قانون رقم (  ) 51لسنة 2152م
بشأن حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة
بــاســم الشعــب :
رئيس الجمهورية :
بعد اإلطالع على دستور الجمهورية اليمنية .-وبعد موافقة مجلس النواب .

(أصدرنــــا القانـــون اآلتي نصــــه)
الفصل األول
التسمية والتعاريف

مادة ( : )5يسمى هذا القانون (قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة). .
مادة ( : )2ألغراض تطبيق هذا القانون يكون لأللفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة قرين
كل منها مالم يقتض سياق النص معنى آخر .
الجمهوريةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  :الجمهورية اليمنية.
الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو ارة  :و ارة الثقافة.
ا لةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو ير :و ير الثقافة.
الالئحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة :الالئحة التنفيذية لهذا القانون.
اإلدارة المختصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة :اإلدارة العامة للمصنفات والملكية الفكرية.
المحكمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة :المحكمة التجارية المختصة.
المؤلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةف :كةةل مبةةدع ابتكةةر بجهةةده أيةةا مةةن المصةةنفات األدبيةةة أو الفنيةةة أو
العلمية ،ويعتبر مؤلفا الشخص الذي ينسب إليه المصةنف سةوا
كان ذلك بذكر اسمه على المصنف أو بأي طريقة أخرى.
المصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنف :أي عمل أدبي أو علمي أو فني مبتكر أيةا كةان نوعةه أو طريقةة
التعبير عنه أو أهميته أو الغرض منه.
النشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر :وضع نسخ من المصنف في متناول الجمهةور بموافقةة المؤلةف
أو صةاحب الحقةوق المجةاورة أو مةن آلةه إليةه الحقةوق وبكميةةة
تفي بحاجة الجمهور.
برنةةةةةةامس الحاسةةةةةةب اآللةةةةةةي :مجموعةة مةن العبةارات أو التعليمةةات الةـ نمعبر عنهةا بكلمةةات أو
برمةةو أو بةةأي آةةكل آخةةر وبأمكانهةةا أن تجعةةل الحاسةةب اآللةةي
يؤدي أو ينفذ مهمة ما أو يعطي نتيجة ما.
الحقةةةةةةةةةةةةةـوق المجةةةةةةةةةةةةةاورة :الحقةةوق المتصةةلة بحةةق المؤلةةف التةةي يتمتةةع بهةةا فنةةانو األدا
ومنتجو التسجيالت الصوتية وهيئات اإلذاعة والتلفزيون.
المصةةنف السةةمعي البصةةري :المصةةنف الةةذي يتكةةون مةةن مجموعةةة مةةن الصةةور المترابطةةة
وتعطي انطباعا بـالحركة سوا كانه مصحوبة بالصةوت أم لةم
تكن.
نمنةةةتاس المصةةةنف السةةةمعي أو السةةةمعي الشةةخص الطبيعةةي أو ااعتبةةاري الةةذي يتةةولى إنتةةا المصةةنف
البصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةري :ويتحمل األعبا والمسئوليات المترتبة على ذلك.
المصةةةةةةةةةةةةنف الجمةةةةةةةةةةةةاعي :المصنف الذي يضعــه أكثـر من مؤلةف بمبـةـادرة وتوجيةه مةن
آخص طبيعي أو اعتباري يتكفل بنشةره باسةمه وتحةه إدارتةه،
ويندمس عمل المؤلفين لةه فةي الهةدل الةذي قصةد الوصةول إليةه
هذا الشخص.
المصةةةةةةةةةةةنف المشةةةةةةةةةةةتر  :المصنف الذي يشتر فةي تأليفةه أكثةر مةن مؤلةف سةوا أمكةن
فصل عمل كل منهم أو كان الفصل متعذر.
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المصةةةةةةةةةةةةةةنف المشةةةةةةةةةةةةةةتق:
التثبيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه:
التسةةةةةةةةةةةةةجيل الصةةةةةةةةةةةةةوتي:
نمنةةةةةتاس التسةةةةةجيل الصةةةةةوتي:
فنــانـةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةـو األدا :
األدا العلنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي:

اإلرسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةال:
هيئةةةةةةةةةةةةةةةةةات اإلذاعةةةةةةةةةةةةةةةةةة:
النقةةةةةةةةل إلةةةةةةةةى الجمهةةةةةةةةور:

النسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةخ:

األعمةةةةةةةةةةةةةال التطبيقيةةةةةةةةةةةةةة:

المصنف الذي يستمد أصله من مصنف سابق له في الوجود.
وضع المصنف في آكل مادي دائم.
تثبيه لألدا أو للصوت على دعامة.
الشخص الطبيعي أو ااعتباري الذي يتولى التسةجيل الصةوتي
ويتحمل األعبا والمسئوليات المترتبة على ذلك.
الممثلةةةون والمغنةةةون والموسةةةيقيون والراقصةةةون والمنشةةةدون
وغيةةرهم مةةن األآةةخان الةةذين يشةةتركون بةةأدائهم فةةي ابتكةةار
مصنف أدبي أو علمي أو فني أو في تعابير فلكلورية.
تنفيةةذ المصةةنف أو التسةةجيل الصةةوتي عةةن طريةةق العةةرض أو
العزل أو اإللقا أو السرد أو التمثيل أو الرقص أو بأية طريقةة
أخرى أمام الجمهور أو في األماكن العامة وذلك إما مباآةرة أو
بواسطة جها أو بأية وسيلة أخرى.
إرسال وبث المصنف السةمعي أو السةمعي البصةري أو لةألدا
أو لتسجيل المصنف أو األدا أو التسجيل الصوتي الموجةه إلةى
الجمهور بطريقة اسلكية أو عبر التوابع الصناعية.
الجهات أو الهيئات المناط بها مسؤولية البث اإلذاعةي السةمعي
أو السمعي البصري.
وضةةةع المصةةةنف أو األدا أو التسةةةجيل الصةةةوتي فةةةي متنةةةاول
الجمهةةور بةةأي وسةةيلة خةةالل اإلذاعةةة بحيةةث يمكةةن للجمهةةور
سماعه أو رؤيته أو اإلطةالع عليةه فةي الزمةان أو المكةان الةذي
يختاره الجمهور.
عمل نسخة أو أكثةر مةن مصةنف أو تسةجيل صةوتي أو أدا أو
برنامس إذاعي بأية طريقة وبأي آكل كان سوا كان ذلك مؤقتةا
أو دائما واسيما عن طريق الطبع أو التصوير الفوتةوغرافي أو
السةةينمائي أو التسةةجيل بالوسةةائر كاألآةةرطة أو ااسةةطوانات أو
األقران أو التسجيل الرقمي وما آابه ذلك.
جميع فروع الفنون التشكيلية

الفصل الثاني
الـمصنفات المحمية

مادة ( : )3أ-تتمتع بحماية هذا القانون المصنفات المبتكرة فةي مجةاات اآلداب والفنةون والعلةوم أيةا
كان نوعها أو آكلها أو قيمتها أو طريقةة التعبيةر عنهةا أو الغةرض مةن تأليفهةا وذلةك
بمجرد ابتكار المصنف ودون الحاجة إلى أي إجرا آكلي آخر.
ب-تشةةمل الحمايةةة القانونيةةة اليمنيةةين واألجانةةب الةةذين ينتمةةون إلةةى الةةدول األعضةةا فةةي
ااتفاقيات والمعاهدات الدولية للملكية الفكرية التي تكةون الةيمن طرفةا فيهةا  ،وبوجةه
خان ،المصنفات التالية :
 -5المصةةنفات المكتوبةةة أو المطبوعةةة كالكتةةب والكتيبةةات و المجةةالت والصةةحف
والمواقع االكترونية و النشرات وغيرها من المواد المكتوبة.
 -2المصنفات التي تنلقى آفاها كالمحاضرات والخطب والمواعظ.
 -3المصنفات الموسيقية سوا كانه مصحوبة بكلمات أم لم تكن.
 -4مصنفات التصوير الفوتوغرافي وما آابه ذلك.
 -1المصنفات التمثيليةة والمسةرحية والمسةرحيات الغنائيةة والموسةيقية ومصةنفات
التمثيل الصامه وتصاميم الرقص.
 -6المصنفات السمعية والسمعية البصرية.
 -7مصةةةنفات الرسةةةم بةةةالخطوط أو بةةةاأللوان ،والحفةةةر ،والزخرفةةةة ،والمنحوتةةةات
الحجرية ،والنقوش المعدنية أو الخشبية ،والمفروآات ،وأية مصنفات أخرى.
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 -8مصنفات الخرائر التخطيطية والمخططات الكروكية.
 -9المصنفات المجسمة المتعلقة بالجغرافيا أو الطبوغرافيا أو العلوم أو العمارة.
 -51بـرامس الـحـاسـب اآللي .
 -55قواعد البيانات إذا كانه مبتكرة من حيث ااختيار أو الترتيب لمحتوياتها.
 -52عنةةوان المصةةنف إذا كةةان مميةةزا ومبتكةةرا ولةةم يكةةن لفلةةا جاريةةا للدالةةة علةةى
موضوع المصنف.
ب-تستفيد من أحكام الفقرة السابقة المصنفات وموضوعات الحقوق المجاورة القائمة وقه
صةدور هةذا القةةانون آةريطة عةةدم دخولهةا فةةي الملةك العةةام مةن قبةةل ،وتبةين الالئحةةة
القواعد واإلجرا ات والمواعيد الخاصة بالحماية لهذه المصنفات والحقوق المجةاورة
وبد سريانها.
مادة ( : )4مع عدم اإلخالل بحماية المصنفات األصلية تشمل الحماية المصنفات المشتقة التالية :
 -5مصةةنفات الترجمةةة والتحةةوير والتلخةةيص والتعةةديل والشةةر والتحقيةةق والمصةةنفات
المشتقة من تعابير الفلكلور.
 -2مجموعةةات المصةةنفات والتعةةابير الفلكلوري ةة للتةةراا الشةةعبي التقليةةدي آةةريطة أن
تكون مبتكرة من حيث اختيار أو ترتيب محتوياتها.
مادة( )1ا تشمل الحماية في هذا القانون األمور التالية -:
 -5األفكةةةار واإلجةةةرا ات و أسةةةاليب العمةةةل وطةةةرق التشةةةغيل والمفةةةاهيم والمبةةةاد
والبيانات ولو كان معبر عنها أو موصوفة أو موضحه أو مدرجة في مصنف.
 -2الوثةةةائق الرسةةةمية كنصةةةون القةةةوانين واللةةةوائا واألوامةةةر الحكوميةةةة واألحكةةةام
القضائية وااتفاقيةات الدوليةة وسةائر الوثةائق الرسةمية وكةذا اللغةات أو الترجمةات
المنقول إليها.
 -3األخبار اإلعالمية التي يكون فحواها مجرد سرد بما يحصل من وقائع أو أحداا.

الفصل الثالث
حقـــــــوق المؤلف
الفرع األول
الحقـــــوق األدبـــية

مادة ( : )6يتمتع مؤلف المصنف بالحقوق األدبية التالية :
 -5الحق في تقرير نشر المصنف ألول مرة ،و تحديد طريقة النشر.
 -2الحق في نسبة المصنف إليه باسمه الحقيقي أو باسم مستعار أو بدون ذكر ااسم.
 -3الحةةق فةةي منةةع أي حةةذل أو تغييةةر أو إضةةافة أو تحريةةف أو تحةةوير أو تعةةديل علةةى
المصنف ,أوكل مساس آخر بذات المصنف يكون ضارا بشرفه أو بسمعته .
 -4الحةةق فةةي إجةةرا أي تعةةديل علةةى المصةةنف سةةوا بةةالتغيير أو التنقةةيا أو الحةةذل أو
اإلضافة .
 -1الحق في سحب المصنف من التداول إن وجدت المحكمة أسةبابا جديةة لةذلك  ،ويلةزم
المؤلف في هذه الحالة دفع تعويض عادل لمن آله إليه حقوق ااستغالل المالي.
مادة ( : )7الحقوق األدبية المنصون عليها في المادة السابقة من هذا القانون تعد حقوقا أبديةة غيةر
قابلة للتنا ل أو التقادم أو التصرل بها و تنتقل هذه الحقوق بعد وفاة المؤلةف إلةى ورثتةه
الشرعيين وإذا لم يكن للمؤلف وارا تتولى الو ارة مباآرة هذه الحقوق.

الفرع الـثاني
الحـقوق المالية وانتقالها

مادة (: )8أ – يتمتع المؤلف بحق استئثاري في الترخيص أو المنع ألي استغالل لمصنفه وبخاصةة
األعمال التالية :
 -5نسخ المصنف.
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 -2الترجمة أو التلخيص أو الشةر أو التحةوير أو التعةديل أو إعةادة التو يةع للعمةل
الموسيقي.
 -3تو يع نسخ من المصنف عن طريق البيع أو بأي طريقة أخرى ناقلة للملكية.
 -4تأجير بةرامس الحاسةب اآللةي والمصةنفات المثبتةة فةي تسةجيل صةوتي أو سةمعي
بصري.
 -1األدا العلني أو النقل إلى الجمهور.
ب -ا ينطبق حق التأجير المشار إليه في البند ( )4من الفقرة (أ) من هذه المادة علةى بةرامس
الحاسب اآللي إذا لم تكن هي نفسها الـمحـل األساسي للتأجير.
مةةادة ( : )9يتمتةةع مؤلةةف المصةةنفات الفنيةةة التشةةكيلية األصةةلية والمخطوطةةات الموسةةيقية واألدبيةةة
األصلية أو ورثته ،بحق المشاركة في نسبة تحددها الالئحة من صافي حصةيلة كةل بيةع
المصنفات التالية ألول تنا ل عن حق ااستغالل يقوم به المؤلف أو ورثته.
مادة ( : )51أ-تنتقل الحقوق الواردة في المادة ( )8من هذا القةانون عةن طريةق اإلرا أو التصةرل
القانوني.
ب-يجو للمؤلف نقل أيا من الحقوق الواردة فةي المةادة ( )8مةن هةذا القةانون آةريطة أن
يكون النقل أو التصرل مكتوبا ،ويحدد فيه الحق محل التصةرل مةع بيةان الغةرض
منه ومدة ااستغالل ومكانه.
يحق لمن آل إليه الحق طبقا لما ورد في الفقرة (ب) من هذه المةادة أن يمةارس بصةفتهالشخصية جميع الحقوق التي نقله إليه بما في ذلك نقل الحق إلى الغير.
مادة ( : )55المؤلف مالك لكامل الحقوق الماليةة علةى مصةنفه مةا لةم يتصةرل بهةا صةراحة كليةا أو
جزئيا ،وا يعتبر تصرل المؤلف بجز من حقوقةه الماليةة ترخيصةا منةه اسةتغالل أي
حق مالي آخر وفقا ألحكام هذا القانون.
مادة ( : )52يتقاضى المؤلف مقابال ماليا نقديا أو عينيا أو الجمع بينهما نليةر نقةل حةق أو أكثةر مةن
حقوق ااستغالل المالي إلى الغير علةى أسةاس المشةاركة فةي الحصةول علةى نسةبة مةن
اإليةةراد النةةاتس عةةن ااسةةتغالل أو بمبلةةم مقطةةوع ،وإذا تبةةين أن ااتفةةاق فيةةه غةةبن فةةاح
بحق المؤلف أو أصبا كذلك للرول طرأت بعد التعاقد جا للمحكمة إعةادة النلةر فةي
المقابل المالي المتفق عليه.
مادة ( : )53ا يعتبر تصرل المؤلف في النسخة األصلية للمصنف تنا ا عن الحقوق المالية علةى
هذا المصنف.
مادة ( : )54يعتبر باطال كل تصرل يقوم به المؤلف في مجموع إنتاجه الفكري المستقبلي.
مةةادة ( : )51تحةةل الةةو ارة محةةل المؤلةةف المتةةوفى فةةي مباآةةرة حقوقةةه الماليةةة إذا لةةم يكةةن لةةه وارا
آرعي ولم يكةن فةي حياتةه قةد نقةل حقوقةه الماليةة للغيةر لمةدة الحمايةة المشةار إليهةا فةي
الفصل السادس من هذا القانون.

الفصل الرابع
الحقوق المالية على المصنفات المشتركة والجماعية

مادة (: )56أ-إذا اآتر أكثر من آخص في تأليف مصنف مشتر اعتبر الجميع مالكين للمصةنف
بالتساوي ما لم يتفق كتابة على خالل ذلك.
ب-ا يجو ألي من الشركا في تأليف المصنف المشةتر اإلنفةراد فةي ممارسةة حقةوق
المؤلف علةى المصةنف إا بموافقةة جميةع آةركائه فةي التةأليف ،وإذا حصةل خةالل
بينهم يكون الفصل بينهم وديا أو عبر المحكمة.
يحق ألي من الشركا في تأليف المصنف المشتر رفع الةدعاوى عنةد وقةوع اعتةداعلى حق المؤلف.
مادة ( : )57إذا توفي أحد الشركا في تأليف المصنف المشتر  ،ولم يكةن لةه وارا آةرعي أو لةم
يوصي بها للغير يؤول نصيبه إلى باقي الشركا أو إلى ورثتهم ما لم يتفق على خةالل
ذلك  ،ما لم تكن هنا مصلحة عامة تقتضي تدخل المحكمة.
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مادة ( : )58إذا اآتر أكثر من آخص في تأليف مصنف مشتر  ،وكةان مةن الممكةن فصةل عمةل
كةةل مؤلةةف وتمييةةزه علةةى حةةدة ،جةةا ألي مةةنهم التفةةرد فةةي اسةةتغالل العمةةل الةةذي تةةولى
تأليفه.
مادة ( : )59تكون الحقةوق الماليةة علةى المصةنف الجمةاعي للشةخص الطبيعةي أو ااعتبةاري الةذي
بادر وتحمل المسؤولية في إنجا ونشر المصنف باسمه وتحه إدارته.
مادة ( : )21أ-عند اآترا أكثر من آخص في تأليف مصنف موسيقي غنائي يكةون لمؤلةف العمةل
الموسةةيقي ،دون غيةةره ،الحةةق فةةي التةةرخيص بةةاألدا العلنةةي لكامةةل المصةةنف أو
السما بتنفيذه أو بنشره أو عمل نسخ منه.
ب-يكون لمؤلف العمل األدبي في المصنف الموسيقي الحق في نشــر العمةل األدبةي فقةر
 ،وا يحق له التصرل بذات العمل ليكون أساسا لمصنف موسيقي آخر ما لم يتفةق
على خالل ذلك.
مةةةادة (: )25أ-يكةةةون لمصةةةمم الحركةةةات  ،دون غيةةةره ،فةةةي المصةةةنفات التةةةي تةةةؤدى بحركةةةات أو
استعراضةةات مصةةحوبة بموسةةيقى وكةةذلك المصةةنفات األخةةرى المماثلةةة ،الحةةق فةةي
الترخيص باألدا العلني لكامل المصنف أو السما بتنفيةذه أو بنشةره أو عمةل نسةخ
منه.
ب-يكةةون لمؤلةةف العمةةل الموسةةيقي فةةي المصةةنف المشةةتر حةةق التصةةرل فةةي العمةةل
الموسيقى فقر ،وا يحق له التصةرل بةذات الموسةيقى لتكةون أساسةا لمصةنف آخةر
ما لم يتفق على خالل ذلك.
مادة ( : )22يكون آريكا في تأليف المصنف السمعي أو السمعي البصري كل من ساهم فةي ابتكةار
المصنف ،ويعتبر آريكا على وجه الخصون :
 -5مؤلف السيناريو أو مؤلف الفكرة المكتوبة للمصنف.
 -2من قام بتحوير المصنف األدبي بشكل يجعله مالئما لمصنف سمعي بصري.
 -3مؤلف الحوار.
 -4مؤلف العمل الموسيقى إذا قام بتأليفها خصيصا للمصنف.
 -1نمخر المصنف.
 -6مؤلف المصنف السابق الذي استخر منه المصنف السمعي البصري.
مادة ( : )23يتولى نمنتاس المصنف السمعي البصري نيابة عن الشةركا فةي تةأليف المصةنف أو عةن
ورثتهم ،إجرا التعاقد مع الغير لعرض المصةنف أو اسةتغالله بأيةة طريقةة أخةرى دون
اإلخالل بالحقوق األدبية أو المالية لمؤلفي المصنف ما لم يتفق على خالل ذلك.
مادة ( : )24إذا امتنع أحةد الشةركا فةي تةأليف المصةنف السةمعي البصةري عةن إنجةا أو اسةتكمال
العمل المطلةوب منةه ألي سةبب مةن األسةباب يحةق ،فةي هةذه الحالةة ،ألي مةن الشةركا
اآلخرين استكمال هذا العمل ،ويعتبر مؤلفا بالنسبة لما أنجزه ،ويتمتع بةالحقوق المترتبةة
على ذلك.

5

الفصل الخامس
أصحاب الحقوق المجاورة
(فناني األدا ومنتجي التسجيالت الصوتية وهيئات اإلذاعة)

مادة (: )21أ-يتمتع فنان األدا بحقوق أدبية وتشمل هذه الحقوق ما يلي
 -5الحق في نسبة أدائه إليه.
 -2الحق في منع أي تحريف أو تشويه أو تعديل ألدائه.
ب-الحقوق األدبية المنصون عليها في الفقرة (أ) من هذه المةادة حقوقةا أبديةة غيةر قابلةة
للتنةةا ل أو التقةةادم أو التصةةرل بهةةا وتنتقةةل هةةذه الحقةةوق بعةةد وفةةاة فنةةان األدا إلةةى
ورثته الشرعيين ،وإذا لةم يكةن لفنةان األدا وارا حلةه الةو ارة محلةه فةي مباآةرة
هذه الحقوق.
مادة ( : )26يتمتع فنان األدا بحةق اسةتئثاري علةى أدائةه فةي الموافقةة أو منةع القيةام بةأي عمةل مةن
األعمال التالية :
 -5إذاعة أو نقل األدا الحي إلى الجمهور.
 -2تثبيه أو تسجيل األدا الحي في تسجيل صوتي.
 -3نسخ األدا المثبه في تسجيل صوتي.
 -4أول تو يةةع ألوجةةه أدائةه أو لنسةةخ منةةه مثبتةةة فةةي تسةةجيل صةةوتي علةةى الجمهةةور
سوا عن طريق البيع أو بأي طريقة أخرى ناقلة للملكية.
 -1استيراد نسخ من األدا المثبه في تسجيل صوتي.
 -6تأجير األدا المثبه في تسجيل صوتي.
 -7وضع األدا المثبه في تسجيل صوتي في متناول الجمهةور بوسةائر سةلكية أو ا
سلكية.
مادة ( : )27يتمتع نمنتاس التسجيالت الصوتية بحق استئثاري في الموافقة أو منع القيام بأي عمل مةن
األعمال التالية :
-5نسخ التسجيل الصوتي.
-2تو يع أصل التسجيل الصوتي أو لنسخ منه علةى الجمهةور عةن طريةق البيةع أو بةأي
طريقة أخرى ناقلة للملكية.
-3استيراد نسخ من التسجيل الصوتي.
-4تأجير التسجيل الصوتي.
-1وضع التسجيل الصوتي في متناول الجمهور بوسائر سلكية أو اسلكية.
مادة ( : )28تتمتع هيئة اإلذاعة والتلفزيون بحق استئثاري في الموافقة أو منةع القيةام بةأي عمةل مةن
األعمال التالية :
 -5تثبيه أو تسجيل أو نسخ البرنامس.
 -2إعادة بث البرنامس بالوسائل السلكية أو الالسلكية ونقلها إلى الجمهور.
مةةادة ( : )29تسةةري أحكةةام المةةواد ( )52.55.51مةةن هةةذا القةةانون علةةى التصةةرفات الةةواردة علةةى
الحقوق المالية ألصحاب الحقوق المجاورة .
مادة ( : )31في حالة استغالل تسجيل صوتي ألغراض تجارية ،عةن طريةق البةث أو األدا العلنةي
أو النقل إلى الجمهور ،يجب على المسةتغل دفةع مكافةأة عادلةة تةو ع مناصةفة بةين فنةان
األدا و نمنتاس التسجيل الصوتي ،ما لم يتفق على خالل ذلك.

الفصل الـسادس
مدة الحمايـة
الفرع األول
مدة حماية الحقوق المالية للمؤلف

مادة ( : )35تسري مدة حماية الحقوق المالية للمؤلف طيلة حياته ولمدة خمسين عاما بعد وفاته.
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مةةادة ( : )32تسةةري مةةدة حمايةةة الحقةةوق الماليةةة بالنسةةبة للمصةةنف المشةةتر طيلةةة حيةةاة مةةؤلفي
المصةةنف ولمةةدة خمسةةين عامةةا بعةةد وفةةاة آخةةر مةةن بقةةي حيةةا مةةن الشةةركا فةةي تةةأليف
المصنف.
مةةادة ( : )33تسةةري مةةدة حمايةةة الحقةةوق الماليةةة بالنسةةبة للمصةةنف الجمةةاعي والمصةةنف السةةمعي
البصةةةري لمةةةدة خمسةةةين سةةةنة اعتبةةةارا مةةةن بدايةةةة السةةةنة الميالديةةةة التاليةةةة ألول نشةةةرة
للمصنف ،وإذا لةم ينشةر المصةنف خةالل خمسةين سةنة مةن تةاريخ اإلنجةا تنقضةي مةدة
الحماية بانقضا خمسين سنة اعتبارا من بداية السنة الميالدية التالية إلنجا المصنف.
مادة ( : )34تسري مدة حماية الحقوق المالية بالنسبة للمصنف الذي ينشر دون ذكر اسم المؤلف أو
نشر باسم مستعار لمدة خمسين سنة اعتبارا من بدايةة السةنة الميالديةة التاليةة ألول نشةر
للمصنف وإذا كشف المؤلف عن آخصيته تكون مدة الحماية طبقا ألحكام المةادة ()35
من هذا القانون.
مادة ( : )31تسري مدة حماية الحقةوق الماليةة بالنسةبة لمصةنف األعمةال الفنيةة التطبيقيةة واألعمةال
الفوتوغرافية لمدة خمس وعشرين سنة اعتبارا من بداية السةنة الميالديةة التاليةة إلنجةا
المصنف.
مادة ( : )36أ-تحسب مدة الحماية من تاريخ أول نشةر للمصةنف بغةض النلةر عةن إعةادة النشةر إا
إذا أدخةةل المؤلةةف عنةةد إعةةادة النشةةر تعةةديال جوهري ةا عليةةه ،بحيةةث يمكةةن اعتبةةاره
مصنفا جديدا لتحسب له مدة حماية جديدة.
ب-إذا كان المصنف يتكون من عدة أجزا أو مجلدات نشرت مستقلة عن بعضةها فيعتبةر
كل جز أو مجلد مصنفا مستقال لغرض احتساب مدة الحماية.

الفرع الثاني
مدة حماية الحقوق المالية ألصحاب الحقوق المجاورة

مادة ( : )37تسري مدة حماية الحقوق المالية لفنان األدا لمدة خمسين سنة اعتبارا مةن بدايةة السةنة
الميالدية التالية لحدوا األدا الحي أو ألول تثبيه لألدا في تسجيل صوتي.
مادة ( : )38تسري مدة حماية الحقوق المالية ل نمنتاس التسجيل الصوتي لمدة خمسين سنة اعتبارا مةن
بداية السنة الميالدية التالية ألول نشر للتسةجيل الصةوتي ،وفةي حالةة عةدم النشةر خةالل
خمسين سنة من تةاريخ أول تثبيةه للتسةجيل الصةوتي ،تسةري مةدة الحمايةة اعتبةارا مةن
بداية السنة الميالدية التالية ألول تثبيه.
مادة ( : )39تسري مدة حماية الحقوق المالية لهيئات اإلذاعة والتلفزيون لمدة عشةرين سةنة اعتبةارا
من بداية السنة الميالدية التالية ألول بث للبرنامس.

الفصل الســابع
ااستثنا ات والقيود على الحقوق المالية

مادة ( : )41يجو دون إذن من المؤلف أو من آل إليه الحق القيام باألعمال التالية:
 -5ااستخدام الشخصي للمصنف عن طريق النسخ أو الترجمة أو ااقتباس أو المشةاهدة
التلفزيونية آرط أن ا يخل هةذا ااسةتخدام أو يلحةق ضةررا بالمصةالا المشةروعة
للمؤلف.
 -2استعمال المصنف ألغةراض التعلةيم أو التةدريب سةوا كةان منشةورا أم واردا ضةمن
برنةةامس إذاعةةي أو تلفزيةةوني أو تسةةجيل صةةوتي أو صةةوتي بصةةري وبالقةةدر الةةذي
يحقةةق الغةةرض مةةع اإلآةةارة إلةةى المصةةدر واسةةم المؤلةةف وبشةةرط أن ا يكةةون هةةذا
ااستعمال بقصد تحقيق ربا مادي.
 -3ااستشهاد بفقرات أو مقتطفات من مصةنف آخةر بهةدل اإليضةا أو الشةر أو النقةد
وبالقدر الذي يحقق الغرض مع اإلآارة إلةى المصةدر واسةم المؤلةف ،وينطبةق هةذا
ااستثنا أيضا على الفقرات المنقولة من المقاات والدوريات الصحفية.
 -4التقاط الصور الفوتوغرافية ألي كائن سبق تصويره فوتوغرافيا
7

مادة ( : )45أ-يجو دون إذن من المؤلف أو من صاحب الحق النسخ مةن صةحيفة أو دوريةة لمقةال
اقتصادي أو سياسي أو ديني أو لبرنامس إذاعي لةه ذات الطةابع ،أو نقةل هةذا المقةال
أو البرنامس إلى الجمهور وذلك في الحاات التي ا يكون حةق التصةريا بالنسةخ أو
النقةةل إلةةى الجمهةةور محفوظةةا بشةةكل صةةريا للمؤلةةف أو مةةن صةةاحب الحةةق طبقةةا
ألحكةةام القةةانون والقةةرارات والتعليمةةات المنفةةذة مةةع اإلآةةارة فةةي هةةذه الحالةةة إلةةى
المصدر واسم المؤلف إن وجد.
ب-يجةةو نسةةخ أي مصةةنف سةةمعي أو سةةمعي بصةةري يبةةث أثنةةا عةةرض إخبةةاري عةةن
األحةةداا الجاريةةة أو التصةةةوير الفوتةةوغرافي للحةةةدا ،وبثةةه عبةةةر أي مةةن وسةةةائل
اإلعةةالم وبالقةةدر الةةذي يحقةةق الغةةرض اإلعالمةةي مةةع اإلآةةارة إلةةى المصةةدر واسةةم
المؤلف إن وجد.
مادة ( : )42يجو للمكتبات العامة والهيئات والمؤسسات الثقافية والمعاهد التعليمية  ،دون إذن مةن
المؤلةةف أو مةةن صةةاحب الحةةق ،نسةةخ مصةةنف ،محمةةي طبقةةا ألحكةةام هةةذا القةةانون ،عةةن
طريق التصةوير الفوتةوغرافي أو مةا آةابهه آةرط أن يكةون النسةخ وعةدد النسةخ بالقةدر
الةةذي يفةةي باحتياجةةةات أنشةةطتها وأن ا يخةةةل هةةذا النسةةخ أو يلحةةةق ضةةررا بالمصةةةالا
المشروعة للمؤلف ،وعلى وجه الخصون يجو النسخ في الحاات التالية :
 -5النسخ لمقال منشةور أو لمصةنف قصةير أو مسةتخر مةن مصةنف إذا كةان الهةدل
مةةن النسةةخ حاج ةة الشةةخص الطبيعةةي فةةي اسةةتخدامه ألغةةراض إجةةرا الدراسةةات
واألبحةةاا آةةرط أن يكةةون النسةةخ لمةةرة واحةةدة أو علةةى فتةةرات متباعةةدة وفقةةا لمةةا
تحدده الالئحة.
 -2النسخ بهدل المحافلة على النسخة األصلية ،أو لتحل محلها إن فقدت أو تلفةه أو
أصبحه غير صالحة لالستخدام ويتعذر الحصول على بديل عنها بشةروط مقبولةة
أو نفذت طبعتها.
مادة ( : )43يجو لوسةائل اإلعةالم ،دون إذن مةن المؤلةف أو مةن آل إليةه الحةق ،أن تنشةر الخطةب
والمحاضةةرات واألحاديةةث وكةةذلك المرافعةةات القضةةائية أثنةةا النلةةر فةةي المنا عةةات
والمصنفات المعروضة علنا للجمهور مع اإلآارة إلى المصدر واسم المؤلف.
مادة ( : )44ا يجو للمؤلف أو صاحب الحق ،بعد نشةر المصةنف ،منةع الغيةر مةن عةرض أو أدا
أو تمثيةةةل أو إلقةةةا المصةةةنف أمةةةام جمةةةع عةةةائلي أو أمةةةام جمعيةةةة خيريةةةة أو فةةةي أثنةةةا
المناسبات الرسمية أو في منشأة تعليمية طالما كان ذلةك ا يسةتهدل تحقيةق عائةد مةادي
مباآر أو غير مباآر.
مادة( )41يجو دون إذن من المؤلف أو من صاحب الحق نسخ مصنف ،محمي طبقا ألحكةام هةذا
القانون ،استعماله في اإلجرا ات القضائية أو اإلدارية مع اإلآارة إلةى المصةدر واسةم
المؤلف.
مادة ( : )46يجو  ،بمعرفة الحائز الشرعي للنسةخة األصةلية لبرنةامس الحاسةب اآللةي ،عمةل نسةخة
احتياطية للنسخة األصلية لتحل محلها عند الفقدان أو التلف.
مادة ( : )47تنطبق ااسةتثنا ات الةواردة فةي المةادتين (  ) 46 ، 41مةن هةذا القةانون علةى أصةحاب
الحقةةةوق المجةةةاورة آةةةرط أن ا يخةةةل هةةةذا ااسةةةتعمال المشةةةروع للمصةةةنف أو لةةةألدا
بالحقوق األدبية للمؤلف أو لفنان األدا طبقا ألحكام هذا القانون.
مادة ( : )48أ-لكل يمني أن يطلب من الو ارة ترخيصا آخصيا غيةر حصةري وغيةر قابةل للتنةا ل
إلةةى الغي ةر وذلةةك للقيةةام ،دون إذن مةةن المؤلةةف أو مةةن صةةاحب الحةةق ،بالنسةةخ أو
الترجمةةة أو بهمةةا معةةا لمصةةنف ،محمةةي طبقةةا ألحكةةام هةةذا القةةانون ،لغةةرض تلبيةةة
ااحتياجات العامة للجمهور و لألغراض التعليمية والدراسات واألبحةاا ،ويصةدر
الترخيص من الو ير بقرار مسبب ويحدد فيه المقابل المادي العادل للمؤلف أو مةن
آل إليه الحق ،وتحدد الالئحة الحاات التي يةتم فيهةا التةرخيص بموجةب أحكةام هةذه
المادة والشروط واألوضاع المنلمة لذلك.
ب-ا ينمةةنا التةةرخيص المشةةار إليةةه فةةي الفقةةرة (أ) مةةن هةةذه المةةادة إا إذا أثبةةه طالةةب
التةةرخيص أنةةه سةةبق أن طلةةب مةةن صةةاحب الحةةق التصةةريا لةةه بالنسةةخ أو الترجمةةة
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و نرفا ةض طلبةةه أو أنةةه لةةم يةةتمكن مةةن العثةةور علةةى صةةاحب الحةةق بعةةد بةةذل الجهةةود
الال مة.

الفصل الثامن
إجـرا ات اإليداع

مادة ( : )49يجو ألي من المؤلفين أو من أصحاب الحقوق المجاورة طبقا لما تحدده الالئحة القيةام
بأيداع مصةنف أو تسةجيل صةوتي أو أدا أو برنةامس إذاعةي أو تلفزيةوني ،وذلةك بتقةديم
طلب إلى اإلدارة المختصة موقع منه أو من وكيله ويرفق البيانات والوثائق التالية :
 -5اسةةةم ونةةةوع المصةةةنف أو التسةةةجيل الصةةةوتي أو األدا أو البرنةةةامس اإلذاعةةةي أو
التلفزيوني.
 -2اسم وعنوان وصفة طالب اإليداع.
 -3نسةةةخة مةةةن المصةةةنف أو التسةةةجيل الصةةةوتي أو األدا أو البرنةةةامس اإلذاعةةةي أو
التلفزيةةةوني ويسةةةتثنى مةةةن ذلةةةك الصةةةور واللوحةةةات الزيتيةةةة والمائيةةةة والتماثيةةةل
والتصةةاميم واألعمةةال التةةي ا يوجةةد لهةةا إا أصةةل واحةةد فقةةر ،فيكتفةةى ،فةةي هةةذه
الحالة ،بأرفةاق صةورة لةذلك العمةل علةى ثالثةة أبعةاد تبةين وتوضةا آةكل وهيئةة
العمل ،وتحدد الالئحة أي استثنا ات أخرى بهذا الخصون.
 -4تقةةديم تعهةةد خطةةي مةةن طالةةب اإليةةداع بأحقيةةة ملكيتةةه للمصةةنف وفقةةا ألحكةةام هةةذا
القانون.
 -1نسةةخة مةةن التوكيةةل الصةةادر مةةن المؤلةةف أو صةةاحب الحقةةوق المجةةاورة مصةةادق
عليها إذا تم اإليداع بالوكالة.
-6دفةةع رسةةوم اإليةةداع التةةي تحةةددها الالئحةةة ويجةةب أن ا تزيةةد عةةن أي رسةةم حكةةومي
مشابه .
مادة ( : )11ا يترتب علةى عةدم القيةام باإليةداع اإلخةالل بالحمايةة المقةررة لحةق المؤلةف والحقةوق
المجاورة طبقا ألحكام هذا القانون.
مادة ( : )15تتولى اإلدارة المختصةة فحةص البيانةات والوثةائق المرفقةة بطلةب اإليةداع وقيةد الطلةب
في السجل المخصص لذلك وإجرا ات الطلب.
مادة ( : )12أ -تمنا الو ارة لطالب اإليداع آهادة إيداع مجانا لمرة واحدة.
ب-يدفع طالب اإليداع رسما مقابل الحصول على آهادة إيداع إضافية.
مةةادة ( : )13آةةهادة اإليةةداع تعةةد وثيقةةة علةةى صةةحة الوقةةائع أو الوثةةائق المودوعةةة ومرجعةةا لبيانةةات
حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
مادة ( : )14تلتزم الو ارة إصدار البيلوغرافية الوطنية للمصنفات الفنية فةي كةل عةام بحيةث تشةمل
فهرسة كاملة للمصنفات التي صدرت أو أودعه خالل العام.

الفصل التاسع
حماية المأثورات الشعبية أو تعابير الفلكلور

مادة ( : )11تشةةمل المةةأثورات الشةةعبية أو تعةةابير الفلكلةةور كةةل تعبيةةر يتمثةةل فةةي عناصةةر متميةةزة
تعكس التراا الشعبي التقليدي الذي نشأ في الجمهورية وبوجه خان :
 التعابير الشفهية مثل الحكايات واأللغا واألآعار الشةعبية واألناآةيد والموآةحات
الدينية.
 التعةةةابير الموسةةةيقية مثةةةل األغةةةاني الشةةةعبية المصةةةحوبة بموسةةةيقى والمقطوعةةةات
الموسيقية.
 التعابير الحركية مثل الرقصات الشعبية والمسرحيات واألآةكال الفنيةة والطقةوس
سوا تجسدت في آكل مادي أم لم تكن.
 التعابير الملموسة مثل -:
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أ-منتجةةات الفةةةن الشةةةعبي وبوجةةةه خةةةان الرسةةةومات بةةةالخطوط أو األلةةةوان علةةةى
الخشب أو الفسيفسا أو الصدل أو المعدن أو الجةواهر ،والحقائةب المنسةوجة
يدويا ،وأآغال اإلبرة والتطريز والمنسوجات والسجاد والملبوسات.
ب -اآلات الموسيقية.
 األآكال المعمارية.مادة ( : )16تعتبر المأثورات الشعبية أو تعابير الفلكلور ملكا عاما للدولةة وتباآةر الةو ارة حمايتهةا
واستغاللها وتطويرها ودعمها بكل السبل والوسائل القانونية.
مادة (: )17أ-تباآةر الةو ارة ممارسةة الحقةوق األدبيةة علةى المةأثورات الشةعبية أو تعةابير الفلكلةور
وحمايتها من أي تشويه أو تحوير وذلك بالتنسيق مع الجهات األخرى ذات العالقة.
ب-يجةةب علةةى مةةن يسةةتعمل أو يسةةتغل المةةأثورات الشةةعبية أو تع ةابير الفلكلةةور أن يةةذكر
المصدر بالطريقة المناسبة وفقا لما تحدده الالئحة.
مادة( )18ا يجةةةو اسةةةتغالل المةةةأثورات الشةةةعبية أو تعةةةابير الفلكلةةةور إا بتةةةرخيص صةةةادر مةةةن
الو ارة  ،ويعد محال للترخيص بوجه خان :
 -5النسخ.
 -2األدا العلني أو النقل إلى الجمهور.
 -3تو يع ننسخ بمقابل لغرض ااستغالل واانتفاع.
مادة ( : )19ا ينعد اعتدا على المأثورات الشعبية أو تعابير الفلكلور :
 -5ااستخدام الذي يتم في اإلطار التقليدي أو العرفي الذي ا يهدل إلى الربا.
 -2ااقتباس أو استعمال مقتطفات بغرض ابتكار مصنف جديد.
مادة ( : )61تنطبق ااستثنا ات الواردة في الفصل السابع من هةذا القةانون علةى المةأثورات الشةعبية
أو تعابير الفلكلور.
مةةادة ( : )65ينحلةةر اسةةتيراد أو تو يةةع نسةةخ المصةةنفات الفلكلوريةةة أو نسةةخ الترجمةةات للفلكلةةور
الوطني إا بترخيص مسبق من الو ارة.

الفصل العاآر
إدارة الحقوق المالية لحق المؤلف والحقوق المجاورة

م ةادة ( : )62تنشةةأ بموجةةب أحكةةام هةةذا القةةانون إدارة عامةةة تسةةمى اإلدارة العام ةة لحقةةوق المؤلةةف
والحقوق المجاورة  ،وتحدد الالئحة التنفيذية مهامها واختصاصاتها.
مادة ( )63على كةل المسةتغلين والمنتفعةين الةذين يقومةون باسةتغالل المصةنفات واألدا ات الخاصةة
باألعضةةا المنضةةمين ل ة دارة العامةةة لحقةةوق المؤلةةف والحقةةوق المجةةاورة دفةةع المقابةةل
المادي لالستغالل بما فةي ذلةك النسةخة الخاصةة عةن األجهةزة والوسةائر المتعةددة المعةدة
لالستنساخ أو للتخزين المستوردة والمصنعة محليا.

الفصل الحادي عشر
اإلجرا ات التحفلية والتدابير الحدودية
والجزا ات والتعويضات
الفرع األول
اإلجرا ات التحفلية

مادة ( : )64للمحكمة بنا على طلب من المؤلف أو من له حقوق المؤلف أو من يخلفهمةا ،فةي حالةة
ااعتةةةدا علةةةى أي مةةةن الحقةةةوق الةةةواردة فةةةي هةةةذا القةةةانون ،أن تةةةأمر باتخةةةاذ أي مةةةن
اإلجرا ات التحفلية التالية :
 -5وقف التعدي على الحق المحمي طبقا ألحكام هذا القانون.
 -2توقيةةةع الحجةةةز علةةةى نسةةةخ المصةةةنف محةةةل ااعتةةةدا وكةةةذلك علةةةى المةةةواد التةةةي
استخدمه في عمل تلك النسخ.
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 -3إثبات األدا العلني بالنسبة إليقاع أو تمثيل أو إلقا مصنف أمام الجمهور ومنع
استمرار العرض القائم أو حلره مستقبال.
 -4تعيين حارس قضائي على المصنف محل النزاع تكون مهمته إعادة نشر أو
عرض أو صناعة أو استخرا نسخ للمصنف على أن يودع اإليراد الناتس عن
ذلك في خزينة المحكمة ،وتنتهي الحراسة بتسوية الخالل سوا كان ذلك
بطريقة ودية أو عن طريق المحكمة.
 -1حصر اإليراد الناتس من النشر أو العرض بمعرفة خبير يندب لذلك إذا اقتضى
الحال وتوقيع حجز على اإليراد .
مادة ( : )61على المحكمة ،قبل أن تصدر األمةر باتخةاذ اإلجةرا التحفلةي طبقةا للمةادة السةابقة مةن
هةةذا القةةانون ،أن تةةأمر طالةةب اإلجةةرا أن يةةودع خزينةةة المحكمةةة ضةةمانة ماليةةة كافيةةة
تقةةدرها المحكمةةة وذلةةك لضةةمان منةةع التعسةةف فةةي الطلةةب ولضةةمان التعةةويض عةةن أي
أضرار قد تلحق بالمتخذ ضده اإلجرا إذا لم يكن طالب اإلجرا محقا في طلبه.
مادة (: )66أ-تأمر المحكمة ،بنا على طلةب ممةن اتخةذ ضةده اإلجةرا التحفلةي طبقةا للمةادة ()64
مةةن هةةذا القةةانون ،بألغةةا اإلجةةرا التحفلةةي إذا لةةم يقةةم طالةةب اإلجةةرا برفةةع دعةةوى
بأصةةةل النةةةزاع إلةةةى المحكمةةةة خةةةالل ثمانيةةةة أيةةةام التاليةةةة لصةةةدور األمةةةر بةةةاإلجرا
التحفلي.
ب -عنةةد إلغةةا المحكمةةة ل جةةرا التحفلةةي المتخةةذ طبقةةا للمةةادة ( )64مةةن هةةذا القةةانون،
بسةةبب انقضةةا مةةدة رفةةع الةةدعوى المنصةةون عليهةةا فةةي الفقةةرة السةةابقة أو بسةةبب
تعسةةف طالةةب اإلجةةرا أو لتبةةين عةةدم وجةةود فعةةل تعةةد أو خطةةر مةةن وقةةوع تعةةد،
للمحكمة ،بنا على طلب ممن اتخذ ضده اإلجرا التحفلي خالل ثالثةين يومةا مةن
تاريخ انقضا مةدة رفةع الةدعوى أو صةدور األمةر باإللغةا  ،أن تةأمر لةه بتعةويض
مناسب لألضرار الناآئة عن اإلجرا المتخذ.
مادة ( : )67يجو للمحكمة أن تتخذ أيا من اإلجرا ات المنصون عليهةا فةي المةادة ( )64مةن هةذا
القانون بصورة تحفلية دون إخطار المدعى عليةه وفةي غيابةه وذلةك فةي الحةاات التةي
يحتمل أن يؤدي التأخير فيها إلةى إلحةاق ضةرر علةى صةاحب الحةق يتعةذر تعويضةه أو
يؤدي إلى ضياع أدلة تثبه التعدي ،وإخطار الطرل المتخذ ضده هذه اإلجةرا ات فةور
تنفيذها ،ويجو فةي هةذه الحالةة لمةن اتخةذ ضةده اإلجةرا أن يطلةب عقةد جلسةة لسةماع
أقواله وعلى المحكمة أن تأمر بأبقا أو تعديل أو إلغا اإلجرا التحفلي.
مةةةةادة ( : )68يجةةةةو لمةةةةن صةةةةدر أمةةةةر المحكمةةةةة بةةةةرفض طلبةةةةه ،أو لمةةةةن صةةةةدر ضةةةةده األمةةةةر،
الةةةةتللم أمةةةةام المحكمةةةةة مصةةةةدرة األمةةةةر خةةةةالل عشةةةةرين يومةةةةا مةةةةن تةةةةاريخ صةةةةدور
األمةةةر ،ويكةةةون الةةةتللم وفةةةق اإلجةةةرا ات المعتةةةادة لرفةةةع الةةةدعوى وتفصةةةل المحكمةةةة
في التللم إما بتأييده أو إلغائه كليا أو جزئيا.
مةةةادة ( : )69دون اإلخةةةالل بةةةأي حقةةةوق أخةةةرى متاحةةةة لمالةةةك الحةةةق فةةةي رفةةةع دعةةةوى قضةةةائية ,
وحةةةق المةةةدعى عليةةةه فةةةي أن يطلةةةب مةةةن المحكمةةةة إعةةةادة النلةةةر ..للمحكمةةةة أن تةةةأمر
بةةةأتالل المصةةةنفات المقرصةةةنة والةةةتخلص منهةةةا مةةةع مراعةةةاة المةةةادة ( )71مةةةن هةةةذا
القانون .

الفرع الثاني
التدابير الحدودية

مةةادة ( : )71يجةةو لمالةةك الحةةق فةةي مصةةنف إذا كةةان لديةه أسةةباب مشةةروعة لالرتيةةاب فةةي حةةدوا
استيراد لمصنفات مقر صنه تنتحل حقوقةه أن يتقةدم بطلةب كتةابي إلةى المحكمةة إليقةال
اإلفرا عن تلك المصنفات مةن قبةل الجمةار آةريطة أن يقةدم أدلةة كافيةة تثبةه وجةود
تعد ظاهر على حقوقه وكةذلك تقةديم وصةف مفصةل للمصةنف المقةر صةن ويجةب علةى
المحكمة إبالغ مقدم الطلب خالل فترة عشرة أيام في حالة قبول الطلب .
مةةةةادة (: )75أ -يجةةةةو للمحكمةةةةة أن تطلةةةةب مةةةةن مقةةةةدم الطلةةةةب تقةةةةديم ضةةةةمانات ماليةةةةة أو كفالةةةةة
معادلةةة تكفةةي لحمايةةةة المةةدعى عليةةةه ،والسةةلطات المختصةةة للحيلولةةةة مةةن إسةةةا ة
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اسةةةةةتعمال الحقةةةةةوق وا يجةةةةةو أن تشةةةةةكل هةةةةةذه الضةةةةةمانة أو الكفالةةةةةة المعادلةةةةةة
رادعا غير معقول يحول دون اللجو إلى هذه اإلجرا ات .
ب -يجةةةةب علةةةةى الفةةةةور إخطةةةةار المسةةةةتورد والمتقةةةةدم بطلةةةةب وقةةةةف اإلفةةةةرا بقةةةةرار
وقةةةف اإلفةةةرا عةةةن المصةةةنفات المقرصةةةنة مةةةع مراعةةةاة المةةةادة ( )68مةةةن هةةةذا
القانون .
مةةةادة ( : )72إذا لةةةم يةةةتم إبةةةالغ سةةةلطة الجمةةةار  ،خةةةالل مةةةدة ا تتجةةةاو عشةةةرة أيةةةام عمةةةل مةةةن
تةةةاريخ إخطةةةار مقةةةدم الطلةةةب بقةةةرار إيقةةةال اإلفةةةرا عةةةن المصةةةنفات المقرصةةةنة ،
بأنةةةه تةةةم الشةةةروع فةةةي اإلجةةةرا ات القضةةةائية اتخةةةاذ قةةةرار حةةةول موضةةةوع الةةةدعوى
فأنةةةةه يةةةةتم اإلفةةةةرا عةةةةن المصةةةةنفات آةةةةريطة أن يكةةةةون قةةةةد تةةةةم االتةةةةزام بالشةةةةروط
األخرى المتصلة بأستيرادها وتصديرها .
مةةةادة (: )73للمحكمةةةة صةةةالحية أن تةةةأمر مقةةةدم طلةةةب وقةةةف اإلفةةةرا عةةةن المصةةةنفات المقرصةةةنة
بةةةةدفع تعةةةةويض مناسةةةةب عةةةةن أي ضةةةةرر لحةةةةق بالمسةةةةتورد والمرسةةةةل إليةةةةه ومالةةةةك
الحق نتيجة وقف اإلفرا عن المصنفات .
مةةةادة ( : )74دون اإلخةةةالل بحمايةةةة المعلومةةةات السةةةرية  ،للمحكمةةةة صةةةالحية مةةةنا مالةةةك الحةةةق
والمسةةةةتورد فرصةةةةة كافيةةةةة لمعاينةةةةة أي مصةةةةنفات تحتجزهةةةةا سةةةةلطة الجمةةةةار بغيةةةةة
إثبات ادعا اتهم .
مةةادة ( : )71للمحكمةةة عنةةد حصةةولها علةةى أدلةةة ظاهريةةة علةةى وجةةود تعةةد علةةى حةةق مةةن حقةةوق
المؤلةةةف  ،صةةةالحية التصةةةرل تلقائيةةةا لوقةةةف اإلفةةةرا عةةةن المصةةةنفات المقرصةةةنة ،
ويجو للمحكمة لتحقيق ذلك القيام باآلتي :
أ-أن تطلةةةب فةةةي أي وقةةةه مةةةن مالةةةك الحةةةق تقةةةديم أيةةةة معلومةةةات يمكةةةن أن تسةةةاعدها
في ممارسة صالحياتها .
ب-إخطةةةةةار المسةةةةةتورد وطالةةةةةب الحةةةةةق علةةةةةى الفةةةةةور بقةةةةةرار وقةةةةةف اإلفةةةةةرا عةةةةةن
المصنفات .
تعفةةةةى السةةةةلطات العامةةةةة والمسةةةةؤولين الرسةةةةميين مةةةةن التعةةةةرض ألي إجةةةةرا اتجزائية عند اتخاذ إجرا ات أو قصد اتخاذها بحسن نية .
مةةةةادة ( : )76تسةةةةتثنى مةةةةن تطبيةةةةق األحكةةةةام الةةةةواردة فةةةةي هةةةةذا الفةةةةرع الكميةةةةات الضةةةةئيلة ذات
الصةةةبغة غيةةةر التجاريةةةة التةةةي تةةةرد ضةةةمن أمتعةةةة المسةةةافرين أو المرسةةةلة فةةةي طةةةرود
صغيرة .

الفرع الثالث
الجــــزا ات

مادة ( : )77دون اإلخالل بأيةة عقوبةة أآةد منصةون عليهةا فةي أي قةانون آخةر ،يعاقةب بغرامةة ا
تقل عن (خمسمائة ألف لاير يمني) أو الحبس مدة ا تقل عن آهر حسب جسامة الجنةرم
كل من ارتكب أي من المخالفات التالية :
 -5ااعتةةةدا علةةةى أي حةةةق أدبةةةي أو مةةةالي للمؤلةةةف أو صةةةاحب الحقةةةوق المجةةةاورة
المنصون عليها في القانون.
 -2بيةةةع أو تةةةأجير أو عةةةرض أو اسةةةتيراد أو تصةةةدير أو وضةةةع للتةةةداول مصةةةنف أو
تسةةجيل صةةوتي أو برنةةامس إذاعةةي ،محمةةي طبقةةا ألحك ةام هةةذا القةةانون ،دون إذن
كتابي مسبق من المؤلف أو صاحب الحقوق المجاورة.
 -3تقديم بيانات أو معلومات غير صحيحة أو مزورة بهدل اإليداع.
 -4تقليد مصنف أو تسجيل صوتي أو برنةامس إذاعةي منشةور فةي الجمهوريةة أو فةي
الخار  ،مع العلم بعمل التقليةد ,وبيعةه أو عرضةه للبيةع أو للتةداول أو ل يجةار أو
تصديره إلى خار الجمهورية.
 -1مخالفة أحكةام المةادتين ( )18 ، 17مةن هةذا القةانون أو القيةام بتحريةف أو تشةويه
تعابير الفلكلور.
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مادة ( : )78للمحكمة أن تقضي بمضاعفة عقوبة الحبس أو الغرامة في حالة تكرار ارتكاب أي مةن
المخالفات المنصون عليهــا فةي المةادة ( )77مةن هةذا القةانون  ..وفةي جميةع األحةوال
يجةةو للمحكمةةة عنةةد صةةدور حكةةم باإلدانةةة أن تةةأمر باتخةةاذ أي مةةن اإلجةةرا ات التاليةةة
كعقوبات تكميلية :
 -5مصادرة النسخ محل المخالفة.
 -2مصادرة األدوات والمعــدات التي استخدمه في ارتكـاب المخالفة.
 -3إغالق دار النشر أو المحل أو المؤسسة أو الشةركة التةي اسةتخدمها المحكةوم عليةه
في ارتكاب المخالفة لمدة ا تزيد عن ستة أآهر وفي حالة تكرار ارتكاب المخالفة
يكون اإلغالق بصورة نهائية ،وفي جميع األحوال تقضي المحكمةة بةأتالل النسةخ
المقلدة.
 -4نشر الحكم الصادر باإلدانة في جريدة يومية على نفقة المحكوم عليه.

الفرع الرابع
التـعويـــــض

مادة ( : )79للمحكمة بنا على طلب المؤلف أو صاحب الحقوق المجةاورة الحكةم علةى مةن اعتةدى
عليه بالتعويض العادل عن األضةرار الماديةة والمعنويةة التةي تسةبب بهةا المعتةدي علةى
هذه الحقوق  ،كما يجو للمحكمةة تحميةل المعتةدي أتعةاب ونفقةات ومصةاريف الةدعوى
والمحاماة .
مادة ( : )81يعاقةب كةل مةن خةالف أي حكةم آخةر مةن أحكةام هةذا القةانون بغرامةة ماليةة ا تقةل عةن
خمسين ألف لاير يمني.

الفصل الثاني عشر
األحكام العامة والختامية
مادة ( : )85مع عدم اإلخالل بالحمايةة الممنوحةة لحقةوق المؤلةف والحقةوق المجةاورة بموجةب هةذا
القانون  ،يجةو للةو ارة وقةف تةداول أي مصةنف يةؤدي إلةى المسةاس بأحكةام الشةريعة
اإلسالمية أو اآلداب العامة مالم يصدر حكم قضائي بات يقضي بخالل ذلك .
مادة ( : )82على جميع دور النشةر ومحةال إنتةا التسةجيالت الصةوتية وغيرهةا المةرخص لهةا مةن
الةةو ارة بمزاولةةة مهنةةة النشةةر أو النسةةخ أو التو ي ةع أو البيةةع للمصةةنفات أو التسةةجيالت
الصةةةةوتية أو األدا ات أو بةةةةرامس اإلذاعةةةةة وعلةةةةى هةةةةذه المحةةةةال ااحتفةةةةاظ بالوثةةةةائق
والمستندات التي تخولها القيام بذلك مةن صةاحب الحةق أو ورثتةه الشةرعيين سةوا كةان
المصنف من داخل الجمهورية أم من خارجها ،وتحدد الالئحة ماهيةة البيانةات المطلوبةة
للمصنفات من خار الجمهورية.
مةةةادة ( : )83ا يصةةةر بنشةةةر أو عةةةرض أو تةةةداول أي مصةةةنف أيةةةا كةةةان نوعةةةه دون اسةةةتيفا
الشروط التالية :
 -5أن يرفق مع المصنف آهادة من المنشأ تبةين اسةم المؤلةف أو مةن تةم التنةا ل إليةه
عن حق ااستغالل.
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 -2أن يرفق مع المصنف تصريا من المورد أو مالكه بةالعرض أو التةداول موضةحا
فيه المنطقة الجغرافية والمكانية التي يصر بالعرض أو التداول في نطاقها.
 -3أن يرفق مع المصنف آهادة من المورد تفيد دفع حقوق النشةر سةوا كةان بةاألدا
العلني أو عن طريق عمل نماذ من المصنف أو نسخه للتو يع.
مادة ( : )84تتضمن الحماية الخاصة بحقوق المؤلف عمليات نشر المخطوطات المحفوظةة فةي دار
المخطوطات والمكتبات العامة أو الخاصة وا يجو لمحقق النص التراثةي ااعتةراض
على قيام الغير بتحقيق النص نفسه مرة أخرى وتبين الالئحة األحكةام التفصةيلية المنفةذة
لهذه المادة.
مةةادة (: )81أ-تنمةةنا صةةفة مةةأموري الضةةبر القضةةائي لمةةوظفي الةةو ارة المكلفةةين بتنفيةةذ أحكةةام هةةذا
القةةانون الةةذي يصةةدر بتسةةميتهم قةةرار مةةن النائةةب العةةام ولعةةدد محةةدود بنةةا علةةى
عرض الو ير.
ب-يجةةو لمةةأموري الضةةبر القضةةائي بصةةفتهم الةةواردة فةةي الفقةةرة (أ ) مةةن هةةذه المةةادة
دخول وتفتي

المحالت والمخا ن التي تقوم ببيع أو تو يةع أو تةأجير أو عةرض أو

نسخ أو إنتةا المصةنفات أو التسةجيالت الصةوتية أو األدا ات أو البةرامس اإلذاعيةة
وإثبةةات الوقةةائع المخالفةةة لهةةذا القةةانون والحجةةز والتحةةر اإلداري وضةةبر المةةواد
والنسخ والوسائل التي استخدمه في ارتكةاب أي مةن المخالفةات المنصةون عليهةا
في هذا القانون ،وذلك بموجب إذن من النيابة العامة بالندب للتحقيق  ،وفقا للشروط
واألوضاع المبينة في قةانون اإلجةرا ات الجزائيةة  ..وفةي جميةع األحةوال ا يجةو
لمةةأموري الضةةبر القضةةائي القيةةام بةةأي إجةةرا مةةن إجةةرا ات التحقيةةق عةةن طريةةق
الندب إا إذا وقعه الجريمة بالفعل وأصبحه محققة الوجود.
مادة ( : )86تنمنع المصنفات المقلدة من الدخول إلى أراضي الجمهورية.
مادة ( : )87تختص المحكمة التجارية بنلر الدعاوى في المنا عات التي تنشأ نتيجةة تطبيةق أحكةام
هذا القانون.
مةةادة ( : )88تنلغةةى األحكةةام المتعلقةةة بحقةةوق المؤلةةف الةةواردة فةةي القةةرار الجمهةةوري بالقةةانون رق ةم
( )59لسنة 5994م بشأن الحق الفكري كما ينلغى أي نص أو حكةم يتعةارض مةع أحكةام
هذا القانون.
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مادة ( : )89إن نفاذ هذا القانون ا يلغى حةق الجمهوريةة فةي ااسةتفادة مةن فتةرة السةما الممنوحةة
بموجةةب ااتفاقيةةات والمعاهةةدات الدوليةةة للملكيةةة الفكريةةة للةةدول األقةةل نمةةوا أو أي فتةةرة
سما إضافية لتهيئتها بتطبيق القانون بصورة فاعلة.
مادة ( : )91تصةدر الالئحةة التنفيذيةة بقةرار مةن رئةيس مجلةس الةو را بنةا علةى عةرض الةو ير
وبعد موافقة مجلس الو را خالل فترة ا تزيد عن ستة أآهر .
مادة ( : )95يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية – بصنعا
بتاريخ  / 3 :رمضان 5433 /هـ
الموافق / 22 :يوليو 2152/م
عبد ربه منصور هادي
رئيس الجمهـوريــــة
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