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  لحق المؤلف في فلسطينقانونية الحماية ال

 إعداد

  زينب عبد الرحمن عقلة سلفيتي

 إشراف

  حسانعبد الفتاح  الدكتور أمجد

  الملخص

في فلسطين وذلك من منظور قانون حق  ؤلفالم حقلقانونية الحماية ال تناولت دراستنا

  1924المطبق في فلسطين بموجب مرسوم سنة  1911الطبع والتأليف البريطاني الصادر سنة 

هدفت هذه الدراسة إلى تأصيل و بعد نشره في فلسطين، 1934الذي دخل حيز التنفيذ سنة 

عدم وجود قانون مختص  مفادهالحماية المدنية لحق المؤلف في فلسطين في ظل اعتقاد شائع 

كونه قانون قديم في سنة ل وجدواه، بحق المؤلف في فلسطين أو عدم فعالية هذا القانونمطبق 

  .إصداره

ما مدى الحماية القانونية  :يةتعن التساؤالت اآل اإلجابة إلىكذلك  هذه الدراسةوتهدف 

وهل  ؟مطبق في فلسطين التي يتمتع بها المؤلف المبدع في فلسطين في ظل تشريع بريطاني قديم

     ؟قانون جديد إلصدارهناك حاجة  أن أمهذه الحماية كافية 

علة في اأدوات النهضة الف برزأ من عّدالدراسة حماية حق المؤلف الذي يتناقش هذه 

 األفراد  وحرصها على حقوق األمم على اإلبداع واالبتكار صفبمقدار حرالمجتمعات الحديثة 

  .الحضارات الحقيقية أتنهض األمم وتنشالمناخي للتفكير الحر  الجو وإطالقهم وحريات

 ،الحماية القانونية لحق المؤلف في فلسطين والوسائل القانونية لتحقيق هذه الحماية ّنإ 

البريطاني الذي طبق  1911فهذا موضوع لم يتطرق له الباحثون كثيراً بالدراسة في ظل قانون 

 فصول ةثالث إلىبتقسيم موضوع الدراسة وقد قمت  .1924فلسطين بموجب مرسوم سنة  على

، المعمول بها في األردن ومصروالقوانين األخرى  1911رئيسية وذلك ضمن مقارنة بين قانون 

مبحثين رئيسين  لىته إحق المؤلف من حيث تعريفه وقسممضمون  :في الفصل األول تتناولو



 ل 

الطبيعة القانونية لحق فيه  تتناول: األول مطلبين رئيسين إلى تهوقسم، حق المؤلفماهية األول 

ته قسموالذهنية للمؤلف  األعمال :والمبحث الثاني العمل الذهني بصفة عامة، :والثاني ،المؤلف

صاحب العمل الذهني المؤلف  :األعمال الذهنية محل الحماية والثاني :األولمطلبين رئيسين  إلى

ذهني ليتمتع بالحماية يشترط أن يكون مبتكراً العمل الن أواتضح جميع ما سبق ،فيه وتناولت 

، بعد ان القانون التي حمت العمل المبتكر من األولىالفقرة  األولىوذلك حسب نص المادة 

مما أدى الى  ، originalاتضح ان الترجمة الرسمية المعتمدة لدرايتون قد حذفت ترجمة كلمة

مع  يتطابقالقضاء يكاد  وتطبيقات 1911ن مفهوم االبتكار في قانون أوتبين  خلل في المعنى،

ن االبتكار يشترط أ، واتضح فرنسي وهو البصمة الشخصية للمؤلفال في النظام مفهوم االبتكار

، ويضاف لهذا الشرط الالدينيأو  يخالقاألأو غير ان يكون مشروعاً فال حماية للعمل الشائن 

واتضح أنه يحمي . ريقة التعبيرنف مادي مهما كانت طان يخرج الى حيز الوجود في شكل مص

   .المصنفات األدبية والفنية كحمايتهفهو قد نص على بعض المصنفات  ،جميع المصنفات

ثناء قد ينصرف الى الشخص استوهو ن المؤلف في األصل هو اإلنسان المبدع أواتضح 

ترك على المؤلف المش 1911ص قانون إذ ن فقد يكون مشتركاً، وهناك صور للمؤلف ،المعنوي

 collectiveترجم  نحي ن هناك خطأ في ترجمة درايتونأمن القانون واتضح  16في المادة 

work   في اضطراب فكيف قانون يعرف   القارئ أوقعفي جميع القانون بمعنى المشترك مما

عند التعريفات ومرة يشترط  35ومرة في المادة  16/3ين مرة في المادة تمر المشتركالعمل 

فتم ، ن الخطأ في ترجمة درايتونأاتضح  ،عمل يمكن فصله أخرىومرة ، نقسامغير قابل لال

المؤلف المشترك  أحكاميشتمل على  1911قانون  فيه أّن الذي اتضح األصليالرجوع للنص 

، كمؤلف استثناء إالنه ال يعترف للشخص المعنوي أ، واتجاه القانون المصنف الجماعي وأحكام

وتضمن على المصنف الجماعي،  م35بينما نص في ف المشترك ففي النص عبر المشرع المؤل

  .المؤلف الموظف أحكامالقانون 



 م 

وذلك من أحكام القضاء السابقة ، حق مزدوجهو طبيعة حق المؤلف أن  الى وتوصلت

نص في المادة األولى على حق تقرير النشر  الذي 1911ومن نصوص قانون  1911لقانون 

     .مقروناً بالحق المالي للمؤلف

مطلبين رئيسين  إلىه تعناصر حق المؤلف وقسم :إلىفي الفصل الثاني   توتطرق 

مضمون الحق األدبي  :األولمطلبين رئيسين  إلىه تللمؤلف وقسم الحق األدبي :األول

 إلى تهالحق المالي للمؤلف قسم :لطات الحق األدبي والمبحث الثانيس :والثاني، وخصائصه

، وتوصلت الى أن حق ي وخصائصه والثاني وسائل استغالل المصنفالحق المال األولمطلبين 

ول لصيق بشخص اإلنسان غير قابل للتنازل عنه وال للتقادم وال المؤلف يشتمل على حقين األ

وقانون  ،Common Lawومعروفاً ضمن القواعد  العامة في دول  اًمؤبد اًللحجز ويعتبر حق

والحق  .في المادة األولى الفقرة الثانيةرير النشر حق تق األدبيةالحقوق  أهمنص على  1911

  .مؤقت له خصائصه ووسائله المختلفةالمالي حق 

مبحثين رئيسين  إلى فقسمته الحماية القانونية لحق المؤلف :الثالث أما الفصل 

مدة الحماية للمصنفات  األول :رئيسينوجعلته في مطلبين حدود نطاق حماية حق المؤلف :األول

 :رئيسية مطالبأربعة  ىإلفينقسم  :أما المبحث الثاني ،خارج نطاق الحماية حقوق ذهنية :والثاني

الحماية  :والرابع ،الموضوعية الحماية :والثالث ،اإلجرائية الحماية :والثاني ،اإليداع األول

إال  ن القاعدة العامة لمدة الحماية للمصنفات خمسين سنة من بعد وفاة المؤلفأ يوتبين لالجنائية 

ن هناك أوتوصلت الى  خاصة، أخرى وأحكامأن هناك استثناءات مثل الصور من تاريخ السلبية 

المنبثق  1911تتدرج تحت مصطلح التداول العادل واتضح أن قانون خارج نطاق الحماية  اًحقوق

ال يحصرها ضمن نص مقيد  عام للتداول العادل العام يضع معيار من مدرسة القانون

نص على اإليداع ولم  1911ن قانون ألمبحث الثاني ة امن دراسواتضح ، العربيةكالتشريعات 

ت فقد تضمن المدنيةلحماية أما ا متأثراً بذلك في اتفاقية بيرن، يجعل الحماية القانونية مرهونة به

الوقتية والموضوعية في أصل الحق ونص في المادة السادسة  ةأحكامه نوعي الحماية اإلجرائي

وقع تعد على حق الطبع والتأليف المحفوظ في  إذا" اًخاص اًتضمن نصالذي  1911من قانون 



 ن 

و قد يخوله إياها أأثر فيحق لصاحب الحق المذكور أن يلجأ الى كافة طرق المقاضاة التي يخوله 

يعني ذلك أي حماية قد يمنحها أي قانون سواء و ،..."القانون فيما يتعلق بالتعدي على ذلك الحق 

وفي ذات النص . ون حق الطبع والتأليف أو قانون أصول المحاكمات المدنية والتجاريةقانأكان 

 األدبيعن الضرر  1911وفي الحماية المدنية عوض قانون  االجراءات على سبيل المثال، أورد

وفي الحماية الجنائية منح القانون  ،1911وفي تطبيقات لقانون  1911في سوابق قبل قانون 

ثم تال ذلك خاتمة تضمنت أهم  م أي اعتداء يقع على حق المؤلف،ل المبتكرة وجّرالحماية لألعما

  .االستنتاجات والتوصيات واالقتراحات التي توصلت إليها من خالل هذه الرسالة
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  : المقدمة

أهمية الملكية الفكرية في عصر اتسم بالسرعة والتقدم النوعي التكنولوجي مما  تظهر

ويقترن تطور األمم بحق المؤلف ، وكأن العالم عبارة عن قرية صغيرة، تصالااليسر للشعوب 

ويظهر احترام ،  فاألمم تتطور بقدر ما لدى أفرادها من عقليات ابتكارية في جميع مناحي الحياة

فاإلبداع يجب أن يحمى ليتهيأ للمبتكر الحياة  ،الدول لحقوق المؤلف مدى رغبتها في التطور

صنة يتمتعون بالحقوق التي س منطقياً أن يموت المبدع فقيراً معدماً بينما القراليإذ الكريمة 

 األدبي، مفي شقه المالي أأكان ذلك  ومن هنا كان ال بد لهذا الحق من حماية سواء، أوجدها

  .بمختلف وسائل الحماية ومن جميع صور االعتداء

ر المجتمعات الحقيقي، فهو بتطو اًأو الفني مرتبط يعتبر اإلنتاج العلمي أو األدبيو

صعب يحتاج إلى  وهو أمر سهل الحديث عنه إال أن تطبيقه أمر الوسيلة الفعالة في نهضة البالد،

إرادة وتصميم وعزيمة ووعّي جاد وصادق وتعاون بين الدولة بمؤسساتها وبين األفراد، فيجب 

ما ع بإصدار تشريعات تحمي أن يتوفر المناخ اإلبداعي لألفراد بإطالق الحريات وتحفيز اإلبدا

   . عن اإلبداع واالبتكار ينتج 

األول منها يشمل اآلثار األدبية والفنية  :رئيسين الملكية الفكرية إلى قسمينحقوق  تقسمو

والثاني يضم االبتكارات الصناعية  بحق المؤلف وما يلحق به من حقوق مجاورة، وهو ما يعرف

الرسوم والنماذج الصناعية والعالمات التجارية واألسماء و براءات االختراعكبأنواعها المختلفة 

  .1ويطلق عليها مصطلح الملكية الصناعيةالتجارية 

حق المؤلف  علماً أّن ،على الحماية القانونية لحق المؤلف في فلسطين الدراسةركز تسو

ف الى شق ويقسم حق المؤل ،2الذهني إنتاجهمعلى للمبدعين الحق الذي يمنحه القانون يقصد به 

                                                 
، 2008. دار الجامعة الجديدة. 1ط. نترنتعلى شبكة اال الحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية: عبد اهللا عبد اهللا، 1

  .15ص
ألقيت على طلبة الدراسات العليا جامعة النجاح الوطنية الفصل الدراسي  محاضرات في الملكية الفكرية،: حسان، أمجد 2

  .2009-2008الثاني 
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ذلك الحق الذي يعبر عن االعتراف "ويمكن تعريف الحق المالي بأنه . 1يوآخر معنومالي 

لمتحصل من انتفاع الجمهور للمؤلف بإمكانية الحصول على نصيب معقول من العائد المالي ا

 .2"فهو إذن حق تمثله االمتيازات المالية التي يحصل عليها المؤلف من استغالل مصنفه ،بمصنفه

والتي يمنحها  ،مجموعة من االمتيازات اللصيقة بشخص المبتكر: "يعرف الحق األدبي بأنهو

وال تسقط ، التنازل عنها أو وال يجوز التصرف فيها، ،لشخصيتهاً القانون له باعتبارها امتداد

وضمان ، ونسبته إليه ،نها احترام حق هذا المبتكر في تقرير نشر ابتكارهأويكون من ش ،بالتقادم

وضمان حقه في حماية ابتكاره والدفاع عنه كلما ،حق تعديله أو سحبه ضمن شروط خاصة

  .3"استلزم األمر ذلك

  : إشكالية البحث

تبلورت عدة العصرية الملحة وقد مواضيع الالحماية القانونية لحق المؤلف من  دتع

ا معرفة الكيفية مؤداهو تناولها بالبحث والتمحيص والتحليل  علّيحول هذا الموضوع تساؤالت 

والى أي مدى تسهم في حماية  ،للمؤلف حقوقه 1911التي ضمن بها قانون حماية حق المؤلف 

اآللية التي تتحقق من خاللها حماية حق  هل نظم القانونو الحقوق في ضوء المستجدات الدولية،

 القانونالمؤلف نظراً لخصوصية الوضع الفلسطيني في ظل االعتقاد بعدم جدوى أو قيمة هذا 

 .كونه قانون قديم

 

 

                                                 
 .17ص مرجع سابق،: عبد اهللا، عبد اهللا 1
حماية حقوق  المؤلف والحقوق المجاورة في ضوء قانون حقوق: مأمون، عبد الرشيد وعبد الصادق، محمد سامي 2

. 2004. دار النهضة العربية. بدون بلد نشر. الكتاب األول حقوق المؤلف  2002لسنة  82الملكية الفكرية الجديد رقم 

  . 370-369ص 
دار الثقافة، : مانع. 1، طالحماية المدنية للحق األدبي للمؤلف في التشريع األردني دراسة مقارنة: هارون، جمال 3

 . 18- 17ص  2006
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  : أهمية البحث

تتناول بالبحث حق المؤلف من أوائل الدراسات الحديثة التي كونه لتنبع أهمية هذا البحث 

ن أكون من أوائل من ويدفعني األمل أ ،الدراسات في هذا الموضوعقلة في فلسطين في ظل 

الك إشكاليات كثيرة في موضوع إضافة أن هن تغطية النقص الشديد فيه،لمحاولة في ه كتب في

ي محاولة لصياغة نظرية متكاملة لحق ه خاصة في ظل القوانين الموجودة لدينا،وبحق المؤلف 

   .في فلسطين التشريع الساريالمؤلف في ظل 

لمدرسة جديرة بالدراسة  يعد شرحاًو ،باالهتمامجدير جديداً  اًهذا البحث موضوعد يع

ف في التشريعات المكتوبة لحماية حق المؤل تصدرأأول من هي التي نجليزية هي المدرسة اإل

هذا القانون بالذات بالتطور والتقدم قياساً لسنة  المدرسة فيهذه تمتاز و ،1قانون الملكة آن

  .العرب أو بدراسة خاصة القانونح اشرلم يحظ باهتمام  ولكنه .إصداره

  : أهداف البحث

   : اآلتيةهذا البحث إلى تحقيق األهداف في سعيت 

 يعّدنه أل ،المجتمعات بتقدمها وازدهارها فينشر الوعي بحق المؤلف وأهميته وتأثيره  -1

 .من مستلزمات النهضة لمجتمعاتناه إنإذ  ،شديد الصلة باألمانة العلمية والبحث العلمي

سرقوا رسائلهم الجامعية أو كتب لمؤلفين  ،فكم عصفت من فضائح بمسئولين ومشاهير

 . وسحب درجاتهم العلمية أو مقاضاتهم ماستقالته صغار أدت إلى

                                                 
أول تشريع ... 14ص  2008. مركز اوغاريت: رام اهللا. 1ط حق المؤلف الماهية والحماية الجزائية: توام، رشاد 1

  .14مشيراً الى اليونسكو، ص. 1710بالمعنى الحديث لحق المؤلف، وهو قانون الملكة آن في العام 

 األصناف –برامج الكمبيوتر –الملكية األدبية والفنية –الملكية الصناعية . الفكريةحقوق الملكية : وانظر إبراهيم، خالد

، وإذا ... 391ص  2011-2010. الدار الجامعية: اإلسكندرية. الحماية الحدودية –أسماء الدومين  –النباتية الجديدة 

نون االنجليزي والمسمى قانون الملكة آن كانت معظم كتابات الفقهاء ترى أن االهتمام بحقوق المؤلف بدأ منذ صدور القا

 . ، وهو أول قانون ينظم حق المؤلف1710الصادر في انجلترا سنة 
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، ينل حقه من الدراسة في الجامعات الفلسطينية مل دراسة موضوع مهم ونادر،إلى هدفت  -2

الكثيرين من أن  إضافة إلى ،قليلةالمكتوبة حوله  المحدودة  عدد الدراسات العلمية ّنإإذ 

اولة لتزويد المكتبة القانونية العربية هي مح. ال يعرفون عنه إال النزر اليسير القانونيين

بمراجع متخصصة حول الحماية القانونية لحق ، والفلسطينية بصورة خاصة ،عامة

 .المؤلف في فلسطين

يرى اتجاه سائد في فلسطين أنه يجب أن تصدر تشريعات قانونية مختلفة في جميع  -3

إصدار أي قانون ولكن أن  أنه ليس المهمعلماً المجاالت وذلك كانعكاس للسيادة الوطنية، 

وذلك عن طريق إقرار قانون متناسق متجانس مستمد من  الصياغة األفضل، يصاغ

أصول علمية صحيحة، وذلك يكون باإلفادة من الجوانب االيجابية للتنظيم القانوني 

فادة من قدم وفعالية التجربة البريطانية في حق إضافة لإل ،1911البريطاني في قانون 

  .  المؤلف

لما يمثله من ثروة  نظراً ،عالمياً ومحلياًعصرية موضوعات الّد موضوع الدراسة من اليع -4

وفير الحماية االهتمام المتناهي للدول المتقدمة في ت والدليل ،اقتصادية واجتماعية

 .البتكارات مواطنيها

  : للموضوع اب اختياريأسب

عدم وجود دراسة قانونية  وه ،لعل ما دفعني للكتابة في هذا الموضوع الصعب الشائك -1

 .من جوانبه المتعددة فيهتبحث  ،متخصصة متكاملة

خاصة أنها في ظل وتحيط بالموضوع من جميع جوانبه  ،الحاجة لدراسة علمية قانونية -2

 .   القانون المطبق لدينا

 

  



5 

  : صعوبات البحث

 تبأمهات الكفي هذه الدراسة نقص المراجع وبخاصة  عوبات التي واجهتنيمن الص

وخاصة حق المؤلف فقد وجدت الكتاب الذين تناولوها  لمراجع العربية أما ا ألجنبية،االعربية و

، كان هناك قلة من الشارحين العرب لهفالبريطاني  نأما القانو ،يهتمون بشرح القانون الفرنسي

اصة ، إضافة للترجمة خبالمعنى الدقيق ي فلسطينإضافة لعدم وجود أي شرح للقانون المطبق ف

مضطرة إلى جعلتني ل هذه الصعوبات ،ك قد ترجمتها ن لم يكن معظمهإمنها  اًكبير اًأن جزء

وعلى شبكة  ،والخاصة ،البحث والتنقيب في المكتبات العامة في،الطوال تقضاء الساعا

إضافة للمساعدة التي تلقيتها من رئيس  إضافة لالطالع على بعض البحوث األجنبية،االنترنت

بالتعاون مع مكتبة الجامعة بتوفير بعض المراجع  اهللا رامي الحمد الوطنية الدكتور احجامعة النج

يستفاد منها آملة أن  ،يستفيد منها أهل العلمكل هذا حاولت جاهدة تقديم دراسة قانونية  ،األجنبية

قضي ساعات أفكنت  راجعشد الصعوبات هي مرحلة جمع المأومن  ،في أي تشريع مستقبلي

ي أجد بحثاً أو بحثين في األوراق البحثية المنشورة ال أقول أني نجحت ولكن أترك طويلة علن

  .الحكم للقارئ

  : الدراسات السابقة

سوى أوراق  ،ال توجد دراسة سابقة متكاملة لهذا القانون بالمعنى المطلوب في فلسطين

:يستونا و نجليزية وبحثت عن كتاب كوبنجربحثية متناثرة هنا أو هناك وباللغة اإل  

The Law Of Copyright, In Works Of Literature, Art, 

Architecture, photography, Music And The Drama: including chapters 

on Mechanical, Contrivances and Cinematographs, Together With 

International and foreign Copyright With the statutes relating thereto. 

5th. edition. London, 1915.    
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 ،نجليزيةم دراسة شارحة للقانون باللغة اإلهمة لهذا البحث كونه قّدموهو من المراجع ال 

أطروحة الدكتور جمال كيوجد دراسات ورسائل جامعية كلها لم تتناول القانون الفلسطيني و

عمان دار . 1ط .األردني التشريع الحماية المدنية للحق األدبي للمؤلف فيهارون بعنوان 

: أطروحة الدكتور عبد الرشيد مأمون كما توجد. تناولت القانون األردنيالتي  .2008 .الثقافة

امتازت و. 1978 .دار النهضة. القاهرة .ط .ب الحق األدبي للمؤلف النظرية العامة وتطبيقاتها

وتوجد  ،هذا الموضوع فيل ن أوائل الرسائواإلسهاب في القانون الفرنسي، لكنها تعد م طولبال

مقدمة إلى جامعة أبي بكر  مدى الحماية القانونية لحق المؤلف"مجد حسان أرسالة الدكتور 

يؤخذ على هذه الدراسات و منها كثيراً، أفدتال أنكر أني و ،2008-2007القايد تلمسان الجزائر 

والثانية القانون  ،األردنيتناولت القانون  ىغلبها غير معمق في القانون البريطاني فاألولأأن 

جامعة  إلىيوجد رسالة ماجستير مقدمة و ،والثالثة في القانون الجزائري ،المصري والفرنسي

الحماية المدنية لحق المؤلف وتطبيقات في التعليم عن "بعنوان  :بيرزيت للباحث محمود عالونة

 أنكرال ، 2011رزيت جامعة بي إلىورة مقدمة دراسة مقارنة رسالة ماجستير غير منش" بعد

  .لموضوع البحث الذي تناولتهلكنها لم تتطرق  أهميتها

 حق المؤلف الماهية والحماية الجزائية: يوجد دراسات لألستاذ رشاد توام األولكما 

  .األردنيالقانون المصري والقانون إنما شرحه من خالل  1911لم يتطرق لقانون  2008. 1ط

قدم الى  "ارتباطاً بحقوق المؤلف األكاديميالبحث  فيية العلم األمانة"وله دراسة حول 

- 16معة النجاح الوطنية في العليا في فلسطين المنعقد في جا مؤتمر استشراف مستقبل الدراسات

7-2009.  

اإليداع وفقاً لتشريعات حق "وله بحث مشترك مع عزام طوافشة وسعاد جعوان بعنوان 

  . ات تصدر عن معهد السياسات العامةمجلة سياس" نحو نظام فلسطيني خاص وفعال: المؤلف
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آخذه لشرح قانون موجود مطبق لكن ما جديرة باالحترام  خطوة جيدة أنها أنكرال و

القوانين العربية مع  وفقشرح القانون الفلسطيني ي وفه، تأصيل العلميالهو عدم دقة  عليها

  .الشارحة للقانون األجنبيةضعف الرجوع للمراجع 

صادر عن  .حق المؤلف في التشريع الفلسطيني :بعنوان القديري ب لعامريوجد كتا 

المطبق  1911ولم يذكر قانون  1924تطرق لمرسوم  نالفلسطينيي واألدباءرابطة الكتاب 

بموجب المرسوم كما أن شرحه كان يعتمد على القانونين المصري واألردني في غياب كامل 

        .الفلسطيني لشرح القانون

  : البحث منهج

حللها أصف المشكلة ثم فأ ،اتبعت في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي المقارن

 .والقانون األردني والقانون المصري 1911بين قانون  ةضع الحلول مقارنأحاول وقارنها وأو

  :خطة البحث

تم  ،ق المؤلفمضمون ح :رئيسية األول لبتقسيم هذه الرسالة إلى ثالثة فصو قمت

الطبيعة األول  :مطلبين رئيسينوهو في  ،حق المؤلف ماهية :األول نمبحثين رئيسي ه إلىتقسيم

األعمال الذهنية  :انيالثالمبحث و ،فة عامةصالعمل الذهني ب :القانونية لحق المؤلف والثاني

المؤلف  :األعمال الذهنية محل الحماية والثاني :طلبين رئيسيين األولوجعلته في م ،للمؤلف

 إلى مبحثين رئيسين قسمتهعناصر حق المؤلف فقد  :أما الفصل الثاني لعمل الذهني،صاحب ا

الحماية القانونية  :ما الفصل الثالثأ والثاني الحق المالي للمؤلف، ،الحق األدبي للمؤلف :األول

والثاني  الحماية القانونية لحق المؤلفحدود  :مبحثين رئيسيين األولوهو في لحق المؤلف 

   .ة القانونية لحق المؤلفلحمايوسائل ا:
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  الفصل األول

  حق المؤلف مضمون  

   .حق المؤلفماهية  :المبحث األول

   .األعمال الذهنية للمؤلف :المبحث الثاني
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  الفصل األول

 حق المؤلفمضمون 

أي يعتمد عليه الذي ، حق هذا ال تناول في هذا الفصل التعريف بحق المؤلف وأركانأس

 أنوال بد  ،1تفتق عن ذهن بشري يخرج في قالب مهما كان شكله ،البد من عمل مبتكر إذ إبداع،

ن الضرورات العملية أإال  ،2ن يكون إنسانا طبيعياًأاألصل فيه ، مؤلف يكون لهذا اإلبداع

  .طبيعياً غير المؤلف أو اعتبارياًاستوجبت انصراف الحقوق إلى شخص قد يكون 

يرى بوحدة حق  :ن األولارئيسي نالحق المؤلف فهناك اتجاه الطبيعة القانونيةوسأتناول 

يندرج ضمن ووآخر مناقض له  ،ه تعبيراً عن حق الملكيةيرااألول ، له رأيان في ذلكالمؤلف و

يشتمل على الحق  ويرى أنه يرى بازدواج حق المؤلف واالتجاه الثاني ،3الحقوق الشخصية

 مباحثالفي  والتحليل والتمحيص تناولها بالتدقيقأجميع هذه الموضوعات س، و4المعنوي والمادي

  .اآلتية

                                                 
المجاورة، براءات االختراع والرسوم والنماذج  حقوق المؤلف والحقوق. حقوق الملكية الفكرية :سلطان، ناصر 1

. 1ط. التريبس اإلماراتي الجديد والمصري واتفاقيةالصناعية، العالمات والبيانات التجارية دراسة في ضوء القانون 

  .33، ص2009. إثراء للنشر والتوزيع. مكتبة الجامعة الشارقة: األردن
 .76- 75ص ، مرجع سابق :ناصر سلطان، 2
 .77، صمرجع سابق: هارون، جمال 3
 .88، صالمرجع السابق 4
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    :حق المؤلفماهية : المبحث األول

إيفاًء للغاية " :بأنه ةحق المؤلف في نص المادة األولى الفقرة الثاني 19111جاء في قانون 

إصدار  الحق الذي يملكه الشخص وحده في حق الطبع والتأليفالمقصودة من ھذا القانون تعني عبارة 

ثر أو تمثيل وحق تمثيل األ األثر أو في إعادة إصدار أي جزء جوھري منه في شكل مادي مھما كان،

، وإذا كان األثر محاضرة فحق إلقاء المحاضرة أو أي قسم جوھري منھا ناأي جزء جوھري منه عل

" ة الثانية منھانصت الفقرو ،2"...وإن كان األثر لم يتم نشره فحق نشره أو نشر أي قسم جوھري منه 

  .3وعدد صور منھا الترجمة والتحوير والعرض السينمائي.. .ويشمل ذلك الحق الوحيد

                                                 
 1934إال انه تم نشره في  1924وم قانون بريطاني تم تطبيقه على فلسطين بموجب مرس 1911انون ق 1

Birnhack , Michael: Hebrew Authors and English Copyright Law In Mandate Palestine 
Electronic copy available at http: //ssrn. Com. Abstract= 1551425  P212                          

 The predecessor of the Palestine post, sued Jaber, the editor and  3/5/2011تم الدخول إليه في 
publisher of  an Arab newspaper, Al- Hayat , for the unauthorized copying of news reports, the 
defendant argued intere alia that the Act although extended  to Palestine by the  order in council 
of 21st March 1924, has never been promulgated in Palestine, and therefore cannot be held to 
form part of the law of Palestine،  لي،الترجمة  

ورد سابقة أ أن يال بد ل ،على فلسطين 1911سريان قانون  :  
The Palestine Telegraphic Agency  V.  Jaber 1931 The Palestine Telegraphic Agency, and  the 
Palestine Bulletion    القانون لم يصدر في فلسطين لم يتم نشر هذا المرسوم في فلسطين  أنمضمون هذه القضية

ولذلك ال يمكن تطبيقه ألنه ال يعتبر جزء من قوانين فلسطين بعد هذه السابقة تم نشر هذا المرسوم كي يكون نافذاً سنة 

1934(.  
أو في  العمل،  نتاج الحق الذي يملكه الشخص وحده في إ:" الفقرة األولى ترجمة درايتون وأترجمها  نص المادة األولى  2

أو إذا  اأي جزء جوهري منه علن أداء أو  لعمل ا أداء أي جزء جوهري منه في شكل مادي مهما كان، وحق  نتاج إعادة إ

 نشره أوتقرير  لم يتم نشره فحق  العمل وإن كان  محاضرة فحق إلقاء المحاضرة أو أي قسم جوهري منها، العملكان 

  ...نشر أي قسم جوهري منه
  :ويشمل ذلك الحق الوحيد: المادة األولى الفقرة الثانية تتمتها 3

  .أو نشرها أداءها أو إعادة إصدارها أو  العمل في إصدار ترجمة عن ) أ(

  .ر غير تمثيليآخ عمل التمثيلي، تحويله إلى رواية أو إلى  العمل وفي ) ب(

صورة ب أو ناً عل أداءه تمثيلي بواسطة  عمل الفني، تحويله إلى  العمل اآلخر غير التمثيلي أو  العمل وفي الرواية أو ) ج(

  .أخرى

األدبي أو الفني أو الموسيقي، صنع اسطوانة أو درج أو شريط سينمائي أو أي اختراع آخر عنه، بحيث  لعمل وفي ا) د(

 .وحق ترخيص القيام بأي عمل من األعمال اآلنفة الذكر. المذكور أو إخراجه بطريقة ميكانيكية األثرأداء يتاح 
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أن القانون اشتمل على فكرتين  1911 في سياق شرحه لقانون نجليزي اإل الفقهفه وعّر 

وهو الحق الحصري  للمؤلف عبرت عن الحق الماليالفكرة األولى  ،بنصه لغايات هذا القانون

أكان سواء  ...في حالة المحاضرة للجمهورئه بأي شكل أو إلقاإنتاج العمل أو إعادة  نتاجإ فيله 

غير كان العمل  نإ عبرت عن الحق األدبي والفكرة الثانية. أم غير منشور اًالعمل منشور

 الذهني مل على حق المؤلف في الحماية لمجهودهتوهذا الحق يش تقرير نشره،في فالحق  ،منشور

فالقانون ال يحمي  ،1التي تكتسب من عمله وابتكارهالذهنية  كيةنف ضمن حقوق الملالذي يص

ن حق المؤلف في منتجات إ. 2األفكار إنما يحمي التعبير أو اإلطار الذي عبرت الفكرة عنه

ي تبنى التي تكتسب من خالل التملك والت ،مجهوده العقلي يمكن تصنيفها من بين أنواع الملكية

  .3بتكارل واالعلى أساس العم

، وشرحه تطرق لحق المؤلف بشقيه المالي والمعنوي 1911موقف قانون  أن وأرى

ويتمثل الثاني في حالة عدم النشر  ،مصنف بأي وسيلة كانتالغالل ستايتمثل األول في حق و

أن الحقوق األدبية التي ال تقبل وأرى  ،حق تقرير نشر المصنف غير المنشورلمؤلف ليبقى 

  Common Lawفي القانون البريطاني التصرف عرفت ضمن القواعد العامة التنازل أو

 ،4اًملزماً أن القانون البريطاني يجعل العرف مصدرإلى  ، إضافةوأكدتها سوابقه القضائية

                                                 
1 Copinger, Walter., Arthur., And Easton, J., M., 

The Law Of Copyright, In Works Of Literature, Art, Architecture, photography, Music 
And The Drama: including chapters on Mechanical Contrivances and Cinematographs, 
Together With International and foreign Copyright With the statutes relating thereto. 5th. 
edition. London: 1915. P 2, The right of an author to the productions of his mental exertions 
may be classed among the species :of property acquired by occupancy being found on labour 
and invention . 

2 Ibid 
The copyright laws , therefore, accord protection not to ideas ,but to the particular expression of 
ideas, Hollinrake V Truswell 1894 ,…Libraco, Ltd V Shano walker 1913. 

3 Ibid p 1-2  
The definition of copyright contained in the copyright Act, 1911, combines these two ideas,  
and is as follows: " for the purposes of this Act, copyright means the sole right to produce or re 
produce  the work in any material from whatsoever, to perform, or, in the case of a lecture, to 
deliver, the work or any substantial, part thereof in public: if the work is unpublished, to publish 
the work or any substantial  part thereof and shall include) ,and see  Bowker, Richard Rogers: 
Copyright its History & its law Being a summary of the principles and practice of 
Copyright with special reference to the American code of 1909 and British Act of 1911 
Boston and New York Houghton Mifflin Company. march 1912. Harvard university library. p 1         

  .راجع البند المتعلق بالحق األدبي للمؤلف من هذه الرسالة 4
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 1911ن قانون أ ،القانون نإليها مالمشار  )1/2(الوارد في المادة  ستشف من التعريف السابقاو

نه حق المبدع في نتاج ذهنه وما يترتب على هذا الحق أ ،دة السابقةيعرف حق المؤلف من الما

فقد ، في تعريف حق المؤلفالفقه العربي  بعض وهو يتفق إلى حد كبير مع اجتهاد، من سلطات

سلطة يمارسها المؤلف على أعماله التي يبتكرها سواء " :بأنه عرفه الدكتور محمد أبو بكر

حق الشخص في نتاج ذهنه " :بأنه آخر فقيه وعرفه .1"أم فنية، أم مرئية، شفوية كانت أم كتابية

  .2اإلبداعي

ستئثاري للمؤلف في أن جميع التعريفات السابقة تدور حول الحق االمما سبق ويتضح 

، 3مصنف للوجود األمر الذي يستوجب عمل إبداعي ابتكاري يخرج في إطار ،إبداعه الذهني

والثانية ال تقبل  ،ية األولى قابلة للتصرف والتنازلى معنومادية وأخر اًللمؤلف حقوقيجعل وهذا 

وينبثق عنه  5وهو بمثابة شهادة ميالد للمصنف ،ويتمثل الحق األدبي في حق تقرير النشر ،4ذلك

   .6وحق نسبة المصنف إلى مؤلفه ،وحق الدفاع عن المصنف ،حق السحب والتعديل

                                                 
  .28، ص2008. مجد للدراسات: بيروت .1دراسة مقارنة ط. في القانون  حق المؤلف: أبو بكر، محمد 1
الذهنية للضريبة على  مدى خضوع إيرادات الحقوق: ، مشيرا إلى  حازم الببالوي385، صمرجع سابق: إبراهيم، خالد 2

مطبعة . العدد األول 17جامعة اإلسكندرية السنة . مجلة الحقوق للبحوث القانونية واالقتصادية. مهن غير التجاريةإرباح ال

دراسة في التشريعات "المصنفات األدبية والفنية  :، محمد فوازةوانظر المطالق. 229ص. 1975. جامعة اإلسكندرية

لم  الساعة الثانية ظهراً،  11/6/2011تاريخ الدخول  .Arab law info. Com  wwwمن موقع ".والمصرية األردنية

يتم النص في التشريع األردني والمصري في قانون حماية حق المؤلف أو أي قانون آخر على تعريف حق المؤلف تعريفاً 

تب محدداً في نصوص القانون وإنما ترك التعريف إلى اجتهادات وآراء الفقه والقضاء من خالل نصوص القانون والك

 .القانونية وقد اجتهد الفقهاء كثيراً بتعريف حق المؤلف
 وتعديالته بشـأن حمايـة حـق    1954لسنة  354السلطات األدبية لحق المؤلف من القانون رقم  :عاطف، عبد الحميد 3

النهضة  دار: القاهرة.بدون طبعة . بإصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية 2002لسنة  82المؤلف إلى القانون رقم 

  .9، ص2002. العربية
 . مرجع سابق :محاضرات في الملكية الفكرية: حسان، أمجد 4

منشاة : اإلسكندرية .حق الملكية. بدون طبعة. 8ج. لوسيط في شرح القانون المدنيا: السنهوري، عبد الرزاق 5

 .344ص، 2004المعارف، 
على حق المؤلف ومصلحة  الحفاظ ر المصنف األدبي بينفي تقرير نش ممشكالت عدم الوفاء بااللتزا: داللعة، سامر 6

 .619، ص2006. جامعة اليرموك. دراسة مقارنة. الناشر
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، وإبداع 2ير قابل للتصرف أو التنازلغ ،1اًمؤبد اًدائم اًويمتاز هذا الحق بكونه حق

المؤلف وإنتاجه لمصنف يرتب له حقاً مالياً يتمثل في حق استغالل المصنف حصرياً للمؤلف أو 

، واألداء العلني والوسائل ر االستغالل المالي من عقد النشروتتعدد صو .3من يسمح له بذلك

 أركان العمل الذهني االبتكارو. 4ؤلفالحديثة الستغالل المصنفات بحيث يعود النفع المادي للم

الطبيعة القانونية لحق المؤلف :األول:مطلبين:إلىتم تقسيم هذا المبحث و ركناً للحماية والمصنف،

  .العمل الذهني بصفة عامة: الثانيو

  :الطبيعة القانونية لحق المؤلف: المطلب األول

ناك من رأى بازدواج هذا إّن الطبيعة القانونية لحق المؤلف طبيعة خاصة متميزة، فه

  .6، ورأي آخر يرى أنه حق واحد إما حق ملكية أو حق لصيق بالشخصية5الحق

وتعددت اآلراء   أثارت مشكلة التكييف القانوني لحق المؤلف نقاشاً فقهياً واسعاً،

يرجع ذلك إلى اشتمال حق المؤلف و وتنوعت المذاهب في تحديد الطبيعة القانونية لهذا الحق،

ومما زاد هذا الخالف هو عدم تحديد المشرع في معظم  قّين أحدهما مالي واآلخر أدبي،على ح

  .7القوانين الوضعية لطبيعة هذا الحق بصورة قاطعة

عملية  اأّمبعنصر أجنبي،  ةالعالقة القانونية المتعلقة بحق المؤلف، قد تكون مشاب إّن...

طبيعة تعرف تتطلب فإنها  القانون المختص،إلى  يإسناد العالقة القانونية ذات العنصر األجنب

                                                 
 .70، صمرجع سابق: هارون، جمال 1
 .66، صالمرجع السابق 2
  .368، صمرجع سابق: مأمون، عبد الرشيد وعبد الصادق، محمد سامي 3
بدون . بطة الكتاب واألدباء الفلسطينيينغزة را. دون طبعةب. طينيحقوق المؤلف في التشريع الفلس :عامر القديري، 4

 .54- 53سنة نشر ص
الجمهورية العراقية وزارة الثقافة : بغداد. حقوق المؤلف المعنوية في القانون العراقي دراسة مقارنة: الفتالوي، سهيل 5

  .46ص. 1978والفنون 
 .20، صسابقالمرجع ال 6
مشيراً إلى صالح الدين مرسي الحماية القانونية لحـق المؤلـف فـي التشـريع      75ص. مرجع سابق: هارون، جمال 7

  . 135الجزائري، رسالة دكتوراة مقدمة الى جامعة الجزائر، ص
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إن . 1لتحديد قاعدة اإلسناد التي بمقتضاها يحدد القاضي القانون الواجب التطبيق العالقة القانونية،

هي أن واألولى و عملية، تحديد الطبيعة القانونية له فائدة مزدوجة إحداهما نظرية واألخرى

والثانية هي أن تعريف الحق يختلف  الحق وتعريفه، الدراسات العلمية تستلزم تحديد طبيعة هذا

بعض إّن . 3لهنوع الحماية الممنوحة  فيوهذا بدوره يؤثر  ،2باختالف طبيعة هذا الحق

لقد  ،4تاركة األمر الجتهاد الفقه وأحكام القضاء لم تبحث التشريعات العربية في الطبيعة القانونية

يرى هؤالء أن المؤلف يتمتع بحق واحد ولمؤلف ذهب جانب من الفقه إلى القول بوحدة حق القد 

في هذه  وان من طبيعة واحدة  لكن اختلفاالحق هذان مظهران أحدهما أدبي واآلخر مالي و وله

  .5الطبيعة

وأن  يرى أن حق المؤلف هو حق ملكية بكل خصائص وسلطات هذا الحق،فمنهم من 

في حين اتجه رأي آخر إلى أنها  كية،تدخل ضمن نطاق حق المل واألدبية، حقوق المؤلف المالية

أن هناك نظرية علماً  ،6وهذا هو مذهب وحدة حق المؤلف تدخل ضمن الحقوق الشخصية،

  .7أخرى تتحدث عن ازدواج حق المؤلف

  :حق المؤلف حق ملكية: الفرع األول

وذلك واالنتقادات التي وجهت لها  وأساسها،، هذه النظريةمضمون  ال بد لي من تناول

   :تيالنحو اآلعلى 
                                                 

  .مشيراً إلى حسن الهداوي تنازع القوانين 76، صمرجع سابق: هارون، جمال 1
.  1967. منشأة دار المعارف: اإلسكندرية.1ط. لعلميةالحقوق على المصنفات األدبية والفنية وا: المتيت، أبو اليزيد 2

دار النهضة : القاهرة. بدون طبعة. الحق األدبي للمؤلف النظرية العامة وتطبيقاتها: وانظر مأمون، عبد الرشيد 16ص

  .22، ص1978العربية 
 .22ص مرجع سابق،: مأمون، عبد الرشيد 3
 354وتعديالته، وكذلك المشرع المصري في قانون حق المؤلف رقم  1992لسنة  22قانون حماية المؤلف األردني رقم  4

وتعديالته في الطبيعة القانونية لحق المؤلف إذ تركوا األمر الجتهاد الفقه والقضاء، كذلك قانون حماية  1954لسنة  354

: وافلة، يوسفالن الملكية الفكرية المصري لم ينص عليه صراحة رغم أنه قد ذكر بعض الحقوق المالية وأخرى أدبية

  .17ص. 2004. دار الثقافة: عمان. إصدار أول. 1ط. الحماية القانونية لحق المؤلف
 .77، صمرجع سابقهارون، جمال،  5
 .20، صمرجع سابق: الفتالوي، سهيل 6
 .46، صالمرجع السابق 7
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  :مضمون نظرية حق المؤلف حق ملكية: أوالً

من  حق المؤلف حق ملكية وله نفس خصائصها،"ذهب أنصار هذه النظرية إلى أن  

ويرى أصحاب هذا الرأي أن  ،1"حيث إمكانية التصرف دون منازعة واالحتجاج له على الكافة

وهو مؤبد وله  يقبل التنازل عنه، حق المؤلف نوع من حق الملكية بكل مميزات هذا الحق فهو

ويكون عنصراً من عناصر الذمة المالية  اكتسابه بالتقادم، ويمكن حرمة كحرمة الملك تماماً،

  .2فيمكن الحجز عليه واستعمال الدعوى المباشرة لحفظه

الحيازة وإنما  ذهب أحد الفقهاء إلى القول بأنه ال توجد فقط ملكية باالستيالء أووقد 

وإذا وجد شيء يستحق ملكية تامة  ال ينقسم فيها المحل والمالك،واً ملكية بالطبيعة توجد أيض

للفرد فهي ذكاؤه الخاص، والمبدع يجب أن يكون مالكاً لالبتكارات الذهنية التي أنتجها ذلك 

  .4، وهذه الملكية من طبيعة خاصة تستلزم تنظيم خاص3الذكاء

وإن كانت الملكية تتكون في شكلها  لعمل،فمصدر حق الملكية وحق المؤلف واحد هو ا 

 ، العادي من حيازة شيء كان موجوداً من قبل في شكل معين، حيث يقوم المالك بعد ذلك بحيازته

إزاء هذا التناقض حاول أحد الفقهاء  بينما يتعلق األمر هنا بخلق شيء لم يكن موجوداً من قبل،

فالهدف مد الفكرة  ،5ل كامل على حق المؤلفالقول أن القواعد العادية للملكية لن تطبق بشك

                                                 
 .42ص مرجع سابق،: مأمون، عبد الرشيد  1
قـال بهـذا الـرأي      13-12ص 1958األنجلـو مصـرية   : مصر. 1ط. الكتاب االول. حق المؤلف :القاضي، مختار 2

Voltaire و Diderot و Hericourt     والعميد جوسران  وآخرون ولهذا السبب عبروا عنه بالملكيـة األدبيـة، المرجـع

 .13-12السابق، ص
ذ القرن الثامن عشـر  ، ظهر تعبير الملكية األدبية على يد الفقهاء األلمان من43، صمرجع سابق: مأمون، عبد الرشيد  3

 .وسرعان ما انتشر استعماله في فرنسا، رأي بورتاليوس
  .انظر بوبيه 44ص سابق،المرجع ال  4
 .بوبيه 45ص المرجع السابق، 5
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الكالسيكية للملكية بحيث تشمل حق المؤلف وتوسيع نطاق األشياء التي ترد على الملكية بحيث 

  .1تشمل األشياء المعنوية

  :األساس الذي استند إليه أنصار نظرية الملكية: ثانيا

توافرة، من استعمال من تحليل حق المؤلف تحليالً دقيقاً فإن عناصر حق الملكية م -1

 .3، ولو بدرجات مختلفة2تصرف واستغالل و

ركّز أنصار هذه النظرية على أن الفكرة الحديثة للملكية لم تعد قاصرة على األشياء  -2

، بحيث يمكن أن تشمل أشكاالً متنوعة 4المادية، وإنما أصبحت فكرة متسعة ومتنوعة

عنوية وإن لم تكن عمالً ذهنياً فالقانون يمنح الشخص حق الملكية على األشياء الم

 . 5..كالحقوق الواردة على المحل التجاري

   ،إن مصدر حق الملكية وحق المؤلف، هو مصدر واحد أال وهو العمل: مصدر الحق -3

 . 6فاألول ناشئ عن عمل مادي بينما اآلخر عن عمل فكري

التي كانت تتسم  بل هو من بقايا صفة اإلطالق، ال يعتبر التأبيد من جوهر حق الملكية، -4

، إال أن االتجاه السائد هو الذي 7بها الملكية في الماضي تحت تأثير المذهب الفردي

                                                 
حق المؤلف النماذج المعاصرة لحق المؤلف ووسـائل  : وانظر كنعان، نواف 45، صمرجع سابق: مأمون، عبد الرشيد 1

 .71، ص2009. ثقافةدار ال: عمان. ط ا. حمايته
، فيتحقق عنصر االستعمال ألن المؤلف هو الشخص الوحيد الذي يستطيع أن 46ص مرجع سابق،: مأمون، عبد الرشيد  2

، والتصرف يوجد عندما يقوم المؤلف بحوالة ..يبتكر المصنف،واالستغالل موجود حيث يستطيع أن يقوم بنشر المصنف

: وانظر شنب،محمد لبيب 337- 336ص :مرجع سابقالمنعم فرج،  دوانظر عب .المصنف إلى الغير أو بتدمير المصنف

 .دار النهضة العربية : بيروت. بدون طبعة. مبادئ القانون
  . 73، صمرجع سابق: كنعان، نواف 3
  .  1527، فقرة 1إلى جوسران، المرجع السابق، ج مشيراً 47- 46صمرجع سابق، : دمأمون، عبد الرشي  4
 .دروس الحقوق العينية األصلية: ، مشيرا إلى جميل الشرقاوي47ص ،المرجع سابق  5
  .79، صمرجع سابق: وانظر هارون، جمال 48\47ص المرجع السابق، 6
 .32، صمرجع سابق: الفتالوي، سهيل 7
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فليس في المصنف ما يحتم تأبيد هذا  يهدف إلى تقييد مصلحة الفرد لصالح الجماعة،

 .1الحق

القائل أن الفقه اإلسالمي كان سباقاً عندما جعل الملكية الفردية بصواب الرأي ورأيت 

بحيث تحقق مصلحة الفرد والمجتمع معاً  مصونة محترمة، ولكن لها وظيفة اجتماعية،

فكانت أفضل وأكثر مالئمة للتطورات الحديثة من النظريات التي اعتنقت المذهب 

  . 2الفردي أو األخرى التي اعتنقت المذهب االشتراكي

وهو  ع في ملكيته،يكون قد أشرك المجتم عندما يقوم المؤلف بنشر مصنفه إلى العامة، -5

بذلك قد قام بإنماء الثروة الفكرية للمجتمع ومقابل ذلك خّوله المجتمع بعض الحقوق لفترة 

 .3معينة فقط

وإذا كانت األخيرة "استند أنصار النظرية أيضاً إلى أن الفكر ال يرفض كل أنواع الحيازة، -6

في ذاتها بالنسبة فإنها  شرطاً ضرورياً من أجل إعطاء وصف الملكية على حق المؤلف،

وفي الرابطة  ألن لها أساساً معنوياً تماما كما في إرادة الحائز،، لألشياء غير مادية

 .4"القانونية التي توجد بينه وبين الشيء محل الحيازة

  :االنتقادات التي وجهت لنظرية حق المؤلف حق ملكية:  ثالثاً 

  :وجهت لهذه النظرية انتقادات من أبرزها

 القصدأما إذا كان ... ،5"المؤلف بالملكية األدبية هو على سبيل المجازإن وصف حق " -1

ذلك أن الشيء غير المادي هو شيء ال يدخل  في ، حقيقي فهذا محل نظر أنه حق ملكية

                                                 
 .26إلى سهيل الفتالوي، ص مشيراً ،80مرجع سابق، ص: هارون، جمال 1
جامعـة  .ألقيت على طلبة الدراسات العليا قسم القانون الخـاص  . ألصليةمحاضرات في الحقوق العينية ا: مصلح، علي 2

  . 2010-2009النجاح الوطنية  الفصل الدراسي الثاني سنة 
 .48ص مرجع سابق،: إلى تركي صقر، ومأمون، عبد الرشيد مشيراً 80ص مرجع سابق،: هارون، جمال  3
 ، مشيرا إلى صالح الدين مرسي 80ص: مرجع سابقال وانظر هارون، جم 47ص مرجع سابق،: مأمون، عبد الرشيد 4
 .52، صالمرجع السابق 5
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الشيء  فهو بالتأكيًد يختلف في طبيعته عن ،الحس وال يدرك إال بالفكر المجردعالم 

شيء من  الحق فإن موضوع الملك دائماًموضوع أما و .1المادي الذي يدرك بالحس

فيه فاستعمال لفظ الملك أما ، ذلك عكسإن كان و، مجسم ظاهر، قابل للحيازة األشياء،

 .2كثير من التجوز بالنسبة لحق المؤلف

أما طبيعة حق المؤلف  ،فالملك دائم ومؤبد ،3حق المؤلف مع طبيعة الملكتتنافى طبيعة  -2

ثم تصبح ملكاً للجماعة أي تسقط  ،من السنين بعد وفاتهعدد مؤقتة بحياة المؤلف وفهي 

  .4في الدومين العام

يرد أنصار نظرية الملكية بأن التأقيت هنا يرجع إلى زوال المحل الذي يرد عليه و

فالهدف من تأقيت حق المؤلف هو ضمان مدة معقولة يستفيد منها المؤلف من ثمار ذهنه  ،5الحق

وإن كان حق المؤلف يتضمن عناصر الملكية فهذا ليس  ،مك العاذهنه ثم تسقط بعدها في المل

وحق المؤلف ينفر من ، بطبيعتهتكون كافياً ليطلق عليه وصف الملكية فالعبرة في وصف الحق 

ومن ثم فقد  ،السنهوري أن الفكر لصيق بالشخصية بل هو جزء منها الدكتور يرىو. 6الملكية

  .7ي،كما أن الفكر حياته في انتشاره وذيوعهوجب تقييد نتاج الفكر بهذا االعتبار األساس

فهو  أن حق المؤلف ال يمكن أن يكون مؤبداً كحق الملك،فيرى  الدكتور القاضيأما 

ص إنسان به مدى اختّ إذاأما ملكية الفكر ف بل إنه واجب،، ائز في ملكية األشياء التي تقبلهج

                                                 
منشـاة  : اإلسـكندرية  .حـق الملكيـة  . بدون طبعة . 8ج. لوسيط في شرح القانون المدنيا: السنهوري، عبد الرزاق 1

 .14الكتاب األول، ص مرجع سابق: وانظر القاضي، مختار 239ص 2004. المعارف
 .15-14صرجع سابق الكتاب األول، م: القاضي، مختار  2
  .15ص سابق الكتاب األول، الرجع مال  3
 مرجـع سـابق   : القاضي ، مختار وانظر  54-53ص  مرجع سابق: مأمون، عبد الرشيد وعبد الصادق، محمد سامي 4

  .15ص
  53.ص المرجع السابق،: مأمون، عبد الرشيد وعبد الصادق، محمد سامي 5
  .54ص المرجع السابق، 6
  .240،  ص2004، ط مرجع سابق: السنهوري، عبد الرزاق 7
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 فالمؤلف ليس هو المبتكر ،1نيةودمار للحضارة اإلنسا ،فيه ضرر لجماعة البشركان الزمان 

بجهد من  أفادوإذا كان قد أفاد من سيأتي بعده، فقد  .وهو لم يبتدعها من العدم، الوحيد للفكرة

إال أن  ،2فالفكرة وجدها من التراث الفكري لألمة، والمؤلف لم يخلق إال الشكل الخارجي، سبقه

ه ال يستطيع أن يقصر نفسه على إال أن"... : قولغير ذلك حين ي الدكتور محمد فهمي يرى

استعمالها كمالك الشيء المادي ألنه متى أبرزها في أي صورة كانت يفقد حق المؤلف أحد 

  .3..."دعائم الملكية وهي سلطة االستعمال الفردي

أهملت هذه النظرية الجانب األدبي للمؤلف بصورة مباشرة ، لتعارض هذا الحق مع   -3

وقعت فيه النظرية الذي في الخطأ تقع فهي لذا  ،4بخصائص حق الملكية في الغال

  .5الشخصية ألنها لم تر إال جانباً واحداً من الحقيقة

نصاً يعّرف طبيعة حق المؤلف  ولم يضمن ،لم يتقيد المشرع المصري بنظرية معينة

أن هذه النظريات وأمثالها تخضع  وبخاصةالقانونية وترك ذلك الجتهاد القضاء ولرجال الفقه 

ومع ذلك فقد عنّي المشرع بإبراز حق  ،...دائم يتصل بتطور الجماعة اإلنسانية ذاتها تطورل

المؤلف في صوره المعنوية واألدبية و المادية أيضاً مراعياً في ذلك اعتبارين أساسين هما حماية 

  .6نشاط اإلنسان الفكري وتأمين مصلحة الدولة

                                                 
 .466، ص1، مشيرا إلى رينوار ج16، صمرجع سابق: القاضي، مختار 1
 .55ص مرجع سابق،: مأمون، عبد الرشيد وعبد الصادق، محمد سامي 2
ايـة المجلـس األعلـى    من الحلقة الدراسية األولى القانون والعلوم السياسية تحت رع حق المؤلف: فهمي، محمد صادق 3

أما في عالم التأليف والنتاج العقلي "  20ص 1960\10\27-23من . القاهرة . لرعاية الفنون واآلداب والعلوم االجتماعية 

  فالفكرة واالبتكار واإلنشاء ال توتي ثمارها إال بذيوعها وانتشارها دون أن يؤثر ذلك في حق صاحبها في استغاللها  
   . 58-57ص مرجع سابق،:  الحق األدبي للمؤلف: وانظر مأمون، عبد الرشيد 82ص  سابق، مرجع :هارون، جمال 4
  .58صمرجع سابق، : مأمون، عبد الرشيد 5
، الحديث عن قانون رقم 19ص  حقوق المؤلف،: وانظر فهمي، محمد صادق 109ص حقوق المؤلف،: أرقش، موريس 6

  . 1954لسنة  354رقم 
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 82حقوق الملكية الفكرية الجديد رقم  أما في مصر ففي القانون الحالي قانون حماية

كييف لحق المؤلف من يالحظ أنه بالرغم من تسميته التي قد توحي للبعض بأنها ت  2002لسنة 

أنه تكييف وبخاصة لقانون في محتواه يستبعد مثل هذا التكييف في اإال أن المتأمل  ،قبيل الملكية

من مواد الكتاب الثالث منه الخاصة بحق  مهجور، كما أنه لم يشر إلى كلمة ملكية في أي مادة

  .1مما يؤكد رفضه لهذه النظرية المؤلف

فهو يتنافى مع طبيعة حق الملكية التي  أن حق المؤلف ليس حقاً للملكية،يتضح  مما سبق

فحق الملكية حق دائم جامع مانع، فمن حيث الديمومة هو مؤقت بمدة زمنية  في القانون،وردت 

فالحق المالي حق مؤقت أما حق  من السنين،بعدد المؤلف وبعد ذلك  معينة هي طيلة حياة

المؤلف في نسبة مصنفه إليه أو دفع االعتداء عنه أو سحبه أو تعديله، هو حق دائم لصيق 

 لم تقدم نظرية الملكية حالً شافياً لدى فقهاء القانون فكان حتماً ولزاماًًو بالمؤلف كالنسب واألبوة،

هذا ما سأتناوله في الفرع وأن حق المؤلف حق شخصي  ترى دة أخرى أن تظهر نظرية جدي

  .الثاني من هذا المبحث

  : النظرية الشخصية: الفرع الثاني

تقوم النظرية و ،2نشأ لدى الفقه الفرنسي نظرية أن حق المؤلف من الحقوق الشخصية 

 :بأنها الشخصية يمكن تعريف الحقوق و الحقوق العامة حقوق الشخصية،اعتبار الشخصية على 

مجموعة القيم التي تثبت لإلنسان باعتبارها مقومات شخصية فهي بهذه المثابة الحقوق التي تكفل 

وحقه في أن ينسب إليه نتاج ذهنه العلمي  ... للشخص حماية شخصيته في مظاهرها المختلفة،

  .3"أو األدبي أو الفني

                                                 
 .58ص مرجع سابق،: دق، محمد ساميمأمون، عبد الرشيد وعبد الصا 1
صحيح أن أول من نادى بها كان العالمة كانت إال أن الفقيه الفرنسي برتـو   23، صمرجع سابق: مأمون، عبد الرشيد 2

 .كان أول من تبناها
، وقد سميت هـذه  319، ص1979. العربية ةدار النهض: بيروت. بدون طبعة. أصول القانون: الصدة، عبد المنعم فرج 3

الحقوق بالحقوق العامة لكونها تثبت للناس كافة، فال يختص بها شخص دون غيره وسميت بحقوق الشخصية ألنها تعتبـر  

في حقيقتها مجموعة القيم التي بها يتوافر اإلنسان على مقومات شخصيته، إذ هي تهـدف إلـى حمايـة الشخصـية فـي      

 . اإلنسانعناصرها المختلفة كذلك سميت بالحقوق الطبيعية أو بحقوق 
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تي تتعلق بالكيان األدبي أو من أنواع حقوق الشخصية الحقوق الحق المؤلف  عتبرتو

المعنوي للشخص فهي من مظاهر شخصيته فكما أن للشخصية مقوماتها المادية فلها كذلك 

به عن  زإن لكل شخص شرفه وأسراره وأفكاره وما يتمي ،...مقوماتها األدبية أو المعنوية 

  .1غيره

   :مضمون النظرية: أوال

اً من شخصية المؤلف التي يمتزج بها اعتبرت هذه النظرية أن المصنف ليس إال جزء  

وقد  ،2فهي أول من سلط الضوء على الجانب الشخصي في حق المؤلف وال يمكن فصله عنها،

أن الشرطين من التي ترى تبنى الفقه الفرنسي هذه النظرية نظراً لقصور نظرية حق الملكية 

حق المؤلف يجعل  فلذلك ،...أجل وجود الملكية الحيازة المادية والمحل المادي غير موجودين

أسست هذه النظرية على أساس أن المصنف ليس ماالً وإنما هو ، وقد 3من حقوق الشخصية

وهذه األفكار تكّون جزء من الشخص الذي  أفكار عّبر عنها المؤلف في الشكل الذي أراده،

ر بتشويه تنشأ رابطة بنوة بينهما وعندما يقوم الغي نتصورها وتستمد منه شهادة ميالدها حي

  .4من حق المؤلف مقاومة هذه األعمال بدعوى كتلك التي تحمي الشرف واالعتبارفالمصنف 

تأييد هذه النظرية  بيرارد Berardحاول الفقيه ، وكثيرة تعرضت هذه النظرية النتقادات

ومنطقياً ال يمكن الفصل  ،لفذهب إلى أن الحق األدبي هو األساس لحق المؤ نحي ،والدفاع عنها

  ،ًء ثانوين الحق األدبي والحق المالي فهناك رابط بينهما مع عدم إغفال أن األخير شيبي

 ،...ل السماح له بالنهوض بشخصيته أن بعض الحقوق تعطى للفرد من أجالفقيه على واستند 

  .5أرجع هذا الحق في جذوره العميقة إلى فكرتي الحرية والمسؤوليةوقد 

                                                 
  .322ص مرجع سابق،: الصدة، عبد المنعم فرج 1
:  ، أول من نادى بهذه النظرية الفيلسوف كانت،  وانظر القاضي، مختار23ص مرجع سابق،: مأمون، عبد الرشيد 2

 .17، صمرجع سابق الكتاب األول
 .ةهذه النظري) برتو(تبنى الفقيه الفرنسي  24صمرجع السابق، : مأمون، عبد الرشيد 3
 .المرجع السابق نفسه 4
 .27-26ص المرجع السابق، 5
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وهو االبتكار  بيعة حق المؤلف على محل الحق،اعتمدت هذه النظرية في تكييف ط

الذهني الذي يعتبر جزءاً من مظاهر نشاط الشخصية اإلنسانية، ويتجسد هذا اإلنتاج بشكل فكرة 

أما العنصر المادي الذي يستقر فيه اإلنتاج الذهني فليس إال مظهراً مادياً  ابتدعها  المؤلف،

  .1لتداول هذا اإلنتاج ونشره

  :التي قامت عليها النظرية الشخصية الحجج :ثانياً

ركّز أنصار هذه النظرية على أن محل حق المؤلف ليس هو الجسم المادي الذي نراه   . 1

وأن الجانب " ،2ولكن هو الفكرة األدبية أو الفنية التي يشتمل عليها المصنف بحواسنا،

  .3"المادي هو نتيجة مجردة لممارسة المؤلف حقه الشخصي

وال  ،لذلك فهو ال يقبل االنفصال عنها ونتيجة لف يعتبر جزءاً من شخصيته،إن حق المؤ  .2

  .4وال يقبل الحوالة يقبل الحجز عليه،

أنه ال يمكن ، ويؤكد أصحاب الحجج يؤثر على حقوق المؤلف المالية إن هذا الحق ال  . 3

ح المالية مهما بلغت األربا ،راً من عناصر الذمة الماليةاعتبار حق المؤلف في ذاته عنص

  .5التي يجنيها المؤلف

إن تقليد أو تشويه المصنف أو أي اعتداء يشكل اعتداء يمس شخصية المؤلف هو    . 4

  .6اعتداء يمس الشرف واالعتبار

                                                 
  . 77، صمرجع سابق: وانظر كنعان، نواف 86، صمرجع سابق: هارون، جمال 1
 مرجـع سـابق  : وانظر مأمون، عبد الرشيد و عبد الصادق، محمد سـامي  39، ص مرجع سابق: مأمون، عبد الرشيد 2

 .34ص
 .35، صمرجع سابق: أبو بكر، محمد  3
 .39ص مرجع سابق: و انظر مأمون، عبد الرشيد 36-35ص رجع السابق،الم 4
 .18صمرجع سابق الكتاب األول : القاضي، مختار 5
، أيد القضاء المصري فكرة ارتبـاط  35ص مرجع سابق: وانظر أبو بكر، محمد 86ص مرجع سابق،: هارون، جمال 6

" حقوق المؤلف األدبية هي حقوق ترتبط بشخصـيته " 38، صمرجع سابق: حقوق المؤلف بشخصيته، المتيت، أبو اليزيد

 .1937فبراير 18استئناف مختلط 
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  : المآخذ التي وجهت لنظرية الحقوق الشخصية: ثالثاً

 وقد  لف،ألنها لم تقدم التكييف الصحيح لحق المؤكثيرة  تعرضت هذه النظرية النتقادات

بالغت في الحق  حينفإذا بها تقع في تناقض  ،أ الذي وقعت به نظرية حق الملكيةوقعت في الخط

التي  من أبرز االنتقاداتو ،1بالغت في الحق المالي التيفعلت نظرية حق الملكية  كما األدبي،

  :تعرضت لها

كما أنها تفيد  ،2الماديأنها غير متوازنة من حيث تغليبها الجانب األدبي على الجانب     . 1

وتضر بمصالح المتعاملين معهم بل وبمصلحة الدولة  جمهور المؤلفين دون غيرهم،

نفسها، حيث يصبح من المتعذر إخضاع مثل هذا الحق وقد امتزج بشخصية صاحبه 

  . 3الستيالء الدولة عليه عند الحاجة

فحماية المؤلف ليست إال  لف،الصواب عندما أكدت حرية العمل للمؤهذه النظرية جانبت     .2

شكالً من أشكال حماية الحرية الفردية وتكون في مرتبة معادلة لحماية الشرف 

جعلت فكرة محدودة تماماً مثل الشخصية الفكرية تذوب في فكرة أكثر وقد  واالعتبار،

  .  4اتساعاً هي الشخصية اإلنسانية

عدم قابلية حق المؤلف وهو على مبدأ أساسي  تقوم ، ألنها مع الواقعهذه النظرية ال تتفق     .3

الفقه القضاء مجمعين على أن يرى  بينما للحوالة بعد أن ربطته بشخصية المؤلف،

ومن أجل ذلك يمكن أن يتنازل عن  للمؤلف الحق في أن يتقاضى الفوائد عن عمله،

  .5جانب من حق المؤلف

                                                 
 .97ص مرجع سابق،: سلطان، ناصر 1
،  أنها تبرز هذا الجانب في مظهر 18ص مرجع سابق،:  ، وانظر القاضي، مختار78ص مرجع سابق،: كنعان، نواف 2

 .قوي يطغى على المظهر المادي
  .وما بعده 236، ديبوا بند 19، صبقمرجع سا: القاضي، مختار 3
  .35ص مرجع سابق: مأمون، عبد الرشيد وعبد الصادق، محمد سامي 4
 .35ص المرجع السابق، 5



24 

وسلك  والتنازل عنه للغير، عن تبرير مكان الحجز على حق المؤلفالنظرية عجزت    .4

فيذكرون أن الحجز على " مبررات غير منطقية في سبيل تبرير جواز الحجز،ها أصحاب

حيث يكون اإلنتاج قد ثبت في شكله النهائي بشرط أن  حق المؤلف بعد وفاته جائز،

  .1"يكون المؤلف قد سبق له نشر مؤلفه

ا الحق بعد موت صاحبه وفناء شخصيته ما لم تستطع هذه النظرية أن تبرر كيف ينتقل هذ   . 5

تبرير ذلك بأنه النظرية  حاولتوقد  بهذه الشخصية وخاصة قبل النشر؟تصالً دام م

  .2استثناء نص عليه القانون خروجا على القواعد العامة

تخلط هذه النظرية بين االبتكار الذهني وبين نتاجه وتخلط بين العمل وما يؤدي إليه من    . 6

ما أن شخصية المؤلف تختلف عن العمل االبتكاري عندما يخرج إلى حيز ك نتاج،

  .3الوجود

  : مذهب االزدواج: الفرع الثالث

ظهر أن كال النظريتين السابقتين عجزتا عن تقديم التكييف الصحيح للطبيعة يمما سبق 

واحد  أي أن للمؤلف حقّين ال حق" القانونية، لذلك ظهرت نظرية أخذت بازدواج حق المؤلف،

فهو  :وأما الحق الثاني)  (Dorit Moralفهو حق أدبي ويسمونه:أما الحق األول ،على مؤلفه

  .4"ويعبر عنه بالملكية األدبية مادي كحق الملك،

                                                 
 .19-18صمرجع سابق، : القاضي، مختار 1
  .19، صرجع السابقمال 2
 .36، صمرجع سابق: أبو بكر، محمد 3
، وانظر مأمون، عبد الرشيد، 69ص مرجع سابق،اهللا، وانظر إسماعيل، عطا  19، صمرجع سابق: القاضي، مختار 4

، يعتبر حكم محكمة النقض الفرنسية في دعوى لكوك نقطة تحول مفصلية في مجال حق المؤلف، 50ص: مرجع سابق

حيث نادت المحكمة ألول مرة بازدواج حق المؤلف معلنة أن ذلك الحق يتكون من عنصرين هما الحق المانح لالستغالل 

ل بواسطة القانون للمؤلف وبعد وفاته ألسرته، وهو مال يدخل في التعامل، ويخضع عندما ال يوجد نص عكسي الذي يخّو

لقواعد القانون المدني بشرط أن تكون متفقة مع الطبيعة الخاصة لهذا الحق ثم وضحت إلى جانب ذلك تمتع المؤلف بالحق 

ومن هنا نشأت " ط أال يضر بالغير عند ممارسته لهذا الحق األدبي الذي يخّوله السلطة في تعديل مصنفه أو سحبه بشر

 .لدعاوى المختلفة التي عرضت بعدهانظرية االزدواج مع اإلشارة إلى أن محكمة النقض تمسكت بهذه النظرية في ا
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الحق اللصيق : "ويمكن تعريفه بأنه أن للمؤلف حقين األول األدبي،مما تقدم يتضح و

زل عنه وال يسقط بالتقادم، وأي تصرف بشخصية المؤلف الذي ال يجوز التصرف فيه أو التنا

ويمكن تعريف  ،1"به يظهر إبداعه الفكري، وأنه امتداد لشخصية المؤلف ويرد عليه يعد باطالً

ذلك الحق الذي يعبر عن االعتراف للمؤلف بإمكانية الحصول على نصيب "بأنه : الحق المالي

فهو إذن حق تمثله االمتيازات ، هلمتحصل من انتفاع الجمهور بمصنفمعقول من العائد المالي ا

  .2"المالية التي يحصل عليها المؤلف من استغالل مصنفه

 من حيث لذلك سأقوم في هذا المبحث بدراسة نظرية االزدواج في الفرع الثالث 

  . مفهومها مضمونها وتقديرها وآثارها

  :نشأة النظرية ومفهومها: أوالً

تتكون من الحق و يعة مزدوجة خاصةيرى أصحاب هذه النظرية أن لحق المؤلف طب

والحق المالي وهو الذي ينتفع به المؤلف مالياً  وهو الذي يرتبط بشخص المؤلف، األدبي،

  .3بثمرات نتاج ذهنه إال أن كل حق من هذه الحقوق مستقل عن الجانب اآلخر

  : تقدير نظرية االزدواج: ثانياً 

  :في الفقه المصري: أوالً

لقي وقد  ،4مصرفي  ماجحة في الفقه والقضاء سواء في فرنسا أالنظرية الر د هذه تع

  قهذا التكييف مناصرين كثيرين من الفقه المصري ولكنهم ذهبوا إلى تكييف الحق المالي بأنه ح

بأنها حقوق من نوع خاص ذات طبيعة مزدوجة "يرى الدكتور حسن كيره و، 5احتكار لالستغالل

                                                 
. مجلة مؤتة للبحوث والدراسات. 1992لسنة  22قراءة في قانون حماية حق المؤلف األردني رقم : خاطر، نوري 1

  .378ص ،1997، 1العدد ،12مجلدال
  .370-369ص مرجع سابق،: مأمون، عبد الرشيد وعبد الصادق، محمد سامي 2
  .40- 39، صمرجع سابق: أبو بكر، محمد  3
 .78صمرجع سابق : مأمون، عبد الرشيد 4
 .مشيرا إلى عبد المنعم البدراوي وحسن كيره ،76ص ،سابقالرجع مال 5
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يعبر عن الجانب الفكري لشخصية  فهوالحق المعنوي أما  تجمع بين حق معنوي وحق مالي،

 ، بينما يعبر الحق المالي عن الجانب المادي الستغالل المصنف صاحب الحق الذهني أو المؤلف،

من الحقوق الشخصية  ومن هنا كان الحق المعنوي باعتباره حق أبوة على نتاج فكري معين حقاً

لي باعتباره حق احتكار موقوت الستغالل اثر ذهني بينما كان الحق الما ،...ال يقوم بمال هوو

الحقوق العينية والحقوق معين حقا من الحقوق المالية يندرج في سلكها مستقال إلى جوار 

  .1"الدائنية

قرب إلى الوصف منه إلى أفهو لم يصل إلى أعماقه وهو ، إال أن هذا الرأي محل نقاش

يمكن رده إلى القانون وعروف في القانون المدني كما أن لفظ االحتكار مصطلح غير م، 2التكييف

  . 3اإلداري

كّيف الحق األدبي  ن وقد أيد نظرية االزدواج عدد كبير من الفقهاء منهم السنهوري حي

والذي يبقى بعد وفاة المؤلف حتى لو  الذي ال يقبل التنازل عنه، على أنه من حقوق الشخصية،

يرى و .4أما األخير فقد رآه حقاً عينياً على منقول، الماليالتي حددها القانون للحق  انقضت المدة

حق عيني أصلي مستقل عن حق الملكية هو  السنهوري أن حق المؤلف ليس حق ملكية إنما

  .5كونه يقع على شيء غير ماديلبماله من مقومات خاصة 

 أن يركز ألجدر بالسنهوري،الذي يرى أّن ا رأي العالمة عبد الرشيد مأمون وأوافق

أن هناك حقاً أدبياً وآخر مالياً وأن كل منهما منفصل عن إذ  ،تماما في طبيعة حق المؤلف

ألن ، على منقول ينقصه الكثير من الدقةأنه حق عيني على  اآلخر، كما أن تكييفه للحق المالي

                                                 
منشـأة  :  اإلسـكندرية  . ط .ب 1ج. الحقوق العينية األصلية أحكامها ومصـادرها  لمدنيأصول القانون ا: كيره، حسن 1

   62-61ص.  1963. المعارف
  . ، مشيراً  إلى إسماعيل غانم77صمرجع سابق، : مأمون، عبد الرشيد  2
 .77ص سابق،المرجع ال 3
 .305ص ، 2004، طمرجع سابق:  ، وانظر السنهوري، عبد الرزاق79ص مرجع السابق،ال 4
 .   241ص 2004، طمرجع سابق: السنهوري، عبد الرزاق  5
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كما أن حق المؤلف  ،1الحقوق العينية وردت على سبيل الحصر ولم يذكر هذا الحق من ضمنها

  .2صب على أموال مادية وإنما محله شيء فكريال ين

حق عيني يمنح المؤلف سلطة مباشرة على هذا الحق نوري خاطر يرى  إال أن الدكتور

إال أنه يتميز عن  مصنفه، ويكون ذلك بالتصرف فيه بجميع التصرفات المعترف بها قانوناً،

مؤقت ينقضي بمرور زمن  أنه حق :األولى الحق العيني المعروف بالقواعد العامة بميزتين،

أنه ال يكتسب بطرق اكتساب الملكية المعروفة في القواعد العامة فهو  :والثانية .حدّده القانون

الرأي السائد يقول إّن إال أن عطا اهللا إسماعيل  .3يكتسب مباشرة عن طريق اإلبداع الفكري

من المال المعنوي ويمكن  أنه حق من نوع خاص كما تقدم يكون طائفة معينة على اعتبار بشأنها

  .4تقسيم الحقوق إلى حقوق عينية وشخصية ومعنوية

الفقه الذي يرى بازدواج حق المؤلف حول الحق المالي فهناك اتجاه  انقسم  في مصرو

رأي آخر يرى أنه هناك و ،5حق ملكية حقيقية حتى إذا نقصه التأبيد يرى أن الحق المالي هو

رأّي الدكتور عبد الرشيد مأمون بأن صواب وأرى  .6ب الماليحق احتكار لالستغالل في الجان

التمتع بهذا الحق ، ألن والقت تأييد الفقه والقضاء نظرية االزدواج هي التي أصابت كبد الحقيقة،

فاإليداع القانوني هو مظهر كاشف للحق وليس ، ال يتوقف على استكمال أية إجراءات شكلية

                                                 
    .79مرجع سابق، ص :مأمون، عبد الرشيد  1
  .79ص سابق،المرجع ال 2
  .380ص مرجع سابق،: خاطر، نوري 3
الحلقـة  القانون والعلوم السياسـية  . معالم وموجهات في تكوين الفكرة األدبية والفنية وفي تحليلها: إسماعيل، عطا اهللا 4

  .72-71، ص1960 10\27-23الدراسية األولى المنعقد من
مشيرا إلى عبد المنعم الصدة  ومحمد كامـل   2، الهامش رقم 241،  ص2004ط مرجع سابق: السنهوري، عبد الرزاق 5

نوعـه  وانتهينا فيما تقدم إلى أن الحق المعنوي أياً  كـان  " 371، صمرجع سابق :مرسي وانظر الصدة، عبد المنعم فرج

  .ليس إالّ  صورة خاصة للملكية يرد فيها الحق على شيء معنوي ومن ثم يعتبر حق المؤلف حق ملكية
 .مشيراً إلى حسن كيره وسليمان مرقس 2، الهامش رقم 241ص المرجع السابق، 6
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من السنين بعد  لعددوق المقررة للمؤلف تمتد طوال حياته وكما أن مدة حماية الحق ،منشئ له

  .1وفاته

وهو الحق الذي تم تجاهله كثيراً   ،من الواجب االهتمام بالحق األدبي في حق المؤلفو

. 2فإننا ال نعطي الحق األدبي والحق المالي ذات الدرجة من المساواة ،وإن كنا نؤيد االزدواج

ذا الحق وجهين أحدهما أدبي، واآلخر مالي يخول صاحبه بتحليل حق المؤلف يتضح أن لهو

ً  لصيقاً بشخصيته، فتكون له أبوته  مزايا أدبية يراد بها حماية المصنف باعتباره ابتكاراً ذهنيا

مزايا مالية تتيح له االستئثار بثمرات عقله ومجهوده المالي فيكون له بوالهيمنة عليه، كما يخوله 

  .3احتكار استغالل مصنفه

  : 1911موقف قانون : ثانياً 

قد أخذ بنظرية وفقد كان سباقاً للفقه الفرنسي، ، موقفاً متقدماً 1911موقف قانون يعّد 

بأن حق المؤلف الذي يرى  1911نجليزي الشارح لقانون وهو ما يراه بعض الفقه اإل االزدواج،

الحقوق في ه يؤثر وهذا بدور ،Copy right is personal property"4"يعتبر ملكية شخصية 

لكن المصنفات غير  القابلة لالنتقال إلى الدائنين، فحق الدائنين ينتقل على المصنفات المنشورة،

ألن هذا الحق ذو طبيعة شخصية ال يملك  .المنشورة ال تنتقل للدائنين بالرغم من إفالس المؤلف

                                                 
  . 81-80ص مرجع سابق،: مأمون، عبد الرشيد، وعبد الصادق، محمد سامي 1
  .81ص سابق،المرجع ال 2
 .371ص مرجع سابق،: دة، عبد المنعم فرجالص 3
4  P121 Copinger , W ,A ,and Easton, J,M.: op.cit  

It was expressly so provided by the literary copy right Act, 1842, s.25 there is no express 
provision to the effect in the Act of 1911, but it clearly is personality.  

