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 شكر وتقدير

وكفى والصالة والسالم على نبينا المصطفى )صلى هللا عليه وسلم( وعلى الحمد هلل 

 نهجهم، وبعد: آله وصحبه ومن ارتضى وبعد 

إلددى هددذا الموندد  لنيدد  شددهادة  الوصددول بغيددةالتعددب والسددهر رحلددة شدداقة تخللهددا بعددد ف

حتاجه الذين أمدوني بك  ما ي األكارمالماجستير، فإن الكلمات تتيه في وصف الشكر ألساتذتي 

طالب العلم، وأخص منهم بالذكر األستاذ الدكتور مهند عزمي أبومغلي الذي صاحب هذا العم  

 بالتقويم واإلرشاد.

كمددا أشددكر األسددتاذ الدددكتور فددالق محمددود الشددماب الددذي أكرمنددي برحابددة صدددره وكددرم اسددتقباله 

 الدالم لي ولطلبة العلم في هذا الجامعة من دون تضجر أو مل .

م مدد ددكر الددوافر، لمددوافقتهم علددى ملناقشددة هددذه الرسددالة، وعددر  وأتقددد  ن األسدداتذة األجددالل بالش 

دليم، أعضدال  دك  الس  مالحظاتهم ال تي َستلسهم في إثرال محتواها، وتجويد فحواها، وإخراجها بالش 

كتور اللجنة ملتمث    محمد أبوالهيجدال رليسدا  لدكتور واألستاذ ا مهند أبومغلي مشرفا  لة باألستاذ الد 

  نال  المساعدة مشرفا  خارجيا . واألستاذ الدكتور للجنة المناقشة

كر إلدى أسداتذتي ال دذين تعل مدت علدى أيدديهم ونهلدت مدن موفدور معدارفهم.  وال يفوتني تقديم الش 

عال.  كما أشكر اإلخوة األصدقال والزمالل، وك   من مد  يد العون والد 
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 ردني والعراقي المعنوي للمؤلف في التشريعين األ  الحماية المدنية للحق

 عداد إ

 محمد رضا علي 

 شرافإ

 أ.د مهند عزمي ابو مغلي

 الملخص

تناول الباحث الحماية المدنية للحق المعنوي للمؤلف، بما يتمتع به دهذا الحق من  

 تهعدم قابلي وأيضالحجز عليه، ل تهلتصرف فيه، وكذلك عدم قابليل تهخصائص تتمثل بعدم قابلي

بسلسلة من الحقوق  تمتعللمؤلف ي معنوي والحق ال للتقادم، تهإلى الغير، وعدم قابلي نتقاللال

والعراقي، كحقه في تقرير النشر ونسبه المصنف إليه  األردني ناالمعنوية التي كفلها المشرع

والتعديل والسحب من التداول  ودفع التعدي على المصنف من قبل الغير، وكما اشترط القانون 

عنصر االبتكار وظهوره إلى الوجود بشكل مادي ن يتوافر في المصنف محل الحماية بأ

محسوس، وكذلك نطاق الحماية المدنية على الحق المعنوي للمؤلف، ومن دهي المصنفات التي 

تكون محمية في ظل القانون، وكذلك المصنفات التي ال تشملها الحماية المدنية، وسبل الوسائل 

 صيب بضررأفي حال  تمتع المؤلفيا المدنية والجزا  لمن تعرضت حقوقه إلى االعتدا ، كم

بوقف االعتدا  والمطالبة المحكمة المختصة  لىإ جرا  االعتدا  على مصنفه أن يلجأ

ن الحق المعنوي للمؤلف دهو صلة تربط أ: ، منهانتائجدة عإلى وتوصلت الدراسة  .بالتعويض

 أيضاللمؤلف، ودهو  ثبات العائديةإوتعطيه صالحيات وسلطات تهدف إلى  ،بمؤلفه مصنفال

ن الحق المعنوي يسبق وجوده الحق ألالقانونية عن الحق المالي،  اسلطة مغايرة في طبيعته



 ك
 

ن من دون الحق المعنوي ال يوجد دهنالك حق مالي، لما يتمتع به دهذا الحق من أالمالي، ذلك 

الحماية المدنية للحق المعنوي والمحافظة عليه يزيد  وثيق بينه وبين الحق المالي، ألن ارتباط

 من النفع المالي للمؤلف.

 المدنية، الحق المعنوي، المؤلف. الكلمات المفتاحية: الحماية
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Abstract 

 This research discusses civil law protection of authors’ moral rights, which are 

characterised by not being subject to alteration, expropriation, transferability to 

others, or expiration. The author has a number of moral rights that are guaranteed by 

Jordanian and Iraqi legislators, including the rights of publication, attribution, 

modification, withdrawal from circulation, and protection against violation by others. 

The law has also stipulated that works that are subject to protection must involve 

creativity and must have materially come into being. Furthermore, civil law defines 

the scope of the protection of moral rights and defines which works are covered by 

this protection. It defines the civil and criminal legal options available to anyone 

whose moral rights are violated, and it gives authors whose interests are harmed the 

right to seek compensation through an appropriate court. This study has a reached a 

number of conclusions, and one among them is that moral rights are a relationship 

that links the author to their work, giving the author the power and authority to prove 

the work’s attribution to the author. It has also concluded that moral rights are distinct 

in law from financial rights. Moral rights come into being before financial rights, 

because without moral rights there are no financial rights; the latter is closely tied to 



 م
 

the former. The civil law protection of moral rights increases the financial benefits of 

the author.  

Keywords: civil law protection, moral rights, author 
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 األولالفص  

 خلفية الدراسة وأهميتها

 أوال : المقدمة

والتدبير، واستطاع بعقله البشري تطوير  بملكة العقليتمّيز اإلنسان عن بقية المخلوقات 

وقتنا الحاضر، عصر العلم إلى  أفكاره وبلورتها ابتدا ا من اكتشاف اإلنسان البدائي النار

الفكرة والتكنولوجيا ولما كانت الفكرة ثمرة الجهد العقلي لشخص معين كان ال بد من حماية دهذه 

وحده. فاقتضت العدالة أن تكون دهنالك حقوق للمؤلف على مجهوده العقلي إليه  ونسبتها

 هرت الحاجة الُملحةمن يعتدي عليه، لذا ظ ومسا لةوالذدهني، وحقه أيضاا في حماية دهذا الحق 

وعليه الفني الُمبتكر تحت مسمى حقوق المؤلف، أو  األدبيأو  توفير الحماية لإلنتاج العلميإلى 

وضع منظومة تشريعية خاصة، ُتوّفر لهم إلى  ألمر حماية دهؤال  المبدعين والمخترعين تطلب

ا، وال يقف عند حدود أن اإلنتاج الفكري أصبح يروج عالميإلى  الحماية الكافية، والسبب يعود

دولة أخرى، واألغاني إلى  الكتاب يطبع في دولة وُيصّدرأو  دولة معينة بحد ذاتها. فالمصنف

واألشرطة ُتنتج في دولة وُتوّزع في دولة أخرى، كذلك األمر مع البرامج التلفزيونية وبرامج 

ل البشرية جمعا  شريكة الحاسوب وشبكات اإلنترنت، فكل دهذا التقدم التكنولوجي والمعلوماتي جع

أن سبب نهوض الحضارات تقع على عاتق المبدعين  باإلضافة إلى، في اإلنتاج الفكري 

لذا ُتعّد فرنسا من أّول الدول التي حظيت بادهتمام توفير الحماية القانونية لحقوق  والمفكرين،

م،  (1777)ر عام المؤلف، وقد كان أدهّمها المراسيم الّستة التي صوردها الملك لويس السادس عش

وقد اعترفت بأّن دهذه المراسيم حقوق ملكية أدبّية للمؤلف. وقد أدرك المشرع بعد الثورة الفرنسية 

أدهّمّية االعتراف بحقوق المؤّلفين حيث صدر على أثر ذلك أول مرسوم خاص لحقوق المؤلف 
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تشريعات على ، وبعد ذلك ُأبرمت عدة اتفاقيات على الصعيد الدولي ووضعت (1)(7911)سنة

الصعيد الداخلي، أما على الصعيد الدولي فقد ُأبرمت اتفاقيات متعددة األطراف في مجال الملكية 

، والهدف (2)(8861)بيرن( لحماية المصنفات األدبية والفنية عام)األدبية والفكرية، ومنها اتفاقية

والفنية. وكذلك اتفاقيات  األساس من دهذه االتفاقية حماية حقوق المؤلفين على مصنفاتهم األدبية

( 1995)تربس( التي دخلت حيز التنفيذ عام)الجوانب المتصلة من حقوق الملكية الفكرية المسماة

، حيث بلغ عدد الدول التي صادقت على ( م1999)التي صادقت عليها معظم الدول في عامو  م

 .3( دول عربية9)( دولة منها351)االتفاقية

كانت أدبية أم فنية حمايته واجبة، ليس على الدولة بعينها وإنما لذا فإّن المصنفات سوا  

على جميع دول العالم، وأّما على الصعيد الداخلي فقد أولت التشريعات العربية ادهتماما كبيرا في 

حماية حق المؤلف، منها التشريع األردني والتشريع العراقي، أما التشريع األردني فقد كان قانون 

حين صدور قانون خاص لحماية حقوق إلى  ماني دهو الذي يعالج حقوق المؤلفحق التأليف العث

قانون حماية حق المؤلف( الذي ُألغي )(1991)( لسنة11)المؤلف، حيث صدر القانون رقم

( 41)بموجبه قانون حق التأليف العثماني، وقد جرى عليه تعديل بموجب القانون المعدل رقم

، وعلى أثر ذلك  (تربس )األردن لمنظمة التجارة العالمية (، وذلك تمهيدا النضمام1998)لسنة

(. أّما المشرع العراقي الذي أصدر قانون خاص 1999)نوفمبر عام 1في  انضمامهاأعلن رسميا 

 (4)لغي بموجبه قانون حق التأليف العثماني.أُ (. والذي 9711)( عام3)لحماية حقوق المؤلف رقم

 (.1114)( لسنة83)المنحلة( رقم)سلطة االئتالفتعديل عليه بموجب أمر آخر  حيث جرى 

                                                           
االردن، دار الثقافة -، عمان1، ط53ص(، حق المؤلف النماذج المعاصرة لحق المؤلف ووسائل حمايته، 2002كنعان، نواف) (1)

 للنشر والتوزيع
 لبنان، –، بيروت 1، ط15في القانون المقارن، ص  ( الملكية األدبية والفنية والحقوق المجاورة دراسة2000مغبغب، نعيم) (2)
 .3، ص 2كنعان، مصدر سابق، هامش رقم  3
 ،44سابق ص رجع كنعان، م (4) 
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الحق المالي. إذ و وحقوق المؤلف مصنفة على نوعين، دهما: الحق المعنوي أْي األدبي.          

إّن دهنالك صلة شديدة بين الحّقين، ذلك أن الحق األدبي يسبق وجود الحق المالي، وأن الحق 

 ُيمكن أن يكون دهنالك حق مالي من دون الحق األدبي ُيشّكل الجدار األساس للحق المالي، فال

المطالبة بأي  له لم يمارس حقه األدبي ويقوم بنشر مصنفه ال يمكن إذااألدبي؛ ألن المؤلف 

حقوق مالية. ودهنالك حقوق مجاورة لحقوق المؤلف كحقوق فناني األدا  في أدائهم، ومنتجي 

التلفزيونية. مع ذلك ظهرت مشكلة  عة في برامجهاذا التسجيالت الصوتية، وحقوق دهيئات اإل

الحق المعنوي للمؤلف في بداية وضع الحماية القانونية للمؤلف، حيث أعطوا األدهمية الكبيرة 

مما للحق المالي من دون الحق المعنوي. وعلى أثر ذلك حصلت تجاوزات كثيرة على دهذا الحق 

 وعدم كتمانه.استعمال غير مشروع للمصنفات بحجة نشر العلم إلى  البعض دفع

 

 ثانيا : مشكلة الدراسة

تكمن مشكلة الدراسة في بيان مادهية وحدود الحماية المدنية للحق المعنوي للمؤلف في 

وبيان  تى يعد الحق المعنوي محمي او فاقداا الحماية القانونيةوممجال األعمال األدبية والفنية، 

 الجزا  القانوني المترتب عند اإلخالل في الحماية. 

 

 هدف الدراسة ثالثا :

محاولة رصد الّثغرات القانونية في مجال الحماية المدنية لحقوق إلى  تهدف دهذه الدراسة

الفكري للمؤلف ضرورة من ضرورات العصر اإلبداع  المؤلف األدبية والفنية، على اعتبار أن

 النحو اآلتي:الحالي في مختلف ميادين الثقافة والعلوم، ويمكن تلخيص أدهداف الدراسة على 
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بيان مدى الحماية القانونية التي منحتها التشريعات القانونية مع الوقوف على قرارات   -1

 المحاكم القضائية للتغلب على أوجه القصور التشريعي. 

 توضيح وسائل الحماية المدنية للحق المعنوي للمؤلف. -1

 للمؤلف. بيان اآلثار القانونية التي ترتبها الحماية المدنية للحق المعنوي  -3

 

  رابعا : أهمية الدراسة

تنبع أدهمية دهذه الدراسة من األدهمية ذاتها التي تحظى بها الملكية األدبية والفنية، وتتجلى       

المدنية أدهمية الدراسة الحالية في وقتنا الحاضر على الصعيدين: المحلي والدولي. فتوفير الحماية 

أن إلى  باإلضافة ولحقوقهم؛ثابة الضمان لهم المعنوي ودور النشر للمصنفات يكون بم للحق

المؤلف ليس بمعزل عن المجتمع وإنما دهو في احتكاك دائم، ويجب تأمين الحماية المدنية الكاملة 

مصنفه. وكذلك دور النشر الذي يمنح أو  له ولمصنفاته، ودفع أي اعتدا  قد يتعرض له المؤلف

 لهم 

بيان مادهية الحماية المدنية للحق المعنوي للمؤلف، وعليه، فأدهمية دهذه الدراسة تظهر في 

ما  إذاانعكاس ذلك على البعد االقتصادي للدولة، إلى  والطبيعة القانونية له بما يضمن بالنتيجة

توفرت الحماية المدنية للحق المعنوي المؤلف بشكل يضمن وجود منظومة قانونية بحماية مصنفه 

 الفكري. 
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 خامسا : أسئلة الدراسة

 يمكن تلخيص أسئلة الدراسة كما يأتي: 

 والمؤلفون؟ المعنوي للمصنفات. ما مدى الحماية المدنية فيما يتعلق بالحق 1

  الممنوحة للمؤلف؟وسائل الحماية المدنية  . ما1

 . ما اآلثار المترتبة على الحماية المدنية للحق المعنوي للمؤلف؟3

 

 سادسا : حدود الدراسة

 الدراسة من اآلتي:تتكون حدود دهذه 

الحدود الموضوعية: ستكون الحدود لهذه الدراسة في حقوق الملكية الفكرية، وبالحق  -1

 المعنوي للمؤلف بشكل خاص في تعريفه، وخصائصه، والحماية القانونية له.

 الحدود المكانية: ستقوم بتسليط الضو  على التشريعين العراقي واألردني مع التعزيز ب -1

 ات القضائية.والقرار األحكام 

الحدود الزمانية: ستتناول الدراسة بحث الحماية المدنية للحق المعنوي للمؤلف للمّدة    -3

 .ين االردني والعراقيق المعنوي في التشريعالزمنية التي أصدر فيها قانون حماية الح

 

 .1114( لسنة 13)قانون حماية حق المؤلف األردني المرقم •

 .1114( لسنة 83)العراقي رقمقانون حماية حق المؤلف  •
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 سابعا : محددات الدراسة

سوف تكون محددات الدراسة في التشريعات األردنية والعراقية مع بيان موقف القرارات 

 القضائية.

 

 ثامنا : مصطلحات الدراسة:

 تشمل الدراسة مجموعة مصطلحات، دهي:  

  (1)المعنوي: دهو الذي يحمي شخصية المؤلف من خالل مصنفه. الحق-1

 ينسبأو  : الشخص الذي يبتكر المصنف، ويعد مؤلفا للمصنف من يذكر اسمه عليه،المؤلف-1

 (2)عند نشره، باعتباره مؤلفا له ما لم يقم الدليل على غير ذلك.إليه 

 (3)العلوم.أو  الفنون أو  مبتكر في مجال االدبإنتاج  : كلالمصنف-3

المصنف سوا  أكان مؤلفا أم ناشرا أم طابعا أم اإليداع القانوني: إلزام أصاحب الحق على  -4

إحدى الجهات إلى  أكثر من المصنف المنشورأو  موّزعا في حاالت معينة بتسليم نسخة

 (4)الّرسمّية كالمكتبات الوطنية.

 

 

                                                           
 .30،31 القانونية، صفحة، دار الكتب مصر-القاهرةالحق األدبي للمؤلف على القواعد العامة للعقود،  ر(، أث2008)ابراهيم، محمدأبو  (1)
 .7 للطباعة، صفحةمصر، شركة ناس  –(، حماية الملكية الفكرية، القاهرة 2015)طلبة، أنور (2)
الكتب والدراسات  ، مصر، دار( حماية حقوق الملكية الفكرية في دول الخليج العربي، اإلسكندرية2016يوسف، أمير فرج) (3)

 .80العربية، صفحة 
شارع  المكتبة القانونيةالعراق، -، بغداد1طمقارنة، القانونية لحقوق المؤلف دراسة  ة(، الحماي2008بكر، عصمت عبد المجيد) (4)

 .135المتنبي الصفحة 
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 قسمين:إلى  ينقسمد  النظري والدراسات السابقة: و تاسعا : األ

، ومشكلتها، وأدهميتها، وأدهدافها خلفية الدراسةاألول  في الفصل يتناولحيث  : األد  النظري:أوال

السابقة، وذكر  عن الدراساتوأسئلتها، وبيان مصطلحات الدراسة، وحدوددها، ومحدداتها ولمحة 

الحق أّما الفصل الثاني: فسيسلط الضو  على مادهية   .المنهجية التي اتبعنادها في الدراسة

المعنوي  المدنية للحقالحماية  عن نطاقن التكلم للمؤلف. وأما الفصل الثالث سيكو  المعنوي 

ما أ .للمؤلف وأثاردهاويأتي بعده الفصل الرابع حيث سيتناول وسائل الحماية المدنية  .للمؤلف

 النتائج والتوصيات والخاتمة. سيكون فيهالفصل الخامس 

 

 ثانيا: الدراسات السابقة:

ت السابقة غير كافية وغير بعد البحث في نطاق دهذا الموضوع لوحظ بأن الدراسا 

   يأتي:كما  هابعضإلى  دناهأفي متعمقة ضمن دهذا الصدد ونشير 

 غير منشورة()ماجستير ، رسالة الحماية اإلجرالية لحق المؤلف دراسة مقارنةالدراسة األولى: 

 إشراف،(، محمد المأمون أبو رمان، 1114)كلية الدراسات الفقهية والقانونية، جامعة آل البيت

 أنيس نصير.

وقد خصص الباحث موضوع الرسالة على الطرق اإلجرائية لحماية الحق المعنوي والمالي من 

أمام القضا  والخصومة وتحديد الحقوق اإلجرا ات  وقتية(، وطرق القيام بهذا)إجرا ات تحفظية

 عدم جواز الحجز على الحقإلى  التي يجوز لدائني المؤلف الحجز عليها، كما تطرق الباحث

األدبي للمؤلف، وخص الحق المالي بالحجز فقط، ولم يتناول الباحث بشكل موسع الحماية 
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 اآلثار في بيانه الدراسة سيكون ن فرق دهذأال إالمدنية وإنما بشكل ضيق وإلى جز  منها. 

 للمؤلف.المترتبة على الحماية المدنية للحق المعنوي 

رسالة  دبي من التداول دراسة مقارنة،حق المؤلف في سحب المصنف األالدراسة الثانية: 

(، محمد محمود سليمان المشاقبة 1111)غير منشورة(، كلية القانون جامعة آل البيت)ماجستير 

 سامر الداللعة. إشراف،

وقد تناولت الرسالة جانبا واحدا من الحقوق المعنوية للمؤلف، أال ودهو سحب المصنف من 

إشكالية خصوصا عندما يتنازل المؤلف عن الحق المالي التداول، وما يثير دهذا البحث من 

للناشر. فكانت فحوى الرسالة دهي طرق التعويض العادلة للناشر، واألساس الذي تستند عليه 

وإنما  ،الحماية القانونية للحق المعنوي إلى  لتحديد دهذا التعويض. ولم يتطرق الباحث دراسته

الحماية  ستقوم ببيانإال أن دهذه الدراسة اقتصر على صالحيات وخصائص الحق المعنوي. 

 القانونية للحق المعنوي للمؤلف بشكل أعمق وأوسع ودهذا ما سيتم التركيز عليه في دراستنا. 

  

 منهجية الدراسة عاشرا: 

تعتمد دهذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، الذي يقوم على أساس تحليل 

و  قانون حماية حق المولف في التشريع االردني وكذلك قانون حماية نونية في ضالنصوص القا

الصادرة وفق أحكام دهذه  القضائية وباالستعانة باالجتهاداتالعراقي، حق المولف في التشريع 

 القواني
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 الفص  الثاني

 ماهية الحق المعنوي للمؤلف

شيا  غير ملموسة بل أإلى  ن الحق المعنوي للمؤلف من الحقوق الفكرية التي تعودإ

ودهذه الطبيعة جعلت  ،لذلك فهو يتمتع بطبيعة خاصة تميزه عن غيره من الحقوق  ؛معنوية أشيا 

ن غالبية الفقها  اختلفوا إ وعناصره، حتىدهذا الحق يصعب شمله بتعريف وافي يبين خصائصه 

ا للحق فتعري ، ومرد ذلك كون التشريعات لم تعطعلى نحو واضح في بيان مفهوم دهذا الحق

وقد كان آلرا  الفقه واجتهادات القضا  دور في محاولة تعريف الحق المعنوي  .المعنوي للمؤلف

دهو تعريف بالحق المعنوي األول  مبحثينإلى  ن الباحث سيقوم بتقسيم دهذا الفصلأال إ للمؤلف،

 . للمؤلف وطبيعته القانونية والمبحث الثاني خصائص الحق المعنوي للمؤلف وعناصره

 المبحث األول

 تعري  الحق المعنوي للمؤلف

ف وعليه يستطيع التصر  ،ن الرابط بين الفرد واألشيا  دهي الملكية بشكل عامإ 

فهي  .ي نحن بصدددها دهي الملكية الفكريةما الملكية التأ األشيا ،واالستعمال واالستغالل لتلك 

صور مادية تعبر عن عمال وابتكارات تنفصل وتتجسد في نتاج ذدهني تعود لشخص على أ 

 . (1)ذدهنهإنتاج  من ألنهاإليه  شخصه وملكيته وقدراته وتظل منسوبة

 .معنوي اآلخر  والجانب ،مادياألول  الجانب الحقوق،ن حقوق المؤلف له جانبان من أو 

                                                           
االسكندرية، ص ، التقصيرية والمسؤولية العقدية في القانون المدني دراسة تأصيلية مقارنه ة(، المسؤولي2004العمروسي، انور) (1)

63. 
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ساسي في حقوق المؤلف الذي يرتكز على معيار األدبي يشكل العصب األأو  فالحق المعنوي 

نوي للمؤلف على التصاق ن الحق المعأو  للفرد،االبتكار والذي يبرز المهارات الشخصية 

 .(1)بدياأحقا  أيضا دالتنازل عنه ويعأو  يمكن للحق المعنوي الحجز عليه ذ البشخصية اإلنسان إ

 المطلب األول

 للمؤلفتعري  الحق المعنوي لغة واصطالحا 

ومن ضمن دهذه الحقوق حق معنوي منحه القانون للمؤلف  نسانتتعد الحقوق التي يتمتع بها اإل

 الحق المعنوي الذي يتمتع به المؤلفوفي البداية علينا تعريف الحق كمصطلح ثم تعريف 

 الحق لغة :األولالفرب 

  :لقد ورد للحق معاني كثيرة منها 

 .(2)"َوَتْكُتُموا اْلَحقَّ َوَأنُتْم َتْعَلُمونَ  َتْلِبُسوا اْلَحقَّ ِباْلَباِطلِ َواَل " وتعالى:هللا سبحانه قول 

 والوجوب،فأصل معناه لغويا دهو الثبوت  ووجب،الحق في اللغة يشير إلى حق الشي  إذا ثبت 

وكذلك فأن الحق يطلق على المال والملك الموجود الثابت، ومعنى حق الشي  وقع ووجب بال 

 3شك

ويرى )ابن منظور( أن الحق نقيض الباطل، ويستعرض استعماالت جديدة تدور حول        

 معاني الثبوت والوجوب واألحكام والتحقيق والصدق واليقين 

 .(1) اْلَحقِّ َشْيئاا" ِمنَ  َوِإنَّ الظَّنَّ اَل ُيْغِني "إن َيتَِّبُعوَن ِإالَّ الظَّنَّ  :تعالى اليقين لقولهودهو   

                                                           
 .162ص  ،ت، بيرو1ط المقارن(األدبية والفنية والحقوق المجاورة دراسة في القانون )الملكية (، 2000)مغبغب، نعيم . (1)
 (42ية)آ ،ةالبقر .(2)
 .222، بيروت، المؤسسة العربية للطباعة والنشر، ص5( ابادي، مجد الدين محمد بن الفيروز، القاموس المحيط، ج3(
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"َلَقْد َحقَّ  الكريمكتابه فيقول هللا عز وجل في  والوجوب،يعني الثبوت  أيضا:والحق 

 .ي وجب وثبتأ (2)َأْكَثِردِهْم َفُهْم اَل ُيْؤِمُنوَن" َعَلى   اْلَقْولُ 

 

   الفرب الثاني: الحق اصطالحا

أو  تلك القدرة أنهمنهم من عرفه بف, ر جدال كبيرا بين فقها  القانون ثاأن تعريف الحق إ

آخر  واعتبر جانب, شخاص في نطاق معلوملها القانون لشخص من األرادية التي يخوّ السلطة اإل

نه أن الحق يعتبر بأبمعنى , دون شخص صاحبهمن ن الحق ينظر من جانب موضوعه أب

ه الغاية نإبل  , ال تعتبر جودهر الحق فاإلرادة, األدبية التي يحميها القانون أو  المصلحة المادية

تلك الرابطة القانونية التي ):نه دهوأخرون الحق بآوعرف  ,(3)والمصلحة دهما جودهر الحق

ستئثار التسلط على شي  األشخاص على سبيل االنفراد وامن  بمقتضادها يخول القانون شخصاا 

 .(4)خر(آواقتضا  أدا  معين من شخص 

 قانونا   الحق المعنوي تعري  : الفرب الثالث

التعريف، ثار اختالف بشأن أله مما الحق المعنوي للمؤلف لم يكن دهنالك تعريف محدد     

شخصيته الذي بمساعدته يثبت للمؤلف  الواقي، بأنه: الدرعالقول إلى  البعض في تعريفه فذدهب

 .(5)جيال الماضية وكذلك المستقبليةمواجهة معاصريه وفي مواجهة األ في

                                                                                                                                                                      
 (28ية)آ ،. النجم(1)
 .(7)آية ،يس. (2)
الدراسات  زمقارنه( مرك)ضمانات حماية الحقوق والحريات العامة دراسة تحليلية (، 2017علي)أحمد محمد  رشيد، محمود (3)

 .55ص، 1طالقاهرة، مصر _ والتوزيع،العربية للنشر 
 .441ص  ،3ط االسكندرية،ممصر _ المعارف، )المدخل إلى القانون( دار المنشاة (، 1274)حسن كيرة  (4)
بهجت للطباعة  ،المؤلف في التشريع المقارن دراسة متعمقة في حقوق الملكية الفكرية (، حقوق2002)بيومي الفتاح  حجازي، عبد (1)

 .82 ص، 1والتجليد، القاهرة، ط
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"حق لصيق بشخص المؤلف الذي ال  ي للمؤلف دهوأن الحق المعنو برأي آخر  ويرى  

نه أو  باطال،أي تصرف عليه يعد ن إو  ،وال يسقط بالتقادم ،التنازل عنهأو  يجوز التصرف فيه

"ما يترتب على جهد  :خرون بأنهآ. وقال (1)"بداعه الفكري ة المؤلف وبه يظهر إامتداد لشخصي

 واحترامه فيما كتب معإليه  العالم في التصنيف من اختصاصات أدبية تستوجب نسبة مصنفه

"السلطة التي يتمتع بها المؤلف  :نخرون القول بأآ.  ويرى (2)"احتفاظه بحقه في تعديله وتنقيحه

يصيبه سوا  في  ي اعتدا  قدق المالي في الدفاع عن مصنفه من أبعد التنازل الكامل عن الح

  , (3)الغير"أو  التحريف من فعل الناشرأو  التشويه

سلطة مغايرة في طبيعته القانونية عن الحق  ):حق األدبي للمؤلف دهوويمكن القول إن ال

العائدية  إثباتإلى  صالحيات وسلطات تهدف وتعطيهبمؤلفه  مصنفالصلة تربط  ألنه المالي،

 (.لشخصية مؤلفه المصنف باعتباره امتدادا حمايةو  للمؤلف

تعريف واضح الداللة عن الحق المعنوي من قانون  أيوالعراقي فلم يرد  األردنيأما في التشريع و 

بل اكتفى ببيان مضمون دهذا الحق وتحديد السلطات التي يتمتع بها  لهما،حماية حق المؤلف 

تمكين المؤلف في تقرير مصنفه وفقا لما  إلىوالتي تهدف عموما  ،والتي تجسد حقه المعنوي 

 لمصنف يعكس قدرة المؤلف وشخصيته.دبية والفنية كون امكانته األ تفتضيه

 

 

                                                           
( بحث منشور في مجلة مؤته للبحوث 1222لسنة 22 األردني رقمفي قانون حماية المؤلف  )قراءة (1227نوري)خاطر،   (1)

 .578األول، ص عشر، العددالثاني  والدراسات، المجلد
العربية  للنشر، المملكةدار المريخ  المقارن()الحق األدبي للمؤلف في الفقه االسالمي والقانون (، 2000النجار، عبد هللا مبروك) (2)

 . 32السعودية، ص
 85ص  ،سعد عبد السالم د. سعي (3)



