قانون حماية حق المؤلف الليبي
مادة ( ) 1
يتمتع بحماية هذا القانون مؤلفو المصنفات المبتكرة في اآلداب والفنون والعلوم أيا
كان نوع هذه المصنفات أو طريقة التعبير عنها أو أهميتها أو الغرض من تصنيفها.
ويعتبر مؤلفاً للمصنف الشخص الطبيعي أو االعتباري الذي سجل المصنف باسمه
إال إذا قام الدليل على عكس ذلك ويعتد بأسبقية التسجيل عند تعدد التسجيالت ما لم
يقدم الدليل على غير ذلك.
ويتم تسجيل المصنفات وفقاً لالئحة يصدرها وزير اإلعالم والثقافة.
مادة ( ) 2
تشمل الحماية بصفة خاصة مؤلفي:
المصنفات المكتوبة.
المصنفات الداخلة في فنون الرسم والتصوير بالخطوط أو األلوان أو الحفر أو النحت
أو العمارة.
المصنفات التي تلقى شفوياً كالمحاضرات والخطب والمواعظ وما يماثلها.
المصنفات المسرحية والمسرحيات الموسيقية.
المصنفات الموسيقية سواء اقترنت باأللفاظ أو لم تقترن بها.
المصنفات الفوتوغرافية والسينمائية.
الخرائط الجغرافية والمخطوطات ( الرسوم الكروكية ).
المصنفات المجسمة المتعلقة بالجغرافيا أو الطبوغرافيا أو العلوم.
مادياً لإلخراج.
المصنفات التي تؤدى بحركات أو خطوات وتكون معدة ّ
المصنفات المتعلقة بالفنون التطبيقية.

المصنفات التي تعد خصيصاً أو تذاع بواسطة اإلذاعة الالسلكية أو التلفزيون.
وتشمل الحماية بوجه عام مؤلفي المصنفات التي يكون مظهر التعبير عنها الكتابة
أو الصوت أو الرسم أو التصوير أو الحركة.

ويعتبر عنوان المصنف متى كان متمي اًز بطابع ابتكاري من العالمات التجارية التي
يسري عليها قانون العالمات التجارية.
مادة ( ) 3
يتمتع بالحماية من قام بتعريب المصنف أو ترجمته أو بتحويله من لون من ألوان
األدب أو الفنون أو العلوم إلى لون آخر أو من قام بتلخيصه أو بتحويره أو بتعديله
أو بشرحه أو بالتعليق عليه بأي صورة تظهره في شكل جديد .وذلك كله مع عدم
اإلخالل بحقوق مؤلف المصنف األصلي على أن حقوق مؤلف المصنف
الفوتوغرافي ال يترتب عليها منع الغير من التقاط صور جديدة للشيء المصور ولو
أخذت هذه الصور الجديدة من ذات المكـان وبصفة خاصـة في ذات الظروف التي
أخذت فيها الصـورة األولى.
مادة ( ) 4
ال تشمل الحماية :
أوالً -المجموعات التي تنتظم مصنفات عدة كمختارات الشعر والنثر والموسيقى
وغيرها من المجموعات وذلك مع عدم المساس بحقوق مؤلف كل مصنف.
ثانياً – مجموعات المصنفات التي آلت إلى الملك العام.
ثالثاً – مجموعات الوثائق الرسمية كنصوص القوانين والمراسيم واللوائح واالتفاقات
الدولية واألحكام القضائية وسائر الوثائق الرسمية.
ومع ذلك تتمتع المجموعات سالفة الذكر بالحماية إذا كانت متميزة بسبب يرجع إلى
االبتكار أو الترتيب أو أي مجهود شخصي آخر يستحق الحماية.
الباب الثاني
في حقوق المؤلف
الفصل األول
أحكام عامة
مادة ( ) 5
للمؤلف وحده الحق في تقرير نشر مصنفه وفي تعيين طريقة هذا النشر وله وحده
الحق في استغالل مصنفه مالياً بأي طريقة من طرق االستغالل المشروعة وال يجوز
لغيره مباشرة هذا الحق دون إذن كتابي سابق منه أو ممن يخلفه.
مادة ( ) 6

يتضمن حق المؤلف في االستغالل:
أوالً -نقل المصنف إلى الجمهور مباشرة بأية صورة وخاصة بإحدى الصور اآلتية:
التالوة العلنية أو التوقيع الموسيقي أو التمثيل المسرحي أو العرض العلني أو اإلذاعة
الالسلكية للكالم أو الصوت أو للصور أو للعرض بواسطة الفانوس السحري أو
السينما أو نقل اإلذاعة الالسلكية بواسطة مكبر الصوت أو بواسطة التلفزيون بعد
وضعها في مكان عام.
ثاني ًا -نقل المصنف إلى الجمهور بطريقة غير مباشرة بنسخ صور منه تكون في
متناول الجمهور عن طريق الطباعة أو الرسم أو الحفر أو التصوير الفوتوغرافي أو
الصب في قوالب أو بأية طريقة أخرى من طرق الفنون التخطيطية أو المجسمة أو
عن طريق النشر الفوتوغرافي أو السينمائي أو بغير ذلك من الطرق.
مادة ( ) 7
للمؤلف وحده إدخال ما يرى من التعديل أو التحوير على مصنفه ،وله وحده الحق
في ترجمته إلى لغة أخرى مع مراعاة أحكام المادة التالية.
وال يجوز لغيره أن يباشر شيئاً من ذلك أو أن يباشر صورة أخرى من الصور
المنصوص عليها في المادة الثالثة إال بإذن مكتوب منه أو ممن يخلفه.
مادة ( ) 8
تنتهي حماية حق المؤلف وحق من ترجم مصنفه إلى لغة أجنبية أخرى في ترجمة
ذلك المصنف إلى اللغة العربية إذا لم يباشر المؤلف أو المترجم هذا الحق بنفسه أو
بواسطة غيره في مدى ثالث سنوات من تاريخ أول نشر للمصنف أو المترجم.
مادة ( ) 9
للمؤلف وحده الحق في أن ينسب إليه مصنفه وفي أن يدفع أي اعتداء على هذا
الحق وله كذلك أن يمنع أي حذف أو تغيير في مصنفه.
على أنه إذا حصل الحذف أو التغيير في ترجمة المصنف مع ذكر ذلك فال يكون
للمؤلف الحق في منعه إال إذا أغفل المترجم اإلشارة إلى مواطن الحذف أو التغيير أو
ترتب على الترجمة مساس بسمعة المؤلف ومكانته الفنية.
مادة ( ) 10
ال يجوز الحجز على حق المؤلف وانما يجوز الحجز على نسخ المصنف الذي تم
نشره وال يجوز الحجز على المصنفات التي يموت صاحبها قبل نشرها ما لم يثبت
بصفة قاطعة أنه استهدف نشرها قبل وفاته.

مادة ( ) 11
ال يجوز للمؤلف بعد نشر مصنفه أن يمنع إيقاعه أو تمثيله أو إلقاءه في اجتماع
عائلي أو في جمعية أو منتدى خاص أو مدرسة ما دام ال يحصـل في نظير ذلك
رسـم أو مقابل مالي.
ولموسيقى القوات العسكرية وغيرها من الفرق التابعة للدولة أو األشخاص العامة
األخرى عدا فرق اإلذاعة الالسلكية أو التليفزيون الحق في إيقاع المصنفات من غير
أن تلزم بدفع أي مقابل عن حق المؤلف ما دام ال يحصل في نظير ذلك رسم أو
مقابل مالي.
مادة ( ) 12
إذا قام شخص بعمل نسخة واحدة من مصنف منشور وذلك الستعماله الشخصي
المحض فال يجوز للمؤلف أن يمنعه من ذلك.
مادة ( ) 13
ال يجوز للمؤلف بعد نشر المصنف حظر التحليالت واالقتباسات القصيرة إذا عملت
بقصد النقد أو الجدل أو التثقيف أو االخبار ما دامت تشير إلى المصنف واسم
المؤلف إذا كان معروفاً.
مادة ( ) 14
ال يجوز للصحف والنشرات الدورية أن تنقل المقاالت العلمية واألدبية أو الفنية أو
الروايات المسلسلة والقصص القصيرة التي تنشر في الصحف والنشرات الدورية
األخرى دون موافقة مؤلفيها.
ولكن يجوز للصحف أو النشرات الدورية أن تنشر مقتبساً أو مختص اًر أو بياناً موج اًز
من المصنفات أو الكتب أو الروايات أو القصص بغير إذن من مؤلفيها وبغير
انقضاء المدة المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القانون.
ويجوز للصحف والنشرات الدورية أن تنقل المقاالت الخاصة بالمناقشات السياسية
واالقتص ادية أو العلمية أو الدينية التي تشغل الرأي العام في وقت معين ما دام لم
يرد في الصحيفة ما يحظر النقل صراحة.
وال تشمل الحماية المقررة في هذا القانون األخبار اليومية والحوادث المختلفة التي لها
طبيعة األخبار العادية ويجب دائماً في حالة النقل أو نشر اقتباس أو غيره مما ذكر
بالفقرات السابقة ذكر المصدر بصفة واضحة واسم المؤلف إن كان قد وقع مؤلفه.
مادة ( ) 15

يجوز للصحف واإلذاعة الالسلكية أو التلفزيون دون إذن المؤلف أن تنشر أو تذيع
على سبيل اإلخبار الخطب والمحاضرات واألحاديث التي تلقى في الجلسات العلنية
للهيئات التشريعية واإلدارية واالجتماعات العلمية واألدبية والفنية والسياسية
واالجتماعية والدينية ما دامت هذه الخطب والمحاضرات واألحاديث موجهة إلى
العامة كمـا يجوز لها أيضاً دون إذن منه نشر مـا يلقى من مـرافعات قضائية علنية
في حدود القانون.
مادة ( ) 16
يكون للمؤلف وحده في األحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين الحق في
نشر مجموعات خطبه أو مقاالته.
مادة ( ) 17
يباح في الكتب الدراسية وفي كتب األدب والتاريخ والعلوم والفنون:
أ ) نقل مقتطفات قصيرة من المصنفات التي سبق نشرها.
ب ) نقل المصنفات التي سبق نشرها في الفنون التخطيطية أو المجسمة أو
الفوتوغرافية بشرط أن يقصر النقل على ما يلزم لتوضيح المكتوب.
ويجب في جميع األحوال أن يذكر بوضوح المصادر المنقول عنها وأسماء المؤلفين.
مادة ( ) 18
لورثة المؤلف وحدهم الحق في تقدير نشر مؤلفاته التي لم تنشر في حياته ما لم
يوصى المؤلف بما يخالف ذلك على أنه إذا حدد المؤلف موعداً للنشر فال يجوز
نشر المصنف قبل انقضاء الموعد المذكور.
مادة ( ) 19
لورثة المؤلف وحدهم الحق في مباشرة حقوق االستغالل المالي المشار إليها في هذا
القانون فإذا كان المصنف مشتركاً ومات أحد المؤلفين دون أن يترك وارثاً أو موصي
له فإن نصيبه يؤول إلى شركائه في التأليف أو خلفهم ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك.
مادة ( ) 20
مع عدم اإلخالل بحكم المادة ( )8تنقضي حقوق االستغالل المالي المنصوص
عليها في هذا القانون بمضي خمسة وعشرين سنة على وفاة المؤلف على أال تقل
مدة الحماية في مجموعها عن خمسين سنة من تاريخ أول نشر للمصنف على أنه
بالنسبة للمصنفات الفوتوغرافية والسينمائية التي يقتصر فيها على مجرد نقل المناظر
آلياً فتنقضي هذه الحقوق بمضي خمس سنوات تبدأ من تاريخ أول نشر
نقالً ّ
للمصنف.

وتحسب المدة في المصنفات المشتركة من تاريخ وفاة آخر من بقي حياً من
المشتركين فإذا كان صاحب الحق شخصاً معنوياً عاماً أو خاصاً انقضت حقوق
االستغالل المالي بمضي ثالثين سنة من تاريخ أول نشر للمصنف.
مادة ( ) 21
تنقضي حقوق االستغالل المالي بالنسبة للمصنفات التي تنشر غفالً من اسم المؤلف
وباسم مستعار بمضي خمسة وعشرين سنة على نشرها ما لم يكشف عن شخصيته
خاللها ،فتحسب مدة الحماية وفقاً للفقرة األولى من المادة السابقة.
مادة ( ) 22
تنتهي مدة الحماية بالنسبة إلى المصنفات التي تنشر ألول مرة بعد وفاة المؤلف
بمضي خمسين سنة على وفاته وذلك مع عدم اإلخالل بحكم الفقرة الثانية من المادة
(.)20
مادة ( ) 23
إذا لم يباشر الورثة أو من يخلف المؤلف الحقوق المنصوص عليها في المادتين
(18و )19من هذا القانون ورأى وزير اإلعالم والثقافة أن الصالح العام يقتضي نشر
المصنف فله أن يطلب إليهم نشره بكتاب مسجل فإذا انقضى ستون يوماً من تاريخ
الطلب ولم يعرب خلف المؤلف عن استعدادهم للنشر أو صرحوا بامتناعهم عنه كان
له مباشرة الحقوق المذكورة بعد استصدار أمر بذلك من رئيس المحكمة االبتدائية
التي يقع في دائرتها مقر و ازرة اإلعالم والثقافة.
ويكون له هذا الحق أيضاً إذا استجابوا في الميعاد إلى طلب النشر ولم يتموه في مدة
معقولة من تاريخ الطلب ،كل ذلك مع عـدم اإلخالل بحق الورثة أو الخلف في
تعويض عادل.
مادة ( ) 24
في األحوال التي تبدأ فيها مدة الحماية محسوبة من تاريخ نشر المصنف وفقاً ألحكام
هذا القانون يتخذ أول نشر للمصنف مبدءاً لحساب المدة بغض النظر عن إعادة
النشر إال إذا أدخل المؤلف على مصنفه عند اإلعادة تعديالت جوهرية بحيث يمكن
اعتباره مصنفاً جديداً.
فإذا كان المصنف يتكون من عدة أجزاء أو مجلدات نشرت منفصلة وعلى فترات
فيعتبر كل جزء أو مجلد مصنفاً مستقالً في حساب المدد.
الفصل الثاني
أحكام خاصة ببعض المصنفات

مادة ( ) 25
إذا اشترك عدة أشخاص في تأليف مصنف بحيث ال يمكن فصل نصيب كل منهم
في العمل المشترك اعتبر الجميع أصحاب المصنف بالتساوي فيما بينهم إال إذا اتفق
على غير ذلك ،وفي هذه الحالة ال يجوز ألحدهم مباشرة الحقوق المترتبة على حق
المؤلف إال باتفاق جميع المؤلفين المشتركين فإذا وقع خالف بينهم يكون الفصل فيه
من اختصاص المحكمة االبتدائية وذلك مع عدم اإلخالل بأحكام المواد 27و 29و
30و 32و 33و  34ولكل من المشتركين في التأليف الحق في رفع الدعاوى عند
وقوع أي اعتداء على حق المؤلف.
مادة ( ) 26
إذا اشترك عدة أشخاص في تأليف مصنف بحيث يمكن فصل نصيب كل منهم في
العمل المشترك كان لكل منهم الحق في استغالل الجزء الذي ساهم به على حدة
بشرط أال يضر ذلك باستغالل المصنف المشترك ما لم يتفق على غير ذلك.
مادة ( ) 27
المصنف الجماعي هو المصنف الذي يشترك في وضعه جماعة بتوجيه شخص
طبيعي أو اعتباري يتكفل بنشره تحت إدارته ويندمج عمل المشتركين فيه في الهدف
العام الذي قصد إليه هذا الشخص الطبيعي أو المعنوي بحيث ال يمكن فصل عمل
كل من المشتركين وتمييزه على حدة.
ويعتبر الشخص الطبيعي أو االعتباري الذي وجه إلى ابتكار هذا المصنف ونظمه
مؤلفاً ويكون له وحده الحق في مباشرة حقوق المؤلف.
مادة ( ) 28
في المصنفات التي تحمل اسماً مستعا اًر أو التي ال تحمل اسم المؤلف ،يعتبر أن
الناشر لها قد فوض من المؤلف في مباشرة الحقوق المقررة في هذا القانون ما لم
ينصب المؤلف وكيالً آخر ويعلن شخصيته ويثبت صفته.
مادة ( ) 29
في حالة االشتراك في تأليف مصنفات الموسيقى الغنائية يكون لمؤلف الشطر
الموسيقي وحده الحق في الترخيص في األداء العلني للمصنف كله أو بتنفيذه أو
بنشره أو بعمل نسخ منه مع عدم اإلخالل بحق مؤلف الشطر األدبي.
ويكون لمؤلف الشطر األدبي الحق في نشر الشطر الخاص به وحده ،على أنه ال
يجوز له التصرف في هـذا الشطر ليكون أساسـاً لمصنف موسيقي آخـر ما لم يتفق
على غير ذلك.

مادة ( ) 30
في المصنفات التي تنفذ بحركات مصحوبة بالموسيقى وفي االستعراضات المصحوبة
بموسيقى وفي جميع المصنفات المشابهة يكون لمؤلف الشطر غير الموسيقي الحق
في الترخيص باألداء العلني للمنصف المشترك كله وبتنفيذه وبعمل نسخ منه ويكون
لمؤلف الشطر الموسيقي حق التصرف في الموسيقى وحدها بشرط أال يستعمل في
مصنف مشابه للمصنف المشترك ما لم يتفق على غير ذلك.
مادة ( ) 31
يعتبر شريكاً في تأليف المصنف السينمائي أو المصنف المعد لإلذاعة الالسلكية أو
التلفزيون:
أوالً -مؤلف السيناريو أو صاحب الفكرة المكتوبة للبرنامج.
ثانياً -من قام بتحرير المصنف األدبي الموجود بشكل يجعله مالئماً.
ثالثاً -مؤلف الحوار.
رابعاً -واضع الموسيقى إذا قام بوضعها خصيصاً لهذا الغرض.
خامساً -المخرج إذا بسط رقابة فعلية وقام بعمل إيجابي من الناحية الفكرية لتحقيق
المصنف واذا كان المصنف السينمائي أو المصنف المعد لإلذاعة الالسلكية أو
التلفزيون مبسطاً أو مستخرجاً من مصنف آخر سابق عليه فيعتبر مؤلف هذا
المصنف السابق مشتركا في المصنف الجديد.
مادة ( ) 32
لمؤلف السيناريو ولمن قام بتحرير المصنف األدبي ولمؤلف الحوار وللمخرج
مجتمعين الحق في عرض المصنف السينمائي أو المعد لإلذاعة الالسلكية أو
التلفزيون رغم معارضة واضع المصنف األدبي األصلي أو واضع الموسيقى وذلك
مع عدم اإلخالل بما للعارض من حقوق مترتبة على اشتراكه في التأليف.
ولمؤلف الشطر األدبي أو الشطر الموسيقي الحق في نشر مصنفه بطريقة أخرى
غير السينما أو اإلذاعة الالسلكية أو التلفزيون ما لم يتفق على غير ذلك.
مادة ( ) 33
إذا امتنع أحد المشتركين في تأليف مصنف سينمائي أو مصنف لإلذاعة أو التلفزيون
عن القيام بإتمام ما يخصه من العمل فال يترتب على ذلك منع باقي المشتركين من
استعمال الجزء الذي أنجزه وذلك مع عدم اإلخالل بما للممتنع من حقوق مترتبة على
اشتراكه في التأليف.

مادة ( ) 34
يعتبر منتجاً للمصنف السينمائي أو اإلذاعي أو التلفزيوني الشخص الذي يتولى
تحقيق المصنف أو يتحمل مسئولية هذا التحقيق ويضع في متناول مؤلفي هذه
المصنفات الوسائل المادية والمالية الكفيلة بإنتاج المصنف وتحقيق إخراجه.
ويعتبر المنتج دائماً ناش اًر للمصنف السينمائي وتكون له كافة حقوق الناشر على
الشريط وعلى نسخه.
ويكون للمنتج طول مدة استغالل المصنف المتفق عليها نائباً عن مؤلفي المصنف
السينمائي وعن خلفهم في االتفاق على عرض المصنف واستغالله دون إخالل
بحقوق مؤلفي المصنفات األدبية والموسيقية المقتبسة كل ذلك ما لم يتفق على غيره.
مادة ( ) 35
للهيئات الرسمية المنوط بها اإلذاعة الالسلكية والتلفزيون الحق في إذاعة المصنفات
التي تعرض أو توقع في المسارح أو في أي مكان عام آخر وعلى مديري هذه
األمكنة تمكين هذه الهيئات من ترتيب الوسائل الفنية الالزمة لهذه اإلذاعة.
وعلى هذه الهيئات إذاعة اسم المؤلف وعنوان المصنف وأداء تعويض عادل للمؤلف
أو خلفه وعليها أداء تعويض مناسب لمستغل المكان الذي يذاع منه المصنف إذا
كان لذلك مقتضى.
مادة ( ) 36
ال يحق لمن قام بعمل صورة أن يعرض أو ينشر أو يوزع أصل الصورة أو نسخ
منها دون إذن األشخاص الذين قام بتصويرهم ما لم يتفق على غير ذلك ،وال يسري
هذا الحكم إذا كان نشر الصورة قد تم بمناسبة حوادث وقعت علناً أو إذا كانت تتعلق
برجال رسميين أو أشخاص يتمتعون بشهرة عالمية أو سمحت بذلك السلطات العامة
خدمة للمصلحة العامة ومع ذلك ال يجوز في الحالة السابقة عرض صورة أو تداولها
إذا ترتب على ذلك مساس بشرف الشخص الذي تمثله أو بسمعته أو بوقاره.
وللشخص الذي تمثله الصورة أن يأذن بنشرها في الصحف والمجالت وغيرها من
النشرات المماثلة حتى ولولم يسمح بذلك المصور ما لم يقض االتفاق بغير ذلك
وتسري األحكام على الصـور ّأياً كانت الطريقة التي عملت بهـا من رسم أو حفـر أو
وسيلة أخرى.
مادة ( ) 37
للمؤلف وحده الحق في نشر رسائله ولكن ال يجوز مباشرة هذا الحق دون إذن
المرسل إليه إذا كان من شأن النشر أن يلحق به ضر اًر.
الفصل الثالث

في نقل حقوق المؤلفين
مادة ( ) 38
للمؤلف أن ينقل إلى الغير حقوق االستغالل المنصوص عليها في المواد  5فقرة
ثانية و 6و 7فقرة ثانية من هذا القانون على أن نقل أحد الحقوق ال يترتب عليه
إعطاء الحق في مباشرة حق آخر.
ويشترط لصحة التصرف أن يكون مكتوباً وأن يحدد فيه صراحة وبالتفصيل كل حق
يكون محال للتصرف مع بيان مداه والغرض منه ومدة االستغالل ومكانه.
وعلى المؤلف أن يمتنع عن أي عمل من شأنه تعطيل استعماله الحق المتصرف
فيه.
مادة ( ) 39
يقع باطـالً كل تصرف في الحقوق المنصـوص عليها في المـواد ( 5فقرة أولى) و (7
فقرة أولى) و.9
مادة ( ) 40
للمؤلف أن يتصرف في حقوقه على المصنف على أساس مشاركة نسبية في اإليراد
الناتج منه االستغالل أو ببدل معلوم سواء كان التصرف كامالً أو جزئياً.
ومع ذلك فإنه إذا تبين أن االتفاق كان مجحفاً بحقوق المؤلف أو أصبح كذلك
لظروف طرأت بعد التعاقد جاز للقاضي تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة
الطرفين أن يقضي للمؤلف عالوة على ما اتفق عليه بجزء من الربح الصافي الذي
ينتج من استغالل المصنف.
مادة ( ) 41
يعتبر باطالً تصرف المؤلف في مجموع إنتاجه الفكري المستقبل.
مادة ( ) 42
ال يترتب على التصرف في النسخة األصلية من المصنف أياً كان نوعه نقل حق
المؤلف على أنه ال يجوز إلزام من انتقلت إليه ملكية هذه النسخة أن يمكن المؤلف
من نسخها أو نقلها أو عرضها وذلك كله ما لم يتفق على غير ذلك.
مادة ( ) 43
للمؤلف وحده إذا طرأت أسباب أدبية خطيرة أن يطلب من المحكمة االبتدائية الحكم

بسحب مصنفه من التداول أو بإدخال التعديالت الجوهرية عليه برغم تصرفه في
حقوق االستغالل المالي.
ويلزم المؤلف في هذه الحالة بتعويض من آلت إليه حقوق االستغالل المالي تعويضاً
عادالً تقدره المحكمة ويكون لها أن تحكم بإلزام المؤلف أداء هذا التعويض مقدماً
خالل أجل تحدده واال زال كل أثر للحكم أو تقديم كفيل تقبله المحكمة.
الباب الثالث
الفصل األول
في اإلجراءات
مادة ( ) 44
لرئيس المحكمة االبتدائية بناء على طلب ذوي الشأن أن يأمر بإجراء وصف
تفصيلي للمصنف الذي نشر أو أعيد نشره بوجه غير مشروع أو بالحجز على
المصنف األصلي أو نسخه أو صوره وكذلك على المواد التي تستعمل في إعادة نشر
ذلك المصنف أو استخراج نسخ منه بشرط أن تكون المواد المذكورة غير صالحة إال
إلعادة نشر المصنف.
وفيما يختص باإليقاع والتمثيل واإللقاء بين الجمهور يجوز لرئيس المحكمة أن يأمر
بحصر اإليراد الناتج من النشر أو العرض وتوقيع الحجز عليه.
وتتخذ هذه التدابير بناء على أمر يصدر على عريضة ويجوز أن ينص األمر على
أن يعاون المحضر المكلف بالتنفيذ خبير أو أكثر وأن يفرض على الطالب إيداع
كفالة مناسبة.
وال تسري على هذه اإلجراءات أحكام قانون المرافعات في المواد المدنية الخاصة
بساعات التبليغ وأيام العطالت.
ويجب أن يرفع الطالب دعوى الموضوع إلى المحكمة المختصة خالل الخمسة عشر
يوماً التالية لصدور األمر واال زال كل أثر له.
مادة ( )45
يجوز لمن صدر ضده األمر أن يتظلم منه أمام رئيس المحكمة اآلمر وله في هذه
كلياً أو جز ّئياً ًً
الحالة بعد سماع أقوال طرفي النزاع أن يقضي بتأييد األمر أو إلغائه ّ
أو بتعيين حارس تكون مهمته إعادة نشر أو عرض أو صناعة أو استخراج نسخ
للمصنف محل النزاع على أن يودع اإليراد الناتج في خزانة المحكمة إلى أن يفصل
في أصل النزاع من المحكمة المختصة.
مادة ( ) 46

يجوز للمحكمة المطروح أمامها أصل النزاع بناء على طلب المؤلف أو من يقوم
مقامه أن يأمر باتالف نسخ أو صور المصنف الذي نشر بوجه غير مشروع والمواد
التي استعملت في نشره بشرط أال تكون صالحة لعمل آخر.
وللمحكمة أن تأمر بتغيير معالم النسخ والصور والمواد أو جعلها غير صالحة للعمل
ال من األمر بإتالف
وذلك كله على نفقة الطرف المسئول وعلى أنه يجوز للمحكمة بد ً
أو تغيير المعالم أن تحكم بتثبيت الحجز التحفظي على هذه األشياء وفاء لما تقضي
به للمؤلف من تعويضات وذلك متى كان حق المؤلف ينقضي بعد فترة تقل عن
سنتين من تاريخ الحكم وبشرط عدم اإلخالل بحقوق المؤلف المنصوص عليها في
المواد  5فقرة أولى و  7فقرة أولى و .9
وعلى أنه إذا كان النزاع خاصاً بتعريب مصنف بالمخالفة لحكم المادة  8اقتصر على
الحكم بتثبيت الحجز التحفظي على المصنف المعرب وفاء لما تقضي به المحكمة
من تعويضات.
وفي كل األحوال يكون للمؤلف بالنسبة إلى دينه الناشئ عن حقه في التعويض
امتياز على صافي ثمن بيع األشياء وعلى النقود المحجوز عليها يأتي في المرتبة
بعد امتياز المصروفات القضائية والمصروفات التي تنفق لحفظه وصيانة تلك
األشياء ولتحصيل تلك المبالغ.
مادة ()47
ال يجوز بأي حال أن تكون المباني محل حجز تطبيقاً للمادة  10من هذه القانون وال
أن يقضي باتالفها أو مصادرتها بقصد المحافظة على حقوق المؤلف المعماري الذي
تكون تصميماته ورسومه قد استعملت بوجه غير مشروع.
الفصل الثاني
في الجزاءات
مادة ( ) 48
يعاقب بغرامة ال تقل عن عشرين جنيهاً وال تزيد على خمسمائة جنيه كل من ارتكب
أحد األفعال اآلتية-:
أوالً -من اعتدى على حقوق المؤلف المنصوص عليها في المواد  5و  6و  7و 9
من هذا القانون.
ثانياً -من باع أو عرض للبيع أو أذاع على الجمهور بأية طريقة كانت أو أدخل إلى
أراضي الدولة أو أخرج منها مصنفاً مقلداً مع علمه بالتقليد.
ثالثاً -من قلد في البالد مصنفات منشورة في الخارج وتشملها الحماية التي يقررها

هذا القانون وكذا من باعها أو صدرها أو تولى شحنها للخارج.
ويجوز للمحكمة أن تقضي بمصادرة جميع األدوات المخصصة للنشر غير المشروع
الذي وقع بالمخالفة ألحكام المواد  6و  7و  8و  10التي ال تصلح إال لهذا النشر
وكذلك مصادرة جميع النسخ محل الجريمة.
كما يجوز لها أن تأمر بنشر الحكم في جريدة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه
وتعتبر الجرائم المشار إليها في هذه المادة متماثلة في العود.
الباب الرابع
أحكام ختامية وانتقالية
مادة ( ) 49
يجب على ناشري المصنفات التي تعد للنشر عن طريق عمل نسخ منها أن يودعوا
خالل شهر من تاريخ النشر خمس نسخ من المصنف في و ازرة اإلعالم والثقافة
ويعاقب على عدم اإليداع بغرامة ال تجاوز خمسة وعشرين جنيهاً دون إخالل بوجوب
إيداع النسخ.
وال يترتب على عدم اإليداع اإلخالل بحقوق المؤلف التي يقرها هذا القانون وال تسري
هذه األحكام على المصنفات المنشورة في الصحف والمجالت الدورية إال إذا نشرت
هذه المصنفات على انفراد.
مادة ( ) 50
تسري أحكام هذا القانون على مصنفات المؤلفين المتمتعين بجنسية الدولة واألجانب
التي تنشر أو تمثل أو تعرض ألول مرة في المملكة الليبية وكذلك على مصنفات
المؤلفين الليبيين التي تنشر أو تمثل أو تعرض ألول مرة في بلد أجنبي أما مصنفات
المؤلفين األجانب التي تنشر ألول مرة في بلد أجنبي فال يحميها هذا القانون إال إذا
كانت محمية في البلد األجنبي وبشرط أن يشمل هذا البلد الليبيين بحماية مماثلة
لمصنفاتهم المنشورة أو الممثلة أو المعروضة ألول مرة في ليبيا.
مادة ( ) 51
مع عدم اإلخالل بحكم المادة السابقة تسري أحكام هذا القانون على كل المصنفات
الموجودة وقت العمل به على أنه بالنسبة لحساب مدة حماية المصنفات الموجودة
يدخل في حساب هذه المدة الفترة التي انقضت من تاريخ الحادث المحدد لبدء سريان
المدة إلى تاريخ العمل بهذا القانون.
وتسري أحكام هذا القانون على كل الحوادث ،واالتفاقات التالية لوقت العمل به ولو
كانت متعلقة بمصنفات نشرت أو عرضت أو مثلت ألول مرة قبل ذلك أما االتفاقات
التي تمت قبل العمل بهذا القانون فال تسري عليها أحكامه بل تظل خاضعة لألحكام
القانونية التي كانت سارية المفعول وقت تمامها مع عدم اإلخالل بحكم المادة 40
فقرة ثانية.

