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 ،1994 فيفري 24، المؤرخ في 1994 لسنة 36القانون عدد 

 ،ةـــــــو الفني ة ـــــة األدبيــــــبالملكيالمتعلّق 

ـّح والمتمم بالقانون عدد  ، 2009 لسنة 33المنقــ

 ،2009 جوان 23مؤرخ في ال

 
 الـــــبـــاب األول

 أحـــكــــام عـــامــــة

 
هـا والطريقة أو الصيغة ـ والوجهة التي هو معد ل، كل مصنف مبتكر أدبيا كان أو علميا أو فنيا مهما تكن قيمتهحق المؤلفيشمل  : الفصل األول

 .والمراد بالمصنف هو التأليف في صيغته األصليـــة وكذلك في الصيغة المشتقة. نوان المصنفالمستعملة في التعبير عنه ويشمل كذلك ع

 :بحق المؤلفومن بين المصنفات المعنية 

 . المصنفات الكتابية والمطبوعة ومن بينها الكتب والنشريات وغيرهاـ

       نوع التمثيلية البحت أو التمثيلية التي تتخللها الموسيقى أو الرقص من سواء كانت ) السمعية أو البصرية( المصنفات المبتكرة للمسرح أو لإلذاعة ـ 

 .أو التمثيل الصامت

 .القطع الموسيقية الناطقة أو غير الناطقةـ 

 .تسلك مسلك التصوير الشمسي  مصنفات التصوير الشمسي وما شابهها في نظر هذا القانون من المصنفات التيـ

 .مسلك السينما في التعبير البصري ا شابهها في نظر هذا القانون من المصنفات التي تسلك المصنفات السينمائية ومـ

 .النيتريكي أو على الخشب والمنتوجات الفنية األخرى الشبيهة بها الصور الزيتية والرسوم والمطبوعات الحجرية والنقوش المعدنية بواسطة الحامضـ 

 .النحت في مختلف أنواعهـ 

 . كيفية اإلنجازكذلك وعمارية التي تشمل في آن واحد الرسوم والنماذج واألمثلة المصنفات المـ

 .المشاريع واألمثلة أو الصناعة نفسها المدبجات والموشيات التي تخرجها األنوال الفنية والفنون التطبيقية بما في ذلك ـ

 .صبغة العلمية أو الفنية ال الخرائط وكذلك الرسوم والمنقوالت الخطية، أو التشكيلية، والصور ذاتـ

 .ـ المصنفات الشفوية مثل المحاضرات والخطب والمصنفات التي تماثلها

 . المصنفات المستوحاة من الفنون الشعبيةـ

 . البرامج المعلوماتيةـ

 .ـ مبتكرات األلبسة لألزياء والوشاح

 .ـ المصنفات الرقمية

 :ر وال تشمل تشمل الحماية الممنوحة بموجب حق المؤلف أوجه التعبي

 .ـ األفكار أو اإلجراءات أو أساليب العمل أو مفاهيم الرياضيات في حد ذاتها

 . الرسميةترجمتهاوـ النصوص الرسمية ذات الصبغة التشريعية أو اإلدارية أو القضائية 

 .ـ األخبار اليومية أو األحداث المختلفة التي تتصف بكونها مجرد معلومات صحفية

 .غــيألــ:   2الفصل 

 .ألــغــي:   3الفصل 
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 .صاحب المصنف هو من أذيع ذلك المصنف بإسمه ما لم يؤت بحجة تخالف ذلك:  4الفصل 

 يرجع ألولئك األشخاص ما لم يقع حق المؤلفعلـى أنه إذا قام بالتأليف أشخاص تابعون لذات معنوية عمومية أو خاصة في نطاق وظائفهم فإن        

 .حق المؤلفالسمعي البصري الذي يرجع إليه و عقد مبرم بين الطرفين ويستثنى من هذا المنتج السينمائي التنصيص على خالف ذلك بمقتضى

 حقوق بالتصرف الجماعي في أو إيداعه لدى الهيكل المكلّف         يمكـن للمؤلف أو من ينوبه أو لمن إنجر لهم حق منه، التصريح بالمصنف             

 .المؤلف والحقوق المجاورة

 .تصريح أو اإليداع حجة على الغير ما لم يؤت بما يخالف ذلكويعتبر ذلك ال

 

حق  إذا اشترك في إبرازه شخصان أو عدة أشخاص وتعذر بيان نصيب كل منهم في المشروع ويكون                  عمال مشتركا  يعتبر المصنف     : 5الفصل  

 . فيه ملكا مشتركا لهؤالء األشخاصالمؤلف

 فيه ملكا لمن قام بالتأليف الثاني حق المؤلفنف سبقه بدون مشاركة صاحب المصنف األول، ويكون  إذا أقحم فيه مصعمال مركباويعتبر المصنف 

 .مع مراعاة حق صاحب المصنف األول الذي أدرج في العمل المركب

كانت مشاركة  إذا برز لحيز الوجود بسعي من شخص أو من ذات معنوية تتولى نشره تحت إدارتها  باسمهـــا و   عمال جماعيا ويعتبر المصنف   

مختلف المؤلفين الذين شاركوا في إعداده مندمجة في جملة ما يهدف إليه بدون أن يمكن إسناد حق منفصل لكل منهم في جملة ما تم إنجازه ويرجع 

 . إلى الشخص أو الذات المعنوية التي أذنت بإنجازه وتولت نشره ما لم يقع التنصيص على خالف ذلك ضمن عقد مكتوبحق المؤلف

 

يتمتع أصحاب الترجمات أو اإلقتباسات أو التغييرات أو التحويرات للمصنفات األدبية أو العلمية أو الفنية بالحماية التي إقتضاها هذا     : 6الفصـل   

 .القانون بدون أن تهضم حقوق المؤلفين األصليين

وعات تعابير الفنون الشعبية أو قواعد البيانات التي        ويشمل هذا اإلجراء كذلك مؤلفي مجموعات المصنفات كالموسوعات أو المنتخبات أو مجم           

 .تتضمن الوقائع البسيطة أو المعطيات، إذا كانت مبتكرة بسبب إختيار محتوياتها أو ترتيبها، مع مراعاة حقوق مؤلفي المصنفات األصلية

 

 للفنون الشعبية يستوجب ترخيصا من الوزارة المكلفة        تندرج الفنون الشعبية ضمن التراث الوطني وكل تدوين بغاية اإلستغالل المادي           : 7الفصل  

 . حقوق المؤلف والحقوق المجاورةبالتصرف الجماعي فيالهيكل المكلف بالثقافة ويقتضي الحصول على ذلك الترخيص تسديد معلوم يضبطه 

 
ة وفي صورة إحالة كل أو بعض ـون الشعبيكمـا يجب اإلسترخاص من الوزارة المكلفة بالثقافة في خصوص إنتاج المصنفات المستوحاة من الفن   

 . لمصنف مستوحى من الفنون الشعبية وكذلك في صورة إحالة رخصة خاصة إلستغالل مثل ذلك التأليفحقوق المؤلف

 مظاهر اإلبداع صلة بالعادات والتقاليد وسائرـوفـي مفهـوم هـذا القانون تعتبر فنونا شعبية كل اآلثار الفنية الموروثة عن األجيال السابقة والمتّ    

 .الشعبي كالحكايات الشعبية واألدب والموسيقى والرقص

 
 البـاب الـثــانــي

 في حـقـوق المـؤلــف

 
 .يتمتع المؤلف بحقوق أدبية ومادية على مصنفه) : جديد  (8الفصل 

 . بموجب اإلرث أو الوصيةلتصرف فيها، غير أنها قابلة لإلنتقالالتنازل أو اوال تكون الحقوق األدبية  قابلة للتقادم أو 

ه ــ وتمارس من قبل المؤلف شخصيا أو من ينوب،أو التصرف القانوني وتكون الحقوق المادية كلها أو بعضها قابلة لإلنتقال عن طريق اإلرث   

 .أو أي مالك آخر لها بمفهوم هذا القانون

ق المؤلف في ممارسة حقوقهم، يتم اإللتجاء إلى المحاكم وفـي صورة حصول خالف بين الورثة أو المنتفعين بوصية أو غيرهم من أصحاب ح      

 . للنظر في ذلك الخالفالمعنيالمختصة من قبل الطرف 
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أو يستنسخ مصنفا راجعا إلى الغير في صيغة أو في ظروف ال تراعي    وفيما عدا اإلستثناءات القانونية، ال يحق ألي كان أن ينقل إلى العموم      

 .لمؤلفالحقوق األدبية والمادية ل

 :تشتمل حقوق المؤلف األدبية على حق إستئثاري في القيام باألعمال التالية : )جديد ( 9الفصل 

 .أو دون إسم باسم مستعار إتاحة المصنف للعموم ونسبته إلى مؤلفه بإسمه أوأ ـ 

 وم،ــ إلى العمهفينبغي أن يذكر إسم المؤلف عند كل نقل لمصنّو

 .العرفيقتضيه  وفق ما  وذلكللعموم بأية صيغة أو أية طريقة كانته تم تقديموى المصنف كلما حتتتضمن إستنساخ م نسخة وعلى كل

 المصنفالكتابية وكذلك منع كل مساس آخر بذات  دون موافقته مصنفهب ـ منع أي حذف أو تغيير أو إضافة أو إجراء أي تعديل آخر على 