15 
 

    المطلب الثاني

 .المعنوي للمؤلفالطبيعة القانونية للحق 

الحماية المدنية للمؤلف من إلى  للمؤلف يهدف بشكل مباشر األدبيأو  ن الحق المعنوي إ

ن تحديد الطبيعة القانونية للحق المعنوي للمؤلف قد أثارت أال ، إعلى مصنفهأو  اعتدا  عليه أي

حيث وجد رجال الفقه والقضا  صعوبات في تحديد  والدولي،كبيرا على المستويين المحلي  جدال

. حيث أوردت القوانين المحلية على سبيل المثال فيه را  ونظريات كثيرةآفقيلت  ،تلك الطبيعة

عدم التقيد بنظرية معينة إلى  االيضاحية للقانون المصري لحماية حق المؤلف بالقولالمذكرة 

اجتهادات رجال إلى  ن يترك ذلك تقديرهأالمؤلف على ورود نص للطبيعة القانونية لحق  وعدم

 .(1)اإلنسانبتطور  التصالهاتطور دائم إلى  ألنها تخضع ،الفقه والقضا 

نها أال إن تلك الصعوبات واجهت الفقها  في تحديد تلك الطبيعة القانونية أفي حين 

ن الطبيعة أإلى  حيث دعت بعضها بالقول ،على القوانين المقارنة واالتفاقيات الدولية نعكستا

. 2القانونية لحق المؤلف ال يترتب عليها نتائج مفيدة ما دام القانون حدد نطاق دهذا الحق ومدته

تحديد الطبيعة القانونية لحق المؤلف فيه فائدة  بأن :القولإلى  معاكسرأي آخر  بينما ذدهب

  3ن بالحماية المدنية لهذا الحقيالمشمول األشخاصخاصة في تحديد 

ن لقانونية لحق المؤلف؛ ألضرورة تحديد الطبيعة ا في خيرأي األالباحث مع الر  ويذدهب

وعلى الرغم من  ،في درجة الحماية المدنية التي يخولها القانون  امباشر  اتحديد طبيعته يؤثر تأثير 

                                                           
، ص 1والنشر، عمان، طدار الثقافة  حمايته()حق المؤلف والنماذج المعاصرة لحق المؤلف ووسائل (، 2002نواف) ،نكنعا (1)

62,68. 
 .62كنعان، المرجع السابق، ص  2
 .22المرجع السابق، ص  مأمون، 3
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را  آيمكن تقسيم إال أنه  للمؤلف األدبيأو  االختالف في تحديد الطبيعة القانونية للحق المعنوي 

   .وطبيعة مختلطة ،وحق شخصي ،حق ملكية ، دهي:نظريات ثالث إلىالفقها  

 .ملكيةنظرية حق المؤلف حقوق  األول: الفرب

القول بأن حق المؤلف بجانبيه األدبي والمالي دهو من إلى  يذدهب أنصار دهذه النظرية

نه أو  عنه،يمكن التنازل  أنه حق أيحقوق الملكية بكل ما يلحق الملكية من خصائص مميزه: 

 .(1) الماليةباعتباره عنصرا من عناصر الذمة  للغير،وانتقاله  عليه،والحجز  فيه،يمكن التصرف 

وتأثر به جانب من الفقه الفرنسي وبعض الفقها   الروماني،الفقه إلى النظرية  جذور دهذهويرجع 

 الملكية،حقوق مادية تتمثل في حق إلى  ن يقسم الحقوق أالفقه الروماني وقد استطاع  مصر،في 

 (2).شخصيةوحقوق غير مادية متمثلة في الحقوق ال

ن ذلك أطالما  ملكية،"حق المؤلف دهو حق  بأنجانب من الفقه المصري  أيضاوذدهب 

وتمنحه سلطة واسعة  والتصرف،واستغالل  استعمال،الحق تتوافر فيه عناصر الملكية من حق 

 . (3)على الشي "

ومن خالل تسليط الضو  على دهذه اآلرا  فقد واجهت النظرية انتقادات من قبل 

بأن قالوا حق بصحة موقفهم  واستدلوا الملكية،من الحقوق لم يعتبروا حق المؤلف  إذ ،نلمعارضيا

على أن الملكية ال ترد إال "ذلك  الحق،ألنه يتعارض مع محل  ؛ال يعتبر حق ملكيةالمؤلف 

                                                           
 .71 السابق، صالمرجع كنعان،  (1)
القاهرة، دار النهضة العربية، ، الملكية، الجزء الثامن المدني، حقالوسيط في شرح القانون  (،1267السنهوري، عبد الرزاق أحمد) (2)

 .274 مصر، ص
 13سابق ص المرجع ال ،سعيد (3)
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على حق المؤلف دهو من قبيل  األدبيةواطالق لفظة الملكية  معنوية،مادية وليست  أشيا 

 . (1)المجاز"

ابتكار  مادي منأي شي  معنوي غير  ،ن محل حق المؤلف دهو شي  غير محسوسإو 

ال بالفكر المجرد ويؤتي ثماره باالنتشار بين الناس ويمكن للمؤلف حين ذلك إالذدهن "وال يدرك 

 وثابتة،. أما الملكية لها طبيعة مالية خاصة (2)بالتقاضي أجرا" مقابل العمل الذدهني الذي قام به"

" دهنالك فرق والبنا ، فإنكاألرض  ملموس،م مادية التي تظهر بشكل مجسال األشيا ودهي ملكية 

ر بها وما بين الفكرة واسع ما بين حق الملكية التي ال تؤتي ثماردها باالستحواذ عليها واالستئثا

 . (3)بالذيوع واالنتشار" إالنسانية التي ال تؤتي ثماردها الذدهنية اإل

ال إ للمؤلف،دهذه النظرية ادهملت الحق المعنوي  بأنمعارض بالقول رأي آخر  كما ذدهب

ن يكون أمن غيره ال يمكن  أين الحق المعنوي للمؤلف يشكل الركن األساسي لحق المؤلف أ

ن "حق المؤلف أإلى  بالقول المعارضاآلخر  ويذدهب البعض. جانب مالي للمؤلفأو  دهنالك حق

ساسية في حق الملكية التي يبقى الحق األيتناقض مع القاعدة  ألنه ؛ال يجوز اعتباره حق ملكية

ينقضي بعد مرور  بأنعلى خالف الحال في حق المؤلف في جانبه المالي  يزول،فيها دائم وال 

 . (4)مدة معينة"

ن دهذه النظرية متناقضة لما جا  بالتشريعات القانونية واالتفاقات الدولية أويرى الباحث 

ودهي  وضع المشرع األردني مادة تتحدث عن الحق األدبيفقد  والعراقي، ألردنياالقانون  ةوخاص

  -وحده:  )للمؤلفمن قانون حماية حق المؤلف والتي تنص على  8المادة 

                                                           
 278سابق ص المرجع ال ، الوسيط في شرح القانون المدني،سنهوريال (1)
 .20، ص 1طعمان، دار الثقافة والنشر والتوزيع،  المؤلف(القانونية لحق  (، )الحماية2004أحمد) النوافلة، يوسف. (2)
، 1بيروت، طمجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،  القانون()حق المؤلف في (، 2008خليل يوسف) بكر، محمدأبو  (3)

 .58 ص
 18و17، المرجع السابق، صسعيد (4)
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 طرح كلما المنتجة النسخ جميع على اسمه يذكر نأو  مصنفه اليه ينسب ان في الحق-أ

  الجمهور على المصنف

 . الجارية حداثلأل خباري أ تقديم ثنا في ا عرضا المصنف ذكر ورد ذاإ الإ

 . وموعده النشر طريقة تعيين وفي مصنفه نشر تقرير في الحق-ب

 وأ الحذف وأ التنقيح وأ بالتغيير سوا  مصنفه على تعديل يأ جرا إ في الحق-ج

 . ضافةاإل

 تعديل يأ وأ تحريف وأ تشويه يأ منع وفي مصنفه على اعتدا  اي دفع في الحق-د

 وأ حذف يأ حصل ذاإ نهأ على وشرفه بسمعته االضرار نهشأ من به مساس يأ وأ عليه خرآ

 ذاإ الإ منعه في الحق للمؤلف يكون  فال المصنف، ترجمة في خرآ تعديل يأ وأ ضافةإ أو تغيير

 المؤلف بسمعة مساس الترجمة على ترتب وأ التعديل دهذا مواطن لىإ شارةاإل المترجم أغفل

 . المصنف بمضمون  خاللإ وأ الفنية وأ الثقافية ومكانته

 يلزم و لذلك مشروعة و جدية سبابأ وجدت ذاإ التداول من مصنفه سحب في الحق -دهـ

، وكذلك  (.عادال تعويضا المالي االستغالل حقوق  ليهإ آلت من بتعويض الحالة دهذه في المؤلف

شارة المشرع إ، على الرغم من عدم (1)ومستقلة تتحدث عن الحق المالي ةوضع نصوص خاص

ن كان معتد بهذه الخصائص ضمنا كونها نابعة من إو  ،األدبيخصائص الحق إلى  األردني

( للمؤلف الحق بالتصرف في حقوق 13)حيث جا  في نص المادة طبيعة حق المؤلف،

، (2)نه ال يجوز التصرف بالحق األدبيإف ،بمفهوم المخالفة لما جا  في النصاالستغالل المالي و 

                                                           
 حماية حق المؤلف األردني نقانو (.2/15/22/50منها المواد) (1)
 .578في قانون حماية حق المؤلف، المرجع السابق، ص حمد، قراءةخاطر، نوري  (2)
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( من قانون حماية حق المؤلف 7/11/43 )المشرع العراقي فقد جا  في نصوص الموادما أ

خرى للحديث عن أوكذلك نصت مواد مستلقة  للمؤلف، األدبيالحق والتي نصت على , العراقي

 (.8/18/11)الحق المالي ومنها

اعتبرت حق المؤلف من الحقوق الشخصية  أخرى ومن خالل المآخذ التي سبقت ظهرت نظرية 

من مظادهر النشاط  ااالنتاج الذدهني الذي يعبر عنه ويعتبره مظهر إلى  ويرجع في ذلك السبب

 .الشخصي للمؤلف

 شخصية.نظرية حق المؤلف من الحقوق  الثاني:الفرب 

ن ما وأ "،دبيافي تكيفهم لطبيعة حق المؤلف حقا "أنصار دهذه النظرية يطلقون أن إ

تجزأ للمؤلف جز  ال ي األدبين الحق أو  األدبي،ثمرة من ثمار الحق  إالليس  األدبييسمى بالحق 

  نسانية.من نشاط الشخصية اإل

ن أعمال الذدهنية والفكرية تظهر من شخصية المؤلف و األ" بأنويذدهب البعض بالقول 

 . (1)وله األولوية" األدبيب فحقوق المؤلف يغلب عليها الجان بالنشر،عالقته بالمصنف ال تنفصل 

ينية كال الحقوق الشخصية والحقوق العإلى  شارأفقد  ،األردنيالمشرع إلى  ما باإلشارةأ

 األردنينص في القانون المدني  فقد ،2 القوانين الخاصةإلى  الحقوق المعنوية مر فيوترك األ

 (والتي نصها (1)فقرة( 71)في المادةلقانون الخاص بحماية حق المؤلف، الذي سبق صدور ا

ويتبع في شأن حقوق المؤلف والمخترع والفنان والعالمات التجارية وسائر الحقوق المعنوية 

ن الحقوق الشخصية. وال يعتبرون م والتي اعتبرت حق المؤلف (.االخرى احكام القوانين الخاصة
                                                           

)كانت( الذي اعتبر حق المؤلف من األلماني ن أول من قال بهذه النظرية هو الفيلسوف إ الباحثين بالقولحسب ما يرجع إليه  (1)

 .53بكر، محمد خليل يوسف ،المرجع السابق، ص  يبأالحقوق المعنوية أي حق غير مادي .نقل عن 
، 1بغداد، ط القانونية شارع المتنبي، مقارنة(، المكتبة)الحماية القانونية لحقوق المؤلف دراسة (، 2008عصمت عبد المجيد) ر،بك .  2

 74 ص
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ة االستغالل حق المؤلف في ذاته عنصرا من عناصر الذمة المالية مهما يكسب المؤلف نتيج

رباح يبقى بعيدا" عن الذمة المالية لكونه من "أما الحق الذي يتقاضاه المؤلف من أ لمصنفه

 . (1)مقومات شخصية المؤلف المالصقة له"

نصار دهذه أن ألى وسبب ذلك يرجع إ "،وواسعا شديدا" ن دهذه النظرية القت انتقاداأال إ

  .دون الجانب المالي من األدبي أيالجانب المعنوي إلى  النظرية اعطوا االدهتمام

ن دهذه النظرية تفيد جمهور المؤلفين وتلحق الضرر إمعارض بالقول رأي آخر  كما ذدهب

حيث يصبح من المتعذر " أيضاكما وتضر بمصلحة الدولة نفسها  معهم،بمصلحة المتعاملين 

 ثنا  حياتهأ في إليه خضاع دهذا الحق وقد ألتصق بشخصية المؤلف الستيال  الدولة عند الحاجةإ

 . (2)بعد وفاته مهما كان بالغ األدهميةأو 

نه ال يوجد ما إف ،خالصا"أدبيا " دهذه النظرية يعتبرون حق المؤلف حقا أنصارولما كان 

إلى  "فالحق المعنوي والحق المالي يرجع نسبهما ن تكون له ناحية ماليةأيمنع في القانون من 

 .(3)ائص لكالدهما "صثار وخأالمؤلف فيما ابتكر ذدهنيا" فلكل واحد منهما 

ذ يتزامن الضرر على الحق إ آخر، نطاقإلى  ن مصلحة الحقين تختلف من نطاقأو 

ن تعديل المصنف يمس إف المصنف،للمؤلف مع الحق المالي من جرا  االعتدا  على  األدبي

 نه يضر بمصالحه المالية.إذلك فمع  الربح،زيادة إلى  ويؤدي األدبيالحق 

ولى التي اعتبرت أنصار دهذه النظرية عالجوا النظرية األ بأنويرى الباحث على ما تقدم 

دهمال دهذا إ ن إوادهملت الجانب المالي و  األدبيعالجت الجانب وقد  ملكية،حق المؤلف حق 

                                                           
 .77 المرجع السابق، ص ،كنعان. (1)
 .538سابق، صمصدر  الوسيط في شرح القانون المدني، السنهوري،. (2)
 .21ص  عبد السالم، سعيد سعد، المرجع السابق، (3)
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وتبقى خالصة  األدبيةن الحقوق المالية ال تؤثر على الحقوق أبالرغم من , الجانب يصعب تبريره

 .الغيرإلى  وال ينتقل, كحق ال يمكن التنازل عنه له

 نظرية حق المؤلف ذو طبيعة مزدوجة.  الثالث:الفرب 

غالبية التشريعات الدولية إليه  ذدهبت ،ن نظرية حق المؤلف ذو طبيعة مزدوجةإ

تمثل بنوعين تأنه طبيعة حق المؤلف إلى  حيث ذدهب أنصار دهذه النظرية بالقول والمحلية،

كل حق له  أيضاخر. ويعتبرون أحددهما على اآلحق مالي وال يغلبون  واآلخردبي حق أ حددهماأ

 (1)عناصر وخصائص خاصة.

فالحق األدبي الذي عبر عنه المؤلف في المصنف دهو نتيجة التفكير الذدهني الذي يتمتع 

 .علميا مأ فنيا، مأ أدبيا،ا القانون سوا  كان المصنف بخصائص ومميزات كفله

ن الحق المالي يجوز التنازل إذ إ األدبي،أما الحق المالي للمؤلف يختلف عن الحق 

ن توفى المؤلف إفيبقى حتى و  األدبيأما الحق  المؤلف،ودهو مؤقت بمدة معينة بعد وفاة  ،عنه

 ينتقل للغير. عنه، والفهو حق أبدي ال يجوز التنازل 

حيث ذدهب البعض ومنهم  مزدوجة،طبيعة ودهذا االتجاه الذي اعتبر حق المؤلف ذو 

للمؤلف دهو من  األدبيفالحق  مزدوجة،طبيعة حق المؤلف دهي طبيعة )إن السنهوري بالقول 

 .(2)(أما الحق المالي فهو حق عيني أصلي الشخصية،الحقوق 

تجعل حق المؤلف من الحقوق  نظرية االزدواج ال بأنيمكن القول  ،وعلى ما تقدم

نها لم تجعل حق المؤلف حق أكما  المالي،ودهو الحق اآلخر  تهمل الجانب ألنها ؛الشخصية

                                                           
 . 17مغبغب، الملكية األدبية والفنية والحقوق المجاورة، مرجع سابق، ص   (1)
 .532، ص السنهوري، المرجع السابق (2)
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أن حق المؤلف ليس شيئا ال إ مادي،الحيازة واالستيال  على شي  ساسه في أتجد  ألنها ؛عيني

 نساني.الفكر والعقل اإلإنتاج  نما دهو منإ ماديا

 األدبيدهل أن الحق  المؤلف،حيث ذدهب تساؤل حول طبيعة االزدواج حول حقوق 

 دهما جانبين لحق واحد؟ أم عنصرين،م دهما أوالمالي دهما حقين مستقلين؟ 

 أدبيحق المؤلف على نوعين من الحقوق حق  بأننظرية االزدواج يرون  أنصارف

" استعمال بأنخرون آويرى  المالي،يسبق وجود الحق  األدبين الحق أ إال ،حق مالي واآلخر

 األدبي، إذجانب العنصر إلى  "مهما" في االنتاج الذدهني يعتبر عنصراالحق المالي واستغالله 

أرباح نتيجة مجهوده فادة وتحقيق المالي للمصنف يمكن المؤلف اإلن في االستعمال واالستغالل إ

 . (1)العقلي والذدهني

"نظرية االزدواج لحق المؤلف تالئم  بأنخذوا بالقول أغلب الفقها  والباحثين أ ن أكما 

 . (2)طبيعته وتكيفه القانوني"

 على وجود جانبين من حق المؤلف وقد نص االزدواج،بنظرية  األردنيوقد أخذ المشرع 

ن المشرع قد رجع عن تصنيف حق المؤلف من إوبهذا السير ف مالي،اآلخر  والجانب أدبياألول 

 . (3)( منه71)في المادة األردنيمدني القانون الالحقوق المعنوية عندما ورد النص في 

الفقه والقضا  ولم يرد إلى ترك تعريف طبيعة حق المؤلف  األردنين المشرع إفبذلك االقرار ف

منه، (4)(11-9-8)في المواد األدبيحيث وردت نصوص خاصة بالحق  تعريف خاص له.

                                                           
 .81 السابق، صالمرجع  كنعان، (1)
المؤلف المعنوية في القانون العراقي دراسة مقارنة(، منشورات وزارة الثقافة والفنون،  (، )حقوق1978سهيل حسين) الفتالوي، (2)

 .32ص 
 األردني.( من القانون المدني 71المادة) .(3)
 األردني.من قانون حماية حق المؤلف  (4)
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( في قانون حماية حق المؤلف ذلك لتوفق بين 9-8)على الحق المالي في المواد أيضاونصت 

حال في أأما المشرع العراقي فقد . غلب التشريعات العربيةمع أ دهذين الحقين كما دهو الحال 

من حكام القانون الخاص لحماية حق المؤلف أ .(1)( 71)القانون المدني العراقي بنص المادة

 .يطلق صفة معينة على حق المؤلف نأدون 

بهذه  أخذحكام دهذا القانون الخاص بحماية حق المؤلف فقد تبين بأنه دراسة أومن خالل 

. (2)مستقلة األدبيووضع خصائص للحق  مزدوجةذو طبيعة  المؤلفالنظرية التي تعتبر حق 

 .(3)للحديث عن الحق المالي أخرى ومواد مستقلة 

ألنه ، مزدوجةيؤيد دهذا االتجاه الفقهي الذي يعتبر حق المؤلف ذو طبيعة والباحث 

إن دهذه النظرية وكذلك ، يتوافق مع حد بعيد في التشريعات القانونية الخاصة بحماية حق المؤلف

برن(التي نصت )منها اتفاقية، دهم االتفاقيات الدولية الخاصة بحماية حق المؤلفال تتعارض مع أ 

 للمؤلف.وحق مالي  أدبيوالتي اعترفت بوجود حق  ( ثانيا،6/1)بالمادة

والقانون العراقي الخاص بحماية حق  األردنين دهذه النظرية تتطابق مع القانون أكما 

والحق المالي واعطت لكل  األدبيالحق  ، حيث وردت نصوص وأحكام توافق ما بينالمؤلف

 منهما خصائص ومميزات.

والعراقي قد توفقوا في منهجهم وساروا على دهذه النظرية  األردني ينن المشرعوعليه، فإ

الفقه إلى  وقد ترك التعريف طبيعة حق المؤلف مزدوجة،عتبرت حق المؤلف ذو طبيعة التي ا 

 .حديثة أيضاوالقضا ، ودهذا ال يتعارض مع التشريعات المحلية والدولية وال مع االتفاقيات ال

                                                           
 العراقي.( من القانون المدني 70ماده) (1)
 العراقي.( من قانون حماية حق المؤلف 45-10-7المواد) (2)
 العراقي.( من قانون حماية حق المؤلف 21-18-8المواد) (3)
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 المبحث الثاني                                        

 القيود الواردة عليهو  خصالص الحق المعنوي للمؤلف                     

أو  والمتمثل بالحق المعنوي , (1)بما أن الطبيعة القانونية لحق المؤلف ذو طبيعة مزدوجة

يعتبر من الحقوق الشخصية التي لها  األدبيأو  ن الحق المعنوي أ إال ،والحق المالي األدبي

 .(2)صلة وثيقة مع المؤلف

التي تميزه عن حقوق ان الحق المعنوي للمؤلف يتمتع بمجموعة من الخصائص 

وألدهمية دهذا  ،المؤلفالتي كفلتها التشريعات الدولية والوطنية الخاصة بحماية حق ، خريناآل

خصائص الحق  :األول ، تناول المطلبمطلبين مستقلينإلى  سم دهذا المبحثقُ فقد الموضوع 

 لمؤلف.الحق المعنوي لالتي يتمتع بها  العناصر :الثانيالمطلب و ، المعنوي للمؤلف

 

 األول  المطلب                                         

 خصالص الحق المعنوي للمؤلف                                  

 الفني،ثره أالتوفيق بين شخصية المؤلف وبين و الستمرار لالهدف من تلك الحماية دهو ن إ

لقا  إوال يمكن  فيه،وبالتالي ال يمكن التصرف  للمؤلف،االبن  بمثابةن المصنف دهو ذلك أ

ن في ذلك شأ الورثة، شأنهإلى  خيرا ال يمكن انتقالهوأ للتقادم،وكذلك حق غير قابل  عليه،الحجز 

 .اإلنسانالحقوق الشخصية البحتة التي تتصل بشخصية 

                                                           
 .83سابق، صللمؤلف، المرجع الالحق األدبي عبدالرشيد،  (1)
 .83صالسابق، المرجع  ،كنعان (2)
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الذي اعتبره حق ,  (1)القضا  الفرنسيإلى  براز خصائص دهذا الحقإويرجع الفضل في 

 من الحقوق الشخصية .

ولوال وجود مثل دهذه المميزات والصالحيات والخصائص لهذا الحق لتعرض جميع أعمال 

 لها.دا  ويكون من الصعب وضع حد االعتإلى  المؤلف

 ال يجوز التصرف فيه للمؤلف األدبي األول: الحق الفرب

أفكاره ، كونه يمثل نتاجا إلبداع ذدهنه و امتدادا لشخصية المؤلف إالن المصنف ليس إ

مما يجعله غير قابل  ،األدبي الناشئ عنه يجسد دهذا االمتدادأو  ن الحق المعنوي إلذا ف وآرائه.

م بدون بل أشكال سوا  بمقافال يمكن أن يكون محال للتعامل بأي شكل من األ فيه،للتصرف 

كون الحق مرتبط ومتالصق مع شخصية  طبيعته،يتنافى مع  األدبين التصرف بالحق أل مقابل،

ن الحق المالي يمكن التصرف فيه إ إذ المالي،الحق على اختالف مع الحق  ودهذا المؤلف،

 جميع التصرفات فيه مشروعة.وانتقاله للغير وتكون 

ن الحق المعنوي للمؤلف ال يمكن إالفقه بالقول رأي  على ذلك فقد استقروتأكيدا 

"نهائيا"  فمن باع مصنفا" له بيعا" اإلنسان،ن دهذا الحق يكون جز  من عقل أل فيه،التصرف 

التصرف  ن دهذاأل, (2)التصرف غير نافذ ويكون باطال". شخصيته، فهذايكون بمثابه من باع 

إليه  كذلك منه ما ذدهب. مع الطبيعة القانونية للحق المعنوي التي تكون لصيقة بشخصيته يتناف

                                                           
مصر _ قانونية، الالكتب  للعقود(، دارعلى القواعد العامة  األدبي للمؤلفالحق  )أثر(، 2008السعيد محمد) إبراهيم، سمير و. أب (1)

 .40صالكبرى، المحلى القاهرة، 
(،) حق المؤلف (,مكتبة األنجلو 1238, القاضي ،مختار)148ص السابق، المرجع الحقوق األدبية،  حسين،سهيل  الفتالوي، (2)

 .36,ص 1المصرية، القاهرة، ط
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ما في ذلك من ل , (1)األدبيةالفقه الفرنسي بوضع قاعدة تقر بعدم جواز التصرف بحقوق المؤلف 

 . (2)ساسيةخروج على طبيعته األ

وقد نصت بعض القوانين العربية الخاصة بحماية حق المؤلف صراحة على عدم جواز 

 . (3)للمؤلف األدبيالتصرف بالحق 

 األدبيلم ينص بشكل مباشر على عدم جواز التصرف بالحق  األردنيما المشرع أ

ن أإلى  شارت( من قانون حماية حق المؤلف حيث أ13)لكن جا  في نص المادة للمؤلف،

نه ال وبمفهوم المخالفة لهذا النص فإ "،الحق بالتصرف في حقوق االستغالل المالي "للمؤلف

 .(4)للمؤلف األدبييجوز التصرف بالحق 

( 14)المادةإليه  شارتأنتاجه الفكري ال يجوز ودهذا ما أما تصرف المؤلف بمجموعة إ

غير أن  المستقبلي"نتاجه الفكري إنه" يعتبر باطال" تصرف المؤلف في مجموعة أبالقول على 

أو  فيما قد تنتجه قريحته الفنية للغير،نما دهو تحريم تصرف المؤلف المقصود من دهذا النص إ

 . (5)البحتة األدبيةدهدار لشخصيته ولحقوقه ألن في ذلك إ  المستقبل،األدبية في 

( ببطالن كل تصرف يرد على حق المؤلف 41)ما المشرع العراقي فقد نص في المادةأ

( 39)كذلك المادة .(6)إليهفي نسبته أو  تحويرهأو  تعديلأو  عدم نشر المصنفأو  تقرير نشرفي 

 .(7)نتاجه الفكري المستقبلي"إه " يعتبر باطال" تصرف المؤلف في مجموعة نأنصت على 

                                                           
 .45المرجع السابق، ص يوسف،  النوافلة، (1)
 مختار، المرجع، والقاضي ،408ص السابق،  الرزاق، المرجع السنهوري، عبد منهم:راجع اراء الفقه المصري في هذا المجال  (2)

 .36 السابق، ص
وقانون حق المؤلف منه، ( 22الملكية األدبية والفنية اللبناني في المادة) منه، وقانون حماية( 40_58المواد)قانون المصري في (3)

 ( منه 7في المادة) المتحدة العربيةحق المؤلف لألمارات  منه، ووكذلك قانون( 21المادة)الجزائري في 
 .578 السابق، صالمرجع األردني، قراءة في قانون حق المؤلف نوري، خاطر، (4)
 .520ص السابق، السنهوري، عبد الرزاق أحمد، المرجع (5)
 ( وتعديالته.1271( لسنة)5المرقم)( من قانون حماية حق المؤلف العراقي 40انظر المادة)(6)
 وتعديالته.( 1271( لسنة)5( من قانون حماية حق المؤلف العراقي رقم)52انظر المادة) (7)
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ن أكما  , األردنيكثر صراحة من المشرع أالمشرع العراقي كان  بأنويرى الباحث 

التشريعات العربية المتعلقة بحماية حق المؤلف انصبت على التصرف المالي للمؤلف على 

دهم االتفاقيات ودهذا المبدأ ال يتعارض مع أ , ال يجوز التصرف به الذي األدبيعكس الحق 

 بأن" عترفت ضمناا والتي , بذات المصنف(آخر  مساس أي أو)ضافوا عبارةأعندما  برن( )الدولية

للمؤلف ال يمكن التصرف فيه على عكس الحقوق المالية التي يمكن التصرف  األدبيالحق 

( حيث نصت صراحة على 6/1)وكذلك االتفاقية العربية لحماية حق المؤلف في المادة, (1)فيها

 .(2)عدم جواز التصرف بالحق األدبي

 الفرب الثاني

 جز عليهالح للمؤلف معنوي الحق العدم قابلية 

وذلك ألنه ، الحق األدبي للمؤلف أيضاا أنه حق غير قابل للحجز عليهومن خصائص 

 . لكونه جز  من شخصية المؤلف، مثل دهذه الميزة اقتضتها الطبيعة القانونية لهذا الحق

ويجمع أدهل الفقه بالقول على أن الحقوق األدبية للمؤلف ترتبط بشخصيته ومن ثم فال يجوز 

 .(3)الحجز عليها

فقد نصت بعض ، بين مصلحة الدائنين وبين احترام شخصية المؤلف لذا يجب التوفيق

، على عدم قابلية الحق األدبي للمؤلف الحجز عليه، القوانين الخاصة بحماية حقوق المؤلف

                                                           
 (.6/1دليل اتفاقية برن مرجع ذكر سابق المادة) (1)
تنص على )للمؤلف أو خلفه الخاص أو العام الحق في االعتراض أو في منع أي حذف  (ب/6العربية لحقوق المؤلف المادة) االتفاقية(2)

 . أو تغير أو أظافة أو أجراء أي تعديل أخر على مصنفه(
، المرجع ومغبغب، نعيم 62خليل، المرجع السابق، ص  بكر محمدوابو  121السابق، ص بيومي، المرجعالفتاح  حجازي، عبد (3)

، عصمت وبكر 43سمير السعيد محمد، المرجع السابق، ص وابو ابراهيم 41السابق، صوالنوافلة، يوسف المرجع  62السابق، ص

 .87السابق، ص، المرجع وكنعان، نواف 27عبد المجيد، المرجع السابق، ص
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فهي ال تكون جز ا من ، وكذلك المصنفات غير المنشورة والمخطوطات ال يجوز الحجز عليها

 .(2)اقية العربية الخاصة بحقوق التأليفوكذلك االتف، (1)الذمة المالية للمؤلف

األردني والعراقي الخاص بحماية حق المؤلف منعا الحجز على  كما يالحظ إن القانونين

( من قانون حماية حق المؤلف األردني عدم 11)حيث ورد نص المادة، حقوق المؤلف األدبية

نه أال يجوز الحجز على حق المؤلف في أي مصنف غير ) قابلية الحق األدبي الحجز عليه

يجوز الحجز على نسخ المصنف التي تم نشردها وال يجوز الحجز على المصنف الذي يتوفى 

أما المشرع العراقي فال يختلف ، ((3)نه قد وافق على نشره قبل وفاتهأثبت  إذاإال ، مؤلفه قبل نشره

ة الخاصة بحماية حق المؤلف وفي دهذه الخصيصة مع المشرع األردني وحتى التشريعات السابق

 أيضاا التي ال تجيز الحجز على الحق األدبي للمؤلف على مصنفه .

