املادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون حامية حق املؤلف واحلقوق اجملاورة لس نة  ) 1991ويعمل به من اترخي
نرشه يف اجلريدة الرمسية .
املادة 1
يكون لللكامت والعبارات التالية حيامث وردت يف هذا القانون املعاين اخملصصة لها أدانه ما مل تدل
القرينة عىل غري ذكل :
الوزارة  :وزارة الثقافة.
الوزير  :وزير الثقافة.
املركز  :مركز الإيداع يف دائرة املكتبة الوطنية أو أي هجة رمسية يعمتدها الوزير .
املصنف  :لك اإبداع أديب أو فين أو علمي واحملمي وفق ًا لحاكم املادة ( )3من هذا القانون .
الإيداع  :تسلمي النسخة الصلية من املصنف اإىل املركز ومنحها رمق اإيداع وفق ًا لحاكم هذا
القانون.
التثبيت
 :جتس يد املصنف أو احلقوق اجملاورة يف شلك مادي دامئ كمكن اإدراكه أو ات تنساهه أو نقه
بواتطة الكتابة أو الصوت أو الرمس أو التصوير أو احلركة أو بأي وت يةل أخرى .
النرش  :اإاتحة املصنف أو احلقوق اجملاورة للاكفة وفق ًا لحاكم هذا القانون .
املؤلف  :الشخص اذلي أبدع أو ابتكر املصنف .
صاحب احلق  :املؤلف أو هلفه العام أو اخلاص اذلي كمارس حقوق املؤلف املالية اليت ألت اإليه
بناء عىل اتفاق خطي مع املؤلف أو من خيلفه .
املصنف الفوتوغرايف  :لك مصنف حيتوي عىل تسجيل للضوء أو لي اإشعاع أخر عىل دعامة
لإنتاج صورة حبيث كمكن اإنتاج الصورة من هاللها همام اكنت الطبيعة التقنية اليت مت هبا اإجناز هذا

التسجيل  ،ول تعترب لك صورة ات تخرجت من مصنف مسعي برصي مصنفا فوتوغرافيا بل جزءا
من املصنف السمعي البرصي .
مصنف التسجيل الصويت (الفونو غرام)  :لك مصنف حيتوي عىل تثبيت مسعي حبت لصوات أي
أداء أو لغري ذكل من الصوات .
املصنف السمعي البرصي  :لك مصنف يتألف من تلسةل من الصور املارابطة ف ام بناها حبيث
تعطي انطباع ًا ابحلركة  ،تواء اكنت مصحوبة ابلصوت أو غري مصحوبة به  ،وتدهل يف حمكها
املصنفات السنامنئية .
الات تنساخ  :معل نسخة واحدة أو عدة نسخ من املصنف أو الداء أو التسجيل الصويت أو أي
جزء ماها ششلك ماا ر أو غري ماا ر وبأي وت يةل وبأي شلك اكن اما فيه الطباعة الالكارونية أو
التصوير (الفوتوغرايف) أو التسجيل أو التخزين ادلامئ أو املؤقت عىل شلك الكاروين للمصنف أو
الداء أو التسجيل الصويت .
النسخة الصلية  :النسخة أو النسخ اليت أبدعها املؤلف أو فنان الداء أو منتج التسجيل الصويت
أو الهيئة الإذاعية وتعترب أصل املصنف .
النسخة املرشوعة  :أي نسخة طبق الصل عن النسخة الصلية اإذا متت اموافقة املؤلف أو فنان
الداء أو منتج التسجيل الصويت أو الهيئة الإذاعية أو هلف أي ماهم .
الداء العلين  :لك معل موجه للجمهور بطريقة ماا رة أو بأي وت يةل أخرى ويكون من شانه اإنشاء
صةل ماا رة بني املصنف وامجلهور .
فنانو الداء  :املمثلون واملغنون واملوت يقيون والراقصون وغريمه من الشخاص اذلين كمثلون أو
يغنون أو يلقون أو ينشدون أو يعزفون أو يؤدون ابلمتثيل أو بغريه مصنفات أدبية أو فنية أو أي
وجه من أوجه التعبري الفوللكوري .
النقل اإىل امجلهور  :البث بوت يةل تلكية أو لتلكية أو رمقية أو أي وت يةل أخرى لي مصنف أو
أداء أو تسجيل صويت اما فيه الإاتحة للجمهور بطريقة تسمح للفراد ابلوصول اإىل املصنف أو
الداء أو التسجيل الصويت يف الزمان أو املاكن اذلي خيتاره أي ماهم ششلك فردي .

البث الإذاعي والتلفزيوين  :اإرتال الصوات أو الصور والصوات املشفرة أو غري املشفرة أو أي
متثيل لها بوتائل لتلكية أو رمقية للجمهور  ،تواء اكن عرب المقار الصناعية أو بأي وتائل كفيةل
بفك التشفري وإااتحهتا للجمهور اموافقة الهيئة الإذاعية أو التلفزيونية .
الهيئات الإذاعية والتلفزيونية  :اجلهات اليت تتوىل بث الصوات أو الصور والصوات اإىل امجلهور
ابلوتائل الالتلكية أو الرمقية .
احملمكة  :حممكة البداية اخملتصة .
التدابري التكنولوجية الفعاةل  :أي تكنولوجيا أو اإجراء أو وت يةل تتاع اكلتشفري أو ضبط ات تخراج
النسخ واليت تس تخدم للمنع أو احلد من القيام بأعامل غري مرخص لها من قال أحصاب احلقوق .
املادة 3
أ  .تمتتع ابمحلاية اموجب هذا القانون املصنفات املبتكرة يف الداب والفنون والعلوم ااي اكن نوع هذه
املصنفات او امهيهتا او الغرض من انتاهجا .
ب .تشمل هذه امحلاية املصنفات اليت يكون مظهر التعبري عاها الكتابة او الصوت او الرمس او
التصوير او احلركة وبوجه هاص :
 .1الكتب والكتيبات وغريها من املواد املكتوبة .
 .1املصنفات اليت تلقى شفاها اكحملارضات واخلطب واملواعظ .
 .3املصنفات املرسحية واملرسحيات الغنائية واملوت يقية والمتثيل الاكمايئ.
 .4املصنفات املوت يقية تواء اكنت مرمقة ام مل تكن او اكنت مصحوبة بلكامت ام مل تكن .
 .5املصنفات السنامنئية والاذاعية السمعية والبرصية .
 .6اعامل الرمس والتصوير والنحت واحلفر والعامرة والفنون التطبيقية والزخرفية .
 .7الصور التوضيحية واخلرائط والتصم امت واخملططات والاعامل اجملسمة املتعلقة ابجلغرافيا
واخلرائط السطحية لالرض .

 .8برامج احلاتوب تواء اكنت بلغة املصدر او بلغة الاةل .
ج  .وتشمل امحلاية عنوان املصنف الا اذا اكن العنوان لفظا جاراي لدللةل عىل موضوع املصنف .
د  .وتمتتع ابمحلاية ايضا مجموعة املصنفات الادبية او الفنية اكملوتوعات واخملتارات والبياانت اجملمعة
تواء ااكنت يف شلك مقروء أليا ام يف اي شلك أخر ،واكنت تشلك من حيث انتقاء او ترتنب
حمتوايهتا اعامل فكرية ماتكرة ،كام تمتتع ابمحلاية اجملموعات اليت تتضمن مقتطفات خمتارة من الشعر او
النرث او املوت يقى او غريها عىل ان يذكر يف تكل اجملموعات مصدر املقتطفات ومؤلفوها دون
املساس حبقوق املؤلفني ف ام خيتص بلك مصنف يشلك جزءا من هذه اجملموعات.
املادة 4
أ  .1.يعترب مؤلفا الشخص اذلي ينرش املصنف منسواب اليه تواء اكن ذكل بذكر امسه عىل املصنف
او ابي طريقة اخرى الا اذا قام ادلليل عىل غري ذكل .
 .1يعترب ممثال للمؤلف النا ر اذلي يظهر امسه عىل املصنف اذا اكن املصنف حيمل اتام مس تعارا
او ل حيمل أي امس او اكن املؤلف جمهول وللنا ر هبذه الصفة ممارتة حقوق املؤلف الادبية واملالية
املنصوص علهيا يف هذا القانون اىل ان تمت معرفة خشص املؤلف او يعلن عن خشصيته ويثبهتا .
ب .يعترب منتجا للمصنف السمعي البرصي او منتجا للتسجيل الصويت الشخص اذلي يظهر امسه
وابلطريقة املعتادة عىل املصنف الا اذا اقام ادلليل عىل غري ذكل .
ج .يعترب مؤداي الشخص اذلي يظهر امسه وابلطريقة املعتادة عىل هذا املصنف الا اذا قام ادلليل
عىل غري ذكل .
د .يعترب الشخص اذلي يظهر امسه ابلطريقة املعتادة عىل املصنف أو الداء املثبت أو التسجيل
الصويت أو املصنف السمعي البرصي صاحب احلق فيه ما مل يثبت هالف ذكل .
هـ .يعترب حق املؤلف واحلقوق اجملاورة هل قامئ ًا يف أي مصنف أو أداء أو تسجيل صويت أو مصنف
مسعي برصي ما مل يثبت هالف ذكل .

املادة 5
مع عدم الاهالل حبقوق املؤلف املصنف الاصيل يمتتع ابمحلاية ويعترب مؤلفا لغراض هذا القانون :
أ  .من قام بارمجة املصنف اىل لغة اخرى او حتويه من لون من الوان الداب او الفنون او العلوم
اىل لون أخر ماها او تلخيصه او حتويره او تعديه او  رحه او التعليق عليه او فهرت ته او غري ذكل
من الاوجه اليت تظهره ششلك جديد .
ب .فنان الاداء اذلي ينقل اىل امجلهور معال فنيا وضعه غريه تواء اكن هذا الاداء ابلغناء او
العزف او الايقاع او الالقاء او التصوير او الرمس او احلراكت او اخلطوات او ابي طريقة اخرى .
ج  .مؤلفو املوتوعات واخملتارات والبياانت اجملمعة واجملموعات املشموةل ابمحلاية اموجب احاكم هذا
القانون.
املادة 6
أ  .اذا مت ابتاكر املصنف حلساب خشص أخر فان حقوق التاليف تعود للمؤلف املبتكر الا اذا اتفق
خطيا عىل غري ذكل .
ب .عىل الرمغ مما ورد يف الفقرة (أ) من هذه املادة ويف أي قانون اخر  ،اذا ابتكر العامل اثناء
ات تخدامه مصنفا متعلقا ابنشطة او اعامل صاحب العمل او ات تخدم يف تبيل التوصل اىل ابتاكر
هذا املصنف هربات او معلومات او ادوات او الات او مواد صاحب العمل املوضوعة حتت
ترصفه  ،فان حقوق التاليف تعود لصاحب العمل مع مراعاة اجلهد الفكري للعامل الا اذا اتفق
خطيا عىل غري ذكل .
ج .تكون حقوق امللكية الفكرية للعامل اذا اكن حق امللكية املبتكر من قاه ل يتعلق ابعامل
صاحب العمل ومل يس تخدم العامل هربات صاحب العمل او معلوماته او ادواته او مواده الاولية
يف التوصل اىل هذا الابتاكر ما مل يتفق خطيا عىل غري ذكل .

املادة 7
ل تشمل امحلاية املنصوص علهيا يف هذا القانون املصنفات التالية  ،الا اذا متزيت مجموعات هذه
املصنفات جبهد خشيص ينطوي عىل الابتاكر او الارتنب :
أ  .القوانني والانظمة والاحاكم القضائية وقرارات الهيئات الادارية والتفاقيات ادلولية وتائر
الواثئق الرمسية والارجامت الرمسية لهذه املصنفات او لي جزء ماها .
ب .الانباء املنشورة او املذاعة او املبلغة بصورة علنية .
ج .املصنفات اليت ألت اىل امللكية العامة .
د .الفاكر والتاليب وطرق العمل واملفاهمي الرايضية واملبادئ والاكتشافات والبياانت اجملردة .
املادة 8
يمتتع املؤلف حبقوق أدبية غري قابةل للتقادم أو الترصف فهيا أو التنازل عاها  ،ويه :
أ  .احلق يف ان ينسب اليه مصنفه وان يذكر امسه عىل مجيع النسخ املنتجة لكام طرح املصنف عىل
امجلهور الا اذا ورد ذكر املصنف عرضا اثناء تقدمي اخااري لالحداث اجلارية .
ب .احلق يف تقرير نرش مصنفه ويف تعيني طريقة النرش وموعده .
ج  .احلق يف اجراء اي تعديل عىل مصنفه تواء ابلتغيري او التنقيح او احلذف او الاضافة .
د  .احلق يف دفع اي اعتداء عىل مصنفه ويف منع اي تشويه او حتريف او اي تعديل أخر عليه او
اي مساس به من شانه الارضار شسمعته و رفه عىل انه اذا حصل اي حذف او تغيري او اضافة
او اي تعديل أخر يف ترمجة املصنف  ،فال يكون للمؤلف احلق يف منعه الا اذا اغفل املارمج
الاشارة اىل مواطن هذا التعديل او ترتب عىل الارمجة مساس شسمعة املؤلف وماكنته الثقافية او
الفنية او اهالل امضمون املصنف .
هـ .احلق يف حسب مصنفه من التداول اذا وجدت ات باب جدية ومرشوعة ذلكل ويلزم املؤلف يف
هذه احلاةل بتعويض من ألت اليه حقوق الات تغالل املايل تعويضا عادل .

املادة 9
يمتتع املؤلف أو من خيلفه ابحلقوق املالية الاتتشارية التالية عىل مصنفه ول جيوز للغري القيام ابي
ترصف مما هو ماني ادانه دون اذن كتايب من املؤلف او من خيلفه :
أ  .ات تنساخ املصنف ابي طريقة او شلك تواء اكن بصورة مؤقتة او دامئة اما يف ذكل التصوير
الفوتوغرايف او السنامنيئ او التسجيل الرمقي الالكاروين .
ب .ترمجة املصنف اىل لغة اخرى او اقتباته او توزيعه موت يقيا او اجراء أي حتوير عليه .
ج .تأجري النسخة املرشوعة من املصنف أو نسخ ماها  ريطة أن ل يلحق ذكل التأجري رضر ًا ماد ًاي
بصاحب احلق أو حيول دون حقه الات تئثاري يف الات تنساخ .
د .توزيع املصنف او نسخه عن طريق البيع او أي ترصف اخر انقل للملكية .
هـ .ات ترياد نسخ من املصنف بمكيات جتارية وان اكنت هذه النسخ قد اعدت اموافقة صاحب احلق
فيه .
و .نقل املصنف اىل امجلهور عن طريق التالوة او الالقاء او العرض او المتثيل او البث الاذاعي او
التلفزيوين او السنامنيئ او أي وت يةل اخرى .
املادة 11
للمؤلف وحده احلق يف نرش رتائه  ،ولكن ل جيوز هل او لغريه ممارتة هذا احلق دون اذن مس بق
من املرتل اليه او ورثته اذا اكن من شان نرش تكل الرتائل ان يلحق رضرا ابملرتل اليه .
املادة 11
عىل الرمغ مما ورد يف املادة  9من هذا القانون :
أ  .حيق لي مواطن اردين ان حيصل عىل رخصة غري حرصية وغري قابةل للتنازل اىل الغري من
الوزير او من يفوضه لارمجة اي مصنف اجنيب منشور يف شلك مطبوع او اي شلك اخر اىل اللغة
العربية ولنرش هذه الارمجة عىل شلك مطبوعة او اي شلك مشابه اخر اذا مرت ثالث ت نوات

عىل اترخي اول نرش لهذا املصنف ومل يمت نرش اي ترمجة هل يف الاردن ابللغة العربية من قال ماكل
احلق يف الارمجة او اموافقته او يف حال نفاذ الطبعات املارمجة .
ب .وحيق لي مواطن اردين ان حيصل عىل رخصة غري حرصية وغري قابةل للتنازل اىل الغري من
الوزير او من يفوضه لنسخ ونرش اي من املصنفات املنشورة وفق الرشوط التالية :
 .1مرور ثالث ت نوات عىل اترخي اول نرش لي مصنف مطبوع يتعلق ابلتكنولوجيا او العلوم
الطبيعية او الفزيايئية او الرايضيات او مرور ت بع ت نوات عىل او نرش للمؤلفات الشعرية
واملرسحية واملوت يقية وكتب الفن والرواايت او مرور مخس ت نوات عىل اول نرش لي مصنفات
مطبوعة اخرى .
 .1ان ل يكون قد مت توزيع نسخ عاها يف اململكة لتلبية احتياجات عامة للجمهور او للتعلمي
املدريس او اجلامعي بواتطة صاحب حق النسخ او اموافقته وشسعر يتناتب مع اتعار املصنفات
املشاهبة هل يف اململكة .
 .3ان تباع النسخة املنشورة وفق احاكم هذا البند شسعر مسوا او اقل من السعر املنصوص عليه
يف البند  1من هذه الفقرة .
ج .متنح رخص الارمجة املنصوص علهيا يف الفقرة ا من هذه املادة فقط لغاايت التعلمي املدريس او
اجلامعي او البحوث اما رخص النسخ املنصوص علهيا يف الفقرة ب من هذه املادة فمتنح فقط
لت تعاملها يف اطار التعلمي املدريس او اجلامعي .
د .عند منح رخص للارمجة او النسخ فان مؤلف املصنف الاصيل اذلي متت ترمجته او نسخه
يس تحق تعويض ًا عاد ًل متنات ب ًا مع معايري حقوق املؤلف املالية املتعارف علهيا يف عقود الرخص
الاختيارية بني اشخاص فيا ململكة وبني اشخاص يف دوةل املؤلف .
هـ .حتدد  روط واجراءات منح الرخص الواردة يف هذه املادة امقتىض نظام يصدر لهذه الغاية .

املادة 11
ل جيوز احلجز عىل حق املؤلف يف اي مصنف غري انه جيوز احلجز عىل نسخ املصنف اليت مت
نرشها ول جيوز احلجز عىل املصنف اذلي يتوىف مؤلف قال نرشه  ،الا اذا ثبت انه اكن قد وافق
عىل نرشه قال وفاته .
املادة 13
أ  .للمؤلف ان يترصف حبقوق الات تغالل املايل ملصنفه ويشارط يف هذا الترصف ان يكون مكتواب
وان حيدد فيه رصاحة وابلتفصيل لك حق يكون حمال للترصف مع بيان مداه والغرض منه ومدة
الات تغالل وماكنه .
ب .حيق للشخص اذلي نقل هل حق الات تغالل املايل للمصنف وفقا لحاكم الفقرة (أ) من هذه
املادة  ،ان كمارس مجيع احلقوق اليت الت اليه .
املادة 14
يعترب ابطال ترصف املؤلف يف مجموع انتاجه الفكري املس تقايل .
املادة 15
ان نقل ملكية النسخة الاصلية من مصنف او نسخة وحيدة او عدة نسخ منه اىل الغري ل يتضمن
نقل حق املؤلف عىل هذا املصنف اىل ذكل الغري ول يكون ملزما بمتكني املؤلف من نسخها او نقلها
او عرضها ما مل يمت التفاق عىل غري ذكل .
املادة 16
ل يارتب عىل حق مؤلف املصنف الفوتوغرايف منع الغري من اهذ صورة او اكرث ذلات اليشء
موضوع املصنف ولو اهذت الصورة او الصور اجلديدة من املاكن نفسه ويف الظروف نفسها اليت
اهذت فهيا الصور الفوتوغرافية الاوىل للمصنف .

املادة 17
جيوز ات تعامل املصنفات املنشورة دون اإذن املؤلف  ريطة أن ل يتعارض ذكل مع الات تغالل
العادي للمصنف ول يسبب رضر ًا غري مربر ابملصاحل املرشوعة لصاحب احلق يف أي من احلالت
التالية :
أ .تقدمي املصنف أو عرضه أو اإلقاؤه أو متثيه أو اإيقاعه اإذا حصل يف اجامتع عائيل هاص أو يف
مؤتسة تعلميية أو ثقافية أو اجامتعية عىل تبيل التوضيح للغراض التعلميية  ،وجيوز للفرق
املوت يقية التابعة لدلوةل اإيقاع املصنفات املوت يقية  ،ويشارط يف ذكل لكه أن ل يتأىت عنه أي
مردود مايل  ،وأن يمت ذكر املصدر وامس املؤلف .
ب .الات تعانة ابملصنف لالت تعامل الشخيص اخلاص وذكل بعمل نسخة واحدة منه بواتطة
الات تنساخ أو التسجيل أو التصوير أو الارمجة أو التوزيع املوت يقي .
ج .ات تعامل املصنف وت يةل اإيضاح يف التعلمي بواتطة املطبوعات أو الربامج أو التسجيالت
الصوتية أو السمعية البرصية لهداف تربوية أو تثقيفية أو دينية أو للتدريب املهين وذكل يف احلدود
اليت يقتضهيا حتقيق تكل الهداف  ريطة أن ل يقصد من ات تعامل املصنف يف هذه احلاةل حتقيق
أي رحب مادي وأن يذكر املصدر وامس مؤلفه عىل أن ل يتضمن ذكل نسخ املصنف أو ات تعامهل
اكم ًال أو أجزاء رئنس ية منه .
د .الاتتشهاد بفقرات من املصنف يف مصنف أخر هبدف الإيضاح أو الرشح أو املناقشة أو النقد
أو التثقيف أو الاختبار وذكل ابلقدر اذلي يربره هذا الهدف عىل أن يذكر املصدر وامس مؤلفه .
املادة 18
ل جيوز للصحف والنرشات ادلورية نقل الرواايت املسلسةل والقصص القصرية وغريها من املصنفات
اليت تنرش يف الصحف والنرشات ادلورية الاخرى دون موافقة مؤلفهيا عىل انه جيوز للصحف ان
تنقل ما ينرش يف الصحف الاخرى من املقالت ذات الطابع الاخااري الس يايس والاقتصادي
وادليين اليت تشغل الراي العام الا اذا ورد يف الصحيفة اليت نرشت فهيا تكل املقالت ما حيظر
نقلها رصاحة  ،ويشارط يف مجيع احلالت الاشارة اىل املصدر اذلي نقلت عنه .

املادة 19
جيوز للصحف وغريها من وتائل الاعالم ان تنرش دون اذن املؤلف اخلطب واحملارضات
والاحاديث وغريها من املصنفات املامثةل اليت تلقى علنا او توجه اىل العامة  .ويشارط يف مجيع هذه
احلالت ان يذكر املصنف ومؤلفه عىل ان ملؤلف اي من هذه املصنفات نرشه يف مطبوع واحد او
ابية طريقة او صورة اخرى خيتارها .
املادة 11
جيوز للمكتبات العامة ومراكز التوثيق غري التجارية واملعاهد التعلميية واملؤتسات العلمية والثقافية
ان تنسخ اي مصنف ابلتصوير الفوتوغرايف او بغريه وذكل دون اذن املؤلف ويشارط يف ذكل ان
يكون النسخ وعدد النسخ مقصورا عىل حاجة تكل املؤتسات وان ل يؤدي ذكل اىل احلاق الررر
حبقوق مؤلف املصنف وان ل يتعارض ذكل مع الات تغالل العادي للمصنف .
املادة 11
لورثة املؤلف وحدمه احلق يف تقرير نرش مصنفه اذلي مل ينرش اثناء حياته الا اذا اكن املؤلف قد
اوىص بعدم نرشه او حدد الوقت اذلي جيوز نرشه فيه  ،فيجب التقيد بوصيته تكل .
املادة 11
لورثة املؤلف لي مصنف وحدمه احلق يف ممارتة حقوق الات تغالل املايل املنصوص علهيا يف هذا
القانون ذلكل املصنف  ،عىل انه اذا اكن املؤلف قد تعاقد كتابة اثناء حياته مع الغري ششان ات تغالل
مصنفه  ،فيجب تنفيذ هذا التعاقد وفقا لرشوطه  ،واذا اشارك يف اتليف املصنف اكرث من مؤلف
وتويف احدمه دون ان يارك واراث فان نصيبه يف املصنف يؤول اىل اب يق املشاركني يف اتليفه
ابلتساوي ما مل يوجد اتفاق خطي عىل غري ذكل .

املادة 13
مع مراعاة احاكم املادة  17من هذا القانون :
أ  .يس تاثر فنان الاداء ابحلقوق التالية :
 .1اذاعة ادائه احلي ونقه اىل امجلهور وتثبيت ادائه غري املثبت .
 .1ات تنساخ ادائه املدمج يف تسجيل صويت ابي طريقة وابي شلك اكن تواء ااكن ماا را ام غري
ماا ر وبصورة مؤقتة او دامئة اما يف ذكل التسجيل الرمقي الالكاروين .
 .3توزيع الاداء املثبت يف تسجيل صويت عن طريق البيع او أي ترصف اخر انقل للملكية .
 .4التاجري التجاري لدائه املثبت يف تسجيل صويت .
 .5الات ترياد بمكيات جتارية لدائه املثبت يف تسجيل صويت تواء ااكن هذا التسجيل قد اعد
اموافقة فنان الاداء ام ل .
 .6ااتحة الاداء املثبت يف تسجيل صويت للجمهور بطريقة تلكية او لتلكية واما كمكن أي خشص
من الوصول اليه يف أي زمان وماكن خيتاره .
ب .يكون لفنان الاداء احلق يف ان ينسب اليه اداؤه السمعي احلي او اداؤه املثبت يف تسجيل
صويت حىت وان اكنت احلقوق املالية املتعلقة هبذا احلق قد انتقلت اىل الغري  ،الا اذا اكن الامتناع
عن نسب الاداء اليه تفرضه طريقة الانتفاع ابلداء وهل الاعاراض عىل أي تعد عىل هذا احلق
ومنع لك حتريف او تشويه او أي تعديل اخر لدائه قد يلحق رضرا شسمعته .
ج .يس تاثر منتج التسجيالت الصوتية ابحلقوق التالية :
 .1الات تنساخ املبا ر او غري املبا ر للتسجيالت الصوتية ابي طريقة او ابي شلك تواء ااكن
ذكل بصورة مؤقتة ام دامئة اما يف ذكل الات تنساخ للتسجيل الرمقي الالكاروين .
 .1توزيع التسجيالت الصوتية عن طريق البيع او أي ترصف اخر انقل للملكية .
 .3التاجري التجاري للتسجيالت الصوتية .

 .4الات ترياد بمكيات جتارية للتسجيالت الصوتية تواء اكنت هذه التسجيالت قد اعدت اموافقة
املنتج ام ل .
 .5ااتحة التسجيالت الصوتية للجمهور تواء اكنت تلكية او لتلكية وبطريقة متكن أي خشص
من الوصول اليه يف أي زمان وماكن خيتاره .
د .تس تاثر أي هيئة اذاعة ف ام يتعلق برباجمها ابحلقوق التالية :
 .1تثبيت براجمها او تسجيلها وات تنساخ هذه التسجيالت وينطبق ذكل عىل الات تنساخ املبا ر
وغري املبا ر .
 .1اعادة بث براجمها ونقلها اىل امجلهور .
هـ .1 .تكون مدة حامية حقوق فناين الاداء مخسني ت نة ابتداء من اول الس نة امليالدية التالية
لتارخي اول تثبيت صويت لالداء .
 .1تكون مدة حامية حقوق منتجي التسجيالت الصوتية مخسني ت نة ابتداء من اول الس نة
امليالدية التالية لتارخي نرش التسجيل ويف حال عدم النرش حتتسب املدة من اترخي اول تثبيت
للتسجيل .
 .3تكون مدة حامية حقوق هيئات الاذاعة عرشين ت نة ابتداء من اول الس نة امليالدية التالية
للس نة اليت مت فهيا البث .
املادة 14
يس تاثر منتجو التسجيالت الصوتية وفنانو الاداء حبق الاذاعة او النقل اىل امجلهور تلكيا او
لتلكيا لتسجيالهتم الصوتية او اداهئم املثبت  ريطة ان يكون البث رمقيا وان ل يكون جماان .
املادة 15
جيوز لهيئات الاذاعة والتلفزيون الرمسية ان تعد لرباجمها وبوتائلها اخلاصة تسجي ًال غري دامئ لي
مصنف يرخص لها ابن تذيعه او تعرضه عىل ان تقوم ابتالف مجيع نسخ املصنف هالل مدة ل
تتجاوز ت نة واحدة من اترخي اعداد تكل النسخ الا اذا وافق املؤلف عىل متديد هذه املدة ويس تثىن

من ذكل نسخ املصنفات ذات الصفة الواثئقية وان ل يمت الاحتفاظ ابكرث من نسخة واحدة من لك
ماهام .
املادة 16
ل حيق ملن قام بعمل اي صورة ان يعرض اصل الصورة او ينرشه او يوزعه او يعرض او ينرش او
يوزع نسخ ًا ماها دون اذن ممن متثه  ،ول يرسي هذا احلمك اذا اكن نرش الصورة قد مت امنات بة
حوادث وقعت علن ًا او اكنت الصورة تتعلق برجال رمسيني او اشخاص يمتتعون ششهرة عامة او
مسحت السلطات العامة بنرشها هدمة للصاحل العام ويشارط يف مجيع الاحوال عدم عرض اي
صورة او نرشها او توزيعها او تداولها  ،اذا ترتب عىل ذكل مساس شرشف من متثه او تعريض
بكرامته او مسعته او وقاره او مركزه الاجامتعي  ،عىل ان للشخص اذلي متثه الصورة ان ايذن
بنرشها يف الصحف واجملالت وغريها من وتائل الاعالم حىت ولو مل يسمح بذكل الشخص اذلي
قام بعمل الصورة الا اذا اكن هناك اتفاق يقيض بغري ذكل .
وترسي هذه الاحاكم عىل الصور ااي اكنت الطريقة اليت معلت هبا تواء ابلرمس او احلفر او النحت
او ابي وت يةل اخرى .
املادة 17
اذا مل كمارس ورثة املؤلف لي مصنف او الشخص اذلي يعترب هلف ًا هل حسب مقتىض احلال
حقوقهم يف الات تغالل املايل يف املصنف فللوزير ممارتة تكل احلقوق بنرش املصنف او اعادة نرشه
اذا مل يقم الورثة او اخللف بذكل هالل ت تة اشهر من اترخي تبليغهم خطي ًا من قال الوزير  ،دون
ان خيل ذكل حبق الورثة او اخللف حسب مقتىض احلال ابلتعويض العادل عن نرش املصنف او
اعادة نرشه ويشارط يف ذكل لكه ان يكون النرش او اعادة النرش حتقيق ًا للصاحل العام .
املادة 18
للمؤلف الترصف يف اي من حقوقه املالية يف املصنف عىل اتاس املشاركة مع الغري بنس بة من
الايراد او الرحب الناجت عن الات تغالل املايل للمصنف من قال ذكل الغري  .ويشارط يف ذكل ان
يكون هل احلق يف احلصول عىل جزء اضايف من ذكل الايراد او الريع اذا تبني ان التفاق عىل

ات تغالل مصنفه مل يكن عاد ًل حبقه  ،او اصبح كذكل لظروف  ،وات باب اكنت هافية وقت
التعاقد او طرات بعد ذكل .
املادة 19
ملؤلف مصنفات الفن التشكييل الاصلية واخملطوطات املوت يقية والادبية الاصلية او ورثته احلق
يف املشاركة يف حصيةل لك معلية بيع ابملزاد العلين لهذه املصنفات تيل اول تنازل عاها جيريه املؤلف
وحيدد النظام  روط ممارتة هذا احلق ونس بة املشاركة يف حصيةل البيع وكيفية حتصيلها ويعترب
ابط ًال اي اتفاق او ترتنب يعقد او جيري بصورة ختالف احاكم هذه املادة  ،عىل انه يشارط يف
ذكل ان ل يرسي هذا احلمك عىل مصنفات فن العامرة والفنون التطبيقية .
املادة 31
ترسي مدة امحلاية عىل احلقوق املالية للمؤلف املنصوص علهيا يف هذا القانون طيةل حياة املؤلف
وملدة مخسني ت نة بعد وفاته ،او بعد وفاة أخر من بقي حيا من اذلين اشاركوا يف اتليف املصنف
اذا اكنوا اكرث من مؤلف واحد ولغاايت حساب مدة امحلاية يعترب اترخي الوفاة واقع ًا يف اول اكنون
الثاين من الس نة امليالدية اليت تيل اترخي الوفاة الفعيل للمؤلف .
املادة 31
ترسي مدة امحلاية للمصنفات ملدة مخسني ت نة تبدا من اترخي نرشها عىل ان يبدا حساب هذه
املدة من اول اكنون الثاين من الس نة امليالدية اليت تيل اترخي نرشها الفعيل :
أ  .مصنفات الانتاج السنامنيئ والتلفزيوين عىل انه يف حاةل عدم نرشها اموافقة صاحب احلق هالل
مخسني ت نة من اترخي اجناز ذكل املصنف فترسي مدة امحلاية من اترخي اجنازها املعترب ابول اكنون
الثاين من الس نة امليالدية اليت مت فهيا الاجناز الفعيل للمصنف .
ب .اي مصنف يكون مؤلفه او صاحب احلق فيه خشصا معنواي.
ج .املصنف اذلي ينرش لول مرة بعد وفاة مؤلفه.
د  .املصنف اذلي ل حيمل امس مؤلفه او حيمل اتام مس تعارا عىل انه اذا كشف املؤلف عن
خشصيته هالل مدة امحلاية فتبدا هذه املدة من اترخي وفاة املؤلف.

املادة 31
تكون مدة امحلاية ملصنفات الفنون التطبيقية مخس وعرشين ت نة تبدا من اترخي اجنازها وحتسب
من اليوم الاول من شهر اكنون الثاين من الس نة اليت مت فهيا الاجناز الفعيل للمصنف .
املادة 33
أ  .يعترب املصنف منشور ًا من اترخي وضعه يف متناول امجلهور لول مرة ول ينظر يف ذكل اىل اعادة
نرشه الا اذا ادهل املؤلف عند اعادة نرشه تعديالت اتات ية كمكن اعتباره معها مصنف ًا جديد ًا .
ب .اذا اكن املصنف يتكون من عدد من الاجزاء او اجملدلات نرشت منفصةل يف اوقات خمتلفة
فيعترب لك جزء او جمدل مصنف ًا مس تق ًال وذكل ابلنس بة اىل اترخي النرش .
املادة 34
أ  .بعد انقضاء مدة امحلاية املنصوص علهيا يف هذا القانون لي مصنف او عند انقطاع ورثة مؤلفه
او عدم وجود اي هلف هل قال انقضاء مدة امحلاية  ،يؤول املصنف اىل امللكية العامة حبيث حيق
لي خشص ان يطبعه او ينرشه او يارمجه اذا اكن قد مت طبعه او نرشه او ترمجته قال ذكل .
ب .واما اذا مل يكن املصنف املنصوص عليه يف الفقرة (أ) من هذه املادة قد طبع او نرش او ترمج
قال ايلولته اىل امللكية العامة فال جيوز ات تغالل اي حق فيه اما يف ذكل طبعه او نرشه او ترمجته
الا بارخيص من الوزير ويرسي هذا الارخيص ملدة مخس عرشة ت نة عىل ان يعترب ملغي اذا مل
كمارته صاحاه هالل ت نة واحدة او اذا بدا به مث توقف بعد ذكل عن ممارت ته لس نة اكمةل .
املادة 35
أ  .اذا اشارك اكرث من خشص يف اتليف مصنف واحد حبيث ل كمكن فصل نصنب لك ماهم يف
التاليف فيعتربون مجيع ًا مالكني للمصنف ابلتساوي الا اذا اتفقوا عىل غري ذكل  ،ول جيوز لي
ماهم يف هذه احلاةل ممارتة حقوق املؤلف يف املصنف الا ابتفاقهم مجيع ًا وللك ماهم احلق يف رفع
ادلعوى عند وقوع اي اعتداء عىل حق املؤلف .
ب .واما اذا اكن من املمكن فصل نصنب لك من املشاركني يف اتليف املصنف عن نصنب  راكئه
الخرين فيحق للك ماهم ات تغالل حق املؤلف يف اجلزء اذلي تامه يف اتليفه عىل ان ل يلحق

ذكل اي رضر لت تغالل املصنف نفسه او جيحف حبقوق تائر الرشاكء يف املصنف الا اذا اتفق
عىل غري ذكل .
ج .اذا اشارك جامعة يف اتليف مصنف بتوجيه من خشص طبيعي او معنوي ويسمى املصنف
امجلاعي والزتم ذكل الشخص بنرشه ابمسه وحتت ادارته وحبيث اندمج معل املشاركني فيه يف
الهدف العام اذلي قصد اليه ذكل الشخص من املصنف او الفكرة اليت ابتكرها هل حبيث ل كمكن
فصل العمل اذلي قام به لك من املشاركني يف اتليف املصنف ومتيزيه عىل حدة  ،فيعترب الشخص
اذلي وجه ونظم ابتاكر املصنف مؤلف ًا هل ويكون هل وحده ممارتة حقوق املؤلف فيه .
املادة 36
أ  .يعترب موظفو مكتب حامية حق املؤلف يف دائرة املكتبة الوطنية املفوضون من قال الوزير من
رجال الضابطة العدلية وذكل اثناء قياهمم بتنفيذ احاكم هذا القانون .
ب .اذا وجد ما يشري اىل ارتاكب أي خمالفة لحاكم هذا القانون حيق ملوظفي مكتب حامية حق
املؤلف تفتنش أي ماكن يتوىل طبع املصنفات او نسخها او انتاهجا او توزيعها اما يف ذكل وتائل
النقل  ،وهلم جحز النسخ ومجيع املواد املس تعمةل يف ارتاكب تكل اخملالفات واحالهتا مع مرتكاهيا اىل
احملمكة  ،وللوزير حق الطلب من احملمكة اغالق احملل .
املادة 37
أ  .يعترب  رياكً يف اتليف مصنف مسعي أو برصي أو مسعي برصي :
 .1مؤلف السنناريو او صاحب الفكرة املكتوبة للربانمج .
 .1من قام بتحويل املصنف الاديب املوجود ششلك جيعه مالمئ ًا للتنفيذ .
 .3مؤلف احلوار يف مصنف مسعي أو برصي أو مسعي برصي.
 .4واضع املوت يقى للمصنف اذا قام بوضعها خصيص ًا هل .
 .5خمرج املصنف اذا اب ر رقابة فعلية عىل تنفيذه وقام بعمل اجيايب من الناحية الفكرية لتحقيق
املصنف .

ب .اذا اكن املصنف مبسط ًا من مصنف أخر تابق عليه او مس تخرج ًا منه  ،فيعترب مؤلف هذا
املصنف السابق  رياكً يف املصنف اجلديد .
ج .ملؤلف السنناريو للمصنف الاديب وملن قام بتحويره وملؤلف احلوار فيه وخملرجه جممتعني احلق يف
عرض املصنف اجلديد دون ان يكون لواضع املصنف الاديب الاصيل او واضع املوت يقى الاعاراض
عىل ذكل عىل ان ل خيل ذكل حبقوقه املارتبة هل عىل اتليف املصنف او وضعه وللك من مؤلف
الشطر الاديب والشطر املوت يقي يف املصنف احلق يف نرش الشطر اذلي خيصه بطريقة اخرى غري
السنامن او الاذاعة او التلفزيون ما مل يتفق خطيا عىل غري ذكل .
د .اإذا امتنع أحد املشاركني يف تأليف أي من املصنفات املنصوص علهيا يف الفقرة (أ) من هذه املادة
عن القيام اما جيب عليه القيام به أو عن اإمتام العمل املطلوب منه فال يارتب عىل ذكل منع أي من
املشاركني الخرين يف التأليف من ات تعامل اجلزء اذلي أجنزه منه  ،عىل أن ل خيل ذكل ابحلقوق
اليت تارتب لي ماهم شسبب اشاراكه يف تأليف أي من هذه املصنفات .
هـ يعترب منتج ًا للمصنف السنامنيئ او الاذاعي او التلفزيوين الشخص اذلي يتوىل حتقيق هذا
املصنف او يتوىل مسؤولية هذا التحقيق ويضع يف متناول املؤلفني هل الوتائل املادية واملالية الكفيةل
ابنتاج املصنف واخراجه .
و .يعترب منتج املصنف السنامنيئ أو الإذاعي أو التلفزيوين طيةل املدة املتفق علهيا لت تغالل
املصنف انئب ًا عن املؤلفني هل وعن هلفهم يف التعاقد مع الغري عىل عرض املصنف وات تغالهل ،
وذكل دون الاهالل حبقوق مؤلفي املصنفات الادبية واملوت يقية الاخرى املقتبسة  ،الا اذا مت
التفاق خطيا عىل غري ما نص عليه يف هذه الفقرة .
املادة 38
مع مراعاة احاكم املادة ( )45من هذا القانون خيضع لحاكم الايداع املنصوص علهيا يف هذا القانون
لك مصنف ينرش او يطبع يف اململكة ملؤلف اردين او غري اردين كام خيضع لهذه الاحاكم لك
مصنف ينرش او يطبع هارج اململكة ملؤلف اردين اذا مت توزيعه داهلها  ،عىل ان يمت الايداع يف
املركز دون مقابل قال عرض املصنف للبيع او التوزيع يف اململكة  ،وان تكون النسخ املودعة

مطابقة للمصنف من مجيع الوجوه ومن اجود نسخه املنتجة وخيضع املصنف عند اعادة طبعه لحاكم
الايداع اموجب هذا القانون .
املادة 39
يكون لك مؤلف املصنف والنا ر هل وصاحب املطبعة اليت طبع فهيا واملنتج واملوزع هل مسؤو ًل
عن ايداعه كام يكون املس تورد لي مصنف ومن هو يف حمكه مسؤو ًل عن ايداع املصنف اذلي
طبع او نرش او انتج هارج اململكة ملؤلف اردين .
املادة 41
يعطى لك مصنف رمق ايداع هاص ويتوىل املركز ات تخالص البياانت الفنية من املصنف وذكل
لغاايت الفهرتة والتصنيف للمصنفات املطبوعة وفق ًا للقواعد والاصول املتبعة يف هذا اجملال  ،وتسمل
هذه البياانت اىل صاحب الشان لتثبيهتا عىل املصنف .
املادة 41
يكون لك من املؤلف للمصنف اذا اكن كتا ًاب  ،وان ره صاحب املطبعة اليت طبع فهيا مسؤو ًل عن
تثبيت بياانت الفهرتة والتصنيف ورمق الايداع واترخيه عىل ظهر صفةة عنوان املصنف واما
املصنفات من غري الكتب فيثبت رمق ايداع يف اي ماكن ظاهر من املصنف .
املادة 41
عىل لك مطبعة او هجة تتوىل طبع املصنف او نرشه او انتاجه او توزيعه يف اململكة ان تقدم لك
ت تة اشهر بيا ًان ابملصنفات اليت طبعهتا او نرشهتا او انتجهتا او وزعهتا وفق الاوموذج اذلي يعده
املركز لهذه الغاية .
املادة 43
يصدر املركز بياانت ببليوغرافية دورية عىل شلك قوامئ او فهارس تتضمن املصنفات اليت اودعت
دلى املركز  ،كام يتوىل همام الاعالم الببليوغرايف يف هذا اجملال .

املادة 44
يتوىل املركز تنظمي فهرس موحد للتعريف ابملصنفات املتوفرة يف املكتبات ومركز املعلومات والتوثيق
يف اململكة يبني فيه املاكن اذلي يوجد فيه لك مصنف  ،كام حتدد فيه املكتبات ومراكز املعلومات
والتوثيق اليت يشملها الفهرس املوحد والالزتامات والواجاات املطلوبة ماها بقرار من الوزير .
املادة 45
ل يارتب عىل عدم ايداع املصنف اهالل حبقوق املؤلف املقررة يف هذا القانون.
املادة 46
أ .لصاحب احلق أن يتقدم تواء قال اإقامة ادلعوى أو عند تقدكمها ودون تبليغ املس تدعى ضده أو
أثناء نظرها اإىل قايض المور املس تعجةل أو احملمكة اخملتصة بطلب :
 .1اإصدار المر بوقف التعدي .
 .1ضبط النسخ غري املرشوعة وأي مواد أو أدوات ات تعملت يف الات تنساخ وكذكل أي فواتري
أو مستندات تتعلق ابلنسخ غري املرشوع .
 .3ضبط العائدات النامجة عن الات تغالل غري املرشوع .
 .4اإلقاء احلجز الاحتياطي عىل أموال املدعى عليه أو املس تدعى ضده املنقوةل وغري املنقوةل وأمواهل
املوجودة حبيازة الشخص الثالث  ،ابلتتناد اإىل ما دليه من مستندات وبننات وذكل لنتيجة
ادلعوى .
ب .اإذا قررت احملمكة أو قايض المور املس تعجةل اإجابة طلب صاحب احلق يف أي من احلالت
املنصوص علهيا يف الفقرة (أ) من هذه املادة فتلكفه بتقدمي تأمني نقدي أو كفاةل مرصفية أو عدلية
حتدد احملمكة أو قايض المور املس تعجةل نوعها ومقدارها لضامن ما قد يلحق ابحملجوز عليه من عطل
ورضر اإذا ظهر أن طالب احلجز غري حمق يف دعواه ويس تثىن من تقدمي التأمني أو الكفاةل احلكومة
واملؤتسات الرمسية والعامة والبدلايت والبنوك العامةل يف اململكة .

ج .يمت بناء عىل طلب املدعى عليه أو املس تدعى ضده اإلغاء الإجراءات التحفظية املتخذة وفق ًا
لحاكم هذه املادة اإذا مل يمت رفع دعوى هالل مثانية أايم من اترخي صدور القرار ابختاذ الإجراء
التحفظي .
د .للمحمكة بناء عىل طلب املدعى عليه أن حتمك ابلتعويض العادل عن الرضار اليت حلقت به اإذا مل
يتقدم املدعي بدعواه هالل املدة املطلوبة أو اإذا تبني أنه غري حمق يف دعواه .
املادة 47
أ .للمحمكة بناء عىل طلب صاحب احلق أن حتمك ابإتالف نسخ املصنف أو الصور املأخوذة عنه
اذلي نرش بصورة غري مرشوعة واملواد اليت ات تعملت يف نرشه ولها بد ًل من اإتالفها وبناء عىل
طلب صاحب احلق احلمك بتغيري معامل هذه النسخ والصور واملواد أو جعلها غري صاحلة لالت تعامل
اذلي وجدت من أجه .
ب .ل جيوز احلمك ابتالف نسخ اي مصنف او الصور املاخوذة عنه او تغيري معاملها اذا اكن الزناع
يتعلق بارمجة املصنف اىل اللغة العربية وجيب ان يقترص حمك احملمكة يف هذه احلاةل عىل تثبيت
احلجز عىل املصنف او عىل نسخة او عىل الصور املاخوذة منه حسب مقتىض احلال .
ج .للمحمكة ان حتمك امصادرة نسخ املصنف او الصور املاخوذة عنه واملواد اليت ات تعملت يف
اخراجه وبيعها وذكل يف حدود ما يفي ماها بتعويض املؤلف عن الررر اذلي اصابه وذكل بد ًل من
اتالف تكل النسخ والصور او تغيري معاملها او اتالف تكل املواد .
د  .ل جيوز يف اي حاةل من احلالت ان تكون املباين وما يظهر فهيا او علهيا من حنت ورتوم
وزهارف واشاكل هندت ية حمل جحز  ،كام ل جيوز احلمك ابتالفها او تغيري معاملها او مصادرهتا بقصد
احملافظة عىل حقوق املؤلف املعامري اذلي ات تعملت تصامميه للبناء ورتومه فيه بصورة غري
مرشوعة عىل ان ل خيل ذكل حبقوقه يف التعويض العادل عن ذكل .

املادة 48
مع مراعاة احاكم املادة : 47
جيوز احلمك ابعادة احلال يف اي مصنف تعرضت حقوق املؤلف فيه لالعتداء  ،اىل ما اكنت عليه اما
يف ذكل اجراء اي تعديل فيه او حذف اجزاء منه لتحقيق تكل الغاية .
املادة 49
للمؤلف اذلي وقع الاعتداء عىل اي حق من احلقوق املقررة هل عىل مصنفه امقتىض احاكم هذا
القانون احلق يف احلصول عىل تعويض عادل عن ذكل عىل ان يراعي يف تقديره ماكنة املؤلف الثقافية
وقمية املصنف الادبية او العلمية او الفنية وقمية املصنف الاصيل يف السوق هل ومدى ات تفادة
املعتدي من ات تغالل املصنف ويعترب التعويض احملكوم به للمؤلف يف هذه احلاةل دين ًا ممتاز ًا عىل
صايف مثن بيع الاش ياء اليت ات تخدمت يف الاعتداء عىل حقه وعىل املبالغ احملجوزة يف ادلعوى .
املادة 51
للمحمكة بناء عىل طلب احملكوم هل ان تقرر نرش احلمك اذلي تصدره اموجب هذا القانون يف حصيفة
يومية او ات بوعية حملية واحدة او اكرث عىل نفقة احملكوم عليه .
املادة 51
أ  .يعاقب ابحلبس مدة ل تقل عن ثالثة اشهر ول تزيد عىل ت نة وبغرامة ل تقل عن الف دينار
ول تزيد عىل ت تة ألف دينار او ابحدى هاتني العقوبتني:
 .1لك من اب ر بغري ت ند  رعي احد احلقوق املنصوص علهيا يف املواد (  )8،9،11،13من هذا
القانون.
 .1لك من عرض للبيع أو للتداول أو ل إالجيار مصنف ًا غري مرشوع أو نسخ ًا منه أو أذاعه عىل
امجلهور بأي طريقة اكنت أو ات تخدمه لتحقيق أي مصلةة مادية أو أدهه اإىل اململكة أو أخرجه
ماها مع علمه بأنه غري مرشوع أو اإذا توافرت الت باب والقرائن الاكفية للعمل بكل .

 .3لغاايت تطبيق أحاكم البند ( )1من هذه الفقرة يعترب وجود نسخ من املصنفات غري املرشوعة
يف حمل أو مؤتسة جتارية دلي ًال عىل وجودها لغاايت البيع أو التداول أو الإجيار.
ب .ويف حاةل تكرار اي جركمة من اجلرامئ املنصوص علهيا يف الفقرة (ا) من هذه املادة حيمك عىل
مرتكهبا ابحلد الاعىل لعقوبة احلبس وابحلد الاعىل للغرامة وللمحمكة يف هذه احلاةل احلمك ابغالق
املؤتسة اليت ارتكات فهيا اجلركمة ملدة ل تزيد عىل ت نة او وقف ترخيصها ملدة معينة او بصورة
هنائية.
املادة 51
لك من هالف ااي من احاكم املواد ( )41 ، 41 ، 39 ، 38من هذا القانون يعاقب بغرامة ل تقل
عن مخسامئة دينار ول تزيد عىل الف دينار ،ول يعفيه احلمك هبذه العقوبة من تنفيذ الاحاكم
املنصوص علهيا يف تكل املواد.
املادة 53
تطبق احاكم املواد ( )47و( )48و( )49و( )51و ( )51من هذا القانون يف حال الاعتداء عىل
أي من احلقوق الواردة يف املادة ( )13منه وحسب مقتىض احلال .
املادة 54
أ  .يعترب خمالفا لحاكم هذا القانون لك من قام ابي من الافعال التالية :
 .1حذف او غري أي معلومات واردة يف شلك الكاروين دون اذن صاحب احلق فهيا لضامن ادارة
احلقوق .
 .1وزع او ات تورد لغراض التوزيع او اذاع او نقل اىل امجلهور دون اذن نسخا من مصنفات او
اداءات مثبتة او تسجيالت صوتية مع علمه او اذا توافرت الات باب والقرائن الاكفية للعمل .
ب .لغاايت هذه املادة يقصد بعبارة ( املعلومات اليت تضمن ادارة احلقوق ) أي معلومة تزود من
قال احصاب احلقوق واليت تعرف اما ييل :
 .1املصنف او التسجيل الصويت او الاداء .

 .1املؤلف او فنان الاداء او منتج التسجيل الصويت .
 .3صاحب احلق يف املصنف او الاداء او التسجيل الصويت .
 .4الرشوط الواجب توافرها لالت تفادة والانتفاع من املصنف او الاداء او التسجيل الصويت .
 .5أي ارقام او تشفري يرمز اىل بيان تكل املعلومات .
ج .تطبق احاكم املواد (  )51( )51( ) 49 ( ) 47 ( ) 46من هذا القانون يف حال الاعتداء
عىل أي من احلقوق املنصوص علهيا يف هذه املادة .
املادة 55
أ .حيظر عىل أي خشص دون موافقة صاحب احلق تعطيل أو اإبطال التدابري التكنولوجية الفعاةل
لغرض حتقيق منفعة جتارية أو كسب مادي هاص أو الالتفاف عىل أي من هذه التدابري  ،ويف
حاةل خمالفة هذا النص تطبق أحاكم املواد ( )46و( )47و( )49و( )51و( )51من هذا القانون
ويف حال وجود هدف غري جتاري أو عدم وجود كسب مادي هاص تطبق أحاكم املواد ()46
و( )47و( )49و( )51من هذا القانون .
ب .حيظر عىل أي خشص صنع أو ات ترياد أو تداول أي تقنية أو هجاز أو هدمة أو أي جزء من
أي ماها مما يمت تصمميه أو اإنتاجه أو أداؤه أو تسويقه بغرض التةايل أو تعطيل أو اإبطال أي تدابري
تكنولويج فعال أو مما يكون هل هدف أو ات تعامل ذو أمهية جتارية حمددة هارج نطاق متكني أو
تسهيل مثل هذا الترصف  ،ويف حاةل خمالفة هذا النص تطبق أحاكم املواد ( )46و( )47و()49
و( )51و( )51من هذا القانون .
املادة 56
أ .1 .تكون تعابري الاراث (الفوللكور) اليت تعكس الاراث الشعيب الوطين اذلي نشأ أو مت تطويره
وتواتر احلفاظ عليه يف اململكة ملاكً عام ًا لدلوةل غري قابل للتنازل عنه ول خيضع للتقادم  ،كام ل جيوز
ات تغالهل اإل بطريقة منات بة ويف أوجه الات تعاملت املرشوعة  ،وذكل شرشط الا ينطوي
الات تعامل عىل تشويه أو حتريف لتكل التعابري وأن يمت ذكر مصدرها ابلطريقة املتعارف علهيا .

 .1كمارس الوزير حقوق املؤلف ابلنس بة لهذه التعابري يف مواهجة أي تشويه أو حتوير أو إارضار
ابملصاحل الثقافية  ،وهل طلب اإصدار أمر قضايئ امنع أي ات تعامل لتكل التعابري خيالف أحاكم هذا
القانون .
ب .لغاايت هذه املادة يقصد بعبارة تعابري الاراث (الفوللكور) لك تعبري يمتثل يف عنارص ممتزية
تعكس الاراث التقليدي الفين اذلي نشأ وات متر يف اململكة وبوجه هاص التعبريات التالية :
 .1التعبريات الشفوية مثل احلاكايت والحايج واللغاز والشعار الشعبية .
 .1التعبريات املوت يقية مثل الغاين الشعبية املصحوبة اموت يقى .
 .3التعبريات احلركية مثل الرقصات الشعبية واملرسحيات وغريها .
 .4التعبريات امللموتة مثل منتجات الفن الشعيب وبوجه هاص الرتومات واخلطوط واللوان ،
واحلفر والنحت واخلزف والطني واملنتجات املصنوعة من اخلشب أو الفس يفساء أو املعدن أو
اجلواهر  ،واحلقائب املنسوجة يدو ًاي وأشغال الإبرة واملنسوجات والسجاد وامللبوتات .
 .5اللت املوت يقية التقليدية .
 .6الشاكل املعامرية .
املادة 57
أ  .ترسي احاكم هذا القانون عىل مصنفات املؤلفني الاردنيني والاجانب املنشورة او غري املنشورة
واملعرب عاها ابي من الوتائل املنصوص علهيا يف الفقرة ب من املادة  3داهل اململكة وعىل مصنفات
املؤلفني الاردنيني املنشورة او غري املنشورة واملعرب عاها ابي من الوتائل املنصوص علهيا يف الفقرة
ب من املادة  3هارج اململكة .
ب .مع مراعاة احاكم التفاقيات ادلولية املتعلقة حبامية حقوق املؤلف ويف حاةل عدم انطباقها يراعى
مادا املعامةل ابملثل ترسي احاكم هذا القانون عىل مصنفات املؤلفني الاجانب املنشورة او غري
املنشورة واملعرب عاها ابي من الوتائل املنصوص علهيا يف الفقرة ب من املادة  3من هذا القانون
هارج اململكة .

ج .لغاايت تطبيق احاكم هذه املادة يعامل املؤلفون املقميون اقامة معتادة يف احدى ادلول الاعضاء
يف التفاقيات ادلولية املتعلقة حبامية حقوق املؤلف اليت انضمت لها الاردن وان اكنوا من غري
مواطنهيا معامةل مواطين اململكة كام تطبق هذه املادة عىل احصاب احلقوق املنصوص علهيا يف املادة
 13من هذا القانون .
د .ترسي احاكم هذا القانون عىل اداء فنان الاداء يف أي من احلالت التالية :
 .1اذا اكن فنان الاداء اردنيا او حصل الاداء من فنان ترتبط دولته مع اململكة امعاهدة ثنائية او
دولية يف هذا اجملال .
 .1اذا اكن الاداء مدجما يف تسجيل صويت محمي يف هذا القانون .
 .3اذا اكن الاداء احلي قد بث مضن برانمج اذاعي محمي يف هذا القانون .
هـ .ترسي احاكم هذا القانون عىل التسجيالت الصوتية يف أي من احلالت التالية :
 .1اذا اكن املنتج اردنيا او اكن اجنبيا ترتبط دولته مع اململكة امعاهدة دولية او ثنائية يف هذا اجملال.
 .1اذا اكن التسجيل الاويل قد حصل يف اململكة او يف أي دوةل ترتبط معها امعاهدة دولية او
ثنائية يف هذا اجملال.
و .ترسي احاكم هذا القانون عىل الربامج الاذاعية يف أي من احلالت التالية :
 .1اذا اكن املركز الرئنيس لهيئة الاذاعة والتلفزيون يف اململكة او يف أي دوةل ترتبط معها امعاهدة
دولية او ثنائية يف هذا اجملال .
 .1اذا مت بث الربانمج بواتطة هجاز ارتال موجود يف اململكة او يف أي دوةل ترتبط معها امعاهدة
دولية او ثنائية يف هذا اجملال .
املادة 58
ترسي احاكم هذا القانون عىل املصنفات املوجودة عند العمل به  ،وذكل ابت تثناء املواد (، )41
( )51( ، )51( ، )41فان احاكهما ل ترسي الا عىل الوقائع والافعال اليت تمت بعد العمل ابحاكم
هذا القانون .

املادة 59
ترسي احاكم هذا القانون عىل الوقائع والتفاقات اليت تقع او تربم بعد العمل به ولو اكنت متعلقة
امصنفات نرشت او نفذت لول مرة قال ذكل  ،عىل انه عند حساب مدة امحلاية لتكل املصنفات
حتسب املدة الواقعة بني رساين مدة امحلاية واترخي العمل هبذا القانون .
املادة 61
حتسب املدد املنصوص علهيا يف هذا القانون ابلتقومي الشميس .
املادة 61
جمللس الوزراء ان يصدر الانظمة الالزمة لتنفيذ احاكم هذا القانون .
املادة 61
يلغى قانون حق التاليف العامثين واي قانون او ترشيع أخر تتعارض احاكمه مع احاكم هذا القانون .
املادة 63
رئنس الوزراء والوزراء ملكفون بتنفيذ احاكم هذا القانون .
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