د افغانستان اسالمي جمهوري دولت
د اطالعاتو او فرهنګ وزارت

دولت جمهوری اسالمی افغانستان
وزارت اطالعات و فرهنګ

د کاپي رايټ د نه مراعت اړوندو عريضو او
شکايتونو ته د الس ريس کړنالره

کال ۱۳۹۴ :ل.ل

لومړی فصل
عمومي حکمونه
اړتيا
لومړۍ ماده:
دا کړنالره د کاپي رايټ د نه په پام کې نيولو اړوند د مراجعينو د شکايتونو او عريضو د پړاوونو د
تررسه کولو او ثبت د چارو د ښه وايل او سمون په موخه چمتو شوې ده.
موخې
دويېمه ماده:
د دې کړنالرې موخې دا دي:
 – ۱د ليکوالو ،خپروونکو ،حقوقي اړخونو خاوندانو او د هغوی د قانوين استازو د عرايضو ثبتول؛
 – ۲د ليکوالو د عرايضو د ثبت طريقې او ښه نظم لپاره د اسانتياوو رامنځته کول او د دوی له حقونو
مالتړ؛
 – ۳د عريضو او د هغوی د ځانګړنو د ثبت اړوند معلوماتو ،اسنادو او حسابونو ساتنه؛
 – ۴د کاپي را يټ د رسغړاوي او د هغوی د بيا تکرار د مخنيوي لپاره له اړوندو ادارو رسه مرسته کول.
اصطالحات
دريېمه ماده:
دا اصطالحات په دې کړنالره کې د الندې مفاهيمو لرونکي دي:
 – ۱اړوندې ادارې :پوليس ،څارنوالۍ او ګمرکات؛
 – ۲عارض :هغه د اهليت خاوند دی ،چې خپل حق په ليکلې بڼه له اړوندو څانګو څخه غواړي؛
 – ۳عريضه :هغه پاڼه ده ،چې کومه قانوين ځانګړنه ونه لري او عارض يې د اړوند برخې يوې څانګې ته د
خپلو حقه حقونو لپاره وړاندې کوي؛
 – ۴کاپي رايټ اداره :د اطالعاتو او فرهنګ وزارت رياست ،چې د کاپي رايټ اړوندې چارې د کاپي رايټ د
قانون او له اړوندو کړنالرو رسه سمې تنظيموي؛
 – ۵صالحيت لروونکې محکمه :چې د خپل صالحيت په اډانه کې تر خپلې ولکې الندې سيمو کې د ټولو
پېښو د حل صالحيت لري.
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د پيل کېدو ساحه
څلورمه ماده:
د دې کړنالرې حکمونه د حقيقي او حکمي اشخاصو او يا د دوی په قانوين استازولۍ د پيل کېدو
وړ دي.
پيل کوونکي
پنځمه ماده:
دا کړنالره د اطالعاتو او فرهنګ د پالن او پاليسـي رياست د کاپي رايټ آمريت له لوري پيل کېږي.
د مراجعينو کټګوري
شپږمه ماده:
مراجعني په الندې کټګوريو کې شامل دي:
 – ۱ليکواالن ،څېړونکي ،د اوو ګونې څانګې هرنمندان ،مصنيفني او د کتابونو خپروونکي؛
 – ۲د اړوندې څانګې د حقوقي دعوې نور اشخاص.
د منلو وختونه
اوومه ماده:
د مراجعينو منل په دولتي ادارو کې په رسمي وختونو کې د سهار له  ۸-۰۰بجو پيل ،له  ۱۲-۰۰تر -۰۰
 ۱بجې دمې وروسته د ماسپښني تر  ۳-۳۰پورې تررسه کېږي.
دويېم فصل
عريضو او شکايتونو ته د رسېدو الر
د عريضې ځانګړنې
امته ماده:
د کاپي رايټ د نه مراعت په صورت کې د هر اثر لپاره په جال بڼه عريضه کېږي او د الندې مواردو
لروونکې ده:
 - ۱د عارض بشپړه پېژندنه ،اړيکې شمېره او برېښناليک پاڼه؛
 – ۲عنوان او د اثر بڼه؛
 – ۳نېټه او هغه هېواد ،چې اثر په لومړي ځل هلته خپور ،وېشل ،اجرآ او يا نندارې ته وړاندې شوی دی؛
 – ۴د معارض بشپړه پېژندنه؛
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 – ۵عريضه د هېواد له رسمي ژبو په يوې ليکل؛
 – ۶د عريضو او شکايتونو د ثبت لپاره ځانګړې فورمه له دې کړنالرې رسه ضميمه کېږي.
د اعرتاض کوونکي له خوا د عريضې د پړاوونو تررسه کول
نهمه ماده:
په اطالعاتو او فرهنګ وزارت کې د عارض له خوا د عريضې پړاوونه په الندې بڼه تررسه کېږي:
 – ۱د ليکوال او يا د هغه د قانوين استازي له خوا د اطالعاتو او فرهنګ وزارت مقام ته د عريضې ليکل؛
 – ۲د دفرت په رياست کې د وزارت مقام د حکم ثبتول؛
 – ۳د کاپي رايټ ادارې ته د عريضې سپارل.
د اجراآتو الر
لسمه ماده:
( ) ۱د کاپي رايټ آمريت سپارل شوې عريضې څېړي او د اړتيا په وخت کې دواړه لوري حارضوي او له
هغو د اسنادو او شواهدو غوښتنه کوي؛
( ) ۲د کاپي رايټ آمريت ،د پنځلسو کاري ورځو په موده کې پر قضيه غور او څېړنه کوي او دواړه لوري د
موضوع له بهري څخه خربوي.
درېيم فصل
د کاپي رايټ آمريت او مراجعينو مکلفيتونه
د کاپي رايټ آمريت مکلفيتونه
يوولسمه ماده:
د کاپي رايټ اراده د عريضو د ثبت په برخه کې الندې مکلفيتونه لري:
 – ۱د اعرتاض کوونکي د غوښتنې او وررسه شواهدو پر اساس د وزارت د مقام له هدايت رسه سم د
عريضو څېړل؛
 – ۲کاپي رايټ ادارې ته رارسېدلې عريضې د ثبت په کتاب او ځانګړنې يې په فورم کې ليکل؛
 – ۳د تررسه شويو څېړنو د پايلو پر اساس د اړوندې قضيې د حقايقو تشخيص؛
 – ۴د کاپي رايټ ادارې له لوري د کاپي رايټ رسغړوونکو ت ه د استعالم ورکول؛
 – ۵د کاپي رايټ د رسغړوونکو حارضول او د شوې ادعا په اړه د معلوماتو غوښتل؛
 – ۶د کاپي رايټ په اداره کې د اړوندو اسنادو ساتل ،هغه مهال چې دواړه لوري پرېکړې ته رسېديل وي؛
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 – ۷لوړې محکمې ته د دوسيې لېږل ،په داسې حال کې چې دواړه لوري پړېکړې ته نه وي رسېديل؛
 – ۸دواړو لوريو ته د شوې پرېکړې بيانول او د پرېکړې د منلو او نه منلو په اړه ډاډ ترالسه کول.
د دعوا د دواړو لوريو مکلفيتونه
دوولسمه ماده:
د دعوا دواړه لوري مکلف دي ،چې الندې کارونه تررسه کړي:
 – ۱له اسنادو او شواهدو رسه د غوښتنې وړاندې کول؛
 – ۲په ټاکلې نېټه د پايلو د اورولو او معلومات ورکولو په موخه د دواړو لوريو حارضول؛
 – ۳د دعوا د حل وروستۍ پايلې چې د قانون د احکامو له مخې يې ادارې پرېکړه کړې ښکېلې خواوې
ومني؛
 – ۴که ډاډ ترالسه نه شو ،دواړه لوري کولی يش ،لوړې محکمې ته مراجعه وکړي.
د معلوماتو وړاندې کول
ديارلسمه ماده:
د کاپي رايټ آمريت د کاپي رايټ اړوند معلومات د اطالعاتو او فرهنګ وزارت د انټرنيټ پاڼې له
کاپي رايټ څانګې څخه ،عامو خلکو ته ورکوي.
څلورم فصل
متفرقه حکمونه
د اسنادو د ساتنې موده
څوارلسمه ماده:
( ) ۱د ليکوالو د اثارو د حقوقي دعوې اړوند اسناد د کاپي رايټ آمريت په آرشيف کې د دريو کلونو لپاره
ساتل کېږي؛
( )۲ددې مادې د ( ) ۱فقرې کښل شوي اسناد يوازې د بيا کتنې د غوښتونکي او يا د هغوی د قانوين
وکيل له لوري ورته د صالحيت لرونکې مقام په حکم الس رسی لرلی يش؛
( ) ۳که اړتيا وه ،د قانون له حکمون و رسه سم د قضيې د اړوندو اسنادو فوټوکاپي غوښتونکي ته ورکول
کېږي.
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سمول (تعديل)
پنځلسمه ماده:
د دې کړنالرې مواد د کاپي رايټ آمريت په وړانديز ،د پالن او پاليسـي رياست په موافقه او د
اطالعاتو او فرهنګ وزارت د مقام په منظورۍ د سمونې (تعديل) وړ دي.
د اجرآ نېټه
شپاړسمه ماده:
دا کړنالره د اطالعاتو او فرهنګ وزارت مقام د منظورۍ له نېټې وروسته نافذېږي؛
دا کړنالره په ( )۴فصلونو او ( ) ۱۶مادو کې د هيئت له لوري برابره او د اطالعاتو او فرهنګ وزارت د محرتم
مقام له لوري منظور او د منظورۍ له نېټې وروسته نافذېږي.

د تدوين هيئت
دالور نذير زوی
د وزارت حقوقي مشاور

ذکي الله امريي
د کاپي رايټ آمر

وکتل شو
منظور دی.

عبدالباري جهاين
د اطالعاتو او فرهنګ وزير
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زحل رحيمي
د کاپي رايټ آمريت غړې