يجوز  ال) أنه: حق المؤلف العراقي بالقول( من قانون حماية 11)فقد ورد نص المادة

يجوز الحجز على  ويجوز حجز نسخ المصنف الذي تم نشره وال، الحجز على حق المؤلف

المصنفات التي يموت صاحبها قبل نشردها مالم يثبت صفة قاطعة أنه استهدف نشردها قبل 

 .(4)(وفاته

والتـي  ( مـن قـانون حمايـة حـق المؤلـف األردنـي11)المـادةإليـه  تويرى الباحث فيما أشار 

 نسـخ على الحجز يجوز انه غير مصنف اي في المؤلف حق على الحجز يجوز نصت على )ال

 ثبت ذاإ الإ نشره، قبل مؤلفه يتوفى الذي المصنف على الحجز يجوز وال نشردها تم التي المصنف

 ،( من قانون حماية حق المؤلف لعراقـي11)وكذلك المادة (.وفاته قبل نشره على وافق قد كان نهأ

                                                           
 إماراتي.( 14( لبناني، م)22( مصري، م)10)ادة مال(1)
( ال تقبل التصرف أو بالعربية لحقوق المؤلف التي نص على الحقوق المعنوية المذكورة في الفقرتين )أ،  من األتفاقية (/د6) المادة(2)

  التقادم.
 النافذ.( من قانون حماية حق المؤلف األردني 12) المادة(3)
 العراقي.( من قانون حماية حق المؤلف 11) المادة(4)
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 اســتثنواموفقــان فقــد وقــد كانــا ، عليــهيمكــن الحجــز  علــى أن الحــق األدبــي للمؤلــف ال والتــي تــنص

وإن المشرع األردنـي ، الحق المالي للمؤلف المتمثل بجواز الحجز على نسخ المصنف التي نشردها

ــاحبه قبــل النشــر وقــد كــان منــع الحجــز فــي  ــذي مــات ص والعراقــي منعــا الحجــز علــى المصــنف ال

 .اومطلق اوصريح انصوص المواد واضح

وإن المشرع األردني والعراقي منعا الحجز على المصنفات التي مات صاحبها قبل نشردها 

 ودهذا عمل، (1)يدع مجال للشك بأنه قد وافق على النشر قبل وفاته بشكل ال اتضح إذاإال 

( من قانون حماية حق 11)والمادة األردنيمن قانون حماية حق المؤلف نفسها ( 11)المادة

                               .المؤلف العراقي

 الفرب الثالث                                       

 ألدبي للمؤلف حق دالماالحق 

ومن ثم ال يرد عليه التقادم وكذلك ، "وإن الحق األدبي للمؤلف دهو حق دائم وغير مؤقت

يستمر وال ينتهي كما إن دهذا الحق ، (2)أنه حق مرتبط بشخصية المؤلف وال يمكن التعامل به"

إال عندما يطرح المصنف نهائياا في زاوية النسيان ، بعد انقضا  المدة المحددة للحق المالي

 .(3)ويتولى مباشرة الحق األدبي للمؤلف بعد وفاة ورثته وخلفا ه

 تقادم مكسب.أو ، والتقادم في القانون نوعان أما أن يكون تقادم مسقط

                                                           
 .42السابق، صالنوافلة، يوسف أحمد، المرجع  (1)
 .70السابق، ص يوسف، المرجعمحمد خليل  ابو بكر، (2)
 .402السنهوري، المرجع السابق، ص (3)



28 
 

لم يستعمل  إذاالحقوق العينية والشخصية على حد سوا  : دهو الذي يسقط التقادم المسقطف

وال يتمسك بالتقادم المسقط إال عن طريق ، صاحب الحق خالل المدة المقررة التي يحدددها القانون 

 .(1)الدفع أمام المحكمة

فيكسب الحائز ما حاز عليه من الحقوق ، : دهو الذي تقترن به الحيازة دائماأما التقادم المكسب

به ويتمسك ، استمرت حيازته مدة معينة بصورة منتظمة إذا، دون الحقوق الشخصية من العينية

 .(2)ى عن طريق الدفع وعن طريق الدعو 

عندما ، األدبياعترف للمؤلف بهذه الخصيصة لحقه  هكانت( أول فقي)يعد العالمةو 

 إذافراد المجتمع في الدفاع عن المصنف بعد وفاة المؤلف والوقوف بوجه الناشر عطى الورثة وأأ 

 .(3)تحريفهأو  حاول تشويه المصنف

ن للمؤلف إال أ دهذه الخصيصة ووضوحها للحق المعنوي  القول فيبه تقدم  ما وعلى

، فقد لم تكن على درجة من الوضوحالدولية الخاصة بحماية حق المؤلف التشريعات الوطنية و 

ن البعض من التشريعات العربية الوطنية قد ذدهبت بالقول صراحة على فكرة عدم قابلية أنجد 

تنقضي بمرور أي مدة  ال، قد نصت على إنها حقوق أبدية، للمؤلف بالتقادم األدبيالحق 

  .(4)عليها

                                                           
 .82المرجع السابق ص كنعان، (1)
، اإلسكندرية، التنفيذية(والئحته  82/2002)قالفكرية ، الموسوعة العلمية في حماية حقوق الملكية (2013)الوهاب عبد  عرفة،(2)

 .21ص
 .238الرشيد، الحق األدبي، المرجع السابق، ص دمأمون، عب (3)
( 73/22( من قانون حماية الملكية األدبية والفنية اللبناني رقم)35( من القانون المصري الجديد، وكذلك المادة)133المادة) انظر (4)

وكذلك القانون  عليها(مرور أي مدة تنقضي ب جميع الحقوق المعنوية للمؤلف أو الفنان المؤدي بحماية أبدية ال تتمتع)فيها والتي جاء 

 (.13الفرنسي المادة)
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ونجد بالمقابل البعض من التشريعات القانونية حيث أشارت لبعض من مظادهر الحق 

ن البعض من التشريعات األخرى قد أفي حين نرى ، (1)ماألدبي للمؤلف بانه حق غير قابل للتقاد

 .(2)الصمت في بيان دهذه الخصيصة من خصائص الحق األدبي للمؤلف التزمت

أن الحق األدبي للمؤلف  اعتبرتلحماية المصنفات األدبية والفنية حيث  (اتفاقية)برن أما 

الحق المالي والسماح للتشريعات الوطنية بمطلق الحرية في  انقضا ليس دائم وأنه ينقضي بعد 

 .(3)أن تقرر مدة أطول للحق األدبي

ن مدة سريان الحماية على يقول إ، ( منه31)وبالمقابل نجد إن المشرع األردني في المادة

 جرا بإن المشرع قام أ إال، ولمدة ثالثين سنة بعد وفاته حقوق المؤلف جا ت بطيلة حياة المؤلف

حيث  (والمؤلف حقوق )كلمتي لكي تتوسط  (المالية)ورد كلمةأحيث ، (4)التعديل على تلك المادة

ن مدة سريان الحماية على الحقوق المالية للمؤلف طيلة مدة حياته ولمدة أصبحت تنص على أ

 خمسين عاماا بعد وفاته.

راد من التعديل لكي يكون التوضيح بمدة أن المشرع إويرى الباحث أنه يمكن القول 

وبمفهوم المخالفة ، سريان الحماية المنصوص عليها في دهذه المادة تقتصر على الحقوق المالية

  .بديةتمتع بحماية أ األدبيةحقوق ن الفإ

في بدية للحق المعنوي بل تتطرق على الحماية األ ةا أما المشرع العراقي لم ينص صراح

والمدد القانونية  الحق الماليإلى  ( من قانون حماية حق المؤلف11)( و9)في المادة نص

العامة للتشريع العراقي أخذت األحكام  نأ إال، بعد مماتهأو  ثنا  حياة المؤلفلحمايته سوا  في أ

                                                           
 اإلماراتي.( من القانون 7( من القانون القطري، وكذلك في المادة)2نظر في المادة)ا (1)
 المؤلف.القانون األردني، السعودي، التونسي، اليمني، الخاص بحماية حقوق  القوانين:ومن هذه  (2)
 .82، هامش صكنعان، نواف ( من اتفاقية)برن(،6المادة) (3)
 األردني.من قانون حماية حق المؤلف  1222( لسنة 22(، تم التعديل بموجب القانون المعدل رقم)50المادة) (4)
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ن يحذوا في أوالعراقي  األردنيبالحماية المطلقة للحق المعنوي بشكل ضمني، ونرجو من المشرع 

 األدبيةالملكية  ( من قانون حماية13)المشرع اللبناني الذي نص صراحتا في المادةإلى  ذلك

 .والفنية منه

 .(1)للمؤلف للتقادم األدبيأما االتفاقية العربية نصت أيضاا على عدم قابلية الحق 

 للمؤلف ال يمكن انتقاله للورثة الحق األدبي: الفرب الرابع

سنواجه صعوبات في الواقع  فأنناثارت دهذه الخصيصة جدال في حال تم تطبيقها أ

حق المحافظة على اسم المؤلف بعد ، : حق النشرمثل، الورثةإلى  العملي في حقوق التي تنتقل

نما يمارسون دهذا الحق وإ ن الورثة الأنجد  ننافإ، الحقوالمنع في حال االعتدا  على دهذا ، وفاته

 فقط.يحافظون عليه 

يمارسون الحق وإنما يدافعون عنه وعن سمعته وعن  ن الورثة دهنا في دهذه الحالة الأونجد 

 ففي حالة وفاة المؤلف فإن مصنفه الذي تتمثل فيه شخصيته وأفكاره وآرائه تكون بحاجة، اعتباره

فإن شخصية المؤلف في  االعتدا ألن في حالة ، اعتدا من يدافع ويحافظ عليه من أي إلى 

، ويعتبر دور الذي يقومون به الورثة دهو الحراسة على الحق األدبي، مصنفه دهي التي ستضار

موت المؤلف فإن الورثة يتولون حراسة الحق فب، يدهالقضا  الفرنسي وأإليه  ما ذدهبودهذا الرأي 

شخصية  استمراريعتبر الورثة دهنا  وال، أقل مما كان عليه في يد المؤلفاألدبي في نطاق 

إرادة  الحتراموإن ممارسة الحق يجب أن تكون خاضعة ، المؤلف المتوفي ولكنهم حراس طبيعيون 

الورثة من إلى  الحق األدبي قالانتيعني ذلك  وال، (2)المؤلف وليس لخدمة مصالح الورثة

لكن ينتقل إليهم ممارسة الحق األدبي ويجب أن يكون الهدف دهو المحافظة على ، موروثهم
                                                           

 المؤلف.العربية لحماية حقوق  االتفاقية/د( من 6المادة) (1)
 .48سعيد محمد، المرجع السابق، ص إبراهيم، سميرابو (2)
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على مصنف  االعتدا إال إنه من الممكن أن ينتقل إليهم دهذا الحق في دفع ، سمعة وذكر المؤلف

ألنه في ذلك محافظة على شرف المؤلف ، تحوير فيهأو  تعديلأو  موروثهم فيما يورد من حذف

 .(1)من خالل المحافظة على المصنف واعتباره

في حقه الورثة والمتمثلة إلى  الحق األدبي للمؤلف انتقالإال أن من غير الممكن تصور 

ألننا سنعترف في ، وحقه في تقرير النشر، وحقه في أبوة المصنف، في تعديل المصنف وسمعته

سحب المصنف من أو  نسبة المصنف إليهم وحقهم في تعديل مصنفهم ذلك بالحق الورثة في

  .التداول

الحق  انتقالإلى  ا  بالقولهجانب من الفقإليه  منتقد ما ذدهبرأي آخر  في حين ذدهب

ن الحق األدبي لصيق بشخصية صاحبه بحيث ينتهي دهذا الحق أ اعتبارعلى ، الورثةإلى  األدبي

 .(2)الورثة بصورة عامةإلى  انتقاله يمكن وال، دهذه الشخصية بانتها 

نه يكون أداة لمؤلف يكتسب خاصية نسبية مفاددها أن الحق األدبي لأإلى  ويذدهب الرأي الراجح

أما ، الفنية التي أثمردها في المصنفأو  األدبيةأو  من أجل حماية المؤلف وشخصيته العلمية

المؤلف كمودع لديهم من أجل الدفاع  باسمالورثة ليس إال حراس طبيعيون على ذكراه ويتصرفون 

 .(3)عن شخصيته عبر المصنف

                                                           
 .287الرشيد، الحق األدبي، ص مأمون، عبد (1)
 .85)المدخل للعلوم القانونية، الجزء الثاني، نظرية الحق(، مصر القاهرة، ص(، 1262منصور، منصور مصطفى) (2)
 .22بكر، المرجع السابق، ص  (3)
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التشريعات المقارنة الخاصة بحماية حقوق المؤلف في مسألة  اختلفتوعلى ضو  ذلك 

كافة  انتقالفي حين نرى إن البعض من دهذه القوانين نصت على ، الحق األدبي من الغير انتقال

 .(1)قوانين اإلرثأو  ن طريق الوصيةالغير عإلى  دهذا الحق امتيازاتأو  مظادهر

بعض  انتقالمن القوانين الخاصة بحماية حق المؤلف نصت على اآلخر  بينما البعض

 .(2)دون سوادهامن الورثة إلى  امتيازات دهذا الحقأو  المظادهر

إنها قد ميزت بين فئتين من الحقوق األدبية من فمن التشريعات  ما تبينعلى ضو  

 .الورثة من الغيرإلى  لالنتقالحيث قابليتها 

وفي  ،وتشمل حقه في خلق عمله، دون غيرهمن حقوق أدبية يستأثر بها المؤلف  األولى:الفئة 

وحقه في نشر  ،عن نشره االمتناعوحقه في ، وإعدامه ،واستكماله ،في تعديل عمله ، وحقهإبداعه

أدا ه في أو  ،المصنفوحقه في عرض ، اسمبدون أو  ،مستعار باسمأو  ،باسمهالمصنف 

ذلك أن المؤلف وحده الذي يقدر على  .(3)وحقه في حسب المصنف من التداول، ظروف مالئمة

 عليه.جرا  التعديل إتحديد اكتمال مصنفه و 

أو ، تركته منفذوحتى أو  خلفه في ملكيتهأو  حقوق أدبية يمكن أن يمارسها المؤلف الثانية:الفئة 

 إذاوتتمثل دهذه الحقوق في تقرير نشر المصنف ، انقضا  مدة الحمايةتمارسها الدولة كذلك بعد 

 سمهاأو  المؤلف اسموالحق في منع إسقاط ، توفي المؤلف قبل أن يقرر نشر المصنف

                                                           
( منه، وكذلك النظام السعودي في 133، 143)المادتين ( من القانون اللبناني، وكذلك القانون المصري الجديد في 22أنظر مادة) (1)

 منه.( 17/1المادة)
للمؤلف وحده الحق في تقرير نشر مصنفه وفي تعيين طريقة والتي تنص على )( من قانون حماية حق المؤلف العراقي 7المادة) (2)

ره مباشرة هذا الحق دون اذن سابق منه هذا النشر وله ايضا الحق في االنتفاع من مصنفه باية طريقة مشروعة يختارها، وال يجوز لغي
 .(.او ممن يؤول اليه هذا الحق

 .22المرجع السابق، ص  بكر، (3)
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وحق ، (1)عدم االلتزام باالسم المستعارأو  سمه استخداما غير مالئمااستخدام أو ، المستعار

 بسالمته.المؤلف في احترام المصنف وعدم المساس 

الورثة بل ولزوم انتقالها في حاالت معينة إلى  انتقالهافإن مثل دهذه الحقوق يمكن تصور 

 سالمته.وخاصة الحق في دفع االعتدا  على المصنف والمحافظة على 

بنص صريح  م يأتفإن القانون األردني ل، أما بالنسبة لموقف القانون األردني والعراقي

فقد نصت ، إنما جا  العكس من ذلك، يقضي بانتقال الحق األدبي للورثة بعد وفاة المؤلف

 .(2)(وحده للمؤلف)األدبية ( من قانون حماية حق المؤلف في الحقوق 8)المادة

حق تقرير النشر بعد وفاة  انتقال( من القانون نفسه نص بالقول على 11المادة)ومع ذلك فإن 

بأن للورثة والخلف الحق ، (4)من دهذا القانون  أيضا( 46)وجا  في نص المادة، (3)المؤلف للورثة

جرا ات معينة بما يتعلق بمصنف تم التعدي فيه على تخاذ إالالمحكمة يتقدموا بطلب الى 

خلفه أو  من ورثتهأي أو  أعطت الحق للمؤلفنفسه القانون ( من 47)وكذلك المادة، المؤلف

 .(5)الطلب من المحكمة إتالف المصنف الذي نشر بصورة غير مشروعة

المؤلف  لورثة)بالقول ( من قانون حماية حق المؤلف 18)أما القانون العراقي جا  في نص المادة

المؤلف بما يخالف  يوصلم  وحددهم الحق في تقرير نشر مؤلفاته التي لم تنشر في حياته ما

 ، (6)(...ذلك

 

                                                           
 .22السابق، ص كنعان، المرجع (1)
 األردني.( من قانون حماية حق المؤلف 8المادة) (2)
 األردني.قانون حماية حق المؤلف  ن( م21المادة) (3)
 األردني.( من قانون حماية المؤلف 46المادة) (4)
 األردني.( من قانون حماية حق المؤلف 47المادة) (5)
 العراقي.( من قانون حماية حق المؤلف 18المادة) (6)



54 
 

 .(1)( من القانون نفسه31)وكذلك نص المادة

ونظراا لطبيعة الحق المعنوي للمؤلف الملتصقة ، تقدم ذكره ويرى الباحث في ضو  ما

يقعان ، فإن نصوص القانون العراقي واألردني الخاصة بحماية حق المؤلف، بشخصية المؤلف

الحق األدبي للمؤلف ن بعض من مظادهر ومميزات صت على أضمن طائفة القوانين التي ن

الحق في تقرير نشر  يقتصرنما إيمارسون دهذا الحق و  ألن الورثة ال، الورثةإلى  يمكن انتقالها

 مصنفه.أو  اعتدا  على المؤلف أيالمصنف والمحافظة عليه والمنع من 

 المطلب الثاني                                         

   المعنوية للمؤلف والقيود الواردة عليهالحقوق                        

وعلى ، لشخصية المؤلف كونه ملتصقاا بهالحماية المدنية إلى المعنوي  الحقدف ويه

للمؤلف بأنه حقاا مطلقا بما توفره له التشريعات من سلطات  مما يوصف الحق المعنوي  الرغم

تللك السلطات األمر الذي كما سنرى على  ان دهنالك قيودغير أ، اآلخرين األشخاصتميزه عن 

التي وضعها القانون في فرع وسنتناول في ل الباحث يقتضي معرفة مدى الحقوق المعنوية جع

 عليه.الفرع الثاني القيود الواردة 

 للمؤلف  : الحقوق المعنويةاألول لفربا

كنشر  ت التي تمنحه اتخاذ العديد من اإلجرا اتيتمتع المؤلف بجملة من الصالحيات واالمتيازا

ي تعديل على دهذا المصنف ودفع أيضاا أو إجرا  أليه وسحب المصنف المصنف ونسبته إ

 االعتدا  عنه ودهي حقوق شخصية يحق له ممارستها او تركها.

                                                           
 العراقي.( من قانون حماية حق المؤلف 25المادة) (1)
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 حق المؤلف في تقرير نشر مصنفه. أوال:

( لم تنص صراحة على جميع الحقوق الفرعية التي يتم 6)برن( في المادة)ن اتفاقيةإ

 نما اقتصرتها على حق المؤلف في نسبة مصنفهوإ، ضمن المفهوم النظري للحق األدبيدراجها إ

أو  ،تشويه قد يضر بسمعة المؤلفأو  ،تحويرأو  ،تعديل أيوحقه في االعتراض على إليه 

برن( استخدمت في صياغة النص )إال أن اتفاقية، بذات المصنفآخر  وكل مساس، بشرفه

دراجها في مفهوم الحق إتشمل جميع العناصر التي يمكن  الخاص بالحق األدبي اصطالحات

والحق ، اعتدا  على المصنف أيوالحق في دفع ، األدبي للمؤلف كحقه في تقرير نشر مصنفه

 . (1)إليهوالحق في نسبة مصنفه ، في سحب المصنف من التداول

ال  نهوق اللصيقة بشخصه فإ"بما إن حق المؤلف في تقرير نشر مصنفه دهو من الحقو

حصل الحرمان يقع باطالا كل اتفاق  إذاحرمان المؤلف من استعماله فأو  يجوز المساس به

 .(2)يحول دون ذلك"

قام المؤلف بنشر مصنفه فإن  إذاف، ويتمتع المؤلف وحده بتقرير نشر مصنفه ولمرة واحدة

يكون األول  فالحق، عاد نشره مرة ثانية يكون استعماالا لحق إعادة نشر مصنف سبق نشره

أما الثاني فهو حق مالي يجوز للغير استعماله ذلك ، للمؤلف وحده وال يجوز للغير استعماله

 .(3)بموافقة المؤلف عن طريق إبرام عقد مع ناشر

                                                           
 .25 السابق، صالمرجع ، كنعان (1)
 .88، صللطباعة، القاهرةناس  الفكرية(، شركةلكية )حماية حقوق الم (2013نور)أ طلبة،(2)
 .72السابق، صبكر، المرجع  (3)
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والتشريع  األردنينصوص التشريعات القانونية على دهذا الحق منها التشريع إلى  ونالحظ باإلشارة

تعيين طريقة دهذا النشر وحده الحق في تقرير مصنفه وفي  للمؤلف)أنه العراقي بالقول على 

...)(1). 

يحدد المؤلف وحده المكان الذي سيقوم بنشر المصنف فيه فقد يقوم بنشره  أيضاوكذلك 

 المصنف.وله وحده الطريقة التي يرادها في نشر ، ما يختاره

في استغالل نه وسيلة أساس أجانب مالي على  ،وإن حق نشر المصنف له جانبان

 إذافيما ، نما دهو تعبير عن فكره ورأيهمعنوي الذي يعتبر فيه المصنف إآخر  وجانب ،المنصف

 فله الحق في نشره أم في عدم النشر.كان عمله جدير بسمعته العلمية 

 تنفيذه؟ن دهنالك تساؤالت تثار في حال امتناع المؤلف عن نشر المصنف المتفق على أإال 

 تباعاا:ونرى دهاتين المسألتين  إنجازه؟امتناعه عن تسليم المصنف بعد أو 

 المصنف.عن تنفيذ  االمتناعحالة  .أ

ن أن من حق المؤلف إفي حال اتفاق المؤلف مع الناشر لنشر مصنفه الذي لم يتم ف

يتصل اتصاال  أدبيودهذا حق ، يمتنع عن تنفيذ مصنفه الرتباط ذلك بحق تقرير النشر

ن في دهذه الحالة للناشر أن يقوم بطلب فسخ العقد الذي أإال ، ية المؤلفبشخص اا مباشر 

المطالبة بالتعويض عما لحقه من  (الناشر )أبرم بينه وبين المؤلف وكذلك له الحق

رادة المؤلف وسيلة اإلكراه المالي للضغط على إإلى  عند ذلك فال يجوز اللجو ، ضرر

اال انه يلتزم في بعض الحاالت في  ذلك األمر يرتبط بحرية المؤلف في نتاج فكره ألن

التنفيذ العيني ان كان ممكناا كقيامه برسم لوحة وبيعها فال يحق له اجبار المشتري على 

                                                           
 بحريني.( 7( تونسي، مادة)2( يمني، مادة)12( إماراتي، مادة)7( عراقي، مادة)7/ب( أردني، مادة)8مادة). (1)
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ارجاع اللوحة الجرا  التعديل عليها ودهو يلتزم ايضاا ان كان التنفيذ العيني غير ممكناا 

 . (1)بالتعويض

 

 المصنف:حالة امتناع المؤلف عن تسليم  .ب

 ألسبابالناشر إلى  المصنف وفي الوقت نفسه رفض تسليمه بإنجازقام المؤلف  إذا

، الماليةأو  تتوفر فيه االمكانيات الفنية ن الناشر الأأو  ن الوقت غير مناسبأإلى  تعود

لما تضمنه ، حوالؤلف على النشر بأي حالة من األجبار الميجوز له إ ن الناشر الفإ

ن المؤلف يكون مسؤوالا عن التعويض بالعقد إال أ، (2)ذلك من مساس بحريته الشخصية

 .(3)المبرم بينهما

إال  ،تقرير المؤلف بشكل شخصيإلى  ن حق المؤلف في تقرير نشر مصنفه يرجعإلذا ف

إن دهنالك حالة قد تحصل إن المؤلف أحيانُا قد يكون مصنفه قابل للنشر وتأتيه المنية ويتوفى 

قبل أن يقرر بنشر المنصف فيثار تساؤل دهنا أال ودهو من دهم األشخاص الذين يحق لهم 

 . (4)؟ممارسة دهذا الحق بعد وفاة المؤلفالتصرف لل

بتعيين موعد له أو  قد قام بمنع النشر كان المؤلف قبل وفاته إذاإن مثل دهذه الحالة 

تأخذ الوصية بالمعنى الضيق فقد تكون الوصية  ن الأويجب ، (5)وجب تنفيذ ما أوصى به

عادة إ  جرا بإقام المؤلف بتأليف كتاب ثم قام قبل وفاته  إذابمعنى ، صريحة وقد تكون ضمنية

                                                           
 . 25-22الفتالوي ،سهيل، الحقوق المعنوية ،المرجع السابق ،ص  (1)
 . 27عبد الفتاح بيومي، المرجع السابق ،ص حجازي، (2)
 . 411عبد الرزاق أحمد ،المرجع السابق، ص السنهوري، (3)
 . 101المرجع السابق، ص كنعان، (4)
 . 402المرجع السابق ،ص السنهوري، (5)
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ذلك يعتبر مخالفة  ألن، (1)األوليحق للورثة القيام بالنشر للكتاب  صياغته على نحو جديد فال

حدد  إذاأما ، لإلرادة الضمنية للمؤلف الذي عبر عنها في عدم نشر المصنف بشكله القديم

المؤلف الميعاد الذي ينشر فيه المؤلف فال يجوز لورثته القيام بنشر المصنف في موعد مغاير 

 لما أوصى به .

