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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان

قانون حقوق امل�ؤلف واحلقوق املجاورة
الف�صل الأول
تعاريف
املــادة ( ) 1
فـي تطبيـ ــق �أحكام ه ــذا القان ــون  ،يق�صـد بالكلمات والعبارات التالية املعنى املبي ــن قرين
كل منها ما مل يقت�ض �سياق الن�ص غري ذلك :
الــــوزارة :
وزارة التجارة وال�صناعة .
الــوزيـر :
وزير التجارة وال�صناعة .
املــ�ؤلـــف :
ال�شخ�ص الطبيعي الذي يبتكر امل�صنف .
املــ�صـنف :
كل �إنتاج مبتكـ ــر فـي املجال الأدبي �أو الفني �أو العلم ــي �أيا كـان نوع ــه �أو طريقة التعبري عنه
�أو �أهميته �أو الغر�ض منه .
االبتكار :
الطابع الإبداعي الذي ي�ضفي الأ�صالة والتميز على امل�صنف .
امل�صنف اجلماعي :
امل�صنف الذي يبتكر بوا�سطة جمموعة من امل�ؤلفني بتوجيه من �شخ�ص طبيعـي �أو اعتبــاري
يتـوىل ن�ش ـ ــره با�سمـ ـ ــه وعلــى م�سـ ـ�ؤوليته وحت ــت �إ�شـ ــرافه  ،وتكـ ــون في ــه جهــود املـ ـ�ؤلفني
مندرجة �ضمن الهدف العــام للم�صنف  ،ومـن غري املمـكن ف�صـل �إ�سهـام كـل مـ�ؤلف فيـه على
حدة ومتييزه ب�صورة م�ستقلة .
امل�صنف امل�شرتك :
امل�صنف الــذي ي�سـاهم فـي ابتكاره �أكرث مـن مـ�ؤلف � ،سواء �أكان ف�صل م�ساهمة كل منهم فيه
ممكنا �أم ال  ،وال يندرج �ضمن امل�صنفات اجلماعية .
امل�صنف امل�شتق :
امل�صنـ ــف الذي ي�ستمـ ــد �أ�صـلـ ــه م ــن م�صنـف موجـ ــود كالرتجمات والتحويرات والتعديالت
املو�سيقية والتغيريات الأخرى .
امل�صنف ال�سمعي الب�صري :
امل�صنف املكـون مـن �سل�سلـة مـن ال�صور املرتابطـة التـي تعطي انطباعا باحلركة وم�سجلة
على و�سائط �أو على دعامات �أخرى � ،سواء �أكانت تلك ال�صور م�صحـوب ــة �أم غ ـ ــري م�صح ــوبـة
بال�ص ــوت  ،كامل�ص ـ ـن ـفــات ال�سينمائية .
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م�صنف الفن التطبيقي :
كل �إبتكـ ــار فن ــي ذي وظ ــائف نفعي ــة ول ــو ك ــان مـدجمــا فـي �أداة معـدة لال�ستخدام فـي �إنتاج
م�صنوعات تقليدية �أو �صناعية .
م�صنف الت�صوير الفوتوغرافـي :
ك ــل ت�سجي ــل لل�ضوء �أو ل�شعاع �آخر على دعامة  ،ينتج �أو ميكن �إنتاج �صورة منه � ،أيا كانت
التقنية التي �أجنز بها .
تعبريات الفلكلور الوطني :
كل نت ــاج متميز يج�س ــد الرتاث ال�شعب ــي التقليدي الذي ن�ش�أ وتطور وا�ستمر فـي �سلطنة
عمان تعبريا عن الهوية الثقافية التقليدية التي تنتق ــل عرب الأجي ــال  ،والـ ــذي ال مي ــكن
ن�سبت ــه �إىل مـ ـ�ؤلف معـل ــوم  ،وي�شمل بوجه خا�ص :
�أ  -التعب ـ ـي ــرات ال�شفهي ـ ــة  ،كاحلكـ ــايـ ـ ــات والأم ـ ـثــال والألـ ـغ ــاز ال�شعبيـ ـ ــة والق�صائـد
وغريها .
ب  -التعبريات املو�سيقية  ،كالأغاين ال�شعبية امل�صحوبة ب�آالت العزف .
ج  -التعـ ـب ــريات احلركيـ ــة كالرق�صـ ــات والع ـ ــرو�ض الفنيـ ــة ال�شعب ـي ــة والطقو�س ذات
الطابع ال�شعبي التقليدي .
د  -التعبــريات امللمو�سـ ـ ــة وت�شم ـ ــل جــمي ـ ــع منتجـ ـ ــات الف ـ ــن ال�شـعـ ـب ـ ــي الت�شكيلـ ـ ــي
كال ــر�ســومــات باخلطــوط والألوان و�أعــمال النح ــت والفخار واخلزف واملن�سوجات
والأزياء وال�سجاد والآالت املو�سيقية التقليدية والأ�شكال املعمارية .
الن�سخ :
عمل ن�سخة �أو �أكرث مطابقة للأ�صل من م�صنف �أو �أداء �أو ت�سجيل �صـ ــوتي �أو برنام ــج
�إذاع ــي ب�ص ــورة مبا�شــرة �أو غـ ــري م ــبا�شـ ــرة ب�أي طريقة  ،كالطباعة �أو الت�صوير �أو الت�سجيل
�أو التخزين الإلكرتوين الدائم �أو امل�ؤقت .
الن�شـــــــــــر :
طرح ن�سخ ملمو�سة  -مبوافقة �صاحب احلق  -من م�صنف �أو �أداء مثبت �أو ت�سجيل �صوتي
�أو برنامج �إذاعي للجمهور بـ ـ ـ�أيـ ـ ــة و�سيلـ ــة ك ــانت وبكمي ـ ــات معـ ــقولة بغـ ـ ــر�ض البيـ ـ ــع �أو
الإيجـ ــار �أو الت�سلي ــف العـ ــام �أو �أي ت�صـ ــرف �آخ ــر ناقـ ــل للملكية �أو احليازة .
الت�سجيل ال�صوتي :
تثبيت لأ�صوات �أداء �أو �أ�صوات �أخرى �أو لتمثيل لها  ،ما مل يكن ذلك �ضمن تثبيت مل�صنف
�سمعي ب�صري .
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منتج الت�سجيل ال�صوتي :
ال�شخ ــ�ص الطبيع ــي �أو االعتـبــاري ال ــذي يتول ــى امل�س�ؤوليـ ــة عــن �إجنــاز الت�سجي ــل ال�صوتــي
الأول .
منتج امل�صنف ال�سمعي الب�صري :
ال�شخـ�ص الطبيعي �أو االعتــباري الذي يتوىل امل�س�ؤولية عــن �إجناز م�صنف �سمعي ب�صري .
احلقوق املجاورة :
حقوق فناين الأداء ومنتجي الت�سجيالت ال�صوتية وهيئات الإذاعة .
فنانو الأداء :
الأ�شخا�ص الذين ميثلون �أو يغنون �أو يلقون �أو ين�شدون �أو يعزفون �أو يرق�ص ــون �أو يـ ـ�ؤدون
ب�أيــة طــريق ــة كان ــت  ،م�ص ــنف ــات �أو تعب ــريات فلكلورية وطنية .
امللك العام :
امللك الذي ي�شمل جميع امل�صنفات امل�ستبعدة من احلماية �أو التي انق�ضت فـي تاريخ العمل
بهذا القانون مــدة احلمايــة املقــررة للحق ــوق املالي ـ ــة عليهـ ـ ــا �أو الت ـ ــي تنقـ ــ�صي تلك امل ـ ــدة
بالن�سب ــة لها وفق ــا لأحك ــام هذا القانون .
الإذاعة :
بث الأ�ص ـ ــوات �أو ال�ص ـ ــور والأ�ص ـ ــوات �أو بــث متثي ـ ــل لهـ ــا ب ــو�س ــائـل ال�سـلكي ـ ــة  -مبـ ـ ــا فـي
ذلك الأقمـ ــار الإ�صطنـ ــاعيـ ــة  -لي�ستقب ــلهــا اجلمهور  ،ويعترب من قبيل الإذاعة بث �إ�شارات
م�شفرة فـي احلاالت التي تتاح فيها للجمهور و�سيلة فك الت�شفري من قبل هيئات الإذاعة
�أو مبوافقتها  ،وال يعتـ ــرب من قبيـ ــل الإذاع ــة الب ــث من خ ــالل �شبكـة احلا�سب الآيل �أو �أي
بث �آخر يتيح لأفراد اجلمهور كل على حدة اختيار زمان ومكان ا�ستقباله .
الأداء العلني :
كــل عمــل مـوجـه للجمهــور بطــريقــة مبــا�شــرة �أو ب ـ�أي و�سيـلــة �أخرى ويكون من �ش�أنه
�إن�شاء �صلة مبا�شرة بني امل�صنف واجلمهور .
النقل للجمهور :
البـ ـ ــث ال�سلكـ ـ ــي �أو الال�سلكـ ـ ــي ل�ص ـ ــور �أو �أ�ص ـ ــوات �أو ل�صـ ـ ـ ــور و�أ�ص ــوات مل�صنـ ــف �أو �أداء �أو
ت�سجيل �صوتي �أو برنامج �إذاعي  ،بحيث ميكن  -عن طريق البث وحده  -للجمهور من
غري �أفراد العائلة والأ�صدقاء املقربني ا�ستقبال �أي مما تقدم فـي �أي مكان غري املكان الذي
يبد�أ منه البث وبغ�ض النظر عن الزمان �أو املكان الذي يتم فيه هذا اال�ستقبال مبا فـي ذلك
اتاحتها للجمهور بحيث ميكن الو�صول �إليها فـي �أي زمان �أو مكان يختاره املتلقي منفردا
عرب جهاز احلا�سب الآيل �أو �أية و�سيلة �أخرى .
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هيئات الإذاعة :
اجلهـات التـي تقـوم بالبث الال�سلـكي للأ�صـوات �أو لل�صـور والأ�صــوات �أو لتمثيل لها .
التدابري التقنية الفعالة :
�أية تقنية �أو �أداة �أو مكون يتحكم �أثناء ت�شغيله العادي فـي الو�صول �إىل م�صن ــف �أو �أداء
مثـ ــبت �أو ت�سجـ ـي ــل �ص ــوت ــي �أو برن ــام ــج �إذاع ــي � ،أو حتمي �أي من حقوق امل�ؤلف �أو احلقوق
املجاورة .
