
  ( 1) 1968لسنة  9قانون رقم 
 قانون محاية حق املؤلف  بإصدار

 

 حنن إدريس األول ملك اململكة الليبية
 :قرر جملس الشيوخ وجملس النواب القانون اآليت نصه وقد صدقنا عليه وأصدرانه

 (  1مادة ) 

كرررص نررر   رررال    ملرافرررل علررر  قاارررف حرررل امل لررر  وال ررر أحكرررال القرررانون ا تسرررر 
 ألحكامه.

 (  2مادة ) 

عل  وزار اإلعالل والثقافف تنفيذ هذا القانون واعمص بره مرات يرارش نشرره ر اةرارد  
 الرمسيف.
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 قانون محاية حق املؤلف 

 ول الباب األ

 مؤلفوها يف املصنفات الــيت حيمى

 (  1مادة ) 

املبتكرر  ر اآلداب والفنرون والعلرول أ    املصرنفا  اتمتع حبمااف هذا القرانون م لفرو
 كان نوع هذه املصنفا  أو طراقف التعبري عنها أو أمهيتها أو ال رض مات تصنيفها.

 الرذ  جرجص املصرن   مسره االعتبرار  أو للمصن  الشخ  الطبيعر  واعترب م لفا  
إذا قال الردليص علر  عكرس ذلرع واعترد ةجربقيف التسرجيص عنرد تعردد التسرجيال   إال

 .ما مل اقدل الدليص عل  غري ذلع
 .واتم تسجيص املصنفا  وفقا  لالئحف اصدرها وزار اإلعالل والثقافف

 (  2مادة ) 

 تشمص احلمااف بصفف  خاصف م لف : 
 املصنفا  املكتوبف.

ف ر فنررررون الرجررررم والتصرررروار  خلطرررروحل أو األلرررروان أو احلفررررر أو نفا  الداخلرررراملصرررر
 النحت أو العمار .

 شفو   كاحملاضرا  واخلطب واملواعظ وما مياثلها. املصنفا  اليت تلق 
 املصنفا  املسرحيف واملسرحيا  املوجيقيف.

 قرتنت  أللفاظ أو مل تقرتن هبا.املصنفا  املوجيقيف جواء ا
 مائيف.نالفوتوغرافيف والسي املصنفا 

 .ط اة رافيف واملخطوطا  ) الرجول الكروكيف (اخلرائ
 املصنفا  اجملسمف املتعلقف  ة رافيا أو الطبوغرافيا أو العلول.



 .لإلخراج حبركا  أو خطوا  وتكون معد  ماد ّ   املصنفا  اليت ت دى
 املصنفا  املتعلقف  لفنون التطبيقيف.

 أو تذاع بواجطف اإلذاعف الالجلكيف أو التلفزاون. د خصيصا  املصنفا  اليت تع
عبرري عنهرا الكتابرف توتشمص احلمااف بوجه عال مر لف  املصرنفا  الريت اكرون ماهرر ال

 التصوار أو احلركف.أو أو الصو  أو الرجم 
ن  مر  كران متميرزا  بطرابع ابتكرار  مرات العالمرا  التجارارف الريت واعترب عنوان املصر

 قانون العالما  التجاراف. عليها اسر 
 ( 3مادة )  

ه أو بتحوالرره مررات لررون مررات ألرروان ل بتعراررب املصررن  أو تر ترراتمتررع  حلمااررف مررات قررا
األدب أو الفنررون أو العلررول إن لررون  خررر أو مررات قررال بتلخيصرره أو بتحررواره أو بتعدالرره 

دل أو بشرررحه أو  لتعليررل عليرره ة  صررور  تاهررره ر شرركص جداررد. وذلررع كلرره مررع عرر
عل  أن حقوق م ل  املصن  الفوتروغرار ال  حبقوق م ل  املصن  األصل  اإلخالل

املصرررور ولرررو أخرررذ  هرررذه  ع ال رررري مرررات التقررراحل صررور جدارررد  للشررر ءارتتررب عليهرررا منررر
ف الرريت أخررذ  فيهررا   املكررران وبصررفف خاصرررف ر ذا  الارررو الصررور اةداررد  مررات ذا

 ور  األون.رالص
 (  4مادة ) 

 ال تشمص احلمااف : 
كمختررررارا  الشررررعر والنثررررر واملوجرررريق    تام مصررررنفا  عررررد اجملموعررررا  الرررريت تنرررر -أوال  

 وغريها مات اجملموعا  وذلع مع عدل املساس حبقوق م ل  كص مصن .
 جمموعا  املصنفا  اليت  لت إن امللع العال. – اثنيا  



يم واللررروائا واالتفاقرررا  جمموعرررا  الواثئرررل الرمسيرررف كنصرررومل القررروان  واملراجررر – اثلثرررا  
 واألحكام القضائية وسائر الواثئق الرمسية.الدوليف 

جررع ومررع ذلررع تتمتررع اجملموعررا  جررالفف الررذكر  حلمااررف إذا كانررت متميررز  بسرربب ار 
  خر استحل احلمااف. إن االبتكار أو الرتتيب أو أ  جمهود شخص 