 And see Bowker, Richard Rogers: op.cit,p1-2    قال اللورد سانت ليونارد قضية جيفريس و بووسي انه ،

ينتجها من هذه  نعندما نتحدث عن حق المؤلف فيجب أن تفرق بين الحق المجرد في المخطوطة وأي نسخة هو يختار أ

  . سخ مضاعفة حصرياً من أي شخص المخطوطة تماماً مثل المنقوالت الشخصية باإلضافة إلى حق عمل ن
Said lord st Lenards in the case of Jeffrys V Boosey in 1854 " were are taking of the right an 
author, we must distinguish between mere right to his manuscript, and to any copy which he 
may choose to make of it, as his property, just like any other personal chattel and the right to 
multiplying copies to the exclusion of every other person, nothing can …  
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 مؤلفه أو رؤيته قبل النشر،الدائنين في أي حال من األحوال إرغام أو إجبار المؤلف على إنهاء 

  .1وال ينتقل هذا الحق للدائنين أو للحارس القضائي في حالة إفالس المؤلف

 بووسيضد  جيفريس قضية في ايرللمستشار في المحكمة العليا االقاضي  قال وكما

Jeffrys V Boosey  الملكية في للحقوق موازيا يعتبر أعماله في للمؤلف الحق إن: 1854سنة 

 طباعة مرحلة خالل التحكم عملية من شمولية أكثر ويعد الشخصية، الممتلكات من رهاغي فيو

 يذكره الذي المؤلف حق كذلك وهو والنشر، الطبع في للحق المحدود المعنى هو وهذا المنشور،

  .2آلن األساسي القانون

يعني هو أن من يمتلك المخطوط ملكية مادية ال   جعلى أنه حق متميز مزدوٍألدلة ومن ا

سنة  وشيبير كوينزبيري دوق وقد حكم القضاء البريطاني في قضية أن له الحق في تقرير النشر

 الجزء طباعة من منعهم مما "جوايين" اسم يحمل الشخص ممثلي ضد اًتم منح إنذار نحي،1785

 أن المحكمة وقالت جوايين، إلى منه نسخة أعطيت والذي كالرندون، اللورد تاريخ من الثاني

. الطباعة في التكرار عن تنتج التي األرباح باستثناء شكل بأي منها االستفادة في الحق وايينلج

 الرسالة مستقبل ن، إمتكرر بشكل قيل حيث الرسائل، قضية خالل من جيداً موضحة النقطة هذه

في  أنه نتذكر أن ويجب النشر، حق له ليسألول وهلة  ولكن والورق الحبر في الملكية حق لديه

 خالل من بل المادة توصيل خالل من فقط ونشر طبع حق أي تعيين يمكن ال الجديد قانونلا

  .3أيضا نفسها الكتابة

                                                 
1  Ibid, p121  
2 Ibid, p23  

Jeffrys V Boosey 1854" The nature of the right of an author in his works is analogous to the 
rights of ownership in other personal property, and is far more extensive than the control of 
copyright after publication in print, which is the limited meaning of copyright in , Its common 
acceptance and which is the right of an author to which the statue of Anne, relates. Thus is after 
composition the author chooses to keep his writings private, he has the remedies for wrongful 
abstraction of copies analogous to those of an owner of personality in the like case. He may 
prevent publication; he may require back the copies wrongfully made, he may sue for damages 
if any are sustained. 

3  Copinger, W, A, and Easton, J,M.: op. cit:p 23-24 
Even the owner ship of the  manuscript or other material article does not necessarily imply 
aright in the owner to publish it. Thus, in the case of Duke of Queensberry V. Shebbeare 1785, 
an injunction was granted against the representatives of a person of the name of Gwynee, 
restraining them from printing the second part of Lord Clarendons history, a copy of which had 
been lent or given to Gwynee, the court being of opinion that  Gwynee might make every use of 
it, except the profit of multiplying in print this point is well illustrated by the case of letters, it 
having frequently been held that the receiver of a letter has the property in the ink and paper, but 
not , prima-facie, the right of publication. 
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فالمؤلف له ، ملكية الفكرية هي حق طبيعي موروثال) Bowker(بوكركما أورد رأي  

ل من قبل الدائنين على أنها أصو هالسلطة المطلقة على العمل غير المنشور وال يمكن استغالل

  .1من دون موافقة المؤلف

تنفيذ من القاضي من قبل الدائنين بحق المالك فيما بتعلق لعملية تؤخذ لهناك  ال يوجدلذا 

من الممكن ) الجعالة(بالعمل غير المنشور، بالرغم من أن بالطبع مبلغ المال المدفوع للمؤلف 

  .2للقاضي بطلب المقرض بطلب حجز تحفظي أو أي إجراء تنفيذي آخر

  Berne Convention:اتفاقية بيرن: لثاًثا

أيدت معظم االتفاقيات الدولية المبرمة في مجال الملكية الفكرية هذه النظرية فقد أيدتها 

على أنه بغض النظر عن الحقوق المالية "مكرر صراحة  6في نص المادة  ،3اتفاقية برن

لمطالبة بنسبة المصنف إليه ا بل وحتى بعد انتقال هذه الحقوق فإن المؤلف يحتفظ بحق للمؤلف،

  ".بشرفه وسمعته أو كل مساس آخر بذات المصنف يكون ضاراً

أنها وضعت  غير ،4إال بحق األبوة وحق احترام المصنف لم تعترف اتفاقية بيرنإّن 

قواعد عامة للحقوق األدبية، وفلسطين عضو في اتفاقية بيرن مما يعني أنها تعترف بالحقوق 
                                                 

.                                                                                                  سأتطرق لها عند خصائص الحق األدبي   1

  op.cit, p3.  :Bowker, Richard   

ال شيء أفضل من أفكار الرجل الخاصة به يمكن أن تسمى ملكية ، إن الملكية الخاصة بأي عمل أو شيء قام به ترجمتها  

الشخص نتيجة لجهده الخاص، إن جهده الخاص الذي قام به عقله ليس أقل إرهاقاً من أي جهد آخر لذا فإنه يستحق حماية 

 .القانون
2   k.B1108.  Copinger , W, A, and Easton , J,M.: op.cit: P121( Edwards V Pickard 1909, 78 L,j      

There would appear to be no process whereby copyright can be taken in execution by a 
judgment creditor of the proprietor               

اتفاقية بيرن لحماية المصنفات األدبية  تعتبر. 84ص مرجع سابق: مأمون، عبد الرشيد وعبد الصادق، محمد سامي 3

والفنية هي أول اتفاقية متعددة األطراف في مجال حقوق المؤلف،حيث أن كافة االتفاقيات التي أبرمت من قبلها كانت 

، ثم 1896\5\4، وكملت في باريس في 1886\9\9تصطبغ بالصبغة اإلقليمية ال الدولية، وقد أبرمت هذه االتفاقية في 

، وفي 1928يونيو  2، وعدلت في روما في 1914\3\10، وكملت في برن في 1908\11\13برلين في عدلت في 

من يوليو   24وأخيراً في باريس في  1967من مايو  14، وفي استوكهولم في 1948يوليو سنة  26بروكسل بتاريخ 

1971  . 
 .379ص مرجع سابق،: خاطر، نوري 4
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وسوابقه التي تعتبر مصدراً من مصادر التشريع فيما لم ينظمه  1911نون األدبية إضافة لقا

  .نجلوسكسونيةالقانون من مسائل، إضافة لمكانة العرف في المدرسة األ

هي حق المؤلف في تقرير واعترف المشرع األردني بأربعة عناصر للحق األدبي وقد 

وحقه في دفع ، ن التداولوحقه في سحب مصنفه م، والحق في نسبة المصنف إليه ،النشر

األدبي قياساً  إلى االعتداء الواقع على مصنفه وبهذا يكون المشرع  قد توسع في مضمون الحق 

ناً دون الحاجة وإذا كان المشرع األردني سكت عن حق تقرير النشر فهو يفهم ضم. اتفاقية بيرن

استثناًء وهذا ما تعترف به  ألنه ال يعقل أن ينشر مصنف دون موافقة مؤلفه إال، إلى النص عليه

كما ، ية شخص ما دون رضاه إال استثناًءال يجوز نزع ملكإذ ، القواعد العامة في القانون المدني

  . 1أن حق المؤلف حق لصيق بشخصيته لم يكتسبه بأسباب كسب الملكية المعروفة

  : العمل الذهني بصفة عامة: لثانيالمطلب ا

والتي ال يوجد حق للمؤلف  ،أركانه التي يقوم عليهاال بد لفهم حق المؤلف من معرفة 

أولهما  ،الذي يقوم على ركنين األثر األدبي أو الفني اإلبداعيركان حق المؤلف هما أ، فإال بها

ن يتم إفراغ الفكرة اإلبداعية في صورة أواآلخر شكلي هو  ،االبتكارأو اإلبداع موضوعي وهو 

قسمته إلى فرعين  وقدفي هذا المطلب العمل الذهني أركان تناول أسو ،2أي المصنف، مادية

  .األول االبتكار والثاني المصنف

                                                 
 .379ص، سابقمرجع : خاطر، نوري 1
 . 33، صمرجع سابق: طان، ناصرسل 2
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   :ركناً للحماية االبتكار :الفرع األول

حرصت قوانين حماية حق المؤلف على التأكيد على ضرورة توافر عنصر االبتكار 

مما يترك األمر  ،اًَن معظمها لم تقدم له تعريفاً محددأإال  ،الذهنيةكأساس لحماية المصنفات 

لم يكن قانون ف ،1لبيان مضمونه وحدوده وحسناً فعلت هذه القوانين، الفقه وأحكام القضاء الجتهاد

قد و ،بل كان سابقاً لها فهو أقدم من بقية تشريعات حق المؤلف،بعيداً عن هذه القوانين 1911

عني األصلي أو المبتكر أو والتي ت  Originalبكلمة االبتكار نص في المادة األولى منه على 

 1911قصد المشرع من إيرادها في قانون وقد  ،وقد تم حذفها من ترجمة درايتون 2األصيل

حتى يتمتع  ،ن يكون العمل إبداعيا مبتكراًأالتأكيد على أهمية  ،وبالتحديد في المادة األولى منه

يتمتع المصنف بالحماية حتى يجب أن تتوفر  لكن أي درجة من االبتكار ،بحماية هذا القانون

 من تعريف االبتكار أوال في الفقه الفرنسي لي نه ال بدأوجدت  لذا التي أوجدها القانون،

  .سالميالفقه اإلو وأحكام القضاء اجتهادات الفقهاءأبين و 1911ثم في قانون، والمصري

  : االبتكار في الفقه الفرنسي والمصري مفهوم.أ :أوال

البصمة الشخصية التي يضعها المؤلف على : "بأنه ه الفرنسياالبتكار في الفقيقصد ب

هو نتاج العمل الذهني الحر الذي يعبر به المبدع " ن االبتكارأآخر إلى  فريق  وذهب"مصنفه 

                                                 
وعرفت محكمة  90وانظر ذات المرجع ص. 88ص ،مرجع سابق: مأمون، عبد الرشيد وعبد الصادق، محمد سامي 1

،إذ قضت  1992النقض المصرية االبتكار في معرض بيان حكم تالوة القرآن الكريم، وذلك في جلسة السادس من يناير 

ة القرآن الكريم على شيء من االبتكار بحيث يستبين أن مبتكرها خلع عليها من متى انطوت طريقة أداء تالو: "بأنه

شخصيته ومن ملكاته وحواسه وقدراته ما يميزها عن غيرها فإنها تكون مصنفاً مما عنته المادة الثانية من القانون رقم 

، الطعن 6/1/1992جلسة راجع حكم محكمة النقض المصرية في ". بشأن قانون حماية حق المؤلف 1954لسنة  354

 .124، ص42ق، مجموعة أحكام المكتب الفني السنة  54لسنة  1462
من ترجمة السير روبرت هاري درايتون مترجم القوانين لحكومة عموم فلسطين الترجمة  Originalتم حذف كلمة  2

التشريع التابعة لجامعة بيرزيت، الرسمية المعتمدة، وهذه الترجمة ذاتها المنشورة على موقع المقتفي منظومة القضاء و

خطر ببال البحث أن تكون محذوفة من الترجمة العربية حيث أنها حذفت من الترجمة العبرية وذلك في بحث ميشيل 

برناك، لذلك قمت بترجمة ذاتية لجميع القانون وتوصل إلى أخطاء كثيرة ضمن ترجمة درايتون، وتقدم بطلب لتسجيل 

  . ح الوطنية وليانجاز علمي لجامعة النجا
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فاالبتكار هو بصمة المؤلف الشخصية على المصنف التي تسمح للجمهور " ،1"عن شخصيته

يرى الدكتور عبد الرشيد و ،2"...من المشهورينبالنطق باسمه بمجرد مطالعة المصنف إذا كان 

خاصة في فرنسا عن النظام بمأمون أن مفهوم االبتكار يختلف في النظام الالتيني و

أي أن المؤلف قد خلع على  ،فاألول يرى أنه البصمة الشخصية للمؤلف ،نجلوسكسونياأل

تركز فيه االهتمام على يفأما الثاني  ،3المصنف شيئا من شخصيته بحيث يرى أثره في المصنف

 مفمفهو، طبع ونشر المصنف دون النظر إلى الصلة الروحية بين شخص المؤلف ونتاجه الذهني

المصنف المبتكر بأنه ما ليس منقوال نجليزي الفقه اإلف قد عّرو .االبتكار يتسع ليشمل أي عمل

 The university ofقضيةنجليزي في وأخذ بذلك القضاء اإل ،4عن غيره من المصنفات

London press V university of Tutorial ،  وتتلخص وقائعها حول أسئلة االمتحانات

القاضي قال  ،...يمكن أن تشكل مصنفات أدبيةتلك التي ، الموضوعة من جانب أساتذة الجامعات

وإنما ينبعث عن  ،لذي لم ينقل عن غيره من المصنفاتذلك المصنف ا" )Peterson( بيترسون

  .5"مؤلفه

  : 1911االبتكار في قانون . أوالً ب

لم  1911ن المشرع في قانون أى رأ، ورأي الدكتور مأمون فيما أورده أوافقوال 

 1911قانون  نأحيث ، هوهو تماماً ما فعله المشرع الفرنسي في قانون ،يعرف االبتكار أصال

تكلم   35في المادة  تمثيليالعمل النه عندما عرف أكما  ،منه األولىكلمة المبتكر في المادة  أورد

                                                 
 2002لسنة 7 الحقوق المجاورة لحق المؤلف في ضوء قانون حماية الملكية الفكرية الجديد رقم: أبو هيبة، نجوى  1

من خالل  2004مايو  11-9مؤتمر الجوانب القانونية واالقتصادية التفاقيات منظمة التجارة العامية من . لدولة اإلمارات

  .1924الساعة العاشرة صباحاً  ص  5/5/2011تاريخ الدخول . www.uaeu.ac.aeموقع 
. الكتاب الثالث.في ضوء آراء الفقه وأحكام القضاء  المرجع العملي في الملكية األدبية والفنية: لطفي، محمد حسام 2

مشيرة  1924، صمرجع سابق: هيبة، نجوى و، وانظر أب25، ص1995-1996سنة  . النسر الذهبي للطباعة: القاهرة

النتاج الذهني الذي يتميز بقدر من الجدة واألصالة في " أصول القانون حيث عرفه : إلى الدكتور حسام الدين األهواني

  ".طريقة العرض أو التعبير والذي يكون من شأنه أن يبرز شخصية معينة لصاحبها
  .96- 94ص  مرجع سابق: يمأمون، عبد الرشيد وعبد الصادق، محمد سام 3
 .98-  97ص المرجع السابق، 4
 . 99-98، صالمرجع السابق 5
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على المصنف صبغة أصلية حسب ترجمة درايتون واألدق تضيف  عن ترتيب الحوادث الممثلة

هذا بالنسبة للنصوص المستخلصة أما  1(Character)قد نص على كلمة و للعمل شخصية أصلية

 in Donghue v. Alliedقضية متميزة ففي تطبيقات أحكام القضاء فقد قدم القضاء البريطاني 

Newspaper Ltd 1938  أنعمل يجب  يأل إبداعيةكانت الفكرة  إذا”القاضي فارول قرر 

لم توضع في ذلك فال شيء يعتبر  وإذاأي وسيلة للتعبير  أوصورة  أوتوضع في شكل كلمات 

  .2...حق مؤلف

ب ويعبر عنها بشكل أو قال، الفكرة اإلبداعية يشترط  القضاء البريطاني لذا نلحظ أّن

وهذا موقف متقدم للقضاء البريطاني يسجل له حيث لم يحصر اإلبداع بأي ) المصنف(معين 

إنما استخدم مصطلح  ،الفكرة المجردة كما لم يحم الفكرة التافهة أو العادية كما لم يحمِ ،لون

Brilliant  لم يكن بعيداً عن  1911أن المشرع البريطاني في قانون يتضح و ،عني الرائعي

الفكرة المجردة  منهما ال يحمِ كالً إنإذ  ،الفرنسي بل جاء متفقاً معه في كثير من األمور المشرع

ال يحمي أي عمل ما لم يكن مبتكراً  1911كما أن قانون إذا لم تخرج إلى حيز الوجود 

Original،  لتؤكد أن العمل اإلبداعي هو الذي يستحق ، البريطاني  جاءت أحكام القضاءلذا

  .ثر شخصية المؤلفأبها ليس التافهة والتي  ،هي الفكرة المبتكرةو ،الحماية

تطبيقات أن  غير ،أن من الصعوبة تحديد مفهوم االبتكار في القانون البريطانيقد يبدو و

م 1923ماكمالن ضد كوبر سنة قضية ففي ، البريطاني تسعفنا في تحديد ذلك المفهوم ءالقضا

Macmillan V Cooper  شخصية "معيار البصمة الشخصية للمؤلف  تاعتمدنجد أنها
                                                 

  .1911من قانون  35مراجعة المادة  1
2    Murdie., Alan: Intellectual Property Law. London: Great Britain; Cavendish Publishing 

Limited, 1997. p45. in Donghue v. Allied Newspaper Ltd 1938. 
Farwell j stated, A person may have a brilliant idea for a story, or, for a picture, or for  a play 
and one which appears to him to be original ;. But if he communicates that idea to an author or 
an artist or a playwright, the production which is the  result of communication of the idea to the 
author or the artist or the play right is the copyright of the person who has clothed the idea  in 
form in Donghue, a ghost writer wrote up the experiences of successful jockey, it was held that 
copyright was owned by the newspaper employing the journalist who had produced the articles 
purportedly by the jockey, and not the jockey who simply recounted his experiences but did not 
commit them to writing. Farwell, J, stated, that, if the idea, however original, is nothing more 
than an idea, and  is not put into any form of words or any form of expression such as a picture, 
then there is no such things as copy right at all. 
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 Cramp Vم 1944كرامب ضد سميثشون  مجلس اللوردات في قضية أكدهوهو ما ، 1المؤلف

Smythson ،  نه من أقررت و، 1911فق قانون مجلس اللوردات الحماية وت محكمة أنكروقد

ن المحاكم أزي نجلييرى الفقه اإلو ،2ن ينفق الجهد والحضور والعمل على المصنفأالضروري 

بمعنى البصمة  ،لمؤلفلفردية الشخصية والاالبتكار معيار مفهوم البريطانية اعتمدت في أحكامها 

يجب أن يكون أصيالً مبتكراً ليس مجرد  ،الحمايةبالمصنف ليتمتع إضافة  ،3الشخصية للمؤلف

  .4نسخ  ليتمتع بالحماية

 ،نسخة عن مصنف سابق الذي يشكل مجرد ويرى الدكتور ناصر سلطان أن المصنف

إلى حد ويشبه هذا  ،5كونه غير مبتكرلال يكون جديراً بالحماية  ،وال يعبر عن شخصية مؤلفه

ن هذا أ ورأيت ،6حق الحمايةالمصنف  ن مجرد النسخ ال يمنحأالذي يعّد  ،1911كبير قانون 

هاء رأي الفق منيفهم و ،)بصمة المؤلف الشخصية( ،المعيار يتطابق مع معيار الفقه الفرنسي

ن يكون أصيال مبتكراً ليس أبالحماية يجب المتمتع ن المصنف أ ،1911الذين شرحوا قانون 

                                                 
1 Dutfield, G& Suthersanen, U: Global Intellectual Property Law,p81 British Courts 

sometimes come close to framing the originality criterion as a test of the authors individuality 
and personality, thus in Macmillan& co Ltd  V Cooper .                                                               

2   Ibid, p81   
The House of Lords denied copyright protection to acondensed text of plutarchs life of 
Alexander, stating that the labour, skill and capital be expended sufficient to impart to the 
product " some quality or character. And see Hofman, Julien.,: Introducing Copyright: A 
plain language guide to copyright in the 21st century, Canada: 2009 p 29-30 " We started 
this discussion by saying that deciding what original means is probably the most awkward 
question in copyright. in 1923  in Macmillan V Cooper Lord Atkinson explained why deciding 
what  is original is so difficult in words that other judges have often quoted: " what is the precise 
amount of the knowledge, labour ,judgment , or literary skill or taste which the author of any 
book or other compilation must bestow upon .its composition in order to acquire copyright in it 
with in meaning of the copyright Act of 1911 cant be defined in precise terms. In every case it 
must depend largely on the special facts of that case , and must in each case, be very much a 
question of degree. 

3 Ibid, p81  
4  W, A, Easton , JM: op.cit ,p 52، Copinger   

  : النص األصلي أورد 
The mere copyist of a written document in which no copyright existed had no right to  
protection under the old law.  and does not acquire it under the new law.  ًَسابقة  إلىمشيرا  
Per james L j., Walter V. Lane 1900A., C.at p 554: Barfield V Nicholson 1824, 2sim & 
ST,1;Leslie V. Young 1894           

 .37- 36ص، مرجع سابق :سلطان، ناصر 5
 .من هذه الصفحة 1تناولت ذلك في الفقرة  6
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ن هذا أ -  1911في شرح قانون  -)بوكر(الفقيه يرى  وكذلك ،مجرد نسخ حتى يتمتع بالحماية

بب لقد كانت كتابات ملتون وشكسبير الس: خذ بمعيار البصمة الشخصية للمؤلف بقولهأالقانون 

لقد كانت شخصية كل منهما تلك التي أعطت هذه المؤلفات  ،في جعل هذه المؤلفات أعمال خالدة

  . 1الشكل والقيمة على الرغم من أنهما استخدما نفس الكلمات

كان  1911فعندما تم عرض مسودة مشروع قانون الفقه االنجليزي  وردهأ وهو ما 

نه رفض من قبل النائب العام المساعد أ الإ )Original( هناك طلب مقدم لحذف كلمة أصلي

النائب العام  أرادوقد  ،في الموضوع المكتوب )novelty( ن المبتكر ال يعني الجدةأذلك  وبرر

 ،من عقله بإحساسيكون  أن يجب حقيقة، لذا تمتع بالحمايةالجهد الفكري لي أساسياتالتأكيد على 

 أأنشالموضوع المكتوب وهو الذي  ألجل ثابر ، ومن الكل الذي دأب على نفسه األولنه أو

عبر عنه بشكل  إنما ،لم يكن عقله لم ينتج التركيب إذاأي درجة  أو) التشكيل(التركيب  وأنتج

نص  إنمالم ينص عليها صدفة  1911ن قانون أ وأرى .2دشكل جدي أوصاغها في قالب  أوجديد 

 اأّم، م يكن جديداً بالكليةل إننة لالبتكار عليها للتأكيد والنائب العام المساعد لم يتطلب درجة معي

تعريف االبتكار في الفقه منطبقاً مع أراه وهو ما  ،اإلحساس فليكن في الصياغة في قالب جديد

الصور : (يقصد باإلنتاج الذهني المبتكر": بقوله فه العالمة فتحي الدرينيقد عّرواإلسالمي 

مما يكون قد أبدعه  ،نفس العالم أو األديب ونحوهالفكرية التي تفتقت عنها الملكة الراسخة في 

  .3")حدأهو ولم يسبقه إليه 

                                                 
1    Bowker, Richard Rogers: op.cit .p 4 

 That these immoral works are treasures of the English  tongue, it was the very self of each in 
propria persona, that gave these form                                                                           

2  Rickeston, Sam:"  Common: law Approaches to the Requirement of originality ", W.N.g., 
Catherine, Bently, Lionel, D Agostino, Giuseppina: The Common Law Of  Intellectual 
Property. Essays In Honour Of Professor David Vaver. London: Hart Published Ltd              

                        . 2011  p 227  النص األصلي ورد أ :  
Furthermore, when the 1911 copyright Bill was in committee, the solicitor General (Sir john 
Simon) refused aproposed  amendment to delete the word “original”. While stating that did not 
mean novelty of subject matter, he went to stress that some element  of intellectual effort was 
required, meaning that before a person could claim copyright protection, the work: should really 
be his in the sense that his is the brain that has first of all applied itself to the subject matter and 
produced the composition, or, at any rate, that his is the brain which, though it has not produced 
the composition, has expressed it in a new form 

  .9ص. 1984. مؤسسة الرسالة: بيروت. 3ط. حق االبتكار في الفقه اإلسالمي المقارن :الدريني، فتحي  3
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  :يمكن التوصل الى ما يأتي مما سبقوفق 

اإلنتاج المبتكر هو الصور الفكرية وليس العين التي استقر فيها، من كتاب ونحوه، ألن " -1

 .1"هذه العين مجلى لتلك األفكار ووسيلة الستيفاء منفعة هذا اإلنتاج

نه ال أإال  ،لصور أخرى سابقة أو انتحاالً اًأال يكون محاكاة أو تكرار ،اإلبداعاألصل في  -2

 ،2الجهد المبذول في الترجمةكنسبي وليس مطلق  فاالبتكار اً،يشترط أن يكون كله مبتكر

فال ، كون هناك جهد متميز في هذا العملن يأالمهم ، من حيث العرض أو الترتيبأو 

رد أو العمل الذي ال يتسم ببذل جهد كافي أو فكرة إبداعية تعبر عن يعتبر النسخ المج

ن أيصعب و ،4يتسم االبتكار بالنسبية باختالف األزمنةو ،3...موهبة خاصة للمؤلف

ولكنها تستحق الحماية بسبب  ،يكون جديداً بالكلية فهناك أعمال ذهنية ال يوجد ابتكار فيها

بصمة المؤلف الشخصية حتى لو لم يعد األمر  ،عنصر المجهود الذهني المبذول فيها

  .5مجرد العرض أو الترتيب

فمسألة توافر عنصر االبتكار من ، ويترك هذا األمر إلى اجتهاد الفقه وأحكام القضاء

تبعاً لما  ،6عدمه في المصنف من المسائل الموضوعية التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع

بيعة المصنف أو الغرض منه فاالبتكار قد يكون في ويتأثر االبتكار بط .7في كل حالة ىير

فيرى الفقه عن الرأّي السابق  1911قانون لم يبتعد  .8اإلنشاء والتكوين وقد يكون في التعبير

                                                 
 .9ص مرجع سابق،: الدريني، فتحي 1
  .10ص المرجع السابق، 2
 .تم تناول ذلك في الصفحة السابقة 3
 .89ص ،مرجع سابق: وعبد الصادق، محمد سامي مأمون، عبد الرشيد 4
االبتكار حسب قانون . 76ص. ات في تكوين فكرة الملكية األدبية والفنية وفي تحليلهامعالم وموجه: إسماعيل، عطا اهللا 5

  .االبتكار الطابع اإلبداعي الذي يسبغ األصالة على المصنف"  2/ 138المادة  2002لسنة  82رقم 
ولخصوصية  ورةالملكية الفكرية في القوانين العربية دراسة لحقوق المؤلف والحقوق المجا: شحاتة غريب شلقامي، 6

  .406ص: مشيراً إلى خاطر، لطفي 45ص . االزرايطة دار الجامعة الجديدة. 2008. 1ط. برامج الحاسب اآللي
 .96ص مرجع سابق،: وعبد الصادق، محمد دمأمون، عبد الرشي  7
) من قبل كالمصنف الذي يعالج فيه صاحبه موضوعاً لم يسبق طرحه(، في اإلنشاء والتكوين 89ص ،سابقالمرجع ال 8

  ). كالمصنف المترجم (وقد يكون في التعبير 
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ويرى أن المؤلف يقوم بأخذ مادة المصنف ، ن التجميع يندرج ضمن األعمال األدبيةأنجليزي اإل

 ،جمعها ويخرجها في شكل جديد لم يعرف من قبلأو ي التي هي معروفة لكل الكتاب ويرتبها

أمور جديدة وكل ذلك يحتاج لمهاراته  عمالًواإلنتاج التصنيف  ،التجميع ،االختيار الترتيبويعّد 

كما أن من قام بالتجميع ال يستطيع منع غيره من  ،1لذا يخول حق حصري لما أنتجه، ومفيدة

ن ترتيب الكلمات للعمل أالفقه اإلنجليزي  كما يرى ،2استعمال المصنف القديم لغرض مختلف

وإذا قام شخصان بتأليف عملين منفصلين  ،ا مفتاحاً يدل على انفراد كل عملالذي يقدمه مؤلف م

والمنفصل عن  ،المبتكر ن كالً منهما سوف يكون له حق ملكية العملإف، كلماتللبنفس الترتيب 

  .3ن هذا قليل الحدوثأإال  عمل اآلخر

  :يكون االبتكار مشروعاً نأ: نياًثا

ال تتنافى مع النظام العام أو و ،ويضاف إلى شروط حماية الفكرة أن تكون مشروعة

يتفق مع القواعد العامة في المسؤولية  وهذا  ،اآلداب فقد تكون الفكرة مشروعة في بلد دون آخر

به القضاء وهذا ما قضى  ،4أن يكون الحق مشروعاً يحميه القانون ،المدنية التي تستلزم

 ألن المؤلف، وذم وقدح ومنافية لألخالق ومفسدةال حماية للفكرة التي بها تشهير ، إذ البريطاني

 بيع هذا حق لمؤلفليتمتع بحماية القانون يجب أن يكون هذا الحق محمي بداية بأن يكون ل

                                                 
1         Copinger ,W, A ,and  Easton , J., M.: op.cit ,p54  

 It has been pointed out that the Act of  1911 expressly includes " Compilations" a amongst   
literary works,… copyright may , therefore , be claimed by an author of a book who has taken 
existing materials, from sources common to all writers and arranged and combined them in a 
new form and given them an application unknown before. For in making the selection, 
arrangement, and combination, he has exercised skill and discretion, and in producing thereby 
something that is new and useful , he is entitled to the exclusive enjoyment of his production.                                 

2 Ibid , p54, 
Books made and composed in this manner , are therefore the proper,  subjects of copyright, and 
the author of such a work has as much right in his plan ,arrangement, and combination of the 
materials collected and presented , as he has in his thoughts, sentiments, reflections ,and 
opinions, or in the modes in which they are therein expressed and illustrated. 

3 Ibid , p2    
  . مشيراً إلى بيانكو  40- 39ص: قمرجع ساب: المتيت، أبو اليزيد 4
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  .1إال أن هذا لم يتحقق في هذه األعمال ،المصنف

ولذلك ال تحمى الكتابة ، ا كان منافياً للقيم األخالقيةوال تسبغ الحماية على المصنف إذ

فأي عمل مشروط بمراعاة النظام العام ومن ضمنها الدين  ،2حول األعمال الشائنة في العالقات

وال يوجد حق تأليف  ،4وكذلك العمل الذي ينزع إلى الالدينية ال يتمتع بأي حماية ،3...واألخالق 

منها تحت عنوان إمكانية  17رن في المادة بياتفاقية  هأوردت ما وهو ،5ألعمال تخدع الجمهور

ال يمكن ألحكام هذه االتفاقية أن تمس بأي شكل ( "مراقبة تداول المصنفات وتمثيلها وعرضها

بحق حكومة كل دولة من دول االتحاد في أن تسمح أو تراقب أو تمنع،عن طريق التشريع أو 

ة ممارسة أي مصنف أو إنتاج ترى السلطة المختص إصدار اللوائح تداول أو تمثيل أو عرض

  ).هذا الحق بالنسبة إليه

 :األول يستلزم توافر ركنينوذلك  يتمتع أي عمل ابتكاري بالحمايةلذا ال بد أن  

، الركن األول فيما سبقت وقد تناول ،شكلي وهو المصنف :موضوعي وهو االبتكار والثاني

  .تطرق للركن الثاني في هذا القسمأوس

                                                 
1 Copinger, W., A., and  Easton,  J., M,.: op.cit ,p72 ,  

No copyright in a libellous, immoral or obscene work”, Copyright cannot exist in a work of a 
libellous, immoral or obscene or irreligious tendency,   

   Stockdale V Omohyn 5 B., C.,173 1826   مشيراً إلى عدة سوابق منها 

دورة الويبو . حق المؤلف.التقاضي في مجال الملكية الفكرية:وانظر في ذات المعنى دبابنة، نانسي و الجازي،عمر

بالتعاون مع المعهد ) الويبو (بية حول الملكية الفكرية للدبلوماسيين تنظمها المنظمة العالمية للملكية الفكرية الوطنية التدري

تم الدخول في  www. Wipo.comمنشور على الموقع االلكتروني  2005آب  17- 15الدبلوماسي األردني عمان من 

، مجلة نقابة المحامين، السنة 1993تشرين األول سنة   26، في 1993لسنة  206محكمة العدل العليا، رقم  3/3/2011

  ). قضية كتاب الماسونية(  79الثانية واألربعون، ص
2 Copinger, W., A., and  Easton,  J., M,.: op. cit , p75 

No copyright in a work of a scandalous nature   
3  /76 Ibid  p 75  وانظر Hofman , J.,: op.cit,  p 68  في الهامش  41ص . مرجع سابق :وانظر سلطان، ناصر

: دار النهضة العربية. 1991. 1ط. ن األدبيةالمؤلفي الحماية المقررة لحقوق: مشيرا إلى عبد اهللا مبروك النجار  3

إن المؤلف إذا كان ينطوي على مساس بالعقيدة أو يتضمن خروجاً "الدكتور عبد اهللا مبروك النجار يرى  145-144ص

  ".على معايير األخالق واآلداب العامة ال يكون حرياً باالحترام والحماية 
4 73  Copinger , W., A,. and Easton,  J., M,.: op.cit ,p  
5  Ibid , p76 

No copyright in a works in tended to deceive the public   
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  : محل الحماية المصنف: الفرع الثاني

تعريف المصنف مكتفياً بذكر أنواعه وشروطه العربي ال نجد وفق ما ورد في الفقه 

كل ابتكار ": بأنه عّرفه الدكتور ناصر سلطانفقد  ،1تاركاً تعريفه إلى اجتهاد الفقه وأحكام القضاء

 Alan Murdie )ن ميرديأل( وهو ما عبر عنه  الدكتور ،2"فكري تجسد في شكل محسوس

من العوامل ذلك  عتبروي ن يوضع في شكل مادي ملموسأحاجة ذلك العمل يجب " :بقوله 

ملكية جدول الماء وليست ملكية ذرات الماء بل ملكية " بوكر ر عنه األستاذ وعّب ،3"الحاسمة

مي التعبير أو فالقانون ال يحمي األفكار إنما يح". بعض الفقهر عنه وهو ما عّب ،4"الجدول كله

 in Donghue v. Alliedمتميزة قضية وهو ما أكدته  ،5اإلطار الذي عبرت الفكرة عنه

newspaper Ltd 1938 في  عليه نصت التي  به اتفاقية بيرنحين أخذت  ،6...القاضي فارول

مع ذلك تشريعات دول االتحاد بحق القضاء بأن  تختصو في الفقرة الثانية من المادة الثانية

نها لم تتخذ شكالً فات األدبية والفنية أو مجموعة أو أكثر منها ال تتمتع بالحماية طالما أالمصن

  .7"مادياً معيناَ

                                                 
 مرجع سابق: المطالقة، محمد فواز محمد 1
 2002لسنة  82من قانون الملكية الفكرية المصري رقم  138/1وعرفته المادة  42ص مرجع سابق: سلطان، ناصر 2

  ". و عملي أياً كان نوعه أو طريقة التعبير عنه أو أهميته أو الغرض من تصنيفه المصنف كل عمل مبتكر أدبي أو فني أ"
3     Murdie., Alan: op.cit , p45   

The requirement that work must be put in a tangible form is one of the determing factors  …., it 
was stated  by Lord Denning MR that, ideas, thoughts, fancies in a man’s brain are not protected 
but one reduced to material form are capable of copy right protection ( Ladbroke (Football) Ltd 
V William Hill football Ltd 1962.                      

4   op.cit , p2:, R., R.,   Bowker    
Property in a stream water , as has been pointed out , is not in the atoms of the water but in the 
flow of the stream. 

5 P 1 Copinger, W.,  A., and Easton , J., M.,: op.cit:  
 .ليه عند االبتكار في هذه الرسالةسبق اإلشارة إ 6
  .2اتفاقية بيرن المادة  7
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ال " ،فرغ  في صورة مادية يبرز فيها إلى الوجودأيكون قد يجب أن  أي أن المصنف 

ن أن يكون مظهر التعبير علذا يجب  ،أن يكون مجرد فكرة يعوزها اإلطار الذي تنسجم فيه

  .1"الفكرة قد بلغ الغاية من الوضع المستقر

 ،وأصبحت معدة للطبع والنشر، ذه األصول قد أخذت وضعها النهائييجب أن تكون هو 

 ،2طرق التعبير بحسب نوعها قد تتعدد ف المصنف وال نوعه  وال يهم بعد ذلك طريقة التعبير عن

لذلك ال  ،3"ال يتولى القانون حمايتها د فكرةفهي مجر ،أما الفكرة التي لم تلبس ثوبها النهائي"

باعتبار أن لها إذن مرور في جميع أنحاء العالم فال  4تعتبر األفكار الكامنة في النفس مصنفاً

ألن القول بتمتعها بالحماية ، حق المؤلفبمقتضى قانون حماية  )األفكار(يمكن أن تتمتع بالحماية 

 .Kenrick v. Lawrencecoففي قضية، لمجردةال حماية للفكرة او ،5شلل التفكير اإلنساني

  .6نه ال يوجد حق مؤلف للفكرة المجردةأالمحاكم أثبتت    1890

                                                 
. حق الملكية مع شرح مفصل لألشياء واألموال. 8يط في شرح القانون المدني جالوس :السنهوري، عبد الرزاق 1

تشمل الحماية الممنوحة بموجب حق " من اتفاقية الويبو  2وانظر المادة . 291ص 1967. دار النهضة العربية: القاهرة

 ةمن اتفاقي 9وانظر المادة . المؤلف أوجه التعبير وليس األفكار أو أساليب العمل أو مفاهيم الرياضيات في حد ذاتها

  .الحماية تسري على النتاج وليس على األفكار أو اإلجراءات أو أساليب العمل أو التصورات الرياضية بحد ذاتها"تريبس 
فمنها ما يكون مظهر التعبير عنه هو الكتابة،  وهذا هو شأن المصنفات األدبية   292- 291المرجع السابق ص  2

ومنها ما يكون مظهر التعبير عنه الرسم ...  يكون مظهر التعبير عنه هو الصوت مثل المحاضرات،والعلمية، ومنها ما 

 .ومنها مظهره الحركة مثل المصنفات التي تؤدي بحركات.. والتصوير،
، ولقد  فرقنا بين الفكرة وبين الشكل الذي 77ص مرجع سابق،: وانظر المتيت، أبو اليزيد  .292ص المرجع السابق، 3

هر به المصنف وتصاغ فيه الفكرة فالفكرة عامة ينتقل إلى علم الجميع ويتوارثها األجيال ولذلك ال تشملها الحماية ألن يظ

  .الشكل هو الذي يعبر عن تفكير الشخص وعواطفه
  .4ص ،مشيراً إلى مأمون أبحاث في حق المؤلف 13صمرجع سابق،  :عاطف، عبد الحميد 4
من قانون حماية الملكية الفكرية عدم حماية األفكار  141وهذا ما أكدته المادة  14ص ابق،مرجع س :عبد الحميد، عاطف 5

 14وانظر ذات المرجع  ص. الملغي 1954لسنة  354األفكار الكامنة في النفس هذه المادة ليس لها مثيل في القانون رقم 

سؤولية المدنية، دعوى المنافسة غير إال أن القضاء الفرنسي قرر في بعض الحاالت حماية األفكار على أساس قواعد الم

  .المشروعة ورفض حمايتها وفقاً لقانون حقوق الملكية الفكرية
6  Murdie., Alan: op.cit: , p46  

It was established that there will be no copy right in a banal idea in Kenrick v. Lawrenceco. 
1890 , the plaintiff sought to claim copyright in the concept of a hand filling in aballot paper the 
plaintiff  had paid an artist to execute it for campaigns to induce illiterate  people to  vote. the 
court stated , mere choice of subject can rarely, if ever, confer upon the author of the drawing an 
exclusive right to represent the subject. The court affirmed that there could be no copyright in a 
banal idea.    
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ويجب ، فاألفكار ملك للجميع  ،الفكرة األساسية أو األولية ال يعيرها القانون حماية ماإّن 

ست من عمل فرد نها ليأل .وال يمكن ألحد أن يدعيها لنفسه ،أن تتداول بين الجميع من غير قيود

وليس حماية ، على حماية التعبير عن األفكار 1911قانون عمل لقد . 1واحد وال جيل واحد

ألن الركن األساسي لحماية أي ، أن ال داعي لذكر أنواع المصنفات رىأو ،2األفكار ذاتها

ن لكن المشرع في قانو ،وخروجه لحيز الوجود ،مصنف هو االبتكار أو اإلبداع وبذل الجهد

وغايته من عدم تعريف المصنف هي  ،فأخذ بتقسيماتها، تأثر كغيره باتفاقية بيرن 1911

  . عاب الجديد من المبتكرات الذهنيةاستي

   :األعمال الذهنية للمؤلف: المبحث الثاني

هذا األمر يتطلب تحديد من هو و يبتكر المصنف،معرفة الشخص الذي ال بد من 

هذا وسأقوم بتقسيم  ،وهو الركن الثاني لحق المؤلف ،3وكذلك حالة الشخص المعنوي ،المؤلف

   .صاحب العمل الذهنيالمؤلف : الثانيو األعمال الذهنية محل الحماية :مطلبين إلىالمبحث 

    :للمؤلفاألعمال الذهنية  :األولالمطلب 

نتجت تهدف قوانين حماية حق المؤلف إلى حماية حقوق المؤلفين على مصنفاتهم، التي 

دراسة  ّيكانت حقوقاً مالية أو حقوقاً معنوية، لذا يتحتم علأعقولهم المبدعة، سواء  عن ثمار

التي   تلك يمكن تقسيم المصنفات إلى أدبية وفنية وعلمية،و ،األعمال الذهنية محل الحماية

مصنفات فردية وأخرى  ويمكن تقسميها تبعاً لعدد مؤلفيها إلى ،4بدورها تنقسم إلى أصلية ومشتقة

وسار على نهجها  اتبعتها اتفاقية برن، هذه التقسيمات صناعة فقهية،وتعّد  ،5كةوأخرى مشتر

كان األجدر بالقانون أن يكون بمنأى عن ووأخذ القانون األردني بهذه التقسيمات،  ،1911قانون 

ال يجعل فيها إشكالية، كما أن هذه  على سبيل المثال ال الحصر ذكرهاالتحديد الدقيق إالّ أن 

                                                 
  .34، ص1958 األنجلو مصرية: مصر. 1الكتاب األول ط حق المؤلف :القاضي، مختار  1
2  Op.cit: p 2, Hollin rake V Truswell 1894.3ch.420    Copinger, W., A., and Easton, J., M.,:   
 . 63ص مرجع سابق،: سلطان، ناصر 3
  .128ص مرجع سابق،: أبو بكر، محمد 4
  137، صمرجع سابق: هارون، جمال  5
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فالتطور الفكري والعلمي سيقودنا بال شك إلى مصنفات  ،ت ال أهمية لها من ناحية عمليةالتقسيما

  .1أخرى ليست ضمن هذا التقسيم

األدبية ) المبتكرة(على حماية األعمال األصيلة  ىفي الفقرة األول ىنصت المادة األوللقد 

بقراءة و ،2..."لم تنشر مأ سواء نشرت ...والتمثيلية والموسيقية والفنية في كافة أنحاء المملكة

وكلمة  ،ولكنه خصص المصنفات السابقة، النص السابق يتضح أنه شمل جميع المصنفات

مما يؤكد أن هذه ، تشمل أي مصنفات أخرى )األخرىحقوق الطبع والتأليف ( المصنفات األخرى

المصنفات لم تكن فسح المجال المتداد الحماية لتشمل أنواعاً جديدة من تالمادة على سبيل المثال 

كل ذلك مشروط  .1911وهو موقف يحسب لقانون ، نمعروفة في تاريخ إصدار هذا القانو

 ،)األصيل(original بتوافر شرط االبتكار والخروج إلى حيز الوجود فضمن المادة األولى كلمة 

ولذلك  الذي عبر عن االبتكار هو الذي يتمتع بالحماية" المصنف" أن اإلطارالقول وقد سبق لي 

  . 3ال بد من تناول المصنفات

                                                 
 مجلة مؤتة للبحوث والدراسات .1992لسنة  22قراءة في قانون حماية حق المؤلف األردني رقم : خاطر، نوري 1

 . 374ص. 1997 1العدد  12المجلد 
  .أورد نص المادة األولى ترجمة درايتون 2

مع مراعاة أحكام هذا القانون، تحمى حقوق الطبع والتأليف في جميع اآلثار األدبية والتمثيلية والموسيقية والفنية في ) 1(

  :لشروط التاليةكافة أنحاء ممتلكات جاللته التي يسري عليها هذا القانون المدة المذكورة فيها، بشرط أن تتوفر في ذلك ا

  .إذا كان األثر قد تم نشره فيجب أن يكون قد نشر ألول مرة في إحدى ممتلكات جاللته السابق ذكرها) أ(

إحدى إذا كان األثر لم ينشر فيجب أن يكون المؤلف في تاريخ تأليفه األثر من رعايا الدولة البريطانية أو مقيماً في ) ب(

   .جاللته السابق ذكرها تممتلكا

حقوق الطبع والتأليف األخرى فال تحمى إال إذا كانت الحماية المقررة في هذا القانون قد مددت بمراسيم صدرت  أما

  .بمقتضى هذا القانون إلى الممتلكات المستقلة التي ال يسري عليها هذا القانون وإلى البالد األجنبية

الممتلكات المسـتقلة والتـي يجـب        self‐ governing dominionsأرى ان هناك خطأ في ترجمة درايتون فقد ترجم 

ترجمتها مناطق ذات الحكم الذاتي وهي ال ترقى لتكون دولة ذات سيادة إنما قد تكون تحت الوصاية في ظل نظام عصـبة  

في وتكرر  3/و 1/ 26والمادة  1وتكرر ذلك في جميع مواد القانون منها م". الممتلكات المستقلة" األمم المتحدة قد ترجمها 

والصحيح أنها مناطق ذات الحكم الذاتي، وكذلك ......... . كندا واستراليا و : عندما عرفت الممتلكات المستقلة 35المادة 

 .ب/37المادة 
 .يمكن مراجعة  الفقرة الخاصة بالمصنف من الرسالة 3
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  :  المصنفات األصلية

تعني المصنفات األصلية تلك المصنفات المبتكرة التي ينشئها المؤلف دون اقتباسها من "

في المادة األولى العمل المبتكر األصلي  1911وقد نص المشرع في قانون  ،1"مصنفات سابقة

  ).األصيل أو المبتكر(

  :فات األدبية والعلميةالمصن: الفرع األول

هي المصنفات المبتكرة التي تخاطب العقل والتفكير اإلنساني، شاملة جميع صور و

  .2اإلبداع الذهني في المجالين األدبي والعلمي سواء أكانت مكتوبة أم شفاهة

  :المصنفات المكتوبة: 1

لمستخدمة في كانت األداة ا أياً ،الجمهورنقل هذه المصنفات إلى لالكتابة وسيلة  ّدتع

ويعد الكتاب من أهم هذه المصنفات  ،3بأي وسيلة أخرى مبالطباعة أ مالكتابة سواء أكانت باليد أ

على اختالف أنواعها من روايات وقصص وتاريخ أو مصنفات علمية أو أي مجال تشمله 

  .4...موسيقية المسرحيات على اختالف أنواعها موسيقية و غيرك

  :المصنفات الشفوية: 2

كل مصنف جرى العرف على توجيه شفوياً إلى واحد أو صد بالمصنفات الشفوية يق 

 ،5جماعة من الناس بقصد التأثير فيهم تأثيراً فكرياً قد ال يتأتى تحقيقه إال عن طريق الخطابة

  .7المرافعات التي يلقيها المحاميو 6المحاضرات و المواعظو وهي تشمل الخطب

                                                 
 أبحاث فـي حـق  : شيدوانظر مأمون، عبد الر 210مشيراً إلى نواف كنعان ص 43ص مرجع سابق،: سلطان، ناصر  1

 . إلى دبوا سماه مصنف اليد األولى اً، مشير69ص .1987دار النهضة العربية : قاهرة ال.  المؤلف
  . 43ص سابق،المرجع ال 2
  .37ص مرجع سابق،: عبد الحميد، عاطف 3
 .39- 38ص سابق،المرجع ال 4
  .162ص  ،الكتاب الثاني مرجع سابق: القاضي، مختار 5
 .294ص، 1967، ط8جمرجع سابق، : الرزاقالسنهوري، عبد  6
  .162الكتاب الثاني،  ص مرجع سابق: القاضي، مختار 7
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برز مثال على المصنفات أوهي المحاضرات على حماية  1911وقد نص قانون  

فقد نص في المادة األولى الفقرة الثانية تحت عنوان الحقوق لغايات هذا القانون تعني  الشفوية،

ها أو أي عمل في إصدار أي ئفي إلقاالمؤلف  في حالة المحاضرات حق... حق الطبع والتأليف 

ها ئنصت في حالة المحاضرة حق إلقا والفقرة الثالثة جزء جوهري منه في حالة عدم نشره،

، في حالة ...األعمال المنشورة وغير المنشورة نصت على حماية 17في المادة و ،علناً

يحفظ حق طبعه وتأليفه إلى تاريخ النشر أو األداء أو اإللقاء أمام  ها،ئإلقاالمحاضرة قبل تاريخ 

  .1التاريخ كالجمهور أي منهم يتم أوالً والى مدة خمسين سنة من بعد ذل

 .In Nicolas vم1884وفي قضية للقضاء البريطاني نيكوالس ضد بيتمان سنة 

Pitman ، وهو المؤلف والمحاضر من ذاكرته، اًالمدعي أعطى حديث"  تتلخص وقائعها في أن 

المدعى عليه هو مبتكر لنظام تدوين  إّن لديه محاضرة مماثلة في شكل مخطوطة، بالرغم أّن

وقد أخذ مالحظات حرفية مما قاله المدعي ومن ثم نشره في المجلة،  وقد ،مالحظات مختصر

لم تكن فإن  مت للجمهور مسجلة كتابة أيإذا كانت المحاضرة التي ألقأنه  قررت المحكمة

، استخدامهافي  لكن ليس لهم حق السماح، الجمهور له حق أخذ مالحظات الستخدامهم الشخصي

  .2"ومركز المدعى عليهم يؤخذ بعين االعتبار ، نهموهذا يجب أن يكون حاضراً في ذه

                                                 
  .17النص االنجليزي األصلي م 1

 In the case of a lecture, been delivered in public before that date copy right shall subsist till 
publication or performance 

2  Murdie. , Alan: op.cit.:, p37, 
"The plaintiff, an author and lecturer, gave an address from memory although he had the same 
lecture in manuscript form; the defendant the inventor of a system of short hand notation, took 
notes verbatim of what was said and then published them in a magazine. the court held that 
where a lecture is delivered to an audience, whether the lecture has been  recorded in writing or 
not, the audience are at liberty to take the fullest notes for their own personal purposes but they 
are not permitted to use them afterwards for gain. With this in mind, the position of the four 
defendants should be considered". and see Bowker, R.R:.. op.cit, P90-91 Lord chancellor Eldon  
protected D.R Abernethy against the publications of notes of unwritten medical lectures, 
evidently obtained through  a student hearer ..                              

المستشار  In the English case of Abernethy V .Hutchinson in 1825إضافة لهذه السابقة هناك قضية رائدة 

ة من الواضح أنها نقلت من خالل  اللورد الدون حمى الدكتور ابيرنثي من  نشر مالحظاته من محاضرات طبية غير مكتوب

  . الطلبة المستمعين
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 م لم تسجل، بالكتابة أ سجلت أن هذه القضية تدل على حماية المحاضرات سواء رى نو 

مع األخذ بعين االعتبار حق الجمهور في أخذ مالحظات لالستعمال الشخصي وليس لغايات 

لمصنفات الشفوية وعدم اشتراط يدل على الحماية المنصوص عليها في القانون لوذلك النشر، 

 ،1ال تحمى إال إذا كانت مسجلةمن أنها  140تسجيلها كما أورد المشرع المصري في المادة 

وهو ما أخذ به المشرع اإلماراتي في  ،لم يشترط التسجيلإذ متقدماً  1911ويعد موقف قانون 

  .2لم ينص على شرط التسجيل نحي 2002لسنة  7القانون رقم 

  : المصنفعنوان : 3

متى كان ذا طابع ابتكاري يميز المصنف عن  المصنف عنوان المصنف جزءاً من ّديع

ومادام عنوان المصنف يعد جزءاً منه فهو واجب  فهو كاالسم للشخص، ،غيره من المصنفات

أما إذا " ،4عالمة مميزة للمصنف هفالعنوان ال يحمى لذاته،وإنما باعتبار ،3الحماية كالمصنف ذاته

  .5"مجرد عنوان دارج معبر عن محتوى المصنف فحسب فال حماية لهكان 

الحماية عدم استفادة مصنف ما من شهرة مصنف آخر بانتحال الهدف من هذه و 

مختار "و ،"كليلة ودمنة"و ،"كل األسرة"ومن العناوين المبتكرة التي حازت ذيوعاً مجلة  ،6عنوانه

 ، التي ال تدل على موضوع المصنف ،7ةغير الدارج العناوينوغير ذلك من  ،"الصحاح

وتقتصر حماية العنوان المبتكر على األعمال التي تجمعها طبيعة واحدة مهما كان قدر الخالف 

                                                 
  .2002لسنة  82من القانون رقم  140نص المادة  1

  .مكرر 22العدد  2002يونيو من سنة  2بالجريدة الرسمية في  2002لسنة  82نشر قانون الملكية المصري رقم 
رة نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية رقم في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاو 2002لسنة  7قانون اتحادي رقم  2

 وأصحابيتمتع بالحماية المقررة في هذا القانون مؤلفو المصنفات "منه  .الفقرة الثالثة 2نصت المادة . 11ص 383

المحاضرات  -3. :الحقوق المجاورة، إذا وقع االعتداء على حقوقهم داخل الدولة، وبوجه خاص للمصنفات اآلتية

  . التي لها طبيعة مماثلة األخرىاعظ والمصنفات والخطب والمو
 .168الكتاب الثاني، ص مرجع سابق: القاضي، مختار 3
 . 119مشيرا إلى سعيد الصادق أصول القانون نظرية الحق، ص 26ص مرجع سابق،: عبد الحميد، عاطف 4
 . 27ص مرجع سابق،: لطفي، محمد حسام  5
  . المصري 1954لسنة  354المذكرة اإليضاحية لقانون   6
  . 46، صمرجع سابق: سلطان، ناصر 7
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وقد لجأ الفقه والقضاء في فرنسا، إلى حماية عنوان المصنف الذي ال يتضمن ابتكاراً . 1بينهما

  .2عن طريق دعوى المنافسة غير المشروعة

، ال ...واألمريكية في أحكامها يرى بأنه نجليزيةقضائي لدى المحاكم اإلهناك اتجاه و

يوجد حماية حق المؤلف لعنوان الكتاب بذاته لكن يمكن اعتباره جزءاً جوهرياً من الكتاب هذا ما 

حرص المشرع البريطاني على حماية عنوان المصنف خاصة و .18723قرره القاضي شيبلي 

تعبر ولكن ألنها ، نجليزي أنها ليست محمية لذاتهايرى الفقه اإلو ،إذا كان يلتبس على الجمهور

ال يستطيع أحد قراءة الكتاب دون الرجوع إلى صفحة ، فعن أساس وجزء من العمل ذاته

فإن هناك رأّياً أنها تحمى ، الف وربما على كل صفحاته ومع ذلكالعنوان الذي تظهر على الغ

مسألة يعود تقديرها لمحكمة أو غير مبتكر تبقى راً وكون العنوان مبتك ،4كعالمة تجارية

  .5الموضوع

                                                 
من قانون الملكية الفكرية المصري وانظر  140وانظر نص المادة . 24ص. حماية حقوق الملكية الفكرية: طلبة، أنور 1

وان تشمل الحماية عنوان المصنف إال إذا كان العن(من قانون حماية حق المؤلف األردني ) 3(من المادة ) ج(نصت الفقرة 

 ).لفظاً جارياً للداللة على موضوع المصنف

تشمل الحماية مؤلفي المصنفات التي يكون التعبير عنها (من قانون حماية حق المؤلف المصري ) 2(نصت الفقرة الثانية 

كاري بالكتابة، أو الصوت، أو الرسم، أو الحركة، أو التصوير، كما تشمل كذلك عنوان المصنف إذا كان متميزاً بطابع ابت

 ).ولم يكن لفظاً جارياً لداللة على موضوع المصنف
حتى يحظى العنوان بالخصوصية والحماية ال بد من . 216ص  المرجع السابق: ، نواف كنعان27ص المرجع السابق 2

ع ظهور العنوان فعالً على المصنف، وأن يحتوي على قدر من اإلبداع واالبتكار، وتقدير مدى أهمية العنوان مسألة ترج

  . إلى تقدير قاضي الموضوع
3 , R., R,.: op.cit:  p82    Bowker  

Titles: as titles, which are not mentioned in the new code, both English and American court 
decisions are broadly and generally, though with some exceptions to the effect that there is no 
copy right protection for the title of a book per se, but it may be consider essential part of the 
book, judge Shepley held in 1872. 

4  Copinger, W., A. ,and  Easton , J., M.,: op.cit ,p 66  
A title is no doubt ,in one sense, a part of the work itself , for one cannot read a book or turn 
over the title – page without finding that the title is at the commencement of the work…   

   Long man V. Tripp 1815مشيراً إلى سابقة  
  . 46ص مرجع سابق،: سلطان ناصر 5
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  :المصنفات الفنية :الفرع الثاني

المصنفات المتميزة بطابع ابتكاري وتخاطب الحس والشعور لدى : يمكن تعريفها بأنها

   : اآلتييمكن إجمالها في الشكل  1911، وهناك عدة مصنفات أوردها قانون 1اإلنسان

  :لمسرحية والمسرحيات الموسيقيةالمصنفات ا  . 1

مسرح التي تؤدى ويتضمن أعمال ال، النوع ضمن نطاق المصنفات الفنية يدخل هذا

، وقد تراجيدية موالمشاهد الصامتة اإليمائية سواء كانت كوميدية أ ،بالرقص أو الكالم

كما في المسرحيات الموسيقية كاألوبرا ، يقترن العرض المسرحي مع الموسيقي

  .2ريت وغيرهاواألوب

عبارة  التعريفاتأثناء  35العمل التمثيلي في المادة  1911عّرف المشرع في قانون وقد 

ب رتيتكل أنشودة أو أغنية أو لحن رقص أو لهو في مشهد صامت أو " األثر التمثيلي"

و كل إخراج سينمائي يلقي فيه التمثيل أو طريقة  ،...مناظر رواية أو تمثيل رواية أو

لم يشتمل القانون و ،3"أو ترتيب الحوادث الممثلة على األثر صبغة أصليةالتشخيص 

تندرج التمثيليات الموسيقية واألوبرا ضمن األعمال و ،4...على تعريف العمل الموسيقي

رغم أنه يمكن الفصل  1911من قانون  16/2التي يؤديها مؤلف مشترك حسب المادة 

نجليزي يرى أنه من ن هناك رأياً آخر للفقه اإلوالتمييز بين الموسيقى والكلمات، إالّ أ

  ن التمثيليات الموسيقية واألوبرا تعتبر كالمسرحية ضمنأاألصوب أو األكثر صواباً 

                                                 
 . 47ص ،قمرجع ساب: سلطان، ناصر 1
 .54، ص2000. دار وائل : عمان . 1ط.  مالي للمؤلفحماية الحق ال: المجالي ، حازم  2
3 Dramatic work: includes any piece for recitation, cheographic work or entertainment in dumb 

show, the science arrangement    
لتـرجمتهم حيـث تـم     لم تتم ترجمتهم من موقع المقتفي ولم يتسنى للباحث الوقت الكـافي  1906و 1902يوجد قانون  

  .الحصول على النسخة االنجليزية من جامعة كورنيل
4 W, A ,and  Easton ,  J., M.,: op.cit ,p 80، Copinger   المادة الثانية النص األصلي  1908اتفاقية بيرن 
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 ،1ًهذا االتجاه أن العمل بمجموعه يعتبر عمالً جماعياً أصحاب يرىو المصنف الجماعي،

ضمن  الموسيقية واألوبراالتمثيليات  رأي الفقه العربي الذي يرى إدراجصواب  ورأيت

ألن المصنفات التي يشترك في تأليفها أكثر من شخص والتي ال ، المصنف المشترك

تندرج ضمن المصنفات الجماعية سواء أمكن فصل نصيب كل شريك فيها أو لم يمكن 

أما المصنف الجماعي فإن المؤلفين يعملون تحت توجيه وإشراف . مصنفات مشتركة

ال يتوافر اإلشراف والتوجيه أو الرقابة على  بينما، ي أو المعنويورقابة الشخص الطبيع

المشتركين في تأليف المصنف المشترك،كما أن المصنف المشترك غالباً ما ينشر 

المصنف الجماعي ال ولحساب المشتركين في تأليفه الذين يحتفظون بحقوق المؤلف عليه 

  .2عتبر هو المؤلفينشر إال لحساب الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي ي

ثالثة أجزاء فالتمثيليات الموسيقية بها  ،كثيراً ما تكون مشتركة المصنفات الموسيقية  . 2

القصة بكاملها والموسيقى منفصلة عن الكلمات والكلمات ، واضحة من حق التأليف

كما يحق للملحن نشر الموسيقى  ،3...منفصلة عن الموسيقى وتعود الحقوق للمؤلفين

                                                 
1  Ibid., p 84-85 ع والتأليف في األثر يحفظ حق الطب) 1(: اآلثار التي يشترك في تأليفها عدة مؤلفين 16 وانظر المادة

الذي اشترك عدة مؤلفين في تأليفه مدى حياة المؤلف المتوفى أوالً ولمدة خمسين سنة بعد وفاته أو مدى حياة آخر مؤلـف  

توفي منهم باعتبار أطول المدتين، واإلشارات الواردة في هذا القانون إلى المدة التي يجب أن تمر بعد مرور عدد معين من 

وفاة المؤلف تفيد المدة التي تمر بعد انقضاء السنين المذكورة من تاريخ وفاة أول المؤلفين أو بعد وفـاة   السنين من تاريخ

وفي األحكام الواردة في هذا القانون بشأن منح الرخص اإللزامية تستبدل اإلشارة إلى . آخر المؤلفين باعتبار أقصر المدتين

إذا لم يراع أحد المؤلفين أو أكثر ممن اشتركوا في تـأليف األثـر   ) 2.(فوفاة المؤل آخر مؤلف توفي باإلشارة إلى تاريخ

الشروط التي تخوله حق الطبع والتأليف المنصوص عليها في هذا القانون فيعامل األثر إيفاء للغاية المقصـودة مـن هـذا    

رأ تغيير على مدة حق الطبـع  ويشترط في ذلك أن ال يط :أو المؤلفين اآلخرين فقط القانون، كأنه من تأليف المؤلف اآلخر

إيفاء للغاية المقصودة من هذا القـانون تعنـي عبـارة    ) 3( .والتأليف السارية فيما لو راعى جميع المؤلفين الشروط أعاله

األثر الذي أصدره مؤلفان أو أكثر بحيث ال يتميز عمل أحدهما أو أحدهم عـن  " األثر الذي اشترك في تأليفه عدة مؤلفين"

  .إذا اشترك الزوج وزوجته في تأليف أثر فتكون حصة الزوجة فيه ملكاً خاصاً لها) 4.(و اآلخرينعمل اآلخر أ
موسوعة حقوق الملكية الفكرية براءات االختراع وتصميمات الدوائر المتكاملة ، العالمات والبيانات : خاطر، لطفي  2

 82ألصناف النباتية دراسة تأصيلية للقانون رقم التجارية والمؤشرات الجغرافية ، حق المؤلف والحقوق المجاورة، ا

  410بدون دار نشر ص. القاهرة. في شأن حماية حقوق الملكية الفكرية 2002لسنة 
3 , W,A and Easton , J., M.,: op.cit, P 84.      Copinger 
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نشر  )مؤلف النص األدبي في األوبرا( يحق لالوبريست، ولمات األوبرابدون نص ك

  .1الكلمات دون الموسيقى لكن المصنف يجب أن ينشر مشتركاَ لتحقيق الغرض منه

  : المصنفات السينمائية واإلذاعية السمعية والبصرية  .3

حساسة مجموعة من اللقطات أو المشاهد المسجلة على مادة : يقصد بالمصنف السينمائي

مصحوبة عادة بالصوت ومعدة خصيصاً للعرض كصور متحركة وعلى التوالي مناسبة 

نها مصنفات مركبة وليست وحيدة إويمكن القول  ،2)السينمائي الفيلم(وشكلها التقليدي 

وفي ذات الوقت معقدة و تنتهي الى األفالم ، ، والمصنفات السينمائية شيء مركبالجانب

ففي جزء منها مصنف أدبي وفني  ،لها واحد  كثر من مؤلفأالتي يوجد السينمائية 

  .3وموسيقي

  :مصنفات العمارة والرسم والنحت والنقش: ثالثا

" األثر الفني"وتشمل عبارة ، على تعريف العمل الفني 1911من قانون  35نصت المادة 

ة الفنية والنقش الصورة الزيتية والرسم اليدوي والنحت والصناعة الفنية وآثار الهندسة المعماري

وتشترط في هذه األعمال أن تكون مبتكرة حسب نص المادة األولى  ،4"والحفر والصور الشمسية

يع هذه األعمال أدرجت ضمن كلمة جمو، )مبتكر( يلأي عمل فني أص(الفقرة األولى من القانون 

المصنفات جميع وفي المادة األولى، “ every original artistic work"أي عمل فني مبتكر "

                                                 
دالـوز   1925ابريـل   17وقد أقرت محكمة النقض الفرنسية في ". 130ص مرجع سابق،: وانظر المتيت، أبو اليزيد  1

بأن القصة والموسيقى ألوبرا يكونان عمـالً موحـداً     Marcel Nastوتعليق االستاذ  33القسم االول ص 1926الدوري 

حق كل من مؤلف القصة وواضع الموسيقى طوال المدة التي يباشر فيها صاحب المسـرح  بوغير قابل للقسمة فيما يتعلق 

بعد وفاة مورثهم ان يقسموا ما يتحصل من هذا المصنف من أرباح على حسب ما يؤول وعلى الورثة . حقه في استغاللها

إلى كل منهم من مورثه، أما الحق األدبي للمؤلفين فال يسقط بالتقادم أو الوفاة إذ أن هذا أمـر طبيعـي ومنطقـي لـدوام     

  ".الشخصية اإلنسانية
  .70، صمرجع سابق :النوافلة، يوسف 2
 .69ص سابق،ال مرجعال 3
 . ترجمة درايتون 4
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وفي ، باستثناء الصور الفوتوغرافية ،في المادة السابقة تعتمد بشكل أساسي على اإلنتاج باليد

  .1أي عمل ينتج بطريقة مشابهة للتصوير 35تعريفها م

األعمال الفنية يجب أن تكون أصيلة مبتكرة حسب نص المادة األولى من القانون، إّن 

بمعنى أنه يشترط الطابع  ،2...من عمل فني آخر ويجب أن ال يكون العمل الفني منسوخاً

فمثالً إذا كانت الصورة  ،...بشكل عام منسوخةو معظم األعمال الفنية حقيقة ألن  االبتكاري،

جدول ماء أو أرض، ال يستطيع الفنان أن يقيد أي كالمرسومة مأخوذة من شيء من الطبيعة 

 ،3...ن ال يسمح أحد بنسخ العملشخص انجاز صورة مشابهة لذلك الجدول أو األرض ولك

الرغم ، على ية بصنع صور بتمعن من ذات المنظربذات المبدأ إذا قام شخصان اثنان بحسن نو

أن يوجد تشابه بين العملين إال أن كل منهما يكتسب حق المؤلف على الصورة جواز احتمال من 

نون البريطاني فالقا بضوئه، يستهدىالذي نجليزي أحكام للقضاء اإلوهذا من  ،4التي قام بصنعها

، 5يجعل من العرف والسوابق القضائية مصدراً ملزماً فيما لم يرد فيه نص، قانون عرفي النشأة

واالبتكار في هذه المصنفات يستهدى في ، العمل المبتكر كما أن نص المادة السابقة تشترط

 .تي أوردتهاالسوابق ال

  : مصنفات العمارة  . أ

 لذا يتوجب ،الزمان الفنون التي لها مكانة عالية سامية منذ قديم فن العمارة من إّن 

كونها تولدت لوبمصنفات العمارة بشكل خاص  ،6وذلك بقانون حق المؤلف بشكل عام، حمايتها

                                                 
1 Ibid, p 89  ،ترجمتي وللدقة أورد النص األصلي 

 Under the new Act these all fall under one compendious phrase, sect. 1 conferring copyright 
upon “every original artistic work”..., these works are all mainly produced by hand, with  the 
exception of photographs and any works produced by any process analogous to photography    

2  Copinger , W., A. , and Easton , J., M.,:: op.cit, P 90     
  ترجمتي للدقة أورد النص األصلي 

The artistic work must be “original” but this means no more than that the works must not be 
copied from another artistic work of the same character . 

