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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 باسم الشعب       

 برلمان كوردستان ـ العراق
 

على ما عرضه  اً المعدل وبناء ۱۹۹۲نة ــــــ) لس۱) من القانون رقم (٥٦) من المادة (۱( إستناداً لحكم الفقرة

والمنعقدة  )۳۰( ةالمرقمبرلمان كوردستان ـ العراق بجلسته االعتيادية ، قرر عضاء البرلمانأالعدد القانوني من 

 تشريع القانون اآلتي: ۱۷/۱۲/۲۰۱۲بتاريخ 
 

 ۲۰۱۲لسنة  )۱۷( قانون رقم

  ـ العراق كوردستان إقليمفي رة لها واحق المؤلف والحقوق المج قانون

 لوالفصل األ

 التعاريف واألهداف
 

 التعاريف لى:والمادة األ

 ها ألغراض هذا القانون:يقصد بالمصطلحات والتعابير اآلتية المعاني المبينة إزائ 

 كوردستان العراق. إقليم: اإلقليم: أوالً 

  .قليم: الوزارة: وزارة الثقافة والشباب لإلثانياً 

 .فنـي مبتكر أوعلمي  أو: المصنف: هو أي عمل أدبي ثالثاً 

 صالة على المصنف.بداعي الذي يسبغ األ: االبتكار: الطابع اإلرابعاً 

شراف إالمصنف الذي ساهم به أكثر من شخص طبيعي، بمبادرة وتوجيه و: هو جماعي: المصنف الخامساً 

 معنوي يتولى نشره باسمه. أوشخص طبيعي 

: المصنف المشترك: هو المصنف الذي ال يشكل مصنفاً جماعياً، وساهم به أكثر من شخص طبيعي سادساً 

 لم يكن. أوسواء أمكن فصل نصيب كل منهم فيه 

التوزيع  أوأكثر، الترجمة  أوهي أي مصنف يعتمد على مصنف سابق عليه : المصنفات المشتقة: سابعاً 

القابلة  غير ذلك من صور المصنفات أوالتلخيص،  أو ،التنقيح أوالتصوير الفني،  أوالموسيقي، 

 اختيار محتوياته. أوعادة الترتيب إالتغيير، ما دام مبتكراً من حيث  أوعادة الصياغة إل

 خص الذي يبتكر مصنفاً ما.: المؤلف: هو الشثامناً 

مالك حقوقه وبأية طريقة  أول الجمهور بموافقة المؤلف وانسخ منه بمتن أو: النشر: هو وضع المصنف تاسعاً 

 وسيلة كانت. أو



 

 

٢ 

ي شكل في أ أوأكثر مطابقة للنسخة األصلية من المصنف، بأية طريقة  أو: النسخ: هو صنع صورة عاشراً 

 الدائم له. أوكتروني المؤقت لكان بما في ذلك التسجيل اإل

ا على وسيط مادي بطريقة قابلة كليهم أوالصور  أو: التثبيت: يقصد به تسجيل األصوات عشر حادي

 دراك واالستنساخ والنقل.لإل

: الفولكلور: المصنفات التي تنشأها الفئات الشعبية تعبيراً عن هويتها الثقافية والتي تنتقل من جيل عشر ثاني

 كل أحد العناصر األساسية لتراثها.آخر وتش إلى

برنامج الكومبيوتر: هو مجموعة من االوامر والوظائف والضوابط بلغة مبرمجة للكومبيوتر وتم  :ثالث عشر

تعامل الكومبيوتر مع معطيات  إلىيؤدي  منطقياً  لغة جهاز الكومبيتر ومرتبة ترتيباً  إلىتحويلها 

 والخروج بمعطيات وبيانات جديدة. 

التسجيالت السمعية،  امنتجوورة: هي الحقوق التي يتمتع بها الفنانون المؤدون، وا: الحقوق المجشرع رابع

 اإلخاللذاعي ودور النشر من دون ركات وهيئات البث التلفزيوني واإلوش محطاتمؤسسات وو

 األصلي.بحقوق المؤلف 

تمثيل الأي شخص آخر يقوم ب أو : فنان األداء: يقصد به الممثل، المغني، الموسيقي، الراقص،عشر خامس

داء المسرحيات وغيرها من المصنفات بما في ذلك عرض لعب أ أو، إنشاد أوة وتال أوغناء  أو

 بموافقة المؤلف األصلي.ممثلي السيرك وذلك واألطفال 

: منتج المصنف السمعي ـ البصري: يقصد به الشخص الذي يبادر بتنظيم وتوجيه وتمويل عشر سادس

 التسجيل الصوتي. أوالمرئي  أوسمعي المصنف ال

 أول مرة مصنفاً، تسجيالً صوتياً و: منتج التسجيالت الصوتية : يقصد به الشخص الذي يسجل ألعشر سابع

عداد مصنف سمعي إطار إأداء ألحد فناني األداء وذلك من دون تثبيت األصوات على الصورة في 

 بصري.

بعد  أوؤول إليه جميع المصنفات المستبعدة من الحماية بداية : الملك العام: هو الملك الذي تعشر ثامن

 .انقضاء مدة حماية الحقوق المالية عليها طبقاً ألحكام هذا القانون

 :األهداف المادة الثانية:

 :إلىيهدف هذا القانون 

 نون.العلوم والفو في مجاالت اآلداب اإلقليمرة لها في واحماية حقوق المؤلفين والحقوق المج: أوالً 

 تشجيع الحركة الفنية واألدبية والعلمية واالرتقاء بها.: ثانياً 



 

 

٣ 

العالقات الثقافية مع الشعوب األخرى من خالل حماية حقوق مؤلفيهم الذين تنشر  وتطويرتنمية : ثالثاً 

 .اإلقليمنتاجاتهم في 

 الفصل الثاني

 نطاق حماية المصنفات

 : الثالثةالمادة 

 ة مشمولة بالحماية:المصنفات اآلتي: تعد أوالً 

 المصنفات المكتوبة. -۱

 الخطب، المواعظ وما يماثلها. المصنفات التي تلقى شفاها ً كالمحاضرات، -۲

 لعلنية للقرآن الكريم والتراتيل الدينية.ة اوالتال -۳

بحركات وخطوات فنية كالرقص  ىالتي تؤد أوالمصنفات المسرحية، المسرحيات الغنائية والموسيقية  -٤

 يمائي (بانتوميم).اإللتمثيل وا

 بدونها. أوء أكانت مصحوبة بكلمات اوغيرها، س أوتال) كانت يجي(د المصنفات الموسيقية، رقميةً  -٥

 نمائية والسمعية ـ البصرية.يالمصنفات الس -٦

 أفالماً.وساليدات صوراً الالمصنفات الفوتوغرافية والمصنفات المشابهة لها ك -۷

 الفنون التطبيقية والزخرفية.و الحفر تصوير، النحت،مصنفات الرسم، ال -۸

 المصنفات المعمارية. -۹

عمال المجسمة المتعلقة بالجغرافيا، الصور التوضيحية، الخرائط، التصميمات، المخططات، واأل -۱۰

 والطوبوغرافيا.