 الباب الثاني 

 يف حقوق املؤلف 

 الفصل األول 

 أحكام عامة 

 ( 5مادة ) 

ور تعير  طراقرف هرذا النشرر ولره وحررده   لر  وحرده احلرل ر تقرارر نشرر مصررنفهللم
ة  طراقف مات طرق االجت الل املشرروعف وال وروز ل رريه  احلل ر اجت الل مصنفه ماليا  

 جابل منه أو ممات خيلفه. مباشر  هذا احلل دون إذن كتايب
 (  6مادة ) 

  االجت الل: اتضمات حل امل ل  ر
 نقص املصن  إن اةمهور مباشر  ةاف صور  وخاصف إبحدى الصور اآلتيف: -أوال  

أو  و  العلنيررررف أو التوقيررررع املوجرررريق  أو التمثيررررص املسرررررح  أو العرررررض العلرررر الررررتال
ر أو للعررررض بواجرررطف الفرررانوس اإلذاعرررف الالجرررلكيف للكرررالل أو الصرررو  أو للصرررو 

أو السينما أو نقص اإلذاعف الالجلكيف بواجرطف مكررب الصرو  أو بواجرطف  السحر 
 التلفزاون بعد وضعها ر مكان عال.

نقص املصن  إن اةمهور بطراقف غري مباشر  بنسش صرور منره تكرون ر متنراول   -اثنيا  
اةمهور عات طرال الطباعرف أو الرجرم أو احلفرر أو التصروار الفوتروغرار أو الصرب 

ف أو اجملسررمف أو عررات يررب أو ةاررف طراقررف أخرررى مررات طرررق الفنررون التخطيطر قوالرر
 أو ب ري ذلع مات الطرق. ل النشر الفوتوغرار أو السينمائ طرا

 

 



 (  7مادة ) 
ولرره وحررده  ،للم لرر  وحررده إدخررال مررا ارررى مررات التعررداص أو التحرروار علرر  مصررنفه

 ف.احلل ر تر ته إن ل ف أخرى مع مراعا  أحكال املاد  التالي
أخررررى مرررات الصرررور   وال وررروز ل رررريه أن اباشرررر شررريوا  مرررات ذلرررع أو أن اباشرررر صرررور 

 املنصومل عليها ر املاد  الثالثف إال إبذن مكتوب منه أو ممات خيلفه.
 (  8مادة ) 

أجنبيررف أخرررى ر تر ررف  امل لرر  وحررل مررات ترررجم مصررنفه إن ل ررفتنتهرر  قااررف حررل 
شرررر امل لررر  أو املررررتجم هرررذا احلرررل بنفسررره أو ذلرررع املصرررن  إن الل رررف العربيرررف إذا مل ابا

 بواجطف غريه ر مدى ثالث جنوا  مات يراش أول نشر للمصن  أو املرتجم.
 ( 9مادة ) 

عتررداء علرر  هررذا اللم لرر  وحررده احلررل ر أن انسررب إليرره مصررنفه ور أن ارردفع أ  
 احلل وله كذلع أن مينع أ  حذف أو ت يري ر مصنفه.

و الت يررري ر تر ررف املصررن  مررع ذكررر ذلررع فررال اكررون ف أعلرر  أنرره إذا حصررص احلررذ
ف أو الت يررري أو إن مررواطات احلررذ للم لرر  احلررل ر منعرره إال إذا أغفررص املرررتجم اإلشررار 

 ترتب عل  الرت ف مساس بسمعف امل ل  ومكانته الفنيف.
 ( 10 مادة )

ال ورروز احلجررز علرر  حررل امل لرر  وإزررا ورروز احلجررز علرر  نسررش املصررن  الررذ    
و  صاحبها قبص نشرها مرا مل اثبرت بصرفف نشره وال ووز احلجز عل  املصنفا  اليت مي

 قاطعف أنه اجتهدف نشرها قبص وفاته.
 

 



 ( 11 مادة )

ر اجتمررراع  إلقررراءهاقاعررره أو لثيلررره أو إال ورروز للم لررر  بعرررد نشرررر مصرررنفه أن مينرررع 
م رناررري ذلررع رجررص  ر رعررائل  أو ر  عيررف أو منترردى خررامل أو مدرجررف مررا دال ال  صرر

 أو مقابص مايل.
القوا  العسركراف وغريهرا مرات الفررق التابعرف للدولرف أو األشرخامل العامرف   وملوجيق

ل ر إاقراع املصررنفا  مرات غررري األخررى عردا فرررق اإلذاعرف الالجررلكيف أو التليفزارون احلرر
أن تلزل بدفع أ  مقابص عات حل امل ل  ما دال ال  صص ر ناري ذلرع رجرم أو مقابرص 

 مايل.
 ( 12 مادة )

ص نسرررررخف واحرررررد  مرررررات مصرررررن  منشرررررور وذلرررررع الجرررررتعماله مرررررعإذا قررررال شرررررخ  ب
 الشخص  احملض فال ووز للم ل  أن مينعه مات ذلع.