 .ضارا بشرف المؤلف أو سمعته يكون

 .حصول ضرر للمستغل المرخص له في صورة ن التداول بين العموم، مقابل دفع تعويض عادلج ـ سحب مصنفه م

 
 مؤلف المصنف في إستغالل مصنفه أو في الترخيص في الحق اإلستئثاري الذي يتمتع بهالحقوق المادية للمؤلف تتمثل  :   ـمكرر ـ 9الفصل 

 : للغير في إستغالله بإحدى الطرق التالية

 السمعي البصري على األشرطة أو اإلسطوانات التسجيل السمعي أوع أو التصوير أو ــالمصنف بأية وسيلة كانت مثل الطبإستنساخ أ ـ 

 .الوسائل نـــمعلوماتية أو غيرها م أو األقراص المضغوطة أو أية منظومة

 : نقل المصنف إلى العموم بأي طريقة كانت مثلب ـ 

 والبحري والجوي والمهرجانات وقاعات العروض،   بريلا النقل ل والمطاعم ووسائلي األماكن العمومية كالنزفـ العرض 

 ـ التمثيل أو األداء العلني،

 :بإستعمال ـ البث السلكي أو الالّسلكي للمصنفات 

 ة أجهزة اإلرسال واإلستقبال اإلذاعيةوغيرها،واإللكترونية  والتلفزي 

الصور أوإلشارات أو األصوات  مضخمات الصوت أو أية أداة أخرى ناقلة ل. 

 ذلكاألقمار الصناعية والكابالت وشبكات المعلومات أو ما شابه . 

 .  لـه ولنسخهالتأجير التجاري ميع صور إستغالل المصنف بوجه عام بما في ذلك ج ج ـ

 . في مفهوم هذا القانون مصنفات مشتقةوالتي تعتبر فالمصنّ على  الترجمة واإلقتباس والتحوير وغير ذلك من التغييرات المدخــلة د ـ

 
ـ ثالثا ـ   9الفصل    ـ  مكرر ـ 9ال يمكن ألي مستغل غير صاحب المصنّف نفسه أو من ينوبه أن يقوم بعمل من األعمال المبينة في الفصل  :  

  :أعاله إال بعد الحصول من صاحب الحق أو من ينوبه على ترخيص مسبق في شكل عقد مكتوب ينص بالخصوص على

 .المسؤول عن اإلستغاللـ   أ

   ).الصنف، اللغة، المكان( طرق اإلستغالل ـ   ب

 .مدة اإلستغاللج  ـ

 .قيمة المقابل المخول لصاحب الحقّد  ـ 

 
 و  تعتبر مشروعة اإلستعماالت التالية للمصنفات المحمية التي وضعت في متناول العموم ، وذلك دون ترخيص من المؤلف             :)جديد (10الفصل  

 : من هذا القانون 37، مع مراعاة أحكام الفصل دون مقابل

 .للمؤلف المشروعة إلستغالل العادي للمصنف، وأالّ يضر بالمصالح المادية ا ذلك معإستنساخ المصنف لإلستعمال الشخصي، بشرط أالّ يتعارضأ ـ 

                                                               .أو السمعية البصرية السمعيةأو التمثيل أو التسجيالت   أو األداءالمطبوعات إستعمال المصنف على سبيل اإليضاح لألغراض التعليمية بواسطةب ـ 

  قصيرة من مصنف أو مصنف قصير نشرت بصفة مشروعة     مقتطفات  أو إستنساخ مقاالت منعزلة نشرت بصفة شرعية في صحيفة أو دورية ج ـ

وذلك بالشرطين  المنشود،وفي حدود مايبرره الغرض و ربحية أ   ألغراض غير تجاريةاإلمتحانات بالمؤسسات التعليمية و التعليم ألغرض

 : التاليين
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 .المصنف  ـ ذكر المصدر كامال وإسم المؤلف في كل مرة يتم فيها إستعمال1

 . ـ إستعمال المصنف ألغراض غير تجارية أو بهدف الربح2

 أو إجتماعية،ة أو سياسية ـجارية إقتصادي عـالدوريات عن مواضيوف ــة المنشورة في الصحـاخ المقاالت الصحفيل أو إستنسنقد ـ 

تكون  في الحاالت التي ال عموملة أو التلفزة أو النقل لعك بواسطة الصحافة أو اإلذالوذهـا الطابع نفس ـالتي له  ذاعةــات الم ــأو المصـنف  

المؤلف  وإسـم مع وجوب اإلشارة بصورة واضحة إلى المصدر محفوظة صراحة،ـي والتلفزي  اإلذاعالبث  و خل واإلستنسا ــفيها حقوق النق  

 .إذا كان مذكورا بالمصدر

دود ما ـإجراءات قضائية أو نزاع إداري، وذلك في ح ارـا في إطـي إلستعمالهـة من مصنف محمـاخ أو تسجيل نسخـهـ ـ إستنس

 .فـم المؤلـالمصدر وإس ع ذكرـم، زاعاتذه اإلجراءات أو النـهه ـتقتضي 

  مع مراعاة العرف الجاري به العمل ،هزليا وصفـا هـأو وصف اة ساخرةـه محاكـه أو محاكاتـتقليد مصنف أصلي وذلك بمعارضت و ـ

 .مجـاالتهذه الفي 

  ،ريـة أو مصنف تصويـن التطبيقيالفنو ف منـمصن  أو*الجميلة ونـة المعمارية أو الفنـن الهندسـف مـإستنساخ أو نقل مصن ز ـ

 .السابقةال ـة الموروثة عن األجيـالفني أروقة الفن والمتاحف واآلثارء عمومي، باستثنا كان المصنف موجودا على الدوام في مكانذا إ

                         
تماشى والعرف وبقدر ما يبررها تحقيق تبشرط أن يسمح باإلستشهاد واألنقال المقتبسة من مصنف سبق وضعه تحت طلب العموم          : 11الفصـل   

 .أنقال مقتبسةوويدخل في ذلك ما تشتمل عليه العروض الصحفية من إستشهادات  . غرض علمي أو تعليمي أو إخباري

 .أو مترجمة ويجوز إستعمال تلك اإلستشهادات أو األنقال في صيغتها األصلية

 .ف إذا كان هذا اإلسم مدرجا في المصدروينبغي ذكر المصدر المنقولة عنه وإسم المؤل

 

 ، وللمكتبات الموجودة بالمؤسسات التربوية والتكوينية غير التجاريةومصالح التوثيق ولـمراكز  العموميةيجوز للمكتبات: )جديد   ( 12الفصل  

 عليه أو تعويضه في حالة إتالفه أو  أن تستنسخ مصنفا في نظير واحد أو نظيرين للحفاظ له مقابلدفع دون ترخـيص  مـن المؤلـف، ودون    

 .ضياعه أو عدم صلوحيته لإلستعمال، ما دام ذلك يتم ألغراض تعليمية وال يتم بهدف التجارة أو الربح

 
أو مقتطفا قصيرا من أثر مكتوب، يكونان منشورين  في مجموعات  مقابل أن تستنسخ مقاال  كمـا يجـوز لها دون ترخيص من المؤلف ودون     

، طبيعي ولغاية البحث والتعليم اإلستنساخ اإلستجابة لطلب شخص  هذافي عدد من صحيفة أو دورية وذلك عندما يكون الهدف من            مصنفات أو   

 .غير أنه ال يمكن إستنساخ البرامج المعلوماتية

 

 :يجوز للوزارة المكلفة بالثقافة منح تراخيص غير إستئثارية في : )جديد  ( 13الفصل 

 من  بعد ثالث سنوات  بثمن يساوي الثمن  المعمول به في دور النشر الوطنية وذلك ،حمي بغرض نشره، ما لم يسبق نشره بالبالد التونسيةإستنساخ مصنّف م أـ 

 وخمس سنوات من نشره  بمصنف خيالي، رـق األمـتعل و سبع سنوات من نشره للمرة األولى إذا علمي، فـللمرة األولى إذا تعلق األمر بمصن نشره

 .بأي مصنّف آخر مرة األولى إذا تعلق األمرلل

 

 
 
 
 
 
 

  ة عددإصالحه بالرائد الرسمي للجمهورية التونسي 2613، الصفحة 2009 جويلية 28 المؤرخ في 60حسبما تم. 
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 ق ـلم تسببواسطة اإلذاعة المسموعة أو المرئية إذا  مطبعي أور ـترجمة مصنف محمي بغرض النشر بـالبالد التونسية في شكل نش ب ـ

 .للمرة األولى رهــالتونسية، بعد عام واحد من نش إلى العموم  بالبالد موضع التداول أو إبالغه ترجمته إلى اللغة العربية أو وضعه

د  على البال*وه و تقتصر صالحياتهاــوتكـون التراخيص المسلمة بمقتضى أحكام هذا الفصل غير قابلة لإلحالة إلى الغير بأي وجه من الوج           

 .التونسية

 بترخيص من الوزارة المكلفة بالثقافة، على ما يفيد أنها مطروحة أو ترجمته/من المصنف الذي تم إستنساخه وويجب التنصيص على كل نسخة 

 .للتداول في البالد التونسية فحسب

يص المذكور بهذا الفصل إلى التونسيين       بالترخ أو ترجمته /إستنساخه و عمومية إرسال نسخ من المصنف الذي تم        ال لإلدارةغـير أنـه يمكـن       