 يا كانت لغاتها.أتر وـ برامج الكومبي۱۱

 ـ قواعد البيانات.۱۲

 ـ المصنفات المشتقة.۱۳

 لم يكن داالً على موضوعه. نإو: تشمل الحماية عنوان المصنف ثانياً 

 المادة الرابعة:

رة حقوق المؤلف وتعمل على حمايته في مواجهة التشويه ايعد الفولكلور ملكاً عاماً للشعب وتباشر عليه الوز

 والتحريف.

 

 



 

 

٤ 

 المادة الخامسة:

 لقانون على:ال تسري الحماية المقررة للمصنفات بموجب أحكام هذا ا

جراءات، أساليب العمل، طرق التشغيل، المفاهيم، المبادئ، االكتشافات والمعطيات : األفكار المجردة، اإلأوالً 

 أوحصائية ولو كانت معبرة عنها الرياضية، الرسومات البيانية اإل العلمية، النظريات، المعادالت

 مدرجة في مصنف ما. أوموضحة  أوموصوفة 

 المبلغة بصورة علنية. أوالمذاعة  أواليومية المنشورة  : األنباءثانياً 

دارية، كام المحكمين، قرارات الهيئات اإلالقوانين، المراسيم، األنظمة والتعليمات، األحكام القضائية، أح: ثالثاً 

 ألي جزء منها. أواالتفاقات الدولية، الوثائق الرسمية األخرى وترجماتها الرسمية 

 لة، الزي الرسمي للقوات المسلحة.واعالم، الميداليات المتدرموز مثل: األ: الشارات والرابعاً 

الملكية العامة على أن تمارس الوزارة حقوق المؤلف بالنسبة لهذه  إلى: المصنفات التي آلت خامساً 

 ضرار بها.اإل أوالتحريف  أوالمصنفات في مواجهة التشويه 

 الفصل الثالث

 سريان القانون 

 :المادة السادسة

 : تطبق الحماية المقررة وفقاً ألحكام هذا القانون على:أوالً 

 قامتهم.إأينما كان محل  اإلقليممصنفات مواطنـي  -۱

 .اإلقليمالمصنفات المشتركة التي يكون أحد مؤلفيها من مواطنـي  -۲

 .اإلقليممصنفات المواطنين العراقيين غير المقيمين في  -۳

مع مراعاة االتفاقيات الدولية ذات  اإلقليمل مرة في وتقدم مصنفاتهم أل وأمصنفات األجانب التي تنشر  -٤

 ليها العراق.إالعالقة والتي انضم 

ل مرة في بلد أجنبـي، فال يحميها هذا القانون إال إذا شمل ومصنفات المؤلفين األجانب التي تنشر أل ثانياً:

ل مرة في الجمهورية والمعروضة أل أولمنشورة هذا البلد الرعايا العراقيين بحماية مماثلة لمصنفاتهم ا

 العراقية االتحادية.

عاله، تضفى الحماية على فناني األداء ومنتجي أ أوالً مع مراعاة األحكام المنصوص عليها في الفقرة  ثالثاً:

 ذاعي ودور النشر.وهيئات البث التلفزيوني واإلالتسجيالت السمعية والبصرية، 



 

 

٥ 

 الفصل الرابع

 لفحقوق المؤ

 المادة السابعة:

التنازل  أو: للمؤلف حقوق مالية ومعنوية، ويتمتع المؤلف وخلفه العام بحقوق معنوية غير قابلة للتقادم أوالً 

 عنها وتشمل:

 ل مرة، في وقت معين وبالطريقة والوسيلة التي يحددها.والمصنف للجمهور أل إتاحةالحق في  -۱

 ليه.إالحق في نسبة المصنف  -۲

 من دون أي اسم. أوباسم مستعار  أوفي نشر مصنفه باسمه الحقيقي الحق  -۳

تحريفاً له، وال يعد التعديل في مجال الترجمة اعتداءاً  أوالحق في منع تعديل المصنف بشكل يعد تشويهاً  -٤

 لىإإذا أساء بعمله هذا  أوالتغيير،  أومواطن الحذف،  إلىشارة ا الحق، إال إذا أغفل المترجم اإلعلى هذ

 ية.مالعل أوالفنية  أوسمعة المؤلف ومكانته األدبية 

 الحق في منع أي اعتداء على مصنفه. -٥

التصرف بحقوقه المالية حتى بعد نشر مصنفه وسحبه من  أوالحق في التراجع عن عقود التنازل  -٦

ليه إت ل، إذا كان ذلك التراجع ضرورياً للمحافظة على شخصيته وسمعته، شرط تعويض من آلواالتد

 أجل تحدده المحكمة. أوحقوق االنتفاع عن الضرر الناتج عن هذا التراجع في غضون أجل متفق عليه 

 له. ىموص أوأعاله في حالة عدم وجود وارث  )أوالً (: تباشر الوزارة الحقوق الواردة في الفقرة ثانياً 

 المادة الثامنة:

من دونه، ويتمتع  أوكلياً، سواء أكان بمقابل  أوا جزئياً الحقوق المالية للمؤلف قابلة للتنازل عنها وانتقاله

خلفه العام من بعده، بحق االنتفاع المالي لمصنفه، أياً كانت طريقة مباشرة هذا الحق وله  أوالمؤلف وحده 

 منع: أوجازة إفي سبيل ذلك 

 عرضه. أوتأجيره  أوتوزيعه  أو: بيع المصنف، أوالً 

 جيله وتصويره بكافة الوسائل المتوفرة.: نسخ المصنف، طبعه، تسثانياً 

جراء إأي  أوتكييفه  أوتلخيصه  أوتحويره  أوتعديله  أواقتباسه  أولغة أخرى،  إلى: ترجمة المصنف ثالثاً 

                   آخر.