3  Ibid , p90     وهذا رأي اللورد هاروديك في سابقةBlackwell V Harper 1740  
4  Ibid , p90 
  .عصراً  3الساعة  16/6/2012محامي مختص بالقوانين البريطانية مكالمة هاتفية : شهوان، جودة 5
  . 194، صمرجع سابق: فتالوي، سهيلال 6
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: ويعرف المصنف المعماري تقليدياً بأنه .1عن ابتكارات ذهنية ومن ثم صدرت في شكل مادي

. 2"أو أشكال هندسية وضعت بشكل مبتكر من نحت أو رسمعبارة عن كل ما يظهر على البناء "

نجليزي األول الذي ينص على حماية القانون اإل عّدي 1911 نجليزي أن قانونيرى الفقه اإلو

أثر فني "تشمل عبارة و" 35في المادة  وقد عرفها ،3مصنفات العمارة في قسم مستقل من القانون

و تصوير يتعلق بالصنعة الفنية المذكورة أو أي مثال أي بناء أو بنيان له صفة فنية أ" معماري

لذلك البناء أو البنيان بشرط أن تقتصر الحماية المنصوص عليها في هذا القانون على الصفة 

ة العمل الهندسي ويشترط لحماي. اإلنشاء الفنية والرسم وال تتعدى إلى أساليب البناء أو طرق

فال يتمتع بالحماية القانونية  .4مادة األولى من القانونوذلك استناداً إلى ال، ان يكون مبتكراً

  .5...لألعمال المعمارية التي ال تعكس طابعاً مبتكراً أو التي تعدو مجرد تكرار ألعمال منتشرة

هو المعيار ليس الطابع الجمالي إنما ، علماً أّن المحكمة في تقدير شرط االبتكاريةوتنفرد 

البصمة الشخصية " 1911ن ما تطلبه قانو هوهو ذات ،6اريالبصمة الشخصية للمهندس المعم

تحمى المخططات ضمن األعمال األدبية حسب تعريف العمل  1911حسب قانون  ،للمعماري

عني تفإن ملكية المخططات ال  17األدبي كما أن الرسم يندرج ضمن العمل الفني وحسب المادة 

بأنها المصنفات : "االسكتشات"تخطيطية الرسومات ال يعرف الفقه العربيو. 7الحق في نشرها

                                                 
  . مرجع سابق، "دراسة في التشريعات األردنية والمصرية"المصنفات األدبية والفنية : المطالقة، محمد فواز 1
المؤتمر الثامن عشر . دراسة مقارنة .حماية حقوق المصمم المعماري وفقاً لقانون حق المؤلف: عجيل، طارق كاظم 2

حقوق : مشيراً إلى سهيل الفتالوي 341ص. بين القواعد القانونية التقليدية والنظم القانونية المستحدثةعقود البناء والتشييد 

 .الساعة الواحدة ظهراً . 5/5/2011تاريخ الدخول في . www. Uaeu.ac.ae .تم الدخول إليه من. المؤلف المعنوية
3   Copinger , W., A. , and Easton , J., M.,: op. cit., P 89   

works of architecture being the first time protected under the Act of 1911 , are deal with a 
separate chapter part.   .  

المؤتمر الثامن . ألهم قضاياها حقوق الملكية الفكرية للمهندس المعماري وعرض منازعات: البربري، صالح أحمد 4

خالل  نتم الدخول إليه م. 409ص. قواعد القانونية التقليدية والنظم القانونية المستحدثةعشر عقود البناء والتشييد بين ال

 . الساعة الواحدة ظهراً 5/5/2011ي ف.  www. Uaeu.ac.aeموقع 
منشور في  1996ابريل  4مشيرا إلى حكم لمحكمة فرساي الدائرة األولى  410 ،مرجع سابق: البربري، صالح أحمد  5

JCP ED 1996. 1122741.  
 .412ص ،مرجع سابق: البربري، صالح أحمد   6
7  Copinger , W., A. , and Easton , J., M.,: op. cit., P242   
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التي يضعها المهندس المعماري أو المكتب الهندسي ويتم طباعتها، يشترط فيها توفر االبتكار 

  .1حتى تتمتع بالحماية

  :مصنفات الرسم  . ب

، وقد تتمتع مصنفات الرسم بالحماية طالما انطوت على ابتكار يبرز شخصية صاحبها 

أو مبتكراً من ذهن الرسام كاللوحة التي يرسمها الفنان من جمال  ،عياًيمثل الرسم منظراً طبي

يلزم أن ينفذها الفنان  لكنالطبيعة أو تفتق عنها ذهنه بغض النظر عن الطريقة التي يستخدم بها، 

تنفيذاً فعلياً أي اللمسة الشخصية للفنان، بمعنى أن ال يرجع إنشاء المصنف إلى عمل األداة أو 

  .2انيكيةاآللة الميك

  : الخرائط  . ج

أو كرة كونية ، ماأي مصنف يمثل المظهر السطحي لمنطقة "الخرائط الجغرافية تعني 

 اً فنرسمها  ويعّد بالحماية طالما انطوت على االبتكار، هذه الخرائط  ، وتتمتع"على سطح مستو

تعريف في  اشتمل الخرائط 1911إال أن قانون  ،3يعرف باسم فن الخرائط الجغرافيةاً خاص

 القانون  يبدو 1911نجليزي الشارح لقانون يرى بعض الفقه اإلو، 35العمل األدبي في المادة 

 على أساس أنها نقوش،لتقدم بشكوى لذلك يبدو ظاهرياً ال يمكن ا بعض الشيء غير منطقي،

بأمره  إلى من صنعت اللوحة فيها  تعود ملكية حق الطبع التي  لنقوشلاألهمية الوحيدة   وتعتبر

كان عقد سيعود فقط لمن أمر بصنعها إذا ) حق المؤلف(بينما في العمل األدبي حق الطبع 

الذي ابتكر  يعني ذلك أن أصل العمل األدبي يعود لمؤلفه الشخصو، توظيف للمستخدم أو تدريب

                                                 
 .52ص ،مرجع سابق: سلطان، ناصر 1
   .49ص ،سابقالرجع الم 2
  .72ص ،مرجع سابق: النوافلة، يوسف 3
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ف في حالة الموظ ن العمل يعود الى من صنعت اللوحة بأمره،أفهو  الستثناءا ا، أّمبالنقشوقام 

  . 1....أو المتمرن

  :الصور اإليضاحية في الكتب  . ع

يمكن تعريف الصور التوضيحية بأنها الرسوم والصور وغيرها من االبتكارات غير 

وتعتبر هذه المصنفات مرتبطة  ،2األدبية التي تهدف إلى توضيح المصنفات المكتوبة وزخرفتها

المصنفات وإبرازها وعليه تتم حماية  وجوداً وعدماً بالمصنفات المكتوبة كوسيلة لتوضيح هذه

  .3...أو أغلفة الكتب المختلفة  ةالصور التوضيحي

مدة حياة المؤلف  1911من قانون  3ويتمتع العمل األدبي بالحماية حسب المادة 

حسب قانون الصور الفوتوغرافية  تحمى بينما ،باإلضافة إلى خمسين سنة من تاريخ وفاته

ة من أخذ النيجاتيف إذا كان منشوراً أو غير منشور وذلك حسب سن 50مدة خمسين سنة  1911

  .من ذات القانون 21المادة 

لحق   اًواحد اًيمكن أن تعتبر الرسوم اإليضاحية ونص الكتاب موضوع 1911في قانون 

إذا كان المالك لحق الطبع في النص للكتاب ليس المالك لحق الطبع في الصور  المؤلف،

                                                 
1 Copinger , W., A., and Easton , J., M.,: op. cit, P 94        ترجمتي  كانت تحمى ككتـاب ، حسـب قـانون

  أو تحمى كنقش حسب قانون النقوش، ،1911القانون السابق لقانون  1842
Under the old law a map might be protected either as a book under the literary copyright 
Act,1842, or as an engraving under the Engravings Acts .                                         
Maps: the Act of 1911 somewhat illogically , perhaps includes " maps, charts, and plans " in the 
definition of " literary works", so that apparently protection cannot be claimed for them as 
engravings, the only importance of this seems to lie in the fact that the copyright in an 
engraving made to order vests in the person by whom the plate was ordered, where as in the 
case of a literary work  the copyright would only so vest if the person making the plate were in 
the employment of the person who ordered the same" under a contract of service or 
apprenticeship.  

  .72ص ،مرجع سابق: النوافلة، يوسف 2
   .139ص ،مرجع سابق: عبد الصادق، محمد ساميمأمون، عبد الرشيد و 3



55 

مالك النص للكتاب حق المقاضاة ألي انتهاك لحق الطبع في الرسوم  ال يستطيع، فالشارحة

  .1...اإليضاحية 

 يعتبر حق المؤلف في النص وحق المؤلف في الرسوم الشارحة عمالً 1911في قانون و

العمل هنا  ألن، 2ويمكن أن ينقضي حق المؤلف في أي منهما قبل اآلخراً، ومتميز منفصالً

 منفصالً إنما تعتبر الرسوم الشارحة عمالً ،يعتبر مصنفاً مشتركاً فال، يخضع للمدة الخاصة به

  .حقه المدد المقررة بموجب القانونمنفصل تسري ب  آخراًبحد ذاته والنص يعتبر عمالً اًومتميز

   :النحت  . ف

مثال ذلك وعمل أشكال فنية تتميز بالطابع االبتكاري، " :يعرف الفقه العربي النحت بأنه 

 مالطين أ مبغض النظر عن المادة المصنوع منها سواء أكان الحجر أ ،لمجسماتالتماثيل وا

وتعني لفظة التمثال ، التعريفات أثناء 35في المادة  1911وقد نص عليه قانون  ،3...."الجبس

فإن مفهوم النحت يتسع ليشمل التركيبات ، وحسب تعريف الفقه العربي ،4القالب والمثال

  .5نه أية أجسام ثالثية األبعادالتصويرية التي يتكون م

                                                 
1  Copinger , W., A. , and Easton , J., M.,: op. cit, P 94- 95   اً إلى سابقة مشيرPetty V Taylor   

  ترجمتي للدقة أورد النص األصلي 
Amore important point arises with regard to illustrations in a book , particularly if these are the 
result of some photographic process , for not only does the same point arise as to the person in 
whom the copyright first vests, but the period  of protection for a photograph is less than that for 
a literary work , the period of copyright in the case of a literary work is for the life of the author 
and fifty years after his death , that for a photograph is fifty years from the making of the 
negative , whether the same be published, ………, In the case of Petty V Taylor 1897, it was 
held that if the proprietor of the copyright in the letterpress of book was not the proprietor of the 
copyright in the illustrations , he could not by registering under the Act of 1842 , acquire the 
right of suing for infringement of the copyright in the illustrations, this case seems to be in 
favour of the proposition that under , the new Act the copyright in the letterpress and the 
copyright in illustrations are to be considered as separate and distinct , and that the copyright in 
the one may run out before the copyright in the other. 

2 Ibid , p95   
   .49ص ،مرجع سابق: سلطان، ناصر  3
  .1911من قانون  35راجع نص المادة  4
   .71ص  ،مرجع سابق :مشيراً إلى النوافلة، يوسف، 50ص ،مرجع سابق: ناصر سلطان، 5
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  : النقش  . ق

ويتم ابتكار المصنف في هذه الحالة بالحفر على المواد المصنوعة من المعدن أو الحجر "

الصور "  Engraving"تحت مصطلح  35في المادة  1911نص عليه قانون وقد  ،1"أو غيرها

لخشب والطباعة وجميع وقطع ا) الطبع الحجري(المأخوذة عن نقش والصور الليوغرافية 

حسب المادة السابقة يشتمل الطباعة على نوع ووالتي ال تكون صوراً،  ،2األعمال المشابهة لذلك

  .كل ذلك مشروط باالبتكارومعين من األحجار أو المعادن أو األخشاب 

  :   المصنفات الفوتوغرافية وما يماثلها  . ص

عبارة عن صورة أشياء حقيقية " :ة بأنهاالمصنفات الفوتوغرافي 3فت منظمة الويبوعّرلقد 

المصنفات  يقصد بمماثلةو منتجة على سطح سريع التأثر بالضوء أو أي إشعاع آخر،

الصور ك الفوتوغرافية تلك األعمال التي يستخدم فيها أسلوب مشابه للتصوير الفوتوغرافي،

ي أو غيرها التي يكون لها المنقولة من خالل شبكة االنترنت أو التلفزيون أو برامج الحاسب اآلل

تلزم أن يكون للمؤلف دور كل هذه المصنفات تس ،4ما للمصنف الفوتوغرافي من تأثير بصري

بمعنى أن يطغى الطابع الشخصي على طابع اآللة ولذلك يكون المصنف وما يماثله ، ابتكاري

 .5مستحقاً للحماية

                                                 
   .50ص ،مرجع سابق: سلطان، ناصر 1
2  Lester, D., And  , Mitchell, P.,: Joynson –Hicks On UK copyright Law . London : sweet 

and Maxwell .1989 P62  
أومبي تأسست هذه المنظمة بموجب اتفاقية /ية للملكية الفكرية وايبو ، المنظمة العالم57ص ،مرجع سابق :كنعان، نواف 3

، وهي منظمة دولية حكومية وإحدى الوكاالت المتخصصة مع  1970ودخلت حيز التنفيذ في  1967ستوكهولوم في العام 

ولى اإلشراف على إدارة وتختص المنظمة بدعم حماية الملكية الفكرية في جميع أنحاء العالم كما يت. منظمة األمم المتحدة 

، وتقديم المساندة والمشورة للبلدان النامية من خالل برنامج الوايبو ت التابعة لها في مجال حق المؤلفالمعاهدات واالتحادا

  .  تبط بحق المؤلف والحقوق المشابهةالدائم المر
  .136ص ،مرجع سابق: مأمون، عبد الرشيد و عبد الصادق، محمد سامي 4
   .51ص ،مرجع سابق: اصرسلطان، ن 5
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  :المصنفات المشتقة والحديثة: ثالثالفرع ال

برامج  وأهمهاظهرت حديثاً  أخرىهذا الفرع المصنفات المشتقة ومصنفات يندرج تحت 

كنموذج على  اآلليالحاسب  برامجسأقوم بدراسة المصنفات المشتقة ثم ، واآلليالحاسب 

  .1المصنفات الحديثة 

   :المصنفات المشتقة: أوالً

   ق له،المصنف الذي يبتكر استنادا إلى مصنف آخر سابأنه  :يقصد بالمصنف المشتق

والتوزيعات ومن أمثلتها الترجمات  ،2ويتمتع هذا المصنف بالحماية المقررة لحق المؤلف

الفولكلوري ما دامت مبتكرة من حيث  ومجموعات التعبير وتجميعات المصنفات الموسيقية

وتستوجب هذه  ،3حاسب وغيرهكالذلك قواعد البيانات يدخل في و، الترتيب أو اختيار المحتوى

أي أن من يستخدم المصنف األصلي  ،أن ال يترتب عليها إخالل بحق المؤلف السابق الحماية

وتشمل المصنفات المشتقة  ،4المتمتع بالحماية عليه الحصول على إذن من المؤلف األصلي

 اًويشترط العتبار المصنف مشتق .5واإلضافة والتنقيح، والتحقيق والتحوير التلخيصو الترجمات

  .7واإلدماج قد يكون مادياً أو فكرياً ،6"اج مصنف سابق في مصنف مبتكرإدم: "ن األولاركن

وهذا الركن  ،"عدم مساهمة مؤلف المصنف األصلي في المصنف المشتق" :والثاني 

، 8اًا أمام مصنف مشترك وليس مشتقألنه لو تمت مساهمة المؤلف للعمل األصلي لكنّ، مفترض

 ملكهار المصنف كما هو في المصنف الذي سقط في الإظ ،وقد يتخذ االشتقاق صور متعددة منها

                                                 
 .73ص ،مرجع سابق: النوافلة، يوسف 1
  .162ص ،مرجع سابق: مشيراً إلى كنعان، نواف ،75ص ،مرجع سابق: النوافلة، يوسف 2
  .411ص ،مرجع سابق: خاطر، لطفي  3
 .77ص ،مرجع سابق: النوافلة، يوسف 4
 .79ص، سابقالمرجع ال 5
    .53ص ،مرجع سابق: سلطان، ناصر 6
 .2009 1ط. حقوق المؤلف في القانون المقارن دراسة متعمقة في حقوق الملكية الفكرية: عبد الفتاح بيومي حجازي، 7

  .40ص .2009
  .54ص ،مرجع سابق: سلطان، ناصر 8
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العام إذا قام شخص وقدم جهداً مبتكراً عن طريق إعادة ترتيب أو تصنيف في مجموعات متماثلة 

ما هو إعادة إظهار للمصنف األصلي بعد إضافة شرح أو  ،...فإنه يتمتع بحق المؤلف عليها

تتمتع الترجمات أن "الثانية الفقرة الثالثة نصت اتفاقية بيرن في المادة وقد  ،1تعليق عليه

والتحويالت والتعديالت الموسيقية وما يجري على المصنف األدبي والفني من تحويالت أخرى 

. وذلك دون مساس بحقوق المصنف األصلي، التي تتمتع بها المصنفات األصلية نفسها  الحماية

رجمة تتمتع بالحماية كما لو كانت نص على أن التالذي  1911سار على نفس االتجاه قانون 

  .2وكذلك التلخيص والتحوير مع عدم اإلخالل بحق المؤلف األصلي اًأصلي اًمصنف

يعتبر األصل أن المصنف السابق إذا كان ال يزال متمتعاً بالحماية القانونية فإن المصنف 

السابق الذي يزال  أما غير المؤلف فال يجوز له إعادة نشر المصنف المشتق منه تشمله الحماية،

تضمن ييتمتع بالحماية القانونية إال بعد موافقة مؤلف العمل األصلي أو كان المصنف المشتق س

ن إعادة نشره ال تسبغ الحماية إأما إذا كان المصنف السابق غير متمتع بالحماية ف ابتكاراً جديداً،

 إذا كان ينطوي المصنف إاله، على المصنف المشتق سواء نشر من قبل المؤلف أو من قبل غير

  .3المشتق على ابتكار جديد

  :المصنفات الحديثة :ثانياً

في المصنفات  الرأي الراجح برامج الحاسب  ى المصنفات الحديثةابرز نموذج عليعتبر 

كونها من المبتكرات لحماية برامج الحاسب اآللي عن طريق تشريعات حق المؤلف الحديثة 

تعريفات لبرامج الحاسب اآللي، واألقلية لم تضع  معظم التشريعات وجدير بالذكر أن  ،4الذهنية

ومن بشكل كاف بها  تحطلم ، إذ التوفيق في ذلك اجانبه وقدمنها وضعت تعريفاً لهذه البرامج 

                                                 
   .41ص ،مرجع سابق: عبد الفتاح بيومي حجازي، 1
2  Copinger , W., A., and  Easton,  J., M,.: op. cit, p64 
  .200ص ،مرجع سابق :لالفتالوي، سهي 3
تاريخ  www,arablawinfo.comمن موقع  حماية برامج الحاسب بتشريعات حقوق المؤلف: محمد سعد، سعد 4

وقد أيدت غالبية التشريعات هذا الرأي منها، األمريكي والياباني واإلنجليزي ، الساعة الواحدة ظهراً 5/5/2012ل الدخو

   .ي والهنديوالفرنسي واإليطالي واأللماني والكند
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القانونية والفنية  ايعرفها الدكتور نوري خاطر مبرزاً جوانبهو ،1القانون األمريكيتلك التشريعات 

خصص لمعالجة مشكلة فنية أو فكرية بحتة ، ن مراحل منطقية مجردةفكري ناشئ عإبداع "

  .2"وذلك باالستعانة بنظام المعلوماتية

محدد، إال ولم ينص على برامج الحاسب اآللي بشكل واضح  1911أن قانون  ورأيت 

اية أن هذا ال يعد عيباً تشريعياً فيه، فالقانون نص في المادة األولى الفقرة األولى على شروط حم

تلك البرامج لم تكن معروفة أصالًً،  ، ألّن العمل اإلبداعي التي تتسع لتشمل أي مصنف مستقبلي

وكثير من التشريعات التي نصت على برامج ، ن لها هذه األهمية الدارجة اليومإضافة أنه لم يك

ا الحماية كلها تتوافر لهفالحاسب لم تضع لها تعريفاً محدداً فال فرق بين مصنف أدبي أو علمي 

  .بشرط اإلبداع

نصت اتفاقية  فقدأن برامج الحاسب اآللي تختلف عن األعمال األدبية، والصواب  

تتمتع برامج الحاسب اآللي " :التي تقول 10المادة ، وذلك في أدبية تريبس على اعتبارها أعماالً

أدبية بموجب  أعماالًبالحماية باعتبارها  ،3بلغة اآللة مأ،سواء أكانت بلغة المصدر )الكمبيوتر(

ن اتفاقية تريبس ميزت بين أيرى الدكتور محمد واصل أنه يمكن الفهم و ."1971معاهدة برن 

البرنامج وبين مجال تطبيقه فالحقوق مضمونه على البرامج وفق معاهدة برن التي تعد برامج 

كلما  ،المادة يحمى بمقتضى هذه هتطبيقفي حال ن البرنامج افي حين  الحاسوب أعماالً أدبية،

  .4صناعياً أو في مجال من مجاالت التكنولوجياه كان مجال تطبيق

                                                 
ـ /10حيث عرفها في المادة  .375، صمرجع سابق :خاطر، نوري 1   1980المعـدل    1976ام أ من القانون الصادر ع

لكـن  " وسيلة لمعالجة المعلومات بصورة  مباشرة أو غير مباشرة بواسطة الكمبيوتر للحصول على نتيجة معينـة  : " بأنها

 .  ن األلماني واالسباني والفرنسيكثير من التشريعات  تجنبت  تعريفه كالقانو
   .439ص ،مرجع سابق :إبراهيم، خالدوانظر  ، 375، صالمرجع السابق 2
وهي اللغة الوحيدة التي يفهمها  1و 0وتسمى اللغة الثنائية حيث أنها تتكون من سلسة من  :يمكن تعريف لغة اآللة  3

من موقع ..  1و0ا تتكون من الحاسب اآللي حيث تحول جميع اللغات الى لغة اآللة وألنه

www.shababd.Ibda3.org/t1898/Topic  ة ظهراًالساعة الثاني 7/6/2012تاريخ الدخول.  
 جلة جامعة دمشق للعلوم االقتصاديةم، )المصنفات االلكترونية(الحماية القانونية لبرامج الحاسوب : محمد واصل، 4

  .13ص ،2011 ،العدد الثالث ،27المجلد . والقانونية
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من مجال الحماية بواسطة  الحاسب اآلليتستبعد معظم التشريعات المعاصرة برامج و

ال يتجزأ من ذاكرة  اًفي ذاته جزءعندما يكون البرنامج األولى  :في حالتين إالبراءات االختراع 

ة الثانية عندما يتضمن البرنامج وسيلة صناعية تستخدم في إحدى مراحل والحال الحاسب نفسه،

وال تنطبق الحماية بقوانين  .1الصناعة وتتوافر فيها شروط االختراع حتى تمنح براءة االختراع 

وبصفة عامة فإن برامج  براءات االختراع إال على أنواع ذات مواصفات خاصة من البرامج،

أما برامج الحاسب اآللي فهي  ،الحماية بقوانين براءات االختراعليها الحاسب اآللي ال تنطبق ع

ألن معظمها عبارة عن أفكار موجودة وشائعة  ،بصفة عامة ال تتوافر فيها شروط البراءة

  .2االستعمال لكن التعبير عنها هو المبتكر

نواع وال يهم التفرقة بين أ ،أنها برامج متميزة من رأي الفقه العربيوأميل إلى   

وهذا متوفر  ،المصنفات فالمصنف ليتمتع بالحماية يشترط أن يكون مبتكراً ويخرج لحيز الوجود

ن حصر إ و، )المصنفات األدبية(فال داعي لتكييفها باألعمال األدبية  ،في برامج الحاسب اآللي

ة، وهذا أو تحديد المصنفات المشمولة ببرامج الحاسب اآللي سيكون قيدا على أية برامج مستقبلي

كما أن الدول التي أفردت لها نصوصاً خاصة لم . "سيؤدي بنا إلى إشكاليات نحن في غنى عنها

تأت استجابة لطبيعته الخاصة المتميزة عن بقية المصنفات بل جاءت لتشديد الحماية عليه 

  .3"العتبارات اقتصادية صرفة

  Authorصاحب العمل الذهني  المؤلف :المطلب الثاني

من أركان  أن ذلك  باعتبار ،المؤلف الذي يتمتع بالحماية القانونية إلىالتطرق ال بد من 

 ،في بعض الحقوق هوتمييزه عمن قد يتشابه مع ستلزم تحديد المفاهيم المتعلقة بههذا يووقه، حق

واألحكام المتعلقة بالمصنف الجماعي صور المؤلف المنفرد والمشترك وسأتناول في هذا المطلب 

                                                 
من بحوث مؤتمر القانون ، 382ص ،الحماية المدنية لبرامج الكمبيوتر في القوانين الوضعية :مصطفى عرجاوي، 1

تم الدخول  2004.المجلد الثاني. 2000مايو  3-1جامعة اإلمارات من كلية الشريعة والقانون  .3ط .والكمبيوتر واالنترنت

 .   الساعة الواحدة ظهراً 6/6/2011تاريخ الدخول  www.uaeu.ac.aeمن موقع
 .383-382ص، مرجع سابق :مصطفى عرجاوي، 2
 .376ص ،مرجع سابق :نوري خاطر، 3
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 يستلزم بدايةًوذلك القضاء البريطاني تلك المسائل المتعلقة بها كيف عالج و 1911ن وموقف قانو

  . تناولهأالمؤلف وهو ما سب اًتعريف

  :تعريف المؤلف وتمييزه عما يشتبه من مصطلحات: الفرع األول

الشخص الذي "بأنه تعريفاً لغوياً الشهير المؤلف  (Webester) ّعرف قاموس ويبستري

ن القوانين إمفهوم المؤلف بحيث يرى بوضوح  يرأي فقههناك و ،1"كر شيئاًيصنع أو يبت

 ،المؤلف هو الشخص الطبيعي أنوذلك على أساس  الوطنية ال تعنى حتى بمجرد اإلشارة إليها

هناك  لكن لوحظ  أنو .2أن من ينشر اسمه على المصنف هو المؤلف ترى  القرينة القانونيةو

كونه لم يشتمل ل 1954لسنة  354في مصر للقانون رقم  ية الفكريةمن جانب فقهاء الملكاً نقد

حماية المؤلفين يستلزم بالضرورة تحديد على اعتبار أن قانون وذلك  ،على تعريف للمؤلف

نه أغير  ،3وهذا ما راعاه المشرع المصري في قانونه الجديد ،األشخاص المستفيدين من أحكامه

إنما اكتفى ببيان الحاالت التي تثبت فيها للشخص صفة نعاً رغم ذلك لم يضع تعريفاَ جامعاً ما

إيجاد  وأحكام القضاء مهمة الفقهألن ، ك األمر للفقه ليقوم بهذه المهمةولذا يتر، المؤلف 

  .4الحلول

  :الناشر والمالك ال يكتسبان صفة المؤلف: أوالً

الممنوحة  نوع الحماية ألن  ،بين المؤلف والمالك وبين المؤلف والناشرتمييز ال بد من ال

فإن اشترك الناشر والمالك في الحقوق المالية  ،والناشرلمالك الممنوحة لتلك عن تختلف  للمؤلف

                                                 
1 Webster's New World Dictionary.  

Of the English language New college edition 1993. Simon and Schuster.p93. One who makes 
or originates something  creator; originator, The writer  (of a book , article, etc) .    

   .46ص ،1981.الثقافةمتحدة للتربية والتعليم ومنظمة األمم ال. باريس .  المبادئ األولية لحق المؤلف :اليونسكو 2
المؤلف الشـخص  "  2002لسنة  82من قانون الملكية المصري رقم  3/ 138م. 389، صمرجع سابق: خالد إبراهيم، 3

اً ما لم يقم الدليل على الذي يبتكر مصنف، ويعد مؤلفاً للمصنف من يذكر اسمه عليه أو ينسب إليه عند نشره باعتباره مؤلف

  .غير ذلك
    .44-43، صمرجع سابق: اطفع عبد الحميد، 4
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ملكية النسخة األصلية من المصنف إلى الغير ال نقل ، إذ أّن ن المؤلف يتفرد بالحق األدبيفإ

  .1تتضمن نقل حق المؤلف على هذا المصنف إلى ذلك الغير

   :مفهوم الفقهي للمؤلفال: ثانياً

 مكان أدبياً أأء بتكر إنتاجا جديداً سوااالشخص الذي " :يعرف المؤلف بأنه اتجاه هناك 

هناك اتجاه آخر ال و ،3"ن أنتج إنتاجا ذهنياً يعد مؤلفاًكل م"ون بأنه وعرفه آخر ،2"علمياً مفنياً أ

القانون فقد اشترط لف هذا الرأي خاأو ،4يربط تعريف المؤلف باالبتكار كاالتجاه االنجلوسكسوني

  .ذلك في المطلب السابق توقد تناول ،االنجليزي الذي يمثل المدرسة االنجلوسكسونية االبتكار

كل إنسان يقوم بابتكار أو خلق أو إنتاج ذهني لمصنف ": بأنهالمؤلف  العربي يعرف الفقه

 ألن المؤلف ال يتصور إال ،هذا التعريفوأرى صواب  ،5"في أية صورة يظهر بها ويتم تداوله

 وهو مبدأ مجمع عليه في ،طبيعياً ممن يملك الذهن الذي يتفتق عنه اإلبداع شخصاً أن يكون

حتى التشريعات التي اعترفت للشخص المعنوي بانصراف الحقوق إليه  ،تشريعات حق المؤلف

  .وبالتأكيد لم تعترف له بوصف المؤلفاً مقيد اًاستثناء فتعّد

  : وم حق المؤلف في االتفاقيات الدوليةمفه: ثالثاً

ها يتبين لنا أن ،حق المؤلفحماية مجال تصلة بة المبتدقيق االتفاقيات الدولية المتعاق عند

وإنما انطلقت في بيان حقوق المؤلف على اإلنتاج الذهني الذي ، لم تضع تعريفاً محدداً للمؤلف

                                                 
 .106ص ،مرجع سابق: هارون، جمال 1
  .39ص ،مرجع سابق: المتيت، أبو اليزيد 2
 ،قانون بدون سنة اصداردار الفكر وال: بدون طبعة المنصورة. حماية الحق المالي للمؤلف: وهدان، رضا متولي 3

   .مشيرا إلى البدراوي ورمضان أبو السعود ،23ص
. 1ط، حق المؤلف في العالقـات الخاصـة الدوليـة   : مشيراً إلى جمال الكردي ،108ص ،مرجع سابق: هارون، جمال 4

  .34، ص2004لعربية دار النهضة ا: القاهرة
 Lester, D., And  , Mitchell, P.,: op. cit, P58وانظر ، 25ص ،مرجع سابق: رضا متولي وهدان،  5

The Author  No Statutory  Definition . No copyright statue prior to the 1988 Act defined who 
the Author of a work was, and a number of cases over the years have dealt in particular with the 
situation… 
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 15في المادة  قية بيرنيل المثال نجد أن اتفافعلى سب ،1األدبية والمالية يبتكره بشقيها الحقوق

لكي يعتبر أن لمؤلفي المصنفات األدبية أو الفنية التي تحميها االتفاقية "نصت على أنه  منها

الحالية هذه الصفة ويكون لهم بالتالي حق المثول أمام محاكم دول االتحاد ومقاضاة من يمس 

هذا ما لم يقم الدليل و نف بالطريقة المعتادة،يكفي أن يظهر اسم المؤلف على المصف بحقوقهم،

ال يدع فالذي يتخذه المؤلف  وهوإذا كان االسم مستعاراً بأنه  وتطبق هذه الفقرة ،نقضهعلى 

يفترض أن الشخص الطبيعي أو االعتباري الذي و"  15/2م. مجاال ألي شك في تحديد شخصيته

المنتج لهذا المصنف ما لم يقم الدليل  يظهر اسمه بالطريقة المعتادة على مصنف سينمائي هو

  ".ضدهعلى 

من أية إشارة إلى  فقد خلت تماماً  24/7/1971في  أما اتفاقية جنيف الموقعة في باريس

وهذا يدل بالقطع على إحالة مثل هذه الموضوعات إلى المشرع الوطني لكل  ،تعريف المؤلف

  WIPOمنظمة العالمية للملكية الفكريةال نبالذكر أن الجدير أ غير 2دولة عضو في االتفاقية

هذه  رى أنأو. 3"ذلك الشخص الذي يبتكر مصنفاً نه إفقالت "فت المؤلف تعريفاً موجزاً عّر

نه لم يرد أكما . لتشمل الشخص الطبيعي والمعنوي واسعكلمة شخص بمعنى ت أورداالتفاقية قد 

خاصة بحقوق المؤلف أي تعريف الفرنسي أو المصري أو االتفاقيات الدولية ال نلقانوفي ا

  .4إنما ورد تعريف عن طريق اإلسناد أو النسب، للمؤلف

                                                 
   .162ص، مرجع سابق: مأمون، عبد الرشيد وعبد الصادق، محمد سامي 1
  .24- 23ص ،مرجع سابق: وهدان، رضا متولي 2
الصادر عن المنظمة " معجم مصطلحات حق المؤلف والحقوق المشابهة"راجع . 387ص ،مرجع سابق :إبراهيم، خالد 3

   .17، ص17العالمية للملكية الفكرية رقم 
 .....-1عرفه في المادة األولـى  1954لسنة  354ففي قانون  23، ص24-23، صمرجع سابق: وهدان، رضا متولي 4

بأي طريقة أخـرى إال   أولذي نشر المصنف منسوباً إليه سواء كان ذلك بذكر اسمه على المصنف ويعتبر مؤلفا الشخص ا

يقوم أدنى شـك فـي حقيقـة شخصـية      أاليسري هذا الحكم على االسم المستعار بشرط و..إذا قام الدليل على عكس ذلك

ة المؤلف للشـخص أو األشـخاص   بأن تثبت صف"  11/3/1957من القانون الفرنسي الصادر في  7نص المادة  .المؤلف

حق األداء العلني للمصـنفات  : مشيراً إلى محمد حسام لطفي"ما لم يقم الدليل على عكس ذلك  الذين وزع المصنف باسمهم

  . الموسيقية
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  :1911موقف قانون : رابعاً

للمؤلف مكتفياً ببيان  تعريفاً جامعاً مانعاً 1911لم يضع المشرع في تعريف قانون 

ي اتبعته في معظم التشريعات الالحقة التفي الحاالت التي تثبت فيها للشخص صفة المؤلف سابقاً 

كما  ،1"أ/6/3قرينة القانونية في المادة وإنما نص على ال أي تعريف للمؤلف، فلم يرد فيه. ذلك

صاحب حق المؤلف  وهويتضح من هذا النص أن نشر المصنف باسم شخص معين يعتبر قرينة 

ن نسبة االبتكار يؤدي إلى وجود هذا الحق ولذا ينبغي التفرقة بين وجود الحق وبين إ إذ ،عليه

ف الحق يولد ويثبت للمؤلف بمجرد ابتكار المصن إّنإذ  ،المصنف إلى مؤلفه عن طريق نشره

فيستطيع المؤلف أن يدافع عن حقه ، بصرف النظر عن نشره، الذي يتمتع بالحماية القانونية

التي على القرينة القانونية  تنص اأنه يتضح من النصوص المشار إليهاو ،2بالرغم من عدم نشره

موجبها التمسك ويحق له ب، يظهر اسمه على المصنف هو المؤلف تفترض ان الشخص الذي

ويقع عبء إثباتها على من يدعي  ،ن هذه القرينة قابلة إلثبات العكسأإال ، بحقوقه على المصنف

  .3ألن ذلك ينصب على واقعة مادية. ويتم اإلثبات عادة بجميع طرق اإلثبات ،على المصنف حقاً

 ه لو تمأنذلك  ،مؤلفذكر تعريف للنقصاً في عدم ال نجد  1911ة قانون وعند قراء

وهذا  ،سيكون ملزماً في الحاالت المعروضة أمام القضاءفإن هذا التعريف تعريف المؤلف 

 ألن التعريف إن كان حصرياً ولم، للتأليف ةبدوره ال يتماشى بالتأكيد مع تطورات الحياة الحديث

موقف تشريعي رى أن عدم تعريف المؤلف هو ألذلك ، ن معيباًيشمل جميع الحاالت سيكو

  . 1911متطور في قانون 

                                                 
إذا كان األثر يحتوي على اسم مطبوع أو مكتوب بصورة أخرى بحسب الطريقة المعتادة على وجه يستفاد منه أنـه  ) أ( 1

  .لم يثبت خالف ذلـك  لف األثر فيعتبر الشخص المطبوع أو المخطوط اسمه على هذه الصورة أنه مؤلف األثر مااسم مؤ

إذا لم يكن األثر يحتوي على اسم مطبوع أو مكتوب على هذه الصورة أو إذا خال االسم الموجود فيه من اسم المؤلف ) ب(

اسم مطبوع أو مكتوب بصورة أخرى يستفاد منه أنه اسم ناشـر   الحقيقي أو االسم الذي يعرف به عادة واشتمل األثر على

األثر أو صاحبه فيعتبر صاحب ذلك االسم أنه صاحب حق الطبع والتأليف في األثر فيما يتعلق باإلجراءات المتخذة بشـأن  

  .التعدي على الحق المذكور، ما لم يثبت خالف ذلك
   .45ص ،مرجع سابق: عبد الحميد، عاطف 2
  .325ص ،مرجع سابق: ، السنهوري، عبد الرزاق109ص ،مرجع سابق: مالهارون، ج 3
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يوجد صعوبة في تحديد  فيرى أنه بناء على القاعدة العامة فال الفقه االنجليزي  أّما

من  ،...للمؤلفيشتمل على تعريف لم  1911 مؤلف المصنف العمل بالرغم من أن قانون

مجرد حبكة لقصة أو رواية على الكاتب أو موضوع الصورة  الشخص الذي يقترح أنالواضح 

... مجرد الناسخ ال يعتبر مؤلفاً لكن بين هذا أن ماك ،1للعمل على الفنان  للعمل الفني ليس مؤلفاً

في  المؤلف للعمل األدبي هو الشخص الذي يبتكر اللغة المستخدمة - ألول وهلة  -وذاك يعتبر

كتبه ففي حالة مخطوط  ،2لفني هو الشخص الذي ينجز الرسمومؤلف العمل ا، العمل المبتكر

من ف ،)ب(شخص آخر نفترضه  وتطويره من قبلتنقيحه وقد جرى  )أ(أنه  شخص لنفترض

 ،3اًمشترك اًأو اعتبارهما مؤلف )ب(مؤلفا أو )أ( العتبار التنقيحالمحتمل حسب قيمة التطوير و

  .4يضع تعريفاً للمؤلفقريب جداً من القانون الفرنسي الذي لم  ذا وه

في المادة الخامسة  1911أن المشرع في قانون الذي يرى  نجليزيالفقه اإل وأؤيد رأي 

نص  ن، حيقد حدد بمنتهى الدقة أن المؤلف هو صاحب الحق األول في حقوق طبعه وتأليفهمنه 

إال أنه  ،5مؤلف األثر الصاحب األول لحق طبعه وتأليفه هذا القانون يكون مراعاة أحكاممع "

التي تم النص عليها في  لمصنف الجماعي ومصنفات التاج البريطانيمنح حق المؤلف ل استثناء

                                                 
1 P 108  Copinger , W., A., and  Easton,  J., M,.: op.cit ,   

       Shephered V. Conquest 1856 , 17. C. B. 427في إشارة إلى سابقة 
As a general rule there will be no difficulty in determining who is the author of the work, not 
withstanding that the Act contains no definition of " author ship", but cases may perhaps arise in 
which the question is not so easy of solution . It is clear that the person who merely suggests the 
plot of a novel or a play to the writer, or the subject of picture to an artist, is not the author of 
the novel, play or picture.    

2 Ibid , p108 
It is equally clear that a mere amanuensis is not an author. But between these two extremes 
there may be gradations it is submitted, however that prima facie the author of a literary work is 
the person who originates the language used, and the author of an artistic work is the person 
who actually executes the design.  

3 Ibid , p108 
 If As manuscript is corrected and improved by B, it will probably be a question of the amount 
and value of corrections and improvements as to whether the author is A or B or whether they 
are joint Authors. see Springfield V. Thame 1903. 

  .17ص ،مرجع سابق: أبو العز، حنان 4
5   Copinger , W., A., and  Easton,  J., M,.: op. cit , P 122  

Sect. 5 is precise that the author of a work shall be the first owner of the copyright therein "      
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وقد اجتهد القضاء ، هذا يدل على أن المؤلف هو الشخص الطبيعيو ،من القانون 18المادة 

  .1تركزت حول مفهوم االبتكاروقد متميزة في تحديد وصف المؤلف قضايا البريطاني في 

بمعنى المؤلف والمالك للحق ، ز بين المؤلف ومالك الحقوق مّي 1911قانون  نأكما  

مؤلف األثر  ..) 2" (نجد أنالتداول العادل  الثانية الفقرة األولى البند الثاني ففي المادة ، المالي

استعمل قالباً أو رسماً أو خريطة أو نموذجاً أو إذا الفني ليس بصاحب حق الطبع والتأليف فيه 

 نجد أيضاً أنه  في هذا النصو. ..."يقلدهالم يكرر بذلك غاية األثر األساسية و ولمس األثر در

بين المؤلف ومن ينتقل المشرع في اللفظ  زلحق الطبع والتأليف فقد مّي اًكان المؤلف ليس مالك إذا

 والمشرع ال يورد المصطلحات عبثاً، authorالمؤلف نص على كلمة ، فهو يله الحق المالي

النشر المعتبر  أنتحدثت  35/2والمادة  ،فاالختالف في المصطلح يؤدي الى اختالف في المعنى

رى أن القانون أو .إال إذا كان بموافقة المؤلف ، بمعنى أن النشر ال يكون معتبراًبموافقة المؤلف

 ز بين المؤلفبمعنى أنه مّي ،Ownerالمالك  كما أنه عرف كلمةauthor  المؤلفأورد كلمة 

  .1911وهو موقف متقدم لقانون المبتكر والشخص مالك الحقوق المالية على المصنف

ليس فقط  المؤلفًاعتبرت التي  )Ompi( جاء قرار المنظمة العالمية للحقوق الذهنيةلقد 

ن المؤسسة الدولية والفقه الدولي قد انتقدت أإال  من يملك الحقوق المالية، وإنمامن ابتكر العمل 

موصية بوجوب التفرقة بين من  ،1990سابق وذلك بقرار هلسنكي سنة مة العالمية القرار المنظ

لذا يتضح  ،2فوصف المؤلف يقتصر على مبتكر العمل الذهني فقط  يملك الحقوق وبين المؤلف،

نه يجب التفرقة بين المؤلف مبتكر العمل وبين من يملك الحقوق التي يرتبها القانون والتي قد أ

  .3خر غير مبتكر العمل لرب العملتنصرف لشخص آ

  

                                                 
    .سبق لي تناول ذلك في المطلب السابق 1
تة عة مؤرسالة ماجستير غير منشورة مقدمة الى جام .القانون الواجب التطبيق على حق المؤلف :الطاهات، هشام 2

  .25ص ،مرجع سابق :، مشيراً الى اشرف وفا45، ص2006
  .45ص ،المرجع السابق :هشام الطاهات، 3
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  : صور التأليف أوحاالت : الفرع الثاني

وهذا يستوجب  ،ن مشتركاًوقد يكوفقد يكون المبدع المبتكر منفرداً  اإلبداعتتعدد صور 

  .1بيان المؤلف المنفرد والمؤلف المشترك مع اآلخرين علي

   :المؤلف المنفرد. 1

ويختص وحده بالحقوق الناتجة  ،قوم وحده بالتأليفالمؤلف الذي ي المؤلف المنفرديقصد ب

وهو وحده في األصل ، ، والشخص الطبيعي هو وحده الذي يملك القدرة واالبتكار2عن اإلبداع

إال أن المصلحة اقتضت أن يتم االعتراف لغير الشخص الطبيعي الذي يتمتع بصفة المؤلف 

قد بينت صفة  6/3ن المادة أ تنوبي، من هو المؤلف تن تناولسبق لي أو .3بصفة المؤلف

   .ه في الفقرة السابقة عند تعريف المؤلفتوهو ما تناول، اإلنسانالمبدع هو  فاألصلالمؤلف 

  :المؤلف شخص معنوي . 2

لذي يعتبر األصل العام أن اإلبداع واالبتكار مرتبط باإلنسان باعتباره المخلوق العاقل ا

إال ، الصلة بالمجتمعات اإلنسانية بل إنه مقترن بها فهو وثيق ،سخر اهللا له السماوات واألرض

دراسة  تكتسبو 4أن الضرورات العملية قد أبرزت للوجود مدى اعتبار الشخص المعنوي مؤلفاً؟

 مبدعون أفراديوجد ف؟ ذلكأهمية خاصة نظراً لما أحاط به من خالف كبير حول هذا الموضوع 

الكتب تمول من جامعات أو مراكز بحثية وحاث األب من فكثير ينلصالح أشخاص معنوييبتكرون 

يجب الموازنة بين المصالح المتعارضة بين الشخص لذلك . أو دور نشر أو جهات حكومية

المعنوي الممول أو الموجه لإلبداع وبين المجموعة أو الفرد الذي قام به فالمؤلفون المبدعون 

                                                 
   .110ص ،مرجع سابق: هارون، جمال 1
  .110ص ،المرجع السابق 2
 .111ص ،سابقالمرجع ال 3
   .191ص ،مرجع سابق :محمد سامي مأمون، عبد الرشيد وعبد الصادق، 4
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ابتكار مصنفاتهم بدون دعم مالي من بإمكانياتهم المادية المحدودة لن يستطيعوا في األغلب 

   .1خاصة أو عامة معنويينأشخاص 

ان تباينت مواقف التشريعات الحامية لحقوق المؤلف في هذه المسألة فهناك اتجاهوقد 

والثاني مؤيد إلسناد صفة  :2معارض إلسناد صفة المؤلف للشخص المعنوي :األول :رئيسيان

  المؤلف للشخص المعنوي 

أما  ،يرى أن صفة المؤلف تقتصر على الشخص الطبيعيألول فهو أّما االتجاه ا

حكم طبيعته يفتقر إلى القدرة على ابتكار بكونه ل ،عنوي فال يمكنه اكتساب هذه الصفةالشخص الم

هذا المبدأ غالبية  وتقّر،ألن المصنف ناشئ عن إبداع فكري وليد العقل البشري ،3عمل ذهني

 وال يغير من هذا ،4ن لم تكن تنص عليه بشكل مباشرإالتشريعات الخاصة بحق المؤلف و

فهو يستعملها بصفته خلف خاص وليس بصفته  المالية استعمال الشخص المعنوي لحقوق المؤلف

أما الحق  ،إمكانية تمتعه بالحق المالي الذي يقوم على االستغالل المباشر للمصنفو ،5مؤلفاً

صفة المؤلف للشخص الموجه سواء أكان شخصاً و إسناد  ،6األدبي فال يتمتع به إال المؤلف

 . 7طبيعياً أم معنوياً يهدر الحقوق األدبية للمؤلف مطلقاً

                                                 
   .191ص ،مرجع سابق: وعبد الصادق، محمد سامي مأمون، عبد الرشيد 1
والجرمانية ممثلة في فرنسا وبلجيكا واسبانيا وألمانيا والنمسا، فضالً عن  ة، فالتشريعات الالتينينفسه سابقالرجع مال 2

   .تشريعات حق المؤلف في مختلف الدول العربية عارضت في إسناد صفة المؤلف للشخص المعنوي
  .75، صرجع سابقم: ناصر ،سلطان 3
 .383ص. مرجع سابق: خاطر، نوري  4
  . مشيراً إلى حمدي عبد الرحمن 87، صمرجع سابق: وعبد الحميد، عاطف  ،76ص، مرجع سابق: ناصر سلطان،  5
 .75، صمرجع سابق: ناصر سلطان، 6
الفكرية رقم  قوق الملكيةتداول المصنفات عبر االنترنت مشكالت وحلول في ضوء قانون حماية ح: بدر، أسامة أحمد  7

  .29ص ،2004: دار الجامعة الجديدة: اإلسكندرية. 2002لسنة  82
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   :االتجاه المؤيد إلسناد صفة المؤلف للشخص المعنوي :واالتجاه الثاني

سواء بصفته  ،الكتساب صفة المؤلف يقرر هذا االتجاه صالحية الشخص المعنوي"

أن هذه الصفة تلحق بصاحب وذلك  ،متنازالً إليه عن حقوق المؤلفبصفته  ممؤلفاً فعلياً أ

وبمعنى  كونه صاحب اإلبداع على المصنفل ،وضع المصنف أكثر نم المصلحة االقتصادية

من و. 1"نه سلعة تجاريةأينظر إلى المصنف باعتباره إبداعاً ذهنياً بقدر ما ينظر إليه على آخر ال 

تكوينه إسناد صفة المؤلف على الشخص المعنوي يخالف  نأأهم المآخذ على هذا االتجاه 

إال أن المشرع  ،2هروحجلها وجد قانون حق المؤلف وأالغاية التي من طبيعته ويجافي و

إسناد  علىالعتبارات عملية  143نص في المادة  2002لسنة  82المصري في قانون رقم 

خالفاً لألصل الذي الجماعي ف لمصنلمباشرة جميع الحقوق األدبية للشخص االعتباري وحده 

من شخصية المؤلف غير قابلة للتنازل اً ، والتي تعد جزء3يقصر هذه الحقوق على المؤلف وحده

  .4التقادم أوللتنازل 

ولكن العتبارات  ،المبتكراألصل المبدع هو اإلنسان  أنالسابقة  اآلراءمن عرض رى أو

ن كان يتمتع إو ،يس مؤلفاًصاحب حق على المصنف ول عملية يمكن اعتبار الشخص المعنوي

واالستثناء ال يقاس عليه وال ، وهذا استثناء، نه ليس مؤلفاً بطبيعتهأ غيربالحقوق المالية واألدبية 

 المصنفنص على التعريفات الخاص ب 35في المادة  1911ون والمشرع في قان .يتوسع فيه

م سواء في عقد توظيف أو عن المؤلف المستخدتتحدث من ذات القانون  5/2لمادة ا، والجماعي

حدث عن حقوق مالية لكن يتفهو ، الكاتب لصحيفة بحقه في نشر العملاحتفاظ  لىعتنص  تمرين

الفقه يرى و ،بالتأكيد تبقى للمؤلف حقوقاً معنوية وهو ما يعد متقدماً على قوانين أخرى

                                                 
 .76ص ،مرجع سابق :ناصر سلطان، 1
 .76صنفسه،  سابقالمرجع ال 2
  .87، صمرجع سابق: عاطف عبد الحميد، 3
  .لقة بالحق األدبي من هذه الرسالةراجع الفقرة المتع 4
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لمصنف الجماعي واستثناء في حالة ا، يعرف المؤلف شخصاً طبيعياً 1911 ن قانونأ نجليزياإل

  .1غير المؤلف إنما للشخص الموجهتنصرف الحقوق ل

التشريعات المنبثقة عن النظام الالتيني والتي اشتقت منها اتفاقية يرى الفقه العربي أن و  

 تنكر على الشخص المعنوي صفة المؤلف إالّ استثناء في حالة المصنف الجماعي التي بيرن

المؤلف األصلي في الدفاع عن حقه األدبي في نطاق هذه عملية دون تجاهل حق تضع أسباباً 

 أثناءمصنفات كالدولة  والتي يؤديها موظف األعمالالقضاء الفرنسي اعتبر ن أإال  ،2المصنفات

أرى أن و .3لدولةل ةصرفمن والمعنوية األدبيةجميع الحقوق تكون  ،عمل دولتهم  وبأدواتعملهم 

  .ع هذه التشريعاتفق الى حد كبير ميت 1911موقف قانون 

لم توضح إن كان المؤلف  رغم أنها ،تأثر أيضاً باتفاقية بيرن 1911ن قانون أرى أكما 

النظام ظم مّعإّن  ،4يينلمعنوألشخاص اا ن يشمل أيمكن  مفي الشخص الطبيعي أينحصر فقط 

خلق عيد العمل للمؤلف الذي يي  Common Lawفي النظام الالتيني والقانون العام القانوني 

                                                 
1     Copinger , W., A., and  Easton,  J., M,.: op.cit:, , P 17   

 The copyright- except in the case of a contribution to a collective work – vested in the author 
there have been cases in which it has been held that an employer who has had  a share in 
designing, or has solely designed a work executed by another, is the "author:, Barfield V. 
Nicholson 1824, 2 sim & st1: Hatton V. Kean 1859. 8 w.R 7: , Nisbet V. Golf Agency. 1907. 23 
T.L R370.   

. 1نة طدراسة مقار. الحماية الجنائية لحقوق المؤلف :وانظر أبو العز، حنان 383ص ،مرجع سابق :خاطر، نوري 2

    .17ص ،بدون سنة نشر. العربية دار النهضة: القاهرة

لم يهتم القانون الفرنسي بتعريف المؤلف حيث كرس الحماية للمصنف إال أن اتجاهه العام يعطي االنطباع بان المشرع ال 

ذهن البشري وهو ما يعطي وصف المؤلف إال للشخص الطبيعي استناداً إلى المبدأ العام القاضي بأن التأليف هو إبداع ال

  .يحول بين الشخص المعنوي وبين أن يكون مؤلفاً
 2005 .دار النهضة العربية: القاهرة . 1ط. حقوق الملكية الفكرية لألشخاص المعنوية دراسة مقارنة: طاجن، رجب 3

ت مالية أو فقد تبنى مجلس الدولة تصور جديد ينكر على معاوني المؤسسة أية حقوق على مصنفاتهم سواء كان 23ص 

أدبية فالجميع يكون للشخص المعنوي العام وبصفة حصرية ونهائية وحقوق الموظف العام تتحدد دائماً بالنظر إلى 

    .ضرورات ومستلزمات المرفق العام
لهـم   لكي يعتبر أن لمؤلفي المصنفات األدبية أو الفنية التي تحميها االتفاقية الحالية هذه الصفة ويكـون  " 15/1فالمادة   4

بالتالي حق المثول أمام محاكم دول االتحاد و مقاضاة من يمس بحقوقهم، يكفي أن يظهر اسم المؤلـف علـى المصـنف    

بالطريقة المعتادة، هذا ما لم يقم الدليل على عكس ذلك، وتطبق هذه الفقرة إذا كان االسم مستعاراً متى كان االسم المستعار 

يفترض أن الشخص الطبيعي أو االعتباري الذي "  15/2م. شك في تحديد شخصيته الذي يتخذه المؤلف ال يدع مجاال ألي

  .يظهر اسمه بالطريقة المعتادة على مصنف سينمائي هو المنتج لهذا المصنف ما لم يقم الدليل على عكس ذلك
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القواعد العامة أن ملكية المؤلف تعتمد على الشخص الذي يبذل مهارته أو وترى  ،المصنف

  .1بالنقيض من الشخص الذي يقترح مجرد أفكار ،قدرته الخالقة في صناعة المصنف

إسناد صفة  دفعت المشرع إلىقد االعتبارات العملية  أنفي لفقه العربي اأؤيد رأي و 

وهذا االعتبار  ،المصنف الجماعيدبية للشخص االعتباري وحده جراء األ حقوقجميع اللمباشرة 

يتمثل في الحرص على تحقيق الهدف الذي يتوخاه الشخص الموجه حيث يخشى على سالمة هذا 

قدر ما يبذل من المساهمة في إنتاج المصنف بلو أعطي لكل موظف قدراً من السلطات  ،الهدف

أن يحفظ لمؤلفي ريع وألي نظام قانوني ينتمي في أي تشاألحرى بالمشرع . 2الجماعي

 ،3المصنفات الجماعية حقوقهم األدبية بما ال يلحق األذى بالشخص المبادر المؤلف بقوة القانون

إذا "أنه ب /5المادة  فيت فقد نّص اً متطور اًبالنسبة للصحيفة موقف 1911ويعد موقف قانون 

استخدام أو تمرين وصنع األثر أثناء  كان المؤلف مستخدماً عند شخص آخر بموجب عقد

إذا كان األثر عبارة عن مقال أو كتابة أخرى كتبت للنشر و ،...استخدامه لدى الشخص المذكور

في صحيفة أو مجلة أو ما شابه ذلك من المنشورات الدورية فيحفظ للمؤلف حق منع نشر األثر 

ورية، ما لم يكن ثمة عقد على حدة في غير صحف أو مجالت أو غيرها من المنشورات الد

احتفظت لكاتب المقالة الموظف نفهم أن المادة تلك  من النص السابقو .4"يقضي بخالف ذلك

منه نصت على المطبوعات  18ن المادة أكما . المجالت بحق تقييد النشر لغير الصحف أو

  .5للحكومة

                                                 
1 Dutfield , G and Suthersanen, U: op.cit, p 84-85 

In most jurisdiction , whether common law or civil law  the ownership of copyright in a work 
usually vests initially in the author of the work that is , the person to the person who expands 
skill or creativity in making the work , as opposed to the person who merely supplies who 
creates the work .slightly different rules exist in all national laws in respect of employee works 
and films and related rights ….., the general rule is that authorship is determined with reference 
suggestions or ideas.                                     

  .87ص ،مرجع سابق: عاطفعبد الحميد،  2
  .29ص  ،مرجع سابق: بدر، أسامة احمد 3
  .ترجمة درايتون 4
إذا أعد أثر أو نشر بأمر أو " 1911من قانون  18مراجعة أحكام المصنف الجماعي في هذه الرسالة وانظر المادة  5

و بعده، فيعود حق الطبع والتأليف في تفويض من جاللته أو من أية دائرة من دوائر الحكومة، سواء قبل نفاذ هذا لقانون أ

ذلك األثر إلى جاللته، مع مراعاة كل اتفاق تم مع المؤلف، وفي هذه الحالة يستمر الحق المذكور مدة خمسين سنة من بعد 

 .تاريخ أول مرة نشر فيها األثر
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   :تعدد المؤلفين :الفرع الثالث

هذا ما سأتناوله في و ،1المؤلفين في المصنف حق المؤلف مسألة تعددتشريعات نظمت 

  .هذا الفرع

   :المصنف الجماعيالمؤلف في . 1

مشاركة أكثر من مؤلف في إعداد مصنف يندمج فيه عمل ": يقصد بالتأليف الجماعي

وذلك بتوجيه من شخص طبيعي أو اعتباري  ،المؤلفين في الهدف منه، ويكون غير قابل للتجزئة

المصنفات األدبية  تلك  المصنف الجماعيعلى مثلة األومن  ،2"وتحت إدارتهيتكفل بنشره باسمه 

كتاب يستخدمهم مالك الصحيفة أو الدورية بو ،التي تنشرها الصحف والمجالت والدوريات

دائرة كبرز أمثلتها أو ،3بموجب عقد يخول مالك الصحيفة حق المؤلف على هذه المصنفات

  .4ف الفرنسيةالمعارف البريطانية ودائرة المعار

   :نحو الجماعيعناصر أساسية ال بد من توافرها في المصنف وجود يشترط و

  .5إبداع مصنف واحديكونون متعاونين في ن أو أكثر يوجود شخص  .1

لهم خطة  ويرسم ، يع المؤلفينيقوم بتجم، طبيعي أو اعتباري ،وجود شخص موجه"   .2

الشخص الموجه دوراً كبيراً في تنظيم  ن يلعبأمن المهم و ،"العمل ويشرف على تنفيذها

  .6هوتنسيق هوتوجيهعمل المساهمين 

                                                 
   .112ص ،مرجع سابق: هارون، جمال1 
  .87ص ،مرجع سابق: ناصر سلطان، 2
 .327ص ،رجع سابقم: كنعان، نواف  3
   .82ص ،مرجع سابق: عبد الحميد، عاطف 4
 .328ص ،مرجع سابق: كنعان، نواف 5
  .85ص ،مرجع سابق: عبد الحميد، عاطف 6
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وما يميز المصنف الجماعي  .1"وضع المصنف الجماعي باسم الشخص الموجه ولحسابه"  .3

عن المصنف المشترك أن المصنف الجماعي ينسب إلى الشخص الموجه ويحرم المؤلف 

 .2من بنوة مصنفه

   :1911ون لمصنف الجماعي في قانا 1.1

، بل نجد الجماعي للمصنف أحكاماًال نجد  1911قراءة الترجمة الرسمية لقانون عند 

عرفت وريفات عند التع 35في المادة تحدثت و، تحدثت عن المؤلف المشترك 16لمادة ل اًنص

تنص  16ن المادة أاتضح ف األصليقمت بتدقيق الترجمة من النص وقد  ،أيضاً األثر المشترك

نه أالخطأ في ترجمة درايتون ، والمصنف الجماعي على 35والمادة  المشتركلف على المؤ

هذا الخطأ انعكس على كل المواد التي و ،بمعنى األثر المشترك Collective Worksترجم 

التي قالت  35للمادة  درايتون ترجمةللدقة العلمية أورد وتحرياً  تناولت المصنف الجماعي،

   :ذلكويعني  ":المشترك األثر"

 .وكل أثر آخر من هذا القبيل، قاموس أو كتاب يصدر مرة في السنةكل موسوعة أو  ) ا(

  .كل صحيفة أو جريدة أو مجلة أو ما شابه ذلك من النشرات الدورية ) ب(

          وكل أثر أدمجت فيه آثار أو أجزاء آثار ، مقسوم إلى أقسام لمؤلفين مختلفينكل أثر  ) ج(

  .3لمؤلفين عديدين

     Collective  Worksمنه عند تعريف 35نص في المادة  1911أرى أن قانون و

  :وتعني المصنف الجماعي وأدرج ضمنها

  .كل موسوعة أو قاموس أو كتاب سنوي أو عمل مشابه . أ 

                                                 
 .85ص ،مرجع سابق: عبد الحميد، عاطف 1
 .85ص ،المرجع السابق 2
 .النص اإلنجليزي األصلينصح بمراجعة ترجمة درايتون ي 3
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   .الجرائد والمجالت أو الدوريات المشابهة . ب 

ء من مصنفات لمؤلفين مختلفين أي عمل يمكن تمييزه لمؤلفين مختلفين أو مصنفات أجزا . ج

  . 1متحدين أو مندمجين

 المتعلقة بإمكانية تحويل جزء 5/2في المادتين األولى المادة  كذلك1911 قانون نص و

، على المصنف الجماعي بنشر جزء منهنجدها ال تطبق ، وكل الحق المقرر للمؤلفمن الحق أو 

المؤلف بحق فيه نف الجماعي ال يتمتع ن المصأهذا النص على يدل و، 2اًجماعي عمالًبوصفه 

الترجمة المعتمدة ال ترى أثراً و .3اآلثار الموجودة: a  /ii/24ونص عليه في المادة  .التحويل

   .ترجمة درايتون فقد استبدلها باألثر المشترك أما، ثر جماعي الترجمة السابقة ليألتعبير 

يه، وتنصرف الحقوق إل، موجهاعي يكون تحت إشراف الشخص الطبيعة العمل الجمّن إ 

تصرف في قد يوالشخص المساهم في العمل الجماعي التصرف بمجموع العمل لذلك ال يستطيع 

   .ن لم يكن في ذلك إضرار بالمصنف الجماعيإ أسهم فيه الجزء الذي 

 ففي تعريفه في ، سنة إصدارهبمتطوراً قياسا  متقدماً 1911موقف قانون  نأرى أو 

المساهمات في  بأنه يمكن تمييزوتبين ف المصنف الجماعي يعرعلى تنص ، ةبقالسا 35المادة 

 ألنه نه كان سباقاً أأرى ، ولم يكن مكانت المساهمات يمكن تمييزها أأالعمل الجماعي سواء 

قواميس والكتب في بداية النص ذكر الموسوعات والف، لعمل الجماعيل صورتيننص على 
                                                 

، ومن الجدير بالذكر أن ترجمة درايتون ترجمت العمل الجماعي بمعنى ترجمتي 1911 من حق المؤلف 35ادة الم 1

العمل المشترك يعرفه ثم  16/3المشترك فلم تنص الترجمة على النص الجماعي، هنا تنبهت  لذلك فكيف يتناول المشرع م

 .بتعريف مغاير هنا اتضح أن الخطأ في ترجمة درايتون وكنت من تنبه لذلك 35المادة
يجوز لصاحب حق الطبع والتأليف في أي أثر أن يحيل حقه كله أو بعضه بصورة عامة أو بوجه يقتصر " 5نص المادة  2

على المملكة المتحدة أو على إحدى ممتلكات جاللته أو ممتلكة أخرى من ممتلكات جاللته التي يشملها هذا القانون، إما عن 

على أنه ال يفسر شيء مما ورد في هذه الفقرة الشرطية بأنه يسري  .....اكامل مدة حق الطبع والتأليف أو عن قسم منه

   . جماعيأو على الرخصة بنشر أي أثر أو جزء منه بصفته جزءاً من أثر  جماعي على إحالة حق الطبع والتأليف في أثر 
حسب العادة على أن تدفع  عدم إسقاط الحق أو منح فائدة فيه بل االستمرار على إعادة إصدار األثر أو إخراجه) 2( 3

العوائد للمؤلف إذا طلب ذلك خالل ثالث سنوات من بعد تاريخ سقوط الحق المذكور وإن لم يتم االتفاق على مقدار العوائد 

 جماعي وكان صاحب الحق أو المنفعة مالكاً لألثر ال جماعي فيقرر مقدارها بالتحكيم وإذا كان األثر مدمجاً في أثر آخر 

  .ية عوائدفال تدفع أ
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مساهمين  مؤلفين، كىالعمل الجماعي األولصور ، ثم ذكر ...التذكر المج، وواألعمال المشابهة

أو أجزاء مصنفات والثاني مصنفات ، عمل كل مؤلف عن اآلخر مكن تمييزيفي العمل الجماعي 

 بحيث يتعذر التمييز بينها،، مندمجين في العملوولكن متحدين أو مشتركين ، لمؤلفين مختلفين

يمكن تمييز العمل أو ال يمكن ، وت العمل الجماعيص على كل حاالنهذا القانون  أن جدأو

 واتضح لي  بالشخص الموجه إنما، وبمعيار قابلية العمل للقسمة يأخذنه لم أكما  ،تمييز العمل

من  35ادة أن صريح نص المإلى إضافة  Barfield V. 1Nicholson 1824 قضية ذلك من 

الجماعي هو وظيفة الشخص الموجه فالمعيار األساسي للمصنف  .نص على ذلك 1911قانون 

تها وطباع هاوتنسيقالمساهمات  ويشرف على اختيار، الذي يحدد الغرض المنشود من المصنف

كان أالمشرع يعطي الشخص الموجه وحده حقوق المؤلف سواء ف، لهذا السبب ها فيهونشر

  .2اعتبارياً مشخصاً طبيعياً أ

تلك خطأ الصياغة التشريعية  فيلم يقع  1911في قانون ويجدر االنتباه إلى أن المشرع 

تطلب في المصنف الجماعي عدم ذي يال 1954لسنة  354رقم  يالقانون المصرالتي وقع فيها 

عرف حين  27نص في المادة إذ  ،إمكانية فصل عمل كل من المشتركين وتمييزه على حدة

 أوص طبيعي المصنف الذي يشترك في وضعه جماعة بتوجيه شخ" بأنهالمصنف الجماعي 

ويندمج عمل المشتركين فيه في الهدف العام الذي ، سمه ايتكفل بنشره تحت إدارته وب اعتباري

ال يمكن فصل عمل كل من المشتركين وتمييزه و االعتباري أوقصد إليه هذا الشخص الطبيعي 

 ،3في هذا القانون نص على عدم إمكانية الفصل بين عمل كل من المشتركينو" ....على حدة

إال أنه لم يكن موفقاً في  2002لسنة  82تعديله في قانون رقم حاول المشرع المصري  وهو ما

ن أبيوحي  1954ن النص في قانون أفالتعديل كان ألن مبرره  ،4ذلك فقد وقع في ذات الخطأ

المصنف الجماعي ال يمكن فصل عمل المشاركين فيه فجاء النص الجديد ليؤكد على استحالة 

                                                 
   .تم اإلشارة إليها عند المؤلف شخص معنوي  1
 .327-326ص ،مرجع سابق: ، نوافكنعان 2
 .396- 395ص ،مرجع سابق: إبراهيم، خالد 3
  .396- 395ص ،مرجع سابق: ، وإبراهيم، خالد83، صمرجع سابق: عبد الحميد، عاطف 4
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 أعمالالذي يبرز إمكانية الفصل بين  على خالف الواقع العملي ،عمل كل مؤلفالفصل بين 

بالدقة في  1911تميز قانون وقد ، 1الصحيفةعليه  برز مثالأوالمصنف الجماعي المشاركين في 

    :نجليزيالفقه اإلالتعبير عن المصنف الجماعي وهو ما عبر عنه 

" In the cause of a collective work there appear to be two  distinct 

copyright,  namely:  

1.   In the collective work , considered as  a whole;  and  

2.   In the distinct works of the various contributors to the collective 

work.2      

خ القانون وألول مرة في تاري، عد المصنف الجماعي قواعد مستحدثةيضاف إلى قواو

ألعمال أعدت وهي  البريطاني جبملكية دولة التا تتصل قواعد خاصة  تالبريطاني وضع

يشمل هذا النص األعمال الموسيقية المسرحية األدبية و ،وإشرافها منشورة تحت إدارة الدولة

  .3...والفنية

وي رى أن القضاء البريطاني كان سباقاً في معرفة المصنف الجماعي والمؤلف المعنأو

العمل  كل ن المؤلف فيأاعتبرت المحكمة  ،Barfield. v. Nicholson 1824: قضيةففي 

  أو يرتب االشتراكات المختلفة إذا كان قد شارك أو لم ، لجماعي هو الشخص الذي يحرر العملا

                                                 
  .396- 395ص ،مرجع سابق: إبراهيم، خالد 1
2 Copinger , W., A., and  Easton,  J., M,.: op.cit:, P225.   
3 Lester. ,D., Mitchell. ,P.,: op.cit, p 68      

No special rules on ownership of copyright by the crown applied until the 1911 copyright Act. 
the 1911 Act introduced such rules for the first time, and these applied to works prepared or 
published or by under the direction or control of the crown, whether or not this had been done 
before or after the commencement of the 1911 Act (s18). However , although under the basic 
rule one needs to look to see who was the first owner of copyright at the time work was made…  
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وجوب حصر فكرة يرى الفقه العربي و، 1مساهمة أي جزء متميز في العملفي يشارك 

المؤلفين  إعطاءالحاالت التي ال يمكن تجنبها مع  في  أي ،الحدود ضيقأالمصنف الجماعي في 

  .2األدبيةالحق في الدفاع عن حقوقهم  األصليين

لتكييف  ،لم تتعرض غالبية التشريعات العربية التي عنيت بتعريف المصنف الجماعي إّن

ولم ن القائمين بالتأليف العالقة القانونية بين الشخص الذي يتولى التوجيه ويتكفل النشر باسمه وبي

 ألحكاموتخضع عالقة العمل  ،عالقة عمل أم عقد مقاولةما إذا كانت هذه العالقة تعتبر تحدد 

تميز  وهو ما يتوافر مع عالقة التبعية التي ،والرقابة اإلشرافن التوجيه يعني أل، قانون العمل

ل من الشخص الذي يتولى التوجيه أما إذا كان التأليف يتم دون تدخ ،عقد العمل عن عقد المقاولة

  .3في اإلدارة واإلشراف فإن العالقة تكون عالقة مقاولة

   :المؤلف الموظف. 2

 ،وهذا أمر طبيعي مفترض، ينسب إليهلقاء نفسه بتأليف مصنفه فقد يبادر شخص من ت

يعرف المؤلف الموظف بأنه و ،4لكن هناك مصنفات تنشأ عن إبداع فكري منفرد لمصلحة الغير

مضمون  ،5"بمرتبالشخص الذي يبدع مصنفاً مقابل أجر أو مرتب بموجب عقد عمل أو عقد 

وهو الشخص  وأطراف العالقة في المصنفات التي ينتجها المؤلف الموظف صاحب العمل

جر بموجب عقد أالطبيعي أو المعنوي الذي يقوم بتوظيف مؤلف إلنتاج مصنف معين مقابل 

                                                 
1    Copinger , W., A., and  Easton,  J., M,.: op.cit , P 225     

The author of the collective work as a whole, will be the person who edits the work or arrange 
the various contributions whether he does or does not, him self contribute any distinct portion of 
the work. And consequently the copyright in the collective work vests in him , unless he is 
under a contract of service with the proprietor or publisher of the work . on the other hand, each 
separate contributor is the author of his distinct contribution and unless he is under a similar 
contract with the proprietor or publisher of the work , the copyright in his distinct contribution , 
vests in him and any license or assignment of his work must , if it is to  vest  the legal right to 
the copyright , be given or made in writing       260مرجع سابق ص : وانظر الفتالوي، سهيل  

 . 387ص ،مرجع سابق: خاطر، نوري 2
   .409ص ،مرجع سابق: يخاطر، لطف 3
 .384ص ،مرجع سابق: خاطر، نوري 4
 .316ص ،مرجع سابق: كنعان، نواف 5
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والمؤلف الموظف وهو  لمصنف الذي تم إنتاجه في شغل الوظيفةومن ثم ا، عمل أو بعقد بمرتب

  .1الشخص المبتكر الذي يبدع المصنف بموجب عقد عمل أو خدمة لحساب رب العمل

   :1911المؤلف الموظف في قانون  1.2

إذا كان المؤلف ": ورد فيهإلى المؤلف الموظف ب /5في المادة  1911قانون تطرق 

وصنع األثر أثناء استخدامه لدى ، جب عقد استخدام أو تمرينآخر بمو مستخدماً عند شخص

األول لحق الطبع والتأليف ما لم يكن ثمة عقد  مالكالشخص المذكور فيعتبر مستخدم المؤلف ال

أما إذا كان األثر عبارة عن مقال أو كتابة أخرى كتبت للنشر في صحيفة . يقضي بخالف ذلك

لى حدة في عت الدورية فيحفظ للمؤلف حق منع نشر األثر أو مجلة أو ما شابه ذلك من المنشورا

قد يقضي بخالف عغير صحف أو مجالت أو غيرها من المنشورات الدورية، ما لم يكن ثمة 

  .2ذلك

لحق الطبع والتأليف ولم يقل  لالمالك األو  Ownerأن القانون نص على كلمة  أرىو

وال  .بخالف ذلك ية للتأليف ما لم يقضبمعنى انه تنصرف إليه الحقوق المال )author( مؤلف

ن انصرفت إو ،حقوق الشخصيةلل لعامةاتنصرف إليه الحقوق األدبية ألنها مدرجة ضمن القواعد 

   .موجه إنمافيكون في حالة المصنف الجماعي ليس باعتباره مؤلفاً 

 في حالة صنع المؤلف الموظفالذي يرى أنه  ليسترLester) ( الدكتورؤيد رأّي أو

هو ) رب العمل( الشخص الموظف فإن ،خالل فترة التوظيف بموجب عقد أو تدريبمصنف لل

وللمؤلف حق ، يقضي بخالف ذلكاً لم يكن هناك اتفاق إنلحقوق الطبع والتأليف  لالمالك األو

                                                 
   . 320- 317ص ،مرجع سابق: وافكنعان، ن 1
 : ب\5م: رد النص األصليدرايتون، أوترجمة  1911قانون  2

"Where the author was in the employment of some other person under a contract of service or 
apprenticeship and the work was made in the course of his employment by that person by whom 
that the author was employed shall in the absence of any agreement to the contrary, be the first 
owner of the copyright , but where the work is an article or other contribution to a newspaper, 
magazine or similar periodical , there shall in absence of any agreement to the contrary, be 
deemed to be reserved to the author a right to restrain the publication of the work otherwise than 
as part of a newspaper , magazine or similar periodical.     
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مع و ،...جزء من دورية أو مجلة مشابهةكاالحتفاظ بحقه في تقييد النشر للعمل بطريقة أخرى 

تتشابه األحكام و 1؟سلطتهوما هي  ؟ما هي طبيعة هذا الحق المتبقي يوضح بدقة الذلك هذا الحق 

أي عمل أدبي أو مسرحي أو موسيقي أو في اعتبار البريطاني  1956 وقانون 1911في قانون 

حق الطبع برب العمل هو المخول فإن تحت عقد استخدام أو تدريب وبسبب الوظيفة  يكونفني 

  .entitled ...2والتأليف 

في هذا المجال حول  )Leading Case( القضائية يوجد قضية رائدةتطبيقات في ال

 Stevenson Jordanقضية  "IN the course of employment "مفهوم في سياق وظيفة 

and Harrison LTD V. MacDonald and Evans 1952 ،  أن في تتلخص وقائعها

بعد تركه للوظيفة في الشركة قام و، شخص تم توظيفه بموجب عقد بمسمى استشاري إداري

خذ من تقارير من تجاربه في أد األجزاء أحمختلفة من المواد في  اًبنشر كتاب يحتوي أنواع

اشتمل على محاضرات فقد أما الجزء اآلخر ، ضمن العملأنه قام به هذا الجزء اعتبر . الشركة

ن المحاضرات تساعد موظفين قررت محكمة االستئناف أوقد  موظفين أثناء وظيفته،أعطاها ل

كما أن الشخص الذي يتم توظيفه كمحاضر ذلك ال يعني أن حق  ،3اعتبرتها لم تتم بسبب الوظيفة

 .4تنصرف إلى الشخص الموظف رب العمل التي يلقيها  المؤلف في المحاضرات

                                                 
1 Lester., D., and Mitchell., P: op.cit , p 63    
2 Ibid , p 64   
3 , p 81  Ibid  

The leading copyright case here is Stevenson Jordan and Harrison Ltd V. MacDonald and Evans 
1952. Here a man was employed under a contract of service as what might be termed today 
amanagement consultant, After he left the employment of the company, he published a book 
which contained various types of material one section of the book was taken from a report on 
one of his cases . This was  regarded as covered by the term"  in the course of employment " 
Other section of the book however consisted of the text of lectures given employee whilst he 
was employed. It was held by the court of Appeal that although the giving of lectures was 
helpful to the employer, the terms of employment were such that he could not be required to 
give the lectures under his contract of service , and accordingly the lectures were not done in the 
course of employment .  