 ( 13 مادة )

يال  واالقتباجرررا  القصرررري  إذا لرررال وررروز للم لررر  بعرررد نشرررر املصرررن  حارررر التح
تشرررري إن املصرررن  ار مرررا دامرررت برررخاالعملرررت بقصرررد النقرررد أو اةررردل أو التثقيررر  أو 

 واجم امل ل  إذا كان معروفا .
 ( 14 مادة )

ال ووز للصح  والنشرا  الدوراف أن تنقص املقاال  العلميف واألدبيف أو الفنيرف أو 
ر الصرررح  والنشررررا  الدورارررف الرررروا   املسلسرررلف والقصررر  القصرررري  الررريت تنشرررر 

 دون موافقف م لفيها. األخرى



  الدورارررف أن تنشرررر مقتبسرررا  أو  تصررررا  أو بيررراان  ولكرررات وررروز للصرررح  أو النشررررا
مرروجزا  مررات املصررنفا  أو الكتررب أو الررروا   أو القصرر  ب ررري إذن مررات م لفيهررا وب ررري 

 نقضاء املد  املنصومل عليها ر املاد  الثامنف مات هذا القانون.ا
وووز للصح  والنشرا  الدوراف أن تنقص املقراال  اخلاصرف  ملناقشرا  السياجريف 
واالقتصاداف أو العلميف أو الدانيف اليت تشر ص الررأ  العرال ر وقرت معر  مرا دال مل اررد 

 ر الصحيفف ما  ار النقص صراحف.
وال تشرمص احلماارف املقررر  ر هررذا القرانون األخبرار اليوميررف واحلروادث املختلفرف الرريت 

ا ذكرر اس أو غرريه ممرقتبربيعف األخبار العاداف وورب دائمرا  ر حالرف النقرص أو نشرر اهلا ط
 ن كان قد وقع م لفه.امل ل  إ بصفف واضحف واجم  لفقرا  السابقف ذكر املصدر

 (  15مادة ) 

اعررررف الالجرررلكيف أو التلفزاررررون دون إذن امل لرررر  أن تنشررررر أو وررروز للصررررح  واإلذ
اضررررا  واألحادارررل الررريت تلقررر  ر اةلسرررا  واحمل اإلخبرررار اخلطررربترررذاع علررر  جررربيص 

ا  التشرراعيف واإلدارارف واالجتماعرا  العلميرف واألدبيرف والفنيرف والسياجريف العلنيف للهيو
واالجتماعيف والدانيف ما دامت هذه اخلطب واحملاضرا  واألحادال موجهرف إن العامرف  

لنيرف ر حردود نشرر مررا القر  مرات مرررافعا  قضرائيف ع دون إذن منره ا وروز هلرا أاضرا  ركم
 القانون.

 (  16مادة ) 
ر األحرروال املنصررومل عليهررا ر املررادت  السررابقت  احلررل ر  لرر  وحرردهاكررون للم  

 نشر جمموعا  خطبه أو مقاالته.
 

 



 (  17مادة ) 
 كتب األدب والتاراش والعلول والفنون: اباح ر الكتب الدراجيف ور  

 فا  قصري  مات املصنفا  اليت جبل نشرها.( نقص مقتطأ 
الفنون التخطيطيف أو اجملسرمف أو الفوتوغرافيرف ب ( نقص املصنفا  اليت جبل نشرها ر 

 بشرحل أن اقصر النقص عل  ما الزل لتوضيا املكتوب.
 وضوح املصادر املنقول عنها وأمساء امل لف .ووب ر  يع األحوال أن اذكر ب

 

 (  18مادة ) 
ورثف امل ل  وحدهم احلل ر تقدار نشر م لفاته اليت مل تنشر ر حياته مرا مل اوصر  ل

نشرر املصرن   مل ل  مبا خيال  ذلع عل  أنه إذا حدد امل ل  موعدا  للنشر فال وروزا
 وعد املذكور.نقضاء املقبص ا

 

 (  19مادة ) 
املشرار إليهرا ر هرذا  ر مباشرر  حقروق االجرت الل املرايل لورثف امل ل  وحردهم احلرل

راث  أو موصر  لره   مشرتكا  وما  أحد امل لف  دون أن اررت  وانالقانون فإذا كان املص
 فإن نصيبه ا ول إن شركائه ر التألي  أو خلفهم ما مل اوجد اتفاق خيال  ذلع.

 

 

 

 

 



 ( 20 مادة )

حقررروق االجرررت الل املرررايل املنصرررومل  ( تنقضررر 8)مرررع عررردل اإلخرررالل حبكرررم املررراد  
مخسرف وعشرراات جرنف علر  وفرا  امل لر  علر  أال تقرص مرد   ذا القانون مبض ر ه اعليه

نشررر للمصررن  علرر  أنرره  لنسرربف  لوعهررا عررات مخسرر  جررنف مررات يراررش أو ماحلمااررف ر جم
ا   ليّر للمصنفا  الفوتوغرافيف والسينمائيف اليت اقتصر فيهرا علر  جمررد نقرص املنرالر نقرال  

 مخس جنوا  تبدأ مات يراش أول نشر للمصن . ذه احلقوق مبض ه نقض فت
مررررات بقرررر  حيررررا  مررررات  وحتسررررب املررررد  ر املصررررنفا  املشرررررتكف مررررات يراررررش وفررررا   خررررر

انقضرررت حقررروق املشررررتك  فرررإذا كررران صررراحب احلرررل شخصرررا  معنرررو   عامرررا  أو خاصرررا  
 ثالث  جنف مات يراش أول نشر للمصن . االجت الل املايل مبض 

 (  21مادة  ) 
جرررم امرررات  غفرررال   تنقضررر  حقررروق االجرررت الل املرررايل  لنسررربف للمصرررنفا  الررريت تنشرررر

عشرررراات جرررنف علررر  نشررررها مرررا مل اكشررر  عرررات مخسرررف و  ضررر امل لررر  و جرررم مسرررتعار مب
 شخصيته خالهلا، فتحسب مد  احلمااف وفقا  للفقر  األون مات املاد  السابقف.

 (  22مادة ) 
شررر ألول مررر  بعررد وفررا  امل لرر  تنتهرر  مررد  احلمااررف  لنسرربف إن املصررنفا  الرريت تن

ف مرات املراد  مخس  جنف علر  وفاتره وذلرع مرع عردل اإلخرالل حبكرم الفقرر  الثانير مبض 
(20.) 

 (  23مادة ) 
 إذا مل اباشررررر الورثررررف أو مررررات خيلرررر  امل لرررر  احلقرررروق املنصررررومل عليهررررا ر املررررادت 

نشرر  والثقافرف أن الصراا العرال اقتضر  مات هذا القرانون ورأى وزارر اإلعرالل (19و18)
نقضر  جرتون اومرا  مرات يرارش طلب إليهم نشره بكتراب مسرجص فرإذا ااملصن  فله أن ا

ومل اعرب خل  امل لر  عرات اجرتعدادهم للنشرر أو صررحوا  متنراعهم عنره كران الطلب 



له مباشر  احلقوق املذكور  بعد اجتصردار أمرر برذلع مرات رئريس احملكمرف االبتدائيرف الريت 
 اقع ر دائرهتا مقر وزار  اإلعالل والثقافف.

 مروه ر مرد ومل اتواكون له هذا احلل أاضا  إذا اجتجابوا ر امليعاد إن طلب النشر 
دل اإلخالل حبل الورثرف أو اخللر  ر تعرواض رمعقولف مات يراش الطلب، كص ذلع مع ع

 عادل.
 (  24مادة ) 

ر األحررروال الررريت تبررردأ فيهرررا مرررد  احلماارررف اسررروبف مرررات يرارررش نشرررر املصرررن  وفقرررا  
ألحكرال هررذا القرانون اتخررذ أول نشرر للمصررن  مبرردءا  حلسراب املررد  ب رض الناررر عررات 

شر إال إذا أدخرص امل لر  علر  مصرنفه عنرد اإلعراد  تعرداال  جوهرارف حبيرل إعاد  الن
 ميكات اعتباره مصنفا  جدادا .

اء أو جملردا  نشرر  منفصرلف وعلر  فررتا  فإذا كان املصن  اتكون مات عرد  أجرز 
 ر حساب املدد. فيعترب كص جزء أو جملد مصنفا  مستقال  

 الفصل الثاني 

 أحكام خاصة ببعض املصنفات 

 (  25ة ) ماد

صريب كرص مرنهم شرت  عد  أشرخامل ر للير  مصرن  حبيرل ال ميكرات فصرص نإذا ا
تفررل ر العمررص املشرررت  اعترررب اةميررع أصررحاب املصررن   لتسرراو  فيمررا بيررنهم إال إذا ا

علرر  غررري ذلررع، ور هررذه احلالررف ال ورروز ألحرردهم مباشررر  احلقرروق املرتتبررف علرر  حررل 
ملشرررتك  فررإذا وقررع خررالف بيررنهم اكررون الفصررص فيرره امل لرر  إال  تفرراق  يررع املرر لف  ا

و 29و 27اإلخررالل ةحكررال املررواد  عرردل مررات اختصررامل احملكمررف االبتدائيررف وذلررع مررع
 ر رفع الردعاوى عنرد وقروع  املشرتك  ر التألي  احلل ولكص مات 34 و33 و32و 30

 أ  اعتداء عل  حل امل ل .



 (  26مادة ) 
مصرن  حبيرل ميكرات فصرص نصريب كرص مرنهم ر شرت  عد  أشخامل ر للير  إذا ا

 مررنهم احلررل ر اجرررت الل اةررزء الررذ  جررراهم برره علرر  حرررد  العمررص املشرررت  كرران لكرررص
 بشرحل أال اضر ذلع  جت الل املصن  املشرت  ما مل اتفل عل  غري ذلع.

 (  27مادة ) 

  ر وضعه  اعف بتوجيه شرخ  طبيعر  هو املصن  الذ  اشرت  املصن  اةماع 
 اتكفرررص بنشرررره حتررت إدارتررره وانررردمي عمرررص املشرررتك  فيررره ر اهلررردف العرررال اعتبررار أو 

حبيرل ال ميكرات فصرص عمرص كرص مرات  الذ  قصد إليه هذا الشخ  الطبيع  أو املعنرو 
 املشرتك  ولييزه عل  حد .

الرذ  وجره إن ابتكرار هرذا املصرن  ونامره  واعترب الشرخ  الطبيعر  أو االعتبرار 
 حده احلل ر مباشر  حقوق امل ل .م لفا  واكون له و 

 (  28مادة ) 

اعترب أن الناشرر ا  أو اليت ال حتمص اجم امل ل ، مستعار  ر املصنفا  اليت حتمص امسا  
فوض مات امل ل  ر مباشر  احلقوق املقرر  ر هرذا القرانون مرا مل انصرب امل لر  قد هلا 

  خر واعلات شخصيته واثبت صفته. وكيال  
 ( 29مادة ) 

ال نائيررررف اكررررون مل لرررر  الشررررطر  لليرررر  مصررررنفا  املوجرررريق ر حالررررف االشرررررتا  ر 
 بنشرره املوجيق  وحده احلل ر الرتخري  ر األداء العلر  للمصرن  كلره أو بتنفيرذه أو

 .حبل م ل  الشطر األديب أو بعمص نسش منه مع عدل اإلخالل



علرر  أنرره ال  ،احلررل ر نشررر الشررطر اخلررامل برره وحررده واكررون مل لرر  الشررطر األديب
ر مرا مل اتفرل علر  را  ملصرن  موجريق   خررذا الشطر ليكون أجاجررووز له التصرف ر ه

 غري ذلع.
 (  30مادة ) 

ر املصررنفا  الرريت تنفررذ حبركررا  مصررحوبف  ملوجرريق  ور االجتعراضررا  املصررحوبف 
احلرررل ر   مبوجررريق  ور  يرررع املصرررنفا  املشررراهبف اكرررون مل لررر  الشرررطر غرررري املوجررريق

لرتخررري   ألداء العلررر  للمنصررر  املشررررت  كلررره وبتنفيرررذه وبعمرررص نسرررش منررره واكرررون ا
ال اسرررتعمص ر التصررررف ر املوجررريق  وحررردها بشررررحل أ مل لررر  الشرررطر املوجررريق  حرررل

 .مصن  مشابه للمصن  املشرت  ما مل اتفل عل  غري ذلع
 (  31مادة ) 

اعرف الالجرلكيف أو لإلذر للي  املصن  السرينمائ  أو املصرن  املعرد  اعترب شراكا  
 :التلفزاون

 م ل  السيناراو أو صاحب الفكر  املكتوبف للربانمي. -أوال  
 املوجود بشكص وعله مالئما . مات قال بتحرار املصن  األديب -اثنيا  
 م ل  احلوار. -اثلثا  
 إذا قال بوضعها خصيصا  هلذا ال رض. واضع املوجيق  -رابعا  

مرات الناحيرف الفكرارف لتحقيرل  عمرص إورايبف  فعليف وقرال باملخرج إذا بسط رقاب -خامسا  
الالجررلكيف أو  د لإلذاعررفعررأو املصررن  امل ا كرران املصررن  السررينمائ   وإذناملصرر
مررات مصررن   خررر جررابل عليرره فيعترررب م لرر  هررذا  أو مسررتخرجا   فزاررون مبسررطا  التل

 املصن  السابل مشرتكا ر املصن  اةداد.
 

 



 (  32مادة ) 

عر  ومل ل  احلروار وللمخررج جمتم صن  األديبوملات قال بتحرار امل مل ل  السيناراو
ون رغرررم أو املعرررد لإلذاعرررف الالجرررلكيف أو التلفزاررر احلرررل ر عررررض املصرررن  السرررينمائ 

أو واضررع املوجرريق  وذلررع مررع عرردل اإلخررالل  معارضررف واضررع املصررن  األديب األصررل 
 مبا للعارض مات حقوق مرتتبف عل  اشرتاكه ر التألي .

احلل ر نشرر مصرنفه بطراقرف أخررى غرري  و الشطر املوجيق أ  ل  الشطر األديبومل
  .فزاون ما مل اتفل عل  غري ذلعالالجلكيف أو التل السينما أو اإلذاعف

 ( 33 مادة )

جرررررينمائ  أو مصرررررن  لإلذاعرررررف أو متنرررررع أحرررررد املشررررررتك  ر لليررررر  مصرررررن  إذا ا
ص فرررال ارتترررب علررر  ذلرررع منرررع  قررر  فزارررون عرررات القيرررال إبلرررال مرررا خيصررره مرررات العمرررالتل

املشرررتك  مررات اجررتعمال اةررزء الررذ  أعررزه وذلررع مررع عرردل اإلخررالل مبررا للممتنررع مررات 
 حقوق مرتتبف عل  اشرتاكه ر التألي .

 ( 34 ) مادة

الشررخ  الررذ  اتررون  فزارروين  السررينمائ  أو اإلذاعرر  أو التلاعترررب منتجررا  للمصرر
التحقيررررل واضررررع ر متنرررراول مرررر لف  هررررذه حتقيررررل املصررررن  أو اتحمررررص مسررررووليف هررررذا 

 املصنفا  الوجائص املاداف واملاليف الكفيلف إبنتاج املصن  وحتقيل إخراجه.
واعترب املنتي دائما  انشررا  للمصرن  السرينمائ  وتكرون لره كافرف حقروق الناشرر علر  

 الشراط وعل  نسخه.
مر لف  املصرن  واكون للمنتي طول مرد  اجرت الل املصرن  املتفرل عليهرا انئبرا  عرات 

السينمائ  وعات خلفهم ر االتفاق عل  عرض املصرن  واجرت الله دون إخرالل حبقروق 
 م لف  املصنفا  األدبيف واملوجيقيف املقتبسف كص ذلع ما مل اتفل عل  غريه.

 



 ( 35 مادة )

نفا  يف والتلفزارون احلرل ر إذاعرف املصرللهيوا  الرمسيف املنوحل هبا اإلذاعرف الالجرلك
هرذه األمكنرف  ر أ  مكران عرال  خرر وعلر  مردار  أو توقع ر املسارح أو اليت تعرض

 لك  هذه اهليوا  مات ترتيب الوجائص الفنيف الالزمف هلذه اإلذاعف.

وعلررر  هررررذه اهليوررررا  إذاعرررف اجررررم امل لرررر  وعنررروان املصررررن  وأداء تعررررواض عررررادل 
منره املصرن   للم ل  أو خلفه وعليها أداء تعواض مناجب ملست ص املكان الذ  ارذاع

 إذا كان لذلع مقتض .
 ( 36 مادة )

ال  رل ملرات قرال بعمررص صرور  أن اعررض أو انشرر أو ارروزع أصرص الصرور  أو نسرش منهررا 
دون إذن األشررخامل الررذاات قررال بتصرروارهم مررا مل اتفررل علرر  غررري ذلررع، وال اسررر  هررذا 

تتعلرل برجرال احلكم إذا كان نشر الصور  قد   مبناجبف حوادث وقعت علنا  أو إذا كانت 
رمسيررر  أو أشرررخامل اتمتعرررون  بشرررهر  عامليرررف أو مسحرررت برررذلع السرررلطا  العامرررف خدمرررف 
للمصررلحف العامررف ومررع ذلررع ال ورروز ر احلالررف السررابقف عرررض صررور  أو تررداوهلا إذا ترتررب 

 عل  ذلع مساس بشرف الشخ  الذ  لثله أو بسمعته أو بوقاره.
ر الصررح  واجملررال  وغريهررا مررات  ذن بنشرررهاوللشررخ  الررذ  لثلرره الصررور  أن أ

مل اسرررما برررذلع املصرررور مرررا مل اقرررض االتفررراق ب رررري ذلرررع لرررو النشررررا  املماثلرررف حررر  و 
ر أو را مرات رجرم أو حفرركانرت الطراقرف الريت عملرت هبر  ور أ ّ  روتسر  األحكرال علر  الصر

 وجيلف أخرى.
 ( 37 مادة )

احلرررل دون إذن للم لررر  وحرررده احلرررل ر نشرررر رجرررائله ولكرررات ال وررروز مباشرررر  هرررذا 
 املرجص إليه إذا كان مات شأن النشر أن الحل به ضررا .

 



 الفصل الثالث

 يف نقل حقوق املؤلفني

 ( 38 مادة )

فقرررر   5للم لررر  أن انقرررص إن ال رررري حقررروق االجرررت الل املنصرررومل عليهرررا ر املرررواد 
فقررر  اثنيررف مرررات هررذا القررانون علرر  أن نقرررص أحررد احلقرروق ال ارتتررب عليررره  7و 6نيررف واث
  خر.احلل ر مباشر  حل  عطاءإ

واشرررتحل لصررحف التصرررف أن اكررون مكتررو   وأن  رردد فيرره صررراحف و لتفصرريص كررص 
 حل اكون اال للتصرف مع بيان مداه وال رض منه ومد  االجت الل ومكانه.

 وعل  امل ل  أن ميتنع عات أ  عمص مات شأنه تعطيص اجتعماله احلل املتصرف فيه.
 ( 39 مادة )

 7( و )فقررر  أون 5واد )رومل عليهررا ر املررركررص تصرررف ر احلقرروق املنصرر  ال  راقررع  طرر
 .9( وفقر  أون

 ( 40 مادة )
للم ل  أن اتصرف ر حقوقه عل  املصن  علر  أجراس مشراركف نسربيف ر اإلارراد 

 الناتي منه االجت الل أو ببدل معلول جواء كان التصرف كامال  أو جزئيا .
التفرراق كرران جمحفررا  حبقرروق امل لرر  أو أصرربا كررذلع ومررع ذلررع فإنرره إذا تبرر  أن ا

وازنرررف بررر  مصرررلحف لارررروف طررررأ  بعرررد التعاقرررد جررراز للقاضررر  تبعرررا  للارررروف وبعرررد امل
للم لرر  عررالو  علرر  مررا اتفررل عليرره  ررزء مررات الررربا الصررار الررذ   الطرررف  أن اقضرر 

 انتي مات اجت الل املصن .
 

 



 ( 41 مادة )
 إنتاجه الفكر  املستقبص. وعمتصرف امل ل  ر جم اعترب  طال  

 ( 42 مادة )

ال ارتتررب علرر  التصرررف ر النسررخف األصررليف مررات املصررن  أ   كرران نوعرره نقررص حررل 
امل ل  عل  أنه ال ووز إلزال مات انتقلت إليه ملكيف هذه النسخف أن ميكرات امل لر  مرات 

 نسخها أو نقلها أو عرضها وذلع كله ما مل اتفل عل  غري ذلع.

 ( 43 مادة )

للم لرر  وحررده إذا طرررأ  أجررباب أدبيررف خطررري  أن اطلررب مررات احملكمررف االبتدائيررف 
احلكم بسحب مصنفه مات الترداول أو إبدخرال التعرداال  اةوهرارف عليره بررغم تصررفه 

 ر حقوق االجت الل املايل.
بتعواض مات  لت إليره حقروق االجرت الل املرايل تعواضرا   احلالف والزل امل ل  ر هذه

ل احملكمف واكون هلا أن حتكم إبلزال امل ل  أداء هذا التعواض مقدما  خرال تقدره عادال  
 حكم أو تقدمي كفيص تقبله احملكمف.أجص حتدده وإال زال كص أثر لل



 الباب الثالث

 الفصل األول

 يف اإلجراءات

 ( 44 مادة )

للمصرن    أن أمرر إبجرراء وصر  تفصريل لرئيس احملكمف االبتدائيف بنراء علر  طلرب ذو  الشرأن
 نسررخه أو صررورهالررذ  نشررر أو أعيررد نشررره بوجرره غررري مشررروع أو  حلجررز علرر  املصررن  األصررل  أو 

وكررذلع علرر  املررواد الرريت تسررتعمص ر إعرراد  نشررر ذلررع املصررن  أو اجررتخراج نسررش منرره بشرررحل أن 
 تكون املواد املذكور  غري صاحلف إال إلعاد  نشر املصن .

ت   إلاقرراع والتمثيررص واإللقرراء برر  اةمهرور ورروز لرررئيس احملكمررف أن أمررر حبصررر اإلاررراد وفيمرا خيرر
 الناتي مات النشر أو العرض وتوقيع احلجز عليه.

 ووررروز أن اررن  األمررر علرر  أن اعررراون ابري بنرراء علررر  أمررر اصرردر علرر  عراضررفوتتخررذ هررذه التررد
 لطالب إاداع كفالف مناجبف.املكل   لتنفيذ خبري أو أكثر وأن افرض عل  ا احملضر

وال تسرررر  علررر  هرررذه اإلجرررراءا  أحكرررال قرررانون املرافعرررا  ر املرررواد املدنيرررف اخلاصرررف بسررراعا  
 التبليغ وأ ل العطال .

ووررب أن ارفررع الطالررب دعرروى املوضرروع إن احملكمررف املختصررف خررالل اخلمسررف عشررر اومررا  التاليررف 
 لصدور األمر وإال زال كص أثر له.

 (45 مادة )

ووز ملرات صردر ضرده األمرر أن ارتالم منره أمرال رئريس احملكمرف اآلمرر ولره ر هرذه احلالرف بعرد مسراع 
أقرروال طرررر النررزاع أن اقضرر  بتأايررد األمررر أو إل ائرره كليّررا  أو جزئيّررا ك  أو بتعيرر  حررارس تكررون مهمترره 

راد النراتي إعاد  نشر أو عرض أو صناعف أو اجتخراج نسش للمصن  اص النرزاع علر  أن ارودع اإلار
 ر خزانف احملكمف إن أن افصص ر أصص النزاع مات احملكمف املختصف.

 ( 46 مادة )

ورروز للمحكمررف املطررروح أمامهررا أصررص النررزاع بنرراء علرر  طلررب امل لرر  أو مررات اقررول مقامرره أن أمررر 
نشرره بشررحل  ر  تالف نسش أو صور املصن  الذ  نشر بوجه غرري مشرروع واملرواد الريت اجرتعملت

 تكون صاحلف لعمص  خر. أال
وللمحكمرف أن لمرر بت يررري معرامل النسرش والصررور واملرواد أو جعلهررا غرري صراحلف للعمررص وذلرع كلرره 

أن حتكرم مرات األمرر إبترالف أو ت يرري املعرامل  عل  نفقف الطرف املسوول وعل  أنه ووز للمحكمف بردال  



عواضرا  وذلرع مر  كران  ل  مات تبه للم بتثبيت احلجز التحفا  عل  هذه األشياء وفاء ملا تقض 
ت  مرات يرارش احلكرم وبشررحل عردل اإلخرالل حبقروق امل لر  نبعد فرت  تقص عرات جر حل امل ل  انقض 

 .9فقر  أون و  7فقر  أون و  5املنصومل عليها ر املواد 
ر علرر  احلكررم اقتصرر 8وعلرر  أنرره إذا كرران النررزاع خاصررا  بتعراررب مصررن   ملخالفررف حلكررم املرراد  

 به احملكمف مات تعواضا .   املصن  املعرب وفاء ملا تقض عل احلجز التحفا بتثبيت 
ور كص األحوال اكون للم ل   لنسبف إن دانه الناشئ عات حقره ر التعرواض امتيراز علر  صرار 

امتيرررراز املصررررروفا  القضررررائيف مثررررات بيررررع األشررررياء وعلرررر  النقررررود احملجرررروز عليهررررا أيت ر املرتبررررف بعررررد 
 تلع األشياء ولتحصيص تلع املبالغ. اليت تنفل حلفاه وصيانفواملصروفا  

 (47مادة )
 مرات هررذه القرانون وال أن اقضرر  10ال وروز ة  حررال أن تكرون املبرراي ارص حجررز تطبيقرا  للمرراد  

 تالفها أو مصادرهتا بقصد احملافاف عل  حقوق امل ل  املعمار  الذ  تكون تصميماته ورجرومه قرد 
 مشروع. اجتعملت بوجه غري

 الفصل الثاني

 يف اجلزاءات

 ( 48 مادة )
اعاقرررب ب رامرررف ال تقرررص عرررات عشرررراات جنيهرررا  وال تزارررد علررر  مخسرررمائف جنيررره كرررص مرررات ارتكرررب أحرررد 

 -األفعال اآلتيف:
 مات هذا القانون. 9و  7و  6و  5مات اعتدى عل  حقوق امل ل  املنصومل عليها ر املواد  -أوال  
كانرت أو أدخرص إن أراضر  الدولرف أذاع علر  اةمهرور ةارف طراقرف   مرات  ع أو عررض للبيرع أو -اثنيرا  

 خرج منها مصنفا  مقلدا  مع علمه  لتقليد.أو أ
مات قلد ر البالد مصنفا  منشور  ر اخلارج وتشملها احلمااف الريت اقررهرا هرذا القرانون وكرذا  -اثلثا  

 تون شحنها للخارج. مات  عها أو صدرها أو
مبصررادر   يررع األدوا  املخصصررف للنشررر غررري املشررروع الررذ  وقررع  قضرر وورروز للمحكمررف أن ت
الررريت ال تصرررلا إال هلرررذا النشرررر وكرررذلع مصرررادر   يرررع  10و  8و  7و  6 ملخالفرررف ألحكرررال املرررواد 

 النسش اص اةرميف.
كمررا وررروز هلررا أن لمرررر بنشرررر احلكررم ر جرارررد  واحرررد  أو أكثررر علررر  نفقرررف احملكررول عليررره وتعتررررب 

 املشار إليها ر هذه املاد  متماثلف ر العود.اةرائم 



 الباب الرابع

 أحكام ختامية وانتقالية

 ( 49 مادة )

املصرنفا  الريت تعرد للنشرر عرات طرارل عمرص نسرش منهرا أن اودعروا خرالل شرهر  وب عل  انشر 
مخس نسش مات املصن  ر وزار  اإلعالل والثقافف واعاقب عل  عدل اإلارداع ب رامرف  النشر مات يراش

 ال جتاوز مخسف وعشراات جنيها  دون إخالل بوجوب إاداع النسش.
وال ارتتررب علرر  عرردل اإلاررداع اإلخررالل حبقرروق امل لرر  الرريت اقرهررا هررذا القررانون وال تسررر  هررذه 

واجملرال  الدورارف إال إذا نشرر  هرذه املصرنفا  علر  األحكال عل  املصنفا  املنشور  ر الصح  
 انفراد.

 ( 50 مادة )

تسر  أحكال هذا القانون عل  مصنفا  امل لف  املتمتع   نسيف الدولف واألجانب اليت تنشر أو 
لثص أو تعرض ألول مر  ر اململكف الليبيف وكذلع عل  مصنفا  امل لف  الليبي  اليت تنشر أو 

ألول مر  ر بلد أجنيب أما مصنفا  امل لف  األجانب اليت تنشر ألول مر  ر بلد  ضلثص أو تعر 
أجنيب فال  ميها هذا القانون إال إذا كانت اميف ر البلد األجنيب وبشرحل أن اشمص هذا البلد 

 الليبي  حبمااف مماثلف ملصنفاهتم املنشور  أو املمثلف أو املعروضف ألول مر  ر ليبيا.

 ( 51 )مادة 

علر  كرص املصرنفا  املوجرود  مع عدل اإلخالل حبكرم املراد  السرابقف تسرر  أحكرال هرذا القرانون 
دخص ر حسراب هرذه املرد  امص به عل  أنه  لنسبف حلساب مد  قااف املصنفا  املوجود  وقت الع

 لقانون.الفرت  اليت انقضت مات يراش احلادث احملدد لبدء جر ن املد  إن يراش العمص هبذا ا

وتسررر  أحكررال هررذا القررانون علرر  كررص احلرروادث، واالتفاقررا  التاليررف لوقررت العمررص برره ولررو كانررت 
متعلقررف مبصررنفا  نشررر  أو عرضررت أو مثلررت ألول مررر  قبررص ذلررع أمررا االتفاقررا  الرريت لررت قبررص 
ف العمص هبذا القانون فرال تسرر  عليهرا أحكامره برص تارص خاضرعف للحكرال القانونيرف الريت كانرت جرارا

 فقر  اثنيف. 40املفعول وقت لامها مع عدل اإلخالل حبكم املاد  
 