 من دونه. أو: استيراد نسخ من المصنف الذي نشر في الخارج سواء أكان برضائه رابعاً 

 : أداء المصنف.خامساً 

 الجمهور بأي شكل وبأية وسيلة كانت. إلى: نقل المصنف سادساً 



 

 

٦ 

 

 المادة التاسعة:

الغير  إلىوخلفه العام نقل كل أو بعض الحقوق المالية المنصوص عليها في هذا القانون  للمؤلف وحده

 ويشترط لصحة التصرف:

انفراد، مع تحديد مدة االستغالل : أن يكون مكتوباً وأن يحدد فيه وبالتفصيل الحقوق موضوع العقد على أوالً 

حقوق مالية ومع عدم ومكانه ويبقى المؤلف محتفظاً بحقه في كل ما لم يتنازل عنه طبقاً للعقد من 

بحقوقه المعنوية المنصوص عليها في هذا القانون يمتنع على المؤلف القيام بأي عمل من شأنه  اإلخالل

 تعطيل استغالل الحق محل التصرف.

ينص التصرف على المقابل النقدي أو العيني نظير نقل حق أو أكثر من حقوق االنتفاع المالي : أن ثانياً 

يراد الناتج عن االستغالل، المؤلف في النسبة المئوية من اإل الغير على أساس مشاركة إلىللمصنف 

 ساسين.األجمالي أو الجمع بين إكما يجوز له التعاقد على أساس مبلغ 

 المادة العاشرة:

لمصنفه نقل حقوقه المالية عليه، ومع ذلك ال  ةالوحيد أويترتب على تصرف المؤلف في النسخة األصلية  ال

لم يوجد اتفاق مكتوب  عرض تلك النسخة ما أونقل  أوليه، بتمكين المؤلف من نسخ إيجوز إلزام المتصرف 

 على غير ذلك.

 المادة الحادية عشرة:

لورثته الحق  أولية وكذلك المخطوطات الموسيقية واألدبية األصلية، لمؤلف مصنفات الفنون التشكيلية األص

ل تنازل أو%) من كل عملية بيع بالمزاد العلني لهذه المصنفات تلي ۱۰في الحصول على نسبة ال تقل عن (

 عنها يجريها المؤلف.

 المادة الثانية عشرة:

ترجمة أي مصنف أجنبـي  اإلقليمخص في من أحكام المادة الثامنة من هذا القانون، يحق ألي ش استثناءً 

ل نشر لهذا أوأي شكل آخر، ونشر هذه الترجمة، إذا مرت سنة واحدة على تأريخ  أومنشور بشكل مطبوع 

في  أوبموافقته،  أومن قبل مالك الحق في الترجمة  اإلقليمالمصنف األجنبـي ولم يتم نشر أي ترجمة له في 

 حال نفاذ الطبعات المترجمة.

 ة الثالثة عشرة:الماد

 على أي مصنف قبل نشره. أو: ال يجوز الحجز على حقوق المؤلف المعنوية أوالً 

 لم يكن قد وافق على نشره قبل وفاته. : ال يجوز الحجز على المصنف الذي توفي مؤلفه قبل نشره، ماثانياً 



 

 

٧ 

 

 المادة الرابعة عشرة:

صى بعدم أوثناء حياته، إال إذا كان المؤلف قد أ : لورثة المؤلف وحدهم الحق في نشر مصنف لم ينشرأوالً 

 حدد الوقت الذي يجوز نشره فيه. أونشره 

المشتركين معه  إلى، يؤول نصيبه ليفه أكثر من مؤلف واحد وتوفي أحدهم دون وارثأ: إذا اشترك في تثانياً 

 ذلك. بخالف لم يوجد اتفاق خطي ي ماوافي التأليف بالتس

 المادة الخامسة عشرة:

ن المصلحة العامة أليهم، ورأت الوزارة إمن يخلفه، الحقوق التي انتقلت  أوا لم يباشر ورثة المؤلف إذ

تقتضي نشر المصنف فيجوز لها الطلب من ورثة المؤلف بكتاب رسمي، القيام بنشر المصنف ويجوز لها 

يعوض الورثة  في حالة عدم قيامهم بذلك خالل سنة من تاريخ الطلب أن تأمر بنشر المصنف على أن

 تعويضاً عادالً.

 الفصل الخامس

 أصحاب الحقوق

 المادة السادسة عشرة:

 نشاء المصنف.إ مع: تنشأ حقوق المؤلف أوالً 

 التثبيت. أودراك والنسخ لحظة وضعه في شكل موضوعي قابل لإلنشاء المصنف إ: يقصد بثانياً 

جراءات الشكلية اإل تمامإ أويداعه إ أونف ممارستها تسجيل المصو نشاء حقوق المؤلف: ال يشترط إلثالثاً 

 األخرى.

 المادة السابعة عشرة:

 بحقوق مؤلف المصنف األصلي، يعد مؤلفاً ألغراض هذا القانون: اإلخاللمع عدم 

لون آخر من ألوان  إلىتحويله من لون  أومراجعته  أولغة أخرى،  إلى: كل من قام بترجمة مصنف أوالً 

 أوفهرسته  أوالتعليق عليه  أوشرحه  أوتعديله  أوتحويره  أوتلخيصه  أولوم، الع أوالفنون  أواآلداب 

 جه التي تظهره بشكل جديد مبتكر.وغير ذلك من األ

و ألقاء، أو اإليقاع، أو اإلو العزف، أاء بالغناء، فنياً وضعه غيره، سواء أكان األد كل من أدي عمال :ثانياً 

 خرى.أية طريقة أو بألخطوات، و اأو الحركات، أو الرسم، أالتصوير، 

 المادة الثامنة عشرة:



 

 

٨ 

اراً عتحمل أسماً مست أويعد الناشر مالكاً لحقوق المؤلف المالية في المصنفات التي ال تحمل اسماً ألي مؤلف 

 الكشف عن هويته. أوألغراض تطبيق أحكام هذا القانون لحين ظهور المؤلف الحقيقي 

 

 المادة التاسعة عشرة:

ذا اشترك أكثر من شخص في تأليف مصنف واحد بحيث ال يمكن فصل نصيب كل واحد منهم فيه : إأوالً 

ي إال إذا اتفقوا على غير ذلك، وال يجوز ألي منهم في هذه وافيعتبرون جميعاً مالكين للمصنف بالتس

رفع الحالة ممارسة حقوق المؤلف على هذا المصنف، إال باتفاقهم جميعاً ولكل واحد منهم الحق في 

 الدعوى عند وقوع أي اعتداء على حق المؤلف.

ليف المصنف عن نصيب شركائه أ: أما إذا كان من الممكن فصل نصيب كل من المشتركين في تثانياً 

ليفه على أن ال يلحق أي أالذي ساهم في ت ءالجز اآلخرين، فيحق لكل منهم استغالل حق المؤلف في

ق سائر الشركاء في المصنف إال إذا اتفق على غير يجحف بحقو أوضرر باستغالل المصنف نفسه 

 ذلك.

معنوي يتكفل بنشره  أو: إذا اشترك جماعة من األشخاص في تأليف مصنف بتوجيه من شخص طبيعي ثالثاً 

دارته وبأسمه، بحيث اندمج عمل المشتركين فيه في الهدف العام الذي قصده ذلك الشخص من إتحت 

نجاز إله بحيث ال يمكن فصل العمل الذي قام به كل مشترك في  الفكرة التي ابتكرها أوالمصنف 

المصنف وتمييزه على حدة، فيحق للشخص الذي وجه ونظم ابتكار المصنف وحده ممارسة حقوق 

 المؤلف فيه ما لم يوجد اتفاق مخالف لذلك.

 المادة العشرون:

 :في تأليف المصنفات السينمائية والسمعية المرئية : يعد شريكاً أوالً 

 صاحب الفكرة المكتوبة للبرنامج. أومؤلف السيناريو  -۱

 للتنفيذ. دبي الموجود بشكل يجعله مالئماً من قام بتحوير المصنف األ -۲

 السمعي المرئي. أومؤلف الحوار في المصنف السينمائي  -۳

 له. ذا قام بوضعها خصيصاً إواضع الموسيقى للمصنف  -٤

 .لية على تنفيذهذا باشر رقابة فعإمخرج المصنف  -٥

منه،  مستخرجاً  أومن مصنف آخر سابق عليه  السمعي المرئي مستنبطاً  أوذا كان المصنف السينمائي إ: ثانياً 

 في المصنف الجديد. فيعتبر مؤلف هذا المصنف السابق شريكاً 



 

 

٩ 

الحق في  دبي ولمن قام بتحويره ولمؤلف الحوار فيه ولمخرجه مجتمعينأ: لمؤلف السيناريو في مصنف ثالثاً 

واضع الموسيقى  أوصلي دبي األن يكون لواضع المصنف األأعرض المصنف الجديد دون 

وضعه ولكل  أوليف المصنف أخل ذلك بحقوقه المترتبة له على تن ال يأاالعتراض على ذلك. على 

دبي والشطر الموسيقى في المصنف الحق في نشر الشطر الذي يخصه بطريقة من مؤلف الشطر األ

 التلفزيون ما لم يتفق على غير ذلك. أوذاعة اإل أوير السينما خرى غأ

تمام العمل إمن  أوليف المصنف عن القيام بما يجب عليه القيام به أحد المشتركين في تأذا امتنع إ: رابعاً 

ي من المشتركين اآلخرين في تأليف المصنف من أالمطلوب منه، فال يترتب على ذلك منع 

ي منهم بسبب اشتراكه نجزه منه، على أن ال يخل ذلك بالحقوق التي تترتب ألأاستعمال الجزء الذي 

 ليف المصنف.أفي ت

 أوالتلفزيوني الشخص الذي يتولى تحقيق هذا المصنف  أوذاعي اإل أوللمصنف السينمائي  : يعد منتجاً خامساً 

نتاج إمالية الكفيلة بل المؤلفين له الوسائل المادية والوايتولى مسؤولية هذا التحقيق ويضع في متن

عن المؤلفين له  خراجه. ويعد المنتج طيلة المدة المتفق عليها الستغالل المصنف نائباً إالمصنف و

بحقوق  اإلخاللوعن خلفهم في التعاقد مع الغير على عرض المصنف واستغالله، وذلك من دون 

 التفاق على غير ذلك.ذا تم اإال إخرى المقتبسة، دبية والموسيقية األمؤلفي المصنفات األ

شخاص برام عقود مكتوبة مع كل األإالبصرية أن يقوم ب – : على منتج المصنفات السينمائية والسمعيةسادساً 

 وتؤول الحقوق المالية له مرئيال -نتاج المصنف السينمائي والسمعيإالذين تستعمل مصنفاتهم في 

 جد اتفاق مخالف. ما لم يو مع تحديد النطاق الزماني والمكاني الستغالله

 :والعشرون الحاديةالمادة 

الغنائية، يكون لمؤلف الشطر الموسيقي وحده الحق  يةمصنفات الموسيقالليف أ: في حالة االشتراك في تأوالً 

بعمل نسخ منه مع عدم  أوبنشره  أوبتنفيذه  أوداء العلني لكل المصنف المشترك في الترخيص باأل

دبي وحده، على أن ي، ويكون لهذا المؤلف الحق في نشر شطره األدببحق مؤلف الشطر األ اإلخالل

 خر، ما لم يتفق على غير ذلك.آلمصنف موسيقي  ال يجوز له التصرف فيه ليكون أساساً 

في االستعراضات  أوليف المصنفات التي تنفذ بحركات مصحوبة بموسيقى أ: في حالة االشتراك في تثانياً 

مصنفات المشابهة، يكون لمؤلف الشطر غير الموسيقي الحق في المصحوبة بموسيقى وفي جميع ال

بعمل نسخ منه ويكون لمؤلف الشطر  أوداء العلني لكل المصنف المشترك بتنفيذه الترخيص باأل

الموسيقي حق التصرف في الشطر الموسيقي وحده بشرط أن ال يستعمل في مصنف مشابه للمصنف 

 المشترك، ما لم يتفق على غير ذلك.



 

 

١٠ 

 سادسصل الالف

 االستخدام الحر للمصنفات

 والعشرون: الثانيةالمادة 

للشروط  ي مقابل مالي وفقاً أذن المؤلف ومن دون دفع إيجوز استعمال المصنفات المنشورة من دون  

 المنصوص عليها في الحاالت اآلتية:

ذا حصل في اجتماع عائلي خاص وال يتأتى إيقاعه إ أوتمثيله  أولقاءه إ أوعرضه  أو: تقديم المصنف أوالً 

 ي مردود مالي.أعنه 

اجتماعية على سبيل التوضيح لألغراض التعليمية  أوثقافية  أو: استعمال المصنف في مؤسسة تعليمية ثانياً 

 .مع ذكر المصنف واسم مؤلفه ي مردود ماليأوال يتأتى عنه 

ي مردود مالي أقية ويشترط في ذلك كله أن ال يتأتى عنه داء المصنفات الموسيأ: يجوز للفرق الموسيقية ثالثاً 

 بها. ذا كان وارداً إوأن يتم ذكر المصدر واسم المؤلف 

  Braille لمصنفات طبعت في نظام كتابة خاص بهم ةي شخص مكفوف الحق في عمل نسخ: ألرابعاً 

ي مصنف أسخ التسجيل الصوتي. ون أوموسيقية منشورة وبالحروف البارزة  أودبية ألمصنفات 

منشور بطريقة التصوير تلبية الحتياجات فاقدي السمع، على أن ال يتعارض ذلك مع االستغالل 

 بغير مبرر للمصالح المشروعة للمؤلف. العادي للمصنف واليسبب ضرراً 

المناقشة،  أوالشرح،  أويضاح، ف سبق نشره، في مصنف آخر بهدف اإل: االستشهاد بفقرات من مصنخامساً 

االختبار وذلك بالقدر الذي يبرره هذا الهدف على أن يذكر المصنف واسم  أوالتثقيف،  أوقد، الن أو

 .مؤلفه

 العشرون:و الثالثةالمادة 

 عالم:يجوز للصحف وغيرها من وسائل اإل 

حاديث وغيرها من ذن المؤلف ومن غير دفع تعويض له الخطب والمحاضرات واألأ: أن تنشر من دون أوالً 

أو تغيير في  من دون أي تشويه أو مقتطفات منها الجمهور إلىأو توجه  الملقاةمماثلة المصنفات ال

ي أويشترط في جميع هذه الحاالت أن يذكر المصنف واسم مؤلفه على أن يكون لمؤلف  ،الموضوع

 خرى يختارها.أصورة  أوباية طريقة  أومن هذه المصنفات نشرها في مطبوع واحد 

خرى الناشر ما ينشر في الصحف والوسائل األ أوتنقل من دون موافقة المؤلف  أور تصو أون تنسخ أ: ثانياً 

 أو أو اجتماعي اقتصادي أوسياسي  خباريإجزاء قصيرة من مصنف ما ذات طابع أ أومن المقاالت 



 

 

١١ 

ذا إال إالمصدر الذي نقلت عنه، اسم المؤلف و إلىشار ديني وغيرها التي تهم الرأي العام على أن ي

 احة عدم جواز النقل عنها.ورد صر

 :والعشرون الرابعةالمادة 

 ي تعويض له:أيجوز من دون موافقة المؤلف ومن غير دفع  

: للمكتبات العامة ومراكز التوثيق غير التجارية والمؤسسات العلمية والثقافية والتعليمية التي ال تتوخى أوالً 

ضعها تحت تصرف الطالب والهيئات جل ون أم الربح، نسخ عدد محدود من برامج الكومبيوتر،

أو نسخ أو تصوير عدد محدود من أي مصنف آخر يقتصر على حاجة تلك المؤسسات  التدريسية،

 شرط أن تكون بحوزتها نسخة أصلية واحدة على األقل مع ذكر أسم المصنف ومؤلفه.

وذلك ضمن دارية إ أوة جراءات قضائيإتسجيل نسخة من مصنف ما الستعمالها في  أوتصوير  أو: نسخ ثانياً 

 جراءات.الحدود الالزمة لهذه اإل

 بعالفصل السا

 مدة الحماية

 ون:والعشر الخامسةالمادة 

ليها إ : يتمتع المؤلف بحماية حقوقه المالية المنصوص عليها في هذا القانون طيلة مدة حياته مضافاً أوالً 

 خرى بعد وفاته.أخمسون سنة 

لمشتركة بحماية حقوقهم المالية المنصوص عليها في هذا القانون طيلة مدة : يتمتع مؤلفو المصنفات اثانياً 

 من بينهم. خرى بعد وفاة آخر من بقي حياً أليها خمسون سنة إ حياتهم مضافاً 

بحماية حقوقهم المالية  – ستثناء مؤلفي مصنفات الفنون التطبيقيةإب –: يتمتع مؤلفو المصنفات الجماعية ثالثاً 

ن كان مالك إبعد أيهما أل مرة وتاحته للجمهور ألإ أوبعد تأريخ نشر المصنف طيلة خمسين سنة 

 فتكون مدة الحماية طبقاً  طبيعياً  ذا كان مالك هذه الحقوق، شخصاً إ. أما معنوياً  حقوق المؤلف شخصاً 

 لى والثانية من هذه المادة.وللقاعدة المنصوص عليها في الفقرتين األ

ل مرة بعد وفاة مؤلفها، بمضي مدة خمسين سنة وية على المصنفات التي تنشر أل: تنقضي الحقوق المالرابعاً 

 بعد.أيهما أل مرة وتاحتها للجمهور ألإ أوعلى تأريخ نشرها 

باسم مستعار لمدة خمسين  أو: تحمى الحقوق المالية على المصنفات التي تنشر من دون اسم مؤلفها خامساً 

 معروفاً  ذا كان مؤلفها شخصاً إبعد، فأيهما أل مرة وللجمهور أل تاحتهاإ أوسنة تبدأ من تأريخ نشرها 

للقاعدة المنصوص عليها في الفقرة  كشف مؤلفها عن شخصه فتكون مدة الحماية طبقاً  أو ومحدداً 

 لى من هذه المادة.واأل



 

 

١٢ 

أريخ نقضاء خمس وعشرين سنة بعد تإنون التطبيقية بحقوقهم المالية بيتمتع مؤلفو مصنفات الف :سادساً 

 بعد.أيهما أل مرة وتاحتها للجمهور ألإ أونشرها 

ل للسنة الميالدية التي وعاله من هذه المادة من اليوم األأليها في الفقرات إيبدأ سريان المدد المشار : سابعاً 

 ليها في هذه الفقرات.إتلي حصول الوقائع المشار 

 

 

 

 :السادسة والعشرونالمادة 

عادة إ إلىل مرة، وال ينظر في ذلك ول الجمهور ألوامن تأريخ وضعه في متن : يعد المصنف منشوراً أوالً 

 .جديداً  ساسية يمكن اعتباره معها مصنفاً أعادة نشره، تعديالت إدخل المؤلف عند أذا إال إنشره، 

قات مختلفة، فيعتبر أوالمجلدات نشرت منفصلة وفي  أوجزاء ذا كان المصنف يتكون من عدد من األإ: ثانياً 

 وذلك الحتساب تأريخ نشره. مستقالً  مجلد مصنفاً  أوجزء  كل

 :السابعة والعشرونالمادة 

 أوعند انقطاع ورثة مؤلفه  أوي مصنف : بعد انقضاء مدة الحماية المنصوص عليها في هذا القانون ألأوالً 

 أوه ي شخص أن يطبع، يحق أليعد ملكاً عاماً  ي خلف عام له قبل انقضاء مدة الحمايةأعدم وجود 

 نشره قبل ذلك. أوذا كان قد تم طبعه إينشره 

نشر، فال يجوز  أولى من هذه المادة قد طبع وذا لم يكن المصنف المنصوص عليه في الفقرة األإما أ: ثانياً 

لمدة  جازةاإل هسري هذتو زارةمن الو جازةإال بإنشره  أوي حق فيه بما في ذلك طبعه أاستغالل 

ذا إ أو، جازةخالل سنة واحدة من اإل اصاحبه اذا لم يمارسهإ ةر ملغيعتبتخمس عشرة سنة على أن 

 لسنة كاملة. اثم توقف بعد ذلك عن ممارسته ابدأ به

 ثامنالفصل ال

 رةواالحقوق المج

 :الثامنة والعشرونالمادة 

 بالحقوق اآلتية: المنفرد يستأثر المؤدي

 ئه غير المثبت.داأالجمهور وتثبيت  إلىدائه الحي ونقله أذاعة إ: أوالً 

غير  أو كان مباشراً أي شكل كان، سواء أية طريقة وبأدائه المدمج في تسجيل صوتي بأاستنساخ : ثانياً 

 لكتروني.مة بما في ذلك التسجيل الرقمي اإلدائ أومباشر، بصورة مؤقتة 



 

 

١٣ 

 ة.ي تصرف آخر ناقل للملكيأ أوداء المثبت في تسجيل صوتي عن طريق البيع توزيع األ: ثالثاً 

 دائه المثبت في تسجيل صوتي.التأجير التجاري أل: رابعاً 

عد أدائه المثبت في تسجيل صوتي في الخارج سواء أكان هذا التسجيل قد ألستيراد الاجازة إ أومنع : خامساً 

 م ال.أداء بموافقة فنان األ

بما يمكن الجمهور من السلكية و أوداء المثبت في تسجيل صوتي للجمهور بطريقة سلكية األ إتاحة: سادساً 

 ي منهم.أي زمان ومكان يختاره أليه في إالوصول 

دائه المثبت في تسجيل صوتي حتى أ أودائه السمعي الحي أليه إداء الحق في أن ينسب يكون لفنان األ: سابعاً 

داء ة األذا كان االمتناع عن نسبإال إالغير،  إلىن كانت الحقوق المالية المتعلقة بهذا الحق، قد انتقلت إو

ي تعد على هذا الحق ومنع كل تحريف أداء وله االعتراض على تفرضه طريقة االنتفاع باأل معيالس

 بسمعته. دائه قد يلحق ضرراً ي تعديل آخر ألأ أوتشويه  أو

 المادة التاسعة والعشرون:

 الصوتي بالحقوق اآلتية: أوالتلفزيوني  أوذاعي اإل أويتمتع منتج المصنف السينمائي  

 أوي شكل سواء أكان ذلك بصورة مؤقتة أب أوية طريقة أغير المباشر للمصنف ب أواالستنساخ المباشر : والً أ

 لكتروني.بما في ذلك االستنساخ الرقمي اإل دائمة

 ي تصرف آخر ناقل للملكية.أ أوتوزيع المصنف عن طريق البيع : ثانياً 

 التأجير التجاري للمصنف.: ثالثاً 

 صنف للجمهور.الم إتاحة: رابعاً 

 المادة الثالثون: 

 تلفزيونية فيما يتعلق ببرامجها بالحقوق اآلتية: أوذاعية إية هيئة أتتمتع 

غير  أوتسجيلها واستنساخ هذه التسجيالت وينطبق ذلك على االستنساخ المباشر  أوتثبيت برامجها : أوالً 

 المباشر.

 الجمهور. إلىعادة بث برامجها ونقلها إ: ثانياً 

 ة الحادية والثالثون:الماد

صحاب الحقوق أحكام هذا القانون على أل حكام الخاصة بتنازل المؤلف عن حقوقه المالية وفقاً تنطبق األ

داء وهيئات بما نص عليه في هذا القانون من حقوق استئثارية لفناني األ اإلخاللرة. ومع عدم واالمج

 أوالي عادل لمرة واحدة نظير االستخدام المباشر ال حق الحصول على مقابل مإ، ال يكون لهؤالء ةذاعاإل



 

 

١٤ 

الجمهور ما لم يتفق على  إلىالتوصيل  أوذاعة غراض التجارية لإلغير المباشر للبرامج المنشورة في األ

 غير ذلك.

 المادة الثانية والثالثون:

ل تثبيت صوتي أوداء بعد تأريخ داء، خمسين سنة من يوم األتكون مدة الحماية لحقوق فناني األ: أوالً 

 قرب.أيهما أتاحته للجمهور إ أونشره  أوداء مشروع لأل

تكون مدة الحماية لحقوق منتجي التسجيالت الصوتية خمسين سنة من يوم التثبيت بعد تاريخ نشر : ثانياً 

 ل تثبيت للتسجيل.أوالتسجيل وفي حالة عدم النشر تحتسب المدة من تأريخ 

 ذاعة والتلفزيون عشرين سنة بعد تأريخ البث.يئات اإلهتكون مدة الحماية لحقوق : ثالثاً 

ل للسنة الميالدية التي تلي حصول الوقائع وليها في هذه الفقرة، من اليوم األإيبدأ سريان المدد المشار : رابعاً 

 ليها في هذه الفقرة. إالمشار 

 التاسع الفصل

 يداعاإل

 والثالثون: الثالثةالمادة 

يداع ما ال يقل عن خمس نسخ من إالمصنفات بالتضامن فيما بينهم ب عو ومنتجو: يلتزم ناشرو وطابأوالً 

 ارة.حددها الوزتية جهة ألدى لغرض التوثيق  - حوالحسب األ -المصنف

 المساس بحقوق المؤلف المنصوص عليها في هذا القانون. ،يداع: ال يترتب على عدم اإلثانياً 

 ثبات.ات عكس هذه القرينة بجميع طرق اإلثبإنف المودع ويمكن يداع قرينة على ملكية المصن اإلإ: ثالثاً 

ذا نشر المصنف إال إيداع المصنفات المنشورة في الصحف والمجالت والدوريات : تعفى من اإلرابعاً 

 .منفرداً 

 العاشر الفصل

 والعقوبات االحتياطية جراءاتاإل

 :والثالثون الرابعةالمادة 

، االحتفاظ بالوثائق الكتابية اإلقليمبيع المصنفات في  أوتوزيع  أوبنسخ  مجازة: على جميع المحالت الأوالً 

خرى سواء أكان المصنف من داخل السلطات المعنية األ أوالتي تخول لها ذلك من صاحب المصنف 

 ارجه.خم من أ اإلقليم
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 أونسخها  وأيتولى طبع المصنفات  ي مكانأ، تفتيش في الوزارة : لموظفي قسم حماية حق المؤلفثانياً 

، بناءاً على قرار قضائي صادر من محكمة التحقيق في توزيعها بما في ذلك وسائل النقل أونتاجها إ

 .يداع النسخ المخالفة ألحكام هذا القانون لدى محكمة التحقيق لحين النتيجةإالمنطقة ولهم 

 :والثالثون الخامسةالمادة 

ء أكان قبل رفع الدعوى أم من يخلفه، سوا أومن ورثته ي أ أو: للمحكمة بناء على طلب صاحب الحق أوالً 

ي تعدي حصل على الحقوق المنصوص أاآلتية فيما يتعلق بالتحفظية جراءات من اإل ياً أ، اتخاذ ثناءهأ

 عليها في هذا القانون:

 .جراء وصف تفصيلي للمصنفإ -۱

 مر بوقف التعدي.األ -۲

 لقاء مصنف ما بين الجمهور ومنع استمراره.إ أوثيل تم أوقاع يداء العلني بالنسبة إلثبات األإ -۳

 دوات استعملت في االستنساخ.أ أوية مواد أحجز النسخ غير الشرعية و -٤

عادة إل المعدة خصيصاً  أودوات استعملت في االستنساخ أ أوية مواد أمصادرة النسخ غير الشرعية و -٥

 النشر.

 مشروع.حصر العائدات الناجمة عن االستغالل غير ال -٦

لحاق الضرر بصاحب إ إلىعاله أجراءات تمل أن يؤدي التأخير في اتخاذ اإل: في الحاالت التي يحثانياً 

ثبات واقعة إدلة متعلقة بأفي الحاالت التي تكون فيها خطورة من ضياع  أويتعذر تعويضه والحق، 

وفق  ) من هذه المادة،أوالً جراءات المنصوص عليها في الفقرة (من اإل أيالتعدي، للمحكمة أن تتخذ 

  .اإلقليمالقوانين النافذة في 

 :والثالثون السادسةالمادة 

لف دينار أ خمسمائةوبغرامة ال تقل عن  ةوال تزيد على سن شهر واحد: يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن أوالً 

فعال ألاأحد حدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب إب أودينار  فوخمسمائة أل مليون تزيد علىوال 

 تية:آلا

ل بأية صورة كانت من دون واطرحه للتد أوتأجير مصنف محمي بموجب أحكام هذا القانون  أوبيع  -۱

 موافقة تحريرية مسبقة من صاحب الحق على هذا المصنف. 

 يجار مع العلم بتقليده.ل واإلواالتد أوعرضه للبيع  أوبيعه  أوتقليد المصنف  -۲



 

 

١٦ 

هذا القانون، ومن أحكام ة نشر كانت، في غير الحاالت المستثنية بموجب ية وسيلأنشر مصنف محمي ب -۳

 دون موافقة تحريرية مسبقة من صاحب الحق على هذا المصنف.

 القيام بسوء نية بإزالة أو تعطيب أو تعييب أية حماية تقنية يستخدمها المؤلف. -٤

 مالي آخر من حقوق المؤلف. أوي حق معنوي أاالعتداء على  -٥

 محل الجريمة. التسجيل أوالبث  أوداء األ أو : تتعدد العقوبة بتعدد المصنفاتياً ثان

وبغرامة ال تقل  ينتسنوال تزيد على  ثالثة أشهر: في حالة العود تكون العقوبة، الحبس مدة ال تقل عن ثالثاً 

 حدى هاتين العقوبتين.إب أوماليين دينار  خمسة تزيد علىدينار و ال  يعن مليون

دوات المستخدمة : على المحكمة أن تقضي بمصادرة النسخ محل الجريمة وكذلك مصادرة المعدات واألرابعاً 

 في ارتكابها.

دانة أن تقضي بغلق المنشأة التي استغلها المحكوم عليه في ارتكاب : يجوز للمحكمة عند الحكم باإلخامساً 

حالة العود في الجرائم الواردة في في  شهر ويكون الغلق وجوبياً أالجريمة لمدة ال تزيد على ستة 

 من هذه المادة. )۲/أوالً (الفقرة 

 :والثالثون السابعةالمادة 

يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن  اإلقليمي قانون آخر نافذ في أبأية عقوبة أشد ينص عليها في  اإلخاللمع عدم 

 أولف دينار أزيد على خمسمائة لف دينار وال تأشهر وال تزيد على سنة وبغرامة ال تقل عن مائة أثالثة 

 حدى هاتين العقوبتين كل من:إب

ون موافقة صاحب الحق فيه، لكتروني للمصنف، من دإشكل ي أية معلومات واردة في أغير  أو: حذف أوالً 

دارة الحقوق، تلك المعلومات التي تعرف إدارة الحقوق. وتعد من المعلومات الخاصة بضمان إلضمان 

 بما يأتي:

 دائي.التسجيل الصوتي األ أونف المص -۱

 منتج التسجيل الصوتي. أوالمؤدي  أوالمؤلف  -۲

 التسجيل الصوتي. أوداء األ أوصاحب الحق في المصنف  -۳

 التسجيل الصوتي. أوداء األ أوالشروط الواجب توافرها لالستفادة واالنتفاع من المصنف  -٤

 مات.بيان تلك المعلو إلىتشفير يرمز  أورقام أية أ -٥

 الجمهور، من دون موافقة صاحب الحق، نسخاً  إلىنقل  أوذاع أ أوغراض التوزيع استورد أل أو: وزع ثانياً 

سباب الكافية لديه األ أوتسجيالت صوتية سواء كان لديه العلم بذلك  أوداءات مثبتة أ أومن مصنفات 

 للعلم.



 

 

١٧ 

 :والثالثون الثامنةالمادة 

خوذة عنه والتي أالصور الم أوتالف نسخ المصنف إن تحكم بأخلفه  أومؤلف : للمحكمة بناء على طلب الأوالً 

 نشرت بصورة غير مشروعة.

ذا كان النزاع إتغيير معالمها  أوخوذة عنه أالصور الم أوي مصنف أتالف نسخ إ: ال يجوز الحكم بثانياً 

على حجز المصنف  ذ يجب اقتصار الحكم في هذه الحالةإاللغة الكوردية،  إلىيتعلق بترجمة مصنف 

 خوذة منه حسب مقتضى الحال.أالصورة الم أونسخه  أوصلي األ

خراجها إخوذة عنه والمواد التي استعملت في أالصور الم أو: للمحكمة أن تحكم بمصادرة نسخ المصنف ثالثاً 

 صابه.أوبيعها وذلك في حدود ما يفي منها بتعويض المؤلف عن الضرر الذي 

شكال هندسية محل أعليها من نحت ورسوم وزخارف و أوون المباني وما يظهر فيها ن تكأ: ال يجوز رابعاً 

مصادرتها بقصد المحافظة على حقوق المؤلف  أوتغيير معالمها  أوتالفها إحجز. كما ال يجوز الحكم ب

ن ال يخل ذلك أالمعماري الذي استعملت تصاميمه للبناء ورسومه فيه بصورة غير مشروعة، على 

 .تعويضال بحقوقه في

 :التاسعة والثالثونالمادة 

 عادة الحال في أي مصنف تعرض للتعديل أو حذف جزء منه لتحقيق تلك الغاية.للمحكمة الحكم بإ

 ربعون:المادة األ

القانون، الحق في  حكام هذاأرة له على مصنفه بموجب ي من الحقوق المقرأ ىلكل من وقع التعدي عل: أوالً  

صاحب المصنف  أوعن ذلك، على أن يراعى في تقديره مكانة المؤلف  الحصول على تعويض عادل

الفنية ومدى استفادة المتعدي من استغالل المصنف، ويعد  أوالعلمية  أودبية الثقافية وقيمة المصنف األ

شياء التي استخدمت على صافي ثمن بيع األ التعويض المحكوم به للمؤلف في هذه الحالة دينا ممتازاً 

 على حقه وعلى المبالغ المحجوزة في الدعوى. في التعدي

للمحكمة بناء على طلب المحكوم له، أن تقرر نشر الحكم الذي تصدره بموجب هذا القانون في  :ثانياً 

 كثر على نفقة المحكوم عليه.أ أوسبوعية واحدة أ أويومية صحيفة 

 المادة الحادية واألربعون:

يداع فعلى المحكمة الحكم عليه ا القانون تنفيذ التزامه باإلهذ حكامأ يداع وفقإذا رفض المشمول باإلأوالً: 

 لف دينار.أال تزيد على خمسمائة  بغرامة

 يداع.فع الغرامة من تنفيذ التزامه باإلال يعفى داثانياً: 

 المادة الثانية واالربعون:



 

 

١٨ 

 لجمهور.لتاحتها أو أها ) سنة من تاريخ نشر۱٥تكون مدة الحماية للمصنفات الفوتوغرافية وما يماثلها (

 الحادي عشر الفصل 

 حكام ختاميةأ

 ربعون:واأل ثالثةالمادة ال

 حكام هذا القانون.أصدار التعليمات الالزمة لتسهيل تنفيذ إ لوزيرعلى ا

 ربعون:واأل رابعةالمادة ال

 .اإلقليموتعديالته في  ۱۹۷۱لسنة  )۳(العمل بقانون حماية حق المؤلف العراقي رقم  يقافإ

 

 

 

 

 

 :ربعونلخامسة واألاالمادة 

 حكام هذا القانون.ـيتعارض و قرار أوقانوني  ي نصأال يعمل ب

 : ربعونالسادسة واألالمادة 

 حكام هذا القانون.أتنفيذ  والجهات ذات العالقة على مجلس الوزراء

 : ربعونواأل بعةالساالمادة 

 جريدة الرسمية (وقائع كوردستان).من تأريخ نشره في ال تسعين يوماً ينفذ هذا القانون بعد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 د. ارسالن بايز اسماعيل
 رئيس برلمان كوردستان ـ العراق
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 سباب الموجبةاأل

مام المؤلفين أكوردستان العراق وفسح المجال  إقليمدبية في تشجيع الحركة الفكرية والفنية واأل بغية   

يها من قبل ز علواتج أوينظم أعمالهم ويحمي حقوقهم من أي تعد  تشريع قانونخالل بداع واالبتكار من لإل

بداعات كتاب إل لك مع التطورات الحاصلة في هذا المجال ومع روح العصر، وتقديراً ير، بحيث يتناسب ذالغ

، ولغرض تطوير العالقات الثقافية مع شعوب قليميجابي في التنمية الشاملة لإلفناني كوردستان ودورهم اإلو

 ذلك فقد شرع هذا القانون. جانب، لكلرة منها من خالل حماية حقوق المؤلفين األواالعالم سيما المج

 