معلومات �إدارة احلقوق :
املعلومـ ــات التـي تك ـ ــون مرفـ ـ ـقــة بن�سخة من امل�صن ــف �أو الأداء املثب ــت �أو الت�سـجيــل ال�صـوت ــي
�أو الــربنامج الإذاعــي واملعلـومــات التــي تظهر لدى نقل �أي منها �أو �إتاحته للجمهور وحتدد
ما ي�أتي :
�أ  -تعــري ــف امل�صــنف �أو الأداء املثب ـ ــت �أو الت�سـجـيـ ــل ال�ص ــوتـ ــي �أو الربنامج الإذاعي .
ب  -م�ؤل ـ ــف امل�صـ ـنـ ــف �أو فـ ـن ـ ـ ــان الأداء �أو من ـتـ ــج الت�سجيل ال�صوتي �أو هيئة الإذاعة .
ج  -مال ــك �أي ح ـ ـ ــق على امل�صنـ ـ ـ ــف �أو الأداء املث ـ ـب ـ ـ ـ ــت �أو الت�سـ ـجـ ـيـ ـ ــل ال�صوت ـ ــي �أو
الربنامج الإذاعي .
د � -أحك ـ ـ ــام و�شـ ـ ـ ــروط ا�ستخ ـ ــدام امل�صن ـ ـ ــف �أو الأداء املثبـ ـ ـ ــت �أو الت�سجيـ ـ ــل ال�صوت ــي
�أو الربنامج الإذاعي .
هـ � -أية �أرقام �أو �شفرات متثل تلك املعلومات .
التثبيت :
كل جت�سيد لل�صور �أو للأ�صوات �أو لكليهما �أو لتمثيل لأي من ذلك ميكن من خالله �إدراكها
�أو ن�سخها �أو نقلها بو�سيلة منا�سبة .
مزود اخلدمة :
�أ  -موفر �أو م�شغل خدمات على �شبكة الإنرتنت �أو خدمات النفاذ �إىل تلك ال�شبكة �أو
خدمات الت�سهيالت املرتبطة بها .
ب  -بالن�سب ــة للتو�صي ــالت امل�ؤقت ــة  ،موفر خدمة الإر�سال �أو التو�صيالت الرقمية
املبا�شــرة لالت�صــاالت بني نقاط يحددهـ ــا املنتفــع وذلك مل ــادة فـي حيــازة املنتف ــع
وم�ضمون من اختياره ودون تعديل ملحتوى املادة التي يتم �إر�سالها �أو ا�ستالمها .
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الف�صـــل الثانــــي
نطــاق احلمايـــة
املــادة ( ) 2
تتمتـع باحلمايـ ــة مبوجــب �أحكـ ــام ه ــذا القانـ ــون امل�صنف ـ ــات الأدبيـ ــة والفني ـ ـ ــة والعلميـ ـ ــة
املبتك ــرة ب�ص ــرف النظ ــر عـ ــن قيمـ ــة تلك امل�صن ـف ـ ـ ــات �أو نـ ــوعه ــا �أو طريقة التعبري عنها �أو
الغر�ض من ت�أليفها  ،وت�شمل احلماية بوجه خا�ص امل�صنفات الآتية :
�أ  -الكتب والكتيبات واملقاالت والن�شرات وغريها من امل�صنفات املكتوبة .
ب  -برامـ ــج احلا�س ــب الآلــي وقـ ــواعـ ــد البيانات �س ـ ــواء �أكـ ــانـ ــت مـ ـق ـ ــروءة من احلا�سب
الآيل �أم من غريه .
ج  -امل�صنفـ ــات التي تلق ــى �شفاه ــة  ،كاملحا�ضـ ــرات واخل ـط ــب واملناقـ�شـات واملواعظ
و�أي م�صنفات �شفهية�أخرى .
د  -م�صن ـفـ ــات الدرام ــا واملو�سي ـق ــى والرقــ�ص والتمـ ـث ـي ـ ــل ال ــ�ص ــامـ ــت (البانتومامي)
وغريها من م�صنفات الأداء التمثيلي .
هـ  -امل�ؤلفات املو�سيقية امل�صحوبة وغري امل�صحوبة بكلمات .
و  -امل�صنفات ال�سمعية الب�صرية .
ز  -م�صن ــفات الـر�س ــم باخلط ــوط والأل ــوان والأ�شكال املعمارية والنح ــت والطباعة
على احلجر والأقم�شة واخل�شب واملعادن و�أية م�صنفات �أخرى مماثلة فـي جمال
الفنون اجلميلة .
ح  -امل�صنفات الفوتوغرافية وما مياثلها .
ط  -م�صنفات الفنون التطبيقية والت�شكيلية �سواء �أكانت يدوية �أم �صناعية .
ي  -الر�سومـ ـ ـ ــات التو�ضيحيـ ـ ـ ــة واخلرائـ ــط اجلغرافيـ ـ ـ ــة والر�سومـ ــات التخطيطي ـ ـ ـ ــة
وامل�صنـ ـف ــات املجـ ــ�سمــة " ثــالثـ ـي ــة الأب ـع ـ ــاد " املتعلقــة باجلغرافيا �أو الطبوغرافيا
�أو العمارة .
ويتمتع باحلماية عنوان امل�صنف �إذا كان مبتكرا .
املــادة ( ) 3
تتمتع �أي�ضا باحلماية مبوجب �أحكام هذا القانون ما يلي :
�أ  -امل�صنفات امل�شتقة .
ب  -جمموعات امل�صنفات  ،كاملو�سوعــات التي ت�شكل ابتك ــارات فكري ــة من حيث اختيار
وترتيب حمتوياتها .
ج  -جمموعات مقتطفات البيانات �أو املواد الأخرى التي ت�شكـل ابتك ــارات فكرية من
حيث اختيار وترتيب حمتوياتها .
وال تخل احلماية املن�صو�ص عليها فـي الفقرات الثالث ال�سابقة ب�أي من حقوق
امل�ؤلف .
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املــادة ( ) 4
ال ت�شـ ـمــل احلمايـ ــة جم ـ ــرد الأف ـك ـ ــار و�إج ـ ــراءات و�أ�سالي ـ ــب العـم ــل واملفاهـ ـيــم الريا�ضي ــة
واملبادئ واالكت�شافات والبيانات .
كذلك ال ت�شمل احلماية ما ي�أتي :
�أ  -الوثائـ ــق الر�سميـ ــة كالقوانـ ــني واللوائ ــح والـ ـقـ ـ ــرارات واالتف ــاق ـ ـي ـ ــات واملعاهدات
الدولية والأحكام الق�ضائية و�أحكام املحكمني والقرارات ال�صادرة من اللجان
الإدارية ذات االخت�صا�ص الق�ضائي والرتجمات الر�سمية لأي من ذلك .
ب  -الأنباء اليومية والأحداث اجلارية التي تكون جمرد �أخبار �صحفية  .ومع ذلك
يتمتع باحلماية كل ما ذكر فـي البندين ال�سابقني �إذا كان متميزا فـي جمعه �أو
ترتيبه �أو ب�أي جمهود فكري جدير باحلماية .
الف�صل الثالث
حــقــوق امل�ؤلـــــــف
�أوال  :احلقوق الأدبية
املــادة ( ) 5
يتمتع امل�ؤلف بحقوق �أدبية غري قابلة للتقادم �أو الت�صرف فيها وهي :
�أ  -احلق فـي ن�سبة امل�صنف �إليه بالطريقة التي يحددها .
ب  -هذا البند ملغي مبوجب املر�سوم ال�سلطاين رقم . 2008/132
ج  -احلق فـي منع �أي حتريف �أو ت�شويه �أو تعديل �أو �أي م�سا�س مب�صنفه يكون من
�ش�أنه الإ�ضرار ب�شرفه �أو �سمعته .
ويقع باطال بطالنا مطلقا الت�صرف فـي �أي من تلك احلقوق �سواء �أكان الت�صرف
بعو�ض �أم بغري عو�ض .
ويبا�شر اخللف العام للم�ؤلف من بعده هذه احلقوق  ،وتبا�شر الوزارة تلك احلقوق
فـي حالة عدم وجود خلف عام للم�ؤلف .
ثانيا  :احلــقـــوق املــاليــة
املــادة ( ) 6
يتمتع امل�ؤلف �أو خلفه العام باحلقوق املالية اال�ستئثارية الآتية :
�أ  -ن�سخ م�صنفه .
ب  -ترجمة م�صنفه �إىل لغة �أخرى �أو �إعداد م�صنفات م�شتقة من امل�صنف املحمي �أو
�إعادة توزيعه مو�سيقيا �أو تعديله �إىل �شكل �آخر .
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ج  -الت�صرف فـي �أ�صـ ــل �أو ن�سـ ــخ من م�صن ـفـ ــه للجم ـ ـه ــور بالبيــع �أو ب�أي ت�صرف �آخر
ناقل للملكية .
د  -ت�أجـ ــري �أ�ص ــل �أو ن�سخ من م�صنفـ ـ ــه املج�سـد فـي ت�سج ـ ـ ـي ــل �صـ ــوتي �أو من م�صنفـ ــه
ال�سينمائـ ــي �أو من م�صنف ــه الذي يكـ ــون عـ ـبــارة ع ــن برنامج حا�سب �آيل  ،وذلك
لأغرا�ض جتارية .
هـ  -الأداء العلني مل�صنفه .
و  -نقل م�صنفه للجمهور .
ز � -إذاعة م�صنفه .
املــادة ( ) 7
ال ي�س ــري حق الت�أج ــري على برام ــج احلا�سـ ــب الآيل ما مل يك ــن الربنامج ذاته هو حمل
الت�أجري  ،كما ال ي�سري هذا احلق على امل�صنفات ال�سمعية الب�صرية �إذا كان من �ش�أنه
الإ�ضرار با�ستخدامها العادي .
املــادة ( ) 8
للم�ؤلف �أو خلفه الت�صرف للغري فـي كل �أو بع�ض حقوقه املالية املن�صو�ص عليها فـي هذا
القانون �أو الرتخي�ص له با�ستغاللها  ،وذلك مبوجب عقد مكتوب يحدد فيه احلق حمل
الت�صرف والغر�ض من الرتخي�ص ومدة الرتخي�ص ومكانه  ،ويبقى امل�ؤلف مالكا لكل ما
مل يتنازل عنه �صراحة من حقوق .
ومع ع ــدم الإخــالل بحقوقــه الأدبيــة املن�صــو�ص عليهـا فـي هــذا القـانون  ،ال يجوز للم�ؤلف
القيام ب�أي عمل يكون من �ش�أنه تعطيل ا�ستغالل احلق حمل الت�صرف �أو الرتخي�ص .
املــادة ( ) 9
يجـ ــوز للم�ؤلـ ــف �أو خلفـ ــه الإتـفاق على �أن يتقا�ضى مقابال نقديا �أو عينيا نظري الت�صرف
للغري فـي �أي من حقوقه املالية على امل�صنف �أو الرتخي�ص له با�ستغاللها على �أ�سا�س ن�سبة
من عائد اال�ستغالل �أو على �أ�سا�س مبلغ جزافـي �أو على كال الأ�سا�سني .