فهي بذلك حق , حقوق النشر دهي من الحقوق المعنوية ويرى الباحث فيما تقدم، أن

ن دهنالك حاالت أال إ, يجوز التنازل عنه ويبقى الحق له في تقرير النشر من عدمه شخصي ال

إن تعديل حيث  , أجازت للورثة بعد وفاة المؤلف في تقرير نشر دهذا المصنف لكن بشروط

وكذلك في تحديد موعد , من التداولكأنما يمنع نشر المصنف القديم وحجبه المؤلف لمصنفه 

رادة المؤلف الضمنية إن إو , ال بالوقت الذي حدده المؤلفإللنشر فال يجوز نشر دهذا المصنف 

نها  العمل به إعداد المؤلف للمصنف و وفي حالة إ , تكفي وحددها السماح للورثة نشر المصنف

, ع للورثة من نشر دهذا المصنفا يمنم ال يوجدإنه ف, وفاته حالة دون النشر إال أنألجل نشره 

بطريقة أو  ما بشكل علنير دهذا الحق أويستطيع تقري ،فمنع المصنف من النشر وحده للمؤلف

 . للشك لهذه الرغبةتدع مجاال ضمنية ال

 .إليه: حق المؤلف في نسبه مصنفه ثانيا  

وله الحق إليه  من الطبيعي أن ينسب، ن المصنف الذي ابتكره المؤلف دهو ثمرة جهدهإ

 ن للمؤلف السلطة على نطاق واسع فله الحرية في الطريقة التي يحدددهاإو ، دون غيرهمن وحده 

الذدهني أو  المصنف الذي نشر من نتاجه الفكري  بأنن يصرح المؤلف أمنها ، يتخذدها في ذلكأو 

ن أأو ، ما بوضع المؤلف اسمه على المصنف ويصرح بهويكون دهذا النشر أ، نه من ابتدعهوإ

                                                           
 .80السابق، ص المجيد، المرجععصمت عبد  بكر، (1)
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ويطلق على دهذا ، باسم مستعارأو  م بنشر المصنف باسم مغفلو قين أيقوم بتصحيح االسم بعد 

 .(1)الحق حق األبوة أي أبوة المؤلف لمصنفه

دهذا الحق  ألن ؛يعرف بحق األبوة دهذا اعترفت به معظم القوانين واالتفاقيات الدولية وما

ن إو ، الفكري والذدهني إنتاجهلصيق بشخصية المؤلف الذي قام بتأليف ذلك المصنف ويعتبر من 

منها ذلك بوضع المؤلف اسمه على ، (2)ن ينسب مصنفه إليهأبسط حقوقه في دهذا الحق دهو من أ

لتي والجامعية االمناصب اإلدارية أو  مؤدهالته العلميةأو  اسم عائلته وخبراته العمليةأو  مصنفه

 وسمة الفخرية التي نالها.تقلددها والجوائز العلمية واأل

بين  وما ،بين المؤلف من جهة الرابطة الوثيقة التي تربط ماإلى  ن دهذا الحق يعودإو 

إذ إن أي اعتدا  يقع على اسم المؤلف ، الفنية من جهة أخرى أو  ،األدبيةأو  ،سمعته العلمية

 .(3)ودهي تعتبر من أدهم االعتبارات في التأليف، عته وشهرتهوسم مكانةيكون اعتدا  على 

وكذلك االتفاقيات ، (5)والتشريعات الوطنية، (4)ويتبين لنا الحال بأن التشريعات األجنبية

حيث حرصت على دهذا الحق ، الخاصة بحماية حقوق المؤلف، (7)واالتفاقية العربية، (6)الدولية

على األردنية  محكمة التمييزدهذا ما أكدته ، و ينازعه أحد غيره مصنفه والإليه  للمؤلف بأن ينسب

                                                           
 .82المرجع السابق، ص بكر،. (1)
 .28ا، صيوسف النوافلة،  (2)
 .64السابق، ص قاضي، المرجعمختار  (3)
 منه.( 6قانون حماية حق المؤلف الفرنسي في المادة) مثالً:منها  (4)
( 21( منه، وقانون حماية الملكية األدبية والفنية اللبناني في المادة)145القانون المصري الجديد في المادة) القوانين:ومن أمثلة هذه  (5)

 منه.
(، )حق المؤلف 2011أشار أليها، المشاقبة، محمد محمود سليمان)( 6/1)برن( لحماية المصنفات األدبية والفنية في المادة) اتفاقية(6)

 .7-6األردن، ص –في سحب المصنف األدبي من التداول دراسة مقارنة(، رسالة ماجستير، جامعة أل البيت، كلية القانون، المفرق 
 أ(./6قوق المؤلف في المادة)االتفاقية العربية لحماية ح (7)
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من أو  كتابياا منهيجوز للغير مباشرته من دون موافقة المؤلف  وال، للمؤلف بهذا الحق االقرار

 1يخلفه

أ( من قانون حماية حق المؤلف )( من الفقرة8)نص المادةإليه  ذدهبت ماإلى  وباإلشارة

اللتان أعطتا الحق للمؤلف  (3)( من قانون حماية حق المؤلف العراقي81)وكذلك المادة (2)األردني

 مصنفه.إليه  في أن ينسب

أما في حالة وجود أكثر من مؤلف في مصنف واحد ففي مثل دهذه الحالة يحق ألي من المؤلفين 

كما يحق لكل واحد منهما الحق في رفع دعوى عند ، سمه على دهذا المصنفاالمطالبة بإدراج 

 .(4)اعتدا  على دهذا المصنف أيوقوع 

 البتكارعندئذ يعتبر الشخص الذي قام بالتوجيه والتنظيم  أما في حالة تعدد المصنفات

إليه  ، وينسب المصنف(5)وحده الحق في ممارسة حقوق المؤلف فيهليكون فالمصنف مؤلفاا له 

 أيضاا.

                                                           
رسالة ماجستير، جامعة أل البيت،  ،( ، )الحماية الجرائية لحقوق المؤلف دراسة مقارنة( 2004)أبو رمان، محمد المأمون عيد  (1(

 .23األردن، ص –المفرق 
 جميع على اسمه ان يذكرو مصنفه اليه ينسب ان في الحق-أ) علىوالتي تنص /أ( من قانون حماية حق المؤلف األردني 8المادة) (2)

  الجمهور على المصنف طرح كلما المنتجة النسخ
 (. الجارية لالحداث ي اخبار تقديم اثناء عرضا المصنف ذكر ورد إذا اال

في المصنفات التي تحمل اسما مستعارا يفترض ان المؤلف قد والتي تنص على ) ( من قانون حماية حق المؤلف العراقي28المادة) (3)

فوض الناشر لها في مباشرة الحقوق المعترف بها في هذا القانون وذلك الى ان يعلن المؤلف شخصيته ويثبت صفته ويجوز ان يتم هذا 

 . (.االعالن بطريق الوصية
من شخص في تأليف مصنف واحد ال  أكثراشترك  والتي تنص على )إذا /أ( من قانون حماية حق المؤلف األردني.153المادة) (4)

  كن فصل نصيب كل منهم في التأليف فيعتبرون جميعايم
  الي منهم في هذه الحالة ممارسة حقوق المؤلف وال يجوز ذلك،اتفقوا على غير  إذامالكين للمصنف بالتساوي اال 

 ( .الحق في رفع الدعوى عند وقوع اي اعتداء على حق المؤلف ولكل منهمفي المصنف اال باتفاقهم جميعا 
اشترك جماعة في تأليف مصنف بتوجيه من شخص  إذا-جاألردني والتي تنص على )/جـ( من قانون حماية حق المؤلف 35المادة) (5)

  الجماعي والتزم ويسمى المصنفطبيعي او معنوي 
  عمل المشتركين فيه في الهدف العام الذي قصد اليه وبحيث اندمجذلك الشخص بنشره باسمه وتحت ادارته 

  ف او الفكرة التي ابتكرها له بحيث ال يمكن فصل العمل الذي قام به كل من المشتركينذلك الشخص من المصن
  في تأليف المصنف وتمييزه على حده، فيعتبر الشخص الذي وجه ونظم ابتكار المصنف مؤلفا له ويكون له وحده

 (.ممارسة حقوق المؤلف فيه
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في المادة العاشرة من القانون إليه  ن بين الباحث حق المؤلف في نسبة مصنفهوبعد أ

الحديث فيما إلى  إال أننا نذدهب ،فقرة ألف األردنيالعراقي وفي نص المادة الثامنة من القانون 

سقاط حق إ( تكلم عن 11)اسمه مغفالا ففي القانون العراقي وفي نص المادة بإبقا يقوم المؤلف 

 .غفل ذكر مثل دهذا النصأ  األردنين القانون أ إالالمؤلف في الحماية على المصنف 

 

 (1)حق المؤلف في سحب مصنفه من التداول ثالثا : 

إن من المظادهر السلطات األدبية األخرى التي كفلها القانون للمؤلف دهي سحب مصنفه 

تعبير أورده أو  أبداه فيهرأي  ن سحب المصنف من التداول يكون نتيجة ندم علىوإ، من التداول

 ن المصنف فيه مساس بمكانته وسمعته.أتخذه للمصنف فيما بعد وجد اشكل أو  فيه

أقرت بهذا الحق للمؤلف ، لذا نرى بأن التشريعات العربية الخاصة بحماية حقوق المؤلف

وقد سار قانونا حماية حق المؤلف األردني والعراقي على ، (2)ودهو سحب مصنفه من التداول

بحماية حق المؤلف حيث أعطوا أيضاا للمؤلف الحق في مسار أغلب التشريعات العربية الخاصة 

وكذلك قانون حماية حق ، (3)سباب جدية ومشروعةأإذ أوجدوا دهنالك ، سحب مصنفه من التداول

حيث أعطى أيضاا الحق للمؤلف في سحب مصنفه من ، ( منه43)المؤلف العراقي في المادة

 .(4)دبية خطيرةأالتداول في حال وجود أسباب 

                                                           
، كما أطلق البعض من الفقهاء على هذا لبناني( 21التراجع / م حق)بتعبير ف هذا الحق أطلقت البعض من التشريعات في وص. (1)

)حقوق الملكية الفكرية، المفاهيم األساسية، دراسة أحكام القانون (، 2012حسام)محمد  ،عن لطفي نقالً  الندم(السحب أو  حق)الحق 

 .174، صلدارالطبعة، المدينة، افي ضوء آراء الفقه واحكام القضاء المقارن(  2002لسنة  82رقم 
 منه.( 42( منه، كذلك القانون المصري المادة)21منها القانون اللبناني في المادة). (2)
 المؤلف./هـ( من القانون األردني الخاص بحماية حق  8)المادة أنظر . (3)
اسباب ادبية خطيرة ان يطلب  طرات إذاللمؤلف وحده والتي تنص على )( من القانون حماية حق المؤلف العراقي 45أنظر المادة). (4)

من محكمة البداءة الحكم بسحب مصنفة من التداول او بادخال تعديالت جوهرية عليه برغم تصرفه في حقوق االنتفاع المالي. ويلزم 
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فقد يكتشف فيما بعد وبعد نشر  ،المؤلف نفسهإلى  دهمية دهذا الحق ترجعأ ن إلذا ف

المصنف بأن يكون معبراا عن المرحلة األولى للتفكير في شبابه بما قد تضمنته المرحلة من تهور 

مما يؤثر في ذلك على مكانته ، بعيدة عن معتقداته الجديدة أيضاوقد تكون  ،وتهجم على القيم

لذا فإن ، يتمتع به من رزانة وحكمة وكذلك مرحلته في تقدم العمر وما، الفنيةوسمعته األدبية و 

 .(1)سحب مصنفه من التداولإلى  مثل دهذه الحاالت تدفع المؤلف

فالتداول دهو الذي يبين اقرار ، لذا فإن سحب المصنف يرد على المصنف قيد التداول

 .(2)دهذا الحق للمؤلف من عدمه

ن انتقال المصنف في حيث أشار البعض من أ صفة التداول،تطلب األمر تحديد لذا ي 

 ألنهيبرر سحبه من المشتري  وال، حيازة الشخص المشتري يصبح األخير مالكاا لهذا المصنف

 . (3)يقطع التداول

 إذاالتمثال أو  سترد لوحته الزيتيةيمخالف بالقول يحق للفنان أن رأي  في حين ذدهب

ن أفيه عيب يضر بمنزلته وسمعته الفنية  (التمثالأو  اللوحة)بيعه تم  الحظ في المصنف الذي

ن سحب المصنف من التداول لذا فإ ،(4)تري ويرد الثمن الذي يتقاضاه منهيسترددها من المش

 .(5)يقصد وقف حق الناشر في االنتفاع بالمصنف في المستقبل

ال إنه حق معنوي لف في سحي مصنفه من التداول رغم أن حق المؤ أيرى الباحث دهنا 

ن دهنالك العديد من األعمال كالرسم والنحت أمعنى ب ن دهذا الحق ال يجب منحه بشكل مطلق،أ

                                                                                                                                                                      
المؤلف اداء  بإلزامالمؤلف في هذه الحالة بتعويض من الت اليه حقوق االنتفاع المالي تعويضا عادال تقدره المحكمة التي لها ان تحكم 

 ( .بتقديم كفيل تقبله إلزامهللحكم او  إثرهذا التعويض مقدما خالل اجل تحدده واال زال كل 
 .102الرشيد، الحق األدبي، المرجع السابق، ص  مأمون، عبد. (1)
 .88بكر، المرجع السابق، ص. (2)
 .143السابق، ص  الحقوق المعنوية، المرجع، الفتالوي، سهيل. (3)
 .420السنهوري، المرجع السابق، ص. (4)
 .122السابق، ص مختار، المرجعالقاضي، . (5)
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ن ، ألعادة التعديل عليهلتماثيل في حالة بيع دهذا العمل ألي جوز للمؤلف سحبه وإ وتشكيل ا

الحق أن دهذا من االشكاليات بين المؤلف والمشتري، و عطا  الحق له بذلك سيسبب الكثير إ 

ن يتم التعديل عليها من قبل المؤلف رغم بيعها أليف الكتابي والموسيقي التي تقبل يعطى إلى التأ

نه تعديل أ، بمعنى يصبح للمؤلف مصنف جديد بعد التعديل يذكر المصنف الجديد رلى الغيإ

 لمصنف سابق تم نشره.

 ان دهنالك قيودأنجد  ،يوالعراق ومن خالل استقرا  قانونا حماية حق المؤلف األردني

على  ن دهنالك تشريعات لم تضع قيوداا أنجد  أيضاوبالمقابل ، دهذا الحق القانون لممارسةوضعها 

 .(1)المؤلف في ممارسة دهذا الحق

أعطى المؤلف الحق في سحب مصنفه من التداول  نهأ األردنيونالحظ على المشرع 

( من 43)حيث جا  في المادة، اقيالعر المشرع نظيره  خالفهبينما ، (2)جدية ومشروعة ألسباب

تداول ألسباب أدبية في سحب مصنفه من ال للمؤلف الحق"  ن:أقانون حماية حق المؤلف على 

 .(3)(خطيرة

نما دهو إو  جودهرياا  العراقي ليس اختالفاا  األردني ينختالف بين القانونالن اويرى الباحث أ

فأن , نفسها عندما تكون ادبية خطيرة دهيجدية ومشروعة  األسبابكانت  إذا , اختالف شكلي

بية ودهي دهنالك ضرورات أد ال أن اإلضافة في فكرة معينة في المصنف لوأو  التعديلأو  الخطأ

فكار تالحق فيما بينها األسلسلة متواترة من بداع المؤلف إنما دهو إف, نفسها عندما تكون مشروعة

ودهو بذلك , ليهحاول المؤلف الوصول إأفضل تطور أدبي بأبها صورة و إنتاج  أو إليصال فكرة

, في المصنف اقد يشعر بأنه دهنالك نقصأو  قد يخطأ في التفكير األفكارعند تسلسل دهذه 
                                                           

 القانون التونسي، النظام السعودي، الخاص بحماية حقوق المؤلف اللذان خوال المؤلف في ممارسة هذا الحق بدون قيود أو شروط.. (1)
 األردني./هـ( من قانون حماية حق المؤلف 8أنظر المادة). (2)
 العراقي.( من قانون حماية حق المؤلف 45ظر المادة)ان. (3)
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ساس أنه عدله عن نشر فكرته من األأو سحب المصنف بأجرا  التعديالت الالزمة  فمحاولة

 وطيها دهي من صالحيته فقط.  

 

 على مصنفه.أي تعدي  إجرال  المؤلف في رابعا: حق

دخال تعديالت على مصنفه بالمظهر الذي إلمؤلف بعد وضعه لمصنفه ضرورة قد يجد ا

أرائه في أو  هأفكار بقا  إن التغيير وأأو  فقد يقوم بالحذف، يجعل مصنفه الئقاا بشخصيته

 حيث يرى من الضرورة، الفنيةأو  األدبيةأو  سمعته العلميةإلى  اإلسا ةإلى  المصنف سيؤدي

، األدبيودهذا ما يتميز به المؤلف من مظادهر الحق ، (1)التغير في المصنفأو  التعديلإجرا  

فهو األجدر من غيره في تحديد ، دون غيره من بمباشرته يستأثرن  يعطيه الحق في أحيث 

فهو من قام بابتكاره  ودهو العالم ، ن يظهر بها المصنف للجمهورأالصورة المالئمة التي يجب 

 وظادهره . بخفاياه

 حذف بعض الفقراتأو  بإضافةدخال التعديالت المناسبة على مصنفه إفيكون للمؤلف 

 ترجمته.أو  شرحهأو  تلخيصهأو  الفنون أو  دبألوان األمن آخر  لون إلى  بتحويله من لون أو 

جازت دهذا الحق للمؤلف وحده أ، ن التشريعات العربية الخاصة بحماية حق المؤلفإلذا ف

 .(2)دون غيرهمن ن يمارسه أ

كون ، تعديل على مصنفه أي بأجرا ن يقوم أالحق في  عطا  المؤلفإ  األردنيلمشرع لو 

 األمر، والفنية األدبيةفي االبتكارات  الملحوظتد وجوده من التطور السريع والتقدم ندهذا الحق يس

                                                           
 .83بكر، المرجع السابق، ص . (1)
 ( لبناني 143/146ماراتي، المادة إ( 15: المادة)ا. منه (2)
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أو  الحذفأو  التغيرأو  التعديلإجرا  دون غيره في من الذي يستوجب السماح للمبتكر وحده 

/ج( 8)في المادة األردنيالمشرع إليه  ودهذا ما ذدهب ،ضافة على مصنفه مما يواكب المتغيراتاإل
التعديل على مصنفه فعند إجرا   المؤلف لمثل دهذا الحق من أيذلك عند حرمان المبتكر ، (1)

  ودهذا الجمود يضر في مصلحة نوع من الجمود في االبتكارات،إلى  ن يؤديذلك يمكن أ

 المجتمع الذي يقتضي عكس ذلك.

 أين يجري ( منه على حق المؤلف في أ11)في المادة أيضاكد أما المشرع العراقي أ

تغير في أو  ضافةإأو  حذف أين يمنع أ أيضاوله ، ضافةإأو  حذفأو  تغيرأو  تنقيحأو  تعديل

ن تلك السلطة منوطة بالمؤلف يمارسها بالطريقة التي تجعل المصنف مما يعني أ. (2)المصنف

والعلمي، فقد يسجل المؤلف على نفسه بعض المالحظات واالنتقادات  األدبيمالئما لمركزه 

ما بقيت بعد نشر المصنف  إذامكانته إلى  ن تسي أتلك المالحظات من شأنها  بأنويقتنع 

حتى يكون معبرا  ،التغييرات المناسبة قبل نشره بإدخالفيقوم  ما يثاريؤثر بسببها ب ما قدفيتدارك 

سلطته في تعديل  ال يسلبهن دهذا إحتى لو تعاقد المؤلف على نشر مصنفه ف، (3)عن شخصيته

أو  الشكلية كاألخطا  ،تمس بجودهر المصنف الشكل المناسب على سمعته والتي الإلى  مصنفه

دون حاجة ألخذ موافقة من  للناشر القيام بتغييردها النحوية كونها بسيطة في ذات الوقت يمكن

يشكل اعتدا  على حق المؤلف  دخالها الإلذا فإن ، (4)تتعرض لشخصية المؤلف المؤلف كونها ال

 األدبي.

                                                           
جراء أي تعديل على مصنفه سواء بالتغير أو إ/ج( من قانون حماة حق المؤلف األردني بالقول" للمؤلف وحده الحق في 8المادة). (1)

 التنقيح أو الحذف أو االضافة ".
 العراقي. حق المؤلف( من قانون حماية 10المادة). (2)
 .68المرجع السابق، ص . بكر، (3)
 .222مأمون، عبد الرشيد، الحق األدبي، المرجع السابق، ص . (4)
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م مكانية تطوير المصنف كونه يدخل حكما في مفهو وفر سلطة المؤلف في تعديل مصنفه إوي

كانت سلطة تعديل المصنف مقررة لصالح المؤلف الذي ترتبط بشخصيته  إذاو التعديالت، 

مصلحة المؤلف تقتضي تلك التغييرات كما في حالة  ن الضرورات العلمية الإبالمصنف ف

، المصنفات المعدة للتعليم كما لو كانت خريطة جغرافية وحدثت تغيرات في حدود بعض الدول

حتى أو  الناشرأو  التعديالت سوا  من قبل المؤلف ذاتهفيكون عندئذ من الضروري القيام بتلك 

أي الورثة ممارسة دهذا الحق منتقدا بأو  ن مثل دهذه اآلرا  التي تجيز للغيرأ إال، (1)الغير كالورثة

 ألنال،  أو األفكاركان يرغب بتعديل دهذه  إذاحوال، فالمؤلف وحده دهو الذي يقرر حال من األ

 (2)للمؤلف األدبيعلى الحق  ذلك يكون اعتدا 

 .المؤلف في دفع االعتدال عن مصنفهسا: حق خام

اعتدا  قد يوجه  أيللمؤلف في الدفاع عن مصنفه من  أخرى يعتبر دهذا الحق سلطة 

، حدث اعتدا  لمصنف المؤلف إذاف ،الحق في احترام المصنف ويطلق على دهذا الحق، لمصنفه

ن المصنف دهو الذي يعبر عن أعند ذلك يكون من حق المؤلف وضع االعتدا  باعتبار ف

 .(3)العلميةأو  الفنيةأو  األدبيةودهو الذي يحمل سمعته ، شخصية المؤلف

أي أو  تعبيرأو  حذفأو  تحويرأو  دخال تعديلإإلى  وينصرف االعتدا  على المصنف

كان  إذاف، يقوم بتفويض الغير ويمنحه دهذا الحق لم فللمؤلف الحق وحده في ذلك ما، ضافة عليهإ

حصل تجاوز  إذاما أ، وافق عليه المؤلف ام بحدود مايتعين على الغير االلتز  محدداا دهذا الحق 

وجاز  األدبييعتبر الغير متعديا على حق المؤلف ف ،على الحدود التي وافق عليها المؤلف

تحوير على مصنفه في عمل فني إجرا   على وافق المؤلفإذا ما أ، زالة دهذا التعديإللمؤلف 
                                                           

 .87المرجع السابق، ص بكر،. (1)
 .56النوافلة، المرجع السابق، ص . (2)
 .84-85السابق، صالمرجع  بكر،. (3)
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مع طبيعة  يتال مالتعديالت الالزمة على المصنف بما  بإدخالموافقة ضمنية بيكون ذلك ف

 .(1)التحوير عن مضمون  المصنف ال يخرج دهذان أيجب التي المصنف 

 على المصنف للتجاوز على حق المؤلف في نسبة مصنفه أيضاوقد يحصل اعتدا  

دهو انتحال آخر  ن يحصل شي أأو  كان بمحو اسمه والقيام بوضع اسم الغير سوا إليه، 

 مكانتهذلك لالستفادة من ، إليهتعود  شخصية المؤلف والقيام بوضع اسمه على مؤلفات ال

 العلمية.أو  الفنيةأو  األدبيةوشهرته 

سا ة فيه تشويه في المصنف من شأنه اإل وفي جميع الصور السابقة التي يحصل

، من رد االعتدا  الحاصل وتمكينهتقتضي مصلحته  ؤلف الذي عبر عنه في شخصيته مماللم

 في الدفاع عن المصنف. األدبيةودهذا الحق الذي خولته سلطته 

تعذر للمؤلف الدفاع عن مصنفه فيحق لورثة المؤلف في الدفاع عن سمعته  إذاما أ

ساس تم وعلى دهذا األ، لمنع االعتدا ويكون حقهم في التدخل ، العلميةأو  الفنيةأو  األدبية

ن يدافع عن اعتدا  أن يقوم مقامه أ... وله ولمن )الحق االعتراف لورثة المؤلف بانتقال دهذا 

 (2)على دهذا الحق(

فقد ذدهب المشرع ، دهذا الحق ادهتماما واسعا على المستويين الدولي والوطني أخذوقد 

لزام الناشر بضرورة طبع المؤلف وصفته وإ حق في احترام اسمعلى دهذا ال بالتأكيدالفرنسي 

بموافقة  إالتعديل على المصنف  أيدخال إوااللتزام بعدم ، المصنف في الشكل الذي تم تسليمه

                                                           
 .25طلبة، المرجع السابق، ص. (1)
يجوز له  ولكن ال رسائله،للمؤلف وحده الحق في نشر والتي تنص على )( من قانون حماية حق المؤلف األردني 10انظر المادة). (2)

 او لغيره ممارسة هذا الحق دون اذن مسبق من المرسل اليه
 ( .ان يلحق ضررا بالمرسل اليه كان من شان نشر تلك الرسائل إذااو ورثته 
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 بموافقة المؤلف إالتعديل  أيإجرا   برن( التي منعت)وكذلك اتفاقية ،(1)كتابية من قبل المؤلف

 .(3)على دهذا الحق للمؤلف أيضاشارت االتفاقية العربية أو ، (2)

، وذدهبت الكثير من التشريعات الوطنية الخاصة بحقوق المؤلف صراحةا على دهذا الحق

إلى  يؤدي مما، ضافة على المصنفإأو  الحذفأو  تحريفأو  اعتدا  نتيجة تغير أيفي دفع 

تغيير أو  حذف أين للمؤلف الحق في منع على أ أيضاواجمعت  ،(4)يلحق المؤلف أدبيضرار إ

 .(5)في المصنف

أو  ذكر الحق إذاالتغيير في مصنفه مقيداا أو  ن حق المؤلف في منع الحذفويالحظ أ

شارة في موطن غفل المترجم عن اإل إذا إاليكون الحق للمؤلف في منعه  وال، التغيير في الترجمة

أو  الفنيةأو  األدبية ومكانتهترتب على الترجمة مساس بسمعة المؤلف أو  التغييرأو  الحذف

 .العلمية

ودهذا الرأي يتفق مع نصوص المواد القانونية الخاصة بحماية حق المؤلف األردني 

 .(6)وكذلك مع االتفاقية العربية لحقوق المؤلف، والعراقي

إلى  كأن يكون تحويل قصةآخر  لون إلى  يخص تحويل المصنف من لون  أما فيما

المصنف وكذلك عدم  باسمفإن ذلك يكون شريطة بعدم المساس ، فلم سينمائيأو  مسرحية

                                                           
 .123، المرجع السابق، صن. كنعا (1)
 األدبية.( من اتفاقية)برن( لحماية المصنفات 6المادة). (2)
 المؤلف./ب( من االتفاقية العربية الخاصة بحقوق 6المادة). (3)
 مصري. (2و 7)المادة ( لبناني، 147-146-143، المواد)أردني/جـ( 8( عراقي، المادة)20منها: المادة). (4)
 العربية./ب( االتفاقية 6، المادة)أردني/د( 8( عراقي، المادة)10المادة). (5)
 العربية./جـ( االتفاقية 6المادة)، أردني/د( 8المادة)( عراقي، 10المادة). (6)
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نصوص التشريعات  ما أكدتهودهذا ، العلميةأو  الفنيةأو  األدبيةضرار بشرف المؤلف وسمعته اإل

 .(1)العربية

وبالرغم من تأكيد التشريعات الخاصة بحماية حقوق المؤلف في الدفاع عن مصنفه فقد 

  :منهاف ،ساس دهذه السلطةأالفقها  فيما يتعلق في تحديد التي طرحها بعض  اآلرا تنوعت 

الرابطة الموجودة إلى  وذلك بالنظر، : يقوم دهذا الحق على سمعة وشرف المؤلفاألول األساس

بسمعته مما يجعل له الحق  رن يترتب على مصنفه االضراأبين المصنف ومؤلفه الذي من شأنه 

 في الدفاع عنه.

فللمؤلف ، حرزه المصنف لدى الجمهوردهذا الحق على النجاح الذي أيتأسس األساس الثاني: 

 دون تحريف للحفاظ على ذلك النجاح.من المصلحة في نشر مصنفه 

ن ابتكر المصنف أفللمؤلف بعد  ،: يتأسس دهذا الحق على فكرة سالمة المصنفلثاألساس الثا

 .اعتدا  عليه أيله الحق في االطمئنان على سالمته ضد 

، الباحث بأن دهذه األسس كلها صالحة لتبرير حق المؤلف في الدفاع عن مصنفهويرى 

 مما، العلميةأو  الفنيةأو  األدبيةعن مكانته  ا الحق لصيق بشخصية المؤلف، ومعبرن دهذذلك أ

من يقوم مقامه الحق بالدفاع عن أو  وبذلك يكون للمؤلف، يجعل له الحق في الحفاظ عليه

 صورة من صور االعتدا . أليالمصنف عند تعرضه 

 

 

                                                           
 أردني./أ( 3( عراقي، المادة)3و4منها: المواد). (1)
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 للمؤلف.لمعنوية ا لقيود الواردة على ممارسة الحقوق ا الثاني:الفرب 

بل ترد عليها بعض القيود  ،للمؤلف ليست مطلقة األدبين السلطات التي يخولها الحق إ

القيود التي  تهدف دهذهحيث ، التي تقتضي المصلحة العامة بتوسيع نطاق االستفادة من المصنف

تعزيز الدور الثقافي إلى  ،الخاصة بحماية حقوق المؤلفالتشريعات القانونية  وردت في نصوص

من دون إذن المؤلف ويجوز استعمال المصنفات المنشورة  أيضا،نشاط العقل البشري  وإلى

 كاآلتي:والقيود دهي  (1)وال يسبب ضررا، يتعارض ذلك مع االستغالل المالي للمصنف أالشريطة 

حصل ذلك في اجتماع  إذافيما ، لقا هإأو  تمثيلهيمنع لف بعد نشر مصنفه، أن يجوز للمؤ  .ال1

كلية ما دام دهذا أو  معهدأو  مدرسةأو  في منتدى خاصأو  في اجتماع جمعيةأو  عائلي

ودهذه اإلباحة ، (2) مباشرةبطريقة غير أو  االجتماع ال يأتي بأي حصيلة مالية بطريقة مباشرة

والنوادي الخاصة والحفالت المدرسية  األدبيةتشمل االجتماعات العائلية والرياضية والجمعيات 

مكسب مالي  أياالجتماعات من أو  الحفالتأو  ن تتجرد دهذه التجمعاتذلك على أ، والجامعات

 .(3)غير مباشر مأ سوا  كان مباشر

                                                           
 المؤلنف اذن ن دو المنشنورة المصننفات استعمال يجوزوالتي تنص على ) ( من قانون حماية حق المؤلف األردني17المادة) ر. انظ (1)

  -التالية:  الحاالت وفي للشروط وفقا
   تعليمية مؤسسة في او خاص عائلي اجتماع في حصل إذا ايقاعه او تمثيله او القاؤه او عرضه او المصنف تقديم-أ

   المصنفات ايقاع للدولة التابعة الموسيقية للفرق ويجوز التعليمية لالغراض التوضيح سبيل على اجتماعية او اوثقافية
 واردا كان إذا المؤلف واسم المصدر ذكر يتم وان مالي مردود اي عنه يتأتى ال ان كله ذلك في ويشترط الموسيقية

 .به 
 التسجيل او االستنساخ بواسطة منه واحدة نسخة بعمل وذلك الخاص الشخصي لالستعمال بالمصنف االستعانه-ب
 وال للمصنف العادي االستغالل مع اليتعارض ان كله ذلك في ويشترط الموسيقي التوزيع او الترجمة او التصوير او 
 .الحق لصاحب المشروعة بالمصالح مبرر غير ضررا يسبب 

   والتسجيالت الصوتية البرامج او المطبوعات بواسطة التعليم في لاليضاح وسيلة المصنف على االعتماد-ج
   تحقيق يقتضيها التي الحدود في وذلك المهني او للتدريب دينية او تثقيفية او تربوية والبصرية الهداف والسمعية

   على االعتماد من يقصد ال ان وعلى للمصنف العادي االستغالل مع ذلك يتعارض ال ان شريطة االهداف تلك
 .  واسم مؤلفه المصنف وأن يذكر مادي ربح اي تحقيق الحالة هذه في المصنف

   او التثقيف او النقد او المناقشة او الشرح او االيضاح بهدف آخر مصنف في المصنف من بفقرات االستشهاد-د
 (.واسم مؤلفه المصنف يذكر ان على الهدف هذا يبرره الذي بالقدر وذلك اإلختبار

 ( مصري.11/1)عراقي، ( 12/أ( أردني، مادة)17انظر المادة). (2)
 /ب(.2). كذلك االتفاقية العربية لحقوق المؤلف567المرجع السابق، ص ،ي. السنهور (3)
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معهد الفنون )التربية . لموسيقى القوات العسكرية وغيردها من الفرق التابعة للدولة، كوزارة 1

كلية الفنون الجميلة( الحق في ايقاع المصنفات )العلمي وزارة التعليم العالي والبحث أو  الجميلة(

حصيلة مالية دام االيقاع ال يأتي بأي  مقابل للمؤلف ما أين تلتزم بدفع أالموسيقية من غير 

يجب )تحترف كانت الفرق الموسيقية التابعة للدولة  إذاما أ، (1)غير مباشرةأو  بطريقة مباشرة

الناشر عما تذيعه أو  ن تدفع للمؤلفأعة الموسيقى فيجب عليها إذا  (من مفردة تحترف التأكد

 .(2)منها

قام شخص بعمل نسخة واحدة من مصنف  إذا. االستعانة بالمصنف لالستعمال الشخصي: 3

 .(3)ن يمنعه من ذلكستعمال الشخصي، فال يجوز للمؤلف أمنشور لال

عملت بقصد  إذاحظر التحليالت واالقتباسات القصيرة ، . ال يجوز للمؤلف بعد نشر المصنف4

كان معروفا  إذااسم المؤلف إلى  االخبار، ما دامت تشيرأو  التعليمأو  التثقيفأو  الجدلأو  النقد

 .(4)المصدر المأخوذ منه وإلى

 دب والعلوم والفنون ما يأتي:الكتب المدرسية وكتب التاريخ واأل. يباح في 5

 أ. نقل مقتطفات من المصنفات التي سبقت نشردها.

ن أالفوتوغرافية شرط أو  المجسمةأو  ب. نقل المصنفات التي سبق نشردها في الفنون التخطيطية

ن يذكر بوضوح المصادر أحوال لتوضيح المكتوب ويجب في جميع األ على ما يلزم يقصد النقل

                                                           
 ( مصري.11/2/أ( اردني، مادة)17( عراقي، مادة)12مادة). (1)
 .22عصمت عبد المجيد، المرجع السابق، ص .بكر، (2)
 / أ( اتفاقية عربية. 2( مصري،  مادة)12( عراقي، مادة)15/ ب( اردني، مادة)17مادة). (3)
 / ج( اتفاقية عربية .2( عراقي، مادة)1/ 14/ د( اردني، مادة)17مادة). (4)
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ن ال يكون الهدف من استعمال المصنف دهو أسما  المؤلفين وكذلك يجب أعنها و  المنقول

 . (1)المكسب المالي

ن تنقل ما ينشر في غيردها من المقاالت الخاصة بالمناقشات االقتصادية . يجوز للصحف أ6

، ي العام ما دام لم يرد في الصحيفة ما يحظر النقل صراحةوالدينية التي تشغل الرأ السياسيةو 

  .(2)وفي حال النقل يجب ذكر المصدر بصفة واضحة

ذن المؤلف ما يتلى من دون إ ن تنشر على سبيل االخبارأعة والتلفاز ذا يجوز للصحف واإل.7

وكذلك ما يلقى في ، قضائيةأو  داريةإأو  من خطب في الجلسات العلنية من مجالس السياسية

 .(3) للشعباالجتماعات العامة ذات الصفة السياسية ما دامت دهذه الخطب موجهة 

الخلف حق تقرير نشر المصنف الذي لم ينشر في حياة أو  لم يباشر الورثة إذا. 8

عالم واإللمختص بالثقافة مورثهم( وحقوق االنتفاع المالي على المصنف ورأى الوزير ا)المؤلف

انقضت  إذليهم نشره بكتاب مسجل ما إيطلب  له أنمصلحة تقتضي نشر المصنف، حق ن الأ

(، من تاريخ أشهرثالث )العراقي في التشريع ، (أشهرستة )األردني في التشريع ، مدة معينة

الخلف في أو  الورثةأو  فللوزير نشر المصنف مع عدم االخالل بحق، تبليغهم ولم يباشروا النشر

 .(4) العادلالتعويض 

دون من نسخا منها أو  يوزع الصورةأو  ينشرأو  ن يعرضأ. ال يحق لمن قام بعمل صورة 9

كان نشر الصورة قد تم  إذاوال يسري الحكم ، أخذ أذنه م بتصويردهم مالم يالذين قا األشخاصذن إ

أو  يتمتعون بشهرة عامةأشخاص أو  كانت تتعلق برجال رسمينأو  بمناسبة حوادث وقعت علنا

                                                           
 مصري.( 17/ أ( عراقي، مادة)2/ 14)مادة ، أردني/ ج/ د( 17)المادة . (1)
 عربية.( اتفاقية 10مصري، )( 41)أردني، ( 18)عراقي، ( 13و14انظر المواد). (2)
 عربية.( اتفاقية 10)مصري، المادة( 13( عراقي، المادة)16، المادة)أردني( 18/12المواد)انظر . (3)
 سنة واحدة  والمدة-/ ج( اتفاقية عربية 20)المادة ( عراقي، 25، المادة)أردني( 27انظر المادة). (4)



35 
 

ومع ذلك ال يجوز في الحالة السابقة ، سمحت بذلك السلطات العامة خدمة للمصلحة العامة

أو  بسمعتهأو  ترتب على ذلك مساس بشرف الشخص الذي تمثله إذاتداولها أو  عرض صورة

يردها ن يأذن بنشردها في الصحف والمجالت وغأبمركزه االجتماعي وللشخص الذي تمثله الصورة 

 لم يقض االتفاق بغير ذلك، وتسري  من النشرات المماثلة حتى ولو لم يسمح بذلك المصور ما

ية وسيلة أأو  حفرأو  نحتأو  على الصور أيا كانت الطريقة التي عملت بها من رسماألحكام 

ونطلب ، ( منه قد علق العمل بها36)المادة بأنما في التشريع العراقي يرى الباحث أ، (1)أخرى 

 . (2)خرى المعاصرةأن يحذو حذو التشريعات األمنه 

نقلت ملكية النسخة األصلية من مصنف فال يتضمن ذلك النقل حق المؤلف ومع ذلك  إذا. 01

أو  ن يعرضها على العامة وال يجبر على منح المؤلف حق نسخهاأيحق لمن يجوز تلك النسخة 

 .(3)عرضها مالم يتفق على خالف ذلكأو  نقلها

. للمكتبات العامة والمراكز التوثيق والبحوث والجامعات والمعادهد التعليمية والمؤسسات 11

ما شابه، أو  بالتصوير الفوتوغرافي، العلمية والثقافية غير التجارية استنساخ المصنفات المحمية

بدون أذن المؤلف بشرط أن يكون االستنساخ وعدد النسخ مقصورا على احتياجات أنشطتها على 

  (4)يضر باالستغالل المالي للمصنف وال يتسبب في االضرار بالمصالح المشروعة للمؤلف أال

والعراقي اعطوا حق  األردني ينالتشريع ةالتشريعات القانونية وخاص بأنويرى الباحث فيما تقدم 

ن أن يذكر اسم المؤلف و أغلب تلك القيود تنصب على أ  بأن، ويالحظ األدبيةممارسة الحقوق 

 والهدف منهيكون الغاية  أالن االستعمال يجب أو ، يذكر المصدر الذي ينقل عنه بصورة واضحة

 دهو مكاسب مالية.    

                                                           
 مصري.( 56، المادة)أردني( 26المادة). (1)
 (.2004( لسنة)85( علق العمل بها بموجب أمر سلطة االئتالف المؤقتة رقم)56المادة). (2)
 ( مصري.41( عراقي، المادة)42( أردني، المادة)13المادة) ر. انظ (3)
 عربية.( اتفاقية 12)بحريني، ( 10( أردني، مادة)20انظر المادة). (4)
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الفص  الثالث   

اية المدنية للحق المعنوي للمؤلفنطاق الحم  

ن يكون دهناك مؤلف بالمعنى دهو أ للمؤلف،ن توفير الحماية المدنية للحق المعنوي إ

 المؤلف،حسب ما تقتضي القوانين الخاصة بحماية حقوق  ايكون مطلوبن وأ للمؤلف،المقصود 

 المصنف.ن يقوم بخلق عمل مبتكر يتوفر فيه وصف أن المؤلف يجب وأ

 ن نطاق الحماية المدنية للحق المعنوي للمؤلف يمكن تحديده في محورين نطاقإلذلك ف

 .(موضوعي)لمصنفونطاق  (المؤلف)شخصي

كال الحقين  ألن المالي،ن نطاق الحق المعنوي للمؤلف ال يختلف عن نطاق الحق أو 

ن طبيعة أوعلى الرغم من  المصنف،يتطلب وجود المؤلف وخلق عمل مبتكر تتوافر فيه صفة 

الحق المعنوي للمؤلف حق  ألن للمؤلف،الحق المعنوي القانونية تختلف عن طبيعة الحق المالي 

الملك العام إلى  على عكس الحق المالي فأنه ينتهي ويؤول محددة،منية ز مدة بدي ال ينتهي بأ

 وتنتهي الحماية فيه.

 األولالمبحث 

 )المؤلف(النطاق الشخصي للحماية

ن نقوم بمعرفة المؤلف الذي يحميه أعلينا  للحماية،لبيان معرفة النطاق الشخصي 

: المؤلف الذي األول مطلبين،إلى  قسم المبحثي التأليف، وبذلكوكذلك معرفة صورة  القانون،

 صور وحاالت التأليف. :الثاني .يحميه القانون 
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 األولالمطلب 

 المؤلف الذي يحميه القانون 

ن وإ المؤلف،لم ينطبق عليه صفة  نه مؤلف مابادعا  أحق الشخصي القرار ال يمكن إ

تأخذ يعين االعتبار قبل ن أدهذه الصفة يجب و  تحديده،مرَا ضرورياا يجب أتحديد من دهو المؤلف 

 خاصة عند المطالبة كأن يقوم شخص ويدعي بأنه مؤلف. كل شي 

 األولالفرب 

 التعري  الفقهي للمؤلف

منها ما عرف المؤلف بأنه مبتكر  متعددة،ف المؤلف ن اآلرا  الفقهية حول تعريإ

رأي آخر  كما ذدهب  ،الخلقأو اإلبداع  والمقصود من دهذا التعريف دهو الذي قام بفعل ،(1)العمل

وذدهب آخرون بالقول  (2)الفني محل الحقأو  أبتكر األثر األدبي على القول بأن المؤلف دهو الذي

المؤلف بأنه الذي ينتج  آخر وعرف (3)نه الذي أبتكر انتاجاا وذدهنياا جديداا في تعريف المؤلف بأ

وذلك بشرط أن ينطوي على قدر من  ،طريقة التعبير عنهأو  انتاجاا ذدهنياا أياا كان نوعه

 (4)االبتكار

                                                           
 .523ص المرجع السابق, السنهوري, (1)
 . 132لبنان,ص –بيروت  دار النهضة العربية, (,) مبادئ القانون (, 1270محمد لبيب)  شنب, (2)
 .52ص لمرجع السابق,، االمتيت (3)
 . 257ص  المرجع السابق, حسن, كيرة, (4)
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أو اإلبداع  ويرى الباحث بأن دهذه اآلرا  التي ذكرت تدور حول محور الشخص الذي قام بعمل

ن المؤلف دهو الشخص الذي يمنحه القانون أإلى  ن البعض من رجال الفقه ذدهبأ إال الخلق،

 .(1) مبتكراا ن يكون أبالضرورة  واالمتيازات، وليسسلسلة من الحقوق 

الشخص الذي قام بنشر المصنف منسوباا : "نهأفذدهب البعض في تعريف المؤلف على 

قام الدليل على  إذا إال أخرى،بأي طريقة  أم سمه على المصنفأن كان ذلك بذكر اسوا   إليه،

 .يف يعتبر االبتكار دهو صفة للمصنفويمكننا القول بأن دهذا التعر  ،(2)عكس ذلك "

دهو من يتمتع بخيال  (المودهوب)المؤلفمن الفقه بالقول بأنه الفرد آخر  وذدهب جانب

ن النحت أأو  الرسمأو  المسرحأو  المحاضرةأو  يستطيع عن طريق الكتابإبداع  نضب وملكية

 .(3) التعبيريرسم المستقبل بصورة تختلف عن صورته الحاضرة بما له من ملكة تصور وقدرة في 

بأي صورة  حيز الوجودإلى  خرجهدهو من ابتكر عمال فنياا وأالمؤلف ن إويمكن القول 

 .كانت شرط مادية محسوسة

 الفرب الثاني

 ي  المؤلف في التشريعات الوطنيةتعر 

، الجدة واالبتكارإلى  بعضها استند في التعريفف ،اختلفت التشريعات في تعريف المؤلف

 أغفلأو  ودهو يحمل اسم المؤلفنشر المصنف  على تعريف المؤلفإلى استند اآلخر  هابعضو 

 اسم المؤلف.

                                                           
  .54ص، 1طالقاهرة، -العربية، مصرالنهضة  الدولية(، دارالمؤلف في العالقات الخاصة  (، )حق2002)محمود جمال الكردي،  (1)
 .12 الجامعي، االسكندرية، صدار الفكر  الفكرية(الملكية  (، )حماية2002)الحميد عبد المنشاوي،  (2)
 .233ص السابق، الحقوق األدبية، المرجع الفتالوي،  (3)
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أما في  .(1) المصنف(ابتكر أو  بدعالشخص الذي أ): عرف المؤلف بأنه األردنيففي التشريع 

سوا  كان يذكر إليه  منسوباا  امصنفنشر  الشخص الذي): عرف المؤلف بأنهفقد التشريع العراقي 

الحكم  ويسري دهذا ذلك،قام الدليل على عكس  إذاال بأي طريقة أخرى إ أم اسمه على المصنف

 .(2)شك في حقيقة شخصية المؤلف(دنى أيقوم  أالعلى االسم المستعار بشرط 

دهنا يمكن للباحث القول بأن المشرع األردني كان موفقاا في تعريف المؤلف أكثر من 

 المؤلف،حيث بين المشرع األردني في التعريف النقاط التي يستند عليها لمعرفة  العراقي،المشرع 

 إثباتودهذه القرينة تقبل  المؤلف،نه قد اعطى قرينة لبيان من دهو بينما نجد في التشريع العراقي أ

 .العكس

الرغبة لحماية حقوق المؤلفين على المصنفات محاولين وضع إلى اتجهت ما االتفاقيات الدولية أ

ن أ إال (كاتفاقية)برن والفنية والعلمية بشكل يالئم دهذه الدول جمعا   األدبيةتشريع لحماية الملكية 

 .(3)دهذه االتفاقية لم تورد تعريفاا محدداا للمؤلف

المادة حيث نصت في  المؤلف،وعلى دهذا النهج سارت االتفاقيات العربية لحماية حقوق  

وال يخضع التمتع بهذه  ،نه يتمتع مؤلف المصنف باسمه ما لم يثبت خالف ذلك( على أ/أ 4)

 .(4) شكليإجرا   الحقوق وممارستها ألي

ن دهذه االتفاقية العالمية منها والعربية ركزت على وصف حق أيتبين لنا  ،على ما تقدم وبنا 

من جازة الستخدام المصنف على حاالت السماح واإلو  المؤلف وتفصيل حقوقه وتسليط الض

                                                           
 ( من قانون حماية حق المؤلف األردني النافذ . 2المادة)  (1)
يعتبر مؤلفها الشخص الذي نشر المصنف منسوبا اليه سواء كان ذلك   )العراقي النافذ .( من قانون حماية حق المؤلف  1/2المادة)  (2)

بذكر اسمه على المصنف او باية طريقة اخرى اال اذا قام الدليل على عكس ذلك ويسري هذا الحكم على االسم المستعار بشرط اال 
 ( يقوم ادنى شك في حقيقة شخصية المؤلف

 . 110السابق,صالمرجع  هارون جمال, (3)
 /أ ( من االتفاقية العربية لحقوق المؤلف .4المادة)  (4)
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شارات صدر واسم المؤلف في االقتباس واإلن يذكر المإذن مسبق من المؤلف شرط أدون 

 .اإليضاحأو  النقدأو  والنصوص التي قد تستخدم ألغراض التعلم

 

 المطلب الثاني

 صددور التأليددف

ن تطور وسائل إحيث  ،الحديثة تطور الوسائلن االنتاج الذدهني لإلنسان اتسع مع إ

إليصال  مبدعينالفكار أتضافر إلى  دب والفنون أدتالتواصل الحديثة وتشعب مجاالت األ

 ،ناتجاا عن عمل فردي بحت األدبيفلم يعد المصنف  والفنون،دب موضوع معين في مجاالت األ

 من المؤلفين.حيز الوجود عدد إلى  برازدهاإفهناك العديد من المؤلفات التي اشتركت في 

ن الفكر أ إال الوجود،حيز إلى  بداعهإمن ينقل موفي القديم كان الشخص الطبيعي وحده 

الحماية المدنية واعطى لها  ،الحديث أعطى للشخص المعنوي الحق بأن يبتكر مصنفات

                     كالشخص الطبيعي.

 األولالفرب                                 

 ردددالمنفف ددالمؤل

الذي يقوم وحده بالتأليف ويختص بالحقوق المدنية على المصنف ) :يقصد بالمؤلف المنفرد دهو

 .(1) معنوياا(شخصاا أو  ودهذا المؤلف قد يكون شخصاا طبيعياا  ،آخر ن يشاركه شخصأدون 

 المؤلف شخص طبيعي  أوال:
                                                           

 .110صهارون،  ل. جما(1)
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 معنوي،ن شخص ماإلبداع  قصود بالمؤلف شخص طبيعي وليس من الممكن تصوره صدورمالو 

وال يعد دهذا األمر  الحقوق،ن يتمتع ببعض من أالقانون أجاز للشخص االعتيادي  إال أن

 .(1) االعتيادين ما يثبت للشخص الطبيعي يثبت للشخص إحيث  استثنا ،

 أيفي أو  حد المؤلفين في قصةالقول بـأن من أعطى فكرة معينة ألال يمكن  ،أذن

إلى  فالمؤلف دهو من قام بنقل الفكرة، حيا  بأي فكرة ال يعد مؤلفاا األ ألنذلك  مؤلفاا،موضوع 

كاتبها وليس للذي اوحى إلى  حدى القصص الخيالية تنسبفالذي يكتب عن إ الوجود،حيز 

 .(2) بكتابتها

قصر دهذا المفهوم  إذاالختالف التشريعي في تحديد القصد من كلمة مؤلف  إال أن

ن االتفاقيات الدولية عزفت عن تحديد المقصود بالمؤلف والسبب في أ إال الطبيعي،بالشخص 

ختصت فنالحظ في اتفاقية جنيف حيث أ. ذلك حتى تتمكن من استيعاب جميع التشريعات

 .(3) والطبيعيالحماية القانونية للشخص المعنوي 

كان شخصاا  سوا  بيان المؤلف المنفردإلى  يره العراقي لم يتطرق ظون األردنيوفي التشريع 

 م معنوياا.أطبيعياا 

 ثانياا: المؤلف شخص معنوي 

تحقيق إلى  موال التي ترميواأل األشخاصالشخص المعنوي دهو عبارة عن مجموعة من 

الشخصية المعنوية تصبح صالحة الكتساب  فبمجرد أن تنشأ .(4) خاصةداة دهدف معين بوساطة أ

                                                           
 .164لطفي. محمد حسام) حقوق الملكية الفكرية (,ص (1)
 . 236الحقوق األدبية، المرجع السابق، ص الفتالوي, (2)
 .( من اتفاقية جنيف العالمية لحق المؤلف1المادة) (3)
 . 186عبد هللا مبروك ,) الحق األدبي (,ص  النجار, (4)
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الحقوق وتحمل االلتزامات وتتمتع بجميع الحقوق التي يتمتع بها الشخص الطبيعي عدا الحقوق 

 .(1) اإلنسانالمالزمة لطبيعة 

إلى  بل ينسب معنوي،الفكر ال ينسب لشخص إنتاج  نأمن الفقه يرى  ان جانبأ إال

ن صفة المؤلف تطلق على دهؤال  إالشخص المعنوي فيسعنا القول  يتبعون شخاص طبيعيين أ

  .(2) المعنوي وليس على الشخص  األشخاص

وعلى ضو  ذلك نفترض قصر الطبيعة واعتبار الشخص المعنوي مؤلفاا يتمتع بحقوق 

ن صدر من شخص معنوي فال يجوز إمعنوية على المؤلف كالشخص الطبيعي فالعمل الجماعي 

 .(3) بأدائهباجتماع من قاموا  إالالمساس به أو  تغييره

الحق للشخص المعنوي بامتالك  يره العراقي لم تعطظون األردني ينونرى بأن التشريع

والشخص المعنوي  وحده،ن صفة المؤلف تنطبق على الشخص الطبيعي إحيث  المؤلف،صفة 

 مبتكراا ليحميه القانون.أو  ن يكون مؤلفاا فهو ال يعد مبدعاا ال يمكن تصوره أ

حجام والعراقي من اإل األردنيودهذا ما يراه المشرع  وحده،فهذه الحقوق لصيقة بالشخص الطبيعي 

 عطا  الشخص المعنوي لهذه الحقوق.إ عن 

 مصنف المشتركالفرب الثاني: المؤلف في ال

 مكنمن شخص سوا  أ أكثرالمصنفات المشتركة: دهي المصنفات التي يشترك في وضعها 

 .(4) يمكنلم الفصل نصيب كل من فيه أم 

                                                           
 .286صاألدبية، الحقوق الفتالوي،  (1)
 . 526السابق، صالمرجع السنهوري،  (2)
 .526صالسابق، الحقوق األدبية، المرجع الفتالوي،  (3)
 163ص السابق، لطفي، المرجع (4)
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 : نوعينإلى  ن نقسمهأن المصنف المشترك يمكن إويمكننا القول 

دهو اشترك آخر  مصنف مشترك قابل للفصل ومصنف مشترك غير قابل للفصل وفي تعريف

عدد من المؤلفين في مصنف واحد يتضمن مجهوددهم الذدهني بحيث يمكن تميز عمل كل منهم 

آخر  تنظيم من قبل شخصأو  توجيهأو  المؤلفين وال يخضعون في عملهم لرقابة عن عمل بقيه

 .(1)(اسم المصنف المشترك)ويطلق على المصنف، معنوي أو  طبيعي

 أيرقابة من إلى  يخضع المؤلفين في عملهم أالودهنا يعني القول بأن المصنف المشترك يجب 

 معنوياا. أم توجيه سوا  كان طبيعياا أو  شخص

 أجزائه:فصل بين للقابل الغير ف المشترك المصن -1

وفي دهذه الصورة من االشتراك ذو بيان  فيه،ودهو الذي يتعذر الفصل وتحديد نصيب كل مسادهم 

 .(2) المؤلفينوتختص شخصية  منهم،شخصية جميع المؤلفين بحيث ال يمكن فصل نصيب كل 

 أجزائه:المصنف المشترك القابل الفصل بين  -1

 .(3) اآلخرادهم في المصنف وتميزه عن نصيب يمكن تحديد نصيب كل مسودهو المصنف الذي 

حد الشركا  في اتمام نصيبه وعند تعاقد األطراف على إنجاز مشروع فني معين فإن كون أ

ن يقوموا بطلب التعويض أو  العامة،بالعمل يمكن كباقي الشركا  فسخ العقد بنا ا على القواعد 

 .(4) الغيرفعل أو  بالقوة القادهرة إالوال يمكن طلب االعفا  طلب المسؤولية  التنفيذ،المتناع 

                                                           
 .284ص الفتالوي الحقوق األدبية، المرجع السابق، (1)
 123صالسابق، المرجع القضاة،  (2)
 .186صالسابق،  الفتالوي، المرجع (3)
 .552السابق، صالمرجع أحمد، الرزاق  السنهوري، عبدوكذلك  140 السابق، ص القاضي، المرجع (4)
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 أيضايره العراقي في المصنف المشترك وميز ظون األردنين االمشرع أخذفقد  التشريع،ما في أ

 أجزائه،يمكن فصل  ك الذي الر جزائه وبين المصنف المشتبين المصنف الذي يمكن فصل أ

جزائه عدا مؤلفيه كلهم مالكين بالتساوي ما لم يكون أفالمصنف المشترك الذي ال يمكن فصل 

 أليباالتفاق ويمكن لهم  إالحد ممارسة حقوق المؤلف وال يحق أل ذلك،دهنالك اتفاق يقضي بغير 

 منهم رفع الدعوى ودفع االعتدا .

جحاف ما لم إأو  ضرارأن دو من جزائه فيحق للمؤلف استغالل منصبه أما الذي يمكن فصل أ

 (1) ذلكيكن دهنالك اتفاق يقضي بغير 

 المؤلف في المصنف المشتق: الفرب الثالث

الذي يندرج فيه مصنف سابق دون مسادهمة مؤلف دهذا يقصد بالمصنف المشتق "

ومع ذلك تشمله ، آخر ن يقوم شخص بوضع مصنف مشتق من مصنفعلى أ، المصنف

دهو ، بالقولاآلخر  ، كما ذدهب البعض(2)القانون يعتبر مؤلفاا  أحكامألنه وفق ، الحماية القانونية

مصنفات سابقة ولكنه انطوى على ابتكار جديد يستحق أو  المصنف الذي اشتق من مصنف

كأن يقوم ، عادة نشره وذلك ببذل جهد مبتكركان يقوم المؤلف في المصنف األصلي وإ ، الحماية

 .(3) التعليقأو  التنقيحأو  ضافةإأو  تحويرهأو  صليبتلخيص المصنف األ

اعتبار دهذا المصنف المشتق يخلق إلى  فقد ذدهبت الكثير منها، ما التشريعات الوطنيةأ

ن مؤلف المصنف السابق يعتبر أعلى اعتبار ، صورة من صور االشتراك الحكمي في التأليف

                                                           
 ( من قانون حماية حق المؤلف العراقي 26()23وكذلك المادة) ( من قانون حماية حق المؤلف األردني النافذ ,53انظر المادة) (1)
 .228السنهوري، المرجع السابق، ص. (2)
، منشورات بيت الحكمة، بغداد 1(،) الحماية القانونية للملكية الفكرية(، ط2001.خاطر، صبري حمد و بكر، عصمت عبد المجيد) (3)

 . 34العراق، ص –
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وعلى الرغم من أن في المصنف السابق لم يقم بأي عمل في ، شريكاا في المصنف الجديد

 .(1) الفعليةالمصنف الجديد من الناحية 

وعلى اعتباره اشتراك حكمي يستلزم وجود خاصيتين دهما: دمج المصنف السابق 

عدم قيام المؤلف في المصنف السابق بأي جهد ومسادهمة في  وأيضابالمصنف الجديد، 

 .(2)المصنف الجديد

إلى  وتخضع، أن المصنف المشتق من المصنفات المشتركة اعتبر، المشرع األردنيما أ

ما أمن الحقوق،  نفسه القدرب، فأن المؤلف السابق والمؤلف الجديد يتمتعون (3) نفسها األحكام

مثل دهذه الحاالت االبتكار  بأنن فقد بيّ ، األردنيكذلك لن يختلف عن نظيره ، المشرع العراقي

كأن يقوم المؤلف في المصنف المشتق بجمع ، يرتب للمؤلف حقوقاا على المصنف المبتكر

 . (4) الطبيعةن يقوم بوصف أأو  بجمع الوثائق الرسمية وأيضامختارات من الشعر العربي 

الوجود بشكل حيز إلى  ويمكن القول بأن المصنف المشتق مجرد توافر عنصر االبتكار وظهوره

ن يكون المصنف المشتق محل الحماية ذلك لتوافر أ يمنع منفأنه ال يوجد ما ، مادي محسوس

 . الشروط الجودهرية في المصنف ودهذا ما يكون متوافق بما تطلبه التشريعات القانونية

 

 

 

                                                           
(، الحماية اإلجرائية لحقوق المؤلف دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة أل البيت، كلية 0022أبو رمان، محمد مأمون عيد). (1)

 .11االردن، ص -الدراسات الفقهية والقانونية، المفرق
 . 101هارون جمال، المرجع السابق، ص . (2)
 ( من قانون حماية حق المؤلف األردني النافذ.53المادة). (3)
 ( أردني.7ن قانون حماية حق المؤلف العراقي، وكذلك المادة)( م6/5، 4)المواد . (4)
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 ابع: المؤلف في المصنف الجماعيالفرب الر 

أو  من مؤلف بتوجيه من شخص طبيعي أكثر: دهي التي وضعها يقصد بالمصنفات الجماعية

دهذا الشخص إليه  اعتباري ينشره باسمه ويذوب عمل المؤلفين فيه في الهدف والغاية التي وجهها

 .(1)عمال المؤلفين بعضها عن بعض وتميزدهاويستعيد فصل أ 

راا للخطأ الذي قد ظصنف المشترك عن المصنف الجماعي ندهمية لتميز الموتظهر األ

نظام إلى  فهي تعد نطاق جديد في المصنفات الفكرية وتوضع ،المصنفاتيقع على دهذه 

عطا  إ  ألن الملكية،وغير مألوف في مجال ودهي تعد وضعاا شاذا  بتحليله،استثنائي قام القانون 

بداع لتي يستحيل القيام من خاللها باإلالتأليف على الرغم من طبيعته ا حقالشخص المعنوي 

 .(2)تمايز واالختالف فيما بينهالل ونية في تحديد معيارإشكاليات قانثارة عدة وإ

وأعطى الشخص  ،العراقي من بعده بالمصنف الجماعيو  األردني ناالمشرع أخذوقد 

رادته لتحقيق الهدف إذ تم عمل المؤلفين بتوجيه منه وأالمعنوي ملكية لهذا التأليف أو  الطبيعي

 تمييزه.أو  يمكن فصل العمل الذي قام به كل المشتركين أالالذي ابتغاه شرط 

والعراقي على  األردنينص الصريح من قبل التشريع الويمكننا القول: على الرغم من 

ن المعيار الذي جا  به أ إالعطا  الشخص المعنوي حقوق المؤلف إ ن كان وأالمصنف الجماعي 

 عدم الفصل فهنالك الكثير من أخذ بإمكانيةأن نفكيف لنا ، يعد ناقصا وفيه الكثير من الغموض

العمل )عمال مؤلفيهتها لشخص معنوي، ويمكن الفصل بين أ عمال تعتبر جماعية وتعود ملكياأل

مكانية فصل بالتمييز بين العمل الجماعي وغيره دهو عدم إالموسيقي( فلو اختص المشرع 

                                                           
 .168السابق، صالمرجع لطفي،  (1)
 .28القاهرة، صمطبعة جامعة العربية، النهضة  المؤلف، داربحاث في حق أ (1287)الرشيد عبد مأمون،  (2)
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المعنوي أو  توجيه الشخص الطبيعي شخصية المؤلفين البارزة في العمل الذي قاموا فيه بنا ا على

 فالتوجيه دهنا دهو ما يجعل دهذا العمل جماعيا.

 النطاق المكاني للمؤلف: الفرب الخامس

لحماية  اخاص ابأن تضع تشريععلى صعيد المؤلفين العرب فقد تعهدت الدول العربية 

( في المعادهدة الثقافية التي تم 8)ففي المادة, عضا ألدبية لما يتم نشره في الدول األالملكية ا

الثقافية وميثاق الوحدة  1941/تشرين الثاني/17عليها من قبل مجلس الجامعة بتاريخ الموافقة 

 (جنبياأل )عدم الدقة والصياغة فقد أطلعت مصطلحويؤخذ على دهذه االتفاقية  ،(1964)سنة

ما االتفاقية العربية أ, 1العربي علىن تضع تعبيراا قاصراا أ األصحفكان من  العربي وغير العربي

ن تسري دهذه أ( على 16)أ( من المادة)واضحاا في الداللة حيث نصت الفقرةلحقوق المؤلف كانت 

ا  والذين يتخذون عضاألالمؤلفين العرب من مواطنين الدول العربية  مصنفات )على االتفاقية

 .(2)(هم العاديةقامتإمنها مكان 

 ،جهةمن  واألجنبيمرين المساواة بين المؤلفين العرب أفقد تم التمييز بين األجانب  ماأ

قطار العربية فيعد دهذا فالذي ينشر مصنفه في إحدى األ، المعاملة بالمثل من جهة أخرى ومبدأ 

عطاه الحماية وتسري فإن المشرع العراقي أ م وطنياا أجنبياا فهنا سوا  كان أ والمنشأ،األصل  البلد

 األولىيتم عرضها للمرة أو  جانب التي تنشرى مصنفات المؤلفين العراقيين واألالقانون عل أحكام

 .(3) العراقفي 

                                                           
 .66بكر، المرجع السابق، ص 1
 /أ( االتفاقية العربية لحقوق المؤلف.26)المادة  2
تسري احكام هذا القانون على مصنفات المؤلفين العراقيين ( من قانون حماية حق المؤلف العراقي النافذ والتي تنص على )42المادة) 3

واالجانب التي تنشر او تمثل او تعرض الول مرة في جمهورية العراق وكذلك على مصنفات المؤلفين العراقيين واالجانب التي تنشر 
وتشمل حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة بموجب هذا القانون االجانب سواء كانوا  أجنبي.الول مرة في بلد او تمثل او تعرض 

اشخاص طبيعية او معنوية على اساس ال يقل عما هو مناسب ان يمنح للمواطنين العراقيين فيما يتعلق بالحماية والتمتع بحقوق الملكية 
 (حقوقالفكرية االخرى واية مزايا من هذه ال
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المصنفات واألردني داخل المملكة في األجنبي  كذلك المشرع األردني ساوى بين المؤلف

المشرع األردني وسع نطاق الحماية حتى يتفق مع  إال أن ،(1) المنشورةالمنشورة وغير 

ومعيار  إقليميبيرن( فيشمل حماية المصنفات المنشورة وغير المنشورة فأخذ بمعيار )اتفاقية

بمضمونها في حال عدم انطباقها ويدعي في ذلك أحكام االتفاقية الدولية ولكن ليس ، شخصي

 .(2) بالمثليؤخذ بمبدأ المعاملة 

 نفسها الحقوق أليف بفي حقوق التاألجانب  المعاملة بالمثل يقصد بها معاملةما بمبدأ أ

 توجيهين:وضعت و خذت التشريعات بهذا المبدأ وأ، خرى يتمتع بها المواطنون في الدول األالتي 

يمنح الرعاية العرب حماية مماثلة األجنبي  كان بلد إذااألجانب  تسري الحماية على ،األول

، (3)جنبيمحمية في البلد األن تكون دهذه المصنفات العربية وأاالقطار  ألحد للمصنفات المنشورة

 ن يتمتعأعلى األجانب،  أو ن تسري الحماية على المؤلفين العراقييننص على أفالمشرع العراقي 

عطى أ فقد  األردنيما المشرع ، أ(4)بنفس ما يتمتع به المؤلف العراقي من حقوق ومزايااألجنبي 

غير  أم سوا  كانت المصنفات منشورة، نفس حقوق المؤلف الوطنياألجنبي  حقوق المؤلف

 .5منشورة 

بجنسياتهم  األشخاصولكن ال يتناول  ،بمبدأ المعاملة بالمثل أخذفقد تجاه الثاني ما االأ 

 المشرع األردني والعراقي.دهذا المبدأ لم يأخذ به  إال أن، ولكن بمكان نشر المصنف ألول مرة

                                                           
تسري أحكام هذا القانون على المصنفات الموجودة عند ( من قانون حماية حق المؤلف األردني النافذ. والتي تنص على )37المادة). 1

فإن أحكامها ال تسري إال على الوقائع واألفعال التي تتم بعد العمل بأحكام هذا  ،32، 31، 42، 41العمل به، وذلك باستثناء المواد 

 (.القانون
 .183صكنعان، نواف، المرجع السابق، . 2
 .62، عصمت عبد المجيد، المرجع السابق، صر، بك3
 ( من قانون حماية حق المؤلف العراقي النافذ42نص المادة). 4
 / ب( من قانون حماية حق المؤلف األردني النافذ. 37)المادة . 5
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ن مبدأ المساواة في المعاملة بالمثل وعدم األخذ بمفهوم شخصي للمؤلف إويمكننا القول 

 احترامهفهو بالنهاية يعد عمالا فنياا يجب ، للمؤلف األدبيلحماية الحق ومساواة  أكثريحقق عدالة 

غير أو  ن كان منشوراا تقتصر الحماية على المصنف إ أالويجب ، مهما كانت جنسية من أبدعه

دهذه  إال أنما مبدأ المعاملة بالمثل وعلى الرغم من النص المرجح عليه أ، شور في دهذا البلدمن

  واضح.المعاملة بالمثل لم تحدد بشكل 

 

 المبحث الثاني

 المصنف()النطاق الموضوعي للحماية

ل في صياغته ن الحماية المدنية التي منحها القانون للمؤلف تنصب على مصنف يحمإ

، ودهذا المصنف دهو فالمصنف دهو حصيلة ما قام به المؤلف من عمل، بداعواالبتكار واإلالجدة 

فقد  ،بداعهعدد الصور التي يظهر بها المؤلف إة التي تعكس أفكار المؤلف ونتاجه الفكري وتالمرآ 

لحصر االبتكار في ثيلية تعرض على المسرح وال مجال تمأو  عمل فني كالرسمأو  تكون كتاب

ن أ إال يدخل ضمنها، فيها شروط الجدة واالبتكار وجد إذافحتى برامج الحاسوب  ،اصورة م أي

 موضوعية.أو  القانون تطلب في دهذه المصنفات توافق شروط قد تكون شكلية
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 ولالمطلب األ 

 المصنف وشروطه

، (1)من صنف الشي  أي صيره أصنافاا لتميزه عن البعض" ف المصنف لغة: "دهويعر 

 بعضها عن بعض. األشيا بمعنى تميز  أي

كل عمل مبتكر من نتاج " بأنه:تعريفه إلى  أما اصطالحاا: فقد ذدهب بعض من الفقه

وذلك على نحو يمكن فيه نسبة دهذا العمل له حتى ولو لم  ،االسهام الذاتي للشخص الذي قام به

أو  أياا كان نوعه، فنيأو  علميأو  كل عمل أدبي" :بأنهبالقول آخر  ، وعرفه(2)"ا يكن عمالا جديدا

ن ينطوي أالوجود و إلى  الغرض منه على أن يندرج في صورة مادية يبرزدهاأو  طريقة التعبير عنه

 .(3)"على شي  من االبتكار

دهو األرجح لتناوله الشروط التي يطلبها القانون في  األخيرالقول بأن الرأي  نويمك

 ينيجاد تعريف موحد للمصنف، فأن المشرعإختلفتا في قد فأما التشريعات الوطنية  المصنف.

فات نما أوردوا الحماية على المصنفأنهما لم يعرفوا المصنف وإ، العراقي األردني وكذلك نظيره

 .(4)اجهانتإالغرض من أو  أدهميتهاأو  . أيا كان نوع دهذه المصنفات..ة في اآلدابالمبتكر 

طريقة التعبير أو  مبتكر أدبي أيا كان نوعهكل عمل : "ما المشرع المصري فعرفه بأنهأ

نه أخالل تعريفه ، ويالحظ على المشرع المصري ومن (5)"الغرض من تصنيفهأو  أدهميتهأو  عنه

                                                           
 .1566لبنان، ص –بيروت معجم لغوي(،  –(، )المحبط 1227، عبد هللا)ي. البستان (1)
 .18(، )حق المؤلف في العالقات الخاصة الدولية(، دار الجامعة الجديدة، مصر، االسكندرية، ص 2005، جمال محمود)ي. الكرد (2)
 .222-221، المرجع السابق، صي. السنهور (3)
 ( عراقي.2( أردني، المادة)5المادة)(4)
 (. 2002( لسنة)82( من قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة المصري المرقم)158انظر المادة) (5)
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نتاج الفكري أي اإلإلى  ولم يشر ،بتكار وأغفل المظهر المادي للمصنفركز على عنصر اال

 الحق المعنوي.

المصنف دهو كل عمل مبتكر يتميز بالجدة يعكس ن إوبنا  على ما تقدم يمكن القول: 

أدهمية دهذا العمل  ، بغض النظر عنحيز الوجود بأي مظهر مادي كانإلى  فكر المؤلف ويظهر

 في الواقع العملي. 

خاصة لحماية حق ال حكاماألن شروط حماية المصنف تتطلب مجموعة من إلذا ف

من الشروط التي يجب توافردها في استخالص مجموعة األحكام  ويمكن من خالل دهذه، المؤلف

ونعرض من خالل دهذين الفرعين شروط ، المصنف حتى يتمتع بالحماية المقررة لحق المؤلف

  . حماية المصنف الجودهرية منها والشكلية

 الشروط الجوهرية للمصنفاألول:  الفرب

إنها القول  الشروط يمكنتطلب القانون لمنح المصنف للحماية توافر شروط جودهرية دهذه 

 أدهمية.ذو ليصبح المصنف  فاالبتكار دهو الشرط ذاته،موضوعية كونها تمس المصنف  شروط

 حيز الوجود وإظهاردهاإلى  نقل دهذه الفكرة إال أن حماية،دون  يبقى محددأن االبتكار  إال

 .دهمية ولحماية التي منحها القانون ما يضفي عليها األشكل مادي محسوس دهو إلى 

في المصنف دهي ن الشروط الواجب توافردها إعليه القضا  في فرنسا حيث ودهذا االتجاه استقر 

  .(1) محسوسهر المصنف في شكل مادي ن يظأاالبتكار و 

 : االبتكاراألولىالفقرة 

                                                           
 .122صالحقوق األدبية،  ،الفتالوي (1)
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الطابع  فاالبتكار االبتكار،حماية حق المؤلف ضرورة توافر عنصر حرصت القوانين 

الطابع الذي يسمح بتميز المصنف عن  أيضاودهو  المصنف،صالة عن اإلبداعي الذي يصبغ األ

 .(1) نفسه سواه من المصنفات المنتمية من النوع

انتحال لصورة أو  تكراراا أو  يكون محاكات أالاإلبداع  فاألصل في ،فاإلنتاج المبتكر صورة فكرية

 .سابقة

 بالعمل،ن يكون دهناك مجهود متميز أالمهم  مطلقاا،ومفهوم االبتكار مفهوم نسبي وليس 

زمنة باأل االبتكار يتم بالنسبية مقارنة ألن إبداعية،ال يعتد بالنسخ المجرد الذي ال يتم بأي فكرة ف

 .(2) واختالفها

ألنها استحقت الحماية بسبب المجهود  ،عمال ذدهنية ال يوجد االبتكار فيهافهنالك أ 

 .(3) الترتيبأو  الذدهني وبصمة المؤلف الشخصية حتى لو اقتصرت دهذه البصمة على العرض

اا وينطبق ويعد دهذا العمل مشروع ،يعد سرقة ذاتية أخرى لف مرة إن استعمال المؤلف لما أحتى 

ذا المصنف ليس مصنفاا ن دهأ إال مبتكراا،بتكار كونه خلق مصنفاا على دهذا المؤلف صفة اال

 .(4) المصنفدهذا  ي للحماية أياا كانساسدهو الشرط األ فاالبتكار ،جديداا 

بمجرد بروز شخصيته تلغى راز شخصية المؤلف في مصنفه ال يعتد بقيمتها فإبن أ إال

جماا معيناا وال يشترط فالقاضي يتحقق من وجود دهذه الشخصية ولم يشترط ح فيه،صالة لوجود األ

 .(5) الرئيسيبل االبتكار فيها المعول  الجديدة،صالة دهذه األ في

                                                           
 .130صالفكرية، حقوق الملكية لطفي،  (1)
 .128المرجع السابق، صكنعان،  (2)
 ,152هارون ,المرجع السابق، ص (3)
 .131المرجع السابق، صلطفي،  (4)
 .60صالمجاورة، حقوق المؤلف والحقوق الفكرية، قواعد الملكية  حمد، شرحنوري خاطر،  (5)
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المشرع األردني، حيث نص على الحماية بموجب دهذا القانون إليه  ودهذا ما ذدهب

للمصنفات شرط االبتكار  المشرع العراقي أغفل النص صراحة إال أن، (1) المبتكرةبالمصنفات 

على المصنفات  القانون قبل التعديل نص صراحةأن لتمتع المصنف بالحماية، على الرغم من 

 رغم داللتها على (2)األصلية( بالمصنفات)أبدلها حيث ، المبتكرة كشرط الحماية للمصنفات

 . ها غير واضحة بشكل صريحإال أننفسه،  لمعنىا

ن ينصب االبتكار على أويجب ، ويرى الباحث أن شروط االبتكار ال يقتصر على الجدة

ن يتلقها الجمهور بشكل ت شرط أي طريقة كانأحيز الوجود بإلى  الفكرة ونقلهاطريقة عرض 

ر شخصية دهذا ظما وترتيبها بوجه ن أفكارواضح ومفهوم، فاالبتكار قد يكون طريقة جديدة لسرد 

  ن تكون بصمته فيها.أالترتيب يظهر شخصيته الباحثة ويجعلها مبتكرة أي 

 . لوجوداإلى  هور المصنفظ الثانية:الفقرة 

ما خروجها لتكون واقعاا مادياا محسوس أ القانونية،ن الفكرة المجردة ال تتمتع بالحماية إ

وقد  ،فالفكرة قد تتغير في ذدهن مؤلفها وإظهاردها بأي صوره كانت وما يصبح عليها طابع الحماية.

 .(3) األساسوقد يحجم عن إظهاردها وقد يلغيها من  ،يقوم بالتعديل فيها

سلوب األ الجمهور،يدركه  الذي سلوب التعبيرلم يكن فيه أ إذان المصنف يفقد قيمته أ إال

 والمؤلف،وفي دهذه النقطة يبرز الفرق بين المخترع  الجمهور،إلى  التعبيري دهو ما ينقل الفكرة

في حين  الجمهور،إلى  ايصال دهذه الفكرة المسألة ما عن طريق فكرته لم ينوفالمخترع عند حله 

                                                           
 المبتكرة المصنفات القانون هذا بموجب بالحماية تتمتعوالتي تنص على ) /أ( من قانون حماية حق المؤلف األردني النافذ5المادة). (1)

 (.انتاجها من الغرض او اهميتها او المصنفات هذه نوع كان والعلوم ايا والفنون االداب في
 المصنفات مؤلفوا القانون هذا بحماية يتمتع – 1والتي تنص على ) ( من قانون حماية حق المؤلف العراقي النافذ1/1المادة . (2)

 تصنيفها( من والغرض اهميتها او عنها التعبير طريقة او المصنفات هذه نوع كان ايا والعلوم والفنون االداب في االصيلة
 .222صالسابق، المرجع السنهوري،  (3)
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التي يرادها التعبير المعروفة  الجمهور بوسائلإلى  مؤلف من المصنف دهو ايصال ابتكارهدهذا ال

 .(1) مناسبة

ن تظهر بشكل لوجود بشكل مادي ال يكفي بل يجب أحيز اإلى  الفكرةظهور  إال أن

 يضيف من الحماية التي منحها القانون في التالوة العلنية ،(التعبير وجود مادي ألن)محسوس 

 .(2)ةا بعض قوانين حماية حق المؤلف صراحللقرآن الكريم التي نصت عليها 

حيز إلى  فظهور الفكرة، ن نقوم بتوجيه المشرع األردني بهذا الخصوصأدهنا يجب 

فتعبير ، اللمسأو  رظالنأو  بأحد حواسه كالسمع اإلنسانن يدركه أالوجود وفق دهذا المفهوم 

 .(3) الماديالوجود المحسوس أجمل وأدق من التعبير 

الحماية  فقد اعتبر، أما التشريع األردني (4) الرأيأخذت التشريعات العربية بهذا وقد 

المشرع  ويقابله أيضا، (5) ...(الحركة أو  الرسمأو  تشمل المصنفات التي يكون مظهردها الصوت)

 خاص( ألن تعبيره لم يأت بشكل)كلمة المواد اشتملت على  نصوص دهذهال أن ، إ(6) العراقي

نما دهي تعداد ا  بها المشرع إوالخصوصية التي ج، على سبيل الحصر وإنما على سبيل المثال

 . لطرق التعبير فقط

طرق  ألنذلك ، المشرع األردني والعراقي دهو الصوابإليه  ن ما ذدهبأويرى الباحث 

المشرعين  ولو أن، التعبير عن الفكرة قد تأخذ أكثر من شكل وال يمكن حصردها بطريقة معينة

 هذا الحصر لضاعت حقوق المؤلفين. ب قاما

                                                           
 .42صالسابق، المرجع خاطر،  (1)
 (الكريم. للقران العلنية التالوةوالتي تنص على )( من قانون حماية حق المؤلف العراقي 2/11المادة). (2)
 206كنعان، المرجع السابق، ص. (3)
 ( 140المادة)ومنها القانون المصري الجديد (4)
التي تلقى شفاها كالمحاضرات والخطب  المصنفات2-والتي تنص على ) ( من قانون حماية حق المؤلف األردني النافذ5/2المادة)(5)

 ( .والمواعظ
 من قانون حماية حق المؤلف العراقي النافذ.  الثانية المادة(6)
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 الشروط الشكلية للمصنف: الفرب الثاني

 ،تطلب المشرع في الملكية الصناعية اتباع بعض الشروط الشكلية للحصول على شهادة

ما في الملكية الفكرية فاألمر أيداع العمل والحصول على برا ة اختراع بشأنه، برا ة اختراع، بإأو 

تماماا، أما في الملكية الفكرية وحقوق المؤلف بشكل خاص فإن االمر مختلف ذلك لوجود مختلف 

 شروط شكلية معينة ودهي كاالتي:

 .: عنوان المصنفاألولىالفقرة 

ن العنوان ملكية من نوع خاص إن حماية العنوان موضع جدل كبير، فالبعض قال إ

ن كان العنوان إن الخالف عالجه القضا  الفرنسي حيث ميز بين الحالتين، أ إالتشبه الشعار، 

دعوى المنافسة إلى  ن لم يكن كذلك فيمكن اللجو إو  ،مبتكراا يمكن تطبيق الحماية المدنية عليه

 .(1)الغير مشروعة

 كأنمااعتدا  من الغير عليه  أين إف ا منه،اعتبر عنوان المصنف جز اآلخر  ما البعضأ

 .(2)وقع اعتدا  على المصنف ذاته

حيث  .(3)عطا  الحماية المدنية ولكن بشروطإ إلى  ما التشريعات العربية فقد ذدهب البعض منهاأ

لف لعنوان يحمل ؤ اختار المن يحدد موضوع المصنف، فإ ن يكون بطابع ابتكار والأاشترطت 

 ،استعمال دهذا العنوانآخر  ي مؤلفيحق أل نه يشمل بهذه الحماية والإف، طابع االبتكار والجدة

 .(4)والمصنف الثانياألول  االلتباس بين المصنفإلى  يؤدي األمركون دهذا 

                                                           
 85سابق، ص  ر( مصد2000) مغبغب، (1)
 44القاضي، مرجع سابق، ص (2)
 بحريني  2سعودي، مادة  4مصري، مادة  5/2منها المادة  (3)
 148لطفي، محمد حسام، ص  (4)
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في  امستند ،ن جانب من الفقه يرى فقدان العنوان لالبتكار وال يتبع سقوط الحمايةأ إال

حتى ولو كان دهذا العنوان ساقط في الملك العام  ،اللبس الذي قد يقع فيه الجمهورإلى  ذلك

ليف آفالم والمسرحيات والتاألإلى  نما يمتدإال ينحصر على عناوين الكتب و  أيضاوالعنوان 

  .(1)الموسيقية

ال أمبتكراا و ن يكون منح الحماية للعنوان شرط أإلى  األردنيوفي القانون ذدهب المشرع 

ن يكون نسبة للقانون العراقي فقد اشترط أبال األمروكذلك  ،(2) المصنفيكون داالا لموضوع 

 .(3)يدل عنوان المصنف على موضوعه وأالعنوان المصنف متميزاا 

، بل يجب على قاضي ن االبتكار وحده ال يحمي عنوان المصنفالقول: إ يمكنوعليه 

ن نفسه، حتى وإ اآلخرون العنوانه التي قد تحدث في حال استخدم البحث باللبس والشبمور األ

المصنف في الوسط الفني والجمهور المهتم بهذا اللون  إنه شهدكان داالا على فحوى المصنف، ف

 من العمل دهو ما يحدد منع العنوان الحامية من عدمه.

 للمصنفات  يالقانوناإليداب  الفقرة الثانية:

ظهر وي، (4)قرينة على ملكية المصنفاإليداع  ويعد دهذا ،مهما كان نوعهيداع المصنف إيجوز 

 شرط حتى يشتمل المصنف بالحماية؟اإليداع  التساؤل دهنا دهل دهذا

 بأيوال ترتبط  ،واالبتكاراإليداع  ن حماية حقوق المؤلف مصدردهاأإلى  ذدهب البعض

ليتمتع اإليداع  يم طلبدبعض من الدول بتق تطلبتقد فعلى الرغم من ذلك و  ،(1)جرا ات شكليةإ

                                                           
 83مغبغب، المرجع السابق، ص  (1)
 إذاعنوان المصنف اال  وتشمل الحماية-جوالتي تنص على ) /ج( من قانون حماية حق المؤلف األردني النافذ5المادة) (2)

 (. كان العنوان لفظا جاريا للداللة على موضوع المصنف
كان متميزا باالصالة  إذاتشمل الحماية عنوان المصنف والتي تنص على ) ( من قانون حماية حق المؤلف العراقي النافذ5المادة) (3)

 ( .ولم يكن داال على موضوع المصنف
 .150، ص 1رية في دول الخليج العربي(، دار المكتبة والدراسات، طالفكالملكية )حماية حقوق (، 2016)فرج، يونس، امير  (4)
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تم التنازل عليها وعلى  إذاثبات حقوق المؤلف دهو وسيلة إلن اإليداع أ إال ،(2)المؤلف بالحماية

ي طريقة كانت وقد منحت أملكية ب إثباتحقية المؤلف في أنه ال ينفي إف ،اإليداع دهميةالرغم من أ 

 .(3)نها عزفت عن ذلكأ إاللم يودع المصنف  ما بعض التشريعات العربية سماع دعوى المؤلف

 األدبيةخضاع الحقوق إما يؤكد عدم  5وما جا  في اتفاقية برن في الفقرة من المادة 

جرا ات إ تن االتفاقية العالمية لحقوق المؤلف تطلبأ إال ،حمايةالشكلي حتى تتم إجرا   ألي

لزام في حال كانت النسخ ال تحمل طابع اإلاإلجرا ات  معينة، كالتسجيل والتأشير فاستيفا  دهذه

المنشورة تحمل عالمة تأشير مصحوبة باسم المؤلف، وتشترط معظم االتفاقيات الدولية نوع معين 

المصنف محمي بحقوق  بأنعالم الجمهور إ على التأشير على جميع النسخ فهدف منها 

 .(4)المؤلف

يداع المصنف الحماية المدنية في إتساب الك األردنيما في القانون لم يشترط المشرع أ

المشرع العراقي وحصر الحماية المدنية بشرط  أخذوبذلك  (5)المصنف، بل اشترط االبتكار فقط

 .(6)واحد فقط دهو االبتكار

غلب التشريعات حتى أ نها الشروط الشكلية التي أحجمت عمن ن اإليداع أويرى الباحث 

فقد يقوم المؤلف بتأخير  ،مصنف يعد مساس بالحريةيداع إلزام المؤلف في إتمنح الحماية، ف

ن نلزم ، فكيف لنا أصارخاا بهذه الحرية اا يعد تدخاإليداع  لزامه بشرطوقت معين وإإلى  النشر

، أال ان االيداع له في دهذا الوقت همصنف نيله الحماية ودهو ال يرغب في نشرالمؤلف باإليداع ل

                                                                                                                                                                      
 .54المرجع السابق، ص  بكر، (1)
 قانون حماية حق المؤلف السوداني. 14المادة  (2)
 من قانون حماية الملكية األدبية والفنية اللبناني.76وما بعدها، كذلك المادة  228ص  ،هارون (3)
 .552و458السابق، كنعان، نواف، المرجع  (4)
 /أ( من قانون حماية حق المؤلف األردني.5المادة)  (5)
 من قانون حماية حق المؤلف العراقي. (1 )المادة (6)
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فااليداع يعتبر قرينة وحجه  لمؤلفه،ائدية المصنف أدهمية تظهر بشكل جلي وواضح في أثبات ع

 بالتاليف.للمؤلف بأنه دهو من قام 

 المطلب الثاني

 مولة بالحماية المدنية من الغيرالمصنفات المش

نتاج ، فغزارة اإلتكاثر المصنفات ومصادردهاإلى  دتإن تشعب ميادين البحث العلمي أ

ن المصنفات سوا  أ إال ،تختلف في طبيعتهاالذدهني كانت المعول الرئيسي إلنتاج مصنفات 

غير المشمولة التي جا ت بها التشريعات العربية ال يمكن عددها على سبيل أم كانت المشمولة 

 (1)مشتقةأو  صليةأنما وضعت إلمكانية القياس عليها ودهذه المصنفات قد تكون صر إالح

 

 المصنفات المشمولة بالحماية: األولالفرب 

وكذلك نظيره العراقي في  األردني( من قانون حماية حق المؤلف 3)المادة وردتأوقد 

ن المصنفات التي إ( من قانون حماية حق المؤلف وبنا ا على ما تقدم يمكن القول 1)المادة

 تشملها الحماية.

 : المصنفات األصليةأوال

دون من بصورة مباشرة  إن المقصود بالمصنف األصلي دهو المصنف الذي وضعه مؤلفه

 .(2)ن يقتبس من المصنفات السابقةأ

                                                           
 .205الفتالوي، الحقوق األدبية، المرجع السابق، ص (1)
 .205الفتالوي، الحقوق األدبية، المرجع سابق، ص  (2)
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ن يتم طرحها أأو  تلقى شافهةأو  ذن وليدة إلنتاج مؤلفها وقد تأخذ الشكل الكتابيإفهي 

ن تكون أأو  للعرض على شاشات التلفاز تكون معدةأو  بشكل سينمائيأو  في مجالت الفنون 

 (1)ن تكون برمجة للحاسوبأأو  لوان التراث الشعبيألون من 

ا تبرز وسع المصنفات انتشاراا كونهإن دهذه المصنفات دهي أدهم وأوالعلمية:  األدبية. المصنفات 1

 بأيدب ة والذدهنية في ميادين العلوم واألبداعيشخصية المؤلف وتحتوي على أغلبية الصور اإل

  (2)ةشفادهأو  وسيلة تعبير كانت كتابة

 المكتو :أ. المصنف 

وسيلة نقلصها للجمهور حيث يتم التعبير عن دهذه ن ما يميز دهذه المصنفات دهي إ

أو  لة كاتبةآبأو  المصنفات بالكتابة وال ينحصر مدلول الكتابة على طريقة معينة قد تكون باليد

الكتب، الكتيبات( وما يمثلها من المواد المكتوبة )خر، ويدخل في دهذا البندشي  آ أيأو  خط اليد

صفات مجموعة في مجلد ويندرج ضمن دهذا الرسائل  ونعني بالكتاب دهي التي تتكون من عدة

نين قد تحتوي على صفقات شخاص معيّ أإلى  خبار الخاصة مرسلة، ونعني بالرسائل األالخاصة

الحماية الممنوحة لها بموجب احترام الحياة الخاصة، وتبقى ملكاا وما يميز دهذه الرسائل و  ،تجارية

وال يجوز نشر  ،(3)إليهل استرداددها قبل المرسل ويحق للمرسإليه  للمرسل حتى وصولها للمرسل

سمعة إلى  سا ةخص حين يكون مضمونها قد يسبب اإلذن المرسل وباألإ أخذبعد  إالالرسائل 

 . (4)فراد الخاصة واحترامهاأن ال يخل بحياة األ، فيجب إليهالمرسل 

                                                           
 .56المرجع سابق، ص  بكر، (1)
 .132النجار، الحق األدبي للمؤلف، المرجع السابق، ص  (2)
 وما بعدها.  210كنعان، نواف، مرجع سابق، ص  (3)
 .251، دار النهضة العربية، القاهرة، ص ()الحق في احترام الحياة الخاصة(، 1278)الدين، الهوائي، حسام  (4)
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كالدروس والمواعظ والمؤتمرات والندوات  شفادهةا ألفت ويقصد بها التي  :الشفويةالمصنفات   .

ن عنصر إ، ف(1)ذن المؤلفمن دون إتكون مرتجلة وال يجوز جمعها ونشردها  أالوشرطها الرئيسي 

 .(2)االبتكار دهو في تراكب الجمل والعبارات غير مكتوبة

 والعلمية األدبيةولى: المحاضرات أفقرة 

موضوعاا في محاضرة عامة  إن يتناولوادبا  في مجال تخصصاتهم يمكن إن العلما  واأل

ن تتوفر فيها خاصية االبتكار ويبرز أيعتبر من المصنفات شرط  األمرخاصة ودهذا أو  كانت

نشردها أو  نه ال يحق للجمهور جمع دهذه المحاضراتأ إال ،(3)فيها بصمة المؤلف لتمييزه عن غيره

 .(4)العلمية واالستعمال الشخصيتدوين دهذه المحاضرات للفائدة أو  وال مانع في تسجيل

 .(5)وكذلك الخطب والمواعظ التي تعد صوراا للمصنفات وتلقى شفوياا كالمحاضرات والدروس

 رة الثانية: المرافعات القضاليةفق

أطراف الدعوى من آرا  وتفسير ن ما يقدمه أ إال ةا لم ينص المشرع عليها صراح

صدار حكم في إن أ إالن ينشردها، يجوز لمن سمعها أاراا شخصياا فال عد ابتكالنصوص القانونية ي

قرارات المحاكم تعود ملكيتها  ألن ،القضية وسرد حيثيات الدعوى ال تشملها الحماية ويجوز نشردها

 .(6)للحق العام مجرد صدوردها

 

                                                           
 224.سابق، صالسنهوري، المرجع  (1)
 214بق، ص.كنعان، نواف، المرجع سا (2)
 28 المرجع السابق، صالقضاة،  (3)
 41ص  المرجع السابق، بكر، (4)
 216المرجع سابق ص  الفتالوي، الحقوق األدبية، (5)
 .172حقوق المؤلف المعنوية في القانون العراقي، دار الحرية، ص  (1278)الفتالوي، سهيل حسين (6)
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  . المصنفات الفنية8

بالنحت ما أ ،نا ونقلها للجمهوري تتمتع بحس جمالي ويتم التعبير عودهي المصنفات الت

أن تكون ثالثية أو  خرائط جغرافيةأو  صور توضيحيةأو  قمشةأالطباعة على أو  على الحجر

قد تكون قطعة أو  التصميمات المعمارية وقد يكون جملة من الحركات كالنقصأو  بعاداأل

صوات كالمصنفات الموسيقية السينمائية األأو  قد تكون جمعاا بين الصورأو  موسيقية

 .(1)والتمثيليات

 ولى: المسرحيات الغنالية والموسيقية والتمثي فقرة أ

حاديث والحوادث قد يقوم بأدائها ت الغنائية دهي التي متابع بها األيقصد بالمسرحيا

شخاص مهما كان موضوعها، كذلك المسرحيات الغنائية كالتي تأخذ أعدة أو  شخص واحد

 .(2)العمل والموسيقى

 فقرة ثانية: المصنف الموسيقي

يتمثل في كلمات االغنية والشطر الفني ودهو اللحن والموسيقى  أدبيقد يتكون من شطر 

أو  تنفيذهأو  دا  العلني للمصنفي له الحق في التلخيص في األن مؤلف الشطر الموسيقأ أوال

 .(3)األدبيخالل بحق شطر المؤلف نشره مع عدم اإل

 

 

                                                           
 .162لطفي، محمد حسام، المرجع السابق، ص  (1)
 .45لطفي، خاطر الموسوعة حقوق الملكية الفكرية، المرجع السابق، ص  (2)
 .107ص  المرجع السابق المتيت، البو اليزيد، الحقوق على المصنفات، (3)
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 والبصريةعية ذافقرة الثالثة: المصنفات السينمالية واإل

المصنفات السينمائية: ودهي مجموعة من المشادهد لمسجلة على التواتر مصحوبة بالصوت 

طريقة  بأيصوات والصور على الناس عية دهي بث األذا ما المصنفات اإل، أ(1)كالصور المتحركة

، والمصنفات السمعية والبصرية دهي التي يتم تسجيلها على شريط فيديو (2)السلكية كانت

 .(3)على الجمهوروعرضها 

عمال المجسمة المتعلقة لخرائط والتصميمات والمخططات واألالفقرة الرابعة: الصور التوضيحية وا

 بالجغرافية.

 اإلنسانكالرسومات التي يرسمها  اإلنسانقدم فقد ظهرت مع ظهور دهذه المصنفات دهي األ

 .(4)مكان محددإلى  يصلأو  اليصف مكان

الحجر والزخرفة ودهي فئة من  ىعمار والنحت والطباعة علوالتصوير واألقرة الخامسة: الرسم الف

عمال نت ذات بعدين كاللوحات الزيتية وأ لوان سوا  كااألأو  المصنفات يتم التعبير عنها بالخط

 . (5)بعاد كالنحت والتماثيل والنصب التذكارية وما يشابههاثالثية األأو  الحفر

 فيرة سادساا: التصوير الفوتوغرافق

الذي  تميزاا دهونما التقاط المشهد األبرز واألكثر إن الصورة المجردة ال تخضع للحماية إ

، صفة توثيقيةأو  فهي تحمل صفة فنية، وتتنوع الصورة الفوتوغرافية، يجعل الصورة عمالا فنياا 

                                                           
 .140هارون، جمال، المرجع السابق، ص  (1)
 .101القضاة، المرجع السابق ص  (2)
 .227المرجع السابق، ص  نواف، (3)
المصنفات األدبية والفنية، دراسة مقارنة في التشريعات االردنية والمصرية، المؤتمر العلمي ( 2000)ز محمد فواالمطالقة،  (4)

 .554ص ، العالمي األول حول الملكية الفكرية، جامعة اليرموك، اربد، االردن
 .220كنعان، نواف، المرجع سابق، ص  (5)
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مما  التلفزيون أو  والصورة ال تنطوي تحت الصورة الفوتوغرافية فقط بل أي صورة تلتقط كالفيديو

 .(1)يجعل صعوبة إلعطائها صفة االبتكار

مكانية تزوير الصور بطرق فنية يصعب إن ما يميز الصورة الفوتوغرافية ويعطيها ادهتماماا، دهو وأ

 .(2) قانونيةشكاالت إتميزدها عن األصلية مما يثير 

 الحديثة المصنفات-3 

دى التطور الذي يشهده القرن الواحد والعشرين في وسائل التواصل واالتصال والوسائل أ

ودهذه المصنفات  ،ظهور مصنفات جديدةإلى  شكاله وصورهأالتي تنقل االنتاج الفكري بكافة 

نواع الملكية الفكرية ويمكن حصردها في أكانت موضع ادهتمام من قبل المختصين في مجال 

لبصرية ومصنفات برنامج الصوتية والسمعية ا ، والمصنفات التسجيليةمصنفات الفنون الشعب

 (3)ليالحاسب اآل

والفنية والعلمية  األدبيةويقصد بهذه المصنفات مصنفات  الفولكلور(.)التراث الشعبي مصنفات-أ

 بنا  دهذا الموطن وانتشرتأنها ابتكرت في موطن من قبل مؤلفين دهم من في تمييزدها أ ساسواأل

 .(4)ياا من التراث الثقافيأساسجيل شكلت عنصراا إلى  مجموعات انتقلت من جيلإلى 

بأنها تعريفها إلى  منها وقد عرجت 5وقد تناولت دهذه االتفاقية العربية دهذه المصنفات في المادة 

العلمية التي ابتكرتها فئات الشعب، لتعبر عن ثقافتها وتنتقل من أو  الفنيةأو  األدبيةالمصنفات )

                                                           
 .100-26.مغبغب، نعيم، المرجع السابق، ص (1)
 .225المرجع السابق، ص .كنعان، (2)
 .252المرجع السابق، ص  كنعان،. (3)
 .46.بكر، المرجع السابق، ص  (4)
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الدولة إلى  ة تعكس التراث وتكون عنصراا فيه وتعود ملكية الفولكلورجيل لتكون مرآ إلى  جيل

 .(1)العضو التي ابتكرتها في حدود سيادتها

ن الدولة دهي صاحبة االختصاص في الدفاع عن المصنف ودهي التي تحمل صفة المؤلف أ إال

 وحقوقه.

 التسجيل الصوتي والسمعية البصرية: المصنفات-ب

دا  التسجيالت السمعية والنسخ عنها والتسجيل أأو  صوات الناتجة عن تمثيلويقصد بها األ

يحتوي على مجموعة من  ان واحدمصنف معد لالستماع والنظر في أ أيالسمعي البصري دهو 

أصوات ويتم عرضه في أجهزة معينة ويتم أو  بصوت تتابعة والمترابطة مصممةالصور الم

شرطة أالوسائل التخزين دهي  أكثرن أ إال ،كاسيتات واسطوانات عمال فيتخزين دهذه األ

ن طبيعة دهذه أن ما يميز دهذه المصنفات دهي سهولة انتشاردها واستغاللها و أو  ،الفيديودهات

 .(2)المصنفات والسهولة في استخدامها يرتب صعوبة في ايجاد وسائل قانونية لحمايتها

 لي:برنامج الحاسب اآل مصنفات-ج

ل نه مجموعة من التعليمات التي يمكن من خاللها نقألي ببرنامج الحاسب اآليمكن تعريف 

نواع عديدة من البرامج ألة لتحقيق نتيجة معينة وتندرج ركائز وصيغ مفهومة تستوعبها اآل

 .(3)لعاب وبرامج التطبيقية وغيردها من البرامجوبرامج األكالبرامج التعليم 

لي لها دور كبير في حياتنا اليومية برامج الحاسب اآلدهذا المصنف كون  دهمية حمايةوتزداد أ 

فكتشاف الطباعة المجسمة وعلم الروبوتات وكذلك تصاميم رقائق الحواسيب وغيردها دفعت 
                                                           

 ( االتفاقية العربية لحقوق المؤلف.3المادة) (1).
 .252كنعان، نواف، المرجع السابق، ص  (2)
 11الجديدة، مصر االسكندرية، ص ، دار الجامعة (2008)شلقامي، شحاته غريب، الحق األدبي للمؤلف برامج الحسب االلي،  (3)
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اعتبار البرمجيات وابتكاردها دهي أعمال أدبية شرط إلى  المنظمة العالمية للملكية الفكرية واليونسكو

 .(1)ذدهبت اتفاقية تربس واتفاقية جنيف ن تحمل صفة االبتكار وعلى دهذا النحوأ

لهذه المصنفات وقد جا  في تعداددها ليس للحصر وانما للتأكيد  األردنيوفي التشريع منح القانون 

 :أتيالنافذ كما ي األردنيمن قانون حماية حق المؤلف  3عليها نص مادة 

والفنون والعلوم أياا كان دب القانون المصنفات المبتكرة في األتتمتع بالحماية بموجب دهذا  .أ

 نتاجها.الغرض من إأو  أدهميتهاأو  نوع دهذه المصنفات

أو  الصوتأو  تشمل دهذه الحماية المصنفات التي يكون مظهر التعبير عنها الكتابة .ب

 خاص:الحركة وبوجه أو  التصويرأو  الرسم

 الكتب والكتيبات وغيردها من المواد المكتوبة. .1

 كالمحاضرات والخطب والمواعظ.المصنفات التي تلقى شفادها  .1

 والتمثيل االيمائي.المصنفات المسرحية والمسرحيات الغنائية والموسيقية  - .3

م لم كانت مصحوبة بكلمات أ أم م لم تكننفات الموسيقية سوا  كانت مرقمة أالمص  .4

 تكن.

 عية السمعية والبصرية.ذا المصنفات السينمائية واإل  .5

 والحفر والعمارة والفنون التطبيقية والزخرفية.عمال الرسم والتصوير والنحت أ  .6

عمال المجسمة المتعلقة لخرائط والتصميمات والمخططات واألالصور التوضيحية وا .7

 بالجغرافيا والخرائط السطحية لألرض.

                                                           
حقوق الملكية الفكرية، ترجمة أحمد عبدالخالق،، مراجعة أحمد يوسف، دار المريخ، الرياض، ص  (2002)كوريا، كارلوس، (1)

145. 
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 لة.بلغة اآل أم برامج الحاسوب سوا  كانت بلغة المصدر  .8

ظا جاريا للداللة على كان العنوان لف إذا إالج. وتشمل الحماية عنوان المصنف 

 المصنف.موضوع 

الفنية كالموسوعات أو  األدبيةمجموعة المصنفات  أيضاد.  وتتمتع بالحماية 

 شكل أيم في أكانت في شكل مقرو  آليا أوالمختارات والبيانات المجمعة سوا  

عماال فكرية مبتكرة، كما ترتيب محتوياتها أ أو  آخر، وكانت تشكل من حيث انتقا 

أو  النثرأو  بالحماية المجموعات التي تتضمن مقتطفات مختارة من الشعرتتمتع 

ن يذكر في تلك المجموعات مصدر المقتطفات ومؤلفودها أغيردها على أو  الموسيقى

دون المساس بحقوق المؤلفين فيما يختص بكل مصنف يشكل جز ا من دهذه من 

 المجموعات.

منه  1في المادة  األردنيالذي سار عليه المشرع نفسه ما المشرع العراقي ذدهب االتجاه أ

أو  الرسمأو  الصوتأو  ن تشمل دهذه الحماية المصنفات المعبر عنها بطريق الكتابةعلى أ

 الحركة وبشكل خاص ما يأتي:أو  التصوير

 األصناف.نفات المكتوبة في جميع المص – 1

 دبية.ب حمايتها كمصنفات أالتي يج اآللة، أم سوا  برمز المصدر الكمبيوتر،برامج  – 1

 نحودها.المصنفات المعبر عنها شفويا كالمحاضرات والدروس والخطب والمواعظ وما  – 3

أو  النحتأو  الحفرأو  لواناألأو  المصنفات الداخلة في فنون الرسم والتصوير بالخطوط – 4

 العمارة.
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 المصنفات المسرحية والمسرحيات الموسيقية. – 5

 ا لإلخراج.أساسخطوات فنية ومعدة أو  تؤدي بحركات المصنفات التي – 6

 لم تقترن بها. أم المصنفات الموسيقية سوا  صاحبتها الكلمات – 7

 المصنفات الفوتوغرافية والسينمائية.– 8

 عة والتلفزيون.ذا المصنفات المعدة لإل – 9

 الخرائط والمخططات والمجسمات العلمية. – 11

 الكريم. التالوة العلنية للقران – 11

 التسجيالت الصوتية. – 11

 .ةالبيانات المجمع – 13

ن نشمل المصنفات التي تقع في نطاق الحماية ومن وجهة نظر الباحث ال نستطيع أ

لهذه المصنفات  اأعطى ميزان األردنيالقانون العراقي والقانون ، ألن وال يمكن حصردهابعدد معين 

أو  التصويرأو  الرسمأو  الصوتأو  فالكتابة، وجعل طريقة التعبير عن المصنف دهي األساس

نه خص العديد من أ إال، ن تتمتع باألصالة واالبتكارأجميعها تعد مصنفات شرط ، الحركة

 وبشكل خاص...(. ...)قوله والدليل على ذلك ، المصنفات للتأكيد على حمايتها ليس إال
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 لمصنفات التي ال تشملها الحمايةاالفرب الثاني: 

المصنفات المستثناة من الحماية رغم الحماية التي منحتها التشريعات العربية والعالمية 

ألسباب تنصب على مصنفات تم استثنائها من الحماية ن دهناك البعض من الأ إاللحقوق المؤلف 

 ذاتها:المصنفات 

 مصنفات عدة لمختارات الشعر والنشر والموسيقى وغيرها: تضم: المجموعات التي أوال

قد يكون النقل أو  قد يتم نشر مصنفات بشكل مختطف وجزئي لغايات التعلم والنقد

اسم المؤلف والمصدر الذي تم منه دهذا إلى  شارةإلجرا  دراسات علمية وغيردها شرط أن يتم اإل

 .(2) مصنفاتهاس بحق المؤلف على سعدم الم أي ،(1)النقل

بداعية وفكرية إعماالا أ المختارات التي تحتوي في مضمونها وترتيبها أو  ما الموسوعاتأ

 .(3)مؤلف دهذه الموسوعات يتمتع بحماية قانونية بموجب القانون واالتفاقيات العربيةف

 ثانيا: المصنفات المنتهية حمايتها

ن معظم التشريعات العربية وكذلك االتفاقيات الدولية والعربية حددت مدة النتها  حقوق إ

 يحق أليو ملك عام إلى  اية تتحول دهذه المصنفاتموحيث تنتهي دهذه الح (4)الماليةالمؤلف 

حد أأو إلى  صليأن يلتزم بتعويض عن المصنف األدون  من عادة نشر المصنفإ شخص 

 المعنوي للمؤلف ال يسقط مهما تقادم عليه الزمان.ن الحق أ إال خلفائه،

 

                                                           
 .( من قانون حماية حق المؤلف العراقي النافذ 14/2( من قانون حماية حق المؤلف األردني، وكذلك المادة) 17المادة) . (1)
 ( من قانون حماية حق المؤلف العراقي النافذ. 6/1/ج(  من قانون حماية حق المؤلف األردني النافذ، وكذلك مادة)7المادة) (2)
 /ج( من قانون حماية حق المؤلف األردني النافذ.3(، اتفاقية عربية وكذلك المادة) 2/أ/2مادة) .ال(3)
 ( من قانون حماية حق المؤلف العراقي. 20المؤلف األردني النافذ وكذلك المادة)( من قانون حماية حق 53و 51و  50المواد) . (4)
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 ثالثا: المصنفات الرسمية:

ن تحظى الوثائق الرسمية الحماية أن المبادئ العامة لحماية حقوق المؤلف ما يمنع من إ

دون ذلك، فملحق من وجدتها تحول أن الغالبية التي أ إاللحقوق المؤلف الحتوائها على االبتكار 

نشر دهذه المصنفات بأوسع نطاق، فنصوص التشريع بمجرد النشر تصبح ملكاا المجتمع تتطلب 

أو األحكام  ن التعليق على دهذهأ إالالتي تصدر عنها األحكام عامة، وكذلك القرارات القضائية و 

تصنيفها يضفي عليها طابع االبتكار فهي تخضع أو  ترتيبهاأو  ن يتم شرحهاأأو  شرحها

 .(1)للحماية

 باسم مستعار:أو  المصنفات المغفلة من االسمرابعا : 

د ورثته من حأأو  كشف المؤلف إذا إالدهذه المصنفات ال تخضع للحماية بحكم القانون 

 .(2)دهذه الحماية ويسري تاريخ الحماية عند كشف عن شخصيته بعده شخصيته فهنا تبدأ

تم  إذاما أ ،تاريخ النشراالتفاقية العربية حددت مدة الحماية ودهي خمسة وعشرون سنة من و 

ن مدة الحماية دهي مدى حياة المؤلف وخمسة وعشرون سنة بهد الكشف عن شخصي مؤلفها فإ

 .(3)وفاته

 شورات في الصحف الدورية والمجالتخامسا : المن

ن تنشر مقاالت خاصة في االقتصاد أخبار فيجوز للصحف على سبيل اإلعالم واأل

ظر على دهذا النقل صراحة لم يرد ما يح ي العام ماأيشغل الر  أمروكل  ،والسياسة والدين وغيردها

خبار اليومية والحوادث ويجوز شرط أن يتم ذكر مصدر دهذا النقل صرحة، وال تشمل الحماية األ
                                                           

 ( عراقي بمفهوم المخالفة. 6( اردني، وكذلك المادة) 7المادة) (1)
 ( من قانون حماية حق المؤلف العراقي.21/هـ( من قانون حماية حقوق المؤلف األردني، وكذلك المادة)51مادة) (2)
 .من االتفاقية العربية لحقوق المؤلف( 5/ب/12مادة) (3)
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دارية وما للمجالس السياسية والقضائية واإل من الجلسات العلنية ان تنشر بعضأللصحف والتلفاز 

 .(1)ما جمع ونشر الخطب والمقاالت فمن حق المؤلف وحدهأر في الخطب الموجهة للجمهو  قىيل

نه " ال أعلى سبيل الحصر ال االستثنا  على  األردنيمن القانون  (7)التشريع: جا  في المادة 

تميزت مجموعات دهذه  إذا إالتشمل الحماية المنصوص عليها في دهذا القانون المصنفات التالية 

 -الترتيب: أو  المصنفات بجهد شخصي ينطوي على االبتكار

دارية واالتفاقيات الدولية وسائر القضائية وقرارات الهيئات اإلاألحكام واألنظمة و  القوانين-أ

 ألي جز  منها.أو  الوثائق الرسمية والترجمات الرسمية لهذه المصنفات

 المبلغة بصورة علنية.أو  المذاعةأو  المنشورة األنبا -ب

 الملكية العامة.إلى  التي آلت المصنفات-ج

 واألساليب وطرق العمل والمفادهيم الرياضية والمبادئ واالكتشافات والبيانات المجردة. األفكار-د

ضفى عليها الحماية شرط تمتعها باالبتكار، ويفهم فقد أ( 6)ما التشريع العراقي في المادةأ

 لم تكن متميزة وال يوجد فيها جهد شخصي فال تتمتع بالحماية: إذامن دهذه المادة 

المجموعات التي تنتظم مصنفات عدة لمختارات الشعر والنثر والموسيقى وغيردها من  – 1

 .من دون المساس بحقوق مؤلف كل مصنفالمجموعات 

 الملك العام.إلى  لتآمجموعات المصنفات التي  – 1

                                                           
( من قانون حماية حق المؤلف العراقي، وكذلك 17و16و 13)المواد من قانون حماية حقوق المؤلف األردني، وكذلك  50/2مادة  (1)

 من االتفاقية العربية 15المادة 
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األحكام نظمة واالتفاقيات الدولية و نصوص القوانين واألثائق الرسمية كمجموعات الو  – 3

 القضائية وسائر الوثائق الرسمية.

منه على المواد التي  (7)حيث نص صراحة في المادة األردنيالمشرع إليه  نؤيد ما ذدهب

ن دهذه النصوص يجب أرى أنني أ إال(، 6)وكذلك المشرع العراقي في المادة ،ال تشملها الحماية

لغير مشمولة بالحماية عليها كنوع المصنفات وتشعبها وال نستطيع حصر المصنفات االقياس 

 .بنص قانوني
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 الفص  الرابع

 ال المدني للحق المعنوي للمؤلفوالجز  وسال  الحماية

( للمؤلف األدبي)والعراقي بتنظيم قواعد خاصة المعنوي  األردنين قام المشرع أبعد 

وحرصه على كفالة الحماية المدنية المناسبة له، وكان الهدف من تلك الحماية دهو سالمة 

 ن يلحق ضرر بها.أنه ما من شأالمصنفات المحمية من التحريف والتشويه وكل 

للمؤلف من قبل الغير بوضع اسمه على مصنف المؤلف  األدبين يعتدى على الحق وكأ

وعند ذلك يتمكن المؤلف الذي  ،بوةهور، مما ينطوي على إخالل بحق األمته بين الجملرفع قي

أو  ة ذلك االعتدا  وتنفيذ دهذا عينياوإزال األدبييطالب بالحماية المدنية لحقه  بأنأغتصب اسمه 

 جرائية.الحق أن يقوم بالطلب بالحماية اإلوله  ،بالمطالبة بالتعويض
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 المبحث األول

 الحماية اإلجرالية

اإلجرا ات  الحماية دهو دفع االعتدا  من قبل الغير من خالل سلسلة من دهذهالهدف من 

دون  من وذلك للحيلولة من التدابير مؤقته وفعالة وفوريةاتخاذ مجموعة إلى  وأوامر قضائية تؤدي

 لوقف تعدي في حالة وقوعه.أو  وقوع التعدي على الحق المعنوي للمؤلف

فأن القوانين المقارنة قد اشترطت  ،ة لحقوق المؤلف المعنويةولتوفير دهذه الحماية المدني

بالمخالفة للنصوص القانونية التي وضعت للمؤلف  األدبيةن تكون دهنالك تصرفات بحقوقهم أ

دون الحصول على  من ن تتم المخالفة من قبل الغير وذلك للتصرفأو  ،من يخلفهأو  وحده

 .خلفهمن أو  بأذن كتابي منه أيموافقة المؤلف 

 األول المطلب

 ون  التعدي واإلجرالات الوقتية الخاصة بحق المؤلف المعنوي 

( 46)، ودهذا ما جا  بنص المادةالوقتية دهو وقف الضرر مستقبالاإلجرا ات  ن دهدفإ

أن الطالب دهو  إثباتلدى : "نهأعلى ، األردنيج( من قانون حماية حق المؤلف )من الفقرة

ن أصبح وشيكا، للمحكمة أن التعدي عليها أأو  حقوقه قد تم التعدي عليها صاحب الحق وأن

أ( من دهذه المادة بصورة تحفظية لمنع فعل )المنصوص عليها في الفقرةاإلجرا ات  من أيتتخذ 

 .ظ على دليل له عالقة بفعل التعدي"بهدف الحفاأو  التعدي من الحدوث
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اشئ عن االعتدا  على حق المؤلف ثبات الضرر النإاإلجرا ات  من دهذه األردنيويقصد المشرع 

 .(1)يقافه مستقبالوإ

جرا ات دهو لمنع فعل المعتدي إمن اتخاذ دهكذا  األردنيويرى الباحث بأن قصد المشرع   

كان فعل االعتدا  على المصنف  إذاما دهو أاآلخر  والسبب ،على المصنف من الحدوث لسبب

( من قانون حماية 46)أ( من المادة)المنصوص عليها في الفقرةاإلجرا ات  فيتم اتخاذ، قد وقع

ونرى نص ، وذلك بهدف الحفاظ على دليل له عالقة بفعل التعدي، األردنيحق المؤلف 

ي حيث ورد " أيتوافق مع دهذا الر  األردني( من قانون أصول المحاكمات المدنية 31/1)المادة

 .(2)قت"المسائل المستعجلة التي يخشى عليها فوات الو 

اإلجرا ات  عندما يتم اتخاذ األردنيودهذا النص يتحقق مع قانون حماية حق المؤلف 

 .تعديللحفاظ على دليل له عالقة بفعل الأو  لمنع فعل التعدي من الحدوثأو  التحفظية

الضرر الناشئ من  إثباتدهو اإلجرا ات  من دهذه األردنيوكما ذكرنا سابقا من قصد المشرع 

دهذه اإلجرا ات القانونية الباحث حصر ، وقد يقافه مستقبالا وإ األدبياالعتدا  على حق المؤلف 

   :على النحو اآلتي

 الفرب األول: إجرال وصف تفصيلي للمصنف

 جرا بمعنى إ، التي تتخذدها المحكمة في حال وقوع التعدياإلجرا ات  أحدمن اإلجرا   ن دهذاإ 

لتعرف به الذي تم التعدي عليه من قبل الغير حتى يتم ا وشامل للمصنفوصف تفصيلي 

                                                           
اإلجرائية في مجال حقوق الملكية الفكرية دراسة مقارنة في بعض التشريعات العربية مصر،  ة( الحماي2000)سامة، أالمليحي، . (1)

، 11/7/2000-10السعودية، االردن(، ورقة بحثيه مقدمة للمؤتمر األول حول الملكية الفكرية المنعقد في جامعة اليرموك في الفترة 

 .82ص 
المستعجلة بصفة مؤقته مع عدم المساس  قاضي االمور( من قانون اصول المحاكمات المدنية الذي نص على " يحكم 52/1المادة). (2)

 بالحق باألمور التالية، على ان هذا ال يمنع من اختصاص محكمة الموضوع أيضا بهذه المسائل إذا رفعت بهذه الطريقة التبعية 
 الوقت.يها من فوات المسائل المستعجلة التي يخشى عل .1



25 
 

كما ، د تتشابه معهوتحديده تحديدا نافيا للجهالة الفاحشة وتمييزه من غيره من المصنفات التي ق

المهم ، اباا كتأو  العلومأو  الفنون أو  دبا من فروع األفرعأو  مسرحيةأو  لو كان فيلما سينمائيا  

 في األمر أن يكون دهنالك وصفا تفصيلي ودقيق للمصنف)1(

ودهذا يعتبر  , (2)التعديل األخيرإجرا   بعد األمرأما المشرع األردني فقد تبين عزفه عن دهذا 

 قصوراا واضح منه.

ن يتضمن الطلب وصفاا أالذي اشترط ، أما المشرع العراقي، فقد حذا حذوا التشريعات المعاصرة

على طلب للمحكمة بنا ا ): نأفقد نص على ، للمصنف الذي وقع التعدي عليه وكامال ادقيق

مراا قضائياا فيما أن تصدر أمن يخلفونه أو  حد ورثتهمن أ وصحيح من مالك حق المؤلف أ

شريطة ( مكررة من دهذا القانون 5،7،34،11،8)يتعلق بأي تعدي على الحقوق الواردة في المواد

أو  التسجيل الصوتيأو  للمصنف المحكمة وصفاا دقيقاا وكامالى إل يتضمن الطلب المقدم أن

 .(3)(تم التعدي عليه البرنامج الذي

تعين إلى  التي أمر فيها القاضي ،بتدائية في المغربالمحكمة االإليه  ودهذا االتجاه ما ذدهبت

 .(4) الغيرخبير يجري وصف تفصيلي على المصنف الذي تم التعدي عليه من قبل 

على نحو  ن يتضمن وصفاا تفصيلياا أليه يجب الباحث بأن المصنف الذي تم التعدي عويرى 

اية من ذلك الغ ألن، وصف المصنف يعرفه ويحده تحدياا نافياا للجهالة ألنذلك ، يميزه عن غيره

ي من قبل قانون حماية حق ن المصنف الذي تم التعدي عليه محمدهو لتمكين القاضي من أ

                                                           
 137خاطر، لطفي، المرجع السابق، الرقابة على المصنفات، ص. (1)
يشير /أ( الذي كان 46( بإلغاء نصها السابق من المادة)2014( لسنة)25قام المشرع األردني بموجب القانون المعدل رقم) ث. حي (2)

 (.الذي تم التعدي عليه... ان يتضمن الطلب المقدم وصفاً تفصيلياً وشامالً للمصنف )
 ( من قانون حماية حق المؤلف النافذ.46المادة) (3)
سمير أشار إليه، أبو أبراهيم،  8/2/1225بتاريخ  3670/25قرار محكمة االبتدائية، درب السلطان بالدار البيضاء، المغرب عدد  (4)

 .207السعيد محمد، المرجع السابق، هامش ص
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المصنف من أنواع وخصائص م ال، كأن يطلب حماية برنامج الحاسوب وما لهذا المؤلف أ

 .متشعبة

 دي على المصنفون  التعالفرب الثاني: 

ن مظادهر أو ، األدبيةلقد بينا في السابق كيفية وقوع التعدي على حق من حقوق المؤلف 

ن تأمر بوقف التعدي أوفي دهذه الحالة يجوز للمحكمة ، كيف يكون عرضه للتعدي األدبيالحق 

، كان (1)األدبيةحق من حقوق المؤلف أو  ن دهنالك اعتدا  حصل على مظهرأفي حال تبين 

ففي دهذه  ،إذن المؤلفتحويره من دون أو ، عرضهأو  نشرهأو ، يقوم الغير بتعديل المصنف

يكون دهنالك اعتدا   بأن (2)صناعتهأو  عرضهأو  الحالة حيث يقوم القاضي بوقف نشر المصنف

، ن الذي قام باالعتدا  دهو المدعى عليهأو ، وقع بالفعل على صاحب الحق لكي يطلب الوقف

ن االعتدا  على أأو ، نه قد تم االعتدا  عليهأنه صاحب الحق و أن يقوم المدعي ودهنا يجب أ

 . (3)وشك الوقوع

تم التعدي على قد نصوا في حال ، والعراقي األردنيويالحظ الباحث بأن المشرع 

كأن يعرض ، ن المصنف استخدم بصورة غير مشروعةأأو  المصنف بصورة مخالفة للقانون 

ففي دهذا الحالة يجوز للمحكمة أن تقر بوقف  ،المصنف على الجمهور من دون أذن المؤلف

 .(4) المصنفالتعدي على 

                                                           
 .278ابق، ص هارون، جمال، المرجع الس. (1)
 ( مصري45/2( من قانون حماية حق المؤلف األردني، وكذلك المادة)1/أ/46المادة) ر. انظ (2)
الحق األدبي وحمايته قانونا دراسة مقارنة(، جامعة أل البيت، اطروحة ماجستير، كلية  (، )مفهوم2003القضاة، مهند علي). (3)

 .158الدراسات الفقهية والقانونية، االردن، المفرق، ص
/أ( من قانون حماية حق المؤلف العراقي 46/1( من قانون حماية حق المؤلف األردني النافذ، كما يقابلها المادة)1/أ/46المادة). (4)

 فذ.النا
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فقد ذدهب ، والعراقي األردني( من قانون حماية حق المؤلف 46)المادةإلى  وباالستناد

، في الدعوى المقدمة له من قبل الشركة األدهلية للكومبيوتر، مور المستعجلة األردنيقاضي األ

مراا يقضي بوقف التعدي على أصدر القاضي ت الحماية لبرنامج الحاسوب، حيث أوالتي طلب

 .(1)برنامج الحاسوب

ن يقوم بدراسة المحيطة، وأبدراسة الظروف ن يقوم أوكذلك يتطلب من قاضي الموضوع 

صداره إوتوخي الحذر عند  ،هأسبابمن قبل صاحب الحق بوقف التعدي و إليه  لطلب المقدملجدية 

الجز  الذي تم أو  ذلك ما يترتب عليه من منع صدور عدد كبير من المصنف األمرمثل دهذا 

 .(2)يقاف االعتدا  عليهإ

قي حمايتها في حال والعرا األردنيجميع الحقوق األدبية التي كفل المشرع  بأنويرى الباحث 

ما يميز الحماية  يفضي بوقف التعدي على المصنف ودهوإجرا  ن تتخذ المحكمة التعدي عليها أ

 اإلجرا  المناسب. الوقتية بسرعة اتخاذ

 ي استعملت في النسخمصادرة المصنف وصوره المواد التالفرب الثالث: 

وكذلك المشرع العراقي في المادة  (1//أ46)في المادة األردنيز المشرع اجألقد 

نسخ المصنف الذي تم االعتدا   يقضي بضبطإجرا   ن تقوم بإصدارأللمحكمة /ب( 46/1)

كما ، نتاجها بسبب االعتدا ودهي النسخ التي تم إويكون ذلك بطلب من صاحب الحق،  عليه،

لم تكن  طتها االعتدا  على المصنف من خالل النسخ مااجاز مصادرة اآلالت التي تم بوسأ

 .آخر األمرمفيدة 

                                                           
 .273 السابق، ص جمال، المرجع، وهذا ما أشار إليه هارون، 4735/2001القرار رقم . (1)
 .134النوافلة، يوسف أحمد، المرجع السابق، ص. (2)
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ومنع نشر المصنف  ،صليدهو وقف االعتدا  على المصنف األاإلجرا   والهدف من دهذا

التي تم من خاللها االعتدا  على  واآلالتحيانا قد يكون الهدف من مصادر النسخ وأ، المقلد

ويكون بمثابة تعويض للمعتدى المصادرة  واآلالتبيع النسخ إلى  يكون مستقبال، حقوق المؤلف

 .(1)المؤلف( على مصنفه)عليه

 مصادرة عالدات االستغالل الغير مشروب: الفرب الرابع

لحماية المصنفات وقتي تتخذه المحكمة إجرا   مصادرة النسخ المستوردة والمقلدة يعد

( من اتفاقيه برن لحماية 31/3)ودهذا ما جا  بنص المادة (2)األدبية والفنية من التشويه والتحريف

ما بالنسبة أ، (4)، وكذلك المشرع المصري ذدهب في دهذا االتجاه(3)والفنية األدبيةالمصنفات 

( من قانون حماية حق 46)أ( من المادة)جاز في البند الثاني من الفقرةأفقد  األردنيللمشرع 

مراا بمصادرة نسخ المصنف الذي تم االعتدا  أصدار إللمحكمة  ،أنحيث نص على ، المؤلف

مصادرة اآلالت التي تم  أجاز أيضاا كما ، عليه ودهي النسخ التي تم انتاجها بسبب االعتدا 

 . آخر طتها االعتدا  على المصنف بالنسخ مالم تكن مفيدة  ألمرابوس

المصنف صلي ومنع نشر وقف االعتدا  على المصنف األإلى اإلجرا   ويهدف دهذا

حفظ حقوق المؤلف ومنع المعتدي من االستفادة من نسخ المصنف إلى  الذي يؤدياآلخر  المقلد

                                                           
 .134النوافلة، يوسف أحمد، المرجع السابق، ص. (1)
المعهد العربي للدراسات القانونية، مجلة  ،والمصريالحماية اإلجرائية لحق المؤلف في القانون العراقي ، التميمي، عالء حسين (2)

 .18العراقية، صوزارة الثقافة واالعالم 
( 2( و)1.التسجيالت التي تتم وفقا لفقرتين)5)انه ( من اتفاقية برن لحماية المصنفات األدبية والفنية التي نصت على 15/5المادة)(3)

في دولة تعتبرها تسجيالت مخالفه للقانون وتكون عرضة المعنية، ن االطراف من هذه المادة والتي يتم استيرادها، بغير تصريح م
 .للمصادرة(

 ( من قانون حماية الملكية الفكرية المصري النافذ. 172انظر المادة) (4)
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بيع دهذه النسخ الصادرة واآلالت إلى  الذي يؤدي أحياناا في المستقبل األمر، المقلدة وتوزيعها

  . (1)لصالح المؤلف كتعويض له عن االعتدا  على مصنفه

 ( من قانون حماية حق المؤلف من اتخاذ45)جاز في المادةأما بالنسبة للمشرع العراقي فقد أ

والمتمثلة في وقف االعتدا   األدبيةلحماية حقوق المؤلف  لمثل دهذه التدابير اإلجرائية الالزمة

وقف التداول ومصادرة النسخ التي استوردت أو ، ر نشر المصنف المقلدوفي حظ، على المصنف

 (2)دخال التعديالت عليه.إأو  تالف المصنفات المقلدة،إو  شرعية،بصورة غير 

والعراقي الخاصة بحماية حقوق المؤلف ال  األردنينصوص القانون  بأنويرى الباحث 

 األردنيونصوص القانون  شرعية،سخ التي استوردت بصورة غير يختلفان من حيث مصادرة الن

ن النسخ برا أوالعراقي يتوافقان مع االتفاقيات الدولية الخاصة بحماية حق المؤلف، اللذان اعت

يعتبر واجباا يقع على اإلجرا   ن دهذاإالمصدرة بصورة غير شرعية والتي تدخل حدود الدولة ف

 .(3) اقليمهاإلى  من دخول المصنفات غير المشروعة الدولة،عاتق 

 المطلب الثاني

 الحجز التحفظي

المؤلف  مواجهة التعدي الذي وقع على حقإلى  التي تهدفاإلجرا ات ويقصد بها 

، (4)وذلك بقصد المحافظة على حقوق المؤلف ،ضرارالتدابير الالزمة إلزالة دهذه األ اتخاذ لغرض

/ ج/د( بجواز قيام المحكمة باتباع الحجز 46)المادة في نص  األردنيجازه المشرع أفقد 

                                                           
 .134المرجع السابق، ص  ،ة، يوسفلالنواف (1)
ويجوز للمحكمة ان تقضي بمصادرة جميع ...)انه لى ( من قانون حماية حق المؤلف العراقي النافذ الذي نص ع43/5المادة) (2)

االدوات المخصصة للنشر غير المشروع الذي وقع بالمخالفة ألحكام المواد الخامسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة التي ال 
 المقلدة(.تصلح إال لهذا النشر ويجب مصادرة جميع النسخ 

 تربس.( من اتفاقية 31ر نص المادة)ظان (3)
 .536السنهوري، المرجع السابق، ص. (4)
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وذلك حفاظا على ، االرادأو  اآلالت التي استخدمتأو  التحفظي على المصنف المقلد وصورة

كما ، دلة المتعلقة بفعل التعديضياع األخوفا من أو  حق المؤلف ومنع من استمرار فعل التعدي

 طراف.الحجز التحفظي وتبليغ األإلجرا   الواجب اتباعهااإلجرا ات نفسها  المادةتضمنت 

 ن طالب الحق دهو صاحب الحقأ إثباتجازه للمحكمة في حال أما المشرع العراقي فقد أ

 من أين تتخذ أ، (1)صبح وشيكاأن التعدي عليها أأو  ن حقوقه قد تم التعدي عليهاأأو 

بهدف الحفاظ على دليل له عالقة بفعل أو  بصورة تحفظية لمنع حدوث التعدياإلجرا ات 

 .(2) التعدي

 

 

 مفهوم الحجز وشروطه: األول الفرب

 .: مفهوم الحجزأوال

عمل مادي أو  عمل قانوني بأيدهو وضع مال تحت يد القضا  لمنع صاحبه من القيام  الحجز:

 .(3) الحاجزثماره من ضمان الدائن أو  يخرج المال

والحجز الذي يقوم به المؤلف يختلف عن الحجز التحفظي والحجز التنفيذي حيث يرمي الحجز 

 دهداف ودهي:عدة أ إلى  المؤلفالذي يقوم به 

                                                           
 ( من قانون حماية حق المؤلف العراقي النافذ. 46/5انظر المادة). (1)
 ( من قانون حماية حق المؤلف العراقي النافذ. 46/1انظر المادة). (2)
 3الفتالوي، الحقوق األدبية، ص 3
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 المؤلفاالعتدا  على حق  إليقافوقف المصنف المقلد ومنع تداوله بين الجمهور  .1

 (1) المصنفويكون ذلك من تاريخ وضع الحجز على 

تلفه إلى  بقا  المصنف في حيازة المعتدي يودي ألنحفظ المصنف المحجوز من التلف  .1

 .(2) االستعماليهلك لسو  أو  الغيرإلى  ما بانتقال المصنفأ

 (3) المقلدمنع المعتدي من التصرف في المصنف  .3

 4إنتاجهدوات التي استخدمت في على المصنف المقلد وعلى كافة األ التنفيذ .4

يجوز االعتدا   وال المؤلفن حق تقرير النشر من الحقوق الشخصية التي تخص إو 

 فإنهعن نشره وفي حال قام بذاك  المؤلفحجم أن ينشر مصنف أعليها فال يجوز للغير 

 للمؤلفوقد اعطي القانون العراقي ، استعمل سلطة ال يملكها ألنهيعتبر غير مشروع 

يطلب فيه وضع وقف نشر مصنفه ووضعه تحت يد  القضا مر من أالحق في طلب 

حجب المصنف المقلد  المؤلفالقضا  لمنع المعتدى عليه من التعرض له وبهذا يؤمن 

 .(5)عن الجمهور ورفع االعتدا  عليه 

منع تداول المصنف والمحافظة إلى  نسخهأو  كما يهدف الحجز على المصنف المقلد       

والغرض من دهذا الحجز وقف  (6) لإلثبات،عليه من التلف والمحافظة على الدليل المادي 

شأنه في ذلك  األردنيحق المؤلف  أن قانون حماية إال ،االعتدا  على الحق المعنوي للمؤلف

                                                           
 74السابق، ص  رمان، المرجع وأب .1
 .522الفتالوي، المرجع السابق، ص   2
 74حماية اجرائية ص  3
 . 408نواف كنعان، حق المؤلف، ص  4
 521سهيل فتالوي ص  5
 228ابو بكر، محمد خليل يوسف، المرجع السابق، صفحه  (6)
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على  التحفظيبقا  الحجز إيقاف إ المختصة للمحكمةجاز األخرى قد أ المدنيةشأن التشريعات 

 .(1)في ذلك المستعملة واآلالتالمصنف المقلد وعلى نسخه وصوره 

  .2ورد كلمة المصادرةأنما إفلم يورد كلمة الحجز و ما المشرع العراقي أ

 ثانيا: شروط الحجز التحفظي

في  األردنيمن خالل ما جا  في نصوص القانون الخاص بحماية حقوق المؤلف    

على ، ( من القانون العراقي الخاص بحماية حق المؤلف46)وكذلك نص المادة، منه( 46)المادة

التحفظية ودهي على النحو اإلجرا ات  يجب توافردها حتى يمكن اتخاذ دهذه ادهنالك شروط أن

 اآلتي:

الوزير المختص للحجز على المصنف أو  خلفهأو  ورثتهأو  تقديم طلب من المؤلف .1

الحجز ن طلب إ إذ، اآلالت المستخدمة في نسخه وتصويرهأو  صورةأو  نسختهأو  المقلد

 .(3)ممن له صلة ومصلحة في ذلك إالن يقدم أيجوز  ال

 .(4)النسخأو  الصورأو  النسخ المقلدةولمكتب حماية حقوق المؤلف الحق بالقيام بحجز 

صلي قد تم التعدي عليه ونسخه بصورة غير شرعية ومخالفة أن يكون المصنف األ .1

ن حقوقه قد تم التعدي أأو  ن الطالب دهو صاحب الحقأ إثباتوللمحكمة لدى ، للقانون 

دلة المتعلقة أن دهنالك خطورة من ضياع األأو  صبح وشيكاأن التعدي عليها أأو  عليها
                                                           

 أنضرالمصري النافذ  كريةالف الملكية( من قانون حماية 5، 172)راجع ج( من القانون األردني  –، لذلك الفقره 2/أ/46)المادة  (1)

  المادة
 من قانون حماية حق المؤلف العراقي  46انظر نص المادة  (2(
 أردني./أ( 46( عراقي، المادة)46/1، وكذلك المادة)160النوافلة، يوسف أحمد، المرجع السابق، ص (3)
 يحق القانون هذا الحكام مخالفة أي ارتكاب الى يشير ما وجد إذا-) / ب( من قانون حماية حق المؤلف األردني56)المادة انظر  (4)

 تفتيش المؤلف حق حماية مكتب لموظفي
  وجميع النسخ حجز ولهم النقل، وسائل ذلك في بما توزيعها او انتاجها او نسخها او المصنفات طبع يتولى مكان أي 

  من الطلب حق وللوزير المحكمة، الى مرتكبيها مع واحالتها المخالفات تلك ارتكاب في المستعملة المواد
 .(المحل اغالق المحكمة
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والعراقي كما دهو شأن التشريعات بين وقوع  األردنيولم يفرق المشرع ، بفعل التعدي

 .(1) التعديكونه على وشك الوقوع وذلك بهدف منع أو  االعتدا  فعال

، مصحوبا بالكفالة المالية التي تقدر قيمتها المحكمةالتحفظي اإلجرا   ن يكون طلبأ .3

 بأنضرر قد يلحق بالمدعى عليه، فيما قد يتبين  أيوالهدف دهو منع التعسف ولضمان 

، وكذلك مما تفتضيه (2) لتعويضهلذا يعتبر دهذا ضمان ، المدعي غير محق في دعواه 

 .(3) األردنيصول المحاكمات المدنية أالقواعد العامة من قانون 

، وقاضي الصلح في (4) البدا ة(محكمة )المختصة المحكمة إلى  يجب تقديم الطلب .4

 .(5) اختصاصهاالدعوى التي تدخل ضمن 

، وذلك لكي (6) عليهجرا  وصف تفصيلي ودقيق وكامل للمصنف الذي تم االعتدا  إ .5

ن المصنف قد تم التعدي عليه فعال، وبالتالي تمكنها من أتستطيع المحكمة التأكد من 

محكمة النقض المصري فيما إليه  ، ودهذا ما ذدهبت(7)صدار قرار الحجز من عدمهإ

مرت بالحجز وأ، ومن دون أذن المؤلف ،استغالل المصنف بشكل غير قانوني يتعلق في

 (8)التحفظي على المصنف

                                                           
 أردني./أ( 46( عراقي نافذ، المادة)4و46/5انظر المادة)(1)
 عراقي.( 46/3)المادة، أردني/د( 46)انظر المادة(2)
قررت المحكمة اجابة الطلب بتوقيع الحجز األحتياطي تكلف  إذا)األردني ( من قانون اصول المحاكمات المدنية 141/2)نص المادة (3)

 .(.أو عدلية تحدد.. كفالة مصرفيةأو  الطالب بتأمين نقدي
نجد لم يشير قانون حماية حق المؤلف العراقي النافذ بالنص الصريح على المحكمة المختصة، ولكن بالرجوع إلى القواعد العامة  (4)

. 1)انه المعدل والنافذ والتي تنص على  1226( لسنة 85ل المرافعات المدنية العراقي رقم)( من قانون اصو141/1المادة) نص

 .الحق(تختص محكمة البداءة بنظر المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت بشرط عدم المساس بأصل 
 نافذ. أردني( من قانون اصول محاكمات مدنية 1/ 51)المادة انظر (5)
 نافذ. أردني/أ( 46( من قانون حماية حق المؤلف العراقي النافذ، وكذلك)46/1انظر المادة) (6)
 .  480كنعان، نواف، المرجع السابق، ص (7)
، وذلك في الدعوى المقامة من 8/2/1225بتاريخ  3670/25قرار محكمة االبتدائية، درب السلطان بالدار البيضاء، المغرب عدد  (8)

الجزائرية بالمغرب فيما يتعلق في استغالل أغاني بشكل غير قانوني، منها أغنية "حرمت أحبك وبتونس بيك"، وذلك  قبل الفنانة وردة
فقام الخبير  .المقلدة، ...............بتوزيع اشرطة الكاسيت من دون أذنها، وبذلك أمر رئيس المحكمة بندب أحد الخبراء لضبط النسخ 

حجزاً تحفظياً، وقام الخبير بوصف األشرطة بشكل تفصيلي ومادي لجهة الحجم ونوع المادة بالحجز على األشرطة المذكورة 

  .207وهذا ما أشار أليه، أبو أبراهيم، سمير السعيد محمد، المرجع السابق، هامش صالمصنوعة منها، 
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لم يتم  إذاالتحفظية المتخذة ضده، اإلجرا ات  على طلب المدعى عليه بإلغا يتم وبنا ا  .6

   .(1) الحجزالمحكمة بإلغا   أمريام من أ( 8)رفع الدعوى خالل

 التحفظيواد التي يشملها الحجز الم: الفرب الثاني

تحت يد صوره أو  عمال ماديا يقوم بوضع المصنف المقلد ونسخه التحفظيالحجز  ديع

 .(2) المقلدن يقع على المصنف واألصل أ، مادي  ن يقع على شيأ، القضا 

 :على النحو اآلتي ل  وز الحجز عليها سوف نبحثها بناوالمواد التي يج

 : الحجز على نسخ المصنف المقلد والمواد التي استعملت في االستنساخ الغير مشروع.أوال

 المصنف المنشور من خالل األدا  العلني.ثانيا: حجز االيراد الناتج عن استقالل 

لحماية حقوق المؤلف صالحية مصادرة عائدات االستغالل الغير  الخاصةاعطيت التشريعات 

( 3)الفقرة ن( م46)المادةجاز في فقد أ األردنيما المشرع أ ،(3) العلني األدا مشروع من خالل 

 .عن االستغالل الغير مشروع( الناتجةضبط العائدات )على 

 ن دهذاوأ (مصادرة عائدات التعدي)( منه46)المادةاز في أجفقد  أيضاكما يقابله المشرع العراقي 

جاز المشرع أفقد  المستخدمة اآلالتأو  صورهأو  جانب حجز المصنف المقلدإلى  دهواإلجرا  

دا  العلني تغالل المصنف المنشور من خالل األوالعراقي حجز االيراد الناتج عن اس األردني

دا  تج عن استغالل المصنف من خالل األالنا اإليرادفالحجز دهنا يكون على  ،تحفظيهبصوره 

دا  كان األ إذاما أ ، ن االدا  العلني الغير مشروع للمصنف ال يمكن الحجز عليهإحيث ، العلني

                                                           
 / أ( اردني .46( عراقي، وكذلك)46/6.)(1)
 162 ، يوسف أحمد، المرجع السابق، صفحهةالنوافل (2)
 .النافذ اللبنانيوالفنية  األدبية الملكيةمن فانون حماية  (81)نافذ، المادة ( مصري 45)المادة  (3)
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 أمراجتماع عائلي ودهو أو  جاز المشرع كما لو كان في احتفال رسميأالمصنف علنيا وفق ما 

 التحفظيدا  دهنا ليس مقابل مادي يمكن الحجز األ ألننه ال يمكن ايقاع الحجز عليه ، فإمشروع

دا  كان األ إذاما أ, يرادات الناتجة عنهاستعيض عن ذلك الحجز على تلك اإلولذلك ا ،(1)عليه

يمكن  نه الربح فإأو  حدود ماليإلى  التمثيل ال يهدفأو  لغا اإلأو  كاإليقاعالعلني الغير مادي 

 . طلب الحجز عليها

والعراقي دهو  األردنيالتي وضعها المشرع اإلجرا ات  ن القصد من دهذهأويرى الباحث 

تي دهي لصيقة بشخصية منع المعتدي من االستمرار في االعتدا  على حقوق المؤلف المعنوية ال

( كلمة)الحجزباستخدام  أكثركان موفقاا  األردني نا يمكننا القول بأن المشرعإال أن، وثمرة جهده

 . (كلمة)مصادرةنه استخدم فإعلى عكس المشرع العراقي 

 

 المواد التي ال يشملها الحجزالفرب الثالث: 

والشروط التي تتعلق بإجرا ات الحجز التحفظي على نسخ األحكام  ن بين الباحثأبعد 

الحجز على عائدات  وأيضا، غير مشروعواد التي استعملت في االستنساخ والم، المصنف المقلدة

الحجز  ألنيالحظ بأن دهناك مصنفات ال يمكن الحجز عليها وذلك  العلني،االستغالل االدا  

 .(2) المؤلففائدة من الفوائد التي تترتب على الحجز لصالح  أيعليها ال يحقق 

 ةصاحبها قبل نشردها ما لم يثبت انه استهدف بصفه قاطع يموتوتلك المصنفات دهي التي 

لذلك المصنفات الخاصة بالمباني وما يظهر عليها من نحت ورسوم وزخارف ، نشردها قبل وفاته

                                                           
 552ص، الفتالوي، المرجع السابق، صفحه 412كنعان، المرجع السابق،  (1)
 .14المرجع السابق ص بكر، (2)
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من  في حقيقتها ال يمكن اعتباردها نسخةالمباني  ألنذلك ، وضعت بشكل مبتكر أشكال دهندسيةو 

 (1) والرسوميمات تصمال

 أييجوز في )ال ن أد( على ) الفقرةمن  (47)فقد نص في المادة األردني ما المشرعأ

وزخارف وأشكال  عليها من نحت ورسومأو  ن تكون المباني وما يظهر فيهاحاالت أحال من ال

 .(2)(محل... دهندسية

 األردنيعن المشرع  ،(3) منه( 47)وكذلك المشرع العراقي فلم يختلف في النص الوارد في المادة

 .في المواد التي ال يمكن الحجز عليها

صاحب المؤلف المعماري الحجز ي منعا والعراق األردني ينالمشرع بأنويرى الباحث   

ايقاع الحجز ألن  ،ةشكال دهندسيأيقدر عليها من رسوم وزخارف ونحت و  ماأو  على المباني

إلى  يلجئ بأنفعند ذلك يمكن للمؤلف  وبادهظة، ةكبير  يكلف ثروةمبنى تجاري قد أو  ةعلى عمار 

على تعويض عادل جرا  استعمال الغير مشروع عن طريق الجزا   المختصة للحصولالمحكمة 

 المدني فقط.

 الصادر بالحجز التحفظي األمرالتظلم من الفرب الرابع: 

المدعي( من )خلفه وأصل الدعوى على المؤلف أن يقوم برفع أالمدعي( )خلفهأو  على المؤلف

ة المختص ةالمحكمإلى  صل النزاعأن يرفع أ ةت التحفظياجرا من قبل القاضي باإل األمرصدور 
                                                           

 372ع السابق، ص جمأمون، عبد الرشيد، المر (1)
يجوز في أي حالة من الحاالت أن تكون  ال-دوالتي تنص على ) حق المؤلف األردني الناقد ةحمايقانون  مند( \47)ة انظر الماد (2)

  المباني وما يظهر فيها أو عليها من نحت ورسوم وزخارف وأشكال
  المؤلفهندسية محل حجز، كما ال يجوز الحكم بإتالفها أو تغيير معالمها أو مصادرتها بقصد المحافظة على حقوق 

 يخل ذلك بحقوقه في التعويض أالالمعماري الذي استعملت تصاميمه للبناء ورسومه فيه بصورة غير مشروعة، على 
 (.العادل عن ذلك 
 يظهريجوز في أي حال ان تكون المباني وما  حق المؤلف العراقي الناقد على كل ان )ال حماية( ف قانون 47)ة من تحت الماد (3)

أو تغيير معالمها أو مصادرتها  اال فيهن نحت ورسوم وزخارف واشكال هندسيه محل حجز، كما ال يجوز الحكم بأن فيها أو عليها م
يخل ذلك  أالعلى حقوق المؤلف المعماري الذي اتعملت تصاميمه للبناء ورسومها في صوره غير مشروعه، على  المحافظةبقصد 

 بالحقوق والتعويض العادل كما سبق(



103 
 

ن لم يفعل فقد وضع مدة محددة فإ األردنيما المشرع أ ،(1)التي تحدددها التشريعات ةفي المد

في  األردنيولذلك المشرع العراقي والذي يتفق مع المشرع , (2)مرثر لألأ خلفه زال كلأو  المؤلف

شأن و  ,(3)ةالمختص ةالمحكمإلى  النزاع أن يرفع خلفه أو  التي يجب على المؤلف ةالمد

وكذلك , بالحجزاإلجرا   عطى للمدعى عليه التظلم من دهذاأ حيث ,  يوالعراق األردني ينالمشرع

ولم يكلف قد  ةت التحفظياجرا صدرت دهذه اإلا  على المصنف الذي االعتدإليه  لمن نسب

قوال طرفي النزاع ثم يصدر أنفسه الذي يقوم بسماع  األمرما القاضي أ ،ن يتظلمأ سمعت أقواله

(4)ت فقطاجرا لغا  بعض اإلإأو  السابق كليا األمرلغا  مره بإأ
ن أ ةوجدت دهذه المحكم إذا أو ,

التي سبقت  ةت التحفظياجرا الدعوى وبإلغا  اإلقضت يرفض  دعاهأالمؤلف ليس على حق فيما 

به قام  ومن خالل ما ،(5)خلفهأو  لفؤ وحكمت بالنفقات على الم, القاضي بها من قبل أمرن أ

كامل  ةللمحكم بأنن مضمونهم يقضي إف ةوالنصوص القانوني ةرا  الفقهياآلالباحث من استقرا  

أو  قوال المدعى عليهألغائها في حالة اقتنعت بة من إت التحفظياجرا فيما يخص اإل ةيالصالح

 وأته االشخص الموجود المصنف بميز أو  المستدعى دهذه ويقصد من المستدعى دهذه القاضي

ما فيما يخص طلب الطرف المتضرر من عقد جلسه أ, تاجرا اإلبالعدول عن تلك  أي, غيره

فور  ةمن قبل المحكم ةت المتخذاجرا تاريخ تبليغه اإل من مدة زمنية معقولةخالل  لةأدلسماع 

التي يتوجب خاللها على  ةالزمني مدةوكذلك العراقي لم يحدد ال األردنين المشرع إف, تنفيذدها

 .قوالهإن يطلب عقد جلسة لسماع أالشخص المتضرر 

 تالف المصنفإ: الفرب الخامس

                                                           
 ( من القانون المصري.44)ةيوما في الماد خمسه عشر (1)
بناء على طلب المدعى عليه أو  يتم)أنه  علىمن المؤلف األردني النافذ والذي ينص  حماية/ج( من قانون 46)ةالمادانظر  (2)

 من تاريخ صدور القرار المتخذ اإلجراء التحفظي( تحفظيةