإلخبار بشرط أن يذكر المصدر وأسم الم ل  بصورة واضحة

 
 ( 91) مــادة 

 
 يجوز للصح  أو النشرات الدورية أو اإلذاعية أو التلعاز وغيرها من وسائ  اإلعالم تنق  دون إذن الم ل 

المقاات الخاصة بالمناقشات السياسية أو ااقتصادية أو الدينية التا تشغ  الرأي العام فا وقت معين مادام 
 .لم يرد فا األص  المنقو  منه ما يحةر النق  صراحة

 .ويجب دائمًا فا حالة النق  أو نشر اقتباس أو غيره ذكر المصدر وأسم الم ل  بصورة واضحة
 

 ( 99) مــادة 
 

للصح  واإلذاعة وغيرها من وسائ  اإلعالم دون إذن الم ل  أن تنشر وتذيع على سبي  األخبار  يجوز
والخطب والمحاضرات واألحاديث التا تلقى فا الجلسات العلنية للهيئات التشريعية واإلدارية وااجتماعات 

 .والدينية مادامت هذه الخطب والمحاضرات واألحاديث موجهة إلى العامة
 .أيضًا نشر ما يلقى من مرافعات قضائية علنية فا حدود القانون -ن إذن الم ل ويجوز دو

 
 
 

 ( 92) مــادة 
 

فا األحوا  المنصوص عليها فا المادتين السابقتين يكون للم ل  وحده الح  فا نشر مجموعات خطبة أو 
 .مقااته

 
 ( 93) مــادة 

 
المالا للمصن  على الوجه المنصوص عليه فا هذا  لورثة الم ل  وحدهم الح  فا مباشرة حقو  ااستغال 



 :القانون مع مراعاة ما يلا
 
 .إذا كان الم ل  قد تعاقد كتابة مع غيره بشأن استعما  مصنعه وجب تنعيذ تعاقده وفقًا ألحكامه. أ

 
 .إذا كان الم ل  قد أوصى بمنع النشر أو حدد له تاريخًا أو شروطًا أخرى وجب تنعيذ وصيته. ب
 
إذا توفا أحد الم لعين لمصن  مشترك ولم يكن له وارث أو وصى له ي و  نصيبه على باقا الم لعين . ج

 .بالتساوي ما لم يوجد اتعا  مكتوب على خال  ذلك
 

 ( 96) مــادة 
 

إذا لم يقوم ورثة الم ل  الكويتا الجنسية أومن يخلعه بنشر المصن  أو بإعادة نشره ورأى وزير اإلعالم أن 
المصلحة العامة تقتضى نشر الم ل  واستمر امتناعهم لمدة سنة اعتبارًا من تاريخ طلبه ذلك بخطاب مسج  
بعلم الوصو  جاز له أن يباشر هذا الح  فا استصدار أمر من رئيس المحكمة الكلية بتسليم المصن  إليه 

 .عاد لنشره وذلك مع عدم اإلخال  بح  ورثة الم ل  أو من يخلعه فا التعويض ال
 

 ( 91) مــادة 
 

يتمتع فنانو األداء كالممثلين والمغنين والعازفين وغيرهم بالح  فا نسبة األداء إليهم بالصورة التا أبدعوه 
عليها، كما يتمتعون بالح  المالا فا استغال  أدائهم سواء بتوصي  أدائهم إلى الجمهور أو اإلتاحة العلنية 

نه أو تأجيره واإلتاحة العلنية ألدائهم المثبت عبر اإلذاعة أو الحاسب للتثبيت األصلا لألداء أو للنسخ م
 .اآللا

وتتمتع هيئات اإلذاعة بالح  المالا فا الترخيص باستغال  تسجيالتها ومنع أي استغال  لبرامجها بغير 
 .ترخيص كتابا مسب  منها

 
 ( 94) مــادة 

 
م هذا المصن  إلى لغة أجنبية أخرى فا ترجمة تنتها حماية ح  م ل  المصن  بلغة أجنبية وح  من ترج

ذلك المصن  إلى اللغة العربية إذا لم يباشر الم ل  أو المترجم هذا الح  خال  خمس سنوات من تاريخ أو  
 .نشر للمصن  األصلا أو المترجم

ة من ومع ذلك يجوز لوزير اإلعالم أن يرخص فا ترجمة المصن  إلى اللغة العربية أو نشره بعد مضى سن
تاريخ نشر المصن  األصلا أو المترجم ألو  مرة وفا هذه الحالة يعوض الم ل  أو من آ  إليه ح  

 .الترجمة تعويضًا عاداً 
 

 ( 91) مــادة 
 

 :مع عدم اإلخال  بحكم المادة السابقة تنتها حماية حقو  الم ل  فا ااستغال  المالا
 

بمضا خمسين سنة على وفاة الم ل  وتحسب المدة فا المصنعات المشتركة من تاريخ وفاة آخر  :أولا 
 .من بقى حيا من م لعيها وذلك اعتبارا من نهاية السنة الميالدية للوفاة

 
 .بمضا خمسين سنة اعتبارًا من نهاية السنة الميالدية للنشر بالنسبة للمصنعات اآلتية :ثانياا 

 
ا تنشر باسم مستعار أو دون ذكر اسم الم ل  ما لم يكش  الم ل  عن شخصيته خاللها المصنعات الت. أ

 .أو يكون اسمه الحقيقا معروفًا للكافة فتنتها المدة وفقًا للوارد فا البند أواً 
 
ًً . ب  .المصنعات التا يكون صاحب الح  فيها شخصًا اعتباريًا
 
رافا والعنون التطبيقية وبرامج الحاسب اآللا وقواعد المصنعات السينمائية وأعما  التصوير العوتوغ. ج

 .البيانات

 .المصنعات التا تنشر ألو  مرة بعد وفاة م لعيها. د
 

بمضا خمسين سنة اعتبار من نهاية السنة الميالدية التا تم فيها األداء بالنسبة لعنانا األداء  :ثالثاا 
لتسجي  بالنسبة لمنتجا التسجيالت السينمائية أو المعدة واعتبارًا من نهاية السنة الميالدية التا تم فيها ا

 .للتلعاز أو اإلذاعة
 



بمضا عشرين سنة اعتبارًا من نهاية السنة الميالدية التا تم فيها أو  بث للبرامج بالنسبة لهيئات : رابعاً 
 .البث اإلذاعا

 

 الفصل الثانــي 

أحكـام خاصـة                                      
 ببعض المصنفـات

 
 

 ( 93) مــادة 
 

إذا أشترك أكثر من شخص فا تألي  مصن  بحيث ا يمكن فص  نصيب أي منهم فا العم  المشترك عن 
 .نصيب اآلخرين أعتبر الجميع أصحاب المصن  بالتساوي فيما بينهم إا أذا أتع  على غير ذلك كتابة

ترتبة على ح  الم ل  إا باتعا  جميع الم لعين وفا هذه الحالة ا يجوز ألحدهم مباشرة الحقو  الم
 .المشتركين فإذا وقع خال  بينهم فيكون العص  فيه من اختصاص المحكمة الكلية

ولك  من المشتركين فا التألي  الح  فا اتخاذ إجراءات التحعةية والمستعجلة عند وقوع أي اعتداء على 
فا التعويض عن الضرر الذي لحقه بسبب هذه  ح  الم ل  والح  فا رفع الدعوى للمطالبة بنصيبه

 .ااعتداء
 

 ( 91) مــادة 
 

إذا اشترك أكثر من شخص فا تألي  مصن  بحيث يمكن فص  الجزء الخاص بك  منهم كان لك  من 
على حده بشرط أا يضر ذلك باستغال  المصن  المشترك  المشتركين الح  فا استغال  الجزء الذي ساهم به

 .ما لم يتع  على غير ذلك كتابة
 

 ( 21) مــادة 
 

مع عدم اإلخال  بح  م ل  الشطر األدبا فا مصنعات الموسيقى الغنائية يكون الم ل  الشطر الموسيقى 
 .بنشره أو بنسخه وحده الح  فا الترخيص باألداء العلنا للمصن  المشترك كله أو بتنعيذه أو

يكون الم ل  الشطر األدبا الح  فا نشر الشطر الخاص به على أنه ا يجوز له التصر  فا هذا الشطر ,
 .ليكون أساسًا لمصن  موسيقى آخر ما لم يتع  على غير ذلك كتابة

 
 ( 29) مــادة 

 
المشابهة يكون لمصمم فا المصنعات المشتركة التا تنعذ بحركات مصحوبة بموسيقى وفا جميع المصنعات 

 .الحركات الح  فا الترخيص باألداء العلنا للمصن  المشترك كله أو بتنعيذه أو بنسخه
ويكون لم ل  الشطر الموسيقى ح  التصر  فا هذا الشطر وحده على أا يستعم  فا مصن  مشابه 

 .للمصن  المشترك ما لم يتع  على غير ذلك كتابة
 

 ( 22) مــادة 
 

 .فا تألي  المصن  السينمائا أو المصن  المعد لإلذاعة أو التلعاز يعتبر شريكاً 
 

 .م ل  السيناريو أو صاحب العكرة المكتوبة للمصن  :أولا 
 

 من قام بتحوير المصن  األدبا بشك  يجعله مالئمًا لهذا العن :ثانياا 
 

 .م ل  الحوار :ثالثاا 
 

 .الموسيقى إذا كانت قد وضعت خصيصًا للمصن  واضع :رابعاا 
 

المخرج إذا بسط رقابة فعلية وقام بعم  إيجابا من الناحية العكرية لتحقي  أي من هذه  :خامساا 
 .المصنعات

 
ذا كان المصن  السينمائا أو المصن  المعد لإلذاعة أو التلعاز مبسطًا أو مستخرجًا من مصن  آخر  وا 



 .المصن  يعتبر شريكًا فا المصن  الجديد ساب  عليه فإن م ل  هذا
 
 

 ( 23) مــادة 
 

لم ل  السيناريو ولمن قام بتحوير المصن  األدبا ولم ل  الحوار وللمخرج مجتمعين الح  فا عرض 
المصن  السينمائا أو المعد لإلذاعة أو التلعاز رغم معارضة واضع المصن  األدبا األصلا أو واضع 

 .اإلخال  بالحقو  المدنية للمعارض المترتبة على ااشتراك فا التألي الموسيقى وذلك مع عدم 
 

ولم ل  الشطر األدبا أو الشطر الموسيقى الح  فا نشر مصنعه بطريقة أخرى ما لم يتع  على غير ذلك 
 .كتابة

 
 ( 26) مــادة 

 
عاز عن القيام بإتمام ما إذا ما امتنع أحد المشتركين فا تألي  مصن  موسيقى أو مصن  معد لإلذاعة أو التل

يخصه من العم  أو لم يتمكن من ذلك لةرو  خارجة عن إرادته فال يح  له منع باقا المشتركين من 
 .استعما  الجزء الذي سب  له انجازه ويعتبر م لعًا بالنسبة لما أنجزه ويتمتع بالحقو  المترتبة على ذلك

 
 ( 21) مــادة 

 
أو المصن  المعد لإلذاعة أو التلعاز الشخص الطبيعا أو ااعتباري الذي يعتبر منتجًا للمصن  السينمائا 

يتولا إنجازه أو يتحم  مسئولية هذا اإلنجاز أو الذي يضع فا متناو  الم ل  المصن  الوسائ  المادية 
 .الالزمة لتحقي  إخراجه

 .وفا جميع األحوا  يعتبر المنتج ناشرًا للمصن  وتكون له جميع حقو  الناشر
يكون المنتج خال  مدة ااستغال  المتع  عليها نائبًا عن م لعا المصن  وعن خلعهم فا ااتعا  على أو و 

 .استغالله دون اإلخال  بحقو  م لعا المصنعات األدبية أو الموسيقية ما لم يتع  على غير ذلك كتابة
 

 ( 24) مــادة 
 

وجيه من شخص طبيعا أو اعتباري بحيث المصن  الجماعا هو المصن  الذي يشترك فا وضعه جماعة بت
 .ا يمكن فص  عم  ك  من المشتركين فيه وتمييزه على حده

 
ويعتبر الشخص ااعتباري الذي وجه ابتكار هذا المصن  ونةمه م لعًا ويكون له وحده الح  فا مباشرة 

 .حقو  الم ل 
 

 ( 21) مــادة 
 
ابتكر المصن  لحساب شخص طبيعا أو اعتباري فإن حقو  الم ل  تثبت للمبتكر إا إذا نص ااتعا   إذا

 .على غير ذلك كتابة
 

 ( 23) مــادة 
 
المصنعات التا تحم  اسمًا مستعارًا أو التا ا تحم  اسم الم ل  يعتبر الناشر الذي يةهر اسمه على  فا

 .المصن  معوضًا من الم ل  فا مباشرة الحقو  المقررة له فا هذا القانون ما لم يثبت العكس
 

 ( 21) مــادة 
 

ًا منها دون إذن األشخاص الذين قام ا يح  لمن قام بعم  صورة أن يعرض أو ينشر أو يوزع أصلها أو نسخ
 .بتصويرهم ما لم يتع  على غير ذلك كتابة

 
وا يسرى هذا الحكم إذا كان نشر الصورة قد تم بمناسبة حوادث وقعت علنا أو كانت تتعل  برجا  رسميين أو 

 .أشخاص يتمتعون بشهرة عامة أو سمحت بها السلطات العامة خدمة للصالح العام
 

جوز فا الحالة السابقة عرض الصورة أو تداولها إذا ترتب على ذلك مساس بشر  الشخص ومع ذلك ا ي
الذي تمثله أو بسمعته أو بوقاره، وللشخص الذي تمثله الصورة أن يأذن بنشرها فا الصح  والمجالت 

 .وغيرها من النشرات المماثلة حتى ولو لم يسمح بذلك الصور ما لم يقضى ااتعا  المكتوب بغير ذلك
 .وتسرى هذه األحكام على الصور أيا كانت الطري  التا عملت بها من رسم أو حعر أو وسيلة أخرى



 
 

 الفصل الثالث 

 التصـرف فـي حقـوق التأليف 

 

 ( 31) مــادة 
 

من ( 1)فقرة ثانية و( 6)للم ل  أن ينق  إلى الغير مباشرة حقو  ااستغال  المنصوص عليها فا المادتين 
 .هذا القانون

 
 .على أن نق  أحد الحقو  ا يترتب عليه تخوي  من نق  إليه مباشرة أي ح  آخر

 
ويشترط لحصة التصر  أن يكون مكتوبًا وأن يحدد فيه صراحة الح  مح  التصر  مع بيان مداه والغرض 

 .منه ومدة ااستغال  ومكانه
 

 .لح  المتصر  فيهوعلى الم ل  أن يمتنع عن أي عم  من شأنه تعطي  ااستعما  المادي ل
 

 .تنطب  األحكام الخاصة بتناز  الم ل  عن حقوقه المالية وفقًا ألحكام هذا القانون على فنانا األداء
 
 

 ( 39) مــادة 
 

يجوز أن يكون تصر  الم ل  فا حقوقه فا المصن  سواء أكان كاماًل أم جزئيًا على أساس مشاركة نسبية 
 .بطريقة جزافية فا اإليراد الناتج عن ااستغال  أو

ومع ذلك إذا تبين أن ااتعا  كان مجحعًا بحقو  الم ل  أو أصبح كذلك لةرو  طرأت بعد التعاقد جاز 
للمحكمة تبعًا للةرو  وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن تقضى للم ل  عالوة على ما أتع  عليه بجزء 

 .من الربح الصافا الذي ينجم عن استغال  المصن 
 

 ( 32) مــادة 
 

 .من هذا القانون( 4)فقرة أولى و( 6)يقع باطاًل ك  تصر  فا الحقو  المنصوص عليها فا المادتين 
 

 ( 33) مــادة 
 

 .يعتبر باطاًل تصر  الم ل  فا مجموعة إنتاجه العكري المستقب 
 

 ( 36) مــادة 
 

  أيا كان نوعها نق  ح  الم ل  على ا يترتب على التصر  فا ملكية النسخة األصلية الوحيدة من المصن
هذا المصن  ولكن ا يجوز إلزام من انتقلت إليه ملكية هذه النسخة بأن يمكن الم ل  من نسخها أو نقلها أو 

 .عرضها وذلك كله ما لم يتع  على غير ذلك كتابة
 

 ( 31) مــادة 
 

مصنعه من التداو  أو بإدخا   للم ل  وحده إذا طرأت أسباب جدية أن يطلب من المحكمة الكلية بسحب
تعديالت عليه برغم تصرفه فا حقو  ااستغال  المالا ويلزم الم ل  فا هذه الحالة أن يعوض من آلت إليه 

ا زا  ك  أثر الحكم  .حقو  ااستغال  المالا تعويضًا عادًا يدفع فا خال  أج  تحدده المحكمة وا 
 
 

 

 

 



 الباب الثالث 

 اإلجـراءات والجـزاءات 

 الفـصـل األول 

 اإلجــراءات
 

 
 ( 34) مــادة 

لقاضا األمور الوقتية فا المحكمة الكليىة بنىاء علىى طلىب الم لى  أو مىن يخلعىه وبمقتضىى أمىر يصىدر علىى 
عريضة أن يأمر باإلجراءات التالية بالنسبة لك  مصن  نشىر أو عىرض دون إذن كتىابا مىن الم لى  أو ممىن 

 .مىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىن هىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىذا القىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىانون( 1)المىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىادة يخلعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىه بالمخالعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة ألحكىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىام 
 
 .إجراء وص  تعصيلا للمصن : أواً 
 .وق  نشر المصن  أو عرضه أو صناعته: ثانياً 
 .توقيع الحجز على المصن  األصلا أو نسخه وعلى المواد التا تسىتعم  فىا إعىادة نشىر هىذا المصىن : ثالثاً 

 
أو إلقاء مصن  بين الجمهور ومنع استمرار العىرض القىائم  إثبات األداء العلنا بالنسبة إليقاع أو تمثي : رابعاً 

 .أو حةره مستقبالً 
حصر اإليراد النىاتج مىن النشىر أو العىرض بمعرفىة خبيىر ينىدب لىذلك إذا أقتضىى الحىا  وتوقيىع الحجىز : خامساً 

نعيىىذ وأن ولقاضىا األمىىور الوقتيىة أن يىىأمر بنىدب خبيىر لمعاونىىة مىأمور الت.علىى هىذا اإليىىراد فىا جميىىع األحىوا 
 .يعرض على الطالب إيداع كعالة مناسبة

ويجب أن يرفع الطالب أص  النزاع علىى المحكمىة المختصىة خىال  الثمانيىة أيىام التاليىة لصىدور األمىر فىإذا لىم 
 .يرفع فا هذا الميعاد أعتبر األمر كأن لم يكن

 ( 31) مــادة 
األمر برفض طلبه ولمن صدر عليه األمر التةلم منه أمىام القاضىا اآلمىر، وا يمنىع مىن ذلىك  صدر يجوز لمن

قيام الدعوى األصىلية أمىام المحكمىة ويكىون الىتةلم بىاإلجراءات المعتىادة لرفىع الىدعوى ويجىب أن يكىون الىتةلم 
ا كان باطالً  ًً وا   .مسببًا

ويجىوز الحكىم بتعيىين حىارس علىى المصىن  محى  النىزاع  ويحكم فا الىتةلم بتأييىد األمىر أو بتعديلىه أو بإلغائىه
تكون مهمته إعادة نشر أو عرض أو نصاعة أو اسىتخراج نسىخ للمصىن  علىى أن يىودع اإليىراد النىاتج خزانىة 
 .المحكمىىىىىىىىىىىىىىىة وتنتهىىىىىىىىىىىىىىىا الحراسىىىىىىىىىىىىىىىة باتعىىىىىىىىىىىىىىىا  ذوي الشىىىىىىىىىىىىىىىأن جميعىىىىىىىىىىىىىىىًا أو بحكىىىىىىىىىىىىىىىم القضىىىىىىىىىىىىىىىاء

 .ا يترتب على التةلم من األمر وق  تنعيذهو 

 ( 33) مــادة 
يجوز للمحكمة المطروح أمامها أص  النزاع بناء على طلب الم ل  أو من يقوم مقامه أن تقضا بإتال  نسخ 
أو صور المصن  الذي نشر بوجه غير مشروع والمواد التا استعملت فا نشره بشرط أا تكىون صىالحة لعمى  

علىى نعقىة الطىر  المسىئو ، علىى  آخر أو بتغيير معالم النسخ والمواد أو جعلها غير صالحة للعم  وذلىك كلىه
أنه يجوز للمحكمة إذا كىان حى  الم لى  سينقضىا بعىد فتىرة تقى  عىن سىنتين ابتىداء مىن تىاريخ صىدور الحكىم 

فقىرة أولىى أن تسىتبد  ( 4)بنىد ج،( 1)و( 6)وبشرط عدم اإلخال  بحقو  الم ل  المنصوص عليها فا المواد 
بيىت الحجىز التحعةىا وفىاء لمىا يقضىى بىه للم لى  مىن تعويضىات بالحكم بىاإلتال  أو تغييىر المعىالم الحكىم بتث

على أنه ا يجوز الحكم باإلتال  أو تغيير المعالم إذا كان النزاع المطىروح خاصىًا بترجمىة لمصىن  علىى اللغىة 
فقىىرة ألىىوى ويقتصىىر الحكىىم علىىى تثبيىىت الحجىىز التحعةىىا علىىى المصىىن  ( 94)العربيىىة بالمخالعىىة لحكىىم المىىادة 

 .اء لمىىىىىىىىىىىىىىىىىا تقضىىىىىىىىىىىىىىىىى بىىىىىىىىىىىىىىىىه المحكمىىىىىىىىىىىىىىىىىة للم لىىىىىىىىىىىىىىىى  مىىىىىىىىىىىىىىىىن تعويضىىىىىىىىىىىىىىىىىاتالمتىىىىىىىىىىىىىىىىرجم وفىىىىىىىىىىىىىىىى
 

وفا جميع األحوا  يكىون للم لى  بالنسىبة لدينىه الناشىح مىن حقىه فىا لتعىويض امتيىاز علىى صىافا ثمىن بيىع 
األشياء وعلى النقود المحجوز عليها وفاء له وا يتقىدم عليىه غيىر امتيىاز المصىروفات القضىائية والمصىروفات 

 .ك األشىىىىىىىىىىىىىىىىياء ولتحصىىىىىىىىىىىىىىىىي  تلىىىىىىىىىىىىىىىىك المبىىىىىىىىىىىىىىىىال التىىىىىىىىىىىىىىىىا تنعىىىىىىىىىىىىىىىى  لحعىىىىىىىىىىىىىىىىة وصىىىىىىىىىىىىىىىىيانة تلىىىىىىىىىىىىىىىى
 

 ( 31) مــادة 



نمىا يجىوز الحجىز علىى نسىخ المصىن  الىذي تىم نشىره ويشىم  هىذا الحكىم  ا يجوز الحجز على حى  الم لى  وا 
 .المصنعات التا يموت صاحبها قب  نشرها ما لم يثبت بصعة قاطعة أنه استهد  نشرها قب  وفاته

 ( 61) مــادة 

بقصد المحافةة على حقو  الم لى   يجوز أن تكون المبانا مح  حجز وا أن يقضى بإتالفها أو مصادرتها ا
 المعماري الذي تكون تصميماته ورسومه قد استغلت بوجه غير مشروع

 ( 69) مــادة 

 .لكىىىى  م لىىىى  وقىىىىع ااعتىىىىداء علىىىىى حىىىى  مىىىىن حقوقىىىىه ألمبينىىىىه فىىىىا هىىىىذا القىىىىانون الحىىىى  فىىىىا التعىىىىويض
 

يعتبر التراث الوطنا لمجتمع الكويت ملكًا عامًا للدولىة وتباشىر الدولىة ممثلىة فىا وزارة اإلعىالم حقىو  الم لى  
 . األدبية والمالية عليه

 
 

 الفصل الثانــي

 الجــزاءات

 ( 62) مــادة 

 .بالحبس مدة ا تزيد على سنة واحدة وبغرامة ا تزيد عن خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين يعاقب
 .مىن هىذا القىانون 92فقىرة أولىى و 4، 1، 6ك  اعتدى علىى حقىو  الم لى  المنصىوص عليهىا فىا المىواد . أ
مىن بىاع أو عىرض للبيىع أو للتىداو  أو أذاع علىى الجمهىور بىأي طريقىة كانىت أو أدخى  إلىى الىبالد أو  ك . ب

 .أخرج منها مصنعًا مقلداً 
  ك  من كش  أو سه  كش  برامج الحاسب اآللا قب  نشرها. ج
و البىث أو ك  من أزا  أو ساعد على إزالة حماية تنةيم أو تقيد إطىالع الجمهىور علىى المصىن  أو األداء أ. د

 .التسجي 
ويجوز للمحكمة أن تقضىى بمصىادرة جميىع األدوات المخصصىة للنشىر غيىر المشىروع إذا كانىت ات تصىلح إا 

 .لهذا النشر وكذلك بمصادرة جميع النسخ
ذا سىب  الحكىم علىى .كما يجوز لها أن تأمر بنشر الحكم فا جريدة واحىدة أو أكثىر علىى نعقىة المحكىوم عليىه وا  ارتكابه أحدى الجرائم المشار إليها فا هذه المادة وثبت ارتكابه خال  خمس سىنوات مىن تىاريخ  المتهم بعقوبة

الحكم النهائا جريمة من الجرائم السابقة جاز للمحكمة أن تقضى فيه فا هذه الجريمة بعقوبة تزيد على الحىد 
ة التىىا اسىىتغلت فىىا ارتكىىاب األقصىىى المقىىرر قانونىىًا بشىىرط أا تجىىاوز الزيىىادة نصىى  هىىذا الحىىد وبغلىى  المنشىىأ

 .الجريمة لمدة ا تزيد على ستة أشهر
 الباب الـرابـع 

 أحكــام ختاميــة

 

 ( 63) مــادة 

 :تسىرى أحكىام هىذا القىانون علىى مىا يلىا –مع عدم اإلخال  بأحكام ااتعاقيات الدولية النافذة فا دولة الكويت 
 
 .داخىىىىىىىىىى  الىىىىىىىىىىبالد أو خارجهىىىىىىىىىىا مصىىىىىىىىىىنعات المىىىىىىىىىى لعين مىىىىىىىىىىواطنا دولىىىىىىىىىىة الكويىىىىىىىىىىت التىىىىىىىىىىا تنشىىىىىىىىىىر. أ

 
مصنعات الم لعين العىرب مىن مىواطنا الىدو  األعضىاء فىا ااتعاقيىة العربيىة لحمايىة حقىو  الم لى  التىا . ب

 .تنشر فا أحدى هذه الدو 
 .مصنعات الم لعين األجانب التا تنشر ألو  مرة فا دولة الكويت. ج



مصنعات الم لعين مواطنا الدو  األعضاء فا اتعاقيىة المنةمىة العالميىة للحقىو  العكريىة التىا تنشىر ألو  . د
 . مرة فا أحدى هذه الدو 

 ( 66) مــادة 

تسرى أحكام هذا القانون على المصنعات المشار إليها فا المادة السىابقة الموجىودة فىا تىاريخ العمى  بىه علىى 
حمايىىة هىىذه المصىىنعات يجىىب أن يىىدخ  فيهىىا العتىىرة التىىا انقضىىت مىىن تىىاريخ الواقعىىة أنىىه بالنسىىبة لحسىىاب مىىدة 

 .المحددة لبدء سريان المدة إلى تاريخ العم  بهذا القانون
وتسرى أحكام هذا القانون على ك  الوقائع والعقود التالية لتاريخ العم  به ولو كانىت متعلقىة بمصىنعات نشىرت 

لعقود التا تمت قب  العم  بهىذا القىانون فىال تسىري عليهىا أحكامىه بى  تةى  أو عرضت أو مثلت قب  ذلك، أما ا
 . خاضعة لألحكام القانونية التا كانت سارية وقت تمامها

 ( 61) مــادة 

لهى اء المىوةعين الحى  فىا دخىو   ويكىون, .يندب وزير اإلعالم الموةعين الالزمين لتنعيىذ أحكىام هىذا القىانون
المطىىابع والمكتبىىات ودور النشىىر واألمىىاكن العامىىة التىىا تتعامىى  فىىا المصىىنعات الخاضىىعة ألحكىىام هىىذا القىىانون 
لضىىبط الواقعىىة والمىىواد موضىىوع المخالعىىة وتحريىىر المحاضىىر الالزمىىة، ولهىىم ااسىىتعانة برجىىا  الشىىرطة فىىا أداء 

 .وةائعهم عند الحاجة

لمخالعىىات التىىا يجىىوز الحكىىم فيهىىا بىىإغال  المنشىىأة يجىىوز لىىوزير اإلعىىالم أو يعوضىىه أن يىىأمر وبالنسىىبة علىىى ا
بإغال  المنشأة التا وقعت فيها المخالعة إلىى أن تىأذن النيابىة العامىة أو المحكمىة بعتحهىا أو يىتم العصى  فىا 

 . الدعوى
 ( 64) مــادة 

 .جميع الجرائم الناشئة عن تطبي  أحكام هذا القانونتتولى النيابة العامة التحقي  والتصر  واإلدعاء فا 

 ( 61) مــادة 

 .يلغا ك  نص يخال  أحكام هذا القانون
 ( 63) مــادة 

 .يصدر وزير اإلعالم القرارات الالزمة لتنعيذ هذا القانون

نشىىاء  جراءاتىىه والرسىىوم المسىىتحقة وا  السىىج  كمىىا يصىىدر وزيىىر اإلعىىالم قىىرار بتنةىىيم نةىىام إيىىداع المصىىنعات وا 
 .الخىىىىىىىىىىاص لقيىىىىىىىىىىد التصىىىىىىىىىىرفات الىىىىىىىىىىواردة علىىىىىىىىىىى المصىىىىىىىىىىنعات الخاضىىىىىىىىىىعة ألحكىىىىىىىىىىام هىىىىىىىىىىذا القىىىىىىىىىىانون

 
 ( 61) مــادة 

 . تنعيذ هذا القانون -ك  فيما يخصه –على الوزراء 

 أمير الكويت

 جابر األحمد الصباح
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