املــادة ( ) 10
يكـ ــون الرتخيــ�ص با�ستغالل م�صنف جم�سد فـي ت�سجيل �صوتي مبوافقة امل�ؤل ــف وكاف ــة
�أ�صحــاب احل ـقــوق الأخ ــرى على امل�صن ــف كامل�ؤدي �أو املنت ــج جمتمعني  ،وال تغني موافقة
�أي منهم عن موافقة الآخرين .
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املــادة ( ) 11
م ــع ع ـ ــدم الإخ ـ ــالل ب�أحكـ ــام املــادة (  ) 8من هذا القانون  ،يق ــع الت�ص ــرف �أو الرتخيـ ــ�ص
با�ست ـغـ ــالل �أي من احل ـق ــوق امل ــالـيــة على م�صنفــات برام ــج وتطبيق ــات احلا�س ـ ــب الآلـ ـ ــي
وقواعد البيانات فـي احلدود الواردة فـي العقد املحـ ــرر �أو املرف ــق بالربنام ــج �ســواء �أكـ ــان
مو�ضحا على دعامة الربنامج �أم ظهــر على �شا�شة احلــا�سب الآيل لدى التحميـل �أو التخزين ،
ويلت ــزم م�شرتي الربنامج �أو م�ستخدمه بال�شروط الواردة فـي ذلك الرتخي�ص .
املــادة ( ) 12
ال ي ــرتت ــب على ت�صرف امل�ؤلف فـي �أ�صل �أو ن�سخ من م�صنفه � -أيا كان نوع الت�صرف -
التنازل عن �أي من حقوقه املالية الأخرى على هذا امل�صنف  ،ومع ذلك اليجـ ـ ــوز �إلــزام
املت�ص ـ ــرف �إليـه بـ�أن ميك ــن املـ�ؤل ــف مـن ن�سـخ امل�صنف �أو عر�ض ن�سخت ـ ـ ــه الأ�صلية �أو نقله
للجمهور ما مل يتفق كتابة على غري ذلك .
املــادة ( ) 13
ال يج ـ ــوز احلجـ ــز على حقـ ــوق امل�ؤل ــف املالية تنف ــيذا حلكم ق�ضــائي ولكــن يجوز احلجز
على ن�سخ امل�صنف الذي مت ن�شره  ،ومع ذلك ف�إن امل�صنفات التي يتوفـى م�ؤلفوها قبل
ن�شرها ال يجوز احلجز عليها ما مل يثبت ب�صفة قاطعة �أنهم ا�ستهدفوا ن�شرها قبل وفاتهم .
املــادة ( ) 14
يـ ـقـع باطـ ـ ــال بط ــالنا مطل ـق ــا كل ت�ص ــرف للمـ ـ�ؤلف فـي جمم ــوع �إن ــتاجــه امل�ستقبلي من
امل�صنفات .
الف�صـــل الرابـع
احلــقــوق املجــــاورة
املــادة ( ) 15
يتمتع فنانو الأداء بحقوق �أدبية غري قابلة للتقادم �أو الت�صرف فيها وهي :
�أ  -احل ــق فـي ن�سـ ـب ــة �أدائـ ـهــم �إلي ـه ــم �سواء �أكان الأداء حـ ـي ـ ــا �أم مث ــبتا � ،إال فـي احلاالت
التي متليها طريقة ا�ستخدام الأداء .
ب  -احلــق فـي منع �أي حتـريف �أو ت�شويه �أو تعديل فـي �أدائهم �أو �أي م�سا�س به يكون
من �ش�أنه الإ�ضرار ب�شرفهم �أو ب�سمعتهم .
ويقع باطال بطالنا مطلقا الت�صرف فـي �أي من هذه احلقوق � ،سواء �أكان
الت�صرف بعو�ض �أم بغري عو�ض .
ويبا�شر اخللف العام لفناين الأداء من بعدهم احلقوق املن�صو�ص عليها فـي هذه
املادة  ،وتبا�شر الــوزارة تلك احلقوق فـي حالة عدم وجود خلف عام لفناين الأداء .
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املــادة ( ) 16
يتمتع فنانو الأداء باحلقوق املالية اال�ستئثارية التالية :
�أ � -إذاعة �أدائهم غري املثبت ( احلي ) �أو نقله للجمهور .
ب  -تثبيت �أدائهم غري املثبت ( احلي ) .
ج  -منع ا�ستغالل �أدائهم غري املثبت ( احلي ) ب�أية طريقة دون احل�صول على ترخي�ص
مكتوب م�سبق منهم .
د � -إتاحة �أ�صل �أو ن�سخ من �أدائهم املثبت للجمهور بالبيع �أو ب�أي ت�صرف �آخر ناقل
للملكية .
هـ -ت�أجري �أ�صل �أو ن�سخ من �أدائهم املثبت للجمهور لأغرا�ض جتارية .
و � -إذاعة �أدائهم املثبت �أو نقله للجمهور .
ز  -ن�سخ �أدائهم املثبت .
وال ي�سري حكم هذه املادة فـي حالة موافقة فناين الأداء على �إدراج �أدائهم �ضمن
م�صنف �سمعي ب�صري .
املــادة ( )17
يتمتع منتجو الت�سجيالت ال�صوتية باحلقوق املالية اال�ستئثارية التالية :
�أ  -ا�ستغالل ت�سجيالتهم ال�صوتية ب�أية طريقة كانت مبا فـي ذلك الن�سخ �أو الت�أجري .
ب � -إتاح ـ ــة ت�سجيالتهـ ـ ــم ال�صوتيـ ــة الأ�صلي ــة ون�س ــخ منها للجمهـ ــور بالبي ــع �أو ب ـ�أي
ت�صرف �آخر ناقل للملكية .
ج � -إذاعة ت�سجيالتهم ال�صوتية �أو نقلها �إىل اجلمهور بطريقة �أخرى .
املــادة ( ) 18
تتمتع هيئات الإذاعة باحلقوق املالية الإ�ستئثارية التالية :
�أ  -تثبيت ون�سخ و�إذاعة و�إعادة �إذاعة براجمها ونقلها �إىل اجلمهور .
ب  -من ــع الغـ ـي ــر مــن نقـ ـ ــل الت�سجيـ ـ ــل التلفزيونـ ــي لرباجم ـهـ ــا �إىل اجلمه ـ ـ ــور دون
احل�صول على ترخي�ص مكتوب م�سبقا .
ويحظر على الغيــر ت�سجيــل �أو ن�ســخ �أو ت�أجيــر �أو �إعــادة بث �أو �إتاح ــة �أو نقــل تلك
الربامج �إىل اجلمهور ب�أية و�سيلة كانت .
املــادة ( ) 19
ت�سري �أحكام املواد (  ) 14 ، 12 ، 10 ، 9 ، 8من هذا القانون على الت�صرفات التي ترد على
احلقوق املالية لأ�صحاب احلقوق املجاورة كما ت�سري على هذه احلقوق �أحكام املــادة ( . ) 13
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الف�صل اخلام�س
اال�ستخدامات احلرة للم�صنفات
املــادة ( ) 20
مع ع ـ ــدم الإخـ ــالل بحق ــوق امل�ؤل ـ ــف الأدبي ــة املن�صو�ص عليه ــا فـي ه ــذا القانـ ــون  ،تكـ ـ ــون
ا�ستخدام ــات امل�صنفــات م�شروع ــة دون موافقــة امل�ؤلــف �شريطة ذكر امل�صدر وا�سم امل�ؤلف -
�إذا ما �أ�شري �إليهما فـي امل�صنف  -و�أال تتعار�ض تلك اال�ستخدامـ ــات مــع اال�ستغ ــالل املع ــتاد
للم ــ�ص ــنف �أو الأداء �أو الت�سجـ ـيــل ال�ص ـ ــوتي �أو تـ ــ�ض ــر بـ ــ�ص ــورة غـ ــري معــقولة بامل�صالـ ــح
امل�شروع ــة للم�ؤلــف �أو امل�ؤدي �أو منتج الت�سجيل ال�صوتي  ،وذلك فـي احلاالت التالية :
 - 1نـ ـق ــل فق ــرات من م�ص ــنف حممي مـ ـتــاح للجمـه ـ ــور بطريقة قانونيــة و�إدراجها
فـي م�صنف �آخر لغايات الإي�ضاح �أو ال�شرح �أو النقد وفـي احلدود وبالقدر الذي
تربره هذه الغايات .
 - 2ا�ستخ ــدام امل�صنف فـي اجتماع ــات داخ ــل نط ــاق الأ�سرة �أو لطالب داخل من�ش�أة
تعليمي ــة للإي�ضاح ولغايات التعليم �أو التدري�س وجه ــا لوجـ ــه ويف احلدود التي
تربرها هذه الغايات  ،و�أن يكون ذلك بدون مقابل مبا�شر �أو غري مبا�شر .
 - 3عمـل ن�سخ ــة واح ــدة من م�صنــف حممــي بوا�سطـ ــة اجلهات املن ــوط به ـ ــا حف ــظ
الوثائق �أو املكتبـات العامة �أو مراكز التوثيق غــري التجاريـة �أو م�ؤ�س�سات التعلي ــم
�أو امل�ؤ�س�ســات العلمي ــة �أو الثقافي ــة فـي �أي من احلالتني الآتيتني :
�أ � -أن يكـ ــون الن�سخ ملـ ـق ــال من ــ�شـ ـ ــور �أو مل�ص ـن ــف ق�صـ ـي ــر لـ ـغــر�ض تلبيــة حاجـ ــة
�شخ�ص طبيعي لال�ستخدام فـي درا�سة �أو بحث  ،على �أن يك ــون الن�س ــخ ملرة
واح ــدة �أو على فـ ــرتات متفـ ــاوتة ويعد الن�سخ كذلك �إذا تكرر فـي منا�سبات
منف�صلة وغري مرتبطة و�أال يكون هناك ترخي�ص جماعي متاح ميكن �أن يتم
مبوجبه هذا الن�سخ .
ب � -أن يك ـ ـ ـ ــون الن�س ـ ــخ لـغـ ــر�ض املحاف ـظ ـ ــة على الن�س ـخـ ــة الأ�صليـ ــة �أو ا�ستبدال
ن�سخة مفقودة �أو تالفة ال ميكن احل�صول على بديل لها .
ويجب �أن يكون الن�سخ فـي هاتني احلالتني فـي حدود الغر�ض املربر له و�أال
ين ـطــوي على ا�ســتهــداف حتقـ ـيــق ك�سب مادي مبا�شـ ــر �أو غري مبا�شر .
 - 4الن ــ�س ــخ �أو الإذاع ــة �أو النـ ـقـل للجمــهور لأج ــزاء من مقاالت من�شـورة فـي ال�صحــف
اليــوميـة �أو فـي دوري ــات حـ ـ ــول مـ ــو�ضــوع ــات اقت�صاديــة �أو �سيا�سية �أو دينية �أو
لأجزاء من م�صنفات مذاعة ذات طبيعة مماثلة � ،إذا كان الن�سخ �أو الإذاعة �أو
النقل ملا تقدم لي�س حمفوظا ل�صاحب احلق وقت الن�شر  ،وكان الن�سخ بوا�سطة
ال�صحافة .
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 - 5عمل ن�سخ ــة واح ــدة من برنامــج حا�ســب �آيل بوا�سطة املالك ال�ش ــرعي للن�سخة
الأ�صلية فـي احلالة التي يكون فيها هذا الن�سخ �ضروريا ال�ستخدام الربنامج للغاية
وللمـدى اللذين مت احل�ص ــول عليــه من �أجلهم ــا � ،أو حلفظهـ ــا لغر�ض ا�ستعمالها
فيما لو فقدت الن�سخة الأ�صلية �أو تلفت �أو �صارت غري قابلة لال�ستخدام � ،أو عمل
ن�سخة مقتب�سة �أو حمورة �أو معدلة من الربنامج �أو مرتجمة �إىل لغة برنامج
حا�سب �آيل �أخرى �إذا كان ذلك �ضروريا لتوافقها مع جهاز حا�سب �آيل معني على
�أن يقت�صر ا�ستخدامها على املالك ال�شرعي للن�سخة الأ�صلية .
 - 6الأداء العلنــي مل�صنف درامي �أو مو�سيقي �أو متثيلي مو�سيقي �أو م�صنف رق�ص �أو
( بانتومامي ) �أو �أي م�صنف �آخر ابتكر للأداء الدرامي فـي احلالتني الآتيتني :
�أ  -االحتفاالت الدينية  ،وذلك بالقدر الذي تربره طبيعة هذه االحتفاالت .
ب  -التعليم وجها لوجه داخل قاعات التدري�س فـي املن�ش�آت التعليمية �أو غريها
من الأماكن املماثلة املخ�ص�صة للتعليم  ،التي ال تهدف �إىل حتقيق الربح .
وي�ش ــرتط فـي احلالت ــني ع ــدم احل�ص ــول بطريقــة مبا�ش ــرة �أو غـ ــري مبا�شرة
على �أي ربح مايل .
 - 7عمل ت�سجيـل م�ؤقت مل�صنف من قبل هيئـ ــات الإذاعـ ــة بو�سائلها اخلا�صة لغر�ض
ا�ستخدامه فـي براجمها الإذاعية �شريطة الآتي :
�أ � -أن يكـ ــون لهيئ ــة الإذاعـ ــة دون غريه ــا ح ــق ال ــبث الإذاع ــي ل ـهــذا الت�سجيل .
ب � -أن تتل ــف هيئـ ــة الإذاعـ ــة هذا الت�سجي ــل بعد �ستــة �أ�شهــر من �إجنازه ما مل
يوافـق �صاحب احلق على مد تلك املدة  ،وي�ستثنى من ذلك االحتفاظ بن�سخة
واحدة من هذا الت�سجيل لغر�ض احلفظ .
الف�صـــل الــ�سـاد�س
�أحــكـام خا�صـــة
املــادة ( ) 21
كل من �ساهم فـي ت�أليـف م�صنف م�شرتك على نحو ال ميكن معه ف�صــل م�ساهمتــه فيه عن
م�ساهمـة باق ــي ال�شركــاء  ،يكون �صاحب حق على امل�صنف بالت�ساوي مع باقي ال�شركاء  ،وال
يجوز لأحد ال�شركاء االنفراد مببا�شرة حقوق امل�ؤلف على هذا امل�صنف  ،ما مل يتفق كتابة
على غري ذلك .
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وفـي احلالة التي تندرج فيها م�ساهمة كل من امل�ؤلفني ال�شركاء حتت نوع خمتلف من الفن
على نحو ميكن معه ف�صـل م�ساهم ــة ك ــل منهــم ع ــن م�ساهم ــة الآخرين  ،يك ــون لكــل منهــم
احلــق فـي ا�ستغ ــالل اجل ــزء الـذي �ساهم به على حدة �شريطة �أال يكون ذلك من �ش�أنه
الإ�ضرار با�ستغالل امل�صنف امل�شرتك  ،ما مل يتفق كتابة على غري ذلك .
و�إذا توفـي �أحد امل�ؤلفني ال�شركاء دون �أن يرتك خلفا عاما  ،ي�ؤول اجلزء اخلـا�ص به �إىل
باقي ال�شركاء �أو خلفهم  ،ما مل يتفق كتابة على غري ذلك .
املــادة ( ) 22
يكـ ــون ال�شخـ�ص الطبيـعي �أو االعتـباري الذي ابتكر امل�صـنــف اجلماعـي بتوجيه منه وحتت
�إ�شرافــه وتولــى ن�شــره با�سم ــه وعلى م�س�ؤوليت ــه مالك ــا للحقــوق الأدبي ــة واملاليــة على هذا
امل�صنف  ،ما مل يتفق كتابة على غري ذلك .
املــادة ( ) 23
يعـ ــترب امل�ؤلف الذي �أجن ــز امل�ص ــنف امل�شـ ـت ــق هــو �صاح ـ ــب احل ـق ـ ــوق الأدبـيـ ــة واملاليــة على
هـذا امل�صـ ــنف  ،وذلك دون امل�سا�س بحقوق م�ؤلف امل�صنف الأ�صلي .
املــادة () 24
يكون م�ؤلفا �شريكا فـي امل�صنف ال�سمعي الب�صري كل من :
�أ  -م�ؤلف ال�سيناريو �أو الفكرة املكتوبة املبتكرة .
ب  -من قـ ــام بتحوير م�صن ــف �أدبي �ساب ــق الوج ــود ب�شكــل يجعلــه مالئـ ــما للإ�سلوب
ال�سمعي الب�صري .
ج  -م�ؤلف احلوار .
د  -م�ؤلف املو�سيقى الذي قام بت�أليفها خ�صي�صا للم�صنف .
هـ  -املخرج الذي �أ�شرف فعليا على �إجناز امل�صنف .
و � -إذا كان امل�صنف مقتب�سا �أو م�أخوذا مـن م�صنف �آخ ــر �س ــابق علي ـ ــه ك ــان م�ؤلف
امل�صنف ال�سابق م�ؤلفا �شريكا فيه .
املــادة ( ) 25
مع ع ــدم الإخ ــالل بحــق م�ؤلــف اجلــزء الأدب ــي �أو املو�سيقـي فـي ن�ش ــر م�صنف ــه بط ــريق ــة
خمتلـ ــفة عن تلك التي يتم بها ن�شر امل�صنف ال�سمعي الب�صري  -م ــا مل يتفــق كتاب ــة على
غ ــري ذلك  -تك ــون حق ــوق امل�ؤلف ــني ال�شرك ــاء فـي امل�صنف ال�سمعي الب�صري وفقا ملا ي�أتي :
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�أ  -الرتخي�ص ال�صادر من م�ؤلف امل�صنف الأدبي �أو املو�سيقي للغري ب�إن�شاء �سيناريو
م�شتق �أو م�صنف �سمعي ب�صري حمور من م�صنفه يكون مت�ضمنا الت�صريح ب�أداء
ذلك امل�صنف املحور �أمام اجلمهور ما مل ين�ص الرتخي�ص على غري ذلك .
ب  -ال يحـ ــول امتناع �أحـد ال�شــرك ــاء عن �إمتـام اجلزء اخلــا�ص به دون ح ــق باقي
ال�شركاء فـي ا�ستغالل ما مت �إجنازه من هذا اجلزء  ،وذلك مع ع ــدم الإخ ــالل مبا
يك ــون قـد ن�ش ـ�أ لل�شريك املمتنــع من حقوق عن م�ساهمته فـي ت�أليف هذا امل�صنف .
ج  -يكـ ــون منت ــج امل�ص ــنف ال�سمع ــي الب�ص ــري نائب ــا عن م ـ ـ�ؤلفـ ــيه بــ�ش ـ ـ�أن ا�ستـ ـغــالل
حقوقـه ــم املال ـيــة على هــذا امل�صنـف عدا م�ؤلفي امل�صنفات املو�سيقية  ،ما مل يتفق
كتابة على غري ذلك .
الف�صـــل الــ�سـابـــع
مدة حماية احلقوق املالية للم�ؤلف و�أ�صحاب احلقوق املجاورة
�أوال  :مدة حماية احلقوق املالية للم�ؤلف
املــادة ( ) 26
حتمى احلقوق املالية للم�ؤلف املن�صو�ص عليها فـي هذا القانون مدة حياة امل�ؤلف و�سبعني
�سنة تبد�أ من بداية ال�سنة امليالدية التي تلي �سنة وفاته .
املــادة ( ) 27
حتمـى احلقوق املالية مل�ؤلفي امل�صنفات امل�شرتكة مدة حياتهم و�سبعني �سنة تبد�أ من بداية
ال�سنة امليالدية التي تلي �سنة وفاة �آخر من بقي منهم حيا .
املــادة ( ) 28
حتـ ــمى احلقـ ــوق املاليـ ــة على امل�صن ـ ـفــات ال�سمـ ـعــية الب�صري ــة وامل�صنف ــات اجلماعية مدة
خم�س وت�سعني �سنة تبد�أ من بداية ال�سنة امليالدية التالية لل�سنة التي مت فيها �أول ن�شر
م�شروع لهذه امل�صنفات  ،و�إذا مل يتم هذا الن�شـ ــر خالل خم�س وع�شرين �سنة من تاريخ
�إجنازها حتمى احلقوق املالية عليها مدة مائة وع�شرين �سنة تبد�أ من بداية ال�سنة امليالدية
التالية ل�سنة �إجنازها .
املــادة ( ) 29
حتمـ ــى احلق ــوق امل ــالية على امل�صنفــات التي تن�شـ ــر دون ذكر ا�س ــم م�ؤلفهـا �أو با�سم م�ستعار
مدة خم�س وت�سعني �سنة تبد�أ من بداية ال�سنة امليالدية التالية لل�سنة التي مت فيها �أول
ن�شر م�شروع لها  ،و�إذا مل يتم هذا الن�شر خالل خم�س وع�شرين �سنة من تاريخ �إجنازها
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حتمى احلقوق املالية عليها مدة مائة وع�شرين �سنة تبد�أ من بداية ال�سنة امليالدية التالية
ل�سنة �إجنازها  ،و�إذا مت معرفة �أو حتديد �شخ�صية امل�ؤلف �أو الك�شف عنها خالل �أي من
املدتني املذكورتني حت�سب مدة احلماية وفقا حلكم �أي من املادتني رقمي (  ) 27 ، 26من
هذا القانون بح�سب الأحوال .
املــادة ( ) 30
حتمى احلقـ ــوق املالـ ــية على م�ص ـن ـ ــفات الفن ــون التطبيق ــية م ــدة خم ــ�س وت�سعني �سنــة
تبـ ـ ــد�أ مـن بدايـ ـ ــة ال�سنة امليالدية التالية لل�سنة التي تـ ـ ــم فيها �أول ن�شر م�شروع لهذه
امل�صنفات  ،و�إذا مل يتم هذا الن�شر خالل خم�س وع�شرين �سنة من تاريخ �إجنازها حتمى
احلقوق املالية عليها مدة مائة وع�شرين �سنة تبد�أ من بداية ال�سنة امليالدية التالية ل�سنة
�إجنازها .
ثانيا  :مدة حماية احلقوق املالية
لأ�صحـاب احلـقـوق املجـاورة
املــادة ( ) 31
حتمى احلقـ ــوق املالي ــة لفنانـ ــي الأداء مــدة خم�س وت�سعني �سنة تـ ــبد�أ من بداية ال�سنة
امليالدية التالية لل�سنة التي مت فيها �أول ن�شر م�شروع للأداء املثبت  ،و�إذا مل يتم هذا الن�شر
خالل خم�س وع�شرين �سنة من تاريخ �إجناز هذا الأداء حتمى احلقوق املالية عليه مدة
مائة وع�شرين �سنة تبد�أ من بداية ال�سنة امليالدية التالية ل�سنة �إجنازه .
املــادة ( ) 32
حتمى احلقوق املالية ملنتج ــي الت�سجي ــالت ال�صوتيــة مدة خمـ�س وت�سعــني �سنة تبد�أ من
بداية ال�سنة امليالدية التالية لل�سنة التي مت فيها �أول ن�شر م�شروع للت�سجيل ال�صوتي ،
و�إذا مل يتم هذا الن�شر خالل خم�س وع�شرين �سنة من تاريخ �إجناز هذا الت�سجيل حتمى
احلقوق املالية عليه مدة مائة وع�شرين �سنة تبد�أ من بداية ال�سنة امليالدية التالية ل�سنة
�إجنازه .
املــادة ( ) 33
حتمى حقوق هيئـ ــات الإذاعـ ــة على براجم ــها الإذاعيــة مدة ع�ش ــرين �سنة تبد�أ من بداية
ال�سنة امليالدية التالية لل�سنة التي متت فيها �أول �إذاعة لتلك الربامج .
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الف�صــل الثامــن
الإيـــــداع
املــادة ( ) 34
يجـوز ل�صاحب احلق �أن يــودع على نفقتـه اخلا�صـة ن�سخــة من امل�ص ــنف �أو الأداء �أو الت�سجيـل
ال�صوتـي �أو الربنامج الإذاعي لدى الوزارة  ،ويعترب هذا الإيداع قرينة على امللكية  ،وتبني
الالئحة التنفيذية نظام الإيداع وطريقة الن�شر عنــه  ،كمــا حتـدد الــر�ســوم امل�ستحقــة عنـه
مبراعاة �أحكام القانون املايل .
الف�صــل التا�ســع
الإدارة اجلماعية للحقوق املالية للم�ؤلـــف
و�أ�صحاب احلقوق املجاورة
املــادة ( ) 35
للم�ؤلفـني و�أ�صحــاب احلقـ ــوق املج ـ ــاورة وخلفائه ــم احل ــق فـي �أن يفو�ضــوا جمعية مهنية
�أو �أكرث �أو جهات �أخرى فـي �إدارة كل �أو بع�ض حقوقهم املالية نيابة عنهم مبوجب تراخي�ص
ا�ستئثارية �أو غري ا�ستئثارية نظــري مقابــل ت�ستقطع ــه هذه اجلمعي ــات �أو تلك اجله ــات من
م�ستحقاتهم وفقا لل�شروط املتفق عليها كتابة .
املــادة ( ) 36
يكـون للجمعـيات واجلهـات املن�صو�ص عليها فـي املـادة ال�سابقة مبا�شــرة ال�صالحيات التالية
مامل يتفق كتابة على غري ذلك :
�أ  -الرتخي ــ�ص للغي ــر با�ستغـ ـ ــالل كل �أو بع�ض احلقوق املالية على امل�صنف �أو الأداء
�أو الت�سجيل ال�صوتي واالتفاق على املقابل املايل امل�ستحق نظري هذا اال�ستغالل .
ب  -حت�صيـ ــل املقابـ ــل املال ــي امل�ستح ـ ـ ــق وتوزي ـ ـعـ ــه على �أ�صح ــاب احلقوق بعد خ�صم
م�ستحقاتها منه نظري �إدارتها لتلك احلقوق .
ج � -أية �صالحيـ ــات �أخرى م ـقــررة مبوجب االتــفاق املربم ب�ش�أن �إدارة تلك احلقوق .
املــادة ( ) 37
ال يج ــوز ممار�س ــة ن�شــاط �إدارة احلقوق املالية نيابة عن امل�ؤلفني و�أ�صحاب احلقوق املجاورة
�إال برتخي�ص من الوزارة  ،وتبني الالئحة التنفيذية قواعد و�إجراءات احل�صول على هذا
الرتخي�ص والر�سوم امل�ستحقة عنه مبراعاة �أحكام القانون املايل .
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املــادة ( ) 38
يخ�ضـع ن�شاط �إدارة احلقوق املاليــة للم�ؤلفني و�أ�صحاب احلقوق املجاورة لإ�شراف ورقابة
الوزارة  ،وعلى اجلمعيات واجلهات املرخ�ص لها مبمار�سة هذا الن�شاط االحتفاظ ب�سجالت
ب�أ�سماء �أع�ضائها و�صفاتهم واحلقوق املرخ�ص لها ب�إدارتها ومدة الإدارة واملقابل املايل املتفق
عليهما  ،وعليها �أن متكن امل�ؤلف ــني و�أ�صحاب احلقــوق املج ــاورة وممثليهم من االطالع
على البيانات واملعلومات اخلا�صة بهم املدونة فـي تلك ال�سجالت .
ويجــب على الوزارة �إلـغــاء الرتخي�ص فـي حالة �إخالل تلك اجلمعيات �أو اجلهات بالتزاماتها
املن�ص ــو�ص عليها فـي هـ ــذا ال ـقــانـ ــون �أو الئحـ ـتـ ــه التنفيذية .
املــادة ( ) 39
يك ــون تنظ ــيم ن�شاط الإدارة اجلماعيــة للحق ــوق املاليــة للم�ؤلف و�أ�صحاب احلقوق املجاورة
على النحو الذي تبينه الالئحة التنفيذية .
الفـ�صـل الـعـا�شـــر
املحظورات املتعلقة بالتدابري التقنية الفعالة
ومعلومات �إدارة احلقوق و�إعادة بث الإ�شارات املتلفزة
املــادة ( ) 40
يعد حمظورا ارتكاب �أي من الأفعال التالية :
 - 1القي ــام دون ت�صري ــح من �صاح ــب احلق بتعطـ ـيــل �أو تعيــيب تدبـري من التدابري
التقنية الفعالة .
 - 2القـ ـي ـ ــام بت�صـن ــيع �أو ا�سترياد �أو توزيع �أو تداول �أية و�سائل �أو منتج ــات �أو مكونات
�أو تقدميها �أو عر�ضها للجمهور �أو تقدمي �أو عر�ض �أية خدمات للجمهور فـي �أي
من احلاالت الآتية :
�أ � -إذا كان الرتويــج لها �أو الإع ــالن عنه ــا �أو عر�ضها �أو تداولها لغر�ض التحايل
على تدبري من التدابري التقنية الفعالة .
ب � -إذا كان لها ه ـ ــدف �أو ا�ستعم ــال جتاري حمــدود الأهميــة بجـ ــانـ ــب تعطيل �أو
تعييب تدبري من التدابري التقنية الفعالة .
ج � -أن تكون م�صممة ب�شكل رئي�سي �أو منتجة �أو م�ؤداة لغر�ض تعطيل �أو ت�سهيل
تعطيل �أو تعييب تدبري من التدابري التقنية الفعالة .
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 - 3القيام دون ترخي�ص مكتوب من �صاحب احلق بارتكاب �أي من الأفعال الآتية :
�أ  -حـذف �أو تغيري فـي معلومات �إدارة احلقوق مع علمه بذلك .
ب  -توزيع معل ـ ــومات �إدارة احلقــوق �أو ا�ستريادها بغــر�ض التوزيع مع علمه ب�أنه
قد مت تعديلها �أو تغيريها .
ج  -التـوزيـ ـ ـ ــع �أو اال�ستـ ـ ـ ــرياد ب ـغ ـ ـ ـ ــر�ض التوزي ــع �أو الإذاع ــة �أو النـ ـق ــل �أو الإتاحة
للجمهـور لن�سخ من م�صنفات �أو �أداءات �أو ت�سجي ــالت �صوتية مع علمه ب�أن
معلومات �إدارة احلقوق اخلا�صة بها قد مت حذفها �أو تغيريها .
وفـي جميع الأحوال يلزم �أن يكون مرتكب الفعل عاملا �أو لديه �أ�سباب معقولة
للعلم ب�أن �أفعاله �سوف تغري �أو متكن �أو ت�سهل �أو تخفي تعديا على حقوق
امل�ؤلف �أو احلقوق املجاورة .
 - 4القيـ ـ ـ ــام بت�صني ـ ـ ــع �أو جتمـ ـيــع �أو تعـديــل �أو ا�سترياد �أو ت�صدير �أو بيــع �أو تـ ـ ـ�أجـري
�أو تـ ــوزيـع �أي نظـام �أو و�سيــلة ملمــو�سـ ــة �أو غــري ملمــو�سـة ت�ستخـدم ب�شكـل �أ�سا�سي
فـي فك ت�شفري �إ�شارة حاملة لربنامج ومر�سلة بالأقمــار ال�صنــاعيــة � ،إذا كـان
مـرتكبهـا يعلـم �أو كـانت لديه �أ�سباب معقــولة للعلم بــذلك  ،و�أن يكــون ذلك قــد مت
بدون ترخي�ص مكتوب من املوزع القانوين لهذه الإ�شارة .
 - 5الق ــيام عم ــدا با�ستـ ـق ـب ــال �أو توزيـ ــع �إ�ش ــارة م�شـ ـفــرة حامـ ـلــة لربنامـ ــج ومر�سلة
بالأقمار ال�صناعية �إذا كان مرتكبها يعلم ب�أنه قد مت فك ت�شفريها دون ترخي�ص
مكتوب من املوزع القانوين لهذه الإ�شارة .
الف�صــل احلــادي عــ�شــر
التدابري احلدودية
املــادة () 41
 - 1لأي من �أ�صحـاب احلق ــوق املحمية مبوجب �أحكــام هذا القانون �إذا كانت لديه
�أ�سباب معقولة لالعتقاد با�سترياد �سلع تنطوي على تعد على حق ــه � ،أن يتـقـدم
بطلــب �إىل ال�سلطـ ــات اجلمركي ــة املخت�ص ــة ال�ست�صــدار قــرار بوق ــف �إج ــراءات
التخلي�ص اجلمركي عليها ومنع تداولها .
ويجب �أن يكون الطلب م�شفوعا ب�أدلة تكفي القناع ال�سلطات اجلمركية بوجود
تعد على هذا احلق  -بح�سب الظاهر  -و�أن يت�ضمن الطلـ ــب املعلوم ــات الكافي ــة
املتواف ــرة لدى مقـدمـه لتمكـني تلك ال�سلطات من التعرف على ال�سلع املعنية ،
وال يجوز �أن يكون عدم توافر تلك املعلومات مانعا من اللجوء �إىل اتخاذ تلك
الإجراءات .
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ويجب على ال�سلط ــات اجلم ــركية املخت�صة بحث الطـلب و�إخطار مقدمه كتابة
بقرارها خالل �سبعة �أيام من تاريخ تقدمي الطلب  ،ويكون القرار ال�صادر بوقف
�إجراءات التخلي�ص اجلمركي �ساريا ملدة �سنة واحدة من تاريخ تقدمي الطلب �أو
للفرتة املتبقية من مدة احلمايــة املقـ ــررة لل�سل ــع املطل ـ ــوب اتخاذ الإجراء ب�ش�أنها
�أيهما �أق ــل  ،ما مل يطلب مقدم الطلب فرتة �أق�صر .
ويجوز لل�سلطات اجلمركية املخت�صة �أن تكلف مقدم الطلب بتقدمي كفالة �أو
�ضمان �آخر منا�سب يكفي حلمايتها وحمـاية امل�شكو فـي حقه ومانعا من �إ�ساءة
ا�ستعمال هذا احلق  ،ويجب �أال يكون مقدار الكفالة �أو ال�ضمان مبالغا فيه على
نحو ي�ؤدي �إىل عزوف �أ�صحاب احلقوق عن اللجوء �إىل اتخاذ تلك الإجراءات .
كم ــا يج ــوز لل�سلط ــات اجلمركي ــة املخت�صة من تلقاء نف�سها  -ودون حاجة �إىل
تقدمي �شــكوى من �صاحب احلق �أو من غريه � -إذا توافرت لديها �أدلة كافي ــة على
حدوث تعد �أن ت�صدر قرارا بوقف �إجراءات التخليـ ــ�ص اجلمـ ــرك ــي على ال�سل ــع
املتعدية ( امل�ست ــوردة �أو الـ ـعــاب ــرة " الرتانزيت " �أو املعدة للت�صدير ) فور ورودها
�إىل املنطقة اجلمركية الواقعة فـي دائرة اخت�صا�صها .
 -2يجب على ال�سلطـ ــات اجلمركي ــة املخت�صة �إذا ما قــررت وقف �إجــراءات التخلي�ص
اجلمركي وفقا لأحكام هذه املادة اتخاذ ما يلي :
�أ � -أن تخطــر ك ــل من  ،م�ست ــورد ال�سلـ ــع املتعدي ــة و�صاحــب احلق حمـ ــل التعدي
بقرار الوقف .
ب � -أن تفيـ ــد �صـ ـ ــاحب احلـ ــق حمـ ـ ــل التعدي  -ب ـن ـ ــاء على طل ــب كتـ ــابي من ـ ــه -
ب�أ�سـم ـ ــاء وعن ــاويــن ك ــل مـ ــن  ،مر�ســل ال�سل ــع ومــ�ستورده ــا وم ــن �أر�سلت �إليه
وكمياتها .
ج  -ال�سماح لأ�صحاب ال�ش�أن مبعاينة ال�سلع املتعديـة وفقا للإجراءات اجلمركية
املتبعة .
وفـي هذه احلال ــة يجــب على �صـاحــب احلــق �أن يقيــم دعــوى ق�ضائية ب�أ�صل النزاع
�أمام املحكمة املخت�صة مع �إخطار ال�سلطات اجلمركية املخت�صة  ،وذلك خالل
مدة ال جتاوز ع�شرة �أيام عمل من تاريخ �إخطاره بقرار وقف �إجراءات التخلي�ص
اجلمركي و�إال اعترب قرار الوقف ك�أن مل يكن  ،ما مل تكن ال�سلطات اجلمركية �أو
املحكمة املخت�صة قد قررت متديد تلك املدة مبا ال يجاوز ع�شرة �أيام �أخرى فـي
احلاالت التي تقدرها .
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 -3يكـون طلب وقـف �إجراءات التخلي ــ�ص اجلمركي وتقدير قيـمـة الكفالـة �أو ال�ضمان
املن�صو�ص عليه فـي هذه املادة وحتديد �أماكن ور�سوم التخزين وفقا للقواعد
والإجراءات التي حتددها الالئحة التنفيذية مبراعاة �أحكام القانون املايل .
 - 4ال ت�س ــري �أحك ــام هذه املادة على الكمي ــات ال�ضئيلــة ذات ال�صبغــة غ ــري التجاريـ ــة
من امل�صن ـفــات والت�سجــيالت ال�صوتية التي تكـون �ضمن �أمتعة امل�سافرين ال�شخ�صية
�أو تر�سل فـي طرود �صغرية .
الف�صـــل الثاين عـ�شــر
التدابري الوقائية
املــادة ( ) 42
يج ــوز للمحكم ــة املخت�صـ ــة بناء على طل ــب �صاحــب حق حممي مبوج ـ ــب �أحكـ ــام هـذا
القان ــون �أن ت�صـ ــدر �أم ــرا على عري�ض ــة بتدب ــري �أو �أك ــرث من التدابري التالية :
�أ  -منع وقوع التعدي �أو الفعل املحظور على حق حممي مبوجب �أحكام هذا القانون .
ب  -وقف التعدي على حق حممي مبوجب �أحكام هذا القانون .
ج  -التحفظ على ن�سـ ــخ امل�ص ــنف املج�سدة للتع ــدي واملـ ــواد امل�ستخدمـ ــة فـي عمل هذه
الن�سخ .
د  -وقف العر�ض اجلاري �إذا كان التعدي متعلقا ب�أداء علني مل�صنـف �أو �أداء �أو ت�سجيل
�صوتي �أو برنامج �إذاعي � ،أو حظره فـي امل�ستقبل .
هـ  -ح�صـ ــر الإي ــراد املتح ــ�صــل من اال�ستـ ـ ـغ ــالل غـ ــري امل�شـ ــروع للم ــ�صـن ــف بوا�سطة
خبري تعينه املحكمة لهذا الغر�ض  ،والتحفظ على هذا الإيراد .
وللمحكمة �أن ت�أمر مقدم العري�ضة بتقدمي ما يكون متوافرا لديه من �أدلة
ترجح وقوع التعدي على احلق �أو ارتكاب الفعل املحظور �أو �أن �أيا منهما و�شيك
الوقوع وغريها من املعلومات التي تراها الزمة لتمكني اجلهات املعنية من تنفيذ
الأمر بالتدبري املنا�سب عند �صدوره .
كما يجوز للمحكمة �أن تلزم مقدم العري�ضة بتقدمي كفالة �أو �ضمان منا�سب
حلمـ ــاي ــة املـ ــدعى علي ــه وملنع �إ�س ـ ــاءة �إ�ستعمال هـ ــذا احلق  ،ويجب �أال يكون مقدار
الكفالة �أو ال�ضمان مبالغا فيه على نحو ي�ؤدي �إىل عزوف �أ�صحاب احلقوق عن
اللجوء �إىل هذا الإجراء .
ويجــب على املحكمـ ـ ــة البـ ـ ــت فـي العري�ضـة على وجـ ـ ـ ــه اال�ستعجـ ــال فـي ميعـ ــاد
ال يجاوز ع�شرة �أيام من تاريخ تقدميها .
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ويجـوز للمحكمة �أن ت�صدر الأمر على العري�ضة فـي غيبة املدعى عليه فـي
احلاالت التي من املرجح �أن يكون الت�أخري فـي �إ�صدار الأمر فيها ملحقا باملدعي
�ضررا يتعذر تداركه �أو يخ�شى فيها �إتالف �أو زوال الأدلة املثبتة للتعدي  ،ويجب
فـي هذه احلالة �إخطار املدعى عليه بالأمر فور �صدوره ويجوز عند االقت�ضاء فـي
احلاالت التي تقدرها املحكمة �إخطار املدعى عليه بالأمر بعد تنفيذه مبا�شرة ،
وللمدعى عليه �أن يتظلم من هذا الأمر �أمام املحكمة املخت�صة خالل ع�شرة �أيام
من اليوم التايل لتاريخ �إخطاره .
وعلى �صاحب احلق �إقامة الدعــوى ب�أ�ص ــل النــزاع خ ــالل خم�س ــة ع�ش ــر يومــا من
اليوم التايل لتاريخ �صدور الأمــر بالتدبي ــر املنا�ســب �أو من الي ــوم التال ــي لتاريــخ
�إخطاره برف�ض التظلم املقدم من املدعى عليه بح�سب الأحوال و�إال اعترب الأمر
ك�أن مل يكن .
الف�صل الثالث ع�شر
الإجراءات والتعوي�ضات املدنية
املــادة ( ) 43
 -1دون الإخــالل ب�أيــة تعوي�ض ــات �أخرى ينـ ــ�ص عليهـ ــا قانـ ــون �آخر تق�ضي املحكمة
ب�إلزام �أي �شخ�ص يثبت ارتكابه �أفعال تعدي على �أي من احلقوق املالية للم�ؤلف
�أو لأ�صحاب احلقوق املجاورة ب�أن ي�ؤدي ل�صاحب احلق بناء على طلبه ما ي�أتي :
�أ  -تعوي�ضات تكفي جلرب ال�ضرر الذي �أ�صاب �صاحب احلق نتيجة التعدي .
ب  -قيمة ما حققه املتعدي من �أرباح من جراء التعدي والتي مل ت�ؤخذ فـي االعتبار
عند تقدير قيمة التعوي�ضات امل�شار �إليها فـي البند ال�سابق .
وفـي تطبيق �أحكام هذه الفقرة يعترب �صاحب حق كل مرخ�ص له ح�صريا
وكذلك االحتادات واجلمعيات املمثلة ل�صاحب احلق وفقا للقوانني املعمول بها .
 -2دون الإخالل ب�أية تعوي�ضات �أخرى ين�ص عليها قانون �آخر تق�ضي املحكمة ب�إلزام
�أي �شخ�ص يثبت ارتكابه �أي فعل من الأفعال املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )40من
هذا القانون ب�أن ي�ؤدي ل�صاحب احلق بناء على طلبه ما ي�أتي :
�أ  -تعوي�ضات تكفي جلرب ال�ضرر الذي �أ�صاب �صاحب احلق نتيجة التعدي .
ب  -قيمة ما حققه املتعدي من �أرباح من جراء التعدي والتي مل ت�ؤخذ فـي االعتبار
عند تقدير قيمة التعوي�ضات امل�شار �إليها فـي البند ال�سابق .
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وال ي�سري حكم هــذه الفق ــرة على اجله ــات املن ـ ـ ــوط بها حفظ الوثائق واملكتبات
العامة ومراكز التوثيق وم�ؤ�س�سات التعليم وامل�ؤ�س�سات العلمية التي ال تهدف �إىل
حتقيق الربح  ،كما ال ت�سري على هيئات الإذاعة غري التجارية عن الأفعال التي
تقع منها باملخالفة لأحكام البنود ( )3 ، 2 ، 1من املادة ( )40من هذا القانون �إذا
كانت ال تعلم �أومل يكن لديها �أ�سباب معقولة للعلم ب�أن ما وقع منها يعد خرقا
لأحكام هذا القانون .
 - 3يجب على املحكمة عند تقدير التعوي�ض املن�صو�ص عليه فـي الفقرة ( )1من هذه
املادة �أن ت�أخذ فـي االعتبار قيمـة ال�سلعــة �أو اخلدمــة حمــل التعــدي مقــدرة ب�سعــر
التجزئة الذي يحدده �صاحب احلق �أو وفقا لأي معيار �آخر يحدده على �أن يكون
عادال .
 - 4يجب على املحكمة �أن تق�ضي ل�صاحب احلق  -بناء على طلبه  -بدال عن التعوي�ض
املن�صو�ص عليه فـي الفقرتني (  ) 2 ، 1من هذه املادة بالتعوي�ض القانوين املقدر
�سلفا مبا ال يجاوز ع�شرة �آالف ريال عماين عن كل فعل من �أفعال التعدي  ،وذلك
جلرب الأ�ضرار التي �أ�صابته من جراء �أفعال التعدي  ،وحتدد الالئحة التنفيذية
قيمة هذه التعوي�ضات على نحو يكفي جلرب تلك الأ�ضرار .
 - 5ت�أخ ــذ املحكمـ ــة فـي االعت ــبار عنـ ــد تقديـر قيمة التعوي�ض املن�صو�ص عليه فـي
هذه املادة قيمة ما تكبده �صاحب احلق من م�صروفات ق�ضائية و�أتعاب حماماة
�إال فـي احلاالت اال�ستثنائية التي تقدرها املحكمة بالنظر �إىل التعوي�ض الذي
يطالب به �صاحب احلق .
املــادة ( ) 44
فـي الدعــاوى املدنيــة النا�شئة عن �أفع ــال وقع ــت باملخالف ــة لأحـ ـكـ ــام ه ــذا القــانون يكون
ال�شخ�ص امل�شار �إىل ا�سمه كم�ؤلف �أو منتج �أو م�ؤد �أو هيئة �إذاعة �أو نا�شر مل�صنف �أو �أداء �أو
ت�سجيل �صوتي �أو برنامج �إذاعي وفقا للمج ــرى العادي للأمور هو �صاحـ ــب احلـ ــق على
هذا امل�صنــف �أو الأداء �أو الت�سجيـل ال�ص ــوتي �أو الربنامـ ــج الإذاعـ ــي ما مل يقـ ــم دليل على
خـ ــالف ذلك .
وفـي حالة عدم وجود دليل على خالف ما تقدم يفرت�ض �أن حق امل�ؤلف �أو احلق املجاور
يبقى قائما فـي املو�ضوع ذي ال�صلة .
املــادة ( ) 45
للمحكم ــة املدني ــة املخت�ص ــة �أن تلـ ــزم املتعدي ب�أن يقدم �إليها و�إىل �صاحب احلق ما قد
يكون فـي حوزته من معلومات ب�ش�أن كل من �شارك فـي �أفعال التعدي وهوية كل منهم
وطرق �إنتاج ال�سلع واخلدمات املتعدية وقنوات توزيعها .
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املــادة ( ) 46
للمحكم ــة املدني ــة املخت�ص ــة �أن ت�أمــر املت ـع ــدي بوقف التعدي مبا فـي ذلك الأمر مبنع
ت�صديــر ال�سلــع املتعديــة ومنع دخــول امل�ست ــورد منهــا �إىل القنــوات التجاريــة عقــب الإفراج
اجلمركي عنها .
املــادة ( ) 47
للمحكمة املدنيـة املخت�صــة كافة ال�صالحيات املقررة للمحكمـة اجلنائية املخت�صة املن�صو�ص
عليها فـي املادتني ( ) 53و (  ) 54من هذا القانون .
ويبــا�شر االدع ــاء العـ ــام ال�صالحي ــات املن�ص ــو�ص عليه ــا فـي املــادة ( )50من هذا القانون .
املــادة ( ) 48
يجـ ــب على املحكم ــة املدني ــة املختـ ــ�ص ــة �أن ت ـ ـقــدر م�ص ــاريف و�أت ـ ـعـاب من تندبهم ملبا�شرة
�أية م�أموريـ ــة فـي الدع ــوى من اخلب ــراء واملتخ�ص�صيـ ــن مبا يتنا�س ــب م ــع حج ــم وطبيعــة
امل�أمورية املكلفني بها ومبا ال يحول دون اللجوء �إىل مثل هذه الإجراءات .
الف�صـل الرابـع عـ�شـر
الإجراءات والعقوبات اجلزائية
املــادة ( ) 49
يبا�ش ــر الإدعـ ــاء ال ـع ــام التحقــيق اجلنائي فيما ي�صل �إىل علمه من جرائــم تقع باملخالفة
لأحكام هذا القـ ـ ــانون دون ح ــاجـ ــة �إىل �شكـ ــوى م ــن �صاحب احلق �أو من ميثله �أو طلب من
اجلهات احلكومية املعنية .
املــادة ( ) 50
لالدعـاء العـ ــام الأم ــر ب�ضب ــط ال�سلـ ــع امل�شتبه فـي تعديها على ح ــق حممي مبوجب �أحكام
هذا القانون وغريها من املواد والأدوات امل�ستعملة فـي ارتكاب فعل التعدي و�أية �أ�صول
نتجت عن التعدي �أو الفعل املحظور و�أية �أدلة م�ستندية مت�صلة به  ،وال يلزم ذكر هذه
الأ�شياء كل على حدة فـي �أمر ال�ضبط �إذا كانت تندرج �ضمن ت�صنيفات عامة مدونة فيه .
املــادة ( ) 51
فـي الدعــاوى اجلنائـ ــية النا�ش ــئة عن فع ـ ــل وقـ ــع باملخالف ــة لأحـ ـك ــام ه ــذا القانون يكون
ال�شخ�ص امل�شار �إىل ا�سمه كم�ؤلف �أو منتـج �أو م�ؤد �أو هيئة �إذاعة �أو نا�شر مل�صنف �أو �أداء
�أو ت�سجيل �صوتي �أو برنامج �إذاعي وفقا للمجـ ــرى ال ـ ـعــادي للأمـ ــور هو �صاحـ ــب احلـ ــق
على هذا امل�صنـف �أو الأداء �أو الت�سجيل ال�صوتي �أو الربنامج الإذاعي ما مل يقم دليل على
خالف ذلك .
وفـي حالة عدم وجود دليل على خالف ما تقدم يفرت�ض �أن حق امل�ؤلف �أو احلق املجاور
يبقى قائما فـي املو�ضوع ذي ال�صلة .
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املــادة ( ) 52
مــع ع ــدم الإخـالل ب�أيـة عقوبـة �أ�شـد ينــ�ص عليها قانون �آخر يعاقب بال�سجن مدة ال تقل
عن ثالثة �أ�شهر وال تزيد على ثالث �سنوات وبغرامة ال تقل عن �ألفي ريال عماين وال تزيد
على ع�شرة �آالف ريال عماين �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني كل من يرتكب �أيا من الأفعال
الآتية :
 - 1يبيع �أو ي�ؤجر �أو يتداول ن�سخة من م�صنف حممي مبوج ــب �أحكام هذا القانون
دون موافقة �صاحب احلق .
 - 2ينتهك عمدا �أيا من حقوق امل�ؤلف �أو احلقوق املجاورة الأدبية �أو املالية املحمية
مبوجب �أحكام هذا القانون .
 - 3ينتهك عمدا �أيا من حقوق امل�ؤلف �أو احلقوق املجاورة الأدبية �أو املالية املحمية
مبوجب �أحكام هذا القانون بغر�ض حتقيق ربح جتاري �أو مك�سب مايل خا�ص ،
�أو ينتهك عمدا �أيا من حقوق امل�ؤلف ولو مل ي�ستهدف حتقيق ربح مايل ب�صورة
مبا�شرة �أو غري مبا�شرة .
 - 4ينتهك �أيا من احلقوق املالية على م�صنف فـي ال�سلطنة ثم يقوم بن�شره فـي
اخلارج �أو طرحه للتداول �أو يقوم بت�صديره مع العلم بذلك االنتهاك .
� - 5أيا من املحظورات املن�صو�ص عليها فـي البنود ( )3 ، 2 ، 1من املادة ( )40من هذا
القانون بغر�ض حتقيق ربح جتاري �أو مك�سب مايل خا�ص ما مل يك ــن مرتكــب
الفعــل مكتبـ ــة عامـ ــة �أو جهـ ــة من ــوط به ــا حف ــظ الوثائق �أو م�ؤ�س�سة تعليمية �أو
علمية �أو ثقافية ال ت�ستهدف حتقيق الربح � ،أو هيئة �إذاعة حكومية غري جتارية .
 -6يتاجر عن علم فـي ديباجات مزيفة مثبتة �أو م�صممة لتثبت على ت�سجيل �صوتي
�أو ن�سخة من برنامج حا�سب �آيل �أو م�ستندات مرفقة بربنامج حا�سب �آيل �أو �أغلفة
لهذا الربنامج �أو ن�سخة من م�صنف �سمعي ب�صري .
 - 7يتاجر عن علم فـي �أوراق مزيفة �أو �أغلفة لربنامج حا�سب �آيل .
 - 8ي�ستورد �أو ي�صدر عمدا �سلعا متعدية باملخالفة لأحكام هذا القانون .
 - 9ي�صنع �أو يجمع �أو يعدل �أو ي�ستورد �أو ي�صدر �أو يبيع �أو ي�ؤجر �أو يوزع �أي نظام
�أو و�سيلة ملمو�سة �أو غري ملمو�سة ت�ستخدم ب�شكل �أ�سا�سي فـي فك ت�شفري �إ�شارة
حاملة لربنامج ومر�سلة بالأقمار ال�صناعية �إذا كان يعلم �أو كانت لديه �أ�سباب
معقولة للعلم بذلك و�أن يكون ذلك قد مت بدون ترخي�ص مكتوب من املوزع
القانوين لهذه الإ�شارة .
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 -10ي�ستقبل �أو يوزع عمدا �إ�شارة م�شفرة حاملة لربنامج ومر�سلة بالأقمار ال�صناعية
�إذا كان يعلم ب�أنه قد مت فك ت�شفريها دون ترخي�ص مكتوب من املوزع القانوين
لهذه الإ�شارة .
وفـ ــي جميـ ــع الأح ــوال ت�ضاع ــف العقوبـ ــة بحديه ــا الأدن ــى والأق�صــى عند تكرار
املخالفة  ،مع احلكم بغلق املحل التجاري �أو املن�ش�أة التي ارتكبت فيها اجلرمية �أو
بحظر ممار�سة الن�شاط بح�سب تقدير املحكمة .
ويجب على املحكمة �أن تراعي فـي تقدير العقوبة �أن تكون كافية لردع �أية تعديات
�أخرى ات�ساقا مع �سيا�سة �إزالة احلافز املايل للمتعدي .
املــادة ( ) 53
للمحكمة فـي حال ــة ثبــوت التعــدي �أو ارتكــاب الفع ــل املحظ ــور �إذا كان متعم ــدا �أن حتكــم
مب�صادرة �أية �أ�صول نتجت عن التعدي �أو الفعل املحظور ولهــا � -إال فـي احلاالت اال�ستثنائية
التي تقدرها  -احلكم مب�صادرة جميع ال�سلع املتعدية واملواد والأدوات التي ا�ستخدمت فـي
ارتكاب فعل التعدي �أو الفعل املحظور وب�إتالفها على نفقة املحكوم عليه �أو التخل�ص منها
خارج القنوات التجارية �إذا كان الإتالف من �ش�أنه الإ�ضرار بال�صحة العامة �أو البيئة .
املــادة ( ) 54
مع عدم الإخالل ب�أية عقوبة �أ�شد ين�ص عليها قانون �آخر :
�أ  -يعاق ــب بال�سجن مدة ال تق ـ ـ ــل عن �سبع ـ ـ ـ ــة �أيـ ـ ــام وال تزي ـ ــد على �شـ ـهــر وبغرام ـ ــة
ال تقل عن مائة ريال وال تزيد على �ألف ريال �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني كل من
خالف من اخل�صوم �أمرا �صدر من املحكمة وفقا لأحكام املادتني (  ) 46 ، 45من
هذا القانون .
ب  -يعاق ــب بغرام ــة ال تقل عن مائة ريال وال تزيد على �ألف ريال كل من خال ــف من
اخل�ص ــوم �أو حماميهـ ــم �أو اخلـ ــرباء وغريه ــم من �أعــوان الق�ضاة �أمرا �صدر من
املحكمة ب�ش�أن حماية املعلومات ال�سرية املقدمة �أو املتبادلة فـي الدعوى .
املــادة ( ) 55
حتتفظ املحكمة اجلزائية ببيان مف�صـل بال�سلــع واملــواد والأدوات الأخــرى املحكوم ب�إتالفها
فـي جرمية وقعت باملخالفة لأحكام هذا القانون ويجوز للجهة املنوط بها تنفيذ احلكم
بناء على طلب �صاحب احلق املعتدى عليه �إرجاء تنفيذ احلكم فيما يخ�ص �إتالف هذه
الأ�شياء م�ؤقتا وملدة معقولة وذلك لال�ستدالل بها فـي دعوى مدنية مقامة .
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املــادة ( ) 56
لـ ـ ـكـ ــل مــن ت�ضـ ـ ــرر م ـ ــن فـ ـ ـع ــل ارتـ ـ ـكـ ــب باملخ ــالـ ـف ـ ـ ــة لأح ـ ـك ـ ــام هذا القانون االدعاء باحلق
املدين على مرتكبه �أمام املحكمة اجلزائية املخت�صة .
الف�صــل اخلام�س ع�شر
�أحكام عامة وختامية
املــادة ( ) 57
ت�سري �أحكام هذا القانون على ما ي�أتي :
�أ  -امل�صنفــات والأداءات والـت ــ�سـ ـج ـيـ ــالت ال�صوت ـيـ ــة التـي تك ــون مل�ؤلفي ــن �أو لفنانــي
�أداء �أو ملنتج ــي ت�سجيـ ــالت �صوتي ــة عمانيي ــن �أو �أجانــب مقيميــن �إقام ــة معتادة
داخل ال�سلطنة  ،والربامج الإذاعية التي تكون لهيئات �إذاعيـة مقرها الرئي�سي
بال�سلطنة �أو بثت من حمطات �إر�سال داخل ال�سلطنة .
ب  -امل�صنفات والأداءات والت�سجي ــالت ال�صوتية والربامــج الإذاعيـة التي مت �إجنازها
فـي ال�سلطنة بغ�ض النظر عن جن�سية �أو حمل �إقامة من قام ب�إجنازها .
ج  -امل�صنف ــات والأداءات والت�سجيـ ــالت ال�صوت ــية التي ت ـ ــم ن�ش ـ ــره ـ ــا لأول مرة فـي
ال�سلطنة �أو ن�شرت لأول مرة فـي بلد �آخر ثم ن�شرت فـي ال�سلطنة خالل ثالثني
يوما من تاريخ الن�شر فـي اخلارج بغ�ض النظر عن جن�سية �أو حمل �إقامة م�ؤلفيها .
د  -امل�صنف ـ ـ ـ ــات ال�سمعي ـ ـ ــة الب�ص ــرية التــي يك ـ ــون املقر الرئي�سي ملنتجيها �أو حمال
�إقامتهم فـي ال�سلطنة .
هـ  -امل�صنف ــات املعمارية التي مت ت�شييدها فـي ال�سلطنة وامل�صنفات الفنيـ ــة املدجمة
فـي مبنى �أو �أية من�ش�آت �أخرى داخل ال�سلطنة .
و  -امل�صنفات والأداءات والت�سجيالت ال�صوتية التي تكون مل�ؤلفني �أو لفناين �أداء �أو
ملنتجي ت�سجيالت �صوتية والربامج الإذاعية التي تكون لهيئات �إذاعية واملحميــة
مبوجب اتفاقيات �أو معاهدات دولية تكون ال�سلطنة طرفا فيها �أو ت�صبح طرفا
فيها فيما بعد .
املــادة ( ) 58
يخول املوظفون الذين ي�صدر بتحديدهم قرار مـن وزير العــدل بالإتفـ ــاق مع الوزير �صفة
ال�ضبطية الق�ضائية فيما يقع باملخالفة لأحكام هذا القانون والئحته التنفيذية .
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املــادة ( ) 59
ال يرتت ـ ــب على نف ــاذ �أحكـ ــام هـ ــذا القانون الإخ ـ ـ ــالل ب�أح ـك ــام امل ـ ـعــاهــدات واالتفاقيات
الدولية املتعددة الأطراف والثنائية ذات ال�صلة بحقوق امل�ؤلف واحلقوق املجاورة والتي
تنظم حقوق مواطني الدول الأطراف فيها ومن فـي حكمهم وتكون ال�سلطنة طرفا فيها
�أو ت�صبح طرفا فيها فيما بعد .
املــادة ( ) 60
ت�سري �أحــكام هـذا القانـون على امل�ص ـ ـن ـفــات والأداءات والت�س ـ ـ ـج ـ ـيــالت ال�صوتية والربامج
الإذاعية التي �أجنزت �أو بثت قبل تاريخ العمل ب�أحكامه على �أال تكون قد �آلت �إىل امللك
العام بانق�ضاء مدة احلماية املقررة لها فـي القانون امللغى �أو فـي الت�شريعات املعمول بها
فـي بلدها الأ�صلي .
املــادة ( ) 61
ت�ضطلع الوزارة مبا ي�أتي :
�أ  -توعية امل�ؤلفني و�أ�صحاب احلقوق املجاورة بحقوقهم الأدبية واملالية .
ب  -الت�سوية الودية للمنازعات التي تن�ش�أ حول �أي من احلقوق املن�صو�ص عليها فـي
هذا القانـ ــون �إذا ما ارت�ضــى الأطـ ــراف  ،وذلك على النح ــو الـ ــذي تبين ــه الالئحـ ــة
التنفيذية .
ج  -التن�سيـ ــق ب�ش�أن كل ما يتعـ ـل ــق بحقـ ـ ــوق امل�ؤلف واحلق ــوق املجــاورة مع اجلهات
املعنية بحماية تلك احلقوق .
د  -مبا�شـ ــرة االختـ ــ�صــا�ص ــات الأخ ــرى املنـ ــ�صــو�ص علي ـهــا فـي هـ ــذا القانـ ــون �أو التي
يقت�ضيها تنفيذ �أحكامه .
املــادة ( ) 62
يك ــون ن�ش ــر الأحك ــام الق�ضائــية النهائيــة وال ـقـرارات الإدارية ذات ال�ص ـلــة بحق ــوق امل ـ ـ�ؤلف
واحلق ــوق املج ــاورة وفقــا ملقت�ضيات امل�صلحة العامة وعلى النحو الذي تبينه الالئحة
التنفيذية ويعد ن�شرا لها �إتاحتها على �شبكة الإنرتنت .
املــادة ( ) 63
مع ع ــدم الإخ ــالل ب�أحك ــام قان ــون االت�صاالت امل�شار �إليه ت�سري �أحكام هذا القانون على
مزود اخلدمة فيما يقع منه باملخالفة لأحكامه �أو لالئحته التنفيذية .
املــادة ( ) 64
فيما مل يــرد ب�شـ ـ�أنــه ن�ص خـا�ص فـي هذا الـقـانون ت�سـري على الدع ــاوى اجلزائية واملدنية
املن�ص ـ ــو�ص عليه ــا في ــه � ،أحكـ ــام قان ــون الإج ــراءات اجلزائيـ ــة �أو قان ــون الإج ــراءات
املدنيـ ــة والتجارية امل�شار �إليهما بح�سب الأحوال .
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