4 Ibid  , p81. 
  Both Denning L. J. and Lord Evershed MR. considered that if someone was employed as a 
lecturer, that did not mean that the copyright in lecture notes vested in the employer.  
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أن الحالة السابقة ليست سهلة والوضع سيكون مختلفاً مع تطور في ورد رأّي ليستر أ

المؤلف الموظف  أوموظف المنشأ الذي فيه ال بأدواتكان  إنفالتأليف يختلف  ،1ئل التدريبوسا

: يشترط شرطين أساسين 1911أن قانون  أرىو .مصنف معين إلنتاجكان موظفاً فقط  أو

يريد  وحينيجب أن يتم أثناء الوظيفة، ووجود عقد استخدام أو تدريب، الثاني المصنف : األول

أن فيه ن العقد نصاً أن يضّم، نه صاحب حق الطبع والتأليف عليهعلى أيد رب العمل التأك

  .الحقوق تعود إليه

  a contract of service and contract forيجب التمييز بشكل حاسم بين عقد

services   بأنه تعبير عقد لتقديم خدمة بدون تحديد  النص األول ، يترجم األستاذ جودة شهوان

في القضايا المعروضة حديثاً و...  ،2في العقدمذكورة ي فهو عقد خدمات محددة نوعها أما الثان

يمكن أن تكون عقود خالف العقود المذكورة أعاله فقد ال يوجد عقد بالمطلق بين الموظف ورب 

، لكن   contract of service and contract for  servicesيمكن التمييز بينوالعمل 

هذه المنطقة شديدة و ،ة صدرت بحقها آراء معتبرة قضائيةرمادي بصعوبة فهي منطقة ضبابية

إذ لكن تظهر المشكلة في مدى درجة السيطرة ، لقانون ألنه محدد بأحكام المنطقةالصلة في ا

ال ، وتضع الخطوط العامة، فمرشدة االمحاكم هي من تكون قراراتهواإلشراف لرب العمل، 

ويمكن جمع أكثر من ، ن خالل وقائع القضية ذاتهاوكل حالة على حدة م، يوجد معيار حصري 

معيار و معيار مدى إشراف رب العمل :القضاء البريطاني منها امعايير أوجدههناك و ،3معيار

التبادلية في االلتزامات، وهناك معايير  معيارو معيار التبعية االقتصاديةو كفاءة الموظف

  .4أخرى

                                                 
1 Ibid , p82  
  .الساعة الثالثة عصراً  .16/6/2012ريطانية مكالمة هاتفية محامي متخصص في القوانين الب :شهوان، جودة 2
3   Ibid , p77 and see Dutfield, G , and Suthersanen, u : op.cit, p85 

The test is usually whether the organization or the employer exercises control over the work of 
the employee, factors which the courts looks at include whether the author has responsibility for 
investing and managing the work for purchasing his own equipment and for hiring and for firing 
assistants.    

4  Lester , D ,and Mitchell, P: op.cit , p77-80   
The control test, skilled employees, the Ready mixed concrete test,  the economic reality test, 
the mutuality of obligation test.  



81 

فيه التزام الموظف بإنتاج عمل محدد  اًمحدد من تحليل ما سبق أن العقد إذا كان أرىو

يضاف و، فتبقى الحقوق للعامل اًلم يكن محددأما إن ، صنف محدد فالحقوق تعود لرب العملكم

أن األمر متروك لسلطة القاضي إلى  أضيفو ،السابقة التي يسترشد القضاء بها لذلك المعايير

ات وهو منحى يقترب من التشريع، العمليار مدى إشراف أو سيطرة رب التقديرية في تحديد مع

واألهم من ذلك تفعيلها ، واسعة في تفسير النصوص وتطبيقها فللقاضي سلطة تقديرية، األخرى

حتى قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم  اًفي نظام يقترب القاضي من كونه مشرع

تمتنع عن إصدار حكم  أنكمة ال يجوز ألي مح :أنه علىفينص  164في المادة   2001لسنة  2

  .غموضكان فيه  في دعوى منظورة أمامها بسبب عدم وجود نص قانوني أو 

  :المشترك المؤلف. 3

المصنف الذي يتعاون في إبداعه شخصان بأنه  :المصنف المشتركيعرف الفقه العربي 

ن في عمله كل منهم عن بقية المؤلفين وال يخضعو أو حدهمأبحيث يمكن تمييز عمل ، أو أكثر 

تطرق ، فقد ؤيد هذا التعريف أو ،1لرقابة أو توجيه أو تنظيم من قبل شخص طبيعي أو معنوي

إيفاء للغاية المقصودة من هذا  ...": إذ ورد فيه 16/3للمؤلف المشترك في المادة  1911قانون 

ؤلفان أو أكثر األثر الذي أصدره م" األثر الذي اشترك في تأليفه عدة مؤلفين"القانون تعني عبارة 

  .2"بحيث ال يتميز عمل أحدهما أو أحدهم عن عمل اآلخر أو اآلخرين

وجود أكثر من مؤلف  توجبويتضح من التعريف السابق أن المصنفات المشتركة 

ويجب أن تكون ، المميز لهذا المصنف هو االشتراكويعملون بشكل مشترك على إبداع مصنف، 

عدم تمييز العمل يكون بالنسبة لمجموع العمل وليس  نأإال أنني أرى . المساهمة إبداعية

ألن المصنف المشترك قد يتكون من مجموعات . اإلبداعية المقدمة من المشتركين المساهمات

المسرحية الموسيقية تتكون من مساهمات مبتكرة لمؤلفين  أولمساهمين مختلفين مثل األوبرا 

                                                 
   241ص مرجع سابق: الفتالوي، سهيل 1
2 Special provision as to certain works " Works of joint authors " for the purpose of this act " a   

Work of joint authorship " means a work produced by the Collaboration of two or more authors 
in which the contribution of one author is not distinct from the contribution of the other author 
or authors".  
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النص الكتابي  أجزاءبينما ، تمييز مجموع العملا يتعذر فيهالمسرحية الموسيقية  أن إال، مختلفين

ن نشرت فال تكون إمنفردة كعمل مشترك و يمكن تمييزها لكنها ال تنشرفواللحن الموسيقي 

  .اًمنفرد اًتنشر بصفتها مؤلفإنما ، مصنفاً مشتركاً

غير قابل المكتوب  إلى أن المصنف المشترك ،النقض الفرنسية ةقد ذهبت محكمو

   .1" يمكن تمييز أي جزء مشترك فيهلالنقسام وال

   :وط المصنف المشتركشر   1.3

المصنف المبتكر  :األول :ناسييئرن اشرط في المصنف المشترك  توافرييجب أن  

يعملون بشكل مشترك على إبداع من شخص ومساهمات المؤلفين  أكثر إبداعهيشارك في الذي 

أن يكون أي  ،2مصنف طابعاً مميزاًبأنها تضفي على الالمشاركة يجب أن تتميز  ،مصنف

 Playsقضية في وهذا ما طبقه القضاء البريطاني االشتراك مساهمة فعلية وليس مساهمة تافهة 

in Tate V Thomas 1921، مضمون الحكم أن الشخص الذي يقترح فكرة الحبكة ألحداث و

بمعنى أنه يجب أن ، اًمؤلفاً مشترك عتبارهالال تعتبر مساهمته كافية  هاأو بعض كلماتالقصة 

 Wisemanاتبعت حديثاً في قضيةالقضية هذه و، 3كافية العتباره مؤلفاً مشتركاً تهتكون مساهم

V. George weidenfeld & Nicolson Ltd 1985    في أّن يتلخص مضمون القضية إذ

ما طبعت باسم شخصين باعتبارهما مؤلفين بناء على اتفاقهغالفها صفحة عنوان  القصة التي

  .4ألغراض ملكية حق الطبع والتأليفهما حدأالقاضي يرفض  ،بموجب عقد بينهما

                                                 
 .241ص ،مرجع سابق: الفتالوي، سهيل  1
  .171ص ،مرجع سابق: مأمون، عبد الرشيد و عبد الصادق، محمد سامي 2
3 Lester., D., and Mitchell., P: op.cit , p 58And see Murdi , A: op.cit. p 46   

"A man who conceived the idea of a plot, suggested some of the  incidents in the plot, and some 
of the words and catchlines used was held not to have contributed sufficient for him to be 
regarded  as a joint author ". This old case has recently followed…                                                                         

4 Lester , D, and Mitchell, P: op.cit. p58- 59  
"Here, the title page of the play in printed form bore the name of two people as authors by 
agreement between them, but the judge still rejected one of  them as an author for copy right 
ownership purposes.    
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ف ال أن تكون مجرد من الضروري أن تكون المساهمة فعالة في االبتكار للمصنلذا 

ال يعتبر شريكاً في تأليف فإن مقدمها ، ال المادية ال تدخل ضمن االبتكارفاألعم ،أعماالً مادية

نجليزي فليعتبر المصنف مشتركاً يجب أن ينطبق وصف قانون اإلوبذلك أخذ ال ،المصنف

فال يعتبر مؤلفاً الشخص الذي يهيأ  ،ميع المشتركين في المصنف المشتركاالبتكار على ج

األوراق أو مواد المصنف المبتكر لغيره أو الشخص الذي ينقح أو من يقوم بعمل ثانوي في 

  .1تجميع مصنف سابق

  :2"تتجه نحو تحقيق المصنففكرة مشتركة  ":الثاني

المشتركين في لعدد من المؤلفين  إبداعيةن تكون مساهمة أال يكفي لقيام مصنف مشترك 

تبادل هناك بحيث يكون ، مشتركة في أذهان جميع المشتركين إنما يلزم وجود فكرة ،المصنف

من حيث تظهر وفالفكرة المشتركة تمثل العنصر النفسي لهذه المصنفات ، وجهات النظرفي 

وال بد أن يجمع الشريك وشريكه وحي عام يستتبع تضامناً في " ،3اإللهام المشترك للعمل

  .4"المجهود وتبادالً في وجهات النظر الفنية من ابتداع ونقد

  :يوجد اتجاهان في تحديد مفهوم االشتراك 2.3

 ر القابل غيأو التام  )االشتراك العام( ،5نادى بالمفهوم الضيق لالشتراكفقد  :األول

التجاه في هذا او ،"6ال يمكن فصل نصيب كل مؤلف من المؤلفين في العمل المشتركولالنقسام 

إال  بحيث ال يمكن مطلقاً الفصل بين نصيب كل منهم في العمل،، تذوب شخصية جميع المؤلفين

                                                 
   .243-242ص ،مرجع سابق: الفتالوي، سهيل 1
 .172ص ،مرجع سابق: عبد الصادق، محمد ساميمأمون، عبد الرشيد و 2
  .نفسه سابقالجع المر 3
  .، مشيراً إلى دبوا136ص ،مرجع سابق: القاضي، مختار 4
  .113ص ،مرجع سابق :جمال هارون، 5
   .53ص ،مرجع سابق: عبد الحميد، عاطف 6
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تالي فاألوبرا يمكن فصل كل عمل من مؤلفيها وبال، المصنفات جميعأن هذا المعيار ال يستوعب 

  .1ال يشملها هذا المفهوم

أو االشتراك  2"الفكرة الواسعة لالشتراك"وهو لظهور اتجاه آخر وقد أدى هذا االتجاه 

تقتضي الفكرة الواسعة لالشتراك أنه يكفي لكي يعتبر المصنف و، "أو القابلية لالنقسام"الناقص 

لفكرة مشتركة من أجل  من المصنفات المشتركة أن تكون مساهمات المشتركين في العمل تخضع

اشتراك مؤلفين في تأليف كتاب في الطب والقانون فيختص ذلك ومثال  ،3تحقيق المصنف

  .4الطبيب بكتابة الجانب الطبي ويستقل القانوني بكتابة المسائل القانونية

فالتمثيليات الموسيقية بها ثالثة أجزاء  ن األوبرا عمل مشترك،أ اإلنجليزي الفقهيرى و 

القصة بكاملها والموسيقى منفصلة عن الكلمات والكلمات منفصلة عن ، فن حق التأليواضحة م

كما يحق للملحن نشر الموسيقى بدون نص كلمات  ،5...الموسيقى وتعود الحقوق للمؤلفين

نشر الكلمات دون الموسيقى لكن  )مؤلف النص الكتابي في األوبرا (يحق لالوبريست، واألوبرا

  .6مشتركاَ لتحقيق الغرض منهالمصنف يجب أن ينشر 

نجليزي اتجه إلى تأييد الفكرة أن المشرع اإل"أورد الدكتور عبد الرشيد مأمون وقد 

بأنها المصنفات التي توضع بناء  16/1عرف المصنفات المشتركة في من الضيقة لالشتراك حي

 تمييزها  يمكن وأن تكون األنصبة المساهم بها من جانب احدهم ال، على مساهمة مؤلفين أو أكثر

فالدكتور مأمون رجع للمراجع ، خالف الرأي السابقأو ،7"اآلخرونأسهم بها عن تلك التي 

 1911أن قانون  أرى، والفقرة  خطأ رقمكما انه أورد ، نجليزيالفرنسية التي شرحت القانون اإل

                                                 
 .11-10ص ،مرجع سابق : أبحاث في حق المؤلف: مأمون ، عبد الرشيد  1
 .113ص ،مرجع سابق :جمال هارون، 2
   .114ص ،سابقالرجع الم 3
 .55- 54ص ،مرجع سابق: عبد الحميد، عاطف 4
5  Copinger , W., A., and  Easton,  J., M,.: op.cit , P84     
6  Ibid   
 .12ص ،مرجع سابق:  أبحاث في حق المؤلف: دمأمون، عبد الرشي  7
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أم  اهماتطي المصنف المشترك سواء أمكن فصل المسالذي يغ ،أخذ بالمفهوم الواسع لالشتراك

  .1المهم مجموع العمل المشترك وليس المساهمات المقدمة، ألن لم يمكن

عن تعريف المؤلف المشترك في المفاهيم الحديثة للقوانين لم يبتعد  1911قانون إّن 

الفقه  ولكن من وجهة نظر ،التعاون 1911قانون  فلم يعّرف .حق المؤلففيما يخص  الحديثة

 ،ن لم يكن تناغماً كامالً إلبداع المصنفإلعمل المشترك بالتعاون حتاج درجة من انجليزي ياإل

حول حقيقة  ن تكون سؤاالًأوجد حاالت على هذه النقطة التي يجب تنه ال أالرغم من على 

حسب وجهة ) التعاون( Collaborationيمكن تعريف مصطلح و ،2والعملتها ودرجالمهارة 

إال أن لمصنف اإلبداع المشترك للدرجة من  حتاجي العمل المشترك نأ نجليزيالفقه اإلنظر 

ظروف المماثلة التي تؤدي اللجهد المبذول في العمل في ا و المهارةو حول الدرجةالسؤال يكمن 

، إمكانية فصل العمل ىنقطتين األول مع األخذ بعين االعتبار. لخروج المصنف لحيز الوجود

  .3)المهارة ،العمل(الجهد المشترك  ةالثانيو

الفكرة المشتركة والخطة المميزة للمصنف وتبادل "نأالذي يرى يد رأي الفقه العربي ؤأو

 إذا، وال يهم 4"سمات فكرة المصنف المشترك ذلك اآلراء والنقد وتقارب المحاوالت الفردية كل 

هذه األعمال ن تكون أوال يهم ، ال يمكن أو مادياً كان باإلمكان فصل األعمال المقدمة فصالً إذا

جل الهدف المشترك أن تكون جميع المساهمات قد أعدت من أبل يكفي  ،ذت في آن واحدقد نف

  .5على حساب البرنامج المعد باتفاق الشركاء

                                                 
1 Lester , D ,and Mitchell, P,: op.cit p62    
2  P61-62  Ibid, 

 Collaboration: was not defined, but in our view, requires some degree of working together in 
co- operation (if not in harmony) to create the work. Although there seem to be no cases on the 
point, it must be a question of fact and degree as to whether the skill, labour and judgment, 
expended on a work by one party was rendered so long after , another party's contribution that it 
is no longer faculty true to say that there was Collaboration. In such circumstances, the revised 
work maybe the subject of a separate copyright, and the second contributor the author of that 
copyright in so far as it consists of the skill, labour and judgment which he applied to work. 

3 Ibid , p 62   
  .114ص ،مرجع سابق: هارون، جمال 4
   .15ص ،مرجع سابق: أبحاث في حق المؤلف: مأمون، عبد الرشيد 5



86 

  :أحكام المصنف المشترك 3.3

من اشترك في التأليف عن  لالمشتركة التي ال يمكن فصل نصيب ك المصنفاتإّن 

تعتبر ف 1إال إذا اتفقوا على غير ذلك ،تساويبر جميع المؤلفين مالكين للمصنف بالتعت ،اآلخر

فإذا توفي أحد  ،المشاركة بالتساوي في حالة غياب أو انعدام أي اتفاق مكتوب بين الشركاء

واحد من ،وال يستطيع  المؤلفين المشتركين ينقل حقه الى ممثليه الشرعيين وليس الى شريكه

  . 2اآلخرين عدد المؤلفين منح رخص للنشر وإنما يجب مع المؤلفين

لكن يمكن ألي واحد منهم ، إن أي ترخيص يجب أن يكون بموافقة المؤلف اآلخر، نعم

في مؤلف بأنه يسمح لكل ، ويتميز االشتراك الناقص .3في حالة االنتهاك أن يقاضي وحده

مباشرة أي حق من الحقوق المالية أو األدبية على له حق و منفرداً استغالل نصيبه في المصنف

يضر ذلك باستغالل المصنف المشترك ما لم يتفق  بأالط وشرذلك م وكّل ،الخاص بهالجزء 

نجليزي الذي يرى أؤيد رأي الفقه اإلو ،4الشركاء على غير ذلك بحرمان كل منهم من هذا الحق

ن يكون العمل منشوراً في أي جزء من أجزاء أفترض أنه ي –حسب المادة األولى من القانون 

وفي حالة العمل  ،في فلسطيناً نه يطبق على فلسطين فيعتبر منشورأوبما ، ةيطانيالمملكة البر

في  اً مقيم أومواطناً بريطانياً  إماغير المنشور فيجب أن يكون المؤلف في تاريخ صنع العمل 

 ،مقيماً في فلسطين أون يكون مواطناً فلسطينياً أيجب بتطبيق النص و ،من مناطق مملكته أجزاء

 ،حسب القانون اًتعتبر المؤلف الذي يستوفى اعتباره مؤلف 16/2المادة  أن نجليزيلفقه اإلايرى و

مؤلف غير  )ب( وفلسطيني شخص  )أ(، اشتركا في عمل لم ينشر بعد )ب( و )أ(لو فرضنا ف

                                                 
   .115ص ،مرجع سابق: هارون، جمال  1
2 Copinger , W., A., and  Easton,  J., M,.: op. cit , P 238     
3  Murdie , A: op. cit , p 32  
   Lester , D ,and Mitchell, P ,: op.cit, p62  وانظر 85ص ، ع سابقمرج: سلطان، ناصر 4

عندما يمكن تمييز أو فصل مساهمة كل مؤلف عن اآلخر الجزء المقسوم يعتبر جزء 1956يعتبر القانون البريطاني  

  . مستقل وملكية كل جزء منفصلة عن اآلخر هذا في حالة كتاب كل شخص قام بتأليف جزء من كتاب
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إال أن ، لغايات القانون مؤلفاً) أ(فلسطيني، ولم يكن مقيماً في فلسطين وقت إنتاج العمل سيعتبر 

  .1وذلك حسب االتفاق )ب(تجاه  )أ(أنه ال يوجد التزامات على  ذلك ال يعني

لم يحدد نوع الفن الداخل تحت ذات الذي  1911ميزة في قانون أن هناك  أرىو

فقد يكون مؤلف مشترك كاتب ، مساهمة بين المؤلفين من ذات الفنلم يحدد أن تكون الوالمصنف 

  .ترك كمسرحيةمؤلف أدبي مشفي الطب وآخر في القانون وقد يكون 

 ، حدد 174المادة في صياغة  مشرع المصريويرى الدكتور عاطف عبد الحميد أن ال

يندرج تحت نوع ن المصنف أقد توحي العبارة ، ووكان في تعبيره قصور في الصياغة القانونية

ومن تحليلي للمادة السابقة أرى صحة  ،2لم يقصد المشرع هذا المعنى وبالتأكيد مختلف من الفن

نه إذا لم يندرج تحت نوع مختلف من الفن ألئال يفهم من مفهوم المخالفة للنص رأي السابق ال

مفهوم  إذ إنبالتأكيد ليس هذا المطلوب من النص ، وستغاللاالس لكل منهم الحق في يلف

  .3هو المراد في التفسير المخالفة للنص ليس دائماً

                                                 
1  Copinger , W., A., and  Easton,  J., M,.: op. cit , P 234-235    
  .55ص ،مرجع سابق :عاطف عبد الحميد، 2
فإذا كان اشتراك كل من المؤلفين يندرج تحت نوع مختلف من الفن داخل ذات " من القانون المصري  174نص المادة   3

به على حدة، بشرط أال يضر ذلك باستغالل المصنف بالنسبة المصنف، كان لكل منهم الحق في استغالل الجزء الذي ساهم 

ولكل مؤلف الحق في استغالل الجزء الذي ساهم به على " النص بعد التعديل المقترح " للباقين ما لم يتفق على غير ذلك 

 .حدة، بشرط أال يضر ذلك باستغالل المصنف بالنسبة للباقين ما لم يتفق كتابة على غير ذلك
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  الفصل الثاني

  عناصر حق المؤلف

   .الحق األدبي للمؤلف: ولالمبحث اال

  .الحق المالي للمؤلف: مبحث الثانيال
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  لفصل الثانيا

  عناصر حق المؤلف

وأخرى مالية لكل منها خصائصه المميزة  المؤلف على حقوق معنوية قح يشتمل

بشخص المؤلف غير قابل للتنازل أو التصرف أو حقاً لصيقاً يعتبر الحق المعنوي و ،1ومضمونه

ستئثاري الحصري هناك الحق المالي للمؤلف الذي يخول المؤلف الحق اإلو ،2عليه الحجز

وهو  األولالمبحث  فيسأتناول ذلك و ،3الستغالل المصنف بجميع الوسائل المستخدمة والمتعددة

   .الحق المالي للمؤلف سأتناول الثانيفي للمؤلف و األدبيالحق 

  :الحق األدبي للمؤلف :لاألوبحث الم

، 4له الفقه لوضع تعريفٍِِ أقالملهذا امتدت  ،األدبيالمقصود بالحق  د المشرعلم يحد

عّده  بعضهم اآلخر و ،5وسيلة يحمي بها المؤلف شخصيته من األجيال الالحقةه بعضهم ذلك وعّد

 ،6مؤلف في التصرف بفكره والمحافظة عليه بسحبه أو تعديله أو إتالفه إذا دعت الضرورةاً للحق

 أتعرضسو ،ولذا يحتاج الحق األدبي إلى تعريف ،7حق سلبي وليس ايجابيواعتبره آخرون بأنه 

تناول خصائص هذا الحق في أوس ،المطلب األولفي  ،لمضمون الحق األدبي أتعرضسو

   .8كونه غير قابل للتصرف أو التنازل أو الحجز عليهحيث  المطلب الثاني من

                                                 
  .109ص ،مرجع سابق :اصرن سلطان، 1
 .111ص ،المرجع السابق 2
  .129ص ،مرجع سابق :نواف كنعان، 3
 .1928ص ،مرجع سابق: أبو هيبة، نجوى 4
إلى  )  Rene Casin(في فرنسا ذهب الفقيه  241ص، مرجع سابق: مأمون، عبد الرشيد وعبد الصادق، محمد سامي 5

ي يساعد المؤلف على إثبات شخصيته في مواجهة المعاصرين له أو األجيال تعريف الحق األدبي على انه الدرع الواقي الذ

 .الماضية والمستقبلة
فإن الحق األدبي هو حق المؤلف في أن يتصرف في فكره بإذاعته   )Geny(، من وجهة نظر242ص ،المرجع السابق 6

 .إلى العامة أو أن يحتفظ به، وان يسحبه أو يعدله أو يدمره ويلغيه 
 .إلى أن الحق األدبي هو حق سلبي أكثر منه حق ايجابي  Balletرأي  ،242ص ،ع السابقالمرج 7
 .111ص ،مرجع سابق :ناصر سلطان، 8
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   :مضمون الحق األدبي :المطلب األول

ن معظم تعريفاتهم تدور حول أ غير ،1ف محدد للحق األدبيالفقهاء على تعريلم يتفق 

فهنا مضمون للحق األدبي وخصائص تترتب   ،2المزايا والصالحيات التي تترتب على اإلبداع

طرق تلي من الال بد و ،4قابل للتنازل أو التصرفالغير 3على هذا الحق اللصيق بشخص المؤلف

  .منها 1911ولموقف قانون لذلك طرق تال

   :تعريف الحق األدبي :الفرع األول

 ،هو مجموعة االمتيازات التي منحها القانون للمؤلف"حد الفقهاء أالحق األدبي كما عّرفه 

بأنه  آخرفقيه وعرفه  ،5"ألنها ترتبط بشخصيته وحرية تفكيره في المجتمع ،والتي ال تقوم بمال

فه العالمة عبد عّركما  ،6"المبدع يةالهدف منها حماية شخص يكونمجموعة من االمتيازات "

سلطة يقررها القانون للمؤلف يستطيع بمقتضاها حماية شخصيته األدبية من أي "الرشيد مأمون 

  .7"ن يقع عليهأاعتداء يمكن 

وهذه  ،8"ان في احترام فكرته التي ابتكرهاحق الكاتب أو الفنهو "قائالً بوتيه ويصفه  

فال يجوز  ،9...ودعها في مصنفه أياً كانالحقوق  تخول المؤلف حماية أفكاره وآراءه التي أ

ويدخل الحق األدبي في النطاق العام للحقوق الخارجة عن  ،10أو الحجز عليهاالتصرف فيها 

                                                 
  .202ص ،مرجع سابق :عبد الرشيد مأمون، 1
 .17، صمرجع سابق :جمال هارون، 2
  .83ص ،مرجع سابق: ، نوافكنعان  3
 .85ص ،المرجع السابق 4
 .مشيرا إلى بوتيه .24ص ،مرجع سابق: عليالمتيت، أبو اليزيد  5
من قانون  143أكد المشرع المصري في المادة  400، وانظر ذات المرجع ص399ص ،مرجع سابق: إبراهيم، خالد 6

 403حيث جعل هذا الحق أبدياً، وال يمكن التنازل عنه وال يرد عليه التقادم، وانظر ذات المرجع ص 2002لسنة  82رقم 

 .ق شخصيته التي تجلت في نتاج ذهنهسلطات ترمي إلى تمكين المؤلف من حماية حقو 144و 143تين و حدد نص الماد
 .244ص ،مرجع سابق :مأمون، عبد الرشيد وعبد الصادق، محمد سامي 7
 .25ص ،مرجع سابق: المتيت، أبو اليزيد علي 8
 .94ص ،مرجع سابق: عبد الحميد، عاطف 9

 .25و ص 37ص ،سابقمرجع : المتيت، أبو اليزيد علي 10
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فإذا كانت الحرية التعاقدية ومبدأ سلطان اإلرادة لهما   ،الذمة المالية ألنها ضمن الحقوق الشخصية

فإنهما ال يؤثران على الحقوق األدبية ألنها ترتبط  ،أثر واضح في الحقوق المرتبطة بالذمة المالية

  .1"ةلذلك إذا اختفت الحقوق المالية فإن الحقوق األدبية تظل باقي ،بالمعيار القانوني للشخصية

عنها بالحقوق  القوانين العربية لحقوق المؤلف األدبية وعّبرت غالبية تعرضتولقد  

بغض النظر عن الحقوق المالية ، دة السادسة ثانياًونصت اتفاقية بيرن عليها في الما ،2المعنوية

فإن للمؤلف الحق بالمطالبة في نسبة المصنف إليه واالعتراض على كل تحريف أو تشويه أو 

بالحقوق  TRIPS4 لم يعترف اتفاق تريبسو ،3ويكون ضاراً بشرفه وسمعته هتعديل يمس

وتحت عنوان العالقة مع معاهدة  9/1 فقد نصت المادة ،5لم تلزم الدول األعضاء بها والمعنوية 

 21- 1تلتزم البلدان األعضاء بمراعاة األحكام التي تنص عليها المواد من " :هورد ما نّص بيرن

وملحقها، غير أن البلدان األعضاء لن تتمتع بحقوق ولن تتحمل التزامات  1971 من اتفاقية بيرن

                                                 
فعلى الرغم من أن الحقوق المالية تتأثر باألحكام العامة الواردة في   37\36ص ،مرجع سابق: المتيت، أبو اليزيد علي 1

القانون المدني كما قد تنتهي وتسقط بالتقادم المكسب كما سبق القول إال أن الحقوق األدبية ال تتأثر بذلك ألنها حقوق أدبية 

 .ه ال يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادملصيقة بشخصيت
قانون معدِّل لقانون حماية حق  1999لسنة  -29المادة الثامنة من قانون حقوق المؤلف األردني، القانون األردني رقم  2

 .1992لسنة ) 22(المؤلف ويقرأ مع القانون رقم 
في المطالبة بنسبة المصنف لمؤلفه، الحق في االعتراض إدخال بعض الحق ) 1(الحقوق المعنوية ( ثانياً  6المادة  3

بغض النظر عن الحقوق المالية . 1) سائل الطعنو) . 3. (بعد وفاة المؤلف) 2. (التعديالت على المصنف والمساس به

وباالعتراض على  للمؤلف، بل وحتى بعد انتقال هذه الحقوق، فان المؤلف يحتفظ بالحق في المطالبة بنسبة المصنف إليه،

. 2. كل تحريف أو تشويه أو أي تعديل آخر لهذا المصنف أو كل مساس آخر بذات المصنف يكون ضاراً بشرفه وسمعته 

السابقة تظل محفوظة بعد وفاته، وذلك على األقل إلى حين انقضاء الحقوق ) 1(الحقوق الممنوحة للمؤلف بمقتضى الفقرة 

ومع . خاص أو الهيئات المصرح لها من قبل تشريع الدولة المطلوب توفير الحماية فيها المالية ويمارس هذه الحقوق األش

ذلك فإن الدول التي ال تتضمن تشريعها المعمول به،عند التصديق على هذه االتفاقية أو االنضمام إليها نصوصاً تكفل 

ن لها الحق في النص على ان بعض هذه الحماية بعد وفاة المؤلف لكل الحقوق المنصوص عليها في الفقرة السابقة يكو

 .وق ال يحتفظ بها بعد وفاة المؤلفالحق
  TRIPS Agreement 1994. كية الفكرية المتصلة بالتجارةاالتفاق الشامل إلطار موضوعات المل. اتفاق تريبس 4

 Agreement on trade Related Aspects Of. صلة بالتجارة من الملكية الفكريةيطلق عليه اتفاقية الجوانب المتو

Intellectual  Property Rights April 1994. 
في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في ظل  2002لسنة  7مالحظات في القانون االتحادي رقم : خاطر، نوري 5

ات منظمة التجارة مؤتمر الجوانب القانونية واالقتصادية التفاقي الفكرية المتعلقة بالتجارة تريبس،اتفاقية حقوق الملكية 

 .743صالساعة العاشرة صباحاً، . 15/5/2012تاريخ الدخول   www.uaeu.ac.aeتم الدخول عليه من موقع . العالمية 
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اقية برن مكررة من اتف 6ليها في مادة بالحقوق المنصوص ع ، فيما يتصلبموجب هذه االتفاقية

  .1"أو الحقوق النابعة عنها

ة تريبس ال يعني أن حذف الحقوق المعنوية من اتفاقي Rajan )( يرى األستاذ راجانو

اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان المادة  منها ،2مختلفة لحمايتها اًألن هناك طرق، أنها غير موجودة

تقر الدول " :ورد فيهاج  1 15ق االقتصادية واالجتماعية المادة ، والعهد الدولي للحقو27/23

ن يفيد من حماية المصالح أ .ج......:.األعضاء األطراف في هذا العهد بأن من حق كل فرد

  .4"المعنوية والمادية الناجمة عن أي اثر علمي أو فني أو أدبي من صنعه

كان  إنحمايتها من ذاته فكيف تستمد  ،ن هذه الحقوق طبيعية مفترضة لإلنسانأرى أو

وفي ذات الوقت تركت للتشريعات  ة بيرن تمثل الحد األدنى للحمايةاتفاقيإن ؟ إنساناً مبتكراً

لو نصت دولة على حماية أكثر فال مشكلة في  همما يعني أن ،الداخلية للدول تقنين هذه األمور

 وجود  وهذا ال يعني،  يلغيهاألحكام اتفاقية بيرن وال ن اتفاق تريبس هو تفصيلأكما  ،ذلك

ة بيرن يمكن وفي اتفاقي، فاتفاق تريبس اتفاق خاص ،مكمل لبعضها البعض يبل هقصور فيها 

وكذلك . حق اإلنسان في الحياة ال يتأتى لينقص منوأي اتفاق دولي  ،إبرام اتفاقيات خاصة

                                                 
القسم . واستخدامها المعايير المتعلقة بتوفير حقوق الملكية الفكرية ونطاقها : من اتفاق تريبس الجزء الثاني 9 ةنص الماد 1

 .)العالقة مع معاهدة برن( 9المادة . لحقوق المتعلقة بها حقوق المؤلف وا
2 Wilkinson, Margaret Ann and Gerolami , Natasha::  

The author as agent of information policy: the relationship between economic and moral 
rights in copyright . government information Quarterly 26 2009 p 330" the omission of  moral 
rights from TRIPS have been thought to place moral rights protection on an ambiguous footing( 
Rajan ,2002) on the other hand, the universal Declaration Of Human Rights ( Article 27 \2) and 
The International Govenant On Economics , Social and Cultural rights (Article 15 1C) refer to 
moral interests resulting from any scientific’ Literary or artistic production) united Nation 
International Govenant on Economic social & cultural rights.  

بأن الحق في التعبير مضمون  19قد نص في مواده المادة  1948د اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الصادر في لذلك نج 3

لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق اآلراء دون مضايقة، وفي " لكل فرد،

لكل شخص " 2/ 27ونصت المادة "ية وسيلة ودونما اعتبار للحدود التماس األنباء واألفكار وتلقيها ونقلها إلى اآلخرين، بأ

 ."أدبي أو فني من صنعهحق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتبة على أي إنتاج علمي أو 
4 Moral interests resulting from any scientific literary or artistic production  

  15في المادة  1966كانون األول  16لحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية المؤرخ في كما إن العهد الدولي الخاص با

أن يفيد من حماية المصالح المعنوية والمادية الناجمة عن أي "ج: كل فرد تقر الدول األطراف في هذا العهد بان من حق

  ."اثر علمي أو فني أو أدبي من صنعه
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وق المنصوص عليها وهو نوع أعلى من الحق ،هي حق الحياة والوجود للمؤلف الحقوق األدبية

ن لم ينص عليها ال تقبل إفالحقوق األساسية و ،التي تستمد حمايتها من مواد القانون التي تحميها

  .1النقاش

   :1911موقف قانون  :الفرع الثاني

على أهم الحقوق األدبية التي ينبثق عنها بقية الحقوق  مادته األولىنص القانون في لقد 

إيفاًء للغاية ) 2(.."األولى الفقرة الثانية نصفي المادة ف ،لنشراألدبية أال وهو حق تقرير ا

الحق الذي يملكه الشخص وحده في " حق الطبع والتأليف"المقصودة من ھذا القانون تعني عبارة 

إصدار األثر أو في إعادة إصدار أي جزء جوھري منه في شكل مادي مھما كان، وحق تمثيل األثر 

أو أي قسم جوھري منھا ؤھا إذا كان األثر محاضرة فحق إلقاو ناً◌ُ ه علأو تمثيل أي جزء جوھري من

الحصري الذي الحق لذا ف 2.."حق نشره أو نشر أي قسم جوھري منهوإن كان األثر لم يتم نشره ف

أي جزء جوهري منه في شكل مادي إنتاج أو في إعادة لعمل ا إنتاج وحده في يملكه الشخص 

محاضرة فحق لعمل إذا كان ا، وأي جزء جوهري منه علناأداء  أوالعمل أداء مهما كان، وحق 

                                                 
يكفل القانون "  24/3العلمي للمواطنين المادة سطيني حرية االبتكار الفكري والفني وضمن القانون األساسي الفل وقد 1

، ويضمن حرية البحث العلمي واإلبداع األدبي والثقافي والفني، اكز البحث العلمياستقاللية الجامعات والمعاهد العليا ومر

ف للمؤلف عندما نص على أن حقوق المؤلوأعطى الدستور ضمانة  ،"الوطنية على تشجيعها وإعانتها ونعمل السلطة

، كما منع أن يحجز على أي "امحقوق اإلنسان وحرياته األساسية ملزمة وواجبة االحتر"  10/1يضمنها القانون المادة 

، وال يجوز إنذارها أو وقفها أو مصادرتها أو تحظر الرقابة على وسائل اإلعالم " 3/ 27مطبوع إال بحكم قضائي المادة 

كل اعتداء على أي من : 32ونصت في المادة "حكم قضائي  ا أو فرض قيود عليها إال وفقاً للقانون وبموجبإلغاؤه

فلها القانون األساسي أو الحريات الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة لإلنسان وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يك

ويضاً عادالً لمن وقع ، وتضمن السلطة الوطنية تعالناشئة عنها بالتقادم المدنية ، جريمة ال تسقط الدعوى الجنائية والالقانون

  ."عليه الضرر
أي جزء إنتاج أو في إعادة لعمل ا إنتاج وحده في الحصري الذي يملكه الشخص الحق "ها ترجمة درايتون وترجمت 2

محاضرة لعمل إذا كان ا أو ناأي جزء جوهري منه علأداء أو أداء العمل جوهري منه في شكل مادي مهما كان، وحق 

 نشره أو نشر أي قسم جوهري منهتقرير  لم يتم نشره فحق العمل فحق إلقاء المحاضرة أو أي قسم جوهري منها وإن كان 

   .أترجمها حق تقرير النشر  Right to publishفكلمة ..." . 
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نشره أو نشر تقرير  لم يتم نشره فحق العمل إلقاء المحاضرة أو أي قسم جوهري منها وإن كان 

  .1..." أي قسم جوهري منه

ن هناك حماية أمع األخذ بعين االعتبار  واجب الحق األدبي في تقرير النشر وأرى أّن  

ن يضع بعض أالمشرع أراد  مما يؤكد على هذه الحماية أّن، والعامة لحق المؤلفضمن القواعد 

يتمتع  ،شرح النص بأن المصنف المنشورأاألسس مع تركه المجال للقواعد العامة وكأنني 

ومن ثم االستفادة المالية من هذا ، منشور لمؤلفه حق تقرير نشرهالبالحماية والمصنف غير 

 إنتاجقد اعتبرت  الحق الحصري الوحيد في  األولىرة الثانية من المادة الفق أنضيف أو .اإلنتاج

 ،... تمثيلي إلى المكتوبعلى تحويل العمل  القانون وعندما نص هأداء أو هإنتاج إعادة أو العمل 

بالشكل الذي يراه المؤلف فمثالً رواية تم نشرها ال  إالالعمل ال يعتبر منشوراً  أننه اعتبر أ أرى

 موافقةنه منشور لذلك ال بد من أ أساسلعمل سينمائي على  ترخيصيطلب  أناحد  ستطيعي

   .2المؤلف

 163 المادةف تناولت الحق األدبي  1911من قانون  17و 16 نصوص المواد أنكما  

بأنه ال يكون  عن الترخيص اإللزاميتحدثت عن المؤلف المشترك المنشور حال حياة المؤلفين 

  .لمؤلفين المشتركينا آخرعد وفاة بإال 

                                                 
  .ترجمتي 1
ه لحق المؤلف في تقرير عند شرح 343، ص2004ط  مرجع سابق: وانظر السنهوري، عبد الرزاق هذا التحليل لي  2

، وهو الذي يختار الوقت الذي قد تم وأصبح قابالً للنشرفالمؤلف وحده هو الذي يحدد ما إذا كان مصنفه " ، نشر مصنفه

 وله كذلك أن يعين طريقة النشر فقد يختار أن يمثل مسرحيته دون أن تنشر في... "شره فيه ويعين طريقة هذا النشر ين

 ...كتاب أو يأذن في تحويل رواية أو قصة قام بتأليفها الى مسرحية دون أن يأذن في تحويلها الى مصنف سينمائي
ق الطبع والتأليف في األثر الذي اشترك عدة مؤلفين في تأليفه مدى حياة المؤلف المتوفى أوالً ولمدة خمسين سنة حيحفظ  3

باعتبار أطول المدتين، واإلشارات الواردة في هذا القانون إلى المدة التي بعد وفاته أو مدى حياة آخر مؤلف توفي منهم 

يجب أن تمر بعد مرور عدد معين من السنين من تاريخ وفاة المؤلف تفيد المدة التي تمر بعد انقضاء السنين المذكورة من 

ألحكام الواردة في هذا القانون بشأن منح وفي ا. تاريخ وفاة أول المؤلفين أو بعد وفاة آخر المؤلفين باعتبار أقصر المدتين

 .اإللزامي تستبدل اإلشارة إلى آخر مؤلف توفي باإلشارة إلى تاريخ وفاة المؤلفترخيص ال
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كون في األصل إال على الحق المالي وليس على الحق يال  الترخيص اإللزاميو 

في حق تقرير النشر وهو لمصلحة الدولة على وال تكون إال في حدود ضيقة كاستثناء . األدبي

  .1منشورالتقرر نشر المصنف غير أن 

كان هذا العمل ضرورياً للصالح تدخل الدولة يكون أوالً في تقرير النشر في حالة إّن  

فإن  "خلفاؤه هذا الحق واقتضى الصالح العام أولم يباشر ورثة المؤلف  فإذا ،العام والمجتمع

عدم وجود  أوالعتبارات منها عدم وجود خلفاء للمؤلف  ويكون هذا التدخل ،الدولة تتدخل

  .2خلفائه لتقرير نشر العمل أومادية لدى ورثة المؤلف  إمكانيات

المصنف ر نشر جعلت للدولة حق تقري ةالالتينيالقوانين المشتقة من المدرسة  أنرى أو

من القانون اشترط  4و 3عندما نص على الترخيص في المواد  1911غير المنشور بينما قانون 

بمعنى أن الدولة ال تستطيع جبر ،ما يسجل للقانون البريطاني أن يكون العمل منشوراً وهو

  .1911ذلك وهو موقف متقدم لقانون  ر النشر أو أن ترغمه علىالمؤلف على تقري

تناولت  ىالفقرة األولف :3المنشور بعد وفاة مؤلفه لعملا"تحدثت عن  17/1المادة أن  كما

خمسين ه  حتى ئأدا أوتمثيله  أوالمؤلف المشترك المنشور بعد وفاة مؤلفيه يحفظ من تاريخ نشره 

نه أو وهلة ألول اًإثباتملكية المخطوط بموجب وصية اعتبرت والفقرة الثانية تحدثت عن  ،سنة

   .5هنا تكلم عن حق النشر لصاحب المخطوط غير المنشورو 4صاحب الحق في المؤلف

                                                 
 .23يحل محل الورثة حسب نص المادة أن  ةترخيص إجباري لوزير الثقاف ،40ص ،مرجع سابق: لطفي، محمد حسام 1
 .51ص ،مرجع سابق: أبو بكر، محمد 2
إن األثر األدبي أو الروائي أو الموسيقي أو المصور الذي تكون حقوق طبعه وتأليفه محفوظة في تاريخ ) 1( 17مادة ال 3

أمام أداؤه وفاة المؤلف، أو عند وفاة آخر مؤلف أو قبل وفاته إذا كان اشترك عدة مؤلفين في تأليفه ولكنه لم ينشر أو لم يتم 

أو لم يلق إن كان األثر محاضرة قبل التاريخ المذكور، يحفظ حق طبعه وتأليفه إلى  الجمهور إن كان روائياً أو موسيقياً

وإلى مدى خمسين سنة من بعد ذلك التاريخ وتسري ) أي منها يتم أوالً(تاريخ النشر أو التمثيل أو اإللقاء أمام الجمهور، 

من هذا القانون على كل أثر من هذا القبيل كأن وفاة المؤلف وقعت في تاريخ نشر األثر أو  الفقرة الشرطية للمادة الثالثة

 .أو إلقائه في محاضرة علنية كما ذكر أعاله أداؤه 
مؤلف قبل وفاته إذا كان األثر المخطوط لم ينشر ولم إن ملكية األثر المخطوط بعد وفاة مؤلفه المكتسبة بوصية وضعها ال 4

يرى  .ولم يلق بصورة محاضرة علنية تعتبر بينة أولية على حفظ حق الطبع والتأليف لصاحب األثر المخطوطؤدى علناً ي

 .مصطلح التيني معناها ألول وهلة    prima faciaإلى مراجعة فمعنى كلمة  جالباحث أن الترجمة تحتا
  .د حق تقرير النشر من هذه الرسالةله عنسأتطرق  5
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 أحكام" :ورد فيها 1لحقوق المجاورة للمؤلفلتكلمت عن الحقوق المعنوية  19والمادة 

إجراء أية تعديالت أو تبديالت في  ال شيء في هذا النص يسوغ...  :الميكانيكيةبشأن اآلالت 

األثر عند إخراجه ما لم تكن قد صنعت األجهزة التي تخرج األثر بعد إجراء التعديالت 

لم تكن تلك التعديالت مما ال  إّنوالتبديالت فيها بموافقة صاحب حق الطبع والتأليف ورضاه، 

  ."غنى عنها ألجل تكييف األثر أو األجهزة المذكورة

لحقوق لأن المادة السابقة تحدثت عن الحماية الذي يرى الفقه االنجليزي أؤيد رأي و

لقانون ، )(Adamsزجون آدم رففي تحليل البروفسولآلالت الميكانيكية ،المجاورة لحق المؤلف

 it also introduced " ..." ذكر أنه اشتمل على حماية الحقوق المجاورة للمؤلف بقوله  1911

copyright protection for phonogram recording of musical works, sec19, Act 

1911"2.  

ما  األثرونصت المادة السابقة على عدم السماح بإجراء أي تعديل أو تبديل أو حذف في 

غنى عنها ألجل ال أو لم تكن مما ، رضاهأو دون لم يكن بموافقة صاحب حق الطبع والتأليف 

على  نه نّصأبمعنى ، ترخيص على الحقوق المجاورةهناك  هذا في حالة كان تكييف األثر،

بمعنى عدم  األثرعدم الحق في تعديل  يرى رى أن هذا النصأو الحق في احترام المصنف،

، 3...الحق في تعديل المصنف من قبل من يقوم بنشره بعد حصوله على ترخيص ودفع عوائد 

حق المؤلف في منع يلتأكيد يحمالحقوق المجاورة لحق المؤلف فهو با مىإذا كان القانون حو

                                                 
الفضائية  القنوات(يمكن تعريف الحقوق المجاورة يشمل هذا المصطلح حقوق المؤدين والمنتجين وهيئات البث  1

عبد اهللا، عبد . وسميت اصطالحاً بالحقوق المجاورة وذلك لتجاورها مع حق المؤلف وارتباطها معه ) التلفزيونية واإلذاعية

  . www. Wiop . Int . مشيراً الى الموقع االلكتروني للمنظمة العالمية للملكية الفكرية  18ص رجع سابقم: اهللا
2   Adams, J,: originality in copyright: a solution to the data base problem ?  

A Hand book of contemporary Research . Edited Torremans,  Paul. London .  Edward Elgar 
publishing Limited .2007. p9 " it also introduced copyright protection for phonogram recording 
of musical works, sec19, Act 1911 

  .بكاملها 19 مراجعة نص المادة 3
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  .1تعديل المصنف وذلك بداللة المفهوم للنص الشتراكهما في العلة بل لعلة أشد منها

إلغاء الحقوق "على إلغاء الحقوق المكتسبة  1911من قانون  31المادة نصت وقد 

أثر أدبي ال يملك أحد حق الطبع والتأليف أو أي حق آخر في ف "المكتسبة بمقتضى القانون العام

غير منشور إال بمقتضى هذا القانون  مأو تمثيلي أو موسيقي أو فني سواء أكان األثر منشوراً أ

أو بمقتضى أي تشريع قانوني معمول به غير أنه ليس في هذه المادة ما يفسر بأنه يسقط أي حق 

  ."ةو صالحية تقضي بمنع إساءة األمانأ

وما يتفرع عنه يحمى بموجب هذا  ررير النشن الحق األدبي في تقأيعتبر  هذا النصإّن 

نه ال يتمتع بالحماية إال مدة الحق المالي المنصوص عليها أقد يتبادر إلى ذهن البعض و ،القانون

اعد الرجوع إلى القو منال بد إلعطاء وصف كامل ، إذ قانون معدلفي أي في هذا القانون أو 

م يستطيع فهم أي تشريع بمنأى عن القانون العان أي باحث ال أل، العامة في القانون البريطاني

نجلوسكسونية التي تأخذ بالقواعد العرفيةالمدرسة األإّن  .الذي صدر منه وألي مدرسة ينتمي

                                                 
ل الدراسي العليا الفص ألقيت على طلبة الدراسات، محاضرات في إعداد البحث العلمي والصياغة القانونية :غسان ،خالد 1

يراد بمفهوم الموافقة ثبوت حكـم  : مفهوم الموافقة 302- 301ص مرجع سابق: ، عبد المنعم فرج، والصدة2011الثاني 

، فإذا كان النص تدل عباراته على حكم فـي  مساوياً له في العلة أو أولى منهالمنطوق عنه الموافق له في العلة سواء كان 

، ووجدت واقعة أخرى تساوي هذه الواقعة في علة الحكم أو هي أولى منهـا لكـون   عليها هذا الحكم معينة لعلة بني واقعة

، ويتضح مـن  كذلك للواقعة غير المنصوص عليهاالعلة أكثر توافراً فيها فإن الحكم الثابت للواقعة المنصوص عليها يثبت 

ما أن يكون على أساس مساواتها في علـة الحكـم أو   هذا أن قياس الواقعة المسكوت عنها على الواقعة المنصوص عليها إ

القيـاس  : نوعان من القيـاس  على أساس كون الواقعة المسكوت عنها أولى بإثبات الحكم لها ألن العلة فيها أظهر فهناك 

   .، والقياس من باب أولىالعادي
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 تتحدثالتي  1"الفصول" الشهيرة المفصلية ملزماً ال بد من الرجوع إلى السابقة تعتبره مصدراً

الحماية للحق المالي بصفة  ت منحرفض لعلياالمحكمة ا أن ، غير بدي للمؤلفأعن حق مالي 

الحق بوكر للمؤلف فهو حسب قول الفقيه  األدبيذلك ال يعني االنتقاص من الحق  أن إال ،مؤبدة

   .2التصرف فيه أواللصيق بشخص المؤلف غير قابل للتنازل 

 حق الطبع والنشر في الوقت الحاضر في بريطانيا أن 31بناء على المادة  الفقه يرى  

يندرج ضمن وحماية الحقوق المعنوية  أن أرىو ،4القانون نظمه أنبمعنى  3يعتبر حقاً قانونياً

هو الحق  الفقهن ما قصده أو ،عدم االنتقاص من أي حق من الحقوق التي تؤدي لإلخالل بالثقة

ن تكون محددة أمن الطبيعي ، وبدية الحق المالي في قضية الفصولفالسؤال كان حول أ، المالي

ن أساس أي ابتكار هو من أفكار أل ،3في المادة  1911وذلك بنص قانون  ؤقتة بزمن معينم

                                                 
    Danaldson V .Becketاعتبرت سابقة " الفصول " ال بد من الرجوع إلى السابقة  الشهيرة المفصلية  1

Thomas Becket and a group of booksellers , who had purchased the right to the "seasons " and 
other Thomson poems , obtained an injunction in chancery against Edinburgh bookseller 
Alexander Danaldson, who had reprinted the poems after the expiry of statutory protection . the 
case made its way to the peers, who ended up overturning the injunction and deciding that no 
common law copyright in published works had survived the statute of Anne. But narrow victory 
it was, on the question whether the authors common law right survived authorized publication 
the common law judges , who had been asked to provide their opinion to the peers ,the case was 
a turning point in copyright history , the legal principle at stake in Donaldson case has 
significant ethical implications . if copyright is a form of limited monopoly granted through 
statute based on policy considerations , and not absolute common law right , the ethical burden 
of proof shifts to copyright holders to show that their property interests are more important than 
the public good of having access to information: the ethical issue takes  ametaphysical turn 
when we ask , as we shall in section II , just what it is that constitutes  the intellectual property 
protected by copyright . Again , if the " substance" of intellectual property is constituted by 
statutory fiat , then the limitations of the right are not analogous limitations of natural rights 
Gervais., Daniel.,: A Canadian copyright narrative, copyright Law: A Hand book of 
contemporary Research . Edited Paul Torremans. Edward Elgar publishing Limited .2007. p 
59- 60   
أضيف أن النظام القانوني البريطاني يحمى الحقوق األدبية حسب السوابق القضائية فالقانون البريطـاني يعتبـر العـرف    

من القانون أو تكمل نصوصاً غيـر مقننـة   والسوابق القضائية مصدراً ملزماً فالسوابق القضائية قد تشرح نصوص مجملة 

 . فالقانون ليس المكتوب فقط التشريع إنما القانون هو العرف غير المكتوب والتشريع المكتوب
  .لباحث عند الحق األدبيسيتطرق له ا 2
3  Copinger , W., A., and Easton , J., M.,: op.cit , p4 
4 Lock., Stina Teilman : British and French copyright ,A Historical study of Aesthetic 

Implications , first edition , Denmark , Djof publishing , 2009 , p 32   
..Under perpetual copy right by common law first time given statutory protection ..  
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حق إال ان ال ،إطالق الحق المالي وتأبيدة يتنافى مع حق المجتمع في التنمية أنكما ، المجتمع

  .حسب وجهة نظريالمعنوي مصون 

قوق المعنوية أن الح ترى  ويلكنسون Wilkinsonالبروفسور ومن المفيد أن نذكر أن 

 اًحماية الحقوق المعنوية غالباً ما تحتوي حقوق": حين تقول إّن. تحمى كالحقوق الشخصية

في  تلعب دوراً فعاالً مهماً  بأنهايجب االعتراف لذا  ،شخصية للمؤلفين ليقوموا بحراسة أعمالهم

  .1الجانب العملي

نشره جرى ما  إذانشوراً العمل ال يكون م أنالتي اعتبرت  )2(/35المادة كذلك  وأورد

من منفذي من يخلفه  أوذلك بدون موافقة المؤلف وقبوله  حصل إذا هؤإلقا أوعلناً  أداؤه أو

 إليهمالمحال  أوتركته  إدارةالقيمين على  أو ،يصاء المؤلف قبل وفاته بالنشرإالوصية في حالة 

ن أ الذي يجبالنشر صراحة عن الحق األدبي حق تقرير  هذه المادة تتحدثو ،2من المؤلف

إذا حدث انتهاك لحق  هنأ أرىو، له أو األشخاص الذين تنتقل إليهميكون بموافقة المؤلف وقبو

ن المنتهك لهذا الحق يقاضى وال يدعي بأنه لم ينشر أو ينتهك هذا إالمؤلف في تقرير النشر ف

لنسبة العتباره يمكن أما با ،من المؤلف بإذنالذي يكون هو  النشر المعتبر فقط أنبمعنى  ،الحق

وألن  ،دون موافقة صاحب الحق حصلص عليه فانه ال يعتبر منشوراً ألنه يرختتطبيق حكم ال

التي حق الترخيص ال يكون إال على مصنف منشور وله إجراءاته وليس على الحقوق األدبية 

إليهم  تنتقل اًومن سياق النص يتضح ان هنالك أشخاص .أهمها على اإلطالق حق تقرير النشر

نه إذا كان حق تقرير أ أرىلذا  ،من ذات القانون 17/2وهذا يتفق مع نص المادة  .هذه الحقوق

والحق  النشر ينتقل إلى الورثة وقد ينتقل بموجب وصية فمن باب أولى حق الدفاع عن المصنف

  .في االحترام ينتقل للورثة

                                                 
1 Wilkinson , Margaret Ann, and  Gerolam, Natasha,: op.cit , p322     

" Moral rights protection frequently seen as personal rights for authors to guard their reputations 
, should be recognized as playing an increasingly important public function"                               

أنه نشر  لعمل ال يعتبر ا) عدا ما تعلق منها باالعتداء على حق الطبع والتأليف(لقانون، إيفاء للغايات المقصودة من هذا ا 2

بدون موافقة  أو ألقيت المحاضرة علنا علناًأداؤه أو تم  عملوال تعتبر المحاضرة أنها ألقيت علناُ إذا نشر الناً عل أداؤهأو تم 

 .منه على إدارة تركته أو المحال إليهم المؤلف وقبوله أو بدون موافقة منفذي وصيته أو القيمين 
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لم يشتمل على الحقوق  ينأن القانون المطبق في فلسط)  Birnhack(يرى ميشيل برناك 

البريطاني فهناك  1988المعنوية بشكل خاص في قانون  على الحقوقوتم النص  ،1المعنوية

  .2البريطاني 1956حقوق مستحدثة وحقوق أخرى أعاد تشريعها بصورة تختلف عن قانون 

لم ينظم الحقوق األدبية ألنها محمية  1911ن قانون أل، ن رأيه غير دقيقأأرى و

هي ء صراحة أو ضمناً ان النصوص الواردة في القانون سوأو ،قانون العرفي العامبموجب ال

لكن كالتشريعات الحديثة النص المباشر والذي ، أحكامها تبين أنلي سبق قد ولتأكيد الحماية 

المظلة األساسية هو ن القانون العام أن المشرع البريطاني يفترض يجمع هذه الحقوق لم يرد أل

ن سابقة الفصول كانت إبل ، تقنين إال لحماية الحقوق الماليةق األدبية وما هذا اللحماية الحقو

أن الحق األدبي يحمى بشكل في غسان خالد  تفق مع الدكتوراو ،بديأتتحدث عن حق مالي 

بحق المؤلف على إشارة  خاصةنجلوسكسوني عادة ال يتضمن في بنوده الالنظام األ إذ إن ،تلقائي

  .3ن الحقوق على اعتبار أن ذلك يحمى أصالً  بموجب القواعد العامةإلى هذا النوع م

طبيعية  اًف الحقوق المعنوية أو األدبية بصفتها حقوقأن القانون البريطاني عّر أرىو

ال يجب النص عليها لتتمتع بالحماية وهذه أعلى درجة للحقوق اً حقوق عّدهاو ،للنقاش ةغير قابل

بأنها  )Bowker( بوكرويعرفها األستاذ  .ليس ضمن النصوصباعتبارها محمية كمبدأ عام و

 أوالحق الطبيعي وتسمى في القانون العام ، التنازل أوالحق الموروث غير قابل للتصرف 

  .4القانون العرفي

                                                 
1 Birnhack, M : op.cit: p209,  

 That the Act as applied in Palestine did not include criminal aspects ( which were addressed in 
the ordinance or moral rights which were incorporated in Isreali law only in the 1980s .     أرى ان

  2007هذا الكالم قديم فقد صدر قانون في اسرائيل سنة 
2 Lester, D , and Mitchell, P. op.cit,  p 364 
  2011الفصل الصيفي . جامعة النجاح الوطنية. محاضرات في الملكية الفكرية لطلبة الدراسات العليا: خالد، غسان 3

 And see pettenanti, L: Moral Rights Of ARTIST in an international Market place, pace وانظـر 
international law revie, volume 12, issue 2 fall 2000. p426   

4 ,R, R,: . op.cit. P5 .   . Bowker  
The inherent right of author is aright at what is called common law – that is, natural or 
customary law. The common law, says Kent " includes those principles usages and rules of 
action applicable to the government and security of person and property which do not rest for 
their authority upon, any express and positive declaration of the will of the legislature.   
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أن القضاء البريطاني كان له األسبقية في معرفة الحقوق  نجليزييرى الفقه اإلو

  .1المعنوية

 2قضائياًًًً في القضاء الفرنسي تالحقوق المعنوية للمؤلف كان نشأة أنسبق  إلى ماضيف أ

ال يتضمن حماية لحقوق  1911قانون  أنهذا ال يعني و ،1957تقنينها في قانون  جرىثم 

لكنه نص ، لم ينظم تفصيالً في حق السحب والتعديل 1911قانون  أنرى أ لذا ،األدبيةالمؤلف 

                                                 
1   Dutfield ,G and Suthersanen, U op.cit , p89     

Moral rights: historically Moral rights were recognized in both English and French 
jurisprudence as aset of rights to protect the authors reputation and the integrity of the work , as 
opposed to economic rights which allow the author to participate in the commercial exploiation 
of the work. one of the earliest judgments in this area comes, surprisingly, from England, where 
Lord Mansfield in Millar v Taylor defined the pre Statute of Anne concept of copyright as 
thus:from what source, then is the common law drawn? … (the author)  can reap no pecuniary 
profit if , the next moment after his work comes out , it may be pirated upon worse paper and in 
worse print , and in a cheaper volume …, he is no more master of the use of his own name, he 
has no control over the correctness of his own work. he can not retract errors:, he can not 
amend:, or cancel a faulty edition , any one may print , pirate and perpetuate the imperfections,  
to the disgrace and against the will of the author:, may propagate sentiments under, his name 
which he disapproves, repents and is ashamed of. He can exercise no discretion as to the manner 
in which, or the persons by whom his work shall be published . and see Copinger, W, A, and 
Easton , J, M,: op. cit, p3-4                      ثار الجدل حول ما إذا كان حق الطبع والنشر حقاً طبيعياً أم حق يعتمد

على القانون بشكل كامل، لو كان حقاً طبيعياً فإن فترة الحماية ال بد وان تكون غير محدودة، سؤال طرح هذا السؤال أمام 

لشهيرة حيث تمت دعوة القضاة  وطرح األسئلة التالية عليهم من قبل مجلس مجلس اللوردات في قضية دونالسون وبيكيت ا

: اللوردات  

فيما إذا كان لمؤلف أي كتاب أدبي الحق الوحيد لطباعة ونشر العمل بغرض بيعه وفيما إذا كان له الحق في اتخاذ أي 

  لف؟ خطوات ضد أي شخص يقوم بطباعة أو نشر أو بيع ذلك العمل بدون موافقة هذا المؤ

األدبي؟  لإذا كان للمؤلف مثل هذا الحق فهل قام القانون بأخذ هذا الحق من المؤلف بعد قيامه  بطباعة ونشر العم: ثانياً 

فيما : الفاً لرغبة المؤلف ؟ ثالثاًوهل يمكن ألي شخص فيما بعد القيام بإعادة طباعة وبيع العمل نفسه لالستفادة منه وذلك خ

؟ بالنسبة للسؤال األول فقد كان عشرة عمل بشكل ابدي تحت القانون العاملوحيد في طباعة ونشر الإذا كان للمؤلف الحق ا

لث ، أما السؤال الثافكان ثمانية منهم ضده وثالثة معه، أما السؤال الثاني ذا الحق في حين كان واحد فقط ضدهقضاة مع ه

ن حق القانون العام الذي على المؤلف ان يمتلكه أصبح لكن أغلبية القضاة اتفقوا على أ. فكان سبعة معه وأربعة ضده

  . بل قانون حق الطبع والنشر المطبقمدمجاً بالحق القانوني الممنوح من ق
2  Pettenat, L: Moral rights of Artists an international market place, pace international 

law Review, volume 12, issue 2 fall 2000, available at http digital commons pace .edu.vol12 
iss2/8.p429 

Moral rights are rooted in European concept known as "droit moral" which was entirely created 
under French judicial law  
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التي اعتبرت المؤلف هو من خالل القرينة  6/2ادة مفي العلى حق تقرير النشر وحق النسب 

  .1من يظهر اسمه على المصنف إال أنها  قرينة قابلة إلثبات العكس

   :سلطات الحق األدبي وخصائصه :المطلب الثاني

وما ينبثق عنه من حقوق  ،ها من إبداعه حقه في تقرير النشرللمؤلف سلطات يستمد

والحقوق األدبية لها خصائصها فهي دائمة وال  ،2رامأخرى كحق السحب والتعديل وحق االحت

في الفرع الحق األدبي  سلطاتلتطرق أسو ،3تقبل التنازل أو التصرف فيها أو الحجز عليها

   .في الفرع الثانيالحق األدبي  األول ولخصائص

  :سلطات الحق األدبي :الفرع األول

مصنف للجمهور ألول مرة رتب الحق األدبي أربعة امتيازات هي الحق في إتاحة الي

الحق في (الحق في نسبة المصنف إلى مؤلفه و ،حق تقرير النشريسمى ب ما وهو للحكم عليه

والحق في احترام  ،والحق في سحب المصنف من التداول وتعديل ما به من آراء ،)األبوة

  .4هشويهوالوقوف في وجه المحاوالت التي تهدف إلى تحريفه أو ت ،المصنف والدفاع عن تكامله

  : 5)مرة الحق في إتاحة المصنف للجمهور ألول(حق المؤلف في تقرير النشر  :أوالًَ

ينتهي المؤلف من إنتاج مصنفه  أنفبعد   ،األدبية يعتبر هذا الحق من أهم حقوق المؤلف

والطريقة التي  وله الحق في تحديد الوقت، ه طي الكتمانئأو إبقا ،له وحده حق تقرير نشرهف

 ،ويعتبر حق تقرير النشر من أهم الحقوق المتفرعة عن الحق األدبي للمؤلف ،اسبةيراها من

                                                 
  .1911 ،سبق تناولها عند المؤلف في قانون 1
  .619، صمرجع سابق: داللعة، سامر 2
 .85ص ،مرجع سابق: نعان، نوافك 3
 .83-82ص ،مرجع سابق: مأمون، عبد الرشيد و عبد الصادق، محمد سامي 4
، حق تقريـر النشـر أو   38ص ،مرجع سابق: وانظر لطفي، محمد حسام .109ص ،مرجع سابق: عبد الحميد، عاطف 5

فه ألول مرة ،ويسمى أيضـاً  بحـق   حق التوزيع األول وهو حق المؤلف في أن يحدد وحده لحظة أو وسيلة توزيع مصن

 .الكشف عن المصنف
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لسحب والتعديل والدفاع عن فبمجرد اإلفصاح عنه يبدأ سريان بقية حقوق المؤلف األخرى كحق ا

فكيف نتصور الحق في ، تقرير النشر وال تكون سابقة عليهفهذه الحقوق الحقة لحق ، المصنف

  ؟ 1لم يخرج للوجودالتعديل والمصنف 

فيعتبر األول من الحقوق األدبية  ،يختلف حق تقرير النشر للمؤلف عن حق النشرو

التي ال يمكن فصلها عنه بخالف حق نشر المصنف بعد  المرتبطة بشخصية المؤلف،

وال يمكن نشر المصنف  ،2ستغالل المالي لحق المؤلفكاالوالذي يعد من الحقوق المادية ،اكتماله

وله في ذلك سلطة تقديرية مطلقة  ،والمؤلف وحده هو الذي يقرر ذلك ،أن يكتمل إنتاجه إال بعد

  .3حد أن ينازعه فيهاأال يستطيع 

بحيث يترتب على ذلك آثار  ،ويعتبر قرار نشر المصنف بمثابة شهادة ميالد للمصنف  

المترتبة على ذلك  بالسلطاتالمؤلف المبتكر فيه  ويتمتع منها أن النتاج المبتكر يصبح مصنفاً،

وللمؤلف الحق في تعيين طريقة نشر مصنفه وتحديد وقت النشر واختياره ألي وسيلة  ،4االبتكار

ال يعتبر منشوراً ، وأو عرضه أو طبعه في صورة كتاب أدائهه على الجمهور أو ئللنشر من إلقا

  .5إال بالنسبة للطريقة التي اختارها المؤلف

توزيع العمل  فله وحده تحديد لحظة  ،الكشف عن مصنفهفللمؤلف وحده الحق في  لذا 

إال إذا ، انتقل هذا الحق إلى الخلف العام وإذا توفي المؤلف ،على الجمهور ألول مرة تهووسيل

إال أن  ،6فهنا يتعين احترام هذه الرغبة كان قد أفصح عن عدم رغبته في النشر لهذا المؤلف،

                                                 
  .619 ،مرجع سابق: داللعة، سامر 1
 .31ص ،مرجع سابق: يوسف  والنوافلة، .110ص ،مرجع سابق: عبد الحميد، عاطف 2
 .حماية المؤلف المصري 5ب وم/8نص المشرع األردني في م .31ص ،مرجع سابق: النوافلة، يوسف 3
 .344ص، 8ج .2004ط ،مرجع سابق: اقالسنهوري، عبد الرز 4
 .111ص ،مرجع سابق: عاطف و عبد الحميد، .32ص ،مرجع سابق: النوافلة، يوسف 5
 .94- 93ص ،مرجع سابق: عبد السالم، سعيد 6
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لنزع الملكية للمصنف ألن  للمصلحة العامة في التدخلللدولة  اًهناك اتجاه يرى أن هناك حق

  .1المؤلف متعسف في استعمال حقه األدبي

يعتبر موقف القانون بل  ،بعيداً عن غيره من التشريعات الالحقة له 1911لم يكن قانون 

وقصدهم التأكيد على الحماية مباشرة بكلمة  ،ويعكس قدرة متميزة لواضعيه ،متقدماً

unpublished  لم يكن يشتمل على حماية  1911فالقانون السابق لقانون ، ي المادة األولىف

  .2إنما كان يتمتع بالحماية وفقاً للقواعد العامة ،للمصنفات غير المنشورة في قانون حق التأليف

 نّصون المشرع البريطاني عرف الحقوق المعنوية إذ إرأي الفقه االنجليزي  ؤيدنو

على حق  1911فقد نص في قانون  ،منشورةالالمصنفات غير  عليها صراحة عندما نص على

وإذا كان العمل لم يتم نشره فحق  .."هاألولى بقولالنشر صراحة في المادة الثانية الفقرة تقرير 

حق تقرير النشر منح في حق  أننرى  نجليزيلفقه اإلافي شرح فإذا نظرنا  ،.."تقرير نشره

أن نجليزي اإلالفقه ويرى  ،3من القانون 1/2في المادة  منحو ،تقرير المصنفات غير المنشورة

وأي ، شور حق تقرير نشر المصنف من عدمهللمصنف الغير من قللمؤلف أو مالك الحقو

كما أن ، 4مذنباً وللمحكمة حق منعه الميزة يعتبرمن هذه شخص يحرم المؤلف من هذا الحق أو

أن يأخذ نسخة أو يقاضي ويعتبر منشور له ملكية خاصة ال يحق ألي شخصالالمصنف غير 

                                                 
 .94ص ،مرجع سابق: عبد السالم، سعيد 1
2 Copinger , W, A, and Easton , J, M,: op.cit, p22 
3 Ibid, p122   
4 Ibid, p22    
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  .1منتهكاً لملكية المؤلف أو المخول بالنشر ولهما حق تقرير النشر

  هيرى الفقي، وفي تقرير نشرهاوذلك  ،ويبدو ذلك جلياً في المصنفات غير المنشورة

وهي  ،غير المنشورة األعمال قضية حق الملكية فيلطرح تساؤل بشكل فعال  أنه لم يجر ،بوكر

غير قابل وموروث ون فكرة الملكية الفكرية حق طبيعي فطري لصيق بالشخص أتؤكد  حقيقة

إن للمؤلف السلطة المطلقة على العمل غير المنشور وال يمكن استغالله  .للتصرف أو التنازل

في جميع الظروف الوصي أو و ...، 2من قبل الدائنين على إنها أصول من دون قبول المؤلف

أثناء طبعه وقد في  يستطيع أن يجبر المؤلف على إنهاء مؤلفه أو رؤية العملالحارس أو القيم ال 

  .3تأكد ذلك في سوابق القضاء البريطاني

 المؤلف حياة فترة ضمن تقع التي الفترة هي والنشر الطبع حق لحماية الطبيعية الفترة إن

 17المادة  فإن اتهحي خالل عمله بنشر المؤلف يقم لم إذا لكن ،وفاته بعد سنة خمسين وحوالي

أشارت إلى المصنف الذي لم ينشر في حياة مؤلفه فلم تغب عن المشرع عند التي وهي تنطبق 

 ، كما...المؤلف قبل أن يتم نشر للمصنف  وفاة وص قانون حماية حق المؤلف احتمالوضع نص

وفاة  خمسين سنة بعد وهيمدة الحماية في حالة نشر المصنف تحدد هنا  17يالحظ أن المادة 
                                                 

1 Ibid, p22    مشيراً إلى سابقةMillar V .Taylor 1769   ، 

 And as every author or proprietor of a manuscript has aright to determine whether :النص األصلي
he publish it or not he has aright to the first publication and who ever deprives him of that  
priority is guilty of a manifest wrong and the court have aright to stop it. 

 المؤلف أن حين في ولكن حرة، بأنها" األفكار" مصطلح عن ييتسالقاضي المستشار في المحكمة العليا  السيد يقول

 أن وإلى وألنه ،هسوا اسراحه يطلق أن ألحد يمكن ال التي القفص في كالطيور أنها إال الدراسة هذه حدود في يحصرها

 كيف به الخاصة بمشاعره االحتفاظ في الحق له إنسان كل أن المؤكد من. سيطرته تحت تبقى فإنها تحريرها في يفكر

 فإن الحالة، تلك في. ألصدقائه فقط مرئية جعلها أو الناس عامة على عرضها بين االختيار في تأكيد بكل الحق وله يشاء،

 هذا يكون ال لكي إذنه دون من منه يستفيد أو منه يأخذه أن شخص ألي يمكن وال المميز ملكه تعد األصلية المخطوطة

 تحديد في الحق معينة لمخطوطة مالك أو مؤلف لكل أن وكما. الملكية في األول الشخص حق خرق بسبب مذنبا الشخص

 مذنبا يعتبر الملكية هذه من يحرمه شخص وأي األول، النشر في الحق له فإن ال أم العمل هذا ينشر أن يريد كان إذا ما

   .أرى أنه تحدث عن حق تقرير النشر ،هبإيقاف تقوم أنالحق في  وللمحكمة
2   . Bowker, R,R: op.cit,P4     

" Property right in unpublished work has never been effectively questioned a fact which it self 
confirms the view that intellectual  property is a natural inherent right . the author has " supreme 
control " over an unpublished work, and his manuscript cannot be utilized by creditors as assets 
without his consent ". 

3    Carruthers 1841 , 8m & W.343  Copinger , W, A, and Easton , J, M, :op.cit, p 121 Gibson v   
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بينما في حالة عدم نشر المصنف ونشر المصنف بعد وفاته فإنها تمتد لخمسين سنة ، ...المؤلف

أن المصنف غير المنشور قد تمتد مدة حمايته أطول من الفقه يرى و ،من بعد النشر ألول مرة

 من 2فقرة  1نصت المادة  وقد ، 1ألن الحماية تسري من تاريخ تقرير النشر، المصنف المنشور

وفي حالة العمل غير المنشور نشر العمل أو ": وجاء فيهاتعريف حق المؤلف على  1911قانون 

قبل الحق المادي، وتبدأ المرحلة األولى للمؤلف الحق األدبي يظهر و ،2... أي جزء رئيسي منه

ي حد فأ، وفي هذه الحالة ال يشارك المؤلف ....لهذا الحق حين يتخذ كتاب المؤلف شكالً مادياً 

ألن صلته ، ن ذلك ال يضع حداً لحقه األدبيإوإذا نقل كتابه إلى الكافة ف... تقرير مصير مصنفه 

إذا قام المؤلف بإقراض نسخة آلخر فان حقه  :ويقول بارون روكييه ،3بإنتاجه العقلي تظل قائمة

 فان له الحق في تطبيق هذاال يضيع وإذا أرسله إلى آخر مع تعهد ضمني بأنه لن ينشره 

  .4...التعهد

فملكية ، ن حق تقرير النشر ينتقل إلى الموصى له بموجب وصية من المؤلفأ أرىو

ن حق المؤلف هو من حق مالك أعد موته تعتبر دليالً على بالمخطوط من قبل المؤلف 

 فإن المنشور، غير للعمل بالنسبة والنشر الطبع لحق األول المالك تحديد عملية وفي ،المخطوطة

 على ما شخص حصل حال فيو. منشور غير وأخر منشور عمل بين تمييز أي يضع ال القانون

                                                 
1 Copinger , W, A, and Easton , J, M ,:op.cit , p26   إن ) 1(: األثر المنشور بعد وفاة مؤلفه  17وانظر المادة

األثر األدبي أو الروائي أو الموسيقي أو المصور الذي تكون حقوق طبعه وتأليفه محفوظة في تاريخ وفاة المؤلف، أو عند 

وفاة آخر مؤلف أو قبل وفاته إذا كان اشترك عدة مؤلفين في تأليفه ولكنه لم ينشر أو لم يتم تمثيله أمام الجمهور إن كان 

روائياً أو موسيقياً أو لم يلق إن كان األثر محاضرة قبل التاريخ المذكور، يحفظ حق طبعه وتأليفه إلى تاريخ النشر أو 

فقرة الشرطية الوإلى مدى خمسين سنة من بعد ذلك التاريخ وتسري ) أي منها يتم أوالً( التمثيل أو اإللقاء أمام الجمهور،

ي تاريخ نشر األثر أو تمثيله أو إلقائه في من هذا القانون على كل أثر من هذا القبيل كأن وفاة المؤلف وقعت ف للمادة الثالثة

إن ملكية األثر المخطوط بعد وفاة مؤلفه المكتسبة بوصية وضعها المؤلف قبل وفاته ) 2( .محاضرة علنية كما ذكر أعاله

ف إذا كان األثر المخطوط لم ينشر ولم يمثل ولم يلق بصورة محاضرة علنية تعتبر بينة أولية على حفظ حق الطبع والتألي

 .لصاحب األثر المخطوط
 .سبق لي شرحها في الفقرة السابقة 2
  .110-109ص ،مرجع سابق: ارقش، موريس 3
4   2  . Bowker, R,R: op.cit, P  

And see, p2  Baron Parke, in the same case pointed out expressly these two different legal 
senses of the world copy the right, the right in copy, aright of possessions, always fully 
protected by common law, and the right to copy aright of multiplication which alone has been 
the subject of special statutory protection.    
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 المخطوطة ملكية فإن نفسه المؤلف قبل من وصائي لمنح وفقا للمؤلف المنشورة غير المخطوطة

 مخطوطاته بتوريث المؤلف قام إذاو. والنشر الطبع حق ملكية على دليالًألول وهلة  تعتبر

 بشكل والنشر الطبع حق طييع المؤلف هذا فإن) ب( للشخص ملكيته بقايا وإعطاء) أ( للشخص

 المؤلف من المخطوطة في الحق اشتقاق يتم أن يجب هذا، يتم أن أجل منو. 1)أ( شخصلل تلقائي

  .2قبله من وصائي لمنح ووفقا نفسه

   :الحق في نسب المصنف :ثانياً

 ،3ب المولود ألبيهللمصنف نسب كنسيهاً على أن شب، توهو ما يعرف بحق األبوة

اسمه ومؤهالته العلمية ولقبه وغير ذلك  كأن يكتب ،وحده الحق في نسبة مصنفه إليهفللمؤلف 

 ،على كل نسخة من نسخ اإلعالن سواء نشره بنفسه أو بواسطة غيرهوفه على الناس بما يعّر

يذكر  أنال للمؤلف عمالً فنياً كتمث أووينسب المصنف إلى مؤلفه أياً كان نوع هذا المصنف كتاباً 

وإذا اختار المؤلف أن ينشر  ،ينقش اسمه عليه أنوبالنسبة للتمثال  ،اسمه على الكتاب بخط بارز

 إلىالقضاء الفرنسي الحق في النسب  ومّد ،4تحت اسم مستعار له الحق في كشف شخصيته

م المؤلف في ، وذكر اس...المهندس المعماري الذي يقوم بتصميم عمارة معينة بذكر اسمه عليها

، وال يقتصر هذا الحق على المؤلف الواحد 5لى اإلعالنات وفي جميع الطبعاتالفيلم السينمائي ع

ن يذكر في أيكون الحق لكل مساهم في العمل المشترك  إذبل تمتد لتشمل المصنفات المشتركة 

  .6اسمه على هذا المصنف

                                                 
1 Copinger , W, A, and Easton , J, M,: op.cit, p26  سـابقة  ،  مشيراً إلـىWillis V. Curtois 1838 . 1 

Beav . 189  
2 Ibid , p26   

The owner of the manuscript is prima facie proof of ownership of the copyright that is to say if 
the author bequeaths his manuscript to A and the residue of his property to B he is to be deemed 
in the absence of contrary intention to have include the copy right in this bequest to A  

 .123ص ،مرجع سابق: ناصر سلطان،3
 ،415ص ،1967مرجع سابق ط: السنهوري، عبد الرزاق 4
 .424ص ،مرجع سابق: الحق األدبي للمؤلف: مأمون، عبد الرشيد 5
   .106ص ،مرجع سابق: كنعان، نواف 6
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فإذا تعهد ، دبية األخرى وال يجوز النزول عن هذا الحق شأنه شأن سائر الحقوق األ 

، وإذا مات المؤلف دون أن يكشف عن 1ن تعهده يعتبر باطالًإبأال يكشف عن شخصيته ف

 ،الكشف عن شخصيته ما لم يكن قد أذن لهم بذلك قبل موتهالمؤلف  ال يجوز لخلففشخصيته 

روا هذا أما إذا نسب المصنف لنفسه حال حياته أو بعد أن كشف عن شخصيته فلخلفائه أن يباش

وهو الذي يخول للمؤلف  ،الجانب االيجابي األبوةكما يتضمن الحق في ، 2الحق عنه  بعد موته

حظر قيام الغير  إلىيؤدي  اًسلبي اًنه يتضمن جانبإف ،... اسمه على المصنف الحق في ظهور

ويمكن المؤلف من الدفاع بصفة عامة ضد كل اعتداء يقع على  ،آخر اسمبنشر المصنف تحت 

  .3ا الحقهذ

إلى دعوى المنافسة  ءوقد اعترف القضاء في بالد القانون العام بحق المؤلف في اللجو

 ،نقص في النجاح للعمل الذهني المبتكر األبوةترتب على االنتهاك لحق  إذا ،غير المشروعة

 كما أن ،4كان االعتداء قد مس اعتبار المؤلف وشرفه إذادعوى القذف والهجاء  أماموفتح الباب 

وهو من  ،جوهر الحق األدبي يكمن في منع أي إنسان آخر من أداء ملكية عمله أو نسبته إليه

حد باالقتباس من أقام  إذاومن مقتضيات حق األبوة انه ، Common Law 5ركائز قانون

يعتبر  ن لم يفعل وإاسم المؤلف وكذلك المصدر  إلى باإلشارةيلتزم  أن  المصنف فعلى المقتبس

  .6ى هذا الحقمعتدياً عل

                                                 
 .415ص ،1967ط ،مرجع سابق: السنهوري، عبد الرزاق 1
 .416ص، سابقال المرجع 2
 .108ص ،مرجع سابق: عبد اهللا، عبد اهللا 3
 .428ص ،مرجع سابق: فالحق األدبي للمؤل: مأمون،عبد الرشيد 4
 Moral rights are essentially the right of the author to prevent  ،40ص ،مرجع سـابق : هارون، جمال 5

someone else claiming authorship of his work  
 .107ص ،مرجع سابق: عبد اهللا، عبد اهللا 6
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  :1القدمفي  الحق  :الحق في سحب المصنف من التداول :ثالثاً

البيع  أوالتوزيع  أماكنيوقف نشره ويسحب نسخه من  أنتم نشر المصنف فللمؤلف  إذا

أو يراه من تعديالت  يدخل على مصنفه ما أن بوسعهكما  ، يوقف عرضه في أي وقت شاء أو

كان  إذا أما ،لم يكن قد تنازل عن حق االستغالل المالي للغير اإذ، المنفردة بإرادتهحذف كل ذلك 

يسحب مصنفه شريطة االتفاق مع المأذون له  أننه يستطيع إف، قد تصرف في الحق المالي

وفي حالة عدم االتفاق يلزم المؤلف تعويض المأذون له تعويضاً ، بمباشرة حق االستغالل المالي

  .2حسب النظام السعوديعادالً 

 األدبية فهو لم ينظم الحقوق  ،لم ينظم حق السحب والتعديل 1911قانون  أنى رأو

بدلوه في  ياالجتهاد متروك للقضاء ليدل أنرى أو ،على بعضها نه نّصأ إال، كالقوانين الحديثة

أن القواعد العامة في القانون البريطاني كما  ،مارسة هذا الحقويطبق طريقة مهذه الموضوعات 

فهو لم ينص  ،ن لم ينص عليها صراحةإو ،ومن ضمنها هذا الحق، مؤلف األدبيةتحمى حقوق ال

النشر والحق  3ن كان قد  نص صراحة على حق تقريرإو ،على الحقوق األدبية في قواعد مقننة

  .4في االحترام للمصنف

                                                 
 .116ص،  مرجع سابق: حجازي، عبد الفتاح بيومي 1
 41/قانون حماية حقوق المؤلف صدر هذا النظام بموجب المرسوم الملكي رقم م. 14ص مرجع سابق: المليجي، أسامة 2

هجـري مـن موقـع     23/7/1424بتـاريخ   3959ري ونشر بجريـدة أم القـرى فـي عـددها     هج2/7/1424بتاريخ 

 www.shabab.netforums/index.php?showtophicالساعة الخامسة عصراً 5/5/2012ل تاريخ الدخو.  

، وقـد نشـر النظـام     2003سبتمبر  19ونشر في الجريدة الرسمية في  2003أغسطس  30وقد نشر هذا القانون بتاريخ 

من  2004أغسطس  2ودخل حيز النفاذ في  2004يونيو  4التنفيذي للقانون المذكور في الجريدة الرسمية أم القرى بتاريخ 

     ? country –key =1208&lang =ar  www,agip.com /Agip-country –main page .as pxموقع

 منه  21راجع المادة .الساعة الواحدة ظهراً  5/5/2012تاريخ الدخول 
 .1911المادة األولى من قانون  3
 .1911من قانون  19/7المادة  4
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   :الحق في التعديل :رابعاً

 الفرنسي انلمشرعفقد اعترف ا ،اعترفت الكثير من تشريعات حق المؤلف بهذا الحق

للمؤلف وحده الحق في إجراء أي ف ،1أو التوبة ،سماه حق المؤلف في الندمأبما واإلنجليزي 

ألنه ، وهو حق يباشره المؤلف بنفسه، تعديل على المصنف سواء بالحذف أو اإلضافة أو التغيير

كعيب ، ستلزم ذلكيرجع قيام المؤلف بتلك التعديالت إلى أسباب تقد و ،منبثق من الحقوق األدبية

العمل لم يعد منسجماً مع الواقع أو ألنها تمس بسمعته أو كرامته أو أن أّن اتضح في العمل أو 

  .2طبيعة العمل تستلزم ذلك

فإن على المؤلف اللجوء إلى القضاء شريطة  ، في حالة امتناع الغير عن إجراء التعديلو

وال يقتصر تطبيق هذا المبدأ على  ،3أن يتحمل هذا المؤلف كل عطل وضرر قد يلحق بالناشر

 لتمتد لتشم إنهابل  ،األعمال الذهنية التي تنتقل حقوق استغاللها إلى الغير عن طريق النشر

 أوالعلني  األداءالتي يرخص المؤلف للغير باستعمالها عن طريق  األخرىالذهنية  األعمال

خذ موافقة أصنف دون ملى الالتعديل ع أجازتبعض تشريعات حق المؤلف  أن إال ،4التمثيل

السينما  أوالتي تقدم لتمثيلها عن طريق التلفزيون  األدبية األعمالالمؤلف في حاالت معينة منها 

  .5... المترجمة األعمالوكذلك في 

   :حق المؤلف في حماية مصنفه الحق في االحترام :الحق في منع تعديل المصنف :خامساً

للمؤلف الحق في منع أي تعديل ضيات الحق األدبي أن نجليزي أن من مقتويرى الفقه اإل

 قضية في و، 6للمصنف إذا كان فيه تشويه أو تحريف للمصنف أو إضرار بسمعته ومكانته

من حق مؤلف المقالة  ، joseph V. National Magazine Co Ltd 1959للقضاء البريطاني

                                                 
 .110ص ،مرجع سابق: كنعان، نواف 1
 .57- 56ص ،مرجع سابق: أبو بكر، محمد 2
 .59ص ،سابقالرجع الم 3
 .113ص مرجع سابق: كنعان، نواف 4
 .114ص ،سابقالرجع الم 5
   Michal. F .Flin: op. cit. p64مشيراً إلى  53ص ،مرجع سابق: هارون، جمال 6

“Moral rights: are essentially the right of the author to object to any distortions or changes to the 
works if they would prejudice the authors honour or reputation” 
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حدث عليها تغييراً جوهرياً أالذي والسماح للمجلة في نشر المقالة المكتوبة منه القضاء  رفض 

   بصرف  :ومفادها مكرر صراحة 6بيرن في المادة  اتفاقيةى ذلك وقد نصت عل ،1بدون قبول منه

بل وحتى بعد انتقال هذه الحقوق فإن المؤلف يحتفظ بالحق  ،النظر عن الحقوق المالية للمؤلف

 ،"صنف يكون ضارا بشرفه وسمعتهبذات الم غيرهكل مساس ، والمطالبة بنسبة المصنف إليهفي 

 األدبيةاعترفت بالحقوق  أنهامما يعني 2 1933معاهدة بيرن سنة  إلىوانضمت فلسطين 

  .نالمنصوص عليها في اتفاقية بير

من القانون تحدثت عن الحق في االحترام للحقوق المجاورة في منع  19كما أن المادة 

أن نوع الحماية التي تحددها الدول ذات  أرىوألمر، تحليل هذا ا يوسبق ل، ثرالتعديل بالنسبة لأل

فدول القانون العام تأخذ بالعرف والسوابق القضائية ، يالقانون العام تختلف عن النظام الالتين

 1911قواعد عامة تكفل السوابق السابقة لقانون  1911كمصدر ملزم للتشريع، فقد وضع قانون 

ثم قننها في قانون  ،رنسي هو من أبرز الحقوق األدبيةوالتالية له بشرحها كما أن القضاء الف

1957. 

   :خصائص الحق األدبي: الفرع الثاني

  :للتصرف فيه األدبيعدم قابلية الحق . 1

 ، للتصرف فيه األدبيتنص التشريعات المعاصرة لحق المؤلف على عدم قابلية الحق 

 وأي، 3والبنوة األبوةق كح اإلنسانشأنه في ذلك شأن الحقوق الشخصية المتصلة بشخص 

ثالثة عشرة من ت المادة الوقد نّص ،4فإنه يترتب عليها البطالن األدبيتصرف يرد على الحق 

، 5"التصرف في حقوق االستغالل الماليللمؤلف الحق ب" :على ذلك وورد فيها قانون حق المؤلف

                                                 
1    Lester, D , and Mitchell, P. op.cit , p 365    

  .البريطاني 1956قة في إطار قانون القضية الساب
 .18ص ،مرجع سابق: توام، رشاد 2
 .16ص ،مرجع سابق: المليجي، أسامة 3
 .68ص ،مرجع سابق: أبو بكر، محمد 4
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الحق للمؤلف أعطى  يرى الدكتور نوري خاطر أن المشرع األردني في هذا النص، و1"المالي

بمفهوم المخالفة لهذا النص ال يجوز التصرف بالحق "بالتصرف في حقوق االستغالل المالي 

هيئة خماسية  2003 \2684رقم ها في قراروهو ما أكدته محكمة التمييز األردنية  .2األدبي

 22من قانون حماية حق المؤلف رقم  9و 8و 3يستفاد من المواد ": الذي فيه  2003\11\11

أن الحقوق األدبية للمؤلف هي حقوق شخصية  تظل محفوظة بعد وفاته واعتبار  1992لسنة 

المؤلف يحتفظ بحق بالمطالبة بها واالعتراض على كل ويبقى انتقال هذه الحقوق  حتى بعد

صنف يكون ضاراً تحريف أو تشويه أو تعديل آخر لهذا المصنف أو كل مساس آخر بذات الم

  .3"بالشرف والسمعة

قد حكمت و ،الحق األدبينجليزي في إظهار خصائص فضل إلى القضاء اإليرجع ال و

يعد الحق األدبي من الحقوق الشخصية و . 4Millar V Taylorميلر ضد تايلور قضية في

 ،فهو من الحقوق الطبيعية التي ال يتصور أن يتمتع بها إال مبدعها ،بشخصية اإلنسان صلةالمت

  .5الشخصية نه يتمتع بنفس خصائص الحقوقإلذا ف

  :للتقادم األدبيالحق عدم قابلية   . 2

نظراً الرتباطه الوثيق بشخص المؤلف وخروجه  ،اًومؤبد اًمطلق اًحق األدبييعتبر الحق 

 إلىظل نسبة المصنف تف اًمسقط أو اًكان مكسبأالتقادم سواء  يقبلفهو ال  ،عن دائرة التعامل

، للمؤلف بهذه الخصيصة مهما طالت المدة دبياألويتمتع الحق  ،6أبداًمؤلفه دائمة وال تسقط 

سقط الحق المالي في الملك العام فال يستطيع أي شخص استعمال المصنف مع نسبته حتى لو 

                                                 
 .حق المؤلف األردني من قانون 13نص المادة  1
 .378ص ،مرجع سابق: خاطر، نوري 2
 .16ص ،مرجع سابق: الجازي، عمردبابنة، نانسي و 3
 .105، صتم اإلشارة إليه سابقاً من هذه الرسالة 4
   .ويلكنسون رسبق اإلشارة إليه عند رأي البروفسو 5
 .208ص ،مشيراً إلى عبد المنعم فرج الصدة 17ص ،مرجع سابق: المليجي، أسامة 6
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ويستطيع الورثة دفع االعتداء عن المصنف استناداً إلى عدم قابلية الحق األدبي  نفسه إلى

  .1للتقادم

تتعارض مع فكرة  ،الحق األدبي فإن طبيعةى ذلك الحق لم ينص المشرع عل وإذا

ينسب لنفسه مصنفا  ،سقوطه بمرور الزمان فكيف يمكن لنا أن نتخيل شخصا آخر غير المؤلف

إن كل هذا يتعارض مع قواعد النظام العام واآلداب العامة التي من ....سقطت الحماية عنه

  .2أهدافها حماية الحقوق الشخصية لألفراد

   :للحجز عليه األدبيعدم قابلية الحق   . 3

، للمؤلف غير قابل للتصرف فيه بأي صورة من صور التصرف األدبيلما كان الحق 

ال  وهي ،من الحقوق اللصيقة بشخص المؤلف ن ذلك يستتبع عدم جواز الحجز عليه باعتبارهإف

ملكية  1911الفقه الشارح لقانون ها وقد اعتبر ،3اال يمكن للدائنين الحجز عليهوتقوم بمال 

الحقوق القابلة  فيوهذا بدوره يؤثر ، Copy right is personal property"4" ةشخصي

لكن  ،مصنفات المنشورةال علىلشق المالي للمؤلف لفحق الدائنين ينتقل  ،لالنتقال إلى الدائنين

ألن هذا الحق ذو طبيعة  .المصنفات غير المنشورة ال تنتقل للدائنين بالرغم من إفالس المؤلف

إنهاء مؤلفه أو  ملك الدائنين في أي حال من األحوال إرغام أو إجبار المؤلف علىشخصية ال ي

 .5وال ينتقل هذا الحق للدائنين أو للحارس القضائي في حالة إفالس المؤلف ،رؤيته قبل النشر

 53نصت المادة ، إذ 2005لسنة  23رقم المشرع الفلسطيني في قانون التنفيذ  إليهوهذا ما ذهب 

                                                 
 .17ص ،المرجع السابق 1
 .379ص ،سابقجع مر: خاطر، نوري 2
 .18ص ،مرجع سابق: المليجي، أسامة 3
4 Copinger , W, A, and Easton , J, M, :op.cit, p121،  لمزيد من التفاصيل راجع الطبيعة القانونية لحق المؤلف

 .المؤلف من هذه الرسالة
5 Ibid ., p122 
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هذا النص ال نجد له مقابالً لدى كال المشرعين و ،ظر الحجز على حق المؤلفمنه على ح

  .1المصري و األردني

أجازت الحجز على نسخ نجدها قد  من القانون األردني 12المادة  وعند النظر في 

أن هذا الحق هو  أرىو ،ولم تجز الحجز على حق المؤلف في أي مصنف تالمصنف التي نشر

يؤول المصنف إلى الملك العام فإن الذي ينقضي هو الحق المالي وليس  الحق األدبي وعندما

 أو، التي يجوز حجزها األشياءتكون  أن األموالويشترط لكي يتم الحجز على  ،الحق األدبي

على هذا يدل  ليس له كيان مادي محسوس حتى يتم الحجز عليه وبيعه األدبيبيعها قانوناً والحق 

على النسخ المنشورة سواء كانت لديه جائز الحجز  أن إال ،2األدبي التصرف بالحقم قابلية عد

  .3لدى الناشر أو

   :الحق المالي للمؤلف :الثاني المبحث

حق استئثاري مقرر وهو  ،مة المادية البتكاره وإبداعهيمثل الحق المالي للمؤلف القي"

 يخول وبموجب هذا الحق  ،"كما أنه حق مؤقت ينقضي بمدة معينة يحددها القانون ،للمؤلف وحده

  .4استغالل مصنفه بما  يعود عليه بالمنفعة والربح المالي فالمؤل

فمنهم من رأى أنه حق عيني على منقول  ،اختلف الفقهاء في تكييف هذا الحقوقد 

مأمون أن هذا الحق  يرى الدكتور و ،1نه حق احتكار االستغاللأومنهم من رأى  ،السنهوري ك
                                                 

من الجريدة الرسمية  63نشر في العدد  2005لسنة  23قانون التنفيذ الفلسطيني رقم . 30ص ،مرجع سابق: ، رشادتوام 1

نص المادة . ن تاريخ نشره في الجريدة الرسميةيعمل به بعد ثالثين يوماً م.  172وحسب المادة  27/4/2006بتاريخ 

الذي تم نشره أو  ال يجوز الحجز على حق المؤلف وإنما يجوز الحجز بما ال يتجاوز النصف على نسخ المصنف -531

يموت صاحبها قبل نشرها، ما لم يثبت بصفة قاطعة أنه  ال يجوز الحجز على المصنفات التي -2.الغير على ثمنها تحت يد

 .استهدف نشرها
 .69ص ،مرجع سابق: أبو بكر، محمد 2
 .19ص ،مرجع سابق: المليجي، أسامة 3
-156ص سابق مرجع: مشيرا إلى محمد لبيب شنب، وانظر شنب، محمد لبيب 423ص ،مرجع سابق: إبراهيم، خالد 4

تفاقيات منظمة التجارة القانونية واالقتصادية ال. مؤتمر األول. الملكية الفكرية: الكمالي، محمد محمودوانظر  158

 15/5/2011 تاريخ الدخول. الجزء األول. www.uaeu.ac.aeمن خالل موقع    2004مايو  11- 9من . العالمية

 .الساعة الخامسة عصراً
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ومن ثم ال يمكن أن يشبه  ،وال توجد أي صلة بينه وبين العقار" ،قولينصب أساساً على من

ولما كان حق المؤلف . ودوام تلك الحيازة ،الملكية العادية التي تتضمن الحيازة المادية للشيء

لملكية حق ا فإن ،بينما الحق المالي حق مؤقت ،2"...من قبل اًيحمل على شيء لم يكن موجود

  .3مالية هي هدفها الوحيدوليست المنافع ال ،دائم

من حق  اإلسالميموقف الفقه  :األولمطلبين رئيسين  إلىتقسيم هذا المبحث وقد جرى 

لمالية حق  سأتطرقو، تصور االستغالل المالي للمصنفا:والمطلب الثاني ،هخصائصالتأليف و

ني العام لمدألن هذه القواعد أخذت بها المجلة التي هي القانون ا، اإلسالميالمؤلف في الفقه 

 .قانون خاص 1911وقانون 

  :اإلسالمي من حق التأليف وخصائصه موقف الفقه: المطلب األول

اإلنتاج الفكري من كسب يد ألن  ،أثبتت الشريعة اإلسالمية الحق المادي واألدبي للمؤلف

عنصر أساسي في تشجيع اإلبداع اإلنساني وهو  ،ثمرات عقله وذهنهمن وهو ، اإلنسان وكده

  .4لما يوفره للمبدعين من حماية حقوقهم المالية واألدبيةميته وتن

  : موقف الفقه اإلسالمي من حق التأليف: الفرع األول

له من باب أن هناك قواعد في تي دراسلحق التأليف، وجاءت تطرق الفقه اإلسالمي لقد 

مالية  فياإلسالمي  إضافة لرأي الفقه، القانون المدني العام منصوص عليهااألحكام العدلية مجلة 

  .حق التأليف

  :مالية حق التأليف في الشريعة اإلسالمية: أوالً

                                                                                                                                               
 .من هذه الرسالة ع نظرية االزدواجراج 1
  .83ص ،مرجع سابق: مأمون، عبد الرشيد، وعبد الصادق، محمد سامي 2
  .83ص ،المرجع السابق 3
المجلد . اإلنسانية ب العلوم –مجلة جامعة النجاح لألبحاث  .حقوق الملكية الفكرية بين الفقه والقانون: الشلش، محمد 4

  .782ص. 2007كانون أول /  3لعدد ا 21
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اعتبار الحق المالي وهو رأي يقوم على سأتناول الرأي الراجح في الفقه اإلسالمي 

ن إ .به أخذ مجمع الفقه اإلسالمي و ،1العالمة الزرقا والدريني العلماءوقد أيد هذا الحق ، للمؤلف

أوجدته أوضاع الحياة المدنية الذي من الحقوق المالية ، وهو نوع ثالث حديث حق المؤلف هو

 ،ه بعض القانونيين الحقوق األدبيةيسميوالحديثة ونظمته القوانين العصرية واالتفاقات الدولية 

والقصد من إقرار هذه الحقوق تشجيع  ،2حق المؤلف في احتكار الحق المالي لما ابتكره وهو

من  نه سيختص باستثمارهما وسيكون محمياًالجهد فيها أداع كي يعلم من يبذل االختراع واإلب

الذين يحاولون أن يأخذوا ثمرة ابتكاره وتفكيره ويزاحموه في استغاللها، وفي الشرع اإلسالمي 

في ميدان الحقوق الخاصة وبالتالي  4على قاعدة المصالح المرسلة،3يتسع لهذا  التدبير تخريجاً

  :على ذلك بل المالي لهذا الحق ومن األدلةخذ المقاأحل 

من  وتعد ،لشافعية والحنابلةالمالكية وا من عند جمهور الفقهاء أمواالًتعتبر  المنافع نأ  . 1 

وال ريب أن اإلنتاج الذهني يمثل منفعة من منافع اإلنسان فيعد ماالً   ،األمور المعنوية

  .5تجوز المعاوضة عنه شرعاً

قرار الشارع للحق إنما يكون ألن إ، ر منشؤه العرف والمصلحة المرسلةاحق االبتكّن أ  . 2

  .6والحكم مستمد من مصادر الشريعة التي منها العرف والمصلحة المرسلة، بحكم

                                                 
 57\56، ص1998 .دار النفائس :عمان .2ط .المعامالت المالية المعاصرة في الفقه اإلسالمي: حمد عثمانشبير، م 1

 .هناك رأي آخر يرى  عدم اعتبار حق التأليف وبالتالي عدم حل المقابل المالي لهذا الحقو
. اللتزام العامة في الفقه اإلسالميالمدخل إلى نظرية ا. الجزء الثالث. الفقه اإلسالمي في ثوبه الجديد: الزرقا، مصطفى 2

 .31ص. دار القلم : دمشق.  1ط
  .32ص سابق،المرجع ال 3
. دار .ب. نشر  .بلد .ب. 6ط. المدخل الفقهي العام. الجزء األولالفقه اإلسالمي في ثوبه الجديد : الزرقا، مصطفى 4

لنوع من ّجحنا أن يسمى هذا اوقد ر، 32، ص3ج مرجع سابق: ، وانظر الزرقا، مصطفى62، ص1ج ،1959. نشر

ألن اسم الحقوق األدبية ضيق ال يتالءم مع كثير من أفراد هذا النوع كاالختصاص بالعالمات "حقوق االبتكار "الحقوق 

  .  ، أما اسم حق االبتكار فيشمل الحقوق األدبية ويشمل الحقوق الصناعية والتجارية.....الفارقة التجارية 
  .57ص ،رجع سابقم: شبير، محمد عثمان  5
وال شك أن العرف يعتبر مصدر للتشريع فيما ال نص فيه إذا لم يصادمه دليل  ،129ص ،مرجع سابق: الدريني، فتحي 6

من الشرع خاص بموضوع يحرمه والمصلحة المرسلة هنا هي مستند العرف وهي حجة شرعاً في بناء الحكم عليها فيما 

. حقوق االختراع والتأليف في الفقه اإلسالمي: حسين بن معلوي. يل الشهرانيانظر لمزيد من التفاصال نص فيه أيضا و
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يكون للمؤلف الحق فيما أبدعه من خير عمالً بقاعدة الغرم بالغنم وقاعدة الخراج وعليه  

 .1بالضمان

  : ستمدة من الفقه اإلسالمي في مالية حق المؤلفالقواعد القانونية الم: ثانياً

  :2الغرم بالغنم   -1

ومن هذا القبيل  ،3شيء يجب أن يتحمل ضررهمن  نفعالتعني هذه القاعدة أن من ينال 

فالغرم ، لقوهاأواتفقوا على إلقاء بعض األمتعة من السفينة ف ،خافت طائفة من الغرقلو 

  .4على عدد الرؤؤس ألنها تحفظ األنفس

  :5والنقمة بقدر النعمة قمةالنعمة بقدر الن  -2

يمثل وضيف للقاعدة السابقة قاعدة النعمة بقدر النقمة والنقمة بقدر النعمة، هذه القاعدة أ

  .7 6والشق الثاني منها قاعدة الغرم بالغنم ،الشق األول منها قاعدة الخراج بالضمان

  :قاعدة الخراج بالضمان  -3

  .8ينتفع به مقابل الضمانفإنه تلف  حصل له  يئاً لويفهم منها أن من يضمن شو

                                                                                                                                               
تم تحميلها  2004.  طيبة للنشر. الرياض. 1لشريعة جامعة اإلمام  بن سعود، طرسالة ماجستير منشورة قسم الفقه بكلية  ا

  .3الساعة  2011\4\7تاريخ الدخول   mwww.islamfeq.coعن الموقع االلكتروني 
  .الغرم بالغنم 87لخراج بالضمان، مالمجلة ا 85م 1
 .من المجلة 87المادة  2
مكتبة النهضة، : ، تعريب المحامي فهمي الحسيني، بيروتالكتاب األول. مجلة األحكام درر الحكام شرح: حيدر، علي 3

  .78ص. سنة نشر. ب
  .58ص بدون سنة نشر، دار الكتب العلمية، :بيروت ، المجلد األول،3ط ةالمجل شرح :سليم رستم باز، 4
 .من المجلة 88المادة  5
  97ص.  2005. دار النهضة العربية: القاهرة. بدون طبعة. كسب الملكية بضمان ضرر المال: األحمد، محمد سليمان 6
  .58ص ،مرجع سابق: باز، سليم رستم 7
مثال لو رد المشتري حيواناً  بخيار العيب وكان قد استعمله مدة ال تلزمه أجرته ألنه ، 80ص ،مرجع سابق: حيدر، علي 8

، وقد حكم عمر بن عبد العزيز في هذه المسالة باألجرة للبائع ولكن لما اطلع لو كان تلف في يده قبل الرد لكان من ماله

 .بعد ذلك على الحديث الشريف الخراج بالضمان نقض الحكم
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  : على اليد ما أخذت حتى تؤديه    - 4

سواء ، رد ما قبضه المرء من أمالك غيره في وجوب اًعام اًأرسى هذا الحديث أساسلقد 

ال يبرأ من المسؤولية إال بوصول ، إذ أن يرده إلى صاحبهو... مستعيراً مأكان غاصباً أ

كما أن هذا الحديث يستدل به العلماء على التزام التضمين، ألن  1...هالشيء إلى مالك

في حالة الضمان إذا وجد أن يرّد فالمراد ، ى اليد اآلخذةالمأخوذ إذا كان رده واجباً عل

  .2وإذا هلك يرد مثله أو قيمته، ب رده بعينهيج

  :4 3ليس ألحد أن يأخذ مال غيره بال سبب شرعي  -5

خر بدون قصد السرقة هازالً  معه أو مختبراً مبلغ غضبه فيكون آلفإذا أخذ أحد مال ا

ال يجوز ألحد أن يأخذ مال غيره لسبب غير مشروع و .5قد ارتكب الفعل المحرم

 ،6كالغصب والسرقة،ألن مبدأ الشريعة اإلسالمية العام هو احترام حقوق الناس المالية

  .7)رف في ملك الغير بال إذنهأن يتص ال يجوز ألحد(وهناك قاعدة أخرى في المجلة 

  : مباحٍ أنَّ من سبق إلى ابتكارٍ أو تأليٍف أو إنتاجٍ علميٍّ يكون قد سبق إلى أمر    - 6

فمن سبق إلى مباحٍ فهو أحقُّ به من ، وقد نظم الفقه اإلسالمي أحكام إحراز المباح 

ل اكتساب غيره، فيجوز له التصرُّف فيه، واالنتفاع به، وإخراجه إلى السوق من أج

                                                 
. 4ج 1976لسنة  43الوسيط في شرح القانون المدني األردني رقم :حسن والجميعي، عبد الباسط وزمالؤه ،الفاكهاني  1

 .هذا معنى حتى تؤديه ،1483ص .الدار العربية للموسوعات: القاهرة ،2001
  .، هذا الحديث الشريف األساس الشرعي ألحكام الضمان في باب الغصب1483، صالمرجع السابق 2
 .)حد أن يأخذ مال أحد بال سبب شرعيال يجوز أل(ن المجلة م 97المادة  3
 .62ص ،مرجع سابق:  باز، سليم رستم 4
  .186، صمرجع سابق: درر الحكام: حيدر، علي 5
  .94، صمرجع سابق: األحمد، محمد سليمان 6
 .من المجلة 96المادة  7
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جميع ما سبق يدلُّ على اعتراف اإلسالم بالملكية الفكرية ومنها حق المؤلف، واألرباح 

  .1ونص على حمايتها من االعتداء، وأنَّ من اعتدى عليها فهو ضامٌن لصاحبها

فهو يمتد ليشمل كل ما انتفع الناس به، وكان له  ،اًويعتبر مفهوم المال في اإلسالم واسع

عرفهم عيناً كان أم منفعة، واكتسبت الحقوق الفكرية ومنها حق المؤلف قيمة  قيمة معتبرة في

وال ينكر أحد دورها المهم في جميع مجاالت الحياة وأهميتها الحيوية في  مالية معتبرة عرفاً،

 .2المجال االقتصادي والحضاري وهذا كان دافعاً للدول لتنظيمها

  :الحق الماليخصائص  :الفرع الثاني

الطبع الحق المالي للمؤلف، عندما عرف حق  1911قر المشرع في قانون لقد أ 

تعني ، وإيفاًء للغاية المقصودة من ھذا القانون "على فنص  الفقرة الثانية  في المادة األولىوالتأليف 

الحق الذي يملكه الشخص وحده في إصدار األثر أو في إعادة إصدار أي " حق الطبع والتأليف"عبارة 
حق استئثاري احتكاري  ان خصائصه بأنهبّيو ،3..."ري منه في شكل مادي مھما كانجزء جوھ

على سبيل المثال ، على طرق هذا االستغاللأيضاً  بل نّص ،التي تعني الحصري ""soleبكلمة 

 لالستغاللوسائل مستحدثة جديدة  ةاستيعاب أي أمامنه فتح المجال أمما يعني  ،في أي شكل كان

ال يغرق في التفصيالت كغيره  اًعام اًيضع معيار الذي نجليزي ا يميز القانون اإلوهذا م، المالي

   : على النحو اآلتيويمكن إجمال خصائص الحق المالي  .من التشريعات

 بإذن إالن يستغله أ ألحدفال يجوز ، يقتصر على المؤلف وحده ،حق استئثاري احتكاري  . 1

أي لون يحوله إلى مصنف كاستغالل المصنف  كيفية طريقة تحديد وحده فللمؤلف ،4منه

ن هذا النص يشتمل أ أرىو ،5المادة األولى الفقرة الثانية سينمائي أو رواية وهذا ورد في

                                                 
المؤتمر العالمي الثالث . ار االقتصادية المترتبة عليهاحماية الملكية الفكرية في الفقه اإلسالمي واآلث: الغامدي، ناصر  1

الساعة العاشرة   2011\3\3تاريخ الدخول  www.islamfeq.com من خالل . لالقتصاد اإلسالمي جامعة أم القرى

  .صباحاً
   .مرجع سابق: الغامدي، ناصر 2
 .1911من قانون  لى الفقرة الثانيةرايتون المادة األوترجمة د 3
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حسب  إالن المصنف ال يعتبر منشوراً أل أدبييشتمل على جانب استغالل مالي وجانب 

ي الحقيقة حق ن حق الطبع والنشر هو فأنجليزي اإل الفقهيرى و ،1ما قرر المؤلف نشره

ويتمتع المؤلف بالحق في نقل كل  .2سلبي لمنع استيالء شخص ما على جهود المؤلف

  .على ذلك1911من قانون  5/2وقد نصت المادة ، 3أو بعضها حقوقه المالية للغير

يلزم توافر شرطين إلجراء أي تصرف على الحق  و: 4تصرف فيهقابلية الحق المالي لل  -2 

، 5تم إفراغ التصرف الوارد على  الحقوق المالية في شكل مكتوبأن ي :األول ،المالي

يجوز لصاحب حق الطبع و" 5/2نص عليه في المادة  إذ 1911وبهذا أخذ قانون 

غير أن كل إحالة أو ... والتأليف في أي عمل أن يحيل حقه كله أو بعضه بصورة عامة

ها صاحب الحق المراد ّعهبة من هذا القبيل ال تعتبر صحيحة إال إذا جرت كتابة ووق

والكتابة هنا شرط لالنعقاد وليس  ،.."إحالته أو هبته أو وكيله المفوض تفويضاً مشروعاً

تحديد مضمون التصرف صراحة وبوضوح تام، ويقتضي هذا الشرط : الثانيو، 6لإلثبات

يكون محالً للتصرف مع بيان مداه ومدة والشرط أن يحدد بالتفصيل كل حق على حدة 

الغرض منه لئال تؤدي العبارات العامة المجملة إلى اإلبهام والغموض في االستغالل و

  .7نص العقد لإلضرار بالمؤلف

                                                 
عند شرحه لحق المؤلف في تقرير نشر  .343ص 2004مرجع سابق ط: وانظر السنهوري، عبد الرزاق ي ليهذا الرأ 1

، وهو الذي يختار الوقت الذي ينشره م وأصبح قابالً للنشرفالمؤلف وحده هو الذي يحدد ما إذا كان مصنفه قد ت" مصنفه، 

د يختار أن يمثل مسرحيته دون أن تنشر في كتاب أو وله كذلك أن يعين طريقة النشر فق" ... فيه ويعين طريقة هذا النشر

 ... يأذن في تحويل رواية أو قصة قام بتأليفها الى مسرحية دون أن يأذن في تحويلها الى مصنف سينمائي
2 Copinger , W., A. , and Easton , J., M.,:: op.cit, P 2   

copy right is, in fact, only a negative right to prevent the appropriation of the labour of an author 
by another.  

 .ماراتيقانون ا 9قانون مصري والمادة  149راجع المادة  ،135ص ،مرجع سابق: سلطان، ناصر 3
 .نفسه سابقالرجع الم 4
 .136ص ،سابقالرجع الم 5
  .67ص ،مرجع سابق: أبو الخير، عبد السميع 6
 .384، ص1967ط ،مرجع سابق: ، عبد الرزاق، السنهوري136ص ،مرجع سابق: سلطان، ناصر 7
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جميع طرق وويجب أن يتم اإلفصاح في هذا التصرف عن الحق المتنازل عنه  

 وضع 1911قانونمن  5/2المادة وفي  ،1االستغالل المالي إلنتاجه المبتكر أم تنازل عن بعضها

كما أنه ال تطبق ، سنة ثم يعود لورثة المؤلف  25هو أن ال ينتقل الحق أكثر من  اًقيد المشرع 

يجوز أن يرد التصرف على مصنف ال زال في مرحلة و، 2هذه األحكام على المؤلف الجماعي

وتصرف المؤلف في حقه المالي ، 3لم يشرع في إعداده بعدالذي  مصنفعلى اإلعداد أو حتى 

  .4حوال إلى تنازله عن حقه األدبيال يؤدي بأي حال من األ

وقوت بمدة معينة عني أن الحق المالي متقيت وفسمة الت :الحق المالي حق طبيعته مؤقتة. 3

 ،ويصبح بعدها المصنف جزءاً من التراث الثقافي في المجتمع ،نقضي بانقضائهاي

   .5لهمدون اإلذن من الورثة دون أي تعويض  وبالتالي يحق ألي فرد االستفادة منها

معظم تشريعات الملكية في  من المبادئ المسلم بها ويعد :قابلية الحق المالي للحجز   -4

ويتمثل الحق المالي للمؤلف في االستغالل المالي  ،6الفكرية في دول العالم المختلفة

كان من الجائز  ،قرر المؤلف استغالل هذا الحق عن طريق نشر مؤلفاته فإذا ،للمصنف

قبل مباشرة  أماالمتاحة الستيفاء ديونهم  أوشورة نعلى المصنفات الم لدائنيه الحجز

  .7ك الدائنين ممارسة حقهم في الحجزنه ال يملّإالمؤلف لحقه في تقرير النشر ف

أما حق تقرير النشر ، لحجز على المصنف الستيفاء ديونهمبعد النشر يمكن للدائنين او        

كما ال يجوز  .التي يختص بها المؤلف وحده دبيةاألمن الحقوق  ألنه، نه ال ينتقلإف

ن يقرر نشرها للجمهور ما لم يثبت أالحجز على المصنفات التي يتوفى صاحبها قبل 

                                                 
 .384ص ،1967ط ،مرجع سابق: ، السنهوري، عبد الرزاق67ص ،مرجع سابق: أبو الخير، عبد السميع 1
 .1911من قانون  5/2اجع نص المادة ر 2
  .137ص ،مرجع سابق: سلطان، ناصر 3
 .138، صسابقالمرجع ال 4
  .140ص ،سابقالمرجع ال 5
 .377ص ،مرجع سابق: مأمون، عبد الرشيد، عبد الصادق، محمد سامي 6
 .121-120 مرجع سابق: بد السالمع مشيراً إلى سعيد 139ص ،مرجع سابق: سلطان، ناصر 7
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هنا يحق لهم الحجز و، ن إرادة المؤلف قد انصرفت إلى نشرها قبل وفاته أبصفة قاطعة 

  .1ن المؤلف يكون قد اتخذ قراره بتقرير النشرأل

 ،جوز الوصاية بهتو، قل هذا الحق إلى الورثةتين :المالي إلى الخلف العامالحق  انتقال  -5

ويعد موقف  .2التركة أموالورثته باعتباره ماالً من  إلىالحق ينتقل فبموت المؤلف 

  .نص على الوصية واالنتقال للورثة نمتقدماً حي 1911قانون 

   :صور االستغالل المالي للمصنفات :نيالمطلب الثا

إال أنها ، فريعات حق المؤلف المقارنة الوسائل التي يمكن استغالل المصنحددت تش 

 لم تحدد وسائل الستغالل المصنفات مالياًفاتفاقية بيرن أما  ،3المثال ضرب وردت على سبيل

 ويتمتع مؤلف"ما مفاده  9في المادة "فقد نصت  ،4اكتفت بنص عام يضمن أي وسائل مستقبلية إنما

والفنية الذين تحميهم هذه االتفاقية بحق استئثاري في التصريح بعمل المصنفات األدبية  ومؤلف

 1911نصت المادة األولى من قانون و ،"نسخ من هذه المصنفات بأي طريقة وبأي شكل كان

    .ذلكعلى 

والحق المالي يمكن التنازل عنه أو نقله بالهبة أو المعاوضة وقد أورد المشرع في  

 همقابل تنازليحصل المؤلف و ،5حق للموهوب له أو الموصى لهكيفية نقل هذا ال 1911قانون

هذا التنازل وهذا يطلق عليه  على مقابل مالي نظير،المالي في استغالل مصنفه المبتكر هعن حق

وهذا الحق في المقابل المالي  ،لما بذله من جهد ذهني ال يقدر بثمن) التعويض(الجعل المالي 

المنظمة لحماية حقوق الدولية ريعات الوطنية واالتفاقيات للمؤلف متفق عليه في جميع التش

، ير المقابل المالي إحدى ثالث صوروقد يأخذ تقد ،6تتفق مع أحكام الفقه اإلسالميهي و المؤلف

                                                 
 .139ص ،سابقالمرجع ال 1
 .125-124ص ،مرجع سابق: سعيد سعد عبد السالم 2
  .129ص ،مرجع سابق: كنعان، نواف  3
 .130ص ،سابقالمرجع ال 4
 .1911من قانون   5/2راجعة المادة م 5
 .402ص ،مرجع سابق: مأمون، عبد الرشيد و عبد الصادق، محمد سامي 6
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، ومن أبرز صور 1أو يجمع بين األول والثاني ،جزافاًأو  ،ةإما أن يكون مقابل نسب، صور

ث اإلذاعي واألداء العلني والترجمة والتحوير والتأجير للحق المالي للمؤلف النسخ والب االستغالل

لكني سآتي على بعض  ال يتسع المجال لشرحهووهناك عقد النشر  .اإلتاحة للجمهور لإلعارة أو

  .جوانبه

   :قد النشرع :الفرع األول

العقد الذي يرتبط به المؤلف أو خلفاؤه مع شخص يقوم بنشر " :يعرف عقد النشر بأنه

يرتب التزامات تبادلية  عقد تبادلي يمتاز بأنهو ،2"و فني نظير مقابل أو بغير مقابلمصنف أدبي أ

 ،4هو عقد مدني بالنسبة للمؤلف وعقد تجاري بالنسبة للناشرف وعقد مختلط ،3لناشربين المؤلف وا

ء المصنف من أجل بيعه وذلك على اعتبار ان الناشر يقوم بعمل تجاري يتمثل في شرا ،4للناشر

أهلية األداء للمؤلف تخضع ألحكام القانون المدني في حين  ّنأترتب على ذلك وي، بقصد الربح

القول  أمكن إذانه أويرى جانب من الفقه  ،5أهلية األداء للتاجر تخضع ألحكام األهلية التجارية

ن يلحق أن هذا الوصف ال يمكن بأي حال من األحوال أ، إال ...بأن الناشر يعتبر تاجراً

والسبب في ذلك أنه ال يقوم بعمل التاجر الذي  قام باستغالل مصنفه بنفسهحتى لو ، بالمؤلف

فالمؤلف يقوم بعمل أدبي أو  ،6يهدف من وراء نسخ المصنف وتوزيعه الى الحصول على الربح

  .7وقيامه ببيعه للجمهور ليس إال عمالً تابعاً للعمل األصلي، فني

                                                 
 .404ص ،سابقالمرجع ال 1
  .88ص ،مرجع سابق :القاضي، مختار 2
 .91ص ،سابقالرجع الم 3
 .95ص ،سابقال المرجع 4
: نواف مشيراً في هذا المعنى الى كنعان، .417ص ،مرجع سابق :الرشيد وعبد الصادق، محمد سامي عبد ،مأمون 5

 .81، صمرجع سابق: ، ابو اليزيد عليوالمتيت ،136ص ،مرجع سابق
 .417، صالمرجع السابق 6
اولة العقود الواردة على العمل المق ،)1(، المجلد7، ج1ط ،الوسيط في شرح القانون المدني :عبد الرزاق ،السنهوري 7

 .330-329ص 1964. ربيةدار النهضة الع: القاهرة ،راسةوالوكالة والوديعة والح



124 

قوانين حق المؤلف التي تضمنت إذ تشترط معظم ، وعقد شكلي ،1عقد محددكما أنه  

عقد  أنويترتب على ذلك  ،2تكون مكتوبة كشرط لصحة التصرف أنأحكاماً خاصة بعقود النشر 

  .3النشر ال ينعقد شفوياً وإذا تم ذلك فانه يعتبر باطالً

ويجوز لصاحب الحق المذكور أن " 4"5/2في المادة  1911نص عليه قانونوهذا ما 

ن الحق المذكور بموجب رخصة غير أن كل إحالة أو هبة من هذا القبيل يهب ما له من الفائدة ع

ها صاحب الحق المراد إحالته أو هبته أو وكيله ووقّع ،ال تعتبر صحيحة إال إذا جرت كتابة

  ...." المفوض تفويضاً مشروعاً

مقابالً نظير تنازله  ىذلك أن المؤلف يتقاض ،ويعتبر عقد النشر من عقود المعاوضة 

وموضوع العقد هو الحق في نشر  ،5والناشر يستفيد مادياً من نشر المصنف ،ق النشرعن ح

وقد يكون لمصنف  ،6عدة طبعات إلىالمصنف وقد يكون مقتصراً على طبعة واحدة أو يمتد 

كانت من نوع معين مع تحديد مدة  إذالجميع المصنفات المستقبلية  أويجري تأليفه مستقبالً 

                                                 
 .الطرفين تتحدد عند انعقاد العقد الن التزامات ،92ص ،مرجع سابق :القاضي، مختار 1
 .137ص ،مرجع سابق :كنعان، نواف 2
  .93ص ،مرجع سابق: القاضي، مختار 3
احب حق الطبع والتأليف في أي أثر أن يحيل يجوز لص) 2(ملكية حق الطبع والتأليف  1911من قانون  2/ 5المادة  4

حقه كله أو بعضه بصورة عامة أو بوجه يقتصر على المملكة المتحدة أو على إحدى ممتلكات جاللته أو ممتلكة أخرى من 

ويجوز لصاحب الحق . ممتلكات جاللته التي يشملها هذا القانون، إما عن كامل مدة حق الطبع والتأليف أو عن قسم منها

ذكور أن يهب ما له من الفائدة عن الحق المذكور بموجب رخصة غير أن كل إحالة أو هبة من هذا القبيل ال تعتبر الم

ويشترط في :صحيحة إال إذا جرت كتابة ووقعها صاحب الحق المراد إحالته أو هبته أو وكيله المفوض تفويضاً مشروعاً

عه وتأليفه فكل إحالة لذلك الحق أو هبة لمنفعة فيه يجريها ذلك أنه إذا كان مؤلف األثر هو الصاحب األول لحق طب

بعد وضع هذا القانون موضع التنفيذ ال تخول المحال إليه أو الموهوب له ) عن غير طريق الوصية(الشخص المشار إليه 

الطبع والتأليف سنة من وفاة المؤلف وكل حقوق ناتجة عن حق  25أية حقوق فيما يتعلق بحق الطبع والتأليف لمدة تتجاوز 

عند انقضاء المدة المذكورة تعود لدى وفاة المؤلف إلى ورثته الشرعيين كجزء من تركته بالرغم من أي عقد يقضي 

على أنه ال يفسر . بخالف ذلك وكل عقد أجراه المؤلف فيما يتعلق بالتصرف في حق من هذا القبيل يعتبر باطالً والغياً

أو على الرخصة بنشر جماعي ية بأنه يسري على إحالة حق الطبع والتأليف في أثر شيء مما ورد في هذه الفقرة الشرط

   . جماعيأي أثر أو جزء منه بصفته جزءاً من أثر 
 .92ص ،مرجع سابق: القاضي، مختار 5
  .95ص ،سابقالرجع الم 6
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 مجموعيكون موضوع العقد يتضمن التنازل عن  أننه ال يجوز أغير  ،االستغالل لكل منها

  .1األدبي اإلنتاج

برمه المؤلف مع الناشر في مقابل ثمن ألحق االستغالل ويكيف عقد النشر بأنه عقد بيع 

حقه المالي في استغالل مؤلفه للناشر نزوالً غير محدد فيكون المؤلف عن  تنازل إذاو ،معين

بحقه احتفظ المؤلف  وإذا، 2بع الكتاب طبعات متعددة دون تحديد لعدد الطبعاتللناشر الحق في ط

ويقوم الناشر  وطبع الكتاب على نفقته فتكون النسخ بعد طبعها ملكاً له ،استغالل مصنفه في

في هذه الحالة ال يكون عقد بيع بل عقد مقاولة والمقاول هو الناشر و ،بعرض الكتاب للبيع

  .3لوالمؤلف هو رب العم

  :اآلثار التي تترتب على عقد النشر .أ .1

مع التزامات على المؤلف تجاه الناشر إن عقد النشر كغيره من العقود التي يترتب عليها 

منها االلتزام بتسليم المصنف فالتزامات المؤلف ا أّم. كل حق يقابله واجبو، االحتفاظ بحقوقه

بضمان عدم وجود حقوق  هفات والتزامللناشر وكذلك التزام المؤلف بتصحيح تجارب المصن

 ،باالمتناع عن استغالل المصنف بما يضر بحقوق الناشر هعلى المصنف لطرف ثالث والتزام

  .هذه االلتزامات بصورة موجزةعن  حدثتأسو

  : التزامات المؤلف :أوالً

   :التزام المؤلف بتسليم المصنف

ته النهائية المعدة للطبع المتفق يجب على المؤلف أن يقوم بتسليم العمل الذهني في صور

 المؤلف  وغير ذلك فإنحسب العقد المبرم مع الناشر يكون  االلتزام  وهذا ،عليه في عقد النشر

ويقابل هذا االلتزام التزام الناشر بالنشر خالل المدة المتفق عليها أو المدة  ،مخالً بالتزامه ديّع

                                                 
 .95ص نفسه، سابقالرجع الم 1
 .327-326ص ،مرجع سابق: 7ج 1964ط: السنهوري، عبد الرزاق 2
 .327ص ،نفسه سابقالمرجع ال 3
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وهذا الحق له  ،لمؤلف لما يتضمنه من حق أدبيعقد النشر ذو طبيعة خاصة ل أنإال  1المعقولة

فإذا ما تعارض عقد النشر الذي يمثل صور استغالل الحق المالي مع  ،تأثير على الحق المالي

  .2ن الغلبة للحق األدبيإالحق األدبي في حق تقرير النشر ف

  :حق المؤلف في االمتناع عن تسليم المصنف :ثانياً

 ،نه غير راض عنهأمل األدبي بالرغم من اكتماله  بحجة قد يمتنع المؤلف عن تسليم الع

ال يستطيع إال هنا  القاضيو ... وال يريد تقرير نشره، في سابقة عرضت على القضاء الفرنسي

إال أن المؤلف قد يتم عمله بشكل ، 3أن يقضي بالتعويض إذا توافر عنصر الخطأ والضرر

كون وييتعاقد مع آخر فكبر أمبلغ بنه يطمع أ يرضيه ويكون متعاقداً مع الناشر أو أي شخص إال

نه يسأل عن التعويض ويمكن إجباره على أيرى السنهوري و. األدبيمتعسفاَ في استعمال حقه 

في أساء المؤلف في تلك الحالة ال يعتبر قد  نإ يقولللفقه  اًهناك رأي أنإال  ،التنفيذ العيني

  .4يستأثر بها صاحبها أنطبيعتها استعمال الحق ألنه تصرف بحقوق معنوية تقتضي 

 منأن نظرية التعسف في استعمال الحق مستمدة لفقه العربي الذي يرى اأؤيد رأي و

بر الحقوق وسائل لتحقيق غاية معينة، ونظراً الزدواج صفة الحق من تفهي تع، الفقه اإلسالمي

وجة، ويرد كل هذا الفردية واالجتماعية فقد غدت الحقوق وسائل لتحقيق غاية ذات طبيعة مزد

رى أن ذلك أو، 5إلى معيار واحد ال يجوز استعمال الحق من غير المصلحة التي شرع من أجلها

  .جتهاد متروك للفقه وأحكام القضاءواال يعود لظروف كل قضية على حدة

                                                 
 .58ص ،مرجع سابق: عامر القديري، 1
 .59، وانظر المرجع السابق، ص122 ،مرجع سابق: المجالي، حازم 2
 .59ص ،وانظر المرجع السابق 124ص ،مرجع سابق: حازم المجالي، 3
، وانظر المرجع السابق 101-100 ،مرجع سابق: ، سهيليمشيراً إلى الفتالو 124ص ،مرجع سابق: حازم المجالي، 4

 .59ص
ألقيت على طلبة الدراسات العليا قسم القانون الخاص الفصل محاضرات في الحقوق العينية األصلية : مصلح، علي 5

 .جامعة النجاح الوطنية  2010- 2009الدراسي الثاني 
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   :1إجراء التعديالت على المصنف :ثالثاً

قد يحتاج ف ،يقوم بمراجعته الناشر الذي بدوره إلىبعد أن يقوم المؤلف بتسليم المصنف 

يمكن تغيير خطة الكتاب وذلك والمؤلف  إلىعندها يقوم بإعادة المصنف ، وتعديل إلىالمصنف 

  .2لغايات النشر

  .3التزام المؤلف بضمان عدم تعرض الغير لحقوق الناشر في نشر المصنف  . 4

   :التزامات الناشر .ب.ا

  :4د المتفق عليهفي الموع و نشره المصنفبطبع  التزام الناشر .1

أن  ه بل يجب فوق ذلك وقبل ن يقوم الناشر بالتزاماته المالية عن المصنف،أال يكفي 

لف ؤوالم، على عقد النشر يترتب أساسيوهذا التزام  طبع الكتاب ونشره،بيقوم بالتزامه 

بل قصد الى جانب  الربح المادي، ياالقتصار على جن عندما قدم كتابه للنشر لم يقصد

فلو أن الناشر ، وله في ذلك مصلحة أدبية ال تخفى ،الجمهور أفرادبين نشر الكتاب ذلك 

امتنع عن طبع الكتاب  ثمعرض على المؤلف أن يدفع له كامل األجر المتفق عليه 

فإنه يكون قد أخل بالتزام أساسي ترتب في ذمته بموجب عقد النشر ومن ثم  ،ونشره

لتعويض عما أصابه من ضرر،ويمكن للمؤلف يجوز للمؤلف أن يطلب فسخ العقد مع ا

نف ونشره في الميعاد المتفق بطبع المص الناشرويلتزم  .5أن يتعاقد على نشر المصنف

حددت المحكمة الميعاد مراعية في ذلك طبيعة  ،فإن لم يكن هناك اتفاق محدد ،عليه

  .6العمل

                                                 
 .60ص ،مرجع سابق :عامر القديري، 1
 .نفسه سابقالرجع الم 2
  .60، صسابق مرجع :عامر القديري، 3
  .338ص، 7ج 1964ط ،مرجع سابق :عبد الرزاق السنهوري، 4
 .338، صالمرجع السابق نفسه 5
 .339- 338، صنفسه المرجع السابق 6
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 :1باحترام الحقوق األدبية للمؤلف التزام الناشر .2

 أي تعديل على المصنفباحترام حقوق المؤلف األدبية فال يجوز له القيام بيلتزم الناشر 

 أننه يمكن أإال  ،2بغير إذن المؤلف من التغييرات كغير ذل بالحذف أو اإلضافة أوبال 

رقى ت أنيجوز إال أن هذه التصحيحات ال ، تتطلبها عملية الطبعمألوفة يدرج تصحيحات 

  .3إدخال تعديالت جوهرية إلى

التزام الناشر بعدم استخدام المصنف لغير منها ، جد التزامات أخرى على الناشروتو

بالتوقف عن نشر المصنف في الموعد المتفق عليه ه التزامو ،الغرض المتعاقد عليه

بتوزيع المصنف محل عقد ه التزامو ،بتحديد سعر النسخة الواحدة من المصنفه التزامو

الممنوحة له بموجب العقد للغير دون موافقة المؤلف  بعدم نقل الحقوق ه والتزام ،النشر

  .4المسبقة

  :Public performance: 5العلني  األداء :الفرع الثاني

  :)النقل المباشر(يمكن تعريف األداء العلني 

 الجمهور المحتشد في مكان عام نقالً مباشراً عن طريق الصورة إلىنقل المصنف  

ويتم  ،أو ميكانيكية مسجلة للصوت أو بواسطة آلة تقوم بالنقل ،المباشرة باستخدام اآلالت مكبرة

ة بأي أو باألداء الغنائي أو بالتمثيل الدرامي واإلذاع ،األداء العلني بالتالوة العلنية أمام الجمهور

                                                 
 .340ص ،سابقالمرجع ال 1
 .المرجع السابق نفسه 2
 .132ص ،مرجع سابق: المجالي، حازم 3
  .65-62ص مرجع سابق،: الفديري، عامر 4
  .، من أهم فئات الحقوق المجاورة 159ص ،رجع سابقم: كنعان، نواف  5
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أو الصور وبنقل المصنف المذاع بواسطة مكبر للصورة أو  ،صورة كانت للكالم ولألصوات

  .1ية موضوعة في مكان عامحتى بواسطة شاشة تلفزيون

تعريفه في  وورد 1911من قانون  1/2حق األداء العلني نصت عليه المادة  أن أرىو

، فقد ترجم ة درايتون كان يعتورها عدم الدقةأن ترجم كما أجد ،نفسه القانونفي  35المادة 

شمل أالبريطاني المشرع تعريف  أن أجدو ،شمل من التمثيلأاألداء  أن علماً بمعنى تمثيل  األداء

يشمل أي تسجيل و 19كما نص عليه في المادة  ،نه أقدم فلم تأت كلمة أداء مصادفةأوأدق رغم 

  .اآلالت الميكانيكية 21في المادة الم وأف

 ،فقد شمل األداء العلني كل المصنفات، ور األداء العلني باختالف المصنفتعدد صتو 

غطي األداء العلني مجاالً واسعاً من األنشطة وي ،نتيجة تطور وسائل االتصال هوتطور نطاق

الفقه يرى و .2تمثال أوحيث يشمل التالوة العلنية لحديث أو قصيدة شعرية أو عرض للوحة 

 1911من قانون  2وم 35األعمال الفنية حسب مالعلني يمتد ليشمل أن حق األداء  نجليزياإل

من األعمال تصويرية أو تشكيلية فهو يشمل الوسائل الحديثة حيث يقوم شخص بعرض أي عمل 

حق األداء يمتد  أنويرى الفقه  ،أو مصنف سينمائي على الجمهور من خالل استخدام جهاز فني

   .3ليشمل جميع المصنفات

وحق  ،المصنفات الموسيقية أداءحق كالعلني  األداءلحق إضافة كما يوجد حقوق فرعية  

الجمهور عن  إلىوحق نقل المصنف  رض العلنيوحق الع وحق التالوة العلنية المسرحيات أداء

منتهكاً حق األداء العلني العتبار  األساسيالشرط إّن  .4أي وسيلة أوالتلفزيون  أو اإلذاعةطريق 

ن ال يحقق للمستخدم فائدة أو منفعة أوعالنية و يكون األداء للعامة أنأو تعرض لالنتهاك ال بد 

  .1911ن قانون م 2/3حسب المادة  private profitخاصة 

                                                 
 11لقانون الفرنسي رقم في ا 27المادة  ،144ص ،مرجع سابق: ، المجالي، حازم67ص ،مرجع سابق: عامر القديري، 1

 .1957لسنة 
 .161- 160ص ،مرجع سابق: كنعان، نواف 2
3 Copinger , W., A., and  Easton,  J., M,.: op.cit , P186          
 .162- 161ص ،مرجع سابق: كنعان، نواف 4
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ال عبرة بطبيعة المكان و ،أي إجراء أن يتخذ األداء الخاص المالك لحق الطبع  ال يخول

 أما، علنياً األداءالعبرة بطبيعة االجتماع فإذا كان االجتماع عاماً كان  وإنما األداءالذي يقع فيه 

 دك ضد بيست  في سابقةنياً لم تعتبر المحكمة األداء علفمثالً ، 1غير علني فاألداءكان خاصاً  إذا

Duck V Baste 1884   لتسلية للممرضين امن قبل مجموعة هواة وإذ كان في غرفة مستشفى

لم تعتبره المحكمة انتهاك اعتبرته أداء تماماً محلي وخاص وقررت  ،...والمنتمين للمعهد مجاناً

 ، يعتبر األداء علنياًنتيجة لذلك الو ها التمثيل ليس مكان للترفيه،في جرىأن الغرفة التي 

من  2/3وقد نصت م ،2عقوبات ضمن هذا القانونالضرار أو األوالمؤدون غير مسئولين عن 

الشخص معتدياً على حق الطبع والتأليف في أي أثر إذا سمح بتمثيل األثر علناُ  معتبرة  1911قانون 

، تأليف إال إذا لم يكن يعلمفي مرسح أو ملھى لمنفعته الخاصة دون أخذ موافقة صاحب حق الطبع وال

   .3ولم يكن لديه سبب معقول لالعتقاد بأن التمثيل يعتبر تعدياً على حق الطبع والتأليف

 مسؤول الأن الشخص يفترض  النص أن 1911من قانون  2/3أرى من نص المادة و

 يكون بإذن المؤلف أو أنيفترض به و ،مسرحه فيالمسرح أو الملهى مسؤول عن أي أداء عن 

يعلم بأن األداء لم  أنمسؤوليته قد تنتفي إذا لم يكن يعلم أو لم يكن بمقدوره  أنمالك الحقوق إال 

  .يكن بموافقة المالك

 Marsh V Conquestمارش ضد كونكويست قضية فقد اعتبر القضاء البريطاني في  

ألنه ، التمثيل عن إعادة القاضي ايرل المدعى عليه صاحب المسرح اليوناني مسؤوالً أّن   1846

 .ومن ينتمون إليه وجميع ما تم من ابنه تم بإذنه، مالك المسرح واإلدارة الداخلية على المبنى

جنيه سمح  30وتتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعى عليه مالك المسرح اليوناني وبمقابل 

ام المسرح حد القطاعات ألمسية واحدة من استخدأالبنه الذي يعمل في ذات المسرح ومدير 
                                                 

 .166-165ص ،سابقالرجع الم 1
2  174  Copinger , W., A., and  Easton,  J., M,.: op.cit , P  

In a case, however, where the performance was in the room of a hospital by amateurs for the 
entertainment of the nurses and other connected with the institution, free, though the governors 
of the hospital paid for seats, the court held that the room where the drama was represented was 
not a place of the public entertainment and consequently the performers were not liable to 
damages or penalties under the Act  .   

   performanceترجمة درايتون واترجمها بتغيير كلمة التمثيل بكلمة األداء فالنص األصلي  3
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اعتبرت المحكمة المدعى عليه ف ،ل مسرحيةاختار االبن ومثّو ،للشركة وجميع الموظفين فيها

المسرح على شراف اإلدارة واإلالمدعى عليه له  أنوقد أسس القضاة  ،المالك األب مسؤوالً

  .1أثناء ذلك األداء في  الشركةعلى و

داء للمستخدم فائدة أو منفعة يحقق األ أن ،1911من قانون  2/3 واشترطت المادة 

 الدى مالك الفنادق أو المطاعم لعزف االوركستر هناك اتجاه متنامٍو ،private profitخاصة 

 هنا يكون أصحاب الفنادق والمطاعم ،لعدة ساعات محددة بوجهة نظر استقطاب الزبائن

  .2ن عن األداء إذا لم يكن بموافقة المالك لحقوق الطبعيلؤومس

   :عقد التنازل :لثالفرع الثا

على  5/2المادة  ونصتيكون كلياً أو جزئياً، الذي قد عقد التنازل  1911تضمن قانون 

  .ةمنه بصورة عامة أو خاصاً التنازل عن حقه كله أو جزء الحق في للمؤلفأنّ  

للمؤلف أن يحول حقه و ،حقوق االستغالل المالي للمصنف لبيع  عقدويعتبر عقد التنازل 

يكون فيه  وحق استغالل المصنف لويسمى هذا العقد عقد تحويل  ،ياً أو جزئياً إلى الغيرالمالي كل

له ويحل محل المؤلف في الحقوق المالية المحالة له  المؤلف متنازالً والطرف اآلخر متنازالً

وتشمل كلمة كلي أو جزئي حقوق  ،4يكون عقد التنازل مكتوباً أنويجب  .3حسب شروط العقد

   .5اًوالترجمة والجرامافون والتصوير الفوتوغرافي والنقش وهلم جر علني ال األداء

                                                 
1 Copinger , W., A., and  Easton,  J., M,.: op.cit: ,  P 175, 17.C.B.418             
2  Ibid ,p 177 Sarpy V Holland 1908 , 2ch . 198:,    

There is growing practice amongst proprietors of hotels and resturants to engage orchestra to 
play during specified hours with view to attracting customers these, proprietors it is submitted 
permitted to be used for the performance of the pieces played for their private profit  and 
consequently may be liable under this sub section if the orchestra were to play copy right music 

without the permission of the owner of the copy right. Monanghan V Taylor                         
مقدمة الى جامعة أبي بكر القايد تلمسان .مدى الحماية القانونية لحق المؤلف " ورة رسالة دكتوراة غير منش: حسان،أمجد 3

  .85، ص2008- 2007الجزائر 
4 Copinger , W., A., and  Easton,  J., M,.: op.cit: ,  P 121 

An assignment of copyright must , however, be made in writing. 
5 Ibid ,p 127    
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إذا أصبح المحال إليه، عند وقوع إحالة جزئية لحق  ...": على أنه 5/3المادة نصت وقد 

الطبع والتأليف، مستحقاً ألي حق وفقاً لهذا القانون فيعتبر كل من المحال إليه فيما يتعلق بالحق 

هذه الصورة والمحيل فيما يتعلق بالحقوق غير المحالة، كصاحبين لحق الطبع المحال إليه على 

  .1"أحكام هذا القانون وفقاً لذلك عليهما والتأليف وتسري

لحق الطبع عد مالكاً يالمتنازل له  أن اعتبرفي شرح الفقه اإلنجليزي لهذه المادة و

ألشخاص المتنازل لهم في الحقوق وانه بإمكان ا .ألجل المقاضاة فيما يختص بحقوقه ،والتأليف

المقسمة يستطيعون التقاضي لما يتعرض لالنتهاك فيما يختص بهم بدون تدخل المتنازل في 

خول المتنازل له حق التقاضي يالتنازل الجزئي ال  أنن كان يجب علينا عدم إغفال إو .القضية

فمثالً حق األداء  اًأو جزئي اًلييكون التنازل ك أنويمكن  .2بالنسبة ألي حق آخر لم يتنازل له عنه

يمكن إعطاء شخص حق وفي التطبيق العملي يمكن تقسيمه محلياً بين أقسام مختلفة في ذات البلد 

إنما  اًصحيح تنازالً بدو ليسي ازل نالت أداء حصري في لندن وآخر في بروفانس وفي هذه الحالة

 .3رخصة حصرية فقط

زل هو في حالة عدم تحديده في العقد بشرط خاص ضع المشرع قيداً على عقد التناقد وو

يشترط في .. ."على أنه  5/2المادة ونّصت . سنة 25يتجاوز  على أالّ بمدة معينة يمكن تحديده 

كان مؤلف العمل هو الصاحب األول لحق طبعه وتأليفه فكل إحالة لذلك الحق أو هبة  إذاذلك أنه 

غير طريق الوصية بعد وضع هذا القانون  عن طريق إليهلمنفعة يجريها الشخص المشار 

خول المحال إليه أو الموهوب له أية حقوق فيما يتعلق بحق الطبع والتأليف يموضع التنفيذ ال 

عند انقضاء  والتأليفسنة من وفاة المؤلف وكل حقوق ناتجة عن حق الطبع  25لمدة تتجاوز 

ين كجزء من تركته بالرغم من أي عقد ورثته الشرعي إلىالمدة المذكورة تعود لدى وفاة المؤلف 

المؤلف فيما يتعلق بالتصرف في حق من هذا القبيل يصبح  أجراهيقضي بخالف ذلك وكل عقد 

  ."..باطال والغياً

                                                 
 .نترجمة درايتو 1
2 Copinger , W., A., and  Easton,  J., M,.: op cit , P 127   
3 Ibid ,p 127    
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ال يشتمل على مختلف أن التنازل المرسوم يجب إلى أن ويجب على المؤلف االنتباه 

 ،1عليه االنتباه بتحديد طريقة االستغاللفهنا  ،ابعة من حق الملكية للمصنفنالحقوق المشتقة ال

وإذا لم يحدد  ،2الزمان أو النطاق المكانيوفي الوقت  يكون محدوداً أنالتنازل يجب  أنوحددت 

   .وغير ملزم ياًوالغ عتبر أي اتفاق باطالًيذلك 

  :حق التتبع :الفرع الرابع

مضمون هذا و ،3"تيخول حق التتبع صاحب الحق العيني تتبع ما يملكه في أي يد كان"

الحق هو مساهمة المؤلف في عمليات البيع المستقبلي بعد التنازل األول الذي يقع على المصنف 

 ويكون هذا الحق للمؤلف ،طة تجار متخصصيناعادة ما يكون في المزاد العلني أو بوسالذي و

طات األصلية المشرع األردني جعله يمتد ليشمل المخطو أنإال  ،لمصنفات الفنية األصليةفي ا

من اتفاقية  14وقد ورد النص على حق التتبع في المادة  ،4مورثتهلاألدبية أو  لكتاب المخطوطات

 وهو  العتبارات تتصل بالعدالة واإلتقان في حماية المؤلف كائن وتطبيق هذا المبدأ ،5بيرن

كان ، لذا رائلة العوز والفقر بأبخس األسعاالطرف الضعيف الذي عادة ما يبيع مصنفه تحت ط

المؤلف في أول حياته قد يكون  أنكما  ،من العدل إشراكه في أي ثروة يحققها المصنف

  .6مغموراً

                                                 
1 Ibid ,p 127   
2 Ibid ,p 126  
 .180ص ،مرجع سابق: ، كنعان، نواف162ص ،مرجع سابق: المجالي، حازم 3
 .162ص ،مرجع سابق: المجالي، حازم 4
                     2005دار الفكر الجامعي  :اإلسكندرية. اية حقوق الملكية الفكريةالتعاون الدولي في مجال حم:الجنبيهي، محمد ومنير 5

 .حق االنتفاع بعمليات إعادة البيع) 1: (حق التتبع بشأن المصنفات الفنية والمخطوطات: ثالثاً من اتفاقية بيرن 14لمادة ا

المصنفات الفنية األصلية والمخطوطات األصلية لكتاب ومؤلفين فيما يتعلق ب .1. االجراءات) 3(تشريعات المطبقة، ال) 2(

موسيقيين يتمتع المؤلف أو من له صفة بعد وفاته من األشخاص أو الهيئات وفقاً للتشريع الوطني بحق غير قابل للتصرف 

مكن المطالبة ال ي. 2. في تعلق مصلحتهم بعمليات بيع المصنف التالية ألول تنازل عن حق االستغالل يجريه المؤلف

بتوفير الحماية المنصوص عليها في الفقرة السابقة في أية دول من دول االتحاد إال إذا كان تشريع الدولة التي ينتمي إليها 

يختص التشريع . 3. المؤلف يقرر هذه الحماية وفي الحدود التي يسمح بها تشريع الدولة المطلوب توفير الحماية فيها

  .  التحصيل والمبالغ الواجبةجراءات الوطني بتحديد إ
 .181ص ،مرجع سابق :نواف كنعان، 6
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  :شروط تطبيق حق التتبع

  : األصلية الفنيةمصنفات المؤلفي  يقتصر تطبيقه على .1

هي و الذهنية على فئة محدودة من المصنفات إالحق البيع ال يطبق  أن هذا يعنيو

 ،والطباعة على الحجر روالتصوير والحفة الخاصة بالرسم والنحت المصنفات الفني

 أنإال  ،1نالموسيقييللكتاب والمؤلفين  األصليةوتضيف بعض القوانين المخطوطات 

  . 2المخطوطات األدبية األصليةجعله يمتد ليشمل المشرع األردني 

  :البيع بالمزاد العلني أو عن طريق تاجر متخصص .2

على  األصليةع بالمزاد العلني ضمان حصول مؤلفي المصنفات الفنية الحكمة من البيإّن 

إال أن  ،3البيع بالمزاد العلنياشترط القانون األردني أن يكون وقد  ،سعر جيد لمصنفاتهم

 حتى  مكرر منه على حق التتبع 4في المادة  صلحقوق المؤلف ن قانون تونس النموذجي

  .4طة تجار متخصصيناسمزاد علني أو بوخالل  منالبيع  لو كان

تحديد نسبة مئوية من الثمن الذي يبيع به المصنف الفني في  :يقتضي تطبيق حق التتبع .3

  .5وتختلف القوانين في تحديد هذه النسبة أنتجهالمزاد العلني لصالح المؤلف الذي 

من سنة  ي اتفاقية بيرنففلسطين عضو وعلى هذا الحق لم ينص   1911قانون علماً أن 

  .النصتطبيق هذا  إمكانيةمما يعني  ،1933

                                                 
 .184- 183ص ،مرجع سابق: كنعان، نواف 1
 .من القانون 29، المادة 75ص ،مرجع سابق: القديري، عامر 2
 .185-184ص ،مرجع سابق: كنعان، نواف 3
"  339، ص2005 .دار الثقافة :ون طبعة عمانبد .المبادئ األولية لحقوق المؤلف واالتفاقيات الدولية :محمد أبو بكر، 4

، ا تنازلوا عن ملكية العمل األصلييتمتع أصحاب أعمال الرسم وأعمال الفن التشكيلي ومؤلفو المخطوطات ، حتى إن كانو

سواء تمت عن ) أو هذا المخطط(ع لها هذا العمل بحق ال يجوز التصرف فيه في المشاركة في حصيلة كل عملية بيع يخض

ال يسري الحكم السابق على أعمال العمارة أو أعمال الفن . 2المزاد العلني أو بواسطة تاجر أياً كان نوع العملية،  طريق

 . تحدد شروط ممارسة هذا الحق في نظام تصدره السلطات المختصة. 3 التطبيقي،
 .186ص ،مرجع سابق: كنعان، نواف 5
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  الثلفصل الثا

  الحماية القانونية لحق المؤلف

مل هـذا  حدود الحماية القانونية لحق المؤلف ويشـت تطرق في هذا الفصل إلى معرفة أس

والحقوق الذهنية التي تخرج عن نطاق الحمايـة تحـت مصـطلح     ،على مدة الحماية للمصنفات

كما يجب معرفة الوسائل التي يتم بهـا حمايـة العمـل     يضاف لها التراخيص،والتداول العادل 

وأخـرى   موضوعية وأخرى إجرائيـة،  الذهني تتعدد هذه الوسائل بعضها مدنية تقسم إلى حماية

   .اإليداع أضفت لهاجنائية و

  :القانونية لحق المؤلف حمايةالحدود  :المبحث األول

ولذا نجدها حريصة على  ،تهدف قوانين حق المؤلف إلى تشجيع اإلنتاج الذهني وإثرائه

المالية مؤقتة  حقوق المؤلف أنومن البديهي  ،ذلك من خالل آليات الحماية القانونية لهذا الحق

حقوق المعنوية النف إلى الملك العام مع بقاء بعدها يؤول المّصوتنقضي بمرور مدة معينة 

لذا كان ال بد  ،1للمؤلف مصونة باعتبارها حقوق مؤبدة فهي حقوق تستمد من شخصية اإلنسان

الحماية  وتنقسم حدودمن دراسة مدة الحماية القانونية والحقوق الذهنية خارج نطاق الحماية  

  : القانونية لحق المؤلف إلى مطلبين نناقشهما على النحو اآلتي

   :)المصنفات(مدة الحماية لألعمال الذهنية  :المطلب األول

وهو ما  ،2وهو ما يتنافى مع فكرة التأبيد توقيتتقتضي طبيعة الحق المالي للمؤلف ال

حق المؤلف حق مؤقت بمدة ، فThe Seasons3  )الفصول(أكدته سابقة دونالسون ضد بيكيت 

اإلماراتي  رعكفل المشّقد و، معينة يكون للمؤلف خاللها الحق االستئثاري بثمرات فكره

شكل خاص على ب ،فوضع كقاعدة عامة مدة حماية معينة ونّص والمصري حماية هذه الحقوق

                                                 
 .155، صمرجع سابق: سلطان، ناصر 1
 .156، صبقالمرجع السا 2
  .هذه الرسالة من 101ص مراجعتها وردت في 3
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قانون  وهو ما أخذ به .1تختلف بحسب المصنفات كل ما يتناسب مع طبيعته مدد خاصة للحماية 

  : روع ثالث نوضحها على النحو اآلتي، وتنقسم مدة الحماية الذهنية إلى ف1911

   :القاعدة العامة في حماية الحقوق المالية للمؤلف :الفرع األول

حياة حماية حق المؤلف طوال تقضي القاعدة العامة لحماية حقوق المؤلف المالية 

التي " 1911من قانون  3المادة في ذلك ورد قد و ،2المؤلف باإلضافة إلى خمسين سنة بعد وفاته

المؤلف  وإلى طوال حياة تكون المدة التي يحمي خاللها حق الطبع والتأليف : نصت على

  ".قضي بخالف ذلك في هذا القانونورد نص صريح ي إذا إال، خمسين سنة بعد وفاته

وتمتد بعدها  ،رهناك اتفاق على حماية المصنف طوال حياة مؤلفه مهما امتد به العمو

سنة مما يكفل لخلفه العام أو ورثته استغالل حقوق مورثهم ثم بعدها يؤول المصنف خمسين إلى 

يباشر على المصنف  أنوبانقضاء مدة الحماية يصبح من حق كل شخص  ،العام الملكإلى 

العادل  تحقق التوازنمدة سنة  وتعتبر مدة الخمسين ،3مقابلأو دون إذن  حقوق االستغالل المالي

  .4بين الحفاظ على حقوق المؤلف المالية وبين احتياجات الجمهور ألن تكون في متناوله

تعبيراً عن شخصية  إالمدة الحماية للمصنف بحياة المؤلف ليس  المشرع طويعتبر رب 

 الفقه المصري  ويرى . النص كلمة الوفاة للمؤلف أوردوقد  ،فلذلك وضع هذا المعيار، المؤلف

ن المشرع قد قصد الوفاة الطبيعية إف إطالقهالمطلق يجري على ، فإذا كان جاء مطلقاًالنص  أن

  .5والوفاة الحكمية

                                                 
 .156ص ،مرجع سابق: سلطان، ناصر 1
  .157ص ،سابقالمرجع ال 2
 .سفن سابقالمرجع ال 3
 .371ص ،مرجع سابق: كنعان، نواف 4
 .167ص ،مرجع سابق: عبد السالم، سعيد 5
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   :الحماية الخاصة للحقوق المالية لبعض المصنفات :الفرع الثاني

حماية خاصة لبعض المصنفات خالف الحماية العامة المنصوص  1911نظم قانون 

ما يعكس أن المشرع أبدى اهتماماً مبكراً بهذه المصنفات منها   من القانون، م 3عليها في المادة 

على المصنف  17فقد نص في المادة ، تنشر ألول مرة بعد وفاة مؤلفيها حماية األعمال التي

سنة من تاريخ النشر أو اإللقاء، ونص في المادة  خمسينبالمشترك الذي ينشر بعد وفاة مؤلفه 

من تاريخ صنع اللوحة  سنة خمسينلمدة واآلثار الموسيقية ك يةعلى حماية اآلالت الميكانيك 19

 : وورد على الصور 21ونص في المادة  األصلية المستمدة منها األجهزة رأساً أو بالواسطة،

يحفظ حق الطبع والتأليف في الصور الشمسية مدة خمسين سنة من تاريخ صنع السلبية التي "

ى صنعه إياها ، ويعتبر صاحب الصورة األصلية لدرةنها الصورة مباشرة أو غير مباشنقلت ع

والمصنفات وحمايتها أنواع  .على مطبوعات الحكومة 18المادة نصت و ،..."أنه مؤلف األثر

  : وهي

   :مدة حماية المصنفات المشتركة     -1

 ، في ذلك برز االختالف حول تحديد مدة الحماية للمصنفات المشتركة فهناك نظريتان

  .1نظرية تعدد المدة الثانية و، رية وحدة المدةنظهي األولى 

في حالة  16المادة ورد في فقد ، بنظرية وحدة الحمايةخذ أ 1911رى أن قانون أو

ؤلف األول أو وفاة سنة من تاريخ وفاة المأن مدة الحماية خمسين المصنف المشترك المنشور 

النص  أنه من األجدر بالمشرعأرى و ،خذ بمبدأ وحدة الحمايةأأيهما أطول هنا ، والمؤلف الثاني

  .سنة من تاريخ وفاة آخر مؤلف بقي حياً خمسين على مدة 

الحد هو األخذ بمدة خمسين سنة من وفاة آخر مؤلف، وهو غلب القوانين أاتجاه إّن  

  ن قانون الملكية الفكرية البريطاني أ إال ،2السابعة األدنى الذي نصت عليه اتفاقية بيرن في المادة 

                                                 
 .460- 457ص ،مرجع سابق: مأمون، عبد الرشيد، عبد الصادق، محمد سامي 1
 .القانون الكويتي........الفرنسي مثل القانون  ،462ص ،سابقال مرجعال 2
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  .1سنة 70على مدة الخمسين سنة لتصبح  1995أدخل تعديل سنة  1988

خمسين وربطه بن المشرع عندما منح الحماية على أساس المؤلف المتوفى أوال أرى أو

ن أاألفضل و ،مدة حياة المؤلف الثاني أيهما أطول أراد أن ال يفتح مدداً طويلة للحمايةبسنة أو 

جيد ال  16ن نص المادة أ وأجد ،سنة 100 تها مدة ع مدمجموما  تجاوزتينص على حماية ال 

  .فهو يوازن بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة، بأس به

بالحماية  كي يتمتعتفترض أن المؤلف لالتي  1911حسب المادة األولى من قانون و

ر وفي حالة العمل غي يجب أن يكون  العمل المنشور منشوراً في أي جزء من أجزاء فلسطين،

حد أفي  اً مواطناً فلسطينياً أو مقيمأن يكون المؤلف في تاريخ صنع العمل في المنشور يشترط 

  .2...أجزاء مناطق فلسطين

   :المصنف الجماعي  . 2

ن أالمعيار المميز لهذا المصنف ورأت أّن  ،19113من قانون  35عرفته المادة وقد  

ه وفقاً ألهداف ؤلف للقيام بإعدادبتوجيه من شخص طبيعي أو اعتباري ألكثر من ميكون 

وقد حدد  ،4وبتوجيهاته وتحت إشرافه ويقوم الشخص المعد بنشره على حسابهالشخص الموجه 

ن كان المؤلف إخمسين سنة بعد وفاته لحماية المصنف بمدة حياة المؤلف باإلضافة  1911قانون 

ان المؤلف شخصاً اعتبارياً أما إذا ك، 1911من قانون  3ك حسب نص المادة شخصاً طبيعياً وذل

                                                 
 .463ص ،مرجع سابق: مأمون، عبد الرشيد، عبد الصادق، محمد سامي 1
2 Copinger, W., A., and Easton, J., M., : op. cit. p234-234    راجع أحكام المصنف المشترك من هذه ،

أ و ب اشتركا في عمل لم ينشر بعد أ شخص فلسطيني و ب شخص أجنبي غير مقيم في  تفترض 16/2الرسالة ،المادة 

أي جزء من أجزاء فلسطين التي يمتد إليها هذا القانون عند صناعة العمل وال يتمتع بحماية تحت بند الحماية الدولية المادة 

وقت إنتاج العمل، هذا بالنسبة لقانون  نييمن القانون هنا يعامل أ كمؤلف وحيد باستثناء إذا كان الشخصين فلسطين 29

إال أن ذلك بالتأكيد ال يعني أن المؤلف الذي لم تنطبق عليه شروط اإلقامة أو الجنسية في العمل غير المنشور ال  1911

 وله حق التقاضي 1911يتمتع بحقوق تجاه المؤلف اآلخر، نعم يعتبر أ بال شك المالك القانوني لحق المؤلف وفق قانون 

ضد أي انتهاك وحده لكن قد يكون عليه التزامات تعاقدية اتجاه المؤلف اآلخر حسب االتفاقات المكتوبة بينهم والقواعد 

  . العامة للعقود
 .سبق لي تناوله عند المؤلف 3
 .164ص ،مرجع سابق :سلطان، ناصر 4
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على حماية  1911من قانون  18نصت المادة وقد  فيكون من تاريخ النشر ولمدة خمسين سنة

  .1وهذا نموذج على المصنف الجماعي، سنة بعد النشرخمسين مطبوعات الحكومة مدة 

  :مؤلفها أو باسم مستعار اسمالمصنفات التي تنشر بدون    -3

ولكن هذا ال يعني تنازل المؤلف  ،اسم مؤلفها الحقيقيالعامة  فهذه المصنفات ال يعرإّن 

، 2وعادة ما يكون الناشر ،عن حقوقه بل تبقى مضمونة و مصونة عن طريق من يمثل المؤلف

  .3"ب/6/3في المادة  1911نص قانون وذلك وفق 

، ياًقيقأو كان هذا االسم ليس ح، للعملص أي شخ يسّمنه إذا لم أ نجليزياإل الفقهيرى و

يس على المؤلف الحقيقي و ل ،مالك العمل يعد مالكاً لحق الطبع والنشر والناشر أن الشخص إف

جهول من متمكين مؤلف  هدف هذه المادة هوو ،نه هو المؤلف وليس الناشرأن يثبت أإال 

حماية حق الطبع ولذلك أجل فظة على سرية شخصيته من أي إجراء قانوني قد يتخذ من االمح

  .4لضروري وضع اسم المؤلف أو الناشر على جميع النسخليس من ا

 .سنة من تاريخ النشر أو إتاحتها للجمهور خمسينن مدة الحماية أالفقه العربي يرى و 

ومن وقت كشف المؤلف شخصيته ، قت شاءوللمؤلف الحق في الكشف عن شخصيته في أي و

  .5لخمسين سنة يتغير هذا المعيار وتكون مدة الحماية طوال حياته باإلضافة

   :المصنفات التي تنشر ألول مرة بعد وفاة المؤلف  . 4

 ،6بنشره من بعدهويحق لخلفه أن يقوم  ،لم ينشر إال بعد وفاة مؤلفهالذي  المصنفإّن 

ورد ما نصه إذ ، بحماية المصنفات التي تنشر ألول مرة بعد وفاة مؤلفيها 1911اهتم قانون وقد 

                                                 
 .18نص المادة  1
 .168ص ،مرجع سابق: سلطان، ناصر 2
  .ند الحديث عن المؤلفسبق اإلشارة للمادة ع 3
4 Copinger , W., A., and Easton , J., M.,: op. cit. p207-208    
 .170ص ،مرجع سابق: ، ناصرسلطان 5
 .167ص ،سابقالرجع الم 6
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وفاة الذي تكون حقوق طبعه محفوظة في تاريخ .. .ان العملإذا ك" 2و 1/ 17المادة  في 

كان قد اشترك عدة مؤلفين في تأليفه و لم  إذاقبل وفاته  أومؤلف  آخرعند وفاة  أو ،المؤلف

قبل التاريخ كان العمل محاضرة  إنلم يلق  أوموسيقياً  أوروائياً  علناً أداؤهلم يتم  أوينشر 

أي منهما (الجمهور  أمام اإللقاء أو األداء أوتاريخ النشر  من وتأليفهيحفظ حق طبعه  ،المذكور

  ." .والى مدة خمسين سنة من بعد ذلك التاريخ) أوالًيتم 

النشر معتبراً لحساب المدد ال يعتبر العمل أنه وحتى يكون  1911حسب نص قانون و

 إيفاء"...: ما نصه 2/ 35المادة في ورد ذلك وقد  نشر أو تم أداؤه علناً بدون موافقة المؤلف ،

ال يعتبر العمل ) عدا ما تعلق منها باالعتداء على حق الطبع( للغايات المقصودة من هذا القانون

 أوعلناً  أداؤه أوتم نشر العمل  إذاعلناً  ألقيتأنها تعتبر المحاضرة  علناً وال أداؤهتم  أونه نشر أ

القيمين  أوبدون موافقة منفذي وصيته  أو المحاضرة علناً بدون موافقة المؤلف وقبوله ألقيت إذا

  ."منه إليهمالمحال  أوتركته  إدارةعلى 

على كل من المشرع اإلماراتي والمصري حرصهما  ويتضح من المعيار الذي أخذ به   

  .1911المعيار الذي أخذ به قانون  وهو ذات ،1حماية حق المؤلف

ة من تاريخ النشر أو اإلتاحة على وفاته أكثر من خمسين سن ىتوفي ومضمؤلف ن أي إ

تاريخ إال من  للخلف العام تحسب مدة الحمايةال  إال بعد مضي هذه المدةمصنفه ولم يتم نشر 

ن يقوم الورثة بنشر المصنف واسم أن كان يفضل إو ،2اإلتاحة للجمهور أيهما يتم أوالًالنشر أو 

  .3المؤلف ما زال عالقاً في أذهان العامة

                                                 
 20/3في المادة   2002لسنة  7فقد نص المشرع اإلماراتي في القانون رقم  ،168ص ،مرجع سابق: سلطان، ناصر 1

 .162في المادة   2002لسنة  82رقم ي القانون والمشرع المصري ف
 .168ص ،نفسه سابقال مرجعال 2
 .مشير إلى عبد الرشيد مأمون 168ص ،نفسه سابقال مرجعال 3



142 

  :المصنفات بعد انقضاء مدة الحمايةصير م: الفرع الثالث

، 1بعد انقضاء مدة الحماية تدخل األعمال الذهنية في نطاق الدومين العام أو الملك العام

هذا و 2؟ال بد من التحدث عن ذلك مصير الحقوق األدبية والمالية بعد انقضاء مدة الحمايةلتعرف 

  .ما سنتطرق له في هذا الفرع

  : 3دبية بعد انقضاء مدة الحمايةمصير الحقوق األ: أوالً

في  4قيت الحقوق األدبيةوتباينت موقف تشريعات حماية حق المؤلف في مسألة ت

  : اتجاهين وهما

ينص صراحة على أن الحق األدبي حق مؤقت كالحق المالي ومن هذا االتجاه : االتجاه األول

هذه التشريعات لم و ،1988 نجليزي سنةفي التشريع اإلكذلك  له تطبيق و القانون األلماني،

لحماية األعمال الذهنية التي آلت إلى الملك العام على أساس أن حقوق المؤلف  اًتتضمن أحكام

من لإال أن ذلك ال يعني أن تكون األعمال الذهنية في مهب الريح  ،5تزول بانقضاء المدة الزمنية

ة استناداً إلى القواعد العامة كقاعدة ن كانت ضعيفإنها تتمتع بالحماية وأل يحاول االعتداء عليها،

أو قاعدة حسن االستعمال األشياء المخصصة  ، “ Abuse of right الحق  لالتعسف في استعما

التي تقوم على وجوب االستعمال بما ال يتعارض  ،“ Usage of public utilityللمنفعة العامة 

أن ال يغير االستعمال من الغرض  ويكون االستخدام في حدود مع النظام العام وحسن اآلداب،

ن ال يتعارض مع حسن اآلداب والنظام العام، ونتيجة لذلك فإن أو، من المصنف أو استعماله

                                                 
 .481ص ،مرجع سابق: مأمون، عبد الرشيد وعبد الصادق، محمد سامي 1
 483ص ،سابقالرجع الم 2
 .نفسه سابقالرجع الم 3
 .484ص ،سابقالمرجع ال 4
   .485-484ص ،سابقالمرجع لا 5
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الحق في احترام هوية المصنف أو الحق في األبوة سيظل دائماً من الحقوق المصانة فال يحق 

  .1ألي شخص أن ينتحل األفكار وينشرها تحت اسمه

وهو ما عبر عنه  ،نجليزي قد اعتبر أن الحقوق األدبية حقوقا أبديةاإلرى أن القانون أو

وقد ، 2قابل للتصرف الفطري المنصوص عليه في القانون العام أو العرفيالبالحق غير  بوكر

لكنه لم يؤقتها استناداً لمظلة القانون العام، وال تزال هذه ، لحقوق األدبيةإلى ا 1911قانون أشار 

   .ائل الجديرة بالدراسةالمسألة من المس

، ألن عترف صراحة بالحق األدبيييرى الدكتور مأمون أن التشريع البريطاني ال و

 ،وإن كان من الممكن، تكامل المصنف كان محالً للحماية عن طريق قواعد القانون العرفي

أو الموسيقي بشرط أال تكون هذه التعديالت ضارة على المصنف األدبي  التعديالت إدخال

  .Copy right 3شخصية المؤلف وذلك حسب قواعد ب

  :  يعترف بدوام الحقوق األدبية: االتجاه الثاني

 اًتنظر إلى هذه الحقوق باعتبارها حقوق التيهو اتجاه معظم تشريعات حق المؤلف، 

دوام الحقوق ، ويعني متيازات التي توفرها هذه الحقوق، وهي ستظل مصانة في ظل االمؤبدة

إال أن الحقوق التي تنتقل إلى الورثة ليست مطلقة كتلك  إلى ورثة المؤلفين،ها الاألدبية انتق

تنحصر مهمتها في حراسة تراث مورثيهم الفكري والمحافظة عليه من  بل الممنوحة للمؤلف 

التشويه أو التحريف، فإذا قسمنا سلطات المؤلفين على  الحقوق األدبية الخاصة بهم  إلى سلطات 

يجابية في تقرير النشر يقتصر على ن ما ينتقل للورثة من السلطات اإلإف ى سلبية،يجابية وأخرإ

أما السلطات السلبية فتنتقل إلى  إرادة المؤلف الصريحة أو كان له وصية بسحب المصنف،

                                                 
 .487-486ص ،مرجع سابق: مأمون، عبد الرشيد وعبد الصادق، محمد سامي1 
 .تم اإلشارة له عند الحق االدبي 2
  .216-215، صمرجع سابق: عبد الرشيد مأمون، 3
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نسبة المصنف إلى بعلى بقاء المصنف بحالته التي أرادها دون تعديل ون الورثة بحيث يحافظو

  .1مورثهم

  : صير الحقوق المالية بعد انقضاء مدة الحمايةم: ثانياً

قد تكون تشريعات حق المؤلف قد اختلفت حول مصير الحقوق األدبية بعد انقضاء مدة و

سقطت في الملك العام أمكن  إنفالمصنفات ، الحقوق المالية قيتوالحماية، إال أنها اتفقت على ت

  .2ئهأو خلفااستغاللها دون الحصول على إذن من المؤلف أو ورثته 

   :3الحمايةحقوق ذهنية خارج نطاق  :الثانيالمطلب 

ويحقق إفادة بداعي ركيزة أساسية تقوم عليها المجتمعات المتقدمة اإلنتاج اإليعتبر 

د استفاد من التراث وال بد أن يكون قمبتكر لم يبتكر من العدم الن أكما ، لصالح العامللمجتمع وا

من  إذنت مجموعة من الحقوق الذهنية التي يحق استعمالها بدون لذلك وجد ،اإلنساني الذي سبقه

وقد  ،وال تعتبر اعتداء على الحق االستئثاري الجامع المانع للمؤلف من استغالل مصنفه، المؤلف

سماها  1911نه في سوابقه قبل قانون أإال  ،4العادلأو االستخدام  التداول 1911سماها قانون 

حق طلب يضاف لما تقدم و ،1976خذ بها القانون األمريكي أتسمية وتلك ال ،5االستخدام الحر

وهناك حاالت أخرى لحقوق ذهنية كانت  ،"التراخيص"ترخيص إلعادة طبع المصنف المحمي 

  .أصالً من الحماية ةحقوق ذهنية مستبعد وهناكن مدتها انتهت أإال ، تتمتع بالحماية

                                                 
 .489 -487ص  ،مرجع سابق: مأمون، عبد الرشيد وعبد الصادق، محمد سامي 1
   .490ص ،سابقالمرجع ال 2
 .176، صمرجع سابق :ناصر سلطان، 3
  Fair dealing 1911نصت المادة الثانية الفقرة األولى  من قانون   4
5 Bowrey, kathy: originality and fair use in 19th century U.K Jurisprudence, ,W.N. g.,: Catherine 

, et al , op.cit, p58   
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   :العادلالتداول مفهوم  :األوللفرع ا

ففي سوابقه  ،1ن القضاء البريطاني أرسى قواعد االستخدام الحرأ نجليزيلفقه اإليرى ا

وفي قانون  ،Fair dealing 2أورده تحت مصطلح 1911وفي قانون  ، Fair useتحدث عن

  .Permitted acts3تكلم عن مصطلح 1988

 مجاناً، يةلمتمتع بالحماية القانونإمكانية استعمال المصنف ا :بأنه يعرفه الفقه العربيو

في مع مراعاة بعض الشروط المنصوص عليها  ،دون أي تصريح  الخاصةفي بعض الحاالت و

  .4مدى االستعمال والحفاظ على الحقوق المعنوية للمؤلف فيما يتعلق بكيفية أو ،القانون

المحمية ألي  للغير التمتع بالمصنفاتاإلماراتي والمصري  ينالمشرعكالً من أباح  

تمتع هذه بأن تالتي تقضي  ،وذلك خروجاً على القاعدة العامة، معنوي شخص طبيعي أو

الخاصة التي  أومتعلقة بالمصلحة العامة  ن هذا الخروج سببه اعتباراتأإال  ،المصنفات بالحماية

بعيداً عن هذه القوانين بل إنه أقدم   1911 ، ولم يكن قانون5تقتضي اإلفادة من اإلبداع الفكري

 اعتداًءتعتبر األفعال   الّأوهو شرط على  األولىي المادة الثانية الفقرة فقد نص فمنها، 

                                                 
1 Bowrey, kathy: op.cit, p58 , 
 منه  2المادة  1911ن قانو 2
  Copyright, Design and Patents Act 1988 1988قانون الملكية الفكرية البريطاني  3

As amended .this came into force in August 1989, for the most part save some minor provisions 
that were brought into force in 1990 and 1991. 

 4/7/2012، تاريخ الدخول  en. Wikipedia .org/wiki/copoyright –law-of-the united kingdomمن موقع 

تحدثت عن هذا  75و72و71و70و67و66و65و63و62و62و60و 59و 30و29وانظر المواد . الساعة  العاشرة صباحاً 

  .المصطلح 
 .179ص ،مرجع سابق: سلطان، ناصر 4
ومشيراً الـى  .  1954لسنة   354ذكرة اإليضاحية للقانون المصري رقممشيراً الى الم 179-178ص ،سابقال مرجعال 5

تحـادي  مـن القـانون اال   23و 22و  3، ومشيراً الى المواد 2002لسنة  82من القانون رقم  172و 171و 141المواد 

 .2002لسنة  7اإلماراتي رقم 
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  :وهذه األفعال هي 1على حق الطبع والتأليف

التداول بأي أثر تداوالً عادالً من أجل الدراسة أو البحث أو االنتقاد أو التقريظ أو  )1

  .2التلخيص للصحافة

ع والتأليف فيه واستعمل المؤلف قالباً أو إذا كان مؤلف األثر الفني ليس صاحب حق الطب  ) 2

أن ال يكرر المؤلف بذلك غاية األثر  فعليه رسماً أو خريطة أو نموذجاً أو درس األثر

 .األساسية وال يقلدها

                                                 
  ...............:اعتداء على حق الطبع والتأليفبشرط أن ال تعتبر األفعال التالية " ترجمة درايتون  1فقرة  2المادة  1

نشر مجموعة مؤلفة في الغالب من مواد غير محفوظة حقوق الطبع فيها بقصد استعمالها حقيقة في المدارس وقد ) 4ً(

وصفت كذلك االسم الذي أطلق عليها وفي اإلعالنات التي أصدرها الناشر بشأنها وهي مؤلفة من فقرات موجزة مقتبسة 

  :ثار أدبية منشورة ولكنها لم تنشر بقصد استعمالها ومحفوظة حقوق الطبع والتأليف فيها بصفتها كذلكمن آ

ويشترط في ذلك أن ال يزيد عدد الفقرات التي يقتبسها وينشرها الناشر نفسه خالل خمس سنوات عن آثار لنفس المؤلف 

  .ليهمابالمصدر المنقولة عنه الفقرتان المشار إ على اثنين وأن يعترف

نشر خالصة محاضرة ألقيت علناُ في صحيفة ما لم يكن نشر الخالصة قد حظر بموجب إعالن خطي أو مطبوع ) 5ً(

واضح وجلي علق قبل إلقاء المحاضرة، على مدخل البناية التي ألقيت المحاضرة فيها أو في جوارها وأبقي معلقاً كذلك 

غير أنه ليس في هذه الفقرة ما يؤثر في . ن ذلك أثناء استعمال البناية للعبادةأثناء إلقائها أو علق بجانب المحاضر إال إذا كا

  .بالتلخيص للصحافة صلفيما يت) 1ً(أحكام الفقرة 

  .قراءة بعض مقتطفات ال تتجاوز الحد المعقول من أي أثر منشور أو تالوتها علناً) 6ً(

  :يعتبر الشخص معتدياً على حق الطبع والتأليف في أي أثر) 2(

  إذا باع ذلك األثر أو أجره أو عرضه على سبيل التجارة أو قدمه للبيع أو لإليجار، أو) أ(

  إذا وزع ذلك األثر للشؤون التجارية أو لدرجة مجحفة بصاحب حق الطبع والتأليف، أو) ب(

  عرض ذلك األثر على الجمهور بقصد التجارة،أو) ج(

  .أي قسم من ممتلكات جاللته التي يسري عليها هذا القانون إذا استورد ذلك األثر للبيع أو اإليجار في) د(

وكان يعلم بأن عمله هذا يعتبر تعدياً على حق الطبع والتأليف أو يكون بمثابة تعد على حق الطبع والتأليف فيما لو وقع في 

يجار أو التوزيع أو العرض أي قسم من ممتلكات جاللته وتم فيه بيع األثر أو تأجيره أو عرضه أو تقديمه ألجل البيع أو اإل

يعتبر الشخص معتدياً على حق الطبع والتأليف في أي أثر إذا سمح بتمثيل األثر علناُ في مرسح أو ملهى ) 3.(االستيراد أو

لمنفعته الخاصة دون أخذ موافقة صاحب حق الطبع والتأليف إال إذا لم يكن يعلم ولم يكن لديه سبب معقول لالعتقاد بأن 

  .عتبر تعدياً على حق الطبع والتأليفالتمثيل ي
التداول بأي مصنف تداوالً عادالً من أجل الدراسة الخاصة  أو البحث أو االنتقاد أو المراجعة أو التلخيص ترجمتها  2

ليزي وشتان بين المعنيين وللدقة ، حيث تم حذف كلمة الخاصة من الدراسة في ترجمة درايتون خالفاً للنص االنجللصحافة

 .نجليزيالنص األصلي اإلبمراجعة  ينصح
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صنع أو نشر صور زيتية أو تصاوير أو صوراً منحوتة أو صوراً شمسية عن تمثال أو   ) 3

مة في محل عمومي أو بناية عمومية أو صنع أو أثر فني إذا كان األثر قائماً بصورة دائ

نشر صوراً زيتية أو تصاوير أو نقوشاً أو صوراً شمسية عن أثر معماري ليست من قبيل 

  ......التصاوير والخرائط الهندسية

نه لم إ إذ ،لقوانين الحديثة اليوم رغم قدمهباقياساً  متقدماً 1911يعد موقف قانون و

وهو موقف منتقد ، مكما فعل معظم المشرعين العرب في قوانينه، يشترط نسخة خاصة واحدة

فالنص السابق جمع عدة صور ، يفترض بها أن تكون متقدمة متطورةنه أعلى هذه القوانين رغم 

نجلوسكسوني ال يحدد حاالت محددة فالنظام األ .خدمةوهي على سبيل المثال في الوسائل المست

فرت في استعمال معين فإنه يدخل ضمن دائرة االستخدام توا إذاحصرياً بل توجد عدة معايير 

 منه 22في المادة  2002لسنة  7اإلماراتي رقم فقد نص القانون االتحادي  .1العادل أوالمشروع 

المنصوص عليها في هذا القانون، ليس للمؤلف بعد  األدبيةبحقوق المؤلف  اإلخاللمع عدم "

عمل نسخة وحيدة من  - 1 :التالية األعمالعمل من  يمنع الغير من القيام بأي أننشر مصنفه 

المهني، ويستثني من ذلك  أوالمصنف، وذلك الستعمال الناسخ الشخصي المحض غير الربحي 

 أووضعت في مكان عام، وبموافقة صاحب الحق  إذاالتطبيقية إال  أومصنفات الفنون الجميلة 

من هذه المادة، وتستثني ) 7(د في البند خلفه، كما تستثني مصنفات العمارة، إال طبقا لما ور

طبع من هذه المادة ) 2(برامج الحاسب وتطبيقاتها وقواعد البيانات إال طبقا لما هو مبين بالبند 

قواعد البيانات بمعرفة حائزة الشرعي وله وحده  أونسخة وحيدة من برنامج الحاسب أو تطبيقاته 

 اإلحالل أوبغرض الحفظ،  أوض المرخص به، يتم ذلك في حدود الغر أنلالقتباس منه، على 

عدم صالحيتها لالستخدام، وبشرط إتالف النسخة  أوتلفها،  أو، األصليةعند فقد النسخة 

مخزنة في جهاز الحاسب بمجرد زوال سند حيازته  أوالمقتبسة وإن كانت محملة  أواالحتياطية 

 ." ...األصليةللنسخة 

                                                 
 .99، صدار النهضة العربية: القاهرة. النظام القانوني للنسخة الخاصة من المصنفات المحمية: العوضي، عبد الهادي 1
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أن تلتزم " :تنص على منها 13تريبس فالمادة فاقية متفقاً مع ات 1911كان قانون لقد  

ال والبلدان األعضاء بقصر القيود أو االستثناءات من الحقوق الخاصة على حاالت خاصة معينة 

تتعارض مع االستخدام العادي للعمل الفني وال تلحق ضرراً غير معقول بالمصالح المشروعة 

هذه المرونة التي حددتها اتفاقية تريبس تفتح  يرى الدكتور نوري خاطر أنو ،"لصاحب الحق فيه

الربحي والذي يهدف إلى نشر المعرفة  غير المجال واسعاً في توسيع االستعمال المشروع

لمعرفة وخاصة في الدول حق االستعمال على متلقي اعلى لماذا نشدد لذا يتساءل  ،افيةالثق

  1؟النامية

ألغراض التعليم  وهو واحدة على نسخة لذا ليس ضرورياً أن نقصر حق النسخ

، كما أن هذا النص لم يستثن الترخيص بالترجمة ويحصرها كما فعل المشرعون .2واألكاديمية

هذه التشريعات قصرها ألغراض التعليم فقط رغم أن اتفاقية بيرن تتيح الترجمة إلى غير  فبعض

 تقيد مرور فترة معينة ولم  بعدوسبانية في الدول النامية اللغة االنجليزية أو الفرنسية أو األ

قد أورد و .3عامة هيئةإال إذا كان الذي يتولى الترجمة هيئة حكومية أو  ،باألغراض العلمية

من القانون االتحادي حق ترجمة المصنف إلى اللغة العربية  21المشرع اإلماراتي في المادة 

أن يكون الهدف من  بقرار من الوزير بعد مرور ثالث سنوات من تاريخ نشر المصنف بشرط

 ،الترجمة للتعليم أو لسد احتياجات المكتبات العامة أو لغرض الحفظ لقاء مقابل عادل للمؤلف

  ...وأن ال يؤدي ذلك إلى اإلضرار بالمصالح المشروعة للمؤلف 

                                                 
المؤلف والحقوق المجاورة في ظل  في شأن حقوق 2002لسنة 7مالحظات في القانون االتحادي رقم : خاطر، نوري 1

مؤتمر الجوانب القانونية واالقتصادية التفاقيات ) .TRIPS( بالتجارة تريبس ية الفكرية المتصلةاتفاقية حقوق الملك

 5/5/2011تاريخ الدخول .الجزء الثاني . www.uaeu.ac.ae من خالل  2004مايو  11- 9من . منظمة التجارة العالمية

 .749عصراً ص 3الساعة   
 .749ص ،نفسهالمرجع السابق : خاطر، نوري 2
 .خاص بالدول النامية اتفاقية بيرنمن الملحق ال 4وانظر المادة  750ص ،نفسهالمرجع السابق : خاطر، نوري 3
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كما أن برامج الحاسب اآللي وقواعد البيانات هي برامج لم تكن معروفة في زمن هذا 

أما قصر التداول في نسخة ، وضمن االستثناءات التداول العادلن الحماية تدخل ضمأو  ،القانون

  .1نه يرد في التشريعات الوطنية وهو تقييد ال يلزم وتشدد في غير محلهأل ،واحدة فهو أمر منتقد

للشئون  ذلك العمل إذا وزع": يقول المادة الثانية الفقرة الثانيةفي  1911 كما أن قانون 

يستنتج من هذا النص بمفهوم و..." ة مجحفة بصاحب حق الطبع والتأليفأو لدرجالتجارية 

كما أن االستخدام العادي  .المخالفة أن الشخص ال يكون معتدياً إذا لم يكن ألغراض تجارية

في  نه جاء متفقاً مع اتفاقية بيرن أ رىأللمصنف الذي ال يخل بالمصنف األصلي مسموح و 

لعادل بشرط أال يتعارض مع االستغالل العادي للمصنف وأال على التداول ا نصتالتي   9/2م

وجعلت االختصاص في تحديد التداول ، يسبب ضرراً غير مبرر للمصالح المشروعة للمؤلف

أن التشريعات الوطنية هي المختصة فال  ىأر ،2العادل لتشريعات الدول األعضاء في االتفاقية

  .في قوانينهاالدول العربية تشدد ن داعي أل

القوانين تشدداً القانون  أكثريرى أن  الدكتور نوري خاطر وفي هذا السياق نجد أن 

كان  أو ،كان الهدف منه الربح إذا إال" "Fair Useلم يمنع االستعمال الخاص  1976 األمريكي

لذلك ال بد من دراسة معايير التداول  ،3من يخلفه أواستخدامه يضر بالحقوق المالية للمؤلف 

   .تناوله في الفرع الثانيأهو ما سالعادل و

                                                 
 . 750-749ص ،مرجع سابق :خاطر، نوري 1
نفات في بعض الحاالت تختص تشريعات دول االتحاد بحق السماح بعمل نسخ من هذه المص"اتفاقية بيرن  9/2المادة  2

ير مبرر للمصالح الخاصة بشرط أال يتعارض عمل مثل هذه النسخ مع االستغالل العادي للمصنف وأال يسبب ضرراً بغ

 ."المشروعة للمؤلف
المؤلف والحقوق المجاورة في ظـل   في شأن حقوق 2002لسنة 7مالحظات في القانون االتحادي رقم : خاطر، نوري 3

  .749، صمرجع سابق :)TRIPS( بالتجارة تريبس كية الفكرية المتصلةاتفاقية حقوق المل
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  :معايير االستخدام العادل :الفرع الثاني

التي تناولت التداول العادل ألجل  ،1911أن المادة الثانية الفقرة األولى من قانون يالحظ 

الذي أتاح النقل  2أو البحث أو النقد أو المراجعة تفوقت على النص المصري ،1الدراسة الخاصة

المصنف األصلي لغرض القيام بالدراسات التي تهدف الى التحليل والنقد والتقييم  واالقتباس من

ن ألغرض إظهار مزايا وعيوب المصنف، ففي قرار لمحكمة النقض المصرية أوضحت 

  .3هي من األعمال المباحة... الدراسات التحليلية القصيرة 

قصيراً وبدعوى النقد أو  فقد يكون االقتباس، نجليزي متقدمةرى أن سوابق القضاء اإلأو

كان  حالة  رى أن للقاضي سلطة تقديرية فيأ، ونقل األجزاء الجوهرية من المصنفتالتحليل 

" اعتبرت المحكمة ضمن قرارها    Wilkins V Aiknففي سابقة غير عادل  أم عادالً تداوالً

ه لمؤلف من اًجزءأن ينشر كل العمل أو من ن الشخص ال يستطيع تحت التظاهر باالقتباس أ... 

لكن ، من الصعب تحديد تعريف االقتباس العادلنجد  في كل الحاالت المعروضة ... خر، آ

له حرية  اًوالمؤلف يكون مسموح، يمكن النظر إليهاو ية الكتاب،الحاالت في هذه النوعية شخص

، 4اقتبس عنهتماماً في شخصيته عن النص الذي  اًمختلف اًن كان يكتب كتاب، إكبيرة في االقتباس

أورد  حين، المصري القانوننجليزي تفوق على أن القانون اإليرى بعض الفقه العربي كما 

عن طريق المشرع وحده دون  إال إليهاوال يجوز اإلضافة  االستثناءات على سبيل الحصر تماماً،

                                                 
وترجمها الدراسة لكني انتبهت لذلك وترجمتها  studyمن   Privateمن الجدير بالذكر أن ترجمة درايتون حذفت كلمة   1

 .الدراسة الخاصة
 14لمادة وا. يالت أو االقتباسات القصيرةالتحلال يجوز "  13فقد أورد في المادة  1954لسنة  354القانون المصري رقم  2

 .172و171نص في المواد  2002لسنة  82والقانون المصري الجديد رقم . من ذات القانون 17و 15و
ندوة الويبو الوطنية حول الملكية  ،حق المؤلف والحقوق المجاورة: التقاضي في مجال الملكية الفكرية :الجميعي، حسن 3

وزارة  بالتعاون مع)الويبو(المنظمة العالمية للملكية الفكرية  تنظمها وميين وأعضاء غرف التجارةالحك للمسئولين الفكرية

-www.wipo.int/edocs/modocs/arab/ar/wipoمن موقع .2004تموز /يوليه 11و 10صنعاء،  الصناعة والتجارة

ip-saa-04-wipo- ip-iu-saa-04-2pdf.. س مكتب فني ،1988/  11/  22جلسة   ،ق57س ، 2362لطعن رقم ا 

39. 
4 P139 -140   Copinger, W., A., and Easton , J., M.,: op.cit 
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ر ن كان قد وضع معاييإو 2بينما النظام االنجلوسكسوني أوردها على سبيل المثال ،1سواه

ويمكن الحديث عن معايير االستخدام العادل على النحو . سأتناولههذا ما ، ولالستخدام العادل

  : اآلتي

إن كان استخدام المصنف له طبيعة تجارية وفيه توضيح  نوع االستخدام والغرض منه،  .1

ربحية فيكون االستخدام  ألغراض تعليمية غير أو فيتمتع بالحماية التي قررها القانون،

  .3روعاًمش

إذا وزع " ،19245قانونمن  3والمادة 19114قانون من ب/ 2/2وقد نصت المادة  

يستنتج من النص بمفهوم المخالفة أن الشخص ال يكون معتدياً إذا لم يكن  و"...للشؤون التجارية 

  .ألغراض تجارية

ن القاضي يتمتع بسلطة تقديرية حسب الظروف فإ حمد صدقيأوحسب ما يرى الدكتور 

إن كان استخدام المنتجات أو المصنفات المحمية يتم على نطاق واسع أي بصورة  لمالبساتوا

  .6تستهدف الربح على حساب المصنف األصلي

نجليزي أسس معايير االستخدام العادل في سوابق مختلفة منها وقد أرسى القضاء اإل 

دى المستشار في فقد أب  Exchange 1910   Weatherby V International IIorse قضية 

المعيار الحقيقي الوحيد إذا كان المدعى عليهم تداولوا عمل أن  ...: "ونصهالمحكمة العليا باركر 

السؤال إذا كان سيصبح أي تنافس  عنال يكمن في اإلجابة غير عادل  المدعي تداوالً عادالً أم

كان اعداد كتاب واحد  تحديداً إذا اًيعتبر ذلك صعب ...بين ذلك القسم وكتاب المدعى عليه، 
                                                 

، والقـانون   L-122-5، المشرع الفرنسي في تقنين الملكية الفكرية الفرنسي7ص ،مرجع سابق: ، عبد الهادي العوضي 1

 .2002لسنة  82من قانون  171لمادة المصري في ا
 . Fair Useنصت على   Copyright، ودول 7ص مرجع سابق :العوضي، عبد الهادي  2
: القاهرة. 1ط. 2002لسنة  82الحماية الوقتية لحقوق الملكية الفكرية وفقاً ألحكام القانون رقم  :محمود، أحمد صدقي 3

 .35ص، 2004. دار النهضة العربية
 .الحماية المدنية 4
  .هذا ما يتعلق بالحماية الجزائية 5
 .36ص ،مرجع سابق :د صدقي، أحممحمود 6
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هنا طبيعة العملين المنشورين وتوفر االحتمال القوي من عدمه في دخول  ،...استخدام غير عادل

في  اًحاسم ل يمكن أن تكون عامالًلموضوع، بال تعد هذه النقطة فقط وثيقة الصلة با ،المنافسة

صاحب هذا الحق حق  ملكويخاصة  حق الطبع والتأليف ملكيةفإن مع كل ذلك و ...هذه الحالة، 

 اً رفع قضية لتقييد أي انتهاك يمكن أن يقع لحق الملكية حتى لو يكن هناك ضرروالتقاضي 

ن أي شخص يمكن أاحتمال كبير هناك ال يكون  أنفي الحالة المعروضة من الممكن و، اًملموس

أنه في تحضيره لهذا إال أن الحقيقة الباقية  ،من كتاب المدعي اب المدعى عليه بدالًتأن يشتري ك

الكتاب قام المدعى عليه باالستفادة من كتاب المدعين والبيع على نطاق واسع بدون إذن، لقد قام 

 قد أحدثو ،الستخدامه الشخصيمنه  المدعى عليه بوضع يده على نتيجة عمل المؤلف واإلفادة 

نجد أن ة السابقة ، في الحال...من خالل انخفاض معدل فائدة حق الطبع للمدعين اًضررذلك 

العمل الذي يحتاج إذا لم يستخدموا كتاب المدعيين، لكن ستة أسباع  حفظواقد المدعى عليهم 

   .1حدود االستخدام الحر تم تجاوزها وال يمكن اعتبارها بسيطة بالنظر للنوعية المأخوذة

هي تتحدث ف ،ها أنها أرست معايير التداول العادلتمن السابقة القضائية التي تناولأرى و

كما أنها تطرقت لمعيار التنافس في السوق إضافة للبيع  ،األصلي عن النوعية المأخوذة من العمل

                                                 
1  Copinger, W., A., and Easton , J., M., : op.cit, p138-139   

Mr. ,Justice Parker made the following remark: " then it said that real and only test to whether 
or not the defendants have made an unfair use of the ( the plaintiffs' work) lies in the answer to 
the question whether there will be any competition between such volume and the defendants 
book it is no doubt true that where, as is often the case, it is difficult matter to determine 
whether in preparing one publication an unfair use may be made of another, the nature of the 
two publications and the likelihood or un likelihood of their entering into competition with each 
other is not only a relevant, but may be even the determing factor of the case, but in my opinion 
an unfair use may be made of an a book in the preparation of another, even if there is n 
likelihood of competition between the former and latter . After all , copyright is property, and an 
action to restrain the infringement of aright of property will lie, even if no damage be shown , in 
the present case there may not be much probability that any one will buy the defendants book 
instead of the(the plaintiffs' book, but the fact remains that in preparing this book the defendants 
have utilized, wholesale and without permission lists prepared by the plaintiffs at much trouble 
and expense, is so doing they have appropriated the result of this labour own use; and even if 
they have injured the plaintiff in no other way, they have, at any rate deprived them of the 
advantage which their copyright conferred of them of being able to publish such a book  as the 
defendants book at much less labour and expense than any one else " in the case from which the 
above remarks are taken, the learned judge considered that the defendants had been  saved six – 
sevenths of the labour which would have been required if they had made no use of the plaintiffs' 
book ; but whether the limits of fair use have been exceeded or not can be seldom be determined 
simply by looking to the quantity taken . and see of Sweet V Cater 1841.         



153 

 1911أن السوابق القضائية قبل إصدار قانون  أرىوعلى نطاق واسع بقصد االستغالل الربحي، 

  .تعتبر مرشدة ودليالً لمفاهيم االستخدام العادل

 : 1القانونيةمتمتع بالحماية طبيعة المصنف ال .2

تعتبر هذه و، بالنسبة للمصنف المتمتع بالحمايةقدر الجزء المستخدم ومدى أهميته  .3

المسألة من مسائل الواقع التي تختلف من قضية إلى أخرى وفقاً لتركيب المصنف أو 

وفي  2في ضوء الظروف والمالبسات اوتستقل محكمة الموضوع بالفصل فيه تكوينه،

أن الشخص ال يستطيع تحت التظاهر باالقتباس ان ينشر كل   Wilkins V Aiknسابقة 

 .3آخرلمؤلف  من كتاب اًالعمل أو جزء

، وتعد 4أثر االستخدام على السوق والقيمة المحتملة بالنسبة للمصنف المتمتع بالحماية  .4

  Sawnders V Smith 1838وسابقة   Barmwell V Halcomb 1836سابقة 

باختصار ينظر إلى طبيعته "... : وورد ما نصهوتنهام حيث حكم لورد ك سوابق مفصلية

واألشياء المصنوعة المختارة النوعية والقيمة والمواد المستخدمة ودرجة االستخدام الحر 

نطاق البيع للعمل  من أو غير مباشر أو منفعة بشكل مباشراليضر بالبيع أو يحط من 

في بعض الحاالت األقسام األصلي أجزاء عديدة مقومة في نقاش حول هذه األسئلة 

وتم شرح إذا كان الكتاب المقتبس سينافس اآلخر  ،5...تبرة من المواد للعمل األصليالمع

 .Bardbury V Hotten 1872  6 في سابقة

ويعد الفضل ،7نشأته قضائية تأن التداول العادل كان نجليزياإلبعض الفقه ويرى 

                                                 
  .37ص ،مرجع سابق: محمود ، أحمد صدقي 1
 .37ص نفسه، سابقالرجع الم 2
     Copinger, W., A., and Easton , J., M., : op.cit, p139سبق اإلشارة إليه  3
 .37ص ،مرجع سابق: محمود،أحمد صدقي 4
5 Copinger, W., A., and Easton , J., M., : op.cit, p139    
6 Ibid,p140   
7 Bowrey, kathy: op.cit, W.N. g.,: Catherine, et al, p58,  recently some authors have suggested 

that the fair use defence was created by the courts and then confined throught the latter course 
of the nineteenth century                                                                                                              
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وهذه  ،1في أواخر القرن التاسع عشر هيرالجتهاد القضاء االنجليزي في وضع أسسه ومعاي

وأخذ بها القضاء  1976فقد أخذ المشرع األمريكي بها  في قانون  ،المعايير معتبرة حتى اآلن

الهدف  :وهذه المعايير ال تعدو أربعة 2007سنة  حتى 1911اإلسرائيلي الذي ظل يطبق قانون 

الكمية و ،طبيعة العملو ،جاريةألغراض ت وشخصية االستخدام ألغراض علمية غير ربحية أو

تأثير االستخدام على و المأخوذة ومدى جوهرية الجزء المستخدم بالعالقة مع المصنف ككل،

 .2السوق أو قيمة العمل

 اًعام اًنجلوسكسونية قد وضعت معيارأن التشريعات األ بعض الفقه العربي يرىو

فهذا المعيار يسمح  ،التداول العادل ت الواردة على حقيستعين به القاضي في تحديد االستثناءا

بتوسيع أو تضييق االستغالل للحق المالي دون إذن المؤلف حسب الظروف وخاصة المجتمع 

نجليزية قد تفوقت على كثير من أن المدرسة اإل أرىو ،3وحسب ما تقتضيه المصلحة العامة

ومنها التداول العادل أو  ،هاالتشريعات الحديثة نظراً ألخذها بهذه المعايير في كثير من تشريعات

يكون االستخدام الحر فالنص المحدد يكون محدوداً في ظل متغيرات ومستجدات متطورة وال 

كما أنه قد  ،وال يمنح للقاضي سلطة تقديرية والمستجدات المتغيراتلديه القدرة على مواكبة 

فقانون ، غير عادل  بدعوى أنه ال يوجد نص منازعات كثيرة قد تكون في جوهرها تداوالً تخرج

ضمن أعطى للقاضي الحكم حسب كل حالة إنما ، أو طويالً اًلم يحدد االقتباس قصير 1911

، محددة هاصياغة مرنة لكن ّدوهذا في فن الصياغة القانونية يع ،اإلطار العام للتداول العادل

  .4أفضل أنواع الصياغةمن  اجدهأو

                                                 
1 Zemer, Lior,: The Emancipation of fair use in Israel, Catherine, W.N. g, et al, p286. 

Fair use doctrines are judicially created . the first legislative appearance of any such doctrine in 
a common law jurisdiction was in the  British 1911 copyright Act .until 1911, U.K  fair dealing 
was closer to quasi-Us fair use doctrine , since the U.K  courts expected to determine fairness on 
grounds not specified in legislation ,see e.g. Wilkins V Aikin 1810 17 Vesey 422, smith v Chato 
1847 31Lt 77, Eventually , fair dealing with which courts had to deal made their way to the 
1911 Act. In the US , section 107 of the copyright Act 1976 is based on and follows justice 
story’s analysis of fair use in Folsom V Marsh . 

2  Ibid, p 289  189ص ،مرجع سابق: ، وانظر أبو بكر، محمد.  
 .383، صمرجع سابق: قراءة في حق المؤلف األردني: خاطر، نوري 3
  .مرجع سابق :إعداد البحث العلمي والصياغة القانونية: خالد، غسان 4
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التي عرفت الحق االستئثاري لمالك  )1/2(ثانية ال الفقرةاألولى المادة  يجب قراءةلذا  

بمفهوم المخالفة و أو أي جزء جوهري منه بأي شكل كان، هإنتاج أو إعادة إنتاجفي حق المؤلف 

ذا ما قضت به السوابق يمكن للغير استخدام أي جزء غير جوهري في إطار التداول العادل وه

 The Wanderingفي سابقة  كماال يعد انتهاكاً  فإن كان االقتباس غير جوهرياً فإنه، البريطانية

Jew) 18781 (عليه في تشريعات معظم دول االتحاد الموقعة على  الذي نّص، اليهودي التائه

 1924من المرسوم  3وبقراءة المادة . 2أن القانون يغطي الجزء األساسي التي رأت اتفاقية بيرن

ي أللمخالفة فإنه ال يعد انتهاكاً لحق المؤلف التي تحدثت عن التوزيع بقصد التجارة بمفهوم ا

  .تداول لغرض غير التجارة

الشخص متعدياً على حق الطبع  على اعتبار الفقرة األولى /الثانية نصت المادةوقد  

ن حق القيام به في صاحب ذلك حصر هذا القانو، وفعل شيئاً إذاوالتأليف المحفوظ في أي عمل 

 : اعتداء على حق الطبع والتأليف آلتيةأن ال تعتبر األفعال ارضا صاحبه بشرط  ، وبدونالحق

أي تداول  ،3..."أي تداول عادل ألي عمل تداوالً عادالً من أجل الدراسة الخاصة أو البحث  .أ

يمتد ليشمل ألي عمل يرى الفقه إن ذلك اإلذن يمتد ليس فقط لألعمال المنشورة بل  عادل

العمل الدرامي أو الموسيقي ال يعتبر  أنء ذلك بال شك السبب ورا ،األعمال غير المنشورة

والموضوع لغايات  التي عرفت النشر، 3ه علناً حسب المادة األولى فقرة ءمنشوراً إذا تم أدا

إذا لم يكن فعلى أية حال و ،ت علناً ولكن ليس طبعها أو نشرهااالنتقاد الفعال للمسرحية التي أدي

ال يعتبر فبأي شكل ألي طريقة تداول عادل كما ذكر سابقاً هناك أداء للعمل أمام الجمهور 

                                                 
1 Colles, William Morris & hardy. Harold: Play Right And Copy Right In All Countries. 

 P 154  
The infringement of play right must be the taking of a substantial and material part, Held that 
there was no infringement of the… 

2  Hofman, J: op.cit : p 67,  
Using anon substantial part : in most commonwealth countries legislation says that  copyright 
applies only to substantial part copyright work . This means that a user is free to use anon- 
substantial part of copyright work 

 ترجمتي  3
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المواد للمدارس  أن تطبيقالفقرة الرابعة التي تحدثت تطبيق أن  نجليزييرى الفقه اإلو .عادالً

  .1يطبق على األعمال األدبية التي يجب أن تكون منشورة ألنهمحدود جداً 

التي تحدثت عن  ،1911من قانون ية ضيف لما سبق أن الفقرة الثالثة من المادة الثانأو

يعتبر الشخص معتدياً على حق الطبع والنشر في أي مصنف ": حين نصت على  األداء العلني

لمنفعته الخاصة دون أخذ ) مكان معد للتسلية(مسرح أو ملهى  إذا سمح بأداء المصنف علناً في

بب معقول لالعتقاد أن األداء يعتبر ولم يكن لديه س، ك لحق النسخ إال إذا لم يكن يعلمموافقة المال

  .2تعدياً

مع عدم اإلخالل بحقوق "  من قانون الملكية الفكرية المصري 171يفيد نص المادة و 

، ...أداء المصنفات .1...المؤلف األدبية، ليس للمؤلف بعد نشر مصنفه أن يمنع الغير من القيام 

ء للمصنفات إذا كان في اجتماعات داخل ن األداورد أ وفي شرح الفقه المصري للمادة السابقة

تعدياً  ّدنه ال يعإ، ف3إطار طالبي أو عائلي مادام يتم ذلك بدون مقابل مالي مباشر أو غير مباشر

نه أحق األداء العلني  ّدولكي يع. درج ضمن االستخدام العادل للمصنفعلى حق المؤلف وإنما ين

داء الخاص ال يخول المالك لحق الطبع باتخاذ ، فاألن الضروري أن يكون األداء للعامةانتهك م

األداء في  جرىمالي سواء  نفعٍالحصول على منفعة مقابل كان في المقابل إذا و ،4أي إجراء

  .5للحماية التي قررها القانون اًيكون خاضعفمكان عام أو خاص 

   :التراخيص: المطلب الثالث

لمؤلف أو صاحب حق حه ااإلذن الذي يمن في مجال حق المؤلف يعني الترخيص"

تبعاً للشروط المتفق من أجل استعماله ) ص لهالمرخ(للمستفيد من المصنف ) المرخص(المؤلف 

                                                 
1 Copinger, W., A., and Easton , J., M., : op.cit, p 144    
 .ترجمتي حيث أن ترجمة درايتون لم تكن دقيقة 2
 .71ص ،مرجع سابق: أحمد صدقي محمود ، 3
 .ه الرسالةعة األداء العلني من هذمراج 4
 .71ص ،مرجع سابق: محمود، صدقي أحمد 5
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قسم التراخيص الخاصة ن، وت1"لذي يندرج تحت اسم اتفاق الترخيصبالعقد ا، وعليها بينهما

بأنها  يمكن تعريف األولىو ،2المصنفات إلى تراخيص إجبارية وأخرى قانونية لباستعما

مصنف متمتع بالحماية  مالتصريح أو اإلذن الذي تمنحه السلطات المختصة في الدولة الستخدا

القانونية بشروط محددة مقابل تعويض منصف تحدد مبلغه القوانين الوطنية، وقد وصفت هذه 

لف بمنح الترخيص لكونها تنطوي على إلزام صاحب حقوق المؤ، التراخيص بأنها إجبارية

، إال أنه إذا فشل الطرفان في التوصل إلى اتفاق بشأن شروط استخدام المصنف باستخدام

   .3تحديد المكافأةتتولى  السلطة المختصة فإنالمصنف 

التصريح أو اإلذن الممنوح قانوناً الستعمال : تعريف التراخيص القانونية بأنها ويمكن

تتفق وعينة ومقابل تعويض معين ، بطريقة محددة وبشروط م ةالمصنف المتمتع بالحماية القانوني

إجازة استخدام الى هدف يص اإلجبارية في أن كالً منهما يالتراخيص القانونية مع التراخ

المصنف المتمتع بالحماية القانونية دون الحصول على موافقة المؤلف أو صاحب  الحق عليه إال 

أن التراخيص اإلجبارية  أن ذلك مشروط بدفع مقابل تعويض معين إال أن االختالف يكمن في

، بعد إخطار سابق ...عليها بموجب تصريح خاص غالباً ما تمنحه السلطات المختصة  يحصل

بينما التراخيص  ،ابل استخدام المصنف ألغراض معينةلصاحب حق المؤلف وبشروط محددة مق

احب حق ب أو إخطار سابق لصعليها قانوناً بصورة مباشرة دون تقديم أي طل يحصلالقانونية 

إذ ينحصر أثرها على البلدان ، جبارية بأنها غير قابلة للتحويل، وتتميز التراخيص اإلالمؤلف

  .4التي تمنح لصالحها

  :1911من قانون  3الترخيص حسب المادة : الفرع األول

 3قد نظم أحكام الترخيص في المادة هذا القانون أن يتضح  1911بعد دراسة قانون  

، أو بعد مرور ثالثين سنة ذلك أنه بعد مرور خمس وعشرين سنةط في يشتر".. على نص  نحي
                                                 

  .182ص ،مرجع سابق: ، ناصرسلطان 1
  .نفس سابقالمرجع ال 2
 .293ص ،مرجع سابق: و كنعان، نواف 44ص مرجع سابق: المبادئ األولية لحقوق المؤلف، اليونسكو 3
 .294-293ص ،مرجع سابق: ، نوافكنعان 4
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، إذا كانت مدة العمل ال تزال معموالً بها لدى سن هذا ؤلف العمل المنشورمن تاريخ وفاة م

إذا ، ه معتدياً على حق الطبع والتأليفالشخص الذي أعاد إنتاج العمل ألجل بيع فال يعّدالقانون 

وانه دفع له أو ، راً بعزمه على إعادة إنتاج العملعمل تحريرياً إخطاغ صاحب النه بلّأاثبت 

لمنفعته حسب الصورة المعينة العوائد المستحقة عن جميع النسخ للعمل التي يبيعها وذلك بمعدل 

عشرة في المائة على أساس القيمة التي نشر بها العمل وإيفاء للغاية المقصودة من هذه الفقرة 

رة التجارة أن تصدر أنظمة تعين فيها كيفية تبليغ اإلخطارات والتفاصيل الشرطية يجوز لوزا

بما ، ودفعها بأقساط ، وكيفية دفع العوائد وتاريخ دفعهاالواجب تبليغها في اإلخطارات المذكورة 

  ".يناً لدفع العوائد واستحسنت ذلكفي ذلك األنظمة التي تتطلب الدفع سلفاً أو غير ذلك تأم

 25أن الترخيص الذي منحه القانون يشترط بعد وفاة المؤلف بنجليزي الفقه اإليرى و

 اًويشترط أن يقدم الشخص طالب الترخيص إخطار ،بالحماية اًسنة إذا كان العمل متمتع 30أو 

 في المائة على 10لصاحب حق الطبع والتأليف في العمل كما يشترط أن يقوم بدفع  اًمكتوب

، معيار عام ال يخضع لتقلبات السوقنها إذ إهذه النسبة جيدة و ،لأساس القيمة التي نشر بها العم

في بعض الحاالت وحسناً فعل المشرع في  قد يصبح غير مجٍدفكما انه لو نص على مبلغ معين 

  .19121أنظمة بناء على هذه المادة سنة  جرى إصدارذلك ،وقد 

مالك حق الطبع إلخطار يجب أن يرسل بالبريد المسجل لوبناء على ما سبق فإن ا

يرسل هذا اإلخطار ليس قبل اقل من  و ،يسلم بموجب وصل شرط أن وكيله إلى  والنشر أو

أو الوكيل يمكن ه وعنوانالمالك إذا كان اسم و، إرسال أي نسخة من العمل للمشتري شهر من

هد أما إذا كان المالك لحق الطبع والتأليف ال يمكن إيجاده بج ،التحقق منه ببذل جهد معقول

 ب من النظام،/3يعطى اإلخطار له من خالل اإلعالن في لندن غازيت حسب المادة فمعقول 

أو الوكيل إن كان وعنوانه على اسم المالك ومن األمور التي يجب أن يشتمل عليها اإلخطار 

اسم العمل المراد و اسم الشخص طالب الترخيص وعنوانه،، ويمكن التحقق منهوبجهد معقول 

                                                 
1 Copinger, W., A., and Easton , J., M., : op.cit, p104 , copyright system General Regulations 

1912 see Appendix E, post     من الجدير بالذكر أن هذا النظام لم يسبق ألحد ترجمته للعربية ولم ينشر مع قانون ،

  .جمتها يضاف لذلك هنالك قوانين أخرى لحق الطبع والتأليف سارية في فلسطين إال أنه لم يتم تر 1924



159 

الصور  ،الرسمكالحالة المراد إعادة إنتاجها و ،ه ووصفه الوصف الكافي لتعريفهتاجإعادة إن

ترسل سالتاريخ المبكر ألي نسخة من الطبع و، السعر المراد إصداره للعملو، الفوتوغرافية

الل الطوابع الالصقة على كل من خو )العوائد(الدفع من خالل نظام الجعائل  يمكنو ،1للمشتري

من إرسال اإلخطار ولم يرسل المالك  اًيوم 40الترخيص بعد انقضاء مدة  يحق لطالبو، نسخة

أن ينتج  ةالالصق علحق الطبع والتأليف لطالب الترخيص أو تجاهله أو رفض ولم يزوده بالطواب

   .2العمل

وأن يلتزم ، ن يكون الترخيص لغرض البيع للنسخلمادة السابقة يجب أوفقاً لرى أنه أو 

يضاف لكل ما سبق عدم إلحاق الضرر ، ولترخيص أن يقدم التعويضند طلبه اأي شخص ع

 .المساس باالستغالل العادي للمصنفبالمصالح المشروعة للمؤلف أو 

  :1911من قانون  4بناء على المادة الترخيص : الفرع الثاني

إذا رفعت شكوى إلى ": ما نصه من القانون 4على المادة  الترخيص بناًءفي  ورد 

في أي وقت بعد وفاة مؤلف العمل األدبي أو التمثيلي  ،ضائية في مجلس الملك الخاصاللجنة الق

أو الموسيقي نشر أو تم أداؤه علناً على أن صاحب الحق في الطبع والتأليف في ذلك العمل قد 

نه رفض السماح بأدائه علناً وقد أصبح ذلك أ، أو دة نشره أو السماح بإعادة إصدارهرفض إعا

رفض صاحب حق الطبع والتأليف إعادة إصداره محرماً على الجمهور فيجوز العمل بسبب 

إلى صاحب حق الطبع والتأليف تأمره فيه بالترخيص بإعادة  اًمرأللجنة القضائية إن تصدر 

لتي تراه اللجنة وفقاً للقيود والشروط ا ،مام الجمهور، حسبما يقتضي الحالإصداره أو أداءه أ

   ."المذكورة مناسبة

أن الترخيص القضائي هنا يشترط بعد وفاة المؤلف لألعمال المنشورة أو التي تم  ىأرو

فال  يجب أن يكون بموافقة المؤلف وقبوله، 35/2في المادة  1911أن قانون  علماًأداؤها علناً، 

   .يعتبر النشر بدون موافقة المؤلف نشراً بالمعنى الصحيح لغايات الترخيص في هذه المادة

                                                 
1 Ibid, p104   
2 Ibid, p105  



160 

أال يكون صاحب الحق في الطبع والتأليف قد رفض إعادة إصدار العمل  كما يشترط 

هنا يجوز للجنة ، ووسيؤدي عدم إعادة اإلصدار إلى أن يصبح العمل محرماً على الجمهور

ه ئالقضائية أن تصدر أمراً إلى صاحب الحق والطبع تأمره بالترخيص بإعادة إصداره أو أدا

حق االستغالل المالي للمصنف  ى أن نزع ملكيةأرو ،سبةالشروط التي تراها اللجنة مناوفق 

المؤلف مستعدين إلعادة نشر العمل   ومن العامة إذا كان ممثل اًلغرض الترخيص يصبح ممنوع

 تمنحهذه المادة  نأ نجليزيالفقه اإليرى و ،1إلعادة النشر اًال يعتبر ذلك رفضوبسعر معين 

كما .ملك وهذا يتناسب مع جميع المستجدات القانونية سلطة تقديرية للجنة القضائية في مجلس ال

أن هذا النص ال يشمل األعمال األجنبية إذا كان ال يتوفر اختصاص للمجلس للنظر في طلب 

  .  2طلب شخص خارج اختصاصها في الترخيص فالمحكمة ال يمكن أن تنظر

  : ل الحماية القانونية لحق المؤلفوسائ: المبحث الثاني

  :الملكية الفكرية نوعين من الحماية نظراً لطبيعتها الخاصة رع حقوقمنح المشلقد 

والجانب اآلخر بمخالفة  تتمثل في المسؤولية المدنية،و، مزدوجةالالحماية الموضوعية   . ا 

وهذه يتصدى لها القضاء  ،الواردة في القوانين المختصة نص من نصوص التجريم

  .3الجنائي

من حماية، فظية عاجلة تتناسب مع ما تستحقه هذه الحقوق الحماية الثانية وقتية تح  . 2

فمن الخصوم من يطلب وقف نشر المصنف المنتهك ،ويحق ، وتتنوع هذه اإلجراءات

لكل صاحب حق أن يطلب من اإلجراءات التحفظية أو الوقتية التي تحقق مصلحته التي 

حماية القانونية لحق وتقسم وسائل ال. ضيف لجميع ما سبق اإليداعأو ،4يحميها القانون

  : المؤلف في مطالب نعرضها على النحو اآلتي

                                                 
1 Copinger, W., A., and Easton , J., M., : op.cit, p102  , 
2 Ibid, p102   
  .12ص ،مرجع سابق: محمود ، أحمد صدقي 3
  .13، صالمرجع السابق 4
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   :اإليداع: المطلب األول

هل اإليداع يؤثر على حقوق المبتكر فيجرد العمل اإلبداعي : وبداية ال بد لنا أن نسأل 

أم أن هذا اإلجراء مخصص لمصلحة المؤلف والحرص ؟ من الحماية إن لم يكن مودعاً للعمل

تناول في هذا المطلب تعريف اإليداع أس؟ لذا نصنفات إلى أصحابها الحقيقييعلى نسب الم

  .وموقف القانون األردني 1911انون وأهميته وموقف ق

  : 1911في قانون  اإليداع .1

إلزام صاحب الحق على المصنف بتسليم نسخة أو أكثر منه " :بأنه اإليداع  يمكن تعريف

كتبات الوطنية التي يحددها القانون أو النظام لهذا إلحدى السلطات الحكومية أو إحدى الم

  .1الغرض

نه يمكن تقسيم أيتبين لنا ،من خالل استقراء معظم تشريعات حقوق المؤلف العربية و

تشريعات دول عربية نصت  :هذه التشريعات من حيث تعريفها لمعنى اإليداع إلى ثالثة أصناف

وأخرى نصت عليه وأوردت له  ،2له محدداً يفاًأن تورد تعر على اإليداع وعالجت أحكامه دون

  .3وتشريعات لم تنص على اإليداع القانوني للمصنفات ،تعريفا مثل المشرع األردني

مساعدة  ثم، لدولة من مراقبة ما ينشر أو يذاعالهدف منه تمكين ا اًشكلي إجراًءيعتبر اإليداع  و

على مصنفاتهم المودعة أو ال االعتداء أصحاب حقوق التأليف على حماية حقوقهم وإثباتها في ح

بفرض غرامة مالية  تكتفي الدولة وفي حال عدم االمتثال لواجب اإليداع أو التسجيل ، المسجلة

ترى النظرية العامة إّن  ،5له اًفاإليداع إجراء كاشف عن الحق وليس منشئ ،4مع اإللزام باإليداع 

                                                 
المجلد .  معاصرة ةفقه النوازل قضايا فقهي: وانظر أبو زيد، بكر بن عبد اهللا ، 228، صمرجع سابق: ارون، جماله 1

، اإليداع يعني وضع نسخة من المصنف في المكتبات العامة أو 132، ص1996مؤسسة الرسالة : وتبير. 1ط. الثاني

مشيراً إلى مجلة . نشر المصنف بالفعل أو تاريخ نشرهدور المحفوظات لالحتفاظ به كإثبات لنسبة المصنف إلى مؤلفه و

  . وعرف المسلمون نظام يشبه اإليداع سموه بالتخليد. 711،  708،  707،  650،  590- 589عالم الكتب ص 
  .من هذه القوانين قانون الملكية الفكرية المصري الجديد  227ص مرجع سابق: هارون، جمال 2
  .مثل القانون السوداني والقانون المغربي .المرجع السابق نفسه 3
مركز الدراسات والبحوث .نايف العربية للعلوم األمنية  جامعة. حقوق الملكية الفكرية: الرازق عمر، عبد شيخ نجيب 4

  .225- 224، ص 2004: الرياض. 1ط.
  . 230ص ،مرجع سابق: هارون، جمال 5
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وال تكون مرهونة باستيفاء أية ، اإلبداع تنبع تلقائياً من عملية حماية حقوق المؤلفأن 

لذا  ،هو الذي ينشىء حقاً قانونياًأن اإلبداع وخروج المصنف إلى حيز الوجود  أرىو ،1إجراءات

حجة أن هذا ن اإليداع شرط للحماية المدنية فكأننا نشرع لسرقة جهود اآلخرين بفحين يقال إ

ن المودع هو المالك للمصنف وهي قرينة فاإليداع قرينة تدل على أ، المصنف لم يتم إيداعه

يرى الدكتور جمال هارون أنه ما دام يجوز إثبات عكس ملكية  ،2قانونية تقبل إثبات عكسها

المصنفات المودعة بكافة طرق اإلثبات فإنه يجوز إثبات ملكية المصنفات غير المودعة بذات 

   .3الطريقة

المادة ، فقد ورد في 4بل تفوق عليهتقدم على القانون األردني  1911أن قانون  أرىو

يعاقب بعد إدانته  فإنه إذا تخلف الناشر عن العمل بأحكام هذه المادة": ما نصه 6الفقرة /15

وتدفع الغرامة إلى ، باإلضافة إلى ثمن الكتاب ،بصورة جزئية بغرامة ال تتجاوز خمسة جنيهات

  ".إليها أمناء المكتبة أو إلى السلطة التي كان يجب إرسال النسخ

يرى ميشيل و، نه لم يجعل الحماية مرهونة بهغير أعلى اإليداع  1911وقد نص قانون  

نه تأثر أبمعنى  شكلية اإليداع أو التسجيل، في إلغاء ،5تأثر باتفاقية بيرن 1911برناك أن قانون 

  .6ارياًأن اإليداع ليس إجب يتضح لذا ،لم تخضع هذا الحق ألي إجراء شكليالتي  5/2في المادة 

                                                 
 .230صمرجع سابق ، :هارون،جمال 1
ي أو األداء أو اإليداع قرينة قانونية على ملكية المودع للعمل أو التسجيل السمع: من قانون الملكية الفكرية اللبناني  76م 2

  . س هذه القرينة بجميع طرق اإلثباتالبرامج إال انه يمكن إثبات عك

 /Ar.jurisipedia.org/index.phpمن موقع  .3/4/1999الصادر في  75قانون حماية الملكية الفكرية واألدبية رقم 

  .)(ibواألدبية –الفكرية –الملكية  –حماية - قانون
  .230ص ،مرجع سابق: هارون، جمال 3
   .سأتطرق لهذا عند الحديث عن اإليداع في القانون األردني 4
5   .207Birnhack , M,: op.cit , p    

  The ordinance canceled all formalities copyright subsisted even if the work had not been 
deposited or registered, the reader who is familiar with the 1911 copyright Act can easily trace 
the source of these changes and clear influence of Berne Convention. .and see John Adams: 
op.cit p9, "The Law was finally tided up by the copyright Act 1911, which as, noted above, also 
provided for the protection of Authors works without formality it is also introduced copyright 
protection.                                                                                                         

6  Copinger, W., A., and Easton , J., M., : op.cit,  p16 
The Act also made provision for registration at Stationers Hall, this however, was not 
compulsory, but had to be effected before any action could be brought against infringers, 
Nevertheless , once registration was effected, actions might be brought for  infringements made 
prior to the date of registration   
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عتها أن تودع وهذا حسب المادة يكون اإليداع في المصنفات التي تقبل بطبيعادة ما و

كل " الكتاب"إيفاء للغاية المقصودة من هذه المادة تشمل لفظة ": التي ورد فيها ما نصه  15/7

قسم أو جزء من كتاب وكل كراسة أو ورق كتابة أو قطعة ألحان موسيقية أو خارطة أو مصور 

غير أنها ال تشمل الطبعة الثانية من الكتاب وما يليها من الطبعات . جدول مطبوع على حدةأو 

تغيير في حروف الطبع أو في الخرائط أو في  وأإال إذا اشتملت الطبعات المذكورة على إضافة 

  .بها صلةالطبع والمصورات األخرى المت

اء على لم ترتب جزو، كليةن القانون أنها لم تهتم بالشم 15المادة  من قراءةأرى و

في المملكة المتحدة حسب تطبيق  اًابتكل من ينشر كأّن نصت المادة وقد ، مخالفتها إال الغرامة

لمتحف البريطاني مقابل وصل عليه أن يرسل على نفقته الخاصة نسخة من الكتاب إلى أمناء اف

داع ة في فلسطين بإيإلى الجهة المختصوبتطبيق النص على فلسطين فعليه أن يرسل ، مكتوب

 ي، وعلى من ينشر بعد مرور شهر من تاريخ ورود طلب خطي إليه وقبل انقضاء اثنالكتب

أن يودع نسخة من فعليه  ن كان الطلب خالل شهر من تاريخه إعشر شهراً على نشر الكتاب و

، ويجب أن تكون النسخة المرسلة إلى المتحف مكتبة ويلزكالكتاب في عدد من المكتبات 

لبريطاني أو الجهة التي تقابلها في فلسطين من أجود النسخ ومجلدة ومخيطة وورقها من أفخم ا

  .1ما طبع ويرفق ملحق به كامل الخرائط والوثائق والمصورات منجزة وملونة

يرى أستاذ رشاد توام أنه ال يوجد إيداع قانوني في األراضي الفلسطينية ال بحكم و 

من خالل النص هذا من السهل تعديل أن أرى و. 2ة أو التطوعالقانون وال عن طريق الممارس

أو من الممكن تفعيله بدون المجلس ، على مكتبة معينة مخولة باإليداع المجلس التشريعي بالنص

  .مكتبة وطنية إلنشاء 1997لسنة  4فقد أصدر الرئيس ياسر عرفات قرار رقم  التشريعي،

                                                 
 .من القانون 15المادة  1
خـاص   نحو نظام فلسطيني: انوني وفقاًً لتشريعات حق المؤلفاإليداع الق :، سعادعزام وجعوان ،، رشاد وطوافشةتوام 2

    .135ص ،2010سنة  12العدد  .ات تصدر عن معهد السياسات العامةسياس مجلة .وفعال
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ة لحقوق المؤلف للتشريعات الوطنية تحديد نظام من االتفاقية العربي 21تركت المادة وقد 

اإليداع القانوني للمصنفات مع مراعاة النموذج الذي تقرره المنظمة العربية للتربية والثقافة 

  .1إنشاء مراكز وطنية للضبط البيلوجرافي على والعلوم مع العمل

  : اإليداع في القانون األردني: الفرع الثاني

،قبل تعديله  1992لسنة  22حق المؤلف رقم  حماية قانون أضاف المشرع األردني في

وهو ، ة لالبتكار والشكل المادي للمصنف، شرط اإليداعشرطاً ليتمتع المصنف بالحماية إضاف

على أنه ال تسمع " 45فقد نص في المادة ، 1992نه صدر سنة أمنهج منتقد ومستغرب رغم 

إيداعه لدى المركز وفقاً لألحكام  حماية حقوق المؤلف في أي مصنف لم يتمبالدعوى 

، وهذا يعني أن المؤلف ال يتمتع بالحقوق الناشئة "واإلجراءات المنصوص عليها في هذا القانون

مركز اإليداع في المكتبة الوطنية التابع لوزارة  فيعن المصنف إال إذا تم إيداع المصنف 

بيرن التي قالت بتمتع المصنف  تعديل النص السابق لينسجم مع اتفاقية وقد جرى، 2الثقافة

  .3بالحماية بمجرد ظهور المصنف إلى حيز الوجود بمجرد ابتكاره

شاذاً ربط  قد أورد نصاً غريباًف ،كان متفوقاً على القانون األردني 1911أن قانون  أرىو

وهو أمر غير مقبول في ظل حماية حقوق اإلنسان األساسية ومن ، سماع الدعوى باإليداع

 للحق في الحماية اًكما أن اإليداع قد يكون سندا لإلثبات وليس منشئ. ه في االبتكارضمنها حق

جل حفظ مصنفه ولمعرفة أمقرر لمصلحة المؤلف من ، وهو فاإلبداع ال يرتهن بشكلية معينة

، فهو يحمي مصالح المجتمع في ذات الوقتمصلحة التصرفات التي ترد عليه حماية لمصلحته و

تقنين المنطقي المنسجم مع حقوقهم اإلبداعية األدبية أو المالية من خالل ال األفراد حين يصون

ال يقع األفراد تحت طائلة حماية مصنفات تنسب لغير أصحابها أو حين المجتمع  ، ويحمي الواقع

هنا نكون ، وألن القانون قاصر ومعيب، ألشخاص يسرقون إبداعات غيرهم وال يحاسبهم القانون

                                                 
يحدد التشريع الوطني نظام اإليداع القانوني للمصنفات المحمية مراعياً النموذج . أ :فاتإيداع المصن: 21نص المادة  1

تعمل الدول األعضاء على إنشاء مراكز وطنية للضبط .ب.الذي تقرره المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 

  . ا يرد عليها من تصرفات قانونيةوم، المؤلف وتسجيل المصنفات المحمية البيلوجرافي تكون مرجعاً لبيانات حقوق
  .373ص ،مرجع سابق: 1992لسنة  22قراءة في قانون حماية حق المؤلف األردني رقم : خاطر، نوري 2
  .5/2راجع اتفاقية بيرن المادة رقم 3
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رغم قدمه لم يقع  1911وقانون . لذلك كان ال بد من تعديل هذا النص ،رهيب أمام خلل تشريعي

  .في ما وقع فيه المشرع األردني، إال أن تعديل القانون موقف محمود للقانون األردني

  : الحماية اإلجرائية لحق المؤلف: المطلب الثاني

قضاء وجد إلى وهو نوع من الالمستعجل يحق للمؤلف ومن يخلفه أن يلجأ إلى القضاء 

جانب القضاء العادي الموضوعي يمنح بموجبه صالحية اتخاذ إجراءات وقتية سريعة لتأمين 

تهدف اإلجراءات و ،1الحق ضد الخطر الذي يتهدده دون التعرض ألصل الحق المتنازع عليه

يمكن تعريف و ،2وقف أي ضرر واقع بأحد حقوق المؤلفإلى التحفظية ذات الطبيعة الوقتية 

طلب اتخاذ إجراء وقتي يبرره خطر داهم أو أمر يتضمن ضرراً قد ال " :بأنهب المستعجل الطل

األول  ان،له شرطو ،3"لقضاء العادي باإلجراءات العاديةيمكن تالفيه إذا لجأ الخصوم إلى ا

فأساس الحماية التي : شترط في الدعوى احتمال وجود الحقوي ،4االستعجال والثاني وقتية الطلب

لذلك يمنع القاضي من التعرض ألصل النزاع،  ،القضاء المستعجل هو حماية وجود الحقيمنحها 

                                                 
ن بدو.  2002. 2001لسنة  2 الوجيز في شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم: التكروري ، عثمان 1

  .61سنة نشر، بدون دار نشر، ص
 .1946ص ،مرجع سابق: ، نجوىأبو هيبة 2
 .46ص. ط. سنة نشر ب. لجامعية بالدار ا. أصول المحاكمات المدنية: النمر، أمينة 3
يقصد به تحديد  هو الطلب الذي يقوم على وقائع قابلة للتغيير و التعديل و: والطلب الوقتي، 46، صالمرجع السابق 4

الحماية اإلجرائية في : ، أسامةالحق أو المساس به وانظر المليجيتحديداً مؤقتاً دون الفصل في أصل . خصوممركز ال

   www Comالسعودية  –األردن _مصر ( حقوق الملكية الفكرية دراسة لبعض التشريعات العربية مجال

 .arablawinfo   بها المشرع إثبات الضرر  قصدهي إجراءات . الساعة الخامسة مساء 10/5/2011 تاريخ الدخول

وتتكفل عادة التشريعات المختلفة بالنص على هذه اإلجراءات " ً. الناشئ عن االعتداء على حق المؤلف وإيقافه مستقبال

ياً للجهالة يميزه عن غيره من ويقصد بذلك التعريف تعريفاً دقيقاً ناف. إجراء وصف تفصيلي للمصنف: التي تشمل عادة

فإذا كان كتاباً في أي مجال من مجاالت العلوم أو الفنون أو اآلداب يمكن األمر . المصنفات التي توجد في ذات مجاله

وبالمثل إذا كان المصنف فيلماً أو عرضاً مسرحياً أو .  بوصفه وصفاً تفصيلياً يميزه عن غيره من الكتب األخرى

أما إذا كان فيلماً . فإذا كان المصنف كتاباً أمكن المطالبة بوقف نشره.  المصنف أو عرضه أو صناعتهوقف نشر .تمثاالً

فإذا كان المصنف شريطاً مسجالً أمكن وقف صناعته وإنتاجه، .  سينمائياً أو  عرضاً أو تابلوهاً راقصاً أمكن وقف عرضه

إثبات األداء العلني بالنسبة . ف النشر أو العرض أو الصناعةفاألمر الوقتي هنا يتعلق بطبيعة المصنف سواء من حيث وق

حصر اإليراد الناتج من  .إليقاع أو تمثيل أو إلغاء مصنف بين الجمهور ومنع استمرار العرض القائم أو حظره مستقبالً

ارها حيث يمكن هذه اإلجراءات الوقتية تتميز بسرعة إصد.الشراء أو العرض بمعرفة خبير يندب لذلك إذا اقتضى الحال

الحصول على أي منها في اليوم التالي لتقديم الطلب بذلك وهي في األصل، ال ترد تحت حصر، ونص المشرع على 

  .بعضها ال يخرج كونه أمثلة لحاالت أخرى لم ينص عليها
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في  يتحقق ركن االستعجالو، 1فالقاضي يستشف من ظاهر األدلة مدى وجود الحق المدعى به

، وقد نصت 2أن يكون الخطر داهماً أو ضرر ال يمكن تالفيه إذا لجأ الخصوم إلى القضاء العادي

يجوز " على أنه " 2001لسنة   2انون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم من ق 102المادة 

لمن يخشى حدوث ضرر محتمل من فوات الوقت أن يقدم طلباً إلى قاضي األمور المستعجلة 

  ......" يطلب فيه اتخاذ إجراءات وقتية 

قوقية طرق المقاضاة الحتحت عنوان  "في المادة السادسة منه  1911وقد نص قانون  

  :على أنه عند وقوع اعتداء

على حق الطبع والتأليف المحفوظ في أثر فيحق لصاحب الحق المذكور أن  إذا وقع تعّد"   )1(

يلجأ إلى كافة طرق المقاضاة التي يخوله أو قد يخوله إياها القانون فيما يتعلق بالتعدي 

ى عطل وضرر على ذلك الحق كاستصدار أمر تحذيري أو أمر بالمنع أو الحصول عل

  .أو محاسبة المعتدي أو غير ذلك

يعود للمحكمة تقرير النفقات التي يتحملھا جميع الفرقاء في اإلجراءات المتعلقة بالتعدي على    ) 2(

  .حق الطبع والتأليف

كل دعوى تقام بخصوص االعتداء على حق الطبع والتأليف في أي أثر يفترض فيھا أن حق   ) 3(

ل قائما وأن المدعي ھو صاحب الحق المذكور إال إذا استند المدعى الطبع والتأليف ال يزا

عليه في دفاعه إلى عدم وجود ذلك الحق أو إلى عدم وجود حق للمدعى فيه حسب مقتضى 

  :الحال، وعند حصول اختالف في مثل ھذه المسألة فعندئذ

قة المعتادة إذا كان األثر يحتوي على اسم مطبوع أو مكتوب بصورة أخرى بحسب الطري) أ(

على وجه يستفاد منه أنه اسم مؤلف األثر فيعتبر الشخص المطبوع أو المخطوط اسمه على 

  .ھذه الصورة أنه مؤلف األثر ما لم يثبت خالف ذلك

                                                 
  .63ص ،مرجع سابق: ، عثمانالتكروري 1
 .64ص ،سابقالمرجع ال 2
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إذا لم يكن األثر يحتوي على اسم مطبوع أو مكتوب على ھذه الصورة أو إذا خال االسم ) ب(

االسم الذي يعرف به عادة واشتمل األثر على اسم  الموجود فيه من اسم المؤلف الحقيقي أو

مطبوع أو مكتوب بصورة أخرى يستفاد منه أنه اسم ناشر األثر أو صاحبه فيعتبر صاحب 

ذلك االسم أنه صاحب حق الطبع والتأليف في األثر فيما يتعلق باإلجراءات المتخذة بشأن 

 .1التعدي على الحق المذكور، ما لم يثبت خالف ذلك

بل  جاء متقدماً  ،لم يبتعد عن القوانين اإلجرائية والموضوعية 1911أن قانون  رىأو

ذاك  قد نصو، ت ربما تفتقر إليها قوانين أخرىأن سوابقه أقدم وتتضمن تفصيال إذ ،عليها

ومن ضمنها الحماية  ،والوقتية المستعجلة ،صورتيها الموضوعيةبعلى الحماية المدنية القانون 

أو خاصاً  اًتحذيري اًعلى هذه اإلجراءات المستعجلة أمروجاء نص القانون جلة، اإلجرائية المستع

 ،ه أي قانون في هذا النصتعبيرقصد المشرع من  أن رىوأ، يخوله أو قد يخوله إياها القانون

، بهافإن وجدت حماية أخرى بمقتضى القانون فسوف يتمتع ، أن هذا الحد األدنى من الحماية هو

ماية تتضمن ح 2001لسنة  2انون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم إن كانت نصوص ق

موقف تشريعي متطور ألن ينص على أي إجراءات  ، وهوأفضل للمؤلف فسوف يتمتع بها

بطريقة مرنة متطورة وصيغ في إطار القانون العام األصول المدنية خصص مستقبلية وكأنه 

  .لدى المشرع البريطانيوهذا يعكس فلسفة تشريعية تثير اإلعجاب 

ن أو ،أن الحق يتمتع بحماية القانونأنھا تشترط في الفقرة الثالثة من المادة السادسة ونجد   

هو صاحب الحق في الطبع أن يكون الدعوى  يرفعترض فيمن فوي ،المدعي صاحب هذا الحق

هنا ووجود ذلك الحق  إال إذا استند المدعى عليه إلى عدم ،المؤلف ال يزال قائماًحق ن أوالنشر و

واألصل في الصفات العارضة  2تتفق مع القواعد العامة في اإلثبات أن األصل براءة الذمة

الذي يعتبر من شروط قبول الدعوى العامة  واشترطت عنصر الصفة والمصلحة 3العدم

                                                 
  .تونترجمة دراي 1911من قانون  6المادة  1
  .من المجلة 8المادة  2
  .من المجلة 9المادة  3
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ن أن يكوتشترط وفي الفقرة الثالثة ، 1هو توافر الصفة والمصلحة في المدعيو ،االيجابية

الدعوى ال تقام وبمعنى أن الحماية المقررة للحق المالي لم تنته ، لمصنف ال يزال يتمتع بالحمايةا

وردت اإلجراءات الوقائية في تشريعات حق المؤلف التي وقد ، يحميه القانون إال بخصوص حق

اإلجراءات " على أنفي المادة السادسة  قد نص 1911قانون ف، 2نصت عليها على سبيل المثال

  .الكاف للمثال  يتضح أنها على سبيل المثال..." استصدار أمر تحذيريك

  : شروط اإلجراءات التحفظية: الفرع األول

  : وجود حق يقره القانون  . 1

المصلحة في  2001لسنة  2اشترط قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 

 أن ،قواعد األساسية اإلجرائيةمن الهذه القاعدة  وتعد ،3الدعوى وتكفي المصلحة المحتملة

للحصول  والمصلحة التي يهدف الشخص 4"مناط الدعوى وال دعوى بغير مصلحةالمصلحة 

قد تكون هذه الميزة اقتضاء الحق وهي الميزة التي يخولها له حق ،  ،عليها من استعمال الدعوى

رها مصلحة التي يقوال" ،5ءهذا االعتداأو صيانته من االعتداء عليه وقد تكون التعويض عن 

، فال حماية لحق المؤلف المالي لو 7أدبية مسواء كانت مادية أ 6"القانون هي المصلحة المشروعة

                                                 
يلزم لقبول الدعاوى أمام المحاكم شروط عامة وأخرى خاصة، أما األولى فتقسم  87- 86ص ،مرجع سابق :أمينة النمر، 1

 .ة في المدعي والثانية عامة سلبيةإلى شروط عامة إيجابية وهي توافر الصفة والمصلح
 .454ص ،ابقمرجع س: كنعان، نواف 2
سطينية الصادر بتاريخ من الوقائع الفل 38نشر في العدد  2001لسنة  2قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم  3

ال تقبل دعوى أو طلب أو دفع أو طعن ال يكون لصاحبه مصلحة قائمة فيه . 1:منه على 3وتنص المادة  5/9/2001

يخشى  ة إذا كان الغرض من الطلب االحتياط لدفع ضرر محدق أو اإلستيثاق لحقتكفي المصلحة المحتمل. 2.يقرها القانون

نفسها بعدم قبول إذا لم تتوافر المصلحة وفقاً للفقرتين السابقتين قضت المحكمة من تلقاء . 3. زوال دليله عند النزاع فيه

  ."الدعوى
 .87ص ،مرجع سابق :أمينة النمر، 4
 .88ص ،سابقالرجع الم 5
، رسالة الدعوى نظرية المصلحة في: مشيراً إلى عبد المنعم الشرقاوي  ،17ص ،مرجع سابق: أحمد صدقيمحمود،  6

التي  17مرجع سابق ص: محمود، احمد صدقي وانظر. وما بعدها 94ص 1947طبعة األولى جامعة القاهرة ال –دكتوراه 

 . هم القضاء على فرض ثبوت صحة دعواتعود على المدعي من طلب الحماية أما
 .145، صمرجع سابق: ، عثمان، التكروري17ص ،مرجع سابق: ، أحمد صدقيمحمود 7
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وهي  ،المصلحة القانونية هي التي يقرها القانونو" ،1لو انتهت مدة الحماية التي يقررها القانون

ويجب أن ال تكون  3واهفإذا لم تتوافر ال تسمع دع 2"اساً  لقبول الدعوىوحدها التي تصلح أس

، ويجب أن تكون المصلحة شخصية ومباشرة 4المصلحة تافهة ألن في ذلك تضييع لوقت القضاء

من ينوب عنه  أوومباشرة بمعنى أن يكون رافع الدعوى هو صاحب الحق المراد حمايته 

، وقد نصت 5وهو ما عبر عنه الفقه والقضاء بالصفة في الدعوى، كالوصي بالنسبة للقاصر

  .16446و 928لى المصلحة في المواد العدلية ع حكاماألمجلة 

    :الصفة  .2

يلزم لقبول الدعاوى أمام المحاكم أن تقام من ذي صفة، أي أن يكون للمدعي في 

  ".على ذلك 1911من قانون  6، وقد نصت المادة 7الدعوى صفة في إقامتها

                                                 
 .145ص ،مرجع سابق: التكروري، عثمان، 22ص ،مرجع سابق ، أحمد صدقي،محمود 1
المرافعـات المدنيـة    الوسيط في شرح قـانون : الدكتور العميد احمد السيد صاوي مشيراً إلى. 17ص ،سابقالع المرج 2

 100بنـد   2003طبعة  1999لسنة  18والقانون  1996لسنة  81والقانون  1992لسنة  23معدال بالقانون  والتجارية

 . 198ص
 .67ص 37بند  ،مرجع سابق:  الوسيط في قانون القضاء المدني: مشيراً فتحي والي 18، صالمرجع السابق 3
وتطبيقاً لذلك قضي بأن ذكـر لقـب   . " 318ص 295بند  1977 أصول المرافعات: احمد مسلم 25ص ،المرجع السابق 4

المؤلف الذي قام بالترجمة إلى اللغة الفرنسية دون ذكر الكلمة التي تستعمل عادة في اسبانيا ال يكون سبباً في أي  ضـرر  

مادي أو أدبي فتكون دعوى التعويض لهذا الضرر غير مقبولة ، وان المصلحة تكون غير جدية في دعوى التعويض عن  

سه في ارض الجـار  حاصل بسبب بعض الغلطات التي حدثت في الطبع، أو طلب هدم منزل المتداد أعمال أساالضرر ال

أشار إليهما محمد عزمـي   1913نوفمبر  27واستئناف مختلط جلسة  1912يناير  31استئناف مختلط . "ببضعة سنتمترات

 .980، ص1996 الدفوع في قانون المرافعات: البكري
 .146ص ،مرجع سابق: ، عثمانالتكروري 5
لو سقط حائط أحد وأورث غيره ضرراً ال يلزم الضمان ولكن لو كان الحائط "ضرر الحائط  928مجلة األحكام المادة  6

مائالً إلى االنهدام أوالً وكان نّبه عليه أحد وتقدم بقوله اهدم حائطك وكان مضى وقت يمكن هدم الحائط فيه يلزم الضمان 

المنّبه من أصحاب حق التقدم والتنبيه أي إذا كان الحائط سقط على دار الجيران فيلزم أن يكون ولكن يشترط أن يكون 

الذي تقدم من سكان تلك الدار وال يفيد تقدم أحد من الخارج وتنبيهه وإذا كان انهدم على الطريق الخاص فيلزم أن يكون 

  . على الطريق العام فلكل أحد حق التقدمالذي تقدم ممن له حق المرور في ذلك الطريق وإن كان االنهدام 

تسمح دعوى واحد من العامة إذا صار مدعياً ويحكم على المدعى عليه في " سماع دعوى العامة من المجلة  1644 والمادة

 . دعاوي المحال التي يعود نفعها إلى العموم كالطريق العام
  .97ص، مرجع سابق: النمر، أمينة 7
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من  لهيت ي شخص يحمل تسمية أعطألعلى هذه اإلجراءات للمالك األصلي أو  ّصن

المرخص له ليس صاحب حق الطبع والنشر وبالتالي فإنه ال يستطيع اتخاذ و ،...قبل مالك العمل

بل يجب عليه أن ينضم إلى مالك حق  بانتهاك الحق تحت اسمه الخاص، صلأي خطوات فيما يت

 ال تمتلك المحكمة البريطانية أي اختصاص التخاذ أيو ،1أو كمدعى عليه عوالنشر كمدالطبع 

  .2إجراء ضد انتهاك حق الطبع والنشر في أي بلد أجنبي

  :وقوع اعتداء على حق المؤلف. 3

 ،المطالبة باستصدار إجراء وقتي أو تحفظي ال تشكل األعمال التحضيرية اعتداء يبرر

نه ال إة طبع مؤلف بدون حق فبنّي تاشترى شخص ما األوراق والماكينا فعلى سبيل المثال لو

ال اعتداد سوى و ،4"لشروع في نطاق حماية حقوق المؤلفذ ال يعاقب على اإ" ،3يعد اعتداء

ه ، فإذا نسب شخص لنفسه مؤلفاً لم يكن هو صاحباء المادي الملموس على حق المؤلفباالعتد

 ،ه، والصورة السابقة تمثل اعتداء مباشراً وصريحاً على حقكان هناك اعتداء على حق المؤلف

  .5عليه في اللجوء لطلب الحماية القانونية وأولها إثبات واقعة االعتداءوهذا يفتح الباب للمعتدى 

   :صور اإلجراءات التحفظية: الفرع الثاني

 إذ، ذلك الحقحق المؤلف على بعض اإلجراءات الوقائية لحماية  تشريعاتتنص بعض 

ثل تتموالفرصة لصاحب حق المؤلف رفع دعوى وقف االعتداء على حقه  تتتيح هذه اإلجراءا

، وحذف بعض األجزاء أو إدخال نشر المصنف المقلد أو وقف تداولههذه اإلجراءات في حظر 

                                                 
1 W, A, and .Easton, J. , M, : , op.cit, p197-198  ،Copinger  
2 Ibid , p195    
 .28-27ص ،مرجع سابق: ، أحمد صدقيمحمود 3
 .28، صسابقالالمرجع  4
حقوق المؤلف ترجمة محمد حسام محمـود  : ، بولوانظر جولدشتاين 29 -28ص ،مرجع سابق: ، أحمد صدقيمحمود 5

شركة والت ديزني على أمر من المحكمة بوقـف نشـر رسـوم    تطبيقاً لذلك فقد حصلت " 15ص 1999وسليمان قناوي 

، لم يكن السبب في ذلك هو أن ميكي ماوس هو عالمة تجارية مسـجلة خاصـة   لميكي ماوس تمت دون إذن ةكاريكاتيري

 . "حقوق المؤلف على صورة ميكي ماوسبديزني فحسب ولكن أيضاً ألن ديزني يملك 
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  :1بعض التعديالت على المصنف و مصادرة النسخ المستوردة

دعوى إثبات الحالة من الدعاوى الوقتية التي يقصد بها إّن : إثبات واقعة االعتداء  .1

تظر حتى يعرض النزاع على القضاء تصوير حالة مادية يخشى ضياع معالمها إذا ان

  .سابقاً شرحناهويجب توافر المصلحة حسب ما  ،2الموضوعي

   2المحاكمات المدنية والتجارية رقم  وقد نص قانون أصول ،3ويكفي المصلحة المحتملة

يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة أو إحداث تغييرات ": ما مفاده 113في المادة  2001لسنة 

من شأنها أن تمس مركزه القانوني سواء قبل إقامة الدعوى أم أثناء نظرها أن يطلب من قاضي 

المستعجلة إثبات الحالة بمعرفة مندوب المحكمة ومنع المستدعى ضده من إجراء  األمور

شرطان األول أن تكون الواقعة المطلوب يتضح مما سبق و ".التغييرات لحين البت في الدعوى

والثاني أن يخشى ضياع معالم هذه  ،محل نزاع أمام القضاءأن تصبح إثباتها من المحتمل 

، ويهدف هذا اإلجراء إلى التأكد من عدم شرعية ما تم نشره من 4الواقعة إذا تم االنتظار

 .5المصنف

والحكمة من : 6ارتكاب الجريمة إجراء وصف تفصيلي لألدوات واآلالت المستخدمة في  . 2

المشرع في سد الطرق تطلب إجراء حصر ووصف تفصيلي كإجراء تحفظي تكمن في رغبة 

وأهمية هذا اإلجراء  7العبث بهذه األدوات أو تهريبها بقصد تضليل العدالةب ، إماأمام المعتدي

 .8دني والجنائيالتحفظي في تأمين صاحب الحق عند اللجوء إلى القضاء الموضوعي بشقيه الم

                                                 
  .454ص ،مرجع سابق: كنعان، نواف 1
  .126ص ،مرجع سابق: حمود، أحمد صدقيم 2
وتطبيقاً لذلك حكم أن للمدعي أن يطلب تعيين خبير إلثبات واقعة االعتداء على . "129- 128، صالمرجع السابق 3

مصنف موسيقي من تأليف الموسيقار االيطالي جوفاني روتا العضو لجمعية المؤلفين والملحنين وناشري الموسيقى حيث 

ابريل  14انظر نقض مدني جلسة . "وس من خالل عرض فيلم حرب وسالملنياَ في سينما هليوبوليتم أداء المصنف ع

 .  608ص، 21، سق مجموعة النقض38بسنة  22الطعن رقم  1973
 .66ص ،مرجع سابق: التكروري، عثمان 4
  .157ص ،مرجع سابق: أبو الخير، عبد السميع  5
  .129ص مرجع سابق: محمود، أحمد صدقي 6
هي ذات فلسفة نظام الحجز التحفظي الذي يقرره المشرع في قانون (، وانظر الهامش 132ص ،سابقالرجع مال 7

 .132، ذات المرجع السابق، ص)رافعاتالم
  .133ص ،مرجع سابق: ، أحمد صدقيمحمود 8
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ويقصد بهذا اإلجراء إبقاء الحال على ما هو عليه حتى يلجأ : وقف التعدي على المصنف  . 3

من تاريخ إصدار األمر،  يحددها القانون صاحب الحق المعتدى عليه للقضاء الموضوعي في مدة

  .1وقد يتطلب تعيين حارس على المصنف لضمان عدم العبث بمحتوياته

 :لتشمل صوراً عديدة منها اإلجراءات  وتتسع

مصنف مشابه له قد يضلل العامة، أّي حظر نشر المصنف المقلد أو وقف تداوله أو   . أ

يعتبر المجال الخصب لتطبيق هذا اإلجراء الوقائي الخاص بوقف النشر لألعمال المقلدة ومنع و

هذا اإلجراء ، وتطبيق في متناول الجمهور عن طريق النشرتوضع تداولها هو األعمال التي 

اهم الذي يبرر إصدار هذا يتطلب من القاضي التثبت من وقوع االعتداء الوشيك أو الخطر الد

نه يحق لقاضي أ، ألن وقف النشر وإن كان يترتب عليه أضرار بالمدعى عليه إال اإلجراء

  .2األمور المستعجلة إصدار ذلك

ظهر خارجي يشابه عمل جل منع نشر كتاب له مأكما يمكن الحصول على اإلنذار من  

آخر بوجود حق طبع ونشر هدفه خداع العامة من خالل دفعهم لالعتقاد بأن الكتابين متشابهان أو 

المعيار الحقيقي في مثل هذه القضايا األثر الذي يصيب العامة سواء و ،3أن احدهما مكمل لآلخر

حد جعل الشخص الذي  لىإوآخر كبيرة إلى حد تضليل العامة، وكتاب كانت درجة الشبه بين أ

في حين يكون راغباً في شراء اآلخر  لكن ، حدهما بطريق الخطأأينوي شراء العمل يقوم بشراء 

   .5ن المحكمة ال تتدخلإذا التشابه ف، وفي حال عدم وجود مثل ه4درجة التشابه أربكته

                                                 
القانون المدة في  ،137، صمرجع سابق: مشيرة إلى محمود، احمد صدقي 1948ص ،مرجع سابق: أبو هيبة، نجوى 1

 .107أيام من تاريخ إصدار األمر حسب المادة ثمانية الفلسطيني 
  . 455ص ،مرجع سابق: كنعان، نواف 2
3 W, A, and .Easton, J. , M, : , op. cit, p 198    ، Copinger   

في  ، لذا Spottiswoode V Clarke 1846 , 2 Phil . 154; Chappell V Davidson 1855, 2k & J. 123 سابقة 

حالة معينة فان المدعى عليه قد تعرض للتقييد والمنع من نشر أو بيع أو عرض العمل بشكله الحالي وعنوانه وغالفه 

وغيرها من الخصائص التي تهدف لخداع العامة لكي يصدقوا بأن هذا العمل هو العمل األصلي للمدعي  ، وفي قضية 

من نشر هذا العمل وهم ليسوا مخولين لنشر عمل ما له عنوان أو  يجب منع المدعى عليهم" أخرى قال اللورد روميللي 

  .  Mack V Petter( 1872) , L.R. 14 Eg.431.مظهر مشابه للعمل األصلي للمدعي غالف أو
4 W, A, and .Easton, J. , M, : , op.cit: , p198     ،  Copinger 

    Reddaway V .Banham , 1896 A .C.199 ;. Parsons V.Gillespie , 1898مشيرا إلى سابقة  
5 Ibid,p198 
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  : ديل المصنف المقلد أو وقف تداولهتع  . ب 

 ،في تشريعاتها  Common Lawاسم القانون العامقوانين المجموعة التي تعرف ب تجيز

حد األشخاص من القيام أ، يمنع بمقتضاه (Injunction)للقاضي إصدار أمر أو إنذار قضائي 

 العمل بالرغم بمنع منح اإلنذار وقد  ،1قع على كاهله من التزاماتيبعمل معين يتعارض مع ما 

لجون ملتون ضد  "الفردوس المفقود"قد تعرض للقرصنة في قضية كتاب  همن اًن جزءمن أ

مع ذلك وهذا الكتاب الجديد لم يحو أي شيء جديد باستثناء بعض المالحظات  ّنإالدكتور نيوتون 

 Mawman Vوهنالك رأي اللورد ألدون في سابقة  2تطبيق اإلنذار على كل الكتاب جرى

Tegg 3  ويمكنني أصيالً بال شك اً من العمل يعتبركبير إن جزءاً" الذي جاء فيهفي نص قراره ،

تدمير استخدام ن األجزاء التي نسخت غير قابلة للفصل عن األجزاء األصلية من دون إالقول 

الذي قام بإساءة االستخدام لهذا العمل سوف يلقى جزاء عمله هذا من ، وقيمة العمل األصلي

  .4"...هخالل اإلنذار الذي سوف يطبق على العمل كل

 :الحجز. 4

 لتحفظ على جسم الجريمةالتي تشمل ا أهم اإلجراءات التحفظية من بر توقيع الحجزيعت      

يرى البعض أن الحماية الوقتية ال تكتمل إال بإجراء و، ومنع التصرف في المال محل الحجز

يختلف مدلول الحجز و، 5كان موضوع هذه المصنفات الحجز التحفظي على المصنفات المقلدة أياً

                                                 
  .457، صمرجع سابق: ، نوافكنعان 1
2 W, A, and .Easton, J. , M, : , op.cit, p197     ، , Copinger  مشيراً إلى سابقةVide cary v Longman 

1801 , 1 East, 360 ; Trusler v Murray 1781 , 1 East 363 .   
3  Ibid,p197   
4 p198     ، Ibid  إذا قام شخص بخلط ما يملكه مع ما املكه وان الخليط الناتج يعتبر  "...وقد أورد ضمن تعليله الحكم

ممنوعاً من قبل القانون، فان على هذا الشخص أن يفصل بينهما وعليه أن يتحمل كل الخسارة واألذى الذي قد يتسبب له 

ع عمله هو فانه يجب منعه من نشر العمل األدبي الخاص بي، وإذا الفصل إذا قرر شخص ما أن يخلط بين عملي األدبي م

كانت أجزاء العمل غير قابلة للفصل، وكان اإلنذار الذي منع نشر عملي سيمنع نشر عمله هو أيضاً فان هذا الشخص ال 

لمحكمة بناء ، وفي حال قامت ا Lewis V Fullerton (1839)في سابقة  Ibid , p198وانظر  . يجب أن يلوم إال نفسه

على دليل باالستنتاج بأن األجزاء التي تأثرت بعملية القرصنة قد أخذت من العمل فإنه سيبقى هناك جزء مهم من العمل قد 

، وان اإلنذار الذي وضع لمنع نشر أي جزء الفائدة التي وضع ونشر من اجلها ال يمكن أخذه وبالتالي ال يمكنه تقديم

  .عيين األجزاء التي تعرضت للقرصنةاالنتظار لكي يتم تتعرض للقرصنة قد منح من دون 
  .139ص ،مرجع سابق: أشارت إلى محمود، أحمد صدقي ،1949ص ،مرجع سابق: أبو هيبة، نجوى 5
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الحجز الذي يتمثل بوضع المال تحت يد القضاء بقصد  عنناه العام الحجز على المصنف في مع

ن كان يهدف إلى إفالحجز على المصنف و ،ن القيام بأي عمل مادي أو قانونيمنع صاحبه م

وضعه تحت سلطة القضاء إال أنه يهدف إلى مجرد وقف االعتداء عن طريق األمر بوقف نشر 

  .1لنسخ التي تم طبعها من التداولهذا المصنف ومنع المعتدي من التصرف في ا

نه يمثل وسيلة لضمان إفالحجز يستتبع وقف تداول النسخ المزورة بين الجمهور إذ  

رى أن قانون وأ 2حصول المؤلف على تعويض في حال حكم القضاء للمؤلف في تعويض مالي

مل ويش . السابعة بإعادتها للمدعي حسب المادة نص على الحجز ومن ثم قد يقضي 1911

      : الحجز ما يلي

  :توردة من المصنفات غير المشروعةالنسخ المس.  أ

وذلك في حالة نسخ المصنفات ، حماية حق المؤلف على هذا اإلجراءتنص تشريعات 

هذه الدولة  دون ترخيص من مثل هذه المصنفات خارج  أنتجالمشمولة بالحماية في دولة إذا ما 

  .3يجوز حجز نسخه عند دخولها ألراضي هذه الدولة، فيعتبر هذا المصنف مقلد ومؤلفها

                                                 
  .158ص ،مرجع سابق: ، عبد السميعأبو الخير 1
 .159ص ،سابقالجع المر 2
 .458، صمرجع سابق: ، نوافكنعان 3
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 :بقوله 142عليها في المادة  1911، وقد نص قانون 1وقد نصت عليها اتفاقية بيرن

عملية استيراد أي نسخة إلى فلسطين ألي عمل يحتوي  على حق الطبع والنشر  14تمنع المادة "

 حينهاعلى حق الطبع والنشر، و والذي إذا ما حدث داخل فلسطين سوف يؤدي إلى عملية تعّد

وكيله إلى مفوضي الجمارك من أو  هيقوم مالك حق الطبع والنشر بمنح إخطار مكتوب من

، في حال ثل هذه النسخ أن تورد إلى فلسطينوالضريبة يوضح من خالله رغبته بعدم السماح لم

قائمة الممنوعات  قام المالك لحق الطبع والنشر بهذا اإلخطار فان هذه النسخ سوف تدرج ضمن

ضمن هذه المادة تخضع النسخ و، 1876لعام من قانون توحيد الجمارك  42المضمنة في المادة 

ن المفوضين حسب إ، كما يراه مفوضو الجمارك مناسباً لمصادرة أو التدمير أو لتخلص منها

                                                 
مؤتمر الجوانب القانونية . حقوق المؤلف بين الشريعة واتفاقيات منظمة التجارة العالمية: ، عبد العزيز شاكرالكبيسي 1

جامعة  www.uaeu.ac.aeمن خالل موقع  2004مايو  11-9واالقتصادية التفاقات منظمة التجارة العالمية من 

في  لمشروعة ت غير انصت على مصادرة النسخ المستوردة من المصنفا. 2025ص ،مرجع سابق: اإلمارات

 .3و2و16/1م
إذا صنعت خارج المملكة المتحدة نسخ عن أثر محفوظة حقوق طبعه وتأليفه وكانت بحيث لو صنعت ) 1(استيراد النسخ  2

هذه النسخ في المملكة المتحدة العتبرت اعتداء على حقوق الطبع والتأليف المحفوظة في ذلك األثر، وبلغ صاحب حق 

إخطاراً خطياً، إما بالذات أو بواسطة وكيله إلى مفوض الجمارك والمكوس معلناً رغبته في عدم الطبع والتأليف في األثر 

استيراد النسخ المذكورة إلى المملكة المتحدة فيمنع استيراد تلك الكتب إلى المملكة المتحدة وتعتبر وفقاً ألحكام هذه المادة 

 1876المادة الثانية واألربعين من قانون توحيد الجمارك لسنة من قبيل المحظورات والممنوعات المنصوص عليها في 

قبل ضبط هذه النسخ واتخاذ إجراءات أخرى بشأن مصادرتها ) 2( .ومن ثم تسري أحكام المادة المذكورة وفقاً لذلك

، على مفوضي الجمارك والمكوس أن يطلبوا مراعاة األنظمة الموضوعة بمقتضى هذه المادة قانون الجماركبمقتضى 

سهم حسب األنظمة ويجوز لهم أن يقنعوا أنف. سواء أكان فيما يتعلق بإعطاء إخبار أو العمل بالشروط أو بسائر األمور

لمفوضي الجمارك والمكوس ) 3. (المذكورة بأن النسخ المذكورة هي من النسخ المحظور استيرادها بمقتضى هذا القانون

أن يصدروا أنظمة عامة أو خاصة بشأن ضبط النسخ المحظور استيرادها ومصادرتها بمقتضى هذه المادة وما يجب 

لنسخ ومصادرتها، ولهم أن يعينوا اإلخبار واإلخطارات والتأمينات الواجب قبل ضبط ا) إن وجدت(مراعاته من القيود 

يجوز أن تسري ) 4( .إعطاؤها والبينة المطلوبة إيفاء ألية غاية من غايات هذه المادة، وكيفية التحقيق من صحة تلك البينة

جوز إصدار أنظمة مختلفة فيما يتعلق تلك األنظمة على كافة اآلثار المحظور استيراد نسخ منها بمقتضى هذه المادة أو ي

يجوز أن تنص األنظمة على إلزام المخبر بتعويض مفوضي الجمارك والمكوس جملة ) 5.(بمختلف أنواع تلك اآلثار

النفقات والخسائر التي قد يتحملونها من جراء ضبط النسخ بناء على اإلخبار الذي أداه وبشأن أية إجراءات اتخذت بعد 

تنص األنظمة أيضاً على اعتبار اإلخطارات الصادرة بمقتضى أي تشريع ألغي بهذا القانون أنها الضبط ويجوز أن 

نون توحيد الجمارك قايعمل باألحكام السابقة من هذه المادة كأنها جزء من ) 6( .إخطارات صادرة بمقتضى هذه المادة

ويشترط في ذلك أن ال تعامل جزيرة مان كقسم من المملكة المتحدة إيفاء للغاية المقصودة من هذه المادة  :1876لسنة 

تسري هذه المادة، مع التعديالت الضرورية، على استيراد النسخ ) 7( .بخالف ذلك رغماً عما ورد في ذلك القانون

 .الممتلكات البريطانية التي يسري عليها هذا القانون إلى تلك الممتلكةالمصنوعة خارج أية ممتلكة من 
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  .  1الفقرة  مخولون بإصدار أنظمة عامة أو خاصة

  :د وأدوات استعملت في االستنساخواالنسخ غير الشرعية وأي م حجز. ب

لم يكن الذي أورده المشرع األردني  المصادرة لفظ يرى الدكتور جمال هارون أن 

، أنها عقوبة جزائية اًالمصادرة بطبيعتها تعطي انطباعو، قرب  للصوابأالحجز ألن لفظ  اًموفق

و المواد التي  ،2ز، وقد استخدم المشرع المصري لفظ الحجوضوعوتكون المصادرة لقاضي الم

المواد واآلالت و، النسخ غير المشروعةو، هي أصل المصنف األصلي) حجزلا(تخضع للضبط 

  .3المستخدمة في االستنساخ

تمنع  :ومنها عدم جواز الحجز على المبانيلوهناك مواد ال يجوز الحجز عليها 

المه أو مصادرته ُمَحاِفظه التشريعات المختلفة الحجز على المبنى أو الحكم بإغالقه أو تغيير مع

 ،4على حقوق المؤلف المعماري الذي يعتدي على رسوماته وتصميماته استعماالً غير مشروع

تحديد طرق المقاضاة فيما يتعلق : "1911وجاء فيها من قانون  9وهذا ما نصت عليه المادة 

ه اعتداء على حق الطبع إذا نجم عن تشييد بناء أو إنشاء آخر أو إتمام إنشائ) 1(: بهندسة البناء

                                                 
1 W, A, and .Easton, J. , M, : , op.cit, p201-202     ،  Copinger    

إلى  هعن اإلشعار الخطي الواجب تبليغ 3تم النص على نظام خاص  للسلطات الجمركية تحدثت المادة   1929في نظام 

أ أو ب  أو بصيغة قريبة منه وقد نص فيه إشعار بشأن الكتب وغيرها حسب النموذج أ ، أما  المدير حسب النموذج

النموذج ب فهو لغير الكتب والمؤلفات غير المنشورة، فتفترض أن مقدمه صاحب حق الطبع والنشر في العمل األصلي 

ب حق على المصنف وان كان ويوقع بصفته إن كان وكيل أو مرسل أو مؤلف أو صاح 1911والمحمي بموجب قانون 

أكثر من شخص يذكر كل شخص وصفته يجب ذكر اسمه كامالً  وان كان المؤلف على قيد الحياة أم ال وان كان متوفياً 

فتاريخ وفاته، ويجوز أن يسري اإلشعار على جملة من الكتب ويلزم بإعطاء وصف تفصيل كل منها، يرفق تصريح 

ل غير المنشور أو غير الكتب فيذكر اسم المؤلف فلسطيني أم غير فلسطيني وان  لم يكن مشفوع بالقسم ،  أما بالنسبة للعم

فلسطينياً، أي البالد التي يقيم أو يسكن فيها في تاريخ وضع األثر ويجب أن يشتمل على وصف لألثر إن لم يكن كتاباً وان 

لم يكن منشور، في أن ال يستورد إلى فلسطين  كان العمل منشور فيجب أن يذكر مكان النشر ألول مرة وتاريخ النشر وان

نسخ  المطبوعة أو المعاد طبعها خارج فلسطين وقد تتطلب السلطات الجمركية كفالة، يرى الباحث أن القانون قد  حدد 

الجهة التي يمكن لها إصدار األمر فمنحته لسلطة الجمارك، مع احتفاظ المحكمة المختصة بصالحياتها في نظر الدعوى 

  .طلبات التي تقدم لها وال
 .280ص ،مرجع سابق :جمال هارون، 2
  282ص، سابقالرجع الم 3
 .290- 289ص ،مرجع سابق :سهيل الفتالوي،و. 102ص ،مرجع سابق :عامر القديري، 4
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والتأليف وكان قد شرع في تشييد ذلك البناء أو اإلنشاء فال يحق لصاحب الحق المذكور أن 

يستحصل على أمر تحذيري أو أمر بالمنع يقضي بتوقيف إنشاء ذلك البناء أو اإلنشاء وال على 

  .1رة الثانية، كما لم يجعل حق الملكية على الحق المعتدى عليه وذلك في الفقأمر بهدمه

والحكمة التي توخاها المشرع من ذلك تغليب مقتضيات الصالح العام ومنع الحجز أو  

، ي في رد االعتداء الواقع على حقهالحكم باإلتالف على المبنى على مصلحة المهندس المعمار

 لها صاحب المبنى رغملمصاريف الباهظة التي تحّماوهو ما رآه المشرع في ارتفاع التكاليف و

ما يبرر منع الحجز على المبنى أو الحكم بإتالفه أو مصادرته بحيث ال وذلك ، .......اعتدائه 

  .2يكون أمام المهندس المعماري إال اللجوء إلى التعويض

  : 3حجز عائدات  المصنف المنشور من خالل األداء العلني. ج 

  :ىأية إجراءات أخر.  4

، وهو ذات ما نص ...من اإلجراءات أو غير ذلك" 1911من قانون  6نصت المادة 

لرئيس " 179في المادة  2002لسنة  82قم عليه قانون الملكية الفكرية المصري الجديد ر

وبمقتضى أمر أو عريضة أن  المحكمة المختصة بأصل النزاع بناء على طلب كل ذي شأن،

  .."ية جراءات التحفظيأمر بإجراء أو أكثر من االجراءات التالية أو غيرها من اإل

في ضوء هذا النص يمكن القول أن المشرع قد أعطى كل ذي مصلحة الحق في طلب و 

قصد و، 4إجراء أو أكثر من اإلجراءات التحفظية المناسبة لحماية حقوق المؤلف أو غير ذلك

أن اإلجراءات لم ترد على سبيل الحصر وإنما جاءت على : األول: تحقيق هدفين المشرع بها

                                                 
إن جميع األحكام والنصوص األخرى الواردة في هذا القانون بشأن استمالك صاحب حق الطبع والتأليف للنسخ التي ) 2 1

 .قع االعتداء بسببها أو فرض عقوبات بصورة جزئية ال تسري على أية حالة من األحوال التي تنطبق عليها هذه المادةو
 الحماية اإلجرائية في مجال حقوق الملكية الفكرية دراسة لبعض التشريعات العربية :المليجي، أسامة احمد شوقي 2

  . com.Osama Bahar. wwwمن ) السعودية –األردن  –مصر (
 .469ص ،مرجع سابق: كنعان، نواف 3
 .153ص ،مرجع سابق :أحمد صدقي محمود، 4
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ليه يكون لكل ذي مصلحة حسب الشروط التي سبق للباحث تناولها أن يطلب سبيل المثال، وع

من اإلجراءات المدنية سواء التحفظية أو األصلية الموضوعية التي ذكرت أو غيرها من 

  .1اإلجراءات التي لم ترد صراحة في النص إال أنها تتالءم مع طبيعة الحق المعتدى عليه

د هذه لم يحد 1911فقانون ، ل المثال ال الحصرت وردت على سبيأن اإلجراءا رىأو  

، ألن من الصعب حصر "انونغير ذلك مما قد يخوله إياه الق"اإلجراءات بنصه على كلمة 

يعطي  اًعام اًنجليزي يضع معياروذلك يعكس فلسفة تشريعية متطورة فالقانون اإل، الوسائل

تعود مناسبة ل معينة قد ال كبر من التقيد بنصوص مقيدة تشتمل على وسائأالقاضي حرية 

  .لتطورات الحديثةل

األكثر أهمية  - ربما - فهو إرشاد ذوي المصالح عن ماهية اإلجراءات: "أما الهدف الثاني

أجاز المشرع للقاضي أن يطلب كفالة و ،2"بالتحفظ على الدليل من إثبات واقعة االعتداء وانتهاًء

  .3مناسبة إال أن هذا اإلجراء جوازي

إلى القضاء  أالسابقة الوقتية إذا لم يرفع المدعي دعواه ويلجها جميعإلجراءات إّن هذه ا

وقد حددها قانون  .4تزول بقوة القانون وكأنها لم تكنمدة معينة في القانون  الموضوعي خالل 

   . أيام ثمانيةب 107أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني النافذ في المادة 

  ): التعويض(الحماية المدنية الموضوعية لحق المؤلف : لمطلب الثالثا: المطلب الثالث

بأصل الحق  صليوجد إلى جانب اإلجراءات الوقائية أو التحفظية حماية موضوعية تت

والذي يكون بإعادة الحال إلى ما كان عليه إذا كان ذلك ممكناً قبل حدوث  ،"التعويض العيني"

للمؤلف ألنه يؤدي إلى محو الضرر الذي أصابه بدالً من  االعتداء، وهو غالباً ما يكون أفضل

                                                 
 .154ص ،مرجع سابق :أحمد صدقي ،محمود 1
  .نفسه سابقالرجع الم 2
  .1950ص ،مرجع سابق: نجوى، أبو هيبة 3
  .أرى أن قواعد اإلجراءات يمكن الرجوع إلى قواعد األصول المدنية ،1950ص ،ع سابقالمرج 4
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وإذا تعذر ذلك يكون  " ،1"وإعطائه مبلغاً من المال كما في حال التنفيذ بمقابل بقاء الضرر

  .2التنفيذ بمقابل"تقدره المحكمة أو إصالح الحال  بالحصول على  تعويض عادل 

مجلة وجدير بالذكر أن  تي،سأتطرق للضمان في الفقه اإلسالمي فهو يتصل بدراسو

التي أخذت بالقاعدة العامة التي تلك ن الفقه اإلسالمي علمدرسة المنبثقة األحكام العدلية تمثل ا

قد نصت المجلة في القاعدة و، 3ضرراً للغير يلزم من ارتكبه التعويض سبّب منمفادها أن كل 

هما و 5"الضرر يزال" عد منها والتي تفرع عنها عدة قوا" 4ال ضرر وال ضرار"الكلية الكبرى 

  .6األساس للحكم بالتعويض

، وبالتالي فقد تناثرت األحكام 7ولم يحاول الفقهاء المسلمون صياغة نظرية عامة للضمان

على أسباب الضمان األحكام أو التطبيقات التي عالجت أحكامها وال نجد اتفاقاً لدى الفقهاء 

ويضيف لها ابن ، واليد واإلتالف والحيلولة العقد ، فيجعلها السيوطي8اجتهادات مختلفة وهناك 

 اإلسالميأن ضمان العقد في الفقه  األحمديرى الدكتور و، 9التغريروهو  اًخامس اًرجب سبب

 ،عقدي في العقد الصحيحبتنفيذ االلتزام ال اإلخاللالمسؤولية العقدية المطبقة نتيجة  أحكاميشمل 

اً فيما بعد في مراحله عقد لم يعد صحيحالتي تقتضي التعويض رغم أن ال األحكاموتلك 

                                                 
   .207ص ،مرجع سابق: ، ناصرسلطان 1
  .168ص ،مرجع سابق: ، يوسف،  وانظر النوافلةنفسه سابقال المرجع 2
ألقيت على طلبة الدراسات العليا قسم القانون الخـاص الفصـل الدراسـي     محاضرات في القانون المدني: مصلح، علي 3

  .2010-2009الثاني 
  .من المجلة 19المادة  4
   .مجلةمن ال 20المادة  5
والقانون اإلماراتي ترك الحكم بالتعويض للقواعد العامة ولم تحدد  239ص ،مرجع سابق :محمد وانظر الكمالي، 6

منه  256نص القانون المدني األردني في المادة . بدالً من التنفيذ العيني كغيرها الحاالت التي يحكم فيها القاضي بالتعويض

  .ارتكبه بالتعويضللغير يلزم من  كل خطأ سبب ضرراً" 
. رسالة ماجستير  .1998. دار الثقافة: ، عمان1دراسة مقارنة، ط" كسب ملكية المضمونات بالضمان :الشمايلة، ناصر 7

 .2005مقدمة الى الجامعة األردنية رسالة دكتوراة  .موانع الضمان في الفقه اإلسالمي: وانظر العموش ،محمد 24ص
 .24ص ،مرجع سابق: ناصر ،الشمايلة 8
.  2001. 3، العدد 7المجلد. المنارة. تملك المضمونات بالضمان في القانونين األردني واإلماراتي: علي هادي العبيدي، 9

 .319ص. 
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شمل من أم وأدق وّعأومصطلح الضمان  ،1، ويشمل الضمانات التي يرتبها القانونالتحضيرية

غير  اًبأنها إلزام من أحدث ضرر" :ويعرف الفقه المسؤولية التقصيرية. 2المسؤولية المدنية

المسؤولية التي يقررها  يرى أنها  أن الدكتور األحمد إال ،3"مشروع بالغير بتعويض هذا الضرر

وهذه ، ده عدم اإلضرار بأحدبالتزام قانوني مّر إخالليقررها القانون على محدث الضرر نتيجة 

 ،5ويشمل الضمان الحكم التكليفي ،4المسؤولية تنشأ عن الفعل الضار أو العمل غير المشروع

قوله كما نجد في  هو وجوب الضمان في العقد وحكم تكليفي هو يتضمن و 6والحكم الوضعي

وال تأكلوا أموالكم " :تعالى وجوبه في غيره بقولهبو 7"يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود": تعالى

في جعله سبباً لاللتزام وشرطاً للتعويض ومانعاً  اًوضعي اًكما أنه يتضمن حكم ،8"بينكم بالباطل

  .9لألجر

   :الضرر: الفرع األول

تداء على حق المؤلف يعتبر شرطاً أساسيا للجزاء إن توافر عنصر الضرر في االع

كل أذى يصيب الشخص في حقوقه أو مصالحه : "ويقصد بالضرر ،10المدني المتمثل بالتعويض

مثال و ،11"معنوياً مهنا الضرر الذي يصيب المؤلف سواء أكان ماديا أ دالمشروعة والمقصو
                                                 

 .38- 37ص ،مرجع سابق: األحمد، سليمان 1
 .39ص ،سابقال المرجع 2
 .208،  صمشيراً إلى حسن الذنون أصول االلتزام 38ص ،سابقالرجع الم 3
 . غصب وتطبيقاتها المباشر والمتسببابرز أمثلة ذلك اإلتالف وال 39-  38ص ،سابقالرجع مال 4
بيتهما هو خطاب الشارع المقتضي طلب الشيء أو الكف عنه أو التخيير  :، الحكم التكليفي55ص ،سابقالمرجع ال 5

الكاملة في  نا توافر أهلية األداءفيشترط ه. ، فمن لم يكن مكلفاً ال يشمله هذا النوع من الحكموالمتعلق بأفعال المكلفين

 .الشخص المراد تضمينه
يعرف الحكم الوضعي هو خطاب الشارع المقتضي جعل الشيء سبباً لشيء آخر أو شرطاً له  ،58ص ،سابقالرجع مال 6

  .م ال يشترط فيه إال أهلية الوجوبأو مانعاً منه وأن هذا الحكم ال يشترط فيه التكليف، ومن ث

إذا أتلف صبي مال غيره فيلزم الضمان من "لمال المتلوف من الصبي ا 916ب الوضع في المجلة المادة ونموذج على خطا

  ".ماله وإن لم يكن له مال ينتظر إلى حال يساره وال يضمن وليُُّه
 . القرآن الكريم سورة المائدة اآلية األولى 7
  . 188القرآن الكريم سورة البقرة اآلية  8
 .60، صمرجع سابق :األحمد، سليمان  9

 .474، صمرجع سابق :نواف ،كنعان 10
  .202ص ،مرجع سابق :سلطان، ناصر 11
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المؤلف  اسميمس فأما الثاني  مالياً، حرمان المؤلف من العائد المالي من استغالل مصنفه لاألو

بأنه الضرر الذي " :يمكن تعريف الضرر األدبيو، 1كما لو نسب غير المؤلف المصنف إليه

كاألذى الذي يلحق الشخص في اعتباره أو ما يمس  ةيصيب الشخص في مصلحة غير مالي

فنية،كذلك الحال هو الضرر الذي يقع على سمعة المؤلف أو مكانته الو" ،2"مشاعره وأحاسيسه

 من صور الضرر األدبي كما لوو ،3"بشأن عملية االستغالل غير المشروع للمصنفات المحمية

حد مصنفات المؤلف أو وضع صورة لفنان مشهور على إحدى السلع أضع شخص اسمه على و

  .4الرديئة

أو  أن يكون محققاً، أي أن يكون قد وقع فعالً :ولهاأ: الضرر عدة شروط  شترط فييو  

أي  أن يكون مباشراً،:ثانيهما .6تراخى وقوعه إلى المستقبل مكان حاالً أأسواء  ،5سيقع حتماًً

وهذه مسألة تقديرية لقاضي الموضوع  ،7نتيجة طبيعية للخطأ فال يمكن تحاشيه ببذل جهد معقول

أن  :رابعها .9لمن يطالب به أن يكون شخصياً، :ثالثها ،8الموضوع تبعاً لظروف كل مسألة

أن ال يكون الضرر قد  :خامسها، و10تضررلضرر حقاً مكتسباً أو مصلحة مشروعة للميصيب ا

ويكون الضرر الذي يصيب المؤلف ثابتاً على وجه اليقين إذا تناول أحد  ،11سبق التعويض عنه

                                                 
  .202ص ،مرجع سابق: سلطان، ناصر 1
المعـامالت المدنيـة لدولـة     الوجيز في شرح قـانون : مشيرا إلى عبد الخالق حسن احمد  203ص ،سابقالرجع الم 2

 .306ص 1988م وكذلك طبعة 1999 ـه1419دبي  مطابع البيان التجارية اإلمارات مصادر االلتزام
 .106ص ،مرجع سابق: القديري، عامر 3
 .1958ص مرجع سابق: أبو هيبة، نجوى 4
 .43ص ،مرجع سابق: ، عمروالفقي 5
محاضرات القانون : وانظر مصلح، علي ثابتاً على وجه اليقين والتأكيد،  ،309ص ،مرجع سابق: ، سهيلالفتالوي 6

   .الضرر الحاصل والمقطوع بحصولهالمدني المقارن 
يمثل النتيجة المباشرة و الطبيعية لإلخالل  ،204ص ،مرجع سابق: ، ناصروانظر سلطان ،309ص ،المرجع السابق 7

  . بااللتزام التعاقدي أو االلتزام القانوني باعتبار أن التعويض ال يشمل الضرر غير المباشر 
 .474، صمرجع سابق: كنعان، نواف 8
  .309ص ،مرجع سابق: ، وانظر الفتالوي، سهيل395ص ،مرجع سابق :، منذرضلالف 9

فال يستطيع الشخص أن يطالب بتعويض أصاب غيره إال إذا كان نائباً عن المصاب أو خلفاً عاماً له كالوارث وفي الحدود 

  .التي نص عليها القانون
  .389ص ،مرجع سابق :منذر الفضل، 10
  .399ص ،سابقالرجع الم 11
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ويجب أن يكون الضرر األدبي الذي يصاب به  ،"1حقوقه األدبية وظهر في شكل مادي محسوس

وتتحدد النتيجة ، لعدم الوفاء بااللتزامأي أن يكون نتيجة طبيعية به المؤلف ضرراً مباشراً 

  .2أن يتوقاه ببذل جهد معقولفي  لتزامفي االالدائن  يستطيع الالطبيعية بما 

وفي كال نوعي المسؤولية المدنية العقدية أو التقصيرية ال يسأل المدين إال عن الضرر  

ية عن الضرر المباشر المتوقع أما في المسؤولية ويتم التعويض في المسؤولية العقد ،3المباشر

والعلة في ذلك أن  ،فيتم التعويض عن الضرر المباشر المتوقع وغير المتوقع التقصيرية

دد مدى الضرر الواجب المسؤولية العقدية تقوم على العقد ولذا فإن إرادة المتعاقدين هي التي تح

ية العقدية عن الضرر المباشر المتوقع وغير إال أنه يتم التعويض في المسؤول ،التعويض عنه

  .4المتوقع وذلك في  حالة غش المدين والخطأ الجسيم

ضع معيار أحياناً و ويصعبغير المباشر  وتدق مسألة التمييز بين الضرر المباشر و

دقيق للتفرقة بينهما مما دفع بعض الفقهاء إلى القول بأنها مسألة ذوق وفطنة أكثر منها مسألة فقه 

راه من ظروف كل مسألة وقانون، وأنها مسألة وقائع يفصل فيها قاضي الموضوع تبعاً لما ي

األضرار األدبية مباشرة إذا  وتعّد .5ويكون فيها غير خاضع لرقابة محكمة النقض، على انفراد

  .6انصب االعتداء على أحد الحقوق الواردة في قانون حماية حق المؤلف

                                                 
فحق المؤلف في تقرير نشر مصنفه أو حقه في تعديله وتغييره أو حقـه فـي   "، 310ص ،مرجع سابق: لفتالوي، سهيلا 1

سحبه من التداول، وجميعها من حقوق المؤلف األدبية، ال  يتحقق الضرر في حالة االعتداء عليها إال إذا اتخـذ االعتـداء   

مة تبينه دون عناء، كأن يتولى الغير نشر المصنف أو يجري فيه شكالً محسوساً وبدا في صورة عمل مادي تستطيع المحك

ويعتبر الضرر في جميع هذه الحاالت محققاً حاالً، وليس وهمياً أو افتراضياً، ألن المحكمـة  . تعديالً أو يسحبه من التداول

 ."ع التثبت من وجوده وتملك تقديرهتستطي
 .اإلصدار الثالث. 1ط .ي األردني دراسة مقارنة بالفقه اإلسالميمصادر االلتزام في القانون المدن :سلطان، أنور 2

 .244ص ،2007 ،دار الثقافة :عمان
 .243ص ،سابقالرجع مال 3
 .245، صسابقالرجع الم 4
   .310ص ،مرجع سابق :سهيل والفتالوي، ،385-384ص ،مرجع سابق: منذر ،الفضل 5
 .310ص ،مرجع سابق: سهيل الفتالوي، 6
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في فرنسا على تعويض الضرر المادي الذي يصيب الغير  استقر الفقه والقضاءلقد  

إال أن الخالف ثار حول التعويض عن  ،1من القانون المدني الفرنسي 1382للمادة استناداً 

 على التعويض عن الضرر األدبي استناداً  استقر الفقه والقضاء الفرنسيوقد  الضرر المعنوي؟

  .3وبذلك أخذ القضاء المصري 2للقاعدة السابقة

 من قانون حق المؤلف البريطاني   6نجليزي أن نص المادة الفقه اإل يرىو

يتم قياس الضرر من وجاء في شرح تلك المادة أنه ، مل على الضرر المعنوي ضمنهاتيش1911

خالل الخسارة التي يعاني منها مالك حق الطبع والنشر نتيجة نقصان مبيعات عمله أو خسارة 

 V Smith 1905  الحصول عليه ، وقد قضت المحكمة في سابقة الربح الذي كان من الممكن

Hanfestaengl.  

إن حقيقة أن العمل الذي تعرض للقرصنة يمكن أن يسيء إلى العمل األصلي "   

تتحدث هذه السابقة و .4"يستحق األخذ باالعتبار عند تقييم درجة الضرر اًيعتبر أمرووسمعته 

عة العمل األصلي أليس الضرر المعنوي الذي يسيء عن الضرر المعنوي الذي يسيء إلى سم

  ؟إلى االعتبار والسمعة

حيث قامت صحيفة بإعادة إنتاج ترجمة   1914وفي قضية بايرن وشركة ستاتيست  

بلغت  نوتحويله إلى إعالن في الجريدة قام القاضي بتقييم األضرار حي المدعي لخطاب عام،
                                                 

تلزم من تسب بخطئه ضرر أصاب " من القانون المدني الفرنسي  1382المادة  ،305، صمرجع سابق: سهيلالفتالوي،  1

وأن هناك .  الغير بتعويضه عما لحقه من ضرر، تقرر قاعدة عامة في تعويض الضرر سواء كان الضرر مادياً أو أدبياً

 ".عضهبعض الحاالت التي تستطيع فيها النقود محو وإزالة الضرر كله أو ب
ولم تتردد محكمة النقض الفرنسية في الحكم بالتعويض عن الضرر األدبي ، 305ص ،مرجع سابق: ، سهيلالفتالوي 2

  .وانعقد إجماع المحاكم الفرنسية على ذلك
 1989لسـنة   1111، حكمت محكمة شمال القاهرة االبتدائية في القضية رقـم  105ص ،مرجع سابق: عامر ،القديري 3

سب إلى نفسه رسالة ماجستير منحتها جامعة القاهرة ونشرها ضمن سلسلة كتب تصـدر عـن دار نشـر    بإلزام صحفي ن

حكومية كبرى في مصر بل وتقدم بكتابه المزعوم للحصول على جائزة مالية في مسابقة أجرتها نقابة الصحفيين بأداء مبلغ 

  حكم غير منشور . ذلك ألف جنيه للباحثة لتعويضها عن الحق من ضرر مادي وأدبي من جراء  20
4 Copinger , W., A, . and Easton,  J., M,.: op.cit, p 199 

". the fact that the pirated work may have injured the reputation of any vulgarized the original is 
also a fact that may be taken into consideration in assessing the amount of damages. 

Hanfestaengl  V Smith 1905 1.ch 519 .                                                                                      
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 ايستون وأن مرجع كوبنجر  أرىو ،1قيمة الضرر لكنه لم يوضح كيف قام بحساب، باوند 150

ألحكام المجلة  اًخاص اًيعد حكم 1911من المراجع النادرة في شرح هذا القانون، كما أن قانون 

ال ضرر " ولية المدنية الواردة في قاعدةالقانون المدني العام مستندة إلى القواعد العامة للمسؤ

والفقه اإلسالمي يأخذ بالتعويض  )الضرر يزال(ية فقه وما تفرع عنها من قواعد" وال ضرار

نوي من المسائل التي أثارت تعتبر مسألة التعويض عن الضرر المعو .2عن الضرر األدبي

  ؟ صت على الضرر المعنويهل مجلة األحكام العدلية قد نف، جدالً

قاعدة الضرر يزال وشمولها التعويض عن  :في شرح للدكتور خالد شعيب بعنوانو

رر المعنوي يرجح الرأي القائل بنص المجلة على التعويض عن الضرر المعنوي في قاعدة الض

ال "وأصل قاعدة  ،الفقهية الكبرى ال ضرر وال ضرار الضرر يزال المتفرعة عن القاعدة الكلية

، الحديث تحريم الضرر ومنعه فيوجه الداللة  ،عليه السالم  حديث للرسول" ضرار وال ضرار

 إالاك رأيان حول التعويض عن الضرر المعنوي نوه ،3على نفي الضرر مطلقاً ويدل الحديث

فالنبي صلى اهللا  )ال ضرر وال ضرار(ى قاعدة عل اًيجيز التعويض مستند ينه أيد الرأي الذأ

، فكما ال يجوز إيقاع الضرر المادي معنوياً معليه وسلم قد نفى الضرر مطلقاً سواء أكان مادياً أ

ى القول أن مجلة وهناك رأي في الفقه العراقي يذهب ال ،4ع الضرر المعنويال يجوز إيقا

إذ أنها عدت الضرر  قد احتوت على صورة خاصة من الضرر المعنوي، ،األحكام العدلية

المتمثل برؤية محل النساء في حصن الدار والمطبخ والبئر هو ضرر معنوي يحكم بتعويضه 

                                                 
1  Copinger , W., A, . and Easton, J., M,.:op.cit,p 199  مقاضاة الحقوقية عند وقوع طرق ال 6المادة ،  وانظر

عد على حق الطبع والتأليف المحفوظ في أثر فيحق لصاحب الحق المذكور أن يلجأ إلى كافة طرق إذا وقع ت) 1(: اعتداء

المقاضاة التي يخوله أو قد يخوله إياها القانون فيما يتعلق بالتعدي على ذلك الحق كاستصدار أمر تحذيري أو أمر بالمنع أو 

ود للمحكمة تقرير النفقات التي يتحملها جميع الفرقاء يع) 2( .الحصول على عطل وضرر أو محاسبة المعتدي أو غير ذلك

 . في اإلجراءات المتعلقة بالتعدي على حق الطبع والتأليف
  .مرجع سابق: محاضرات في القانون المدني :مصلح، علي 2
امعة ج.مجلة الشريعة والدراسات اإلسالمية . قاعدة الضرر يزال وشمولها التعويض عن الضرر المعنوي :خالد شعيب، 3

تاريخ  www.moslimonline.com?page=detailes&id=402 من موقع  2008/ 75العدد  23الكويت المجلد 

  .239ص .صباحاً 9الساعة  5/7/2012الدخول 
 .254ص ،مرجع سابق :خالد شعيب، 4



185 

الضرر  كسند على التعويض عنالهادي قاعدة سد الذرائع  بن زيطه عبد األستاذيضيف و ،1عيناً

ل الضرر المعنوي إجماال بمسائ اإلسالميةالشريعة قد اهتمت و .المعنوي في الفقه اإلسالمي

وهو مرتبط ، في الفقه أصيلن مبدأ التعويض عن الضرر المعنوي مبدأ أ، ورأت وتفصيالً

نوي الذي تترتب عليه خسارة بين الضرر المع ويميز الدكتور خالد شعيب ،2الضرر إزالةبقاعدة 

لتعويض عنه بالمال كالضرر والضرر الذي ال يترتب عليه خسارة مالية فاألول يجب ا، مالية

حسب ما يراه القاضي من  أخرىوالثاني يجوز التعويض عنه ويجوز فرض عقوبة ، المادي

   .3مصلحة

ر األدبي الذي يصيب عوض عن الضر 1911أن قانون  السابقةقضية في ال ىأرو

وهذه سابقة رائعة تفتح الباب للتعويض عن الضرر  اًاإلنسان في سمعته لكنه لم يضع معيار

للمحكمة وفق القواعد العامة للمسؤولية التي وقد ترك تقديره  األدبي دون تحديد سقف معين،

  .تستوجب محو الضرر أو جبر الضرر

 : طرق التعويض: الفرع الثاني 

فإذا أمكن إزالة الضرر نهائياً بإعادة ، ر باختالف طبيعة المواد المتضررةالضر يختلف إصالح

عليه قبل وقوع الضرر كان التعويض تعويضاً عينياً في رأي األستاذ  تالحال الى ما كان

فالبد من ان أما في الحاالت التي يتعذر فيها التعويض العيني  ،..السنهوري وكثير من الفقهاء 

    .في هذا الفرع وهذا ما سأتناوله ،4غير نقدي مأكان نقدياً أسواء ، ض غيرهيصار الى تعوي

   
                                                 

رسالة دكتوراة منشورة مقدمة الى  .ة اإلدارة عن الضرر المعنوي في القانون العراقيمسؤولي :إسماعيل البديري، 1

الساعة  5/7/2012تاريخ الدخول www.thiqaruni.orglowtheises .تم الحصول عليها من موقع  2003.جامعة بغداد

 .من المجلة 1202أشار الى المادة  أيهذا الر ،94ص ،الخامسة عصراً
. دراسة لنماذج تطبيقية .تعويض الضرر المعنوي في قانون األسرة الجزائري والفقه اإلسالمي: عبد الهادي،بن زيطه  2

تم الحصول عليها من موقع  2006- 2005رسالة ماجستير مقدمة الى جامعة العقيد احمد دراية بأدرار

 www.4shared.com  56ص ،ظهراً 2الساعة  6/6/2012تاريخ الدخول . 
 .266- 265ص ،مرجع سابق :خالد شعيب، 3
 .311ص ،مرجع سابق :الفتالوي، سهيل 4
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  : العيني نفيذالت. 1

 عليه تما كانإلى  الحالعملية إصالح الضرر إصالحاً تاماً بإعادة " يقصد بالتنفيذ العيني

ني هو يذ العيوالتنف ،2التعويض العينيهناك من يطلق عليه اسم و ،1"اإلصابة أو الحادثقبل 

 ،3إذا استحال إعادة الحال إلى ما كانت عليه فال يلجأ إلى التعويض إالّ، األصل وليس التعويض

حسب نوع االلتزام يتخذ التعويض هنا صورة إلزام الشخص المعتدى تنفيذ عين ما التزم به و

عين من ، فإذا تعاقد الناشر مع المؤلف على طبع عدد متقصيرياً مسواء أكان عقدياً أالقانوني 

زائدة لبيعها لحسابه الخاص دون إذن من المؤلف فان التنفيذ العيني يكون  اًطبع أعدادوالنسخ 

مر بإعادة نشر يؤ، وإذا كان قد حذف فقرات أو أجزاء من المصنف 4برد العائد المالي المتحصل

ف من عن طريق سحب المصن جرى، وإذا كان االعتداء قد مصنف بعد إعادة هذه الفقرات إليهال

إتالف صور التنفيذ العيني  من، و5التداول يكون قرار المحكمة بإعادة المصنف إلى التداول

إعدام نسخ أو صور المصنف محل االعتداء أو جعلها غير المقلدة الذي يقصد به  المصنفات

   .6"صالحة لالستعمال أو العمل

  :التعويض غير العيني .3

يالً فقد يكون التنفيذ العيني مستح ،بة للتعويضالصورة الثانية الغال يعد التعويض بمقابل

   .7فيكون المجال األوسع لهذا النوع من التعويض ،أو غير ممكن في بعض الحاالت

                                                 
  .426ص ،مرجع سابق :منذر الفضل، 1
رسالة ماجستير مقدمة الى . ارنةالتعويض العيني دراسة مق :عويض العيني انظر لفته، نصير صباربالنسبة للتسمية الت 2

الساعة العاشرة  7/6/2012 تاريخ الدخولwww.minshawi.com تم تحميلها من موقع  2001جامعة النهرين العراق 

  .صباحاً
  .108ص ،مرجع سابق :القديري، عامر 3
   .1959ص ،مرجع سابق :أبو هيبة، نجوى 4
 .، مشيراً إلى سهيل الفتالوي108ص ،مرجع سابق :عامر يري،القد 5
  .458ص ،مرجع سابق :، نوافكنعان 6
  .193ص ،مرجع سابق :إسماعيل البديري، 7
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قيمة معادلة لتلك تضرر ن يدخل المدين في ذمة المأ:"ريق التعويضالتنفيذ بطويقصد ب

وقد يكون التنفيذ  ،1"ض هنا الى محو الضرر بل الى جبرهالتي حرم منها فال يرمي التعوي

يعتبر التعويض بمقابل نقدي األساس في و ،بطريق التعويض بمقابل نقدي أو غير نقدي

ألن للنقود وظيفة إصالح الضرر الناجم عن الفعل الضار مهما  المسؤولية عن الفعل الضار،

 من قانون حق المؤلف 49وهو ما نصت عليه المادة  ،2كان نوع الضرر مادياً أو معنوياً

مبلغ من بالحكم جاء  فإذا تعذر جبر الضرر وإعادة الحال إلى ما كانت عليه للقاضي .3األردني

 .4المال على سبيل التعويض للمضرور

 ،5على سبيل التضمين معين أمر ن تأمر المحكمة بأداءأ: التعويض بمقابل غير نقدييقصد بو

من القانون المدني  296/2وقد نص المشرع األردني صراحة على هذا المبدأ في المادة 

وشروط التعويض  ،7،ويتمثل بأن تأمر المحكمة بأداء أمر معين على سبيل التعويض6األردني

وقد يكون هذا التعويض خير وسيلة لمعالجة  ،وط التنفيذ العينيبمقابل غير نقدي هي ذات شر

ثل التعويض ، ويتم8في حالة االعتداء على أي مظهر من مظاهر الحق األدبي األدبيالضرر 

غير العيني في بعض الحاالت التي تكون من مصلحة المتضرر أن يطلب مثل هذا التعويض إذا 

 ،لحصول على مثل الشيء الذي أصابهلرأى أنه ال يستطيع بمبلغ التعويض الذي دفع إليه 

ن يطلب إتالف النسخ التي نشرت بدون إذنه أن يطلب من المحكمة أن أيجوز للمؤلف بدالً من و

أمر بإعطائه جميع النسخ أو بعضها حسب ما أصابه من ضرر أدبي وذلك في حدود ما يفي ت

وللمؤلف كذلك أن يطلب بيع النسخ لحسابه فمن باب  ،منها بتعويض عن الضرر الذي أصابه

                                                 
مطبعة : دمشق .2النظرية العامة لاللتزام ج :مشيراً الى محمد وحيد الدين سوار 327ص مرجع سابق :جمال هارون، 1

 .234، ص1981رياض 
 .428ا الفعل الضار والضمان فيه  صمشيراً الى مصطفى الزرق 328ص ،مرجع سابق :الجم هارون، 2
 .ن قانون حماية حق المؤلف األردنيم 49راجع المادة  3
 .1959ص ،مرجع سابق :، نجوىأبو هيبة 4
 .487شرح القانون المدني ص:سرحان  مشيراً الى عدنان 329ص ،مرجع سابق: جمال هارون، 5
  .من القانون المدني األردني 296راجع المادة  6
 .301ص 1مشيراً الى المذكرة اإليضاحية ج 329ص ،مرجع سابق: جمال هارون، 7
 .330ص ،مرجع سابق: جمال هارون، 8
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أولى أنه يحق له أن يأخذ هذه النسخ بقدر ما أصابه من ضرر كتعويض حيث أنها تتضمن 

  .1911من قانون  السابعةيه المادة ،وهذا ما نصت عل1ابتكاره

  : أسس تقدير التعويض. 3

التعويض  على المحكمة أن تراعي عند تقديروتقدير التعويض وفقاً للقواعد العامة يكون  

مل الضرر على عنصرين هما ما لحق به من خسارة وما تشيو، الضرر الذي أصاب المؤلف

 266قد نصت المادة و ،ؤولية التقصيريةالمسالتعويض عن الضرر في هذا في و2فاته من كسب

يقدر الضمان في جميع األحوال بقدر ما لحق المضرور " على أنه من القانون المدني األردني

  ".من ضرر وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار

أخذت أنها هناك قواعد يفهم منها  ّنأإال ، المجلة صراحة األحكام السابقة لم تتبّنو 

الضرر "و" ال ضرر وال ضرار"في قاعدة  فقد نصت ،التعويض عن الضرر في المسؤوليةب

، مع قواعد القانون المدني األردني، والضرر الحاصل والمقطوع بحصوله وهو يتفق "يزال

من القانون  6ففي شرح المادة ، نص على هذه القاعدة  1911أن قانون  نجليزيالفقه اإليرى و

س الضرر من خالل الخسارة التي يعاني منها مالك حق الطبع والنشر نتيجة نقصان قيا يكون

، وهنالك جزء آخر ضمن 3مبيعات عمله أو خسارة الربح الذي كان من الممكن الحصول عليه

السند القانوني ضمن  التي تعّد  7القانون يمكن للمدعي أن يبني ادعاءه بالضرر،من خالل المادة 

إن جميع النسخ المنتهكة للحق لعمل ما ": وجاء فيها ن أن يرتكز عليه من خاللهاالقانون لما يمك

يوجد فيه حق للطبع والنشر وجميع األجزاء التي وضعت بهدف إنتاج تلك النسخ المنتهكة سوف 

يمكن و تعتبر ملكاً لمالك حق الطبع والنشر إذا كانت متمتعة بحماية قانون حق الطبع والتأليف،

                                                 
 .315-314ص ،مرجع سابق: سهيل الفتالوي، 1
 .111ص ،مرجع سابق: عامر القديري، 2
3  Copinger   W, A, and .Easton, J. , M, : , op. cit.,  , p199     
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اإلجراءات إلعادة وضع يده عليها أو الستغاللها  ذب الحق المذكور باتخاأن يقوم صاح

     1.2...لمنفعته

عليها بمثابة تعويض للمؤلف إذا كانت صالحة  يحجزالنسخ التي تكون  أنيمكن و

لم يلزم المحكمة بمصادرة النسخ وإتالفها  1911فقانون  لالستعمال فليس من الضروري إتالفها،

 46نصت في المادة  التيوهذا يتفق مع اتفاقية تريبس ، المؤلف أن يأخذهاإنما جعل من حق 

للسلطات القضائية التصرف بالسلع خارج القنوات التجارية بما يضمن تجنب ": وجاء فيها منها

  ."إضرار بصاحب الحق أو إتالفها

 تحت هذه المادة يقاس الضرر بحيث يكون المدعى عليه مسؤوالً عن كل نسخة من كتابه

ن يقوم بدفع تلك األرباح التي كان من أالمباع كما لو كانت نسخة من كتاب المدعي نفسه و

على حساب األرباح   1911كما نص قانون  ،3الممكن أن يجنيها من بيع هذه النسخ

Account""، بحق  صليعالج من خالل حساب األرباح وهو عالج منصف عرضي فيما يت

 يمكنه أن يحصل على كل من حساب األرباح والخسارة أو لكن المدعي ال ،4اإلنذار القضائي

  .5الضرر الذي تعرض له المدعي نتيجة عملية التعدي

يراعى في تقدير التعويض شخص المؤلف واسمه وشهرته فيختلف االعتداء على و

ويختلف عن فنان في أول مشواره الفني  ،منه عن االعتداء على مؤلف مشهور مؤلف مغمور

فيراعي القاضي مكانة المؤلف الثقافية بالنظر للمؤلف في مجال اختصاصه  ،6رعن فنان مشهو

وقيمة المصنف األدبية وأيضا شهرته ومدى أهميته ومدى استفادة المعتدي من استغالل 

                                                 
  ترجمتي   1
2  199 Copinger , W., A, . and Easton,  J., M,.: op.cit,  p,   ، حقوق المالك تجاه النسخ المعتدى فيها  7المادة

على حقوقه تعتبر كافة النسخ التي وقع تعد بسببها وكل قسم مهم منها وكافة اللوحـات المسـتعملة أو المـراد اسـتعمالها     

نها، أنها ملك لصاحب حق الطبع والتأليف، إذا كان حق طبعها وتأليفها ال يزال قائماً، ويجـوز للشـخص   إلصدار نسخ ع

  .المذكور بمقتضى ذلك اتخاذ اإلجراءات إلعادة وضع يده عليها أو استغاللها لمنفعته
3 Ibid ., p200  per James , L.J., Pike V Nicholas 1870 , L.R .5ch.260    ، 
4      V Kirby 1803, 8 ves Hogg    Ibid., p200 

  Ibid., p200  5317-316ص ،مرجع سابق: ي، سهيلوانظر الفتالو.  
 .1959ص ،مرجع سابق: أبو هيبة، نجوى 6
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فتقدر  ،2مسألة تقدير التعويض مسألة وقائع يستقل بها قاضي الموضوع ّدوتع ،1المصنف

والظروف التي أحاطت بالقضية وجسامة الضرر الذي لحق  المحكمة التعويض تبعاً للمالبسات

  .3بالمؤلف

  : تي يمكن إثارتها لرد دعوى المؤلفالدفوع ال: الفرع الثالث

الدفع بالجهل التام بوجود حق الطبع والنشر في العمل األصلي وقت حدوث عملية إّن 

اء المعتدي البريء من إعف" :تحت عنوان 1911من قانون 8المادة عليه التعدي والمخالفة نصت 

إذا اتخذت اإلجراءات بشأن االعتداء على حق الطبع والتأليف "مسؤولية دفع العطل والضرر 

المحفوظ في أثر وادعى المدعى عليه في دفاعه بعدم علمه بوجود الحق المذكور في ذلك األثر 

التحذيري أو أمر فال يحق للمدعي أن يعمد إلى أية وسيلة أخرى للمقاضاة غير استصدار األمر 

عالماً  بالمنع بشأن االعتداء وذلك إذا اثبت المدعى عليه أنه في تاريخ وقوع االعتداء لم يكن

ولم تكن لديه أسباب معقولة تحمله على االعتقاد بوجود الحق ، بوجود حق الطبع والتأليف

ثبات ال بد من إوعليه إثبات البراءة وغياب اإلدراك كافياً للدفاع عن المدعى  ّدال يعو ."المذكور

توضيح هذه المسألة بشكل كبير في سابقة بايرن  جرى، وقد الجهل التام بوجود حق الطبع

  .4وشركة ستاتيست

                                                 
 .111ص ،مرجع سابق :عامر القديري، 1
طعن رقم  77رقم  2مشيراً الى محكمة النقض المصرية المكتب الفني العدد  317ص ،مرجع سابق: الفتالوي، سهيل 2

 .689ص 1958ة لسن 3عدد  230طعن  1958كذلك قرارها في  505ص 959لسنة  62
  .317ص ،مرجع سابق: ، سهيلالفتالوي 3
4 W, A, and .Easton, J. , M, :, op.cit, p203-204    ،  , Copinger  تتلخص وقائعها انه تم توظيف المدعي من

ترجمة وتلخيص خطاب لحاكم والية باهيا في البرازيل والذي كتب بلغة  من قبل مالك جريدة أخبار من اجل القيام بمهام

 تمت الترجمة من" كما يجب في الجريدة كالتالي  ةأجنبية تمهيداً لنشرها كإعالن ضمن هذه الجريدة ، لقد تم نشر الترجم

إعالن في جريدتهم والذي ، وشاهد المدعي هذا اإلعالن وحصل على الترخيص بنشره ك"اللغة البرتغالية من خالل بايرن

حصلت الجريدة مقابله على النقود على نحو واف وقد قاموا بإعادة إنتاج ترجمة المدعي بشكل حرفي وفي إطار التعامل 

اقترح المدعى عليهم انه لم يكن لهم شك بوجود أي حق للطبع " مع هذه القضية قال المستشار في المحكمة العليا بيلهيك 

لكن اإلعالن احتوى على تبليغ بأن المادة قد ترجمت من قبل المدعي واعترف شهود المدعى عليهم والنشر في اإلعالن 

انه كان هناك أساس ليشكوا بوجود حق للطبع والنشر في ترجمة المدعي ، موقف المدعى عليهم غير متعلق بحقيقة أنهم لم 

قيقة أنهم اعتقدوا بان حق الطبع والنشر كان مع حاكم يشكوا بوجود حق الطبع والنشر في الترجمة بقد ما كان متعلقاًً بح

 .تعليمات إعادة إنتاج الخطاب منه والية باهيا والذي حصلوا على
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بمجرد  حماية أي شخص يرتكب خطًألاً مصدرال تعّد  1911من قانون  8 المادة إّن 

ألنه ال يعرف أو ، بحيث يتصرف وكأنه مالك الحق فقط االدعاء بعدم معرفة وجود حق الطبع 

نه تحت هذا الخطأ يعطي نفسه الحق في ألال يشك بوجود حق الطبع والنشر في العمل األصلي، 

الم جريدة باست تطبيقات القضائية قامتحد الأفي و ،ال يعتبر مالك العمل اًنشر عمل يخص شخص

تالمهم بعد اسلها مالكو الجريدة بنشرها ودفعوا قام و، صورة من شخص ما من أجل نشرها

ويكونون على علم بأنهم  ضماناً بأن حق الطبع والنشر يخص الشخص الذي أرسل الصورة لهم،

لم يتلقوا معلومات صحيحة عندما يقدم ادعاء باألضرار الناتجة عن التعدي بشكل واضح وال 

ن ن يقولوا بأنهم لم يشكوا بوجود حق الطبع والنشر ولكنهم خدعوا فقط مأيمكن  لمالكي الجريدة 

  .1قبل الشخص لذا فهم ال يملكون أي دفاع بناء على أساس الجهل بوجود الحق

األساس الوحيد  ،ود ما لم يقم الدليل على عكس ذلكمن المعروف أن حق الطبع موجو 

إما أن مدة الحماية قد انتهت أو أن الناسخ اعتقد أن العمل ليس ذو  العتبار المدعى عليه بريئاً،

  .2ن يكون خاضعا لحق الطبع والنشرأهمية بحيث تخوله أل

  : الحماية الجنائية لحق المؤلف: المطلب الرابع

، فالقانون الجزائي بما يفرض من عقوبات الجنائية مكملة للحماية المدنية تعد الحماية

فالقانون ، 3صارمة يترك في نفوس الناس قوة الزجر والردع لكل من يعتدي على حق المؤلف

الحبس المقيد للحرية والغرامة التي تتضمن المعنى الجزائي وليس وضع أحكاما تصل إلى 

ا األفعال التي تشكل جرائم يعاقب عليه 1924وهذا ما نص عليه قانون . 4المعنى المدني للغرامة

  .في توفير هذا النوع من الحماية وهذا يعكس اهتماماً مبكراً، القانون في المادة الثالثة منه

                                                 
1 W, A, and .Easton, J. , M, : , op.cit., p204    ، . , Copinger   
2 Ibid, p204   
 .209ص ،مرجع سابق: ناصر ،سلطان 3
  .سابق نفسهالالمرجع  4
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على العقوبات المفروضة على األعمال  1924سنة قانون ثة من نصت المادة الثاللقد  

 نجد  تخفيضها حيث جرىكما أن العقوبة الواردة في المواد  ،على حق المؤلف التي تعد اعتداًء

حذف هذا  ثم جرى  قضي الحبس مع األشغال الشاقة أو الغرامة ،يكان  1911النص في قانون 

  . 19241 قانونالنوع من األشغال في 

أحكام هذه المادة ال تجحف بما ": على أن 1924 قانونمن  6فقرة / 3أكدت المادة وقد  

لصاحب حق الطبع والتأليف من حق في إقامة دعوى حقوقية للمطالبة بعطل وضرر أو بخالف 

  .2"ذلك مما يخوله إياه القانون للتعدي على حقوق الطبع والتأليف

  :ؤلفأوجه االعتداء على حق الم: لالفرع األو

    :اآلتيونوضحها على النحو 

 :بيع المصنف أو تأجيره أو تداوله .1

يعد القيام ببيع أو تأجير أو تداول مصنف متمتع بالحماية دون إذن مسبق من المؤلف 

مشروطة بأن  إال أن هذه المادة، 3مه القانون ويعاقب عليهيجّر ،غير مشروعو اًمحظور عمالً

ن هذا الحق أو ،قواعد التداول العادل يع أراد أن يؤكد ويرسوكأن المشر، يكون لغايات التجارة

تحقيق الربح من منه إنما القصد ، الغير مضر باالستغالل العادي للمصنف األصلي ال يعد اعتداًء

جير هنا لم يشترط لتأاللبيع أو  عّدأن النص المشتمل على التجريم نص أ رىأو. خالل التجارة

ما هو فن نإ صور الجرائموضع قواعد عامة لم يحدد  1924ونانرى أن قأو ،لغايات التجارة

مجرم من العقاب الوبذلك يفلت  جريمة وال عقوبة إال بنص حسب مبدأ ال نجليزي،إتشريعي 

                                                 
باستثناء الفقرة الرابعة التي  1911بفقراتها الثالثة األولى من قانون 11في المرسوم تطابق المادة  3المادة  يالحظ أن 1

إال أن هذه الفقرات  ،بالنسبة لألعمال الموسيقية 1902 تحدثت عن االستمرار بالعمل في فالعقوبات المفروضة في قانون

 ه بكلمة فلسطين/3تم استبدالها في م 1911من ق 11/3ة في مبها اختالف حيث تم استبدال كلمة المملكة المتحد
  .ترجمة درايتون 2
   .213ص ،مرجع سابق: ناصر ،سلطان 3
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كيف ستعرف  :مفادههنا قد يثور تساؤل والمستحدثة في القانون،  لصوربحجة عدم النص على ا

  ؟العرضبيع أو التأجير أو قيق النتيجة التؤدي إلى تح صورةأي و ؟الصور

وذهب الفقه المصري إلى أن جريمة التقليد تشمل االعتداء على حقوق المؤلف األدبية " 

شارك في تقليدها بل ين لم إمل بيع المصنفات وإدخالها إلى مصر أو العكس وتوالمالية كما تش

فس االتجاه الذي أخذ به وهو ن ،القطر المصري مع العلم بالتقليد يكفي مجرد البيع أو اإلدخال في

  .1"نجليزيالقانون اإل

  : العتداء على حق المؤلف إلى أربعةيمكن تقسيم أنواع او

  .وأ )النسخ التي وقع االعتداء عليها(من يصنع النسخ المنتهكة   .1

  .أومن يوزع هذه النسخ    . 2

  .2األشخاص الذين في حيازتهم أي لوح معدني لغايات صناعة نسخ منتهكة   . 3

   .3أشخاص تسببوا ألي عمل محفوظة حقوق بأدائه علناً  . 4 

 : جريمة التقليد: الفرع الثاني

على تقليد لمصنفات محمية بما  ،تتمثل جريمة التقليد في أي فعل من شانه أن ينطوي"

وجريمة التقليد ال تقتصر على من يعتدي على الحقوق . 4"يشكل اعتداء على حقوق المؤلف

ة الثانية التي اعتبرت حق ذلك من نص المادوتمتد لتشمل الحقوق المعنوية  المالية للمؤلف بل

ن أي اعتداء على الحق المادي للمؤلف أ رىأو ،إن كان منشوراً وفي تقرير النشر .....المؤلف

                                                 
والمتيـت، أبـو    434ص ،مرجع سـابق : مشيراً إلى السنهوري، عبد الرزاق 321ص ،مرجع سابق: سهيل الفتالوي، 1

 .149ص ،مرجع سابق: اليزيد
2 213 Copinger   W, A, and .Easton, J. , M,: , op.cit. , p    

مشـيراً إلـى سـابقة      R.Baldoli 1913 The defendant was convicted of having in his possession 
acinematograph film for the purpose of  making  an infrining copy  

3 Ibid ,p213  
 .214ص ،مرجع سابق :ناصر سلطان، 4
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سواء بالتعدي على عمل منشور بأي وسيلة كانت نسخ أو تصنيع أو عرض علناً بل تمتد لتشمل 

على  فعندما نّص ، كذلكيحمى أن الحق األدبي  رىأو، يد مصنف أو عملإعداد لوسيلة لتقلأي 

هل ، وق عنه من التعديل والسحب واألبوةحق تقرير النشر فهو يشمل كل الحقوق التي تنبث

  .؟يتصور أن ينسب شخص ما مؤلفاً إليه وال يتم محاسبته

 : التقليد إلى ركنين أساسيين وهما وتنقسم جريمة

   :المادي: الركن األول. ا

ه وقوع التقليد ، بإتيان الجاني فعال يتحقق بل الركن المادي في جريمة التقليديتمث" 

ن يكون أ، ويستوي لقيام جريمة التقليد 1"على حق المؤلف وبما يشكل اعتداًء، للمصنفات المحمية

دولة، تقليده داخل ال جرى التقليد لمصنف في داخل الدولة أو لمصنف منشور في خارج الدولة و

ويشترط في جميع الحاالت علم  ،تصديرهابوتتم الجريمة كذلك باستيراد مصنفات مقلدة أو 

ن عّد كل من يؤدي سباقاً حي 1911ع في قانون ويعتبر المشّر .2الجاني بأن المصنف مقلداً

ويعتبر مقلداً باستثناء األداء الخاص، فالمشرع فتح الباب ..عتداء على المصنفالمصنف علناً ا

  .اسعاً ليمتد ليشمل الوسائل الحديثة المتطورةو

ن أأي ، يتمتع بالحماية اًتقع عليه جريمة التقليد مصنف الذيويجب أن يكون المصنف 

 فال حماية لعمل ال أخالقي أو ال، ا النظام العامومنه، يكون مستوفياً للشروط التي يتطلبها القانون

، ويجب أن يكون استخدام المصنف 3القانون فمثل هكذا عمل ال يعد مشروعاً في نظر، ديني

فلو  ،ليس مما نص القانون على استثنائه من الحماية العتبارات المصلحة العامة كالتداول العادل

ال يعد مرتكباً نص عليها القانون قام أي شخص بالتداول العادل وفق الشروط والمعايير التي 

  .لجريمة التقليد

                                                 
 .214ص ،ابقمرجع س :ناصر  سلطان، 1
 . 215ص،  سابقال مرجعال 2
3 Copinger   W, A, and .Easton, J. , M, : , op.cit , p72 No copyright in a libellous ,  immoral or 

obscene work”  .                                                                                                                          "  
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   :الركن المعنوي. 2

، ويتخذ ي لدى الفاعل عند ارتكاب الجريمةبتوافر القصد الجنائ ركن المعنويال يتحقق

ي يقوم على عنصري اإلرادة ، الذلجريمة صورة القصد الجنائي العامالركن المعنوي في هذه ا

وال ينتفي القصد الجنائي لدى ، المقلد سيء النية صيعتبر الشخ، فبمجرد وقوع التقليد والعلم

ويخضع ذلك لتقدير  بل ال بد من إثباته،، فحسن النية ال يفترض .1ه حسن نيتهالفاعل إال بإثبات

... وهذا ما سار عليه القضاء المصري، ،ال رقابة لمحكمة النقض عليه فيهامحكمة الموضوع و

ويتحقق الركن المعنوي للجريمة إذا نشر المقلد المصنف معتقداُ أن هذا المصنف قد آل إلى الحق 

 ّديعمن هذا األمر  المقلد عدم تحقق، إذ إن حمايته في حين أنها لم تنقض بعد مدةالعام بانقضاء 

  .2مما يوجب مسؤوليته الجنائية ،مهمالً إهماالً  شديداً

 :ةتحديد العقوب: الفرع الثالث

في سبيل تحقيق حماية قانونية فعالة ورادعة لكل من تسول له نفسه انتهاك حقوق 

جملة من العقوبات المنظمة قانوناً لتطبيقها  إقراركان البد من  ،داعياإلبالمبتكر في نتاج ذهنه 

وقد نصت التشريعات على نوعين من العقوبات . ن يدان بأي انتهاك لحقوق المبتكرم لعلى ك

ونشر الحكم ، وتضم المصادرة، أو الغرامة والعقوبات التكميلية/التي تضم الحبس و األصلية

ع في القانون حدد المشّروقد  ،3تعلق بحالة العودتما أوردت أحكام ك ،ق وغيرهاغالالقضائي واإل

و لم يكتف بفرض عقوبة واحدة على المقلد وإنما  ،وبة الواجب الحكم بها على المقلدالعراقي العق

بعيداً عن هذه  1911ولم يكن قانون  .4أجاز للمحكمة أن تصدر عقوبات تكميلية بحقه

 .التشريعات هذا ما سأتناوله

  

                                                 
  .215ص ،مرجع سابق :ناصر سلطان، 1
 .339-337ص ،مرجع سابق :سهيل الفتالوي، 2
 .83، صمرجع سابق: رشاد توام، 3
   .340ص ،مرجع سابق :سهيل الفتالوي، 4



196 

  :العقوبات األصلية .1

أساسيتين أغلب التشريعات الوطنية على عقوبتي الحبس والغرامة كعقوبتين  أجمعتلقد    

وقد نص كل من المشرعين  ،1تصدران بحق المعتدي في الجرائم الواقعة على حق المؤلف

أ /51في المادة  األردنيعلى عقوبتي الحبس والغرامة وقد حدد المشرع  واألردنيالمصري 

الغرامة فتكون ما بين  أما ،وال يزيد على ثالث سنوات أشهر 3قوبة الحبس بما ال يقل عن ع

حدود عقوبة الحبس بأن ال يقل عن  181المصري في المادة وحدد المشرع . 6000-  1000

جنيه  10000- 5000كون ما بين الغرامة فت أما، احد ولم يذكر حد أقصى لمدة الحبسشهر و

المقلد الذي عقوبة ليزي جنالقانون اإلحدد و  ،2إلخالل بأي عقوبة أشد، وذلك مع عدم امصري

عد للبيع أو أبقصد التجارة أو  3المصنف أو عرضه أو بيعه أو استيراده أو توزيعهقام بتقليد 

مالً عن كل نسخة جرى التصرف بها خالفاً لهذه المادة على  250التأجير يعاقب بغرامة قدرها 

وإذا تكرر الجرم يعاقب الغرامة أو ، مسين جنيهاً في المعاملة الواحدةن خأن ال تزيد الغرامة ع

  .1924 قانونمن  3الحبس مدة شهرين وذلك حسب نص المادة 

  :العقوبات التكميلية .2

التبعية لم تكتف التشريعات الوطنية بالعقوبات األصلية إنما جاءت بجملة من العقوبات 

عادة تمكين الشخص قصد منها يوالتي تتمثل في التدابير التي  ،4لتكمل الغاية من إقرار العقوبة

عليه قبل  تالمتضرر من الحصول على تعويض عادل وكاف وإعادة الحال الى ما كان

يجوز للمحكمة أن تحكم بها إذ  ،6وقد نص المشرع اإلماراتي على عقوبات تكميلية، 5االعتداء

جب ، إذ ي40في المادة  لى عقوبات تبعيةونص ع ،7على الجاني الى جانب العقوبات األصلية
                                                 

  .493ص ،مرجع سابق :نواف كنعان، 1
  .84ص ،مرجع سابق :رشاد توام ، 2
  340ص ،مرجع سابق :سهيل الفتالوي، 3
 .86، صمرجع سابق: رشاد ،توام 4
  .493ص ،مرجع سابق :نواف كنعان، 5
  .39نص المشرع اإلماراتي عجز المادة  ، 224ص ،مرجع سابق :ناصر سلطان، 6
 .39و 38و 37نص على العقوبات األصلية في المواد  224ص ،سابقالرجع الم 7
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تتمثل في المصادرة على المحكمة أن تحكم بها على الجاني الى جانب العقوبات األصلية المقررة 

أجاز المشرع الجنائي للمحكمة أن تحكم بمصادرة "وقد  ،1الحكم ونشر واإلغالق واإلتالف

 من 3/3فنصت المادة  ،2"تكابهااألشياء المضبوطة التي حصلت من جريمة أو استعملت في ار

يجوز للمحكمة التي تتخذ اإلجراءات أمامها سواء أدين ": على ذلك وجاء فيها 1911قانون 

المتهم المزعوم أم لم يدن أن تأمر بإتالف جميع النسخ واللوحات الموجودة في حيازته والتي 

بالتصرف على الوجه الذي أو تسليمها لصاحب حق الطبع والتأليف ى لها أنها مقلدة أو باءيتر

  .تستصوبه

                                                 
 .225-224، صمرجع سابق :ناصر سلطان، 1
 .342ص ،ع سابقمرج :سهيل الفتالوي، 2
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  : لخاتمةا

كونها لال يزال موضوع حق المؤلف من الموضوعات التي تحظى باالهتمام واإلعجاب، 

ذاك الذي يعّد  ؟مرتبطة باإلبداع الفكري اللصيق بشخص اإلنسان، فكيف بحماية حقوق المبدعين

تلك  هتمام والعناية بتناولاالوجدير بالباحثين  .من موضوعات الساعة عالمياً ومحلياً

مشكلة أساسية  بها في ظل اإلحاطة، وجدير بهم عليها باالهتمام واإلقبالالموضوعات بالدراسة 

 1911أن قانون  لألسفو همعضبعدم معرفة الكثير من الدارسين لهذا القانون بل يعتقد أال وهي 

  . يعرفون شرح بعض مواده همقلة قليلة من، وهناك ملغي أو غير سار

في ، وذلك 1911عالم قانون أن أبرز م ةًحاولت جادإطار تناولي لهذا الموضوع وفي 

ن النظام المطبق أ نجد في إطار المدرسة الفرنسية،و ،شكل عامه بظل قلة الدراسات التي تناولت

ومن ضمنها قانون  ،يتم تناوله في كثير من الدراسات في فلسطين من العهد البريطاني لم

من القوانين التي يشهد لها بالتطور والتميز والتجديد في  1911أن قانون  أرىو، 1911

 اًعام اًضع معيارالتي تنجليزية المدرسة اإليمثل القانون ألن هذا مضمار حماية حقوق المؤلفين، 

على اولت الحرص وقد ح. ويترك للقاضي حرية أكثر في تكييف الوقائع ومواكبة المستجدات

بذلك في نصوص القانون واجتهاد  ةمستعين 1911لف في ضوء قانون ترسيخ مبادئ حق المؤ

  .         الفقه وأحكام القضاء

، بعضها أشار إليها غيري وبعضها جديد صت من هذه الدراسة بمجموعة نتائجوخل

  .لت إليه من خالل البحث والمدارسةوص

لى قانون الضوء بشكل كبير ع من أوائل الدراسات التي سلطتهذه الدراسة  ّدتعو

أن هذه المدرسة  أحد نجليزية، وال ينكر يمثل المدرسة اإل هذا القانون الذيفهي تشرح  ،1911

  : تلتقي معها في وشأناً عن نظيرتها الفرنسية  ال تقّلوجديرة باالحترام، 

 هو  يتمتع بالحماية يجب أن يكون مبتكراً واالبتكار ليس العمل التافه إنماالذي المصنف  .1

خاصة أن القضاء له دور في توضيح ، ولقضائها اجتهادات معتبرة ،مبدع الخالقالعمل ال
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على معيار  تطبيقاتهاقد اشتملت ، ولكانت متميزةالتي النصوص واجتهادات المحاكم 

 Macmillan V Cooper ضد كوبر ليانماكم قضيةففي  البصمة الشخصية للمؤلف

أن المصنف يتمتع بالحماية إضافة اعتمدت معيار البصمة الشخصية للمؤلف  1923سنة 

   .يجب أن يكون أصيالً مبتكراً ليس مجرد نسخ  ليتمتع بالحمايةو

نه رفض ذلك وعبر أإال  1911من مشروع قانون    Originalقدم طلب لحذف كلمة و .2

األول من الكل الذي نه أو، من عقله يكون بإحساس أنالعمل المبتكر يجب حقيقة  نأ

وأنتج التركيب  أوهو الذي أنش، ابر ألجل الموضوع المكتوبث، وقد دأب على نفسه

إذا لم يكن عقله لم ينتج التركيب إنما عبر عنه بشكل جديد أو صاغها في و) التشكيل(

 .اإلسالمي تعريف االبتكار في الفقهمنطبقاً مع  وجدته قدقالب أو شكل جديد و

من حيث العرض أو الترتيب أو  االبتكار ال يعني الخلق التام للمصنف، إنما يكون نسبياً .3

الجهد المبذول كالترجمة أو غيره، ويخضع تقديره إن كان موجوداً من عدمه لسلطة 

القاضي التقديرية ، ويشترط لحماية االبتكار أن يكون مشروعاً غير مخالف للنظام العام 

ال حماية ومنها الدين واآلداب العامة واألخالق، فال حماية للعمل الشائن أو اإلباحي و

يتسع المجال لعرضها في  النجليزي سوابق متميزة م القضاء اإلوقّد، لعمل ال ديني

 .الرسالة

 inدونغا ضد شركة صحيفة الياد قضية ففي ، متميزةتطبيقات م القضاء البريطاني قّد .4

Donghue v. Allied Newspaper Ltd 1938  لذي الشخص ا”القاضي فارول قرر

متقدم للقضاء  وقفم يعبر عنها بشكل مادي وهذاو ........يمتلك فكرة إبداعية

م ل والفكرة المجردة  كما لم يحمِ، لم يحصر اإلبداع بأي لون ، إذ البريطاني يسجل له

أن المشرع  وجدتوقد  ، Brilliantإنما استخدم مصطلح ، يحم الفكرة التافهة أو العادية

اء متفقاً معه في كثير الفرنسي بل ج نظيرهلم يكن بعيداً عن  1911البريطاني في قانون 

 .Kenrick v. Lawrencecoقضية الفكرة المجردة في يكل منهما ال يحمف، من األمور

 .ال يوجد حق مؤلف للفكرة المجردة نهأالمحاكم أثبتت و   1890
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بمنتهى الدقة أن المؤلف هو صاحب الحق األول في  1911المشرع في قانون  حدد .5

 هذا يدلو، الجماعي ومصنفات التاج البريطانيباستثناء المصنف حقوق طبعه وتأليفه، 

وقد اجتهد القضاء البريطاني في سوابق متميزة ، على أن المؤلف هو الشخص الطبيعي

تطرق القانون للمؤلف بأنه وفي تحديد وصف المؤلف تركزت حول مفهوم االبتكار، 

كما عرف المؤلف شخصاً ، 5/2المالك األول للحقوق على المصنف وذلك في المادة 

 5طبيعياً واستثناء تنصرف إليه الحقوق في المصنف الجماعي ومع ذلك أبقى في المادة 

، كما تطرق للمؤلف بالنص على القرينة ...للمؤلف الموظف لصحيفة حق تقييد النشر

 ...واعتبرت الناشر نائباً عن المؤلف 6/3القانونية التي نصت عليها في المادة 

؟ هو حق مزدوج حسب المذهب المزدوج هلف، دماً بالنسبة لطبيعة حق المؤلفتقكان م و .6

 ؟نه من الحقوق الشخصيةأأم ؟ وهل حق ملكية؟ نه حق واحد حسب النظرية الموحدةأأم 

 Copy rightوبدا ذلك من نصوص القانون، ، طبيعة خاصة اواعتبرت حق المؤلف ذ

is personal property "، الحقوق القابلة لالنتقال إلى الدائنين، فيهذا بدوره يؤثر و 

لكن المصنفات غير المنشورة ال تنتقل  فحق الدائنين ينتقل على المصنفات المنشورة،

ألن هذا الحق ذو طبيعة شخصية ال يملك الدائنين  للدائنين بالرغم من إفالس المؤلف،

 ،ؤيته قبل النشرإنهاء مؤلفه أو ر في أي حال من األحوال إرغام أو إجبار المؤلف على

 .رس القضائي في حالة إفالس المؤلفوال ينتقل هذا الحق للدائنين أو للحا

ولم  ،فلم ينص على الشكلية كشرط لحماية المصنف، باتفاقية بيرن 1911تأثر قانون  .7

معرفة  اإليداع إنما الهدف من يرتب حرمان للمؤلف من الحماية في حالة مخالفتها،

ولذلك رتب ، وهو مقرر لمصلحة المؤلف، شوب نزاع عليهخ المصنف في حالة نتاري

بينما القانون األردني كان قد نص قبل تعديله على ، فقط الغرامة عن التأخر في اإليداع 

 .لم يتم إيداع المصنف إنعدم سماع الدعوى 

وقد الثانية تضمن القانون أيضا نصاً على التداول العادل أو االستخدام الحر في المادة  .8

وإنما ، لم يشترط النسخة الخاصة الواحدة نق على بعض النصوص الحديثة حيتفو
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النسخة الخاصة   تستخدمللدراسة الخاصة وهو يترك لتقدير قاضي الموضوع وقد 

وأرسى قواعد  ،غير عادلٍاستخداماً  تستخدموفي بعض األحيان قد  عادالً اًاستخدام

 .الستخدام الحر أو التداول العادلا

على أشهر التقسيمات المعروفة في زمنه متأثراً باتفاقية  1911في قانون عونص المشر .9

ن تكون أنه اشترط أإال  ،...األدبية والفنية والتمثيلية عمالفقد نص على األ، بيرن

في فلسطين عند  اًيكون المؤلف فلسطينياً أو مقيمأن منشورة وان لم تكن منشورة اشترط 

لف وال يكون إال جعله ال يكون إال بعد وفاة المؤوتطرق للترخيص الذي  ،صنع العمل

 .العمل المنشور على الحق المالي

حتى يتمتع بحماية  فلم يشترط أن تكون مسجلة، صنفات الشفويةللمالمشرع  وتطرق .10

اشترط مثلما  ،In Nicolas v. Pitman 1884سابقة للقضاء البريطاني ففي  القانون،

 .1911لقانون  اًمتقدم اًموقف المشرع المصري في قانونه وهذا يعد

إن لم نجد أنه ففي المادة األولى ، ينص على الحقوق األدبية  1911ون تضح أن قانإ .11

وفي الفقرة التي تليها اعتبر أن له  يكن العمل أو المصنف منشوراً فحق تقرير نشره،

لتي الحق الحصري في الترجمة أو بمعنى أن المصنف ال يعتبر منشوراً إال بالطريقة ا

الحق اللصيق  الفقيه بوكرفه ف الحق األدبي كما عّروعّر ،نشر بها المؤلف مصنفه

قابل للتنازل أو التصرف فيه أو الحق الطبيعي الفطري أو البشخص اإلنسان غير 

لم يكن العمل  إن، ام وقد نص عليه في المادة األولىالعرفي كما يعرف في القانون الع

، منشوراً إال حسب ما نشره المؤلف برت العمل ال يكونمنشورا فحق تقرير نشره، واعت

واعتبر هذا الحق غير  عندما نص على طرق استغالل العمل التي حصرها للمؤلف،

على المؤلفات  17ونص في المادة  قابل للتنازل عنه للغير أو التصرف أو الحجز عليه،

واعتبر هذا الحق  المنشورة بعد وفاة مؤلفيها وتحدثت عن المؤلف الذي يترك وصية،

نشور التي تحدثت عن المصنف الم17ينتقل إلى الورثة أو الموصى لهم بموجب المادة 
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لألثر بالنسبة  19في المادة ...ونصت على الحق في منع تعديل العمل، بعد وفاة المؤلف

 .في الحقوق المجاورة

زوجة ان خذ بالمفهوم الواسع لالشتراك، وجعل للأكما أنه عرف المصنف المشترك و .12

الشرع اإلسالمي أعطى للمرأة  أنشاركت زوجها الحق المالي على حصتها، رغم 

 .  عام 1400المتزوجة ذمة مالية مستقلة قبل أكثر من 

الذي  األمر  Hanfstaengl V Smith 1905وعوض عن الضرر األدبي في سابقة .13

ن الفقه أف وكي )الضرر يزال(العدلية في قاعدة  األحكاموجدت له سنداً في مجلة 

كان لقواعده الفقهية السبق في النص على التعويض عن الضرر المعنوي  اإلسالمي

                               .باالستعانة بمراجع الفقه العراقيوذلك 

ضيف أن هذا القانون وأ ،حق المؤلف وليس حق الطبع والنشر ترجمته 1911قانون  ّنإ .14

لألسف الترجمة الرسمية المعتمدة لروبرت هاري و ،االهتمام الذي يستحقه للم ين

نتج عن صعوبة وربما ، قة في الترجمةالدعدم  ون كان بها أخطاء بالحذف أودرايت

 التعامل مع القانون، إضافة لعدم رجوع معظم الدراسات القليلة التي تناولت الموضوع

مانة العلمية استدعت البريطاني نفسه فاألإلى القانون أو عدم تطرقها أو شرحها للقانون 

وقد تقدمت بطلب ، ن أترجم ترجمة ذاتيةأكتب هذه الرسالة في أكثر من سنة وأ أن

األمانة العلمية تجعل طالبة تصلح من وراء ولتسجيل مالحظاتي على ترجمة درايتون، 

 .المترجم المعتمد لقوانين حكومة عموم فلسطين

  .وهو موقف متقدم وق المجاورةالحق ىعلى حق األداء العلني وعل 1911نص قانون  .15

مشروعة أو اللمصنفات غير اونص على الحماية اإلجرائية والحق في المصادرة لنسخ  .16

وللمحكمة التصرف بها حسب ما تراه مناسباً  14المواد المستخدمة لإلنتاج حسب المادة 

قانون ياها الوغير ذلك من اإلجراءات التي يخوله إ" ليس دائما اإلتالف، ونص على كلمة

وهذا أفضل ، اءات على سبيل المثال وليس الحصربمعنى أنها إجر، "أو قد يخوله إياها
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 82أن المشرع المصري في قانون حماية حق الملكية الفكرية رقم  إذأنواع الصياغة 

 .1911وهو موقف متقدم لقانون ، نص على غير ذلك من اإلجراءات 2002لسنة 

  : التوصيات

ن اهللا أودع فيه طاقات كامنة من ألمية في اإلنسان البشري بالحرص على التن صيأو -1

الممكن استثمارها لما فيه نفع البالد والعباد، من خالل سياسة تشريعية مقرونة بتعاون 

لفنون امن السلطات األخرى لتوفير مناخ اإلبداع بمسابقات علمية في جميع  مجاالت 

  .وسائل المتاحة والممكنةبتعاون شعبي وحكومي وبجميع الطرق والووالعلوم 

لمن يثبت انتحاله أو تثبت عليه سرقات  اعتماد نظام صارم في الجامعات،ضرورة  -2

ر مادة الملكية الفكرية وصي بتقري، وأعلمية، ومالحقة ومعاقبة من يثبت تورطه

 .ماجستير ملكية فكريةرسائل نظام  وباعتماد

خاصة حق المؤلف، فهي بو، عاتهامام بالملكية الفكرية وموضوالدارسين باالهتأوصي   -3

 .من الموضوعات التي لم يطرق الكثير بابها

بدراسة معمقة لقانون حق المؤلف قبل المطالبة بإصدار أي قانون جديد، خاصة أن هناك  -4

متطور قياساً لسنة و جيد  و راٍق 1911أن قانون  علماً إلصدار قانون جديد اً توجه

ينة، كما أن اجتهاد المحاكم البريطانية يعتبر متقدماً من الممكن إضافة مواد معوإصداره، 

 . فصل أنواع الصياغةأووجدته من ويضع معايير مرنة مضبوطة 

إلى اإلبقاء على هذا القانون فهو يوحد شقي الوطن في الضفة الغربية وغزة، إضافة  -5

 . في كثير من المسائل اًعام اًيضع معيار، وهو تطوره
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  عقائمة المصادر والمراج

  المصادر: أوالً

  القرآن الكريم

  :القوانين

تم سريانه على فلسطين بموجب مرسوم  1924لسنة  16قانون رقم قانون حق الطبع والتأليف 

 .1924\3\21من  ملكي حيث وضع موضع العمل في فلسطين اعتباراً

  . 1911لسنة  46قانون حق الطبع والتأليف رقم 

تاريخ من الجريدة الرسمية ب 63نشر في العدد  2005ة لسن 23رقم  ،قانون التنفيذ الفلسطيني

يعمل به بعد ثالثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة  .172وحسب المادة  27/4/2006

  .الرسمية

 2645من العدد  2نشر هذا القانون في الصفحة  1976لسنة  43القانون المدني األردني رقم 

  .1976\8\1الرسمية الصادرة بتاريخ في الجريدة 

من عدد  684م وتعديالته، منشور على الصفحة 1992لسنة  22رقم قانون حق المؤلف األردني 

  .م16/4/1992بتاريخ  3821الرسمية رقم  الجريدة

المصري منشور بعدد  حقوق الملكية الفكرية حماية بإصدار قانونم 2002لسنة  82قانون رقم 

  .م2002يونيه  2، في )22(الجريدة الرسمية، رقم 

في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة نشر ھذا  2002لسنة  7قانون االتحادي اإلماراتي  رقم ال

  .11ص 383القانون في الجريدة الرسمية رقم 
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 41/قانون حماية حقوق المؤلف في السعودية صدر هذا النظام بموجب المرسوم الملكي رقم م

بتاريخ  3959ددها هجري ونشر بجريدة أم القرى في ع 2/7/1424بتاريخ 

هجري من موقع  23/7/1424

www.shabab.netforums/index.php?showtophic  

سبتمبر  19جريدة الرسمية في ونشر في ال 2003أغسطس  30وقد نشر هذا القانون بتاريخ 

لقانون المذكور في الجريدة الرسمية أم القرى بتاريخ ، وقد نشر النظام التنفيذي ل2003

 country –keyمن موقع 2004أغسطس  2ودخل حيز النفاذ في  2004يونيو  4

=1208&lang =ar  www,agip.com /Agip-country –main page .as px ?   

 من موقع  .3/4/1999الصادر في  75قانون حماية الملكية الفكرية واألدبية رقم 

Ar.jurisipedia.org/index.php/ واألدبية –الفكرية –الملكية  –حماية -قانونib)(  

  Copy right , Design and Patents Act 1988 1988قانون الملكية الفكرية البريطاني 

As amended .this came into force in August 1989 , for the most part save 
some minor provisions that were brought into force in 1990 and 1991. 

من موقع   en. Wikipedia .org/wiki/copoyright –law-of-the united kingdom . 
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  . 2002. دار الكتب القانونية: لمحلة الكبرىا
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  .2006. المكتب الجامعي الحديث: اإلسكندرية. حماية حقوق الملكية الفكرية :طلبة، أنور

  .2002. دار النهضة: القاهرة.ط.ب. السلطات األدبية لحق المؤلف: عبد الحميد، عاطف

الحماية القانونية لحق المؤلف والحقوق المجاورة في ظل قانون حماية : عبد السالم، سعيد سعد

  . 2004دار النهضة : القاهرة.2002لسنة  82حقوق الملكية الفكرية رقم 

بدون بلد  . 1طالحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية على شبكة االنترنت : عبد اهللا، عبد اهللا

  .       2008. دار الجامعة الجديدة. نشر

دار : القاهرة. النظام القانوني للنسخة الخاصة من المصنفات المحمية: العوضي، عبد الهادي

  . النهضة العربية

الجمهورية : بغداد. المؤلف المعنوية في القانون العراقي دراسة مقارنةحقوق : الفتالوي، سهيل

  .  1978العراقية وزارة الثقافة والفنون، 

   1958 األنجلومصرية: مصر. 1الكتاب األول والكتاب الثاني  ط حق المؤلف: القاضي، مختار

تاب واألدباء رابطة الك: غزة. ط.ب. حقوق المؤلف في التشريع الفلسطيني: القديري، عامر
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المؤلف  في شأن حقوق 2002لسنة 7مالحظات في القانون االتحادي رقم : خاطر، نوري حمد
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Abstract 

 Our study handled the lawful protection for the author's right in 

Palestine from the prospective of the law of the right of the British printing 

and authorship issued in 1911 and applied in Palestine according to 1924 

decree which entered execution in 1934 after being published in Palestine. 

This study aimed at deepening the civil protection for the author's right in 

Palestine in the shade of a common belief which is the non existence of law 

concerned in the author's right applied in Palestine or the absence of 

validity and feasibility for this law as an old one since its issue. 

 This study aimed at answering the following inquiries. 

 What is the extent of the lawful protection which the creative author 

enjoys in Palestine? In the shade of an old British legislation applied in 

Palestine and is this protection sufficient or will there be a necessity for 

issuing a new law? 

 This study handled the author's right protection which is considered 

the most prominent of nations in creativity and Excellency, and their 

incitement on the rights, freedoms and firing the atmosphere for the free 

thinking without fear in order to establish the real civilizations. 

 What cares us is the lawful protection for the author's right in 

Palestine and the lawful methods for achieving this protection. This subject 
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hadn't been hit by the researcher much in his study in the shade of the 

British 1911 law applied in Palestine according to a decree in 1924. I 

divided the study subject into there main chapters within a comparison 

between the 1911 law and the Jordan and Egyptian laws. 

 In the first chapter, I sought the significance of the author's right 

from its definition and division into two main searches. The first includes 

the quiddity of the author's and its division into two main demands The 

first: I handled the lawful nature for the author's right. In the second, the 

ineffectual work in general. Also in the second research: the author's 

intellectual deeps and divided into two main demands instead of the 

protection. The second: the author is the owner of the intellectual deep, and 

in it. I handled all what bad proceeded. It was shown that the intellectual 

deep to be inventive as occurs in the text of the first article and the first 

paragraph of the law which secured the creative deep. After it had been 

clear of Driton's official credited translation, the word original had been 

eliminated that led to defect in the meaning, and it was shown that the 

concept of creativity in 1911 law and the jurisdiction applications might 

conform with the concept of creativity in the French system which is the 

author's personal finger-print and creativity conditions to be legal as there 

is no shameful protection or immoral or non-ethical or non-religions 

 An addition to this condition must be added to be placed in a 

classified form whatever the method expression may be. And it had been 

clear that it protects all classifications, and it had been defined. Some of the 

classifications as an example in the art and technical classifications. 

 And it had been clear that the author' in the origin is the creative 

human being but it is an exclusion that may lead to the abstract person. 
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There are images to the author ascribed that the author in article of the law 

and there was an error in Driton's translation as he translated collection 

wok dropped the law reader in confusion. How can the law define the 

collective work twice. One in article 3/16 and another in article 35. And 

once he conditions to be indispensable and another to be separable. It had 

been clear the error in Driton's translation it was attributed to the original 

text which showed that 1911 law included the correct author's principles, 

and the collection classifier principles, and the law trend he does not 

acknowledge to the abstract person but only exclusion as an author. In the 

text, the legislative joint author expressed, while in article 35 defined on 

the collective classifier, and the law included the employed author's 

principles. 

 I reached to the nature of the author's right that is a double right, and 

the past jurisdiction principle of 1911 law and of the 1911 texts. In the first 

article, it concentrated on the right of publication attacked to the author's 

financial right. 

 In the second chapter, I sought for the author's right. I divided it into 

two main demands. The first: the significance of the moral right and its 

peculiarities. The second: the authorities of the moral right. The second 

research: the author's financial right which I divided into two demands. The 

first is the author's financial right and peculiarities. The second the methods 

of the classifier's exploitation, and I reached to that the author's right 

includes two rights. The first: to the human's friendship which is 

indispensible ceding. And neither oldness nor detention. And it is 

considered perpetual and known within the general rules in the common 
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law countries and the 1911 law defined in the most moral rights in 

publication determination right in the articles one and two. 

 The third chapter: As for the lawful protection for the author I 

divided it into two main chapters. The first: the limits of the author's right I 

divided it into two main demands. The first, the protection period for the 

classifications. The second the intellectual right's outside the protection 

limit. But in the second research, I divided it into four main demands. The 

first depository. The second the proceeding protection. The third the 

objectivity. The fourth the criminal protection. It was clear to me that the 

general rule for the period of the classifications protection was fifty years 

after the author's death. But there were exclusions like the images from the 

history passivity and other special proceedings. I reached to that there were 

rights outside the protection limit listed inside the idiom of the just trading 

and it was seen that the 1911 law emanated from the school of the general 

law puts a general criterain for the just trading unlimited in a restricted 

extent like the Arabic legislations. And through my study to the second 

research, it was clear that 1911 law determined the depository and it didn't 

make the lawful protection pledged with it affected by Bern protocol. For 

the civil protection its principles included kinds of time preceding 

protection and the objectivity in the origin of right. In the sixth article of 

the 1911 law it included a special definition. If right of printing and 

authorship the owner of the mentioned right could resort to all ways of 

judgment that the law entitled him the concerning the aggression on that 

right. This means that any protection granted by the law either the law of 

printing and authorship or the law of the civil and trading judging 

principles. In the same definition, I mention the procedures for example, 
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and in the civil protection, the 1911 law compensated the moral harm in 

incident proceeded the 1911 law and in the applications for the 1911 law, 

and in the criminal protection the law granted the protection to the Initiated 

deeps, and incriminated any aggression falls on the author's right. Then at 

last it include the most conclusions and recommendations and suggestions 

that I reached to through this thesis.         



 