 .دون ربحوالبحث والمقيمين بالخارج ألغراض التعليم 

أو الترجمة المنشورة بمقتضى التراخيص الممنوحة عمال        ويجـب ذكـر إسم المؤلف والعنوان األصلي للمصنّف على جميع نظائر اإلستنساخ              

 . من هذا الفصل"ب" و "أ"بأحكام الفقرتين 

بالتصرف  ويتم تحديد تلك المكافأة من قبل الهيكل المكلف      ،لف مقابل منح تلك التراخيص بمكافأة عادلة يدفعها المنتفع بالترخيص         ويتمـتع المؤ  

 .، مالم يقع اإلتفاق بالتراضي بين الطرفيندفعها إلى أصحاب الحقوق و حقوق المؤلف والحقوق المجاورة الذي يتولى إستخالصهاالجماعي في

 
بناء على طلب يقدم للوزارة المكلّفة ألغراض التعليم والبحث، و من هذا القانون    13تمنح التراخيص المذكورة بالفصل     : )ديد  ج ( 14الفصـل   

 الترخيص *أو من ينوبه أو أن هؤالء رفضوا بالثقافة، يكون مرفوقا بالوثائق المثبتة أنه لم يتسن لطالب الترخيص التعرف على صاحب الحق            

 . للمجهودات الالّزمةبذلهم ـلمصنف أو ترجمته بغرض النشر رغله في إستنساخ ا

 في ظرف مضمون الوصول إلى أي مركز دولي  المذكور بالفقرة األولى من هذا الفصل طالب الترخيص أن يوجه نسخة من طلبهكما يتعين على

ون البالد التونسية عضوا فيها وكذلك إلى الناشر الذي ذكر معني بإدارة اإلتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والتي تك       

 .إسمه على المصنف

وال تمنح التراخيص المذكورة بهذا الفصل والمتعلقة باستنساخ مصنف محمي إال بعد إنقضاء ستة أشهر من تاريخ تقديم مطلب في ذلك بالنسبة     

 .رىإلى المصنفات العلمية وثالثة أشهر بالنسبة إلى المصنفات األخ

 .أما بخصوص التراخيص المتعلقة بالترجمة فتكون تلك المدة بتسعة أشهر من تاريخ تقديم المطلب

وتسحب التراخيص الممنوحة، عند قيام صاحب الحق أو من ينوبه وفقا لنفس الشروط والثمن، بإستنساخ أو ترجمة المصنف المعني إلى نفس                

 .ي متناول العموم بثمن مماثل للثمن المعتاد بالبالد التونسيةاللغة والترجمة التي تم الترخيص فيها، ووضعه ف

 .أو ترجمتها قبل سحب الترخيص حتى نفاذها/ويجوز إستمرار تداول نسخ المصنفات التي تم إستنساخها و

 . التي تم سحبها من التداول من قبل صاحب الحق أو من ينوبهإلى المصنفاتوال تمنح التراخيص بالنسبة 

 

أو الفنية التي تذكر بمناسبة اإلخبار عن حدث يومي مهما كانت     وإذاعة المصنفات األدبية أو العلمية      إستنساخ    يـباح تسـجيل و    :  15الفصـل   

 .الوسائل المستعملة وفي حدود ما يبرره الغرض اإلخباري المقصود

 

ستمرة في مكان عمومي وذلك لحاجة السينما أو         مصنفات الفن التصويري والفن المعماري الموضوعة بصورة م        باستنساخيسمح  :  16الفصـل   

 .التلفزة بشرط أن تكون صيغة إقحامها في الشريط السينمائي أو في حصة التلفزة عرضية أو ثانوية بالنسبة إلى الموضوع األصلي
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 ،ا ولحصصها الخاصة  هأو التلفزي العاملة بالبالد التونسية بوسائل      التي أنشأتها مؤسسات اإلنتاج  اإلذاعي        بنقل المصنفات يسـمح   :  17الفصـل   

صليين أو بمقتضى ترخيص من المؤلفين األصليين على أنه بعد إنقضاء سنة ال يمكن لهذه المؤسسات إستعمالها إال بترخيص جديد من المؤلفين األ     

 وذلك في صورة عدم وجود عقد يحيل بمقتضاه المؤلفون إلى حقوق المؤلف والحــقوق المجـاورة  بالتصرف الجماعي في    الهيكل المكلّف   من  

 مؤسسة إذاعية أو تلفزية حق إستغالل مصنفهم ويتعين حفظ نسخة من كل ما تسجله تلك المؤسسة اإلذاعية أو التلفزية من تسجيالت ذات صبغة 

ثقافية، في الخزينة الرسمية المخصصة لذلك من طرف الوزارة المكــلفة بالثقافة، وتضبط األنواع التي ينبغي حفظها بقرار من الوزير المكلّف                    

 .بالثقافة

 

يكن مثبتا على  مهما كانت الطريقة أو الصيغة المستعملة في التعبير عنه ولو لم            *تمنح الحماية للمصنف بمجرد إبداعه     : )جديد   ( 18الفصل  

 .حاملة مادية

وتستمر لمدة خمسين سنة بداية من غرة جانفي من السنة الموالية لسنة وبقية أيام سنة وفاته    تدوم حماية الحقوق المادية للمؤلف مدى حياته        

 .  بوفاته في صورة تغيبه أو فقدانهالمعلموفاته أو من التاريخ الذي تضمنه الحكم 

مشتركة تستمر الحماية لمدة خمسين سنة إعتبارا من غرة جانفي من السنة الموالية للسنة التي توفي فيها آخر  وبالنسـبة إلـى المصـنفات ال      

 . بوفاته في صورة تغيبه أو فقدانهالمعلمالمؤلفين المشاركين فيه أو من التاريخ الذي تضمنه الحكم 

         الحماية لمدة خمسين سنة إعتبارا من غرة جانفي من السنة الموالية لسنة             وبالنسبة إلى المصنفات  الالإسمية أو الحاملة إلسم مستعار تستمر 

 .، ويمارس حق المؤلف في هذه الحالة ناشر المصنف أو الموزع له*أول نشر للمصنف

 عن هويته وفي صورة ما إذا كان اإلسم المستعار ال يخفي هوية المؤلف للعموم أو إذا كشف المؤلف لمصنف ال إسمي أو حامل إلسم مستعار                      

 .الحقيقية، فإن الحماية تدوم نفس المدة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل

لمصنفات المنشورة بعد وفاة مؤلفها، تستمر الحماية لمدة خمسين سنة بداية من غرة جانفي من السنة الموالية ألول  إلى ا بالنسـبة   و 

 .ن قبل الورثة والموصى لهم في حدود ما يسمح به القانون الجاري به العملميمارس حق المؤلف في هذه الصورة  و،*نشر للمصنف

 

تـدوم حمايـة الحقوق المادية للمؤلف بالنسبة إلى مصنفات التصوير الشمسي خمسين سنة إبتداء من تاريخ إنجاز       :  )جديـد    ( 19الفصـل   

 .المصنف

 

 .ألــغــي:  20الفصل 

 

 .ألــغــي:  21الفصل 
 

 الباب الثالث

 ي إحالة حق المؤلفف

 
 .ألــغــي : 22الفصل 

 

  في صورة مادية كحقّ تسجيله على شريط على سبيل المثال وكذلك             إستنساخه ال يشمل حق     نقل مصنف إلى العموم   إن إحالة حق    :  23الفصل  

 .لي للمصنف الماديالشأن بالنسبة للمصنف الذي هو في صورة مادية ال يمكن عرضه على العموم إالّ بموافقة صاحب الحق األص

 .حق المؤلفكما أن اإلحالة بالبيع لنسخة أو أكثر من المصنف ال تقتضي بالضرورة  إحالة 
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 حقوق المؤلف بالتصرف الجماعي في الهيكل المكلف د ما لم تكن هذه اإلحالة لفائدة       تعتبر ملغاة إحالة المصنفات التي لم تنجز بع        : 24الفصـل   

 .والحقوق المجاورة

 .، وتخصص عائداته لصندوقه اإلجتماعيللهيكل المذكور لفائدة الدولة بطريق الوراثة فإنه يعتبر محاال حق المؤلفوإذا أحيل 

 

 حق المشاركة بصورة قارة في محصول كل بيع لـمصنفاتهم بواسطة المزاد العلني أو   ألصحاب المخطوطات والمصنفات التشكيلية   :  25الفصل  

 .على يد تاجر بقطع النظر عن كل إحالة للمصنف األصلي

 .الجارية والخمسين سنة المواليةالشمسية وبعد وفاة المؤلف يستمر هذا الحق قائما لورثته أثناء السنة 

 .ة من محصول البيعويخصص للمؤلف أو لورثته خمسة بالمائ

 

إن الترخـيص في بث المصنف بواسطة المذياع أو التلفزة يشمل عموم ما تقرره مؤسسة إذاعية وتلفزية عاملة بالبالد التونسية من       : 26الفصـل   

المؤسسة بما يخالف أو تلفزية في هذا الصدد بوسائلها الخاصة وتحت مسؤوليتها، إال إذا جاء العقد المبرم بين المؤلف و إدارة            حصـص إذاعية    

 .ذلك

أو تلفزية فيحرر في شأنها عقد خاص بها ينص على شروط    أمـا الحقـوق الـراجعة لمصنفي اإلعالنات اإلشهارية التي تستغلها مؤسسة إذاعية              

 .اإلستغالل والنسبة المائوية من المحاصيل الراجعة ألصحاب الحقوق

 
 الباب الرابع

 في نشر المصنفات الكتابية

 
 عقد النشر للمصنفات الكتابية هو العقد الذي يحيل بمقتضاه المؤلف أو من يحل محله حسب شروط معينة الحق للناشر في أن يصنع            : 27الفصل  

 .بنفسه أو بواسطة الغير عددا معيـنا من النسخ من المصنف على أن يتولى الناشر عمليتي النشــر والتوزيـع وينبغي أن يكون هذا العقد مكتوبا

 
يمنح الناشر للمؤلف أو لمن يحل محله مقابال يكون على نسبة محاصيل اإلستغالل ومبلغا معينا يتفق عليه يمنح فور إمضاء العقد، إن :  82الفصل 

 .لم ينص عقد النشر على خالف ذلك

 

 .م للمؤلف كل المؤيدات المثبتة لصحة حساباتهعلى الناشر أن يقد : 29الفصل 

 :لناشر مرة في السنة على أقل تقدير تقديم قائمة تتضمنومن حق المؤلف أن يطلب من ا

 في ق ــدد النسخ المتفــع كل النسخ الزائدة على تاريخها وتعتبرو  عدد النسخ المخرجة أثناء السنة مع توضيح حجم الطبعاتأ ـ

               .ضرر يطالب بغرم من حقه أنيطالب بحقوقه عليها، كما  أن   المؤلفبصفة غير شرعية ومن حق العقد على طبعها ونشرها مسحوبة

 .عدد النسخ المدخرةب ـ 

 .إنعدمت تبعا ألحوال عارضة أو بسبب قوة قاهرة أو التي  المستعملةعدد النسخ التي تولّى النّاشر بيعها وعدد النسخ غيرج ـ 

 .التنصيص عليه  ال يعتد به وإن وقع لما جاء به هذا الفصلمخالف  وكل شرط  بيان المبالغ الراجعة للمؤلف وما دفع له منها عند اإلقتضاءد ـ 

 

 .يمكن للمؤلف أو لمن يمثله فسخ عقد النشر إذا لم يقم الناشر بنشر المصنف في اآلجال المحددة بالعقد:  30الفصل 

 .كما يمكن للمؤلف فسخ عقد النشر في صورة عدم إعادة نشر المصنف الذي نفذت نسخه

 .ا ولم يلبه في ظرف ثالثة أشهرـ من طرف هذا األخير مطلبا للناشر للحصول على نسخ منه له إذا قدم المؤلّف أو المرخّصوتعتبر الطبعة نافذة
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وفي صورة المخالفة يلزم الناشر .  ال يحق للناشر أن ينشر مصنفا لم يدخل في الحق العام بدون تعاقد كتابي مع أصحاب الحقوق                :  31الفصـل   

 .هم فضال عن دفع الحقوق الناتجة عن اإلستغالل طبقا للعرفبغرم الضرر لفائدت

وال يحق للمؤلف في صورة وجود عقد نافذ المفعول يربطه بناشر حول مصنف معين ولمدة محددة أن يتعاقد مع ناشر آخر على نفس المصنف إال 

 .باسترخاص من الناشر األول وحسب شروط العقد المبرم معه

 .ف بغرم ضرر للناشروعند المخالفة يلزم المؤل

 
 الخامسالباب 

 صنــع النسخ المسجلةفي 

 
ال يحق ألي مستغل أن يصنع بنفسه أو بواسطة الغير ألغراض تجارية عددا معينا من النسخ من مصنف محمي، بواسطة التسجيل     :23الفصـل   

، أو بأي وسيلة أخرى للتسجيل إال بمقتضى عقد )يديوغرامف(أو سمعية بصرية ) فونوغرام(الميكانيكي على إسطوانات أو أشرطة مغناطيسية سمعية 

 .مكتوب يبرمه مع صاحب المصنف أو المرخص له في ذلك من طرفه

 
 : من هذا القانون بالخصوص على 32يجب أن ينص العقد المذكور بالفصل   :33الفصل 

 .دة صلوحية الترخيصالقانون مع ذكر م من هذا - ثالثا-9الفصل الترخيص المسبق الذي ينص عليه  أ ـ

 .شروط اإلستغالل حسب المقاييس المتفق عليها ب ـ

 .الراجعة للمستحقين من محاصيل اإلستغالل تحديد المقابل الواجب أداؤه عن كل مصنف والنسب المائوية ج ـ

 .أجال الدفع وكيفيته د  ـ

 .مستحقاتهموالملحنين على  طرق المراقبة وكل ما من شأنه أن يضمن حصول المؤلفين هـ ـ

 .ويعتبر العقد المخالف ألحكام هذا الفصل الغيا

على صانع النسخ المسجلة من حامالت سمعية وحامالت بصرية وغيرها من حامالت التسجيل أن يقدم للمؤلف أو المرخص له من    :43الفصل 

 .لقانون جميع الوثائق المتعلقة باإلستغالل كلما طلب منه ذلك من هذا ا54طرفه المؤيدات المثبتة لصحة حساباته وأن يقدم لألعوان المذكورين بالفصل 

 
 لمصنفات محمية بغرض    إستنساخايمـنع صـنع نسخا مسجلة في شكل فونوغرام أو فيديوغرام أو غير ذلك من النسخ المسجلة                    :53الفصـل   

 .والحقوق المجاورة لفالهيكل المكلف بالتصرف الجماعي في حقوق المؤالمتاجرة بها دون تعاقد مع المؤلف أو مع 

 .كما تمنع المغالطة المتعمدة في حسابات محاصيل إستغالل المسجالت المقدمة من قبل الصانعين المتحصلين على رخص إستغالل

 
 :يجب أن تحمل كل نسخة مسجلة من حامالت التسجيل أو غير ذلك من النسخ المسجلة : )جديد (63الفصل 

 
  و عنوانه الكامل،تهوعالمإسم المنتج المسؤول قانونا  أ ـ

 المجاورة، وعدد ترخيصه، عالمة الهيكل المكلف بالتصرف الجماعي في حقوق المؤلف والحقوق ب ـ

 عنوان المصنف والعدد المميز له، ج ـ

 .أسماء المؤلفين وفناني األداء د ـ

 
ى الحامالت السمعية والسمعية البصرية غير المسجلة يوظف عند التوريد ومحليا علللتشجيع على اإلبداع  يحدث معلوم : )جديد (73الفصل 

 .وأجهزة ومعدات التسجيل واإلستنساخ
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 .تضبط قائمة المنتجات الخاضعة للمعلوم بأمر

 محليا على رقم معامالت مصنعي المنتجات الخاضعة للمعلوم دون إعتبار األداء على القيمة المضافة أو على القيمة %1يوظف المعلوم بنسبة 

 .ى الديوانة عند التوريدلد

يستخلص المعلوم محليا على أساس تصريح شهري حسب نموذج تعده اإلدارة يودع لدى القباضة المالية المختصة في نفس اآلجال المعمول بها 

 .في مادة األداء على القيمة المضافة وكما هو الشأن بالنسبة إلى المعاليم الديوانية عند التوريد

لمعلوم بالنسبة إلى اإلستخالص والمراقبة ومعاينة المخالفات والعقوبات والنزاعات والتقادم واإلسترجاع نفس القواعد تطبق على ا 

 .المعمول بها في مادة المعاليم الديوانية عند التوريد أو المنصوص عليها بمجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية في النظام الداخلي

 
 الباب السادس

 ت السينمائية والسمعية البصريةفي المصنفا

 
 . للمصنفات السينمائية والسمعية البصرية إلى المنتجحق المؤلف يرجع  :38الفصل 

 .والمنتج لمصنف سينمائي أو سمعي بصري هو الشخص المادي أو الذات المعنوية الذي يعزى إليه إنجاز اإلنتاج والذي يتحمل مسؤولية إستغالله

 

ج أن يبرم العقود مع جميع الذين يعتمد مصنفاتهم إلنجاز ما يعتزم إنتاجه وذلك قبل الشروع في إنتاج الشريط السينمائي أو  على المنت: 39الفصل 

 .السمعي البصري

 وتقتضـي هـذه العقود إحالة حق اإلستغالل لفائدة المنتج وذلك ما لم يكن ثمة شرط مخالف باستثناء حقوق المصنفات الموسيقية الناطقة أو غير                       

 .الناطقة التي ال يمكن إحالتها والتي ترجع ألصحابها األصليين

 .وفي كل الحاالت يحتفظ المشاركون في التصنيف بحقوقهم األدبية

 :  في إنتاج الشريط السينمائي أو السمعي البصري بالخصوصاويعتبر مشارك

 .ـ مؤلف النص المقتبس

 .ـ مؤلف السيناريو

 .ـ مؤلف الحوار

 .خصيصا للمصنّف لموسيقية المرفوقة بكلمات أو دونها والمنجزةـ مؤلف األلحان ا

 .ـ المخرج

 

 ".النسخة المرجع"  يعتبر المصنف السينمائي أو السمعي البصري جاهزا حالما تنجز منه النسخة التي يتفق المنتج والمخرج على أنها  :40الفصل 

خراجه من طور التصور والنوايا إلى طور التنفيذ وتجسيم تلك      والمخـرج لمصـنف سينمائي هو الشخص الذي يتولى تصور العمل وإ            

 .التصورات والنوايا في صور ولقطات ومشاهد يتم تركيبها حسب رؤيته

 

أو عجز عن ذلك بسبب قوة قاهرة فال حق له في اإلعتراض     إذا رفض أحد المشاركين في اإلنتاج السينمائي إتمام مساهمته فيه : 41الفصـل  

 . الجزء الذي ساهم في إنجازه قصد إتمام اإلنتاجعلى إستعمال

وإذا رفض المنتج إنجاز المصنف السينمائي أو السمعي البصري المتعاقد في شأنه أو عجز عن إنجازه أو إتمامه بسبب قوة  قاهرة فإن                     

 .إحتفاظهم بالحقوق المالية المتعاقد عليهاللمشاركين في تصنيفه حق المطالبة من المحكمة ذات النظر إلغاء العقود التي تربطهم بالمنتج مع 

وللمشاركين في مشروع سينمائي أو سمعي بصري أن يتصرفوا بصفة حرة فيما ساهموا به شخصيا قصد إستغالله في ميدان غير الذي                   

 .ل اإلنتاج الذي شاركوا فيهوقع اإلتفاق عليه من قبل إال إذا سبق التنصيص على ما يخالف ذلك وبشرط أن ال يؤدي ذلك إلى اإلضرار باستغال
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 على جميع مستغلي المصنفات السينمائية والسمعية البصرية من وسطاء ترويج لألشرطة السينمائية والفيديوغرام عن طريق البيع أو         : 42الفصل  

حقوق أو من ينوبهم قصد تسديد البصرية أن يتعاقدوا مع أصحاب الحقوق أنفسهم  أو التسويغ وأصحاب قاعات السينما والعروض السمعية اإلعارة 

 . القانونية الموظفة عن اإلستغاللالمؤلّف

 

ـ مكـرر  ـ   42الفصـل    لمصنفات السينمائية أو السمعية البصرية خمسين سنة إعتبارا من  ا  إلى تستمر مدة حماية الحقوق المادية بالنسبة      :  

 .تاريخ أول عرض للمصنف على العموم بصفة شرعية

 .لون مدة الحماية خمسين سنة بداية من تاريخ إنجاز النسخة المرجع األووفي صورة عدم عرضه تك

 
 الباب السابع

 في البرامج المعلوماتية

 
 ترجع ملكية البرامج المعلوماتية المنتجة من قبل أجير أو من جمع من األجراء بمناسبة أدائهم لمهمتهم إلى المشغل الذي يتمتع بكّل        :43الفصـل   

 .لمؤلفين ما لم يوجد شرط مغايرالحقوق المخولة ل

 .المحلية وعلى المؤسسات العمومية وكما تطبق هذه األحكام على أعوان الدولة وعلى الجماعات العمومية

 كل الخالفات المنجرة عن تطبيق أحكام هذا الفصل ترجع بالنظر إلى المحاكم المختصة التي يوجد بدائرتها المقر اإلجتماعي للمؤسسة المشغلّة أو                   

 .أو فرعها أو اإلدارة الجهوية التابعة لها والتي يرجع إليها األجير بالنظرنيابتها 
 

 . ترجع ملكية البرامج المعلوماتية المنجزة بطلب وكذلك الوثائق التابعة لها إلى المنتج ما لم يوجد شرط مغاير: 44الفصل 
 

ماتية من طرف الغير  في حدود الحقوق التي تنازل لهم عنها ما لم يوجد  ال يمكـن للمؤلف أن يعترض على تعديل البرامج المعلو  : 45الفصـل   

 .شرط مغاير
 

من قبل المؤلف أو من ينوبه ما لم يوجد         وكتابيا  يحجر كل إستعمال للبرامج المعلوماتية ال يكون مرخّصا فيه صراحة            : )جديد   ( 46الفصـل   

 .شرط تعاقدي مغاير

 .أو من ينوبه إنجاز نسخة واحدة لصيانة البرنامج المعلوماتي من قبل مالك النسخة الشرعية للبرنامجعلى أنه يجوز دون ترخيص من المؤلف 
 

 .من هذا القانون على البرامج المعلوماتية 18تنطبق أحكام الفصل  : )جديد   ( 47الفصل 

 
 الباب السابع مكرر

 الحقوق المجـاورة

 
ي مفهوم هذا القانون، الحقوق التي يتمتع بــهـا فنانـــو األداء ومنتجو التسجيالت  يقصد بالحقوق المجاورة ف :  ـمكرر ـ 47الفصل 

ـّةهيئات والالسمعية أوالسمعية البصرية  ـّة والتلفزي  .اإلذاعي

لي ال يمكن وبالتا. وال تمس حماية الحقوق المجاورة المنصوص عليها بهذا القانون بحماية حقوق المؤلف، وال تؤثر فيها بأي حال من األحوال

 .تأويل أي حكم من األحكام المتعلقة بالحقوق المجاورة بصفة تحد من ممارسة حقوق المؤلف

 
 المــمثـلون والمغـنــون والموســيقيـــون  :يقصد بفنــاني األداء في مفــهوم هــذا القانــون:  ـ ثالثا ـ 47الفصل 

 أو ينشدون أو يعزفون أو يؤدون بأي طريقة أخرى المصنفات األدبية أو  * أو يلقونوالراقصون وغيرهم من األشخاص الذين يمثلون أو يغنون

 . من هذا القانون أو التي سقطت في الملك العام7الفنية المحمية أو المدرجة ضمن الفنون الشعبية على معنى الفصـل 
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 : يتمتع فنانو األداء بالحقوق األدبية والمادية التالية : ـرابعا  ـ 47الفصل 

 : الحقوق األدبية وهي  ـ1

 في أن يطالبوا بأن ينسب تسجيل سمعي أو سمعي بصري،   الحي أو أدائهم المثبت في ـ الحق فيما يتعلق بأدائهم السمعي أو السمعي البصري

 .باألداء التي يكون فيها عدم نسبة األداء تمليه طريقة اإلنتفاعالحاالت  أداؤهم إليهم إال في

 .كل مساس  يكون ضارا بسمعتهم أو على *راض على كل تحريف أو تشويه أو أي تعديل ألدائهمـ الحق في اإلعت

 
 .ها قابلة لإلنتقال بموجب اإلرث أو الوصية، غير أنلتصرف فيهاا  أولتنازلاوتكون الحقوق األدبية غير قابلة للتقادم أو 

 : الحقوق المادية وهي ـ 2

                                     .إذا سبق لألداء أن كان أداء مذاعا  ـ حق إذاعة أوجه أدائهم غير المثبتة ونقلها إلى العموم إالّ

 .ـ حق تثبيت أوجه أدائهم غير المثبتة

 .شكل كان بأي طريقة كانت أو بأي أو سمعية بصرية في تسجيالت سمعية و غير المباشر ألوجه أدائهم المثبتتنساخ المباشر أسحق اإل ـ

ببيعها أو نقل ملكيتها ة، تسجيالت سمعية أو سمعية بصري ألوجه أدائهم المثبت في خ،ـ حق التوزيع للعموم للنسخ األصلية أو غيرها من النس

            .بطريقة أخرى

للعموم حتى بعد  ،ةة بصريـتسجيالت سمعية أو سمعي المثبت في ألوجه أدائهم  ،خ األصلية أو غيرها من النسختأجير التجاري للنسـ حق ال

 .أو بترخيص منه بذاته  توزيعها من قبل فنان األداء

  من العموم من  أفرادالكية بما يمكّنبوسائل سلكية أو الس  للعموم،بصرية  سمعيـة حق إتاحة أوجه أدائهم المثبت في تسجيالت سمعية أوـ

 .، حيثما أرادوا ومتى شاؤوااإلطالع عليها

 .تمثل هذه الحقوق المادية حقوقا إستئثارية معترفا بها لفائدة فناني األداء في الترخيص في إستغالل كل أوجه أدائهم أو بعضها

ن غرة جانفي من السنة الموالية للسنة التي تم فيها تثبيت األداء في تسجيل تستمر مدة حماية الحقوق المادية لفناني األداء خمسين سنة بداية م

وفي صورة عدم تثبيته تستمر الحماية خمسين سنة بداية من غرة جانفي للسنة الموالية للسنة التي تم فيها نقل األداء  . سمعي أو سمعي بصري

 .إلى العموم ألول مرة

 .ا قابلة لإلنتقال عن طريق اإلرث أو التصرف القانونيوتكون الحقوق المادية كلها أو بعضه
 

 الشخص الطبيعي أو المعنوي  الذي يبادر  :يقصد بمنتج التسجيل السمعي أو السمعي البصري في مفهوم هذا القانون:   ـخامسا ـ 47الفصل 

تي يتكون منها األداء أو غيرها من األصوات أو تحت إسمه ومسؤوليته بتثبيت األصوات أو الصور المصحوبة بأصوات أو غير مصحوبة بها وال 

 .األصوات والصور أو تثبيت أي تمثيل لألصوات أو لألصوات والصور، ألول مرة

ويعد تثبيتا في مفهوم هذا القانون، كل تجسيد لألصوات أو لألصوات والصور أو لكل تمثيل لهما على حاملة مادية يمكن إنطالقا منها إدراكها أو  

 . أو نقلها بأداة مناسبةإستنساخها
 

 :يتمتع منتجو التسجيالت السمعية أو السمعية البصرية بالحقوق التالية :  ـسادسا ـ 47الفصل 

 .كانت أو بأي شكل كان السمعية البصرية بأي طريقةأو م السمعية ــــر أو غير المباشر لتسجيالتهــــ حق اإلستنساخ المباش

 .بطريقة أخرى   ملكيتهاتسجيالتهم السمعية أو السمعية البصرية ببيعها أو نقل      خلية لتسجيالتهم أو غيرها من نس  ـ حق التوزيع للعموم للنسخ األص

 السمعية أو السمعية البصرية للعموم حتى بعد توزيعها من قبل  همـــ حق التأجير التجاري للنسخ األصلية أو غيرها من نسخ تسجيالت

 .المنتج أو بترخيص منه

 اــن أفرادا من العموم من اإلطالع عليهــسلكية أو السلكية بما يمكّ  التسجيالت السمعية أو السمعية البصرية للعموم بوسائلـ حق إتاحة

 .حيثما أرادوا ومتى شاؤوا

 كل *لوتمثل هذه الحقوق حقوقا إستئثارية معترفا بها لفائدة منتجي التسجيالت السمعية أو السمعية البصرية في الترخيص في إستغال

 .أو السمعية البصرية أو بعضهاتسجيالتهم السمعية 

 

 .2613، الصفحة 2009 جويلية 28 المؤرخ في 60حسبما تم إصالحه بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد  *
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تستمر مدة حماية حقوق منتجي التسجيالت السمعية أو السمعية البصرية خمسين سنة من غرة جانفي من السنة الموالية للسنة التي تم فيها 

  النشر في غضون الخمسين سنة من تثبيت التسجيل التي تم فيها التثبيت إذا لم يتممن السنةأو  نشر التسجيل السمعي أو السمعي البصري

 . السمعي البصريالسمعي أو
 

 وأ األصوات أو الصور نتاجسسات التي تقوم بإ المؤ : في مفهوم هذا القانوناإلذاعية والتلفزيةهيئات اليقصد ب : ـسابعا  ـ 47الفصل 

 . بالوسائل السلكية أو الالسلكية أو غيرها من الوسائل األخرى نقلها إلى العموم* والصور أو توزيعها بغرضاألصوات

 
ـ 47الفصل   : التالية  على برامجها بالحقوقاإلذاعية والتلفزيةهيئات التتمتع : ـ ثامنا  

 .التسجيالت برامجها على حامالت مادية أو إستنساخ هذهـ حق تثبيت أو تسجيل 

 .ـ حق إعادة بث برامجها

 .للعموم لقاء دفع معلوم للدخول ـ حق نقل برامجها التلفزية  إلى العموم إذا تم ذلك في أماكن مفتوحة

 .ي إستغالل كل برامجها أو بعضها في الترخيص فية والتلفزيةاإلذاع لهيئاتل هذه الحقوق حقوقا إستئثارية معترفا بها *وتمثل

 
ين سنة إبــتداء مـن غرة جانفي من السنة الموالية للسنة خمس ية والتلفزيةاإلذاع هيئاتالتستمر مدة حماية حقوق :  ـ تاسعا ـ 47الفصل 

 :التي تم فيها

 .المثبت فيهاـ التثبيت بالنسبة إلى التسجيالت السمعية أو السمعية البصرية واألداء 

 . األداء بالنسبة إلى األداء غير المثبت في تسجيالت سمعية أو سمعية بصريةـ

 .ـ إذاعة البرنامج بالنسبة إلى البرامج اإلذاعية أو التلفزية

 .وال يمكن إستغالل التسجيالت والبرامج المشار إليها بالفقرة المتقدمة دون ترخيص من الهيئة اإلذاعية والتلفزية المتمتعة بالحماية

 
 من هذا القانون على فناني األداء ومنتجي 17 إلى 10تنطبق القيود واإلستثناءات المنصوص عليها بالفصول من  :   ـعاشرا ـ 47الفصل 

 .ية والتلفزيةاإلذاع هيئاتالالتسجيالت السمعية أو السمعية البصرية و
 

 الباب الثامن

 لحقوقالتصرف الجماعي في افي 
 

ن للمؤلفين وألصحاب الحقوق المجاورة ممارسة حقوقهم بصفة فردية أو عن طريق التصرف الجماعي الذي يعهد إلى يمك : )جديد  (48الفصل 

 . حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، يتم تأهيله للغرض بمقتضى أمرمكلّف بالتصرف الجماعي فيهيكل 

 
 : بالمهام التالية الحقوق المجاورة بالخصوصومؤلف   حقوق البالتصرف الجماعي فييضطلع الهيكل المكلف  : )جديد   (49الفصل 

 
 .ألصحاب تلك الحقوق ة والمعنويةـالمادي الحـن المصـرعاية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة والدفاع ع ـ

بمقتضى ك المجاورة وأعضاء هذه الهياكل وذل ف والحقوقـــحقوق المؤل ةـتمثيل أعضائه ونيابة أو تمثيل الهياكل األجنبية لحمايـ 

                          .تفويض أو إتفاق تمثيل متبادل

 .تلقّي المصنفات على سبيل التصريح أو اإليداع ـ

 .الحقوق المجاورة المستحقات الراجعة للمؤلفين وألصحابنسب ومبالغ تحديد  ـ  

الحقوق وف ـنى بحقوق المؤلــاء إتصاالت مع الهياكل األجنبية التي تعبإجراورة ــالحقوق المجو حقوق المؤلف بالتصرف الجماعي فييعهد للهيكل المكلف و

 : المجاورة خاصة لغاية

 .لدى الهياكل المذكورة المجاورة  الحقوقوأصحاب المؤلفون هاصيانة الحقوق واإلمتيازات التي أحرز ـ

 .ـ إبرام إتفاقيات للتمثيل المتبادل مع تلك الهياكل األجنبية

 : ةـ حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، خاصبالتصرف الجماعي فيخلي للهيكل المكلف يضبط النظام الداو

  وحقوقهم،ـ شروط اإلنخراط بالهيكل المذكور، وكذلك واجبات المنخرطين



 13

 
 .بالمصنفات أو إيداعها، واإلجراءات الّالزمة لذلكـ طرق التصريح 

 ـ قواعد إستخالص المستحقات و توزيعها،

 .شروط تسليم التراخيص في إستغالل المصنفات وكيفية هذا التسليم ـ

 .تتم المصادقة على النظام الداخلي المذكور بالفقرة السابقة من هذا الفصل بقرار من الوزير المكلف بالثقافة

 
 التاسعالباب 

  اإلجراءات و العقوباتالتدابير الحدودية و

 
  :التدابير الحدودية : القسم األول

 
أو أو توزيعها أو إنتاجها أو إستنساخها من أي مصنف كان  للبالد التونسية  بأية طريقة كانت، يحجر توريد نسخ : )جديد  ( 50الفصل 

وكان في ذلك خرق لحقوق المؤلف أو الحقوق والتشريع الجاري به العمل  واألخالق الحميدة إذا لم تراع النظام العامتصديرها أو اإلتجار فيها 

 . في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة التونسيةصادقت عليها البالدالمجاورة وفقا لمفهوم هذا القانون واإلتفاقيات الدولية التي 

 
راءات الديوانية بالنسبة إلى المنتجات التي حصلت بشأنها على أدلة ظاهرية على يمكن لمصالح الديوانة تعليق اإلج : ـمكرر  ـ 50الفصل 

هم تقديم أية      بالحقوق المجاورة أو من ينو    ويجوز لها أن تطلب من المؤلف أو من أصحاب . حدوث تعد على حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة

 .امعلومات يمكن أن تساعدها في ممارسة صالحياته      

أو من ينوبهم بهذا التعليق و عليهم في هذه الحالة    ح الديوانة في أقرب اآلجال المؤلف أو أصحاب الحقوق المجاورة وتعلم مصال  

 .ـ من هذا القانون في ظرف سبعة أيام من تاريخ اإلعالم ثالثا ـ 50إليه في الفصل القيام بإيداع المطلب المشار 

 
ـ ثالـثا  ـ   50الفصـل    ب الحقوق المجاورة أو من ينوبهم أن يقدموا إلى مصالح الديوانة مطلبا كتابيا في تعليق            يمكـن للمؤلف أو ألصحا     :  

 في أنها تمثل خرقا لحقوق المؤلف      المنتجات التي يدعون أن لديهم أسبابا مشروعة لإلرتياب     أو تصدير  اإلجراءات الديوانية الخاصة بتوريد   

 .أوالحقوق المجاورة

 .ر بالفقرة األولى من هذا الفصل والبيانات الواجب تقديمها بقرار مشترك من الوزيرين المكلـفين بالمالية والثقافةوتضبط صيغة المطلب المذكو

 
ـ رابعـا  ـ   50الفصـل     حبـس ـ من هذا القانون  ثالثا ـ50 ـ ومكرر ـ  50 تتولى مصالح الديوانة في الصورتين المبينتين بالفصلين         :  

 د ـات إذا تبين لها بعـالمنتج

 .المعاينة وجود خرق لحقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة

 أو المرسل إليه فورا  أو المصدرالك أو الموردــ وكذلك المينوبهموتتولى مصالح الديوانة إعالم المؤلف أو أصحاب الحقوق المجاورة أو من 

 ن ـ وتمكنهم مبالحبس

 .ون اإلخالل بمبدأ سرية المعامالت، ود وفقا لمقتضيات المجلة الديوانيةالمحبوسةفحص المنتجات 

 من القيام بدعاوى أمام المحكمة فعلى مصالح الديوانة إعالمهم باسم وعنوان نوبهمولغاية تمكين المؤلف أو أصحاب الحقوق المجاورة أو من ي

 . أو المرسل إليه إذا كان معروفا وذلك بموجب إذن على عريضة أو المصدرأو الموردالمالك 

 
 المنتجات إذا لم يثبت المؤلف أو أصحاب الحقوق المجاورة أو من ينوبهم لمصالح الديوانة في أجل حبسيرفع قانونا  : ـخامسا   ـ50الفصل 

 : أنهبالحبسعشرة أيام بداية من تاريخ اإلعالم 

 .ـ إستصدر اإلجراءات التحفظية المناسبة من المحكمة ذات النظر

 .ـ و قام بدعوى مدنية أو جزائية

 المنتجات المتنازع في شأنها ال تمثل خرقا   صورة ما إذا ثبت أندم ضمانا كافيا لتغطية مسؤوليته تجاه األشخاص المعنيين فيـ و ق
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 .الحقوق المجاورة لحقوق المؤلف أو

 .المختصةويتم ضبط مقدار هذا الضمان من قبل المحكمة 

مصالح صل بعشرة أيام أخرى على األكثر في الحاالت التي تستوجب ذلك، من قبل ويمكـن التمديد في األجل المذكور بالفقرة األولى من هذا الف      

 .الديوانة

 ـ من هذا القانون إذا لم يقم المؤلف أو أصحاب الحقوق المجاورة أو من مكررـ  50 المنتجات المتخذ وفقا للفصل      بسكمـا يـرفع قانونا ح     

 .بعة أيام من تاريخ إعالمهم من قبل مصالح الديوانةينوبهم بإيداع المطلب المشار إليه بنفس الفصل في ظرف س

 
 على الحبس رفع  إذن فيعلىمن المحكمة ذات النظر  أو المرسل إليه  أوالمصدريمكن أن يتحصل المالك أو المورد  :  ـسادسا ـ 50الفصل 

 :ق المجاورة شريطةالمنتجات موضوع الدعوى مقابل إيداع ضمان مالي كاف لحماية مصالح المؤلف أو أصحاب الحقو

 ـ من هذا القانون بأنه رفع األمر إلى المحكمة المختصة للنظر في األصل، خامساـ 50 ـ إعالم مصالح الديوانة في األجل المذكور بالفصل

  إنقضاء هذا األجل،منذ لم تتخذ إجراءات تحفظية المختصةـ أن المحكمة 

 .ـ إتمام كل اإلجراءات الديوانية

 
  :اإلجراءات والعقوبات  :القسم الثاني

 
يلزم كل من لم يحترم حقوق المؤلف والحقوق المجاورة المبينة بأحكام هذا القانون بغرم الضرر المادي واألدبي الحاصل  : )جديد  ( 51الفصل 

 .لصاحب ذلك الحق وتتولى المحكمة المختصة تحديد مبلغ التعويض الواجب أداؤه

 
خمسين ألف دينار، كل مستغّل لمصنف  ويعاقب بخطية تتراوح بين ألف  قوبات الواردة بنصوص خاصة،  مع مراعاة الع: )جديد (52الفصل 

 من هذا  ـ تاسعا ـ47  ـ سادسا ـ47و  ـ رابعا ـ47و 13 و  ـ ثالثا ـ9 و7محمي دون الحـصول على ترخيـص وفقا ألحكام الفصول

 .ـ عاشرا ـ، منه 47 و17 و16 و15 و12 و11 و10ل الفصوبالقانون، مع مراعاة اإلستثناءات والقيود الواردة 

 .بإحدى العقوبتين فقطأو   الخطية مع عقوبة بالسجن تتراوح بين شهر وعام تضاعفوفي صورة العود 

 :وتسلط نفس العقوبات المذكورة بالفقرتين السابقتين من هذا الفصل على 

ـّى بيع مخطوطات ومصنفات تشكيلية دون إيفاء  المخطوطات والمصنّفات التشكيلية أو ورثتهم أو من يمثلهم، حقوقهم  أصحاب ـ كّل من يتول

 . من هذا القانون25  المذكورة بالفصل 

 . من هذا القانون29المثبتة لصحة حساباته، خالفا لما أوجبه الفصل    ـ الناشر الذي يرفض اإلستجابة لطلب تمكين المؤلف أو من يمثله، من المؤيدات   

 للمؤلّف أو ورثته أو من يمثله المؤيدات المثبتة لصحة  المسجلة من حامالت سمعية وسمعية بصرية الذي يرفض أن يقدم ـ صانع النسخ

 . من هذا القانون34ألحكام الفصل حساباته، خالفا 

ـّى صنع نسخ مسجلة في شكل فونوغرام وفيديوغرام أو غير ذلك  ـّة، دون تعاقد مع من نسخ مسجلة، نقال عن مصنفاـ كّل من يتول  ت محمي

ـّف بالتصرف الجماعي في حقوق المؤلف والحقوق المجـاورة، أو يتعمالمؤلف أو الهيكل  المغالطة في حسابات محاصيل إستغالل د المكل

 .هذا القانون مــن 35المسجالت، خالفا ألحكام الفصل 

 ا أحكام كّل من يتعمـد صنع نسخ مسجلة دون وضع التنصيصات، التي أوجبتهـ 

 .من هذا القانون، على حامالت التسجيل والنسخ المسجلة 36  الفصل 

يعتمد مصنفاتهم إلنتاج الشريط السينمائي أو السمعي البصــري، ـ كّل منتج لشريط سينمائي أو سمعي بصري لم يبرم عقودا مع جميع الذين 

 . من هــذا القانون39ألحكام الفصل خالفا 

ـّة المذكوريـن بالفصل ات السينمائية والسمعية البصرية وأصحاب قاعات ـ جميع مستغلي المصنف   42السينما والعـروض السمعية البصريـ

 .تسديد حقوق المؤلفالقانون، الذين لم يتعاقدوا مع أصحاب الحقوق أنفسهم أو من يمثلهم قصد من هذا 

ـّة دون ترخيص من  . من هذا القانون46يمثله، خالفا ألحكام الفصل  المؤلف أو من ـ كّل من يستعمل البرامج المعلوماتية المحمي

 . من هذا القانون    50تصديرها أو اإلتجار فيها أو إشهارها، خالفا ألحكام الفصل                ى توريد نسخ من مصنفات محمية أو إستنساخها أو بيعها أو ـ كّل من يتولّ
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 .المنتجات المقلدة والمشتبه في كونها مدلسة للتثبت من  ـ كل من يتخلص أو يحاول التخلص من أعمال المراقبة الرامية

 الدخول إلى محالت اإلنتاج أو الصنع أو الخزن أو البيع أو التوزيع ـ كل من يمنع األعوان المؤهلين بمقتضى هذا القانون بأي طريقة كانت من 

 .وسائل النقلأو 

 .تجارية ضرورية للمراقبةو فنية أو ـ كل من يمتنع عن تقديم وثائق محاسبة أو مستندات إدارية أ

 .ـ كل من يقدم إرشادات أو وثائق مغلوطة بشأن المنتوج

 
 أو بيع أو    المحمية إلى العموم   بنقل المصنفات يعتبر صاحب المحل العمومي الذي تحدث به مخالفة لمقتضيات هذا القانون سواء              : 53الفصـل   

صلي عن جبر األضرار المادية والمعنوية الناجمة عن إستغالل تلك المصنفات في صورة ما إذا        كراء نسخ منها مسؤوال متضامنا مع المخالف األ       

 .ثبت أن صاحب المحل المذكور كان على علم بذلك

 
 : يقوم بمعاينة المخالفات لهذا القانون وتحرير محاضر في شأنها كل من:  )جديد  ( 54الفصل 

 .من مجلة اإلجراءات الجزائية 10 من الفصل 4 و3عددين ، المبينين بال ـ مأموري الضابطة العدلية1

 . ـ أعوان الديوانة2

 .بسلك أعوان المراقبة اإلقتصادية، المعينون طبقا للنظام األساسي الخاص  ـ أعوان المراقبة اإلقتصادية3

 افة و المؤسسات الخاضعة إلشرافها والمنتمينالوزارة المكلفة بالثق  ـ األعوان المؤهلين من قبل الوزير المكلف بالثقافة من بين أعوان4

 .والمحلفين للغرض" أ"إلى صنف 

التي وقع فيها خرق لحقوق حجز ما هو ضروري من الوثائق وأخذ عينات من المنتجات بعد التعريف بصفتهم يمكن لألعوان المشار إليهم أعاله 

 .ل في ذلك للبحث وإثبات المخالفة مقابل تسليم وصالمؤلف والحقوق المجاورة

 في مجال حق المؤلف ز المنتجات المشتبه في كونها مدلسة وغير مطابقة للقواعد الجاري بها العملبـحج يقوموا بصفة تحفظية أنكما يمكنهم 

 .والحقوق المجاورة

 .ن بالفقرة األولى من هذا الفصليوتبقى المنتجات المحجوزة تحت حراسة أصحابها أو بمكان يحدده األعوان المذكور

 .يتعين على أعوان القوة العامة أن يقدموا، عند الضرورة، يد المساعدة لألعوان المؤهلين لضمان حسن سير إنجاز مهامهم

كمـا يتعين على الناقلين أن ال يعرقلوا طلب األعوان المشار إليهم بالفقرة األولى من هذا الفصل قصد أخذ عينات أو إجراء الحجز وأن يقدموا                 

 . أو الشحن والتواصيل والتذاكر والتصريحات التي تكون بحوزتهممستندات النقل

 أو عونين  من الفقرة األولى من هذا الفصل1 المذكورين بالنقطة تحـرر محاضر المعاينة والحجز من قبل مأمور من مأموري الضابطة العدلية  

ون قد ساهموا شخصيا ومباشرة في معاينة المخالفة ـ، يكونصلـذا الفـ من الفقرة األولى من ه  4 أو   3 أو   2من األعوان المذكورين بالنقاط     

 .أو الحجز

ختم اإلدارة وإمضاؤه و حرراه، ولقبه وصفته ورتبتهن ين اللذي العون كّل واحد منمأمور الضابطة العدلية أوإسم جـب أن يتضمن المحضر     يـو

 .التي يرجع إليها بالنظر

 .ينوبهو من أويتضمـن كذلك تصريحات وإمضاء المخالف 

 .ويتم التنصيص على غياب المخالف أو من ينوبه في صورة عدم الحضور أو على رفض اإلمضاء وهو حاضر

على إعالم المخالف أو من ينوبه بموضوع المخالفة التي تمت معاينتها أو  ومكانهما وكما يجب أن ينص المحضر على تاريخ المعاينة أو الحجز

 يتضمن ما يفيد توجيه تلك ، من المحضر إليه عن طريق البريد المضمون الوصول في صورة غيابه          الحجـز، إن كـان حاضرا، وتوجيه نسخة       

 .النسخة إليه

 للبت في إقرار الحجز المختصةوترسل محاضر المعاينة والحجز في ظرف سبعة أيام إلى وكيل الجمهورية المختص الذي يحيلها على المحكمة           

 وفي صورة عدم البت من قبل المحكمة في الحجز في اآلجال المحددة يرفع            ،حد من تاريخ إجراء الحجز    أو رفعه في أجل ال يتجاوز الشهر الوا       

 .الحجز قانونا

وال يمكـن في أي حال من األحوال تحميل المصالح الراجع لها األعوان المشار إليهم بالفقرة األولى من هذا الفصل أية مسؤولية إذا لم تتوصل    

 .ت التي يشتبه في أنه وقع فيها خرق لحقوق المؤلف والحقوق المجاورةإلى التعرف على المنتوجا
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يمكن لصاحب الحق أو من ينوبه أن يطلب تحفظيا بمقتضى إذن على عريضة من رئيس المحكمة المختصة، القيام  : ـمكـرر   ـ   54الفصـل   

 أو الحقوق المجاورة وذلك بواسطة عدل منفذ ات والتي تمثل إعتداء على حقوق المؤلفــدونه للمنتجب أو   عينيبوصـف دقـيق مـع حجز        

 .يساعده عند اإلقتضاء خبير يعينه رئيس المحكمة المختصة

 . عند اإلقتضاء على وضع العينات الضرورية إلثبات اإلعتداء بين يدي العدالةالعينيويقتصر الحجز 

 
ن عنه فيمكن إيقاف العرض واألداء الجاري أو منع العرض أو هناك عرض عمومي أو أداء عمومي لمصنف ما، كان جاريا أو تم اإلعالإذا كان 

 .األداء المعلن عنه بمقتضى إذن على العريضة من رئيس المحكمة المختصة

 
 :يأذن ويمكن لرئيس المحكمة المختصة طبق نفس اإلجراء أن 

 .للمصنف يـــ ـ بتعليق كل عمليات الصنع الجارية لإلستنساخ غير الشرع1

 تي تم ـــوكذلك حجز المداخيل ال ا غير شرعي،ـــتمثل إستنساخ تيـا أو التي هي بصدد الصنع والـــنسخ التي تم صنعه ـ بحجز ال2

 . اإلجراءات الجزائيةطبقا ألحكام مجلةغير شرعية  تحقيقها والنسخ المستعملة بصفة

 وق المؤلف أو ـع فيها خرق لحققــو ي طريقة كانت والتيلمصنف بأأو بث أو أداء ـ بحجز المداخيل المتأتية من كل إستنساخ أو عرض  3

 . المجاورةالحقوق

 
ويمكن لرئيس المحكمة المختصة بمقتضى إذن على عريضة في جميع الصور المبينة بالفقرات األولى والثانية والرابعة من هذا الفصل أن يلزم             

 .الطالب بتأمين ضمان مالي قبل إجراء عملية الحجز

إذا لم يقم الطالب بقضية في ظرف خمسة عشر يوما وذلك بقطع النظر       أو إيقاف العرض أو األداء أو منعهما،        الوصف أو الحجز    قانونا  ويبطل  

 .عن غرم الضرر

 .بالوصف أو الحجز أو اإليقاف أو المنعويحتسب أجل الخمسة عشر يوما بداية من يوم القيام 

 
لبت في األصل أن تأذن من تلقاء نفسها أو بطلب من صاحب الحق المتضرر أو من ينوبه  عند االمختصةلمحاكم  يمكن ل :  )جديد ( 55الفصـل   

 .و بإتالفهاأالمعدات والوسائل المستخدمة بصفة رئيسية في إرتكاب المخالفة وبمصادرة النسخ  

 في   تتجاوز ستة أشهر أو بصفة نهائية      توقيف النشاط موضوع المخالفة في المحل الذي سجلت به المخالفة بصفة وقتية لمدة ال             كما يمكن لها    

 .صورة العود

 باألماكن التي تعينها وذلك على نفقة  منه  وتعليق نسخة   مع تحديد مدة النشر،    ويمكنها أن تحكم بنشر الحكم كليا أو جزئيا بالصحف التي تعينها          

 .المحكوم عليه

 
 الباب العاشر

 أحكام مختلفة

 
 : القانون المتعلقة بحقوق المؤلف علىتنطبق أحكام هذا :  )جديد (56الفصل 

 . بالبالد التونسيةإقامة عادي أو مقر إجتماعي المؤلف تونسيا أو له مقرالمصنفات التي يكون مؤلفها أو أي مالك آخر أصلي لحقوق أ ـ 

 . التونسيةمقر إقامة عادي أو مقر إجتماعي بالبالدالمصنفات السمعية البصرية التي يكون منتجها تونسيا أو له  ب ـ

 .بلد آخريوما الموالية للنشر األول في  الثالثين التونسية خالل بالبالدالد التونسية أو المنشورة ــالمصنفات المنشورة ألول مرة بالب ج ـ

 . في بناية تقع بالبالد التونسية الفنون الجميلة  المندمجةمصنفات الفن المعماري المقامة بالبالد التونسية أو مصنفات  د ـ

 
 .يهاعل قد صادقتة  إتفاقية دولية تكون الدولة التونسيىلها الحق في الحماية بمقتضتنطبق أحكام هذا القانون المتعلقة بحقوق المؤلف كذلك على المصنفات التي 
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 : تنطبق أحكام هذا القانون المتعلقة بالحقوق المجاورة على:  )جديد (57الفصل 

 : أعمال األداء عندما يكون أ  ـ

 ـ فنان األداء تونسيا،

 بالبالد التونسية،قد تم األداء  ـ

 برنامج ي ـه فـر مثبت وتم إدماجــعندما يكون غي أو هذا القانون األداء مثبتا بواسطة تسجيل سمعي أو سمعي بصري محمي بمقتضى ـ

           .تلفزي محمي بمقتضى هذا القانون إذاعي أو

 : سمعية البصرية عندما يكونالتسجيالت السمعية أو ال ـ ب 

 المنتج تونسيا، ـ

 أول تثبيت للصوت أو للصورة والصوت أنجز بالبالد التونسية، ـ

 .التونسية التسجيل السمعـي أو السمعي البصري نشر ألول مرة بالبالد ـ

 : البرامج اإلذاعية أو التلفزية عندما يكون   ـج

 التونسية، موجودا بالبالد فزيةية والتل اإلذاعةلهيئلالمقر اإلجتماعي  ـ

 .التونسية بالبالد البرنامج اإلذاعي أو التلفزي مبثوثا إنطالقا من محطة موجودة ـ

وتنطبق أحكام هذا القانون كذلك على أعمال األداء والتسجيالت السمعية أو السمعية البصرية والبرامج اإلذاعية أو التلفزية المحمية بمقتضى 

 .قد صادقت عليهاكون الدولة التونسية ة دولية تــإتفاقي

 
 .ألــغــي: 58الفصل 

 
 :ألغيت جميع األحكام السابقة المخالفة ألحكام هذا القانون وخاصة : 59الفصل 

 
 .، المتعلقة بالملكية األدبية والفنية1966 فيفري 14، المؤرخ في 1966 لسنة 12القانون عدد 

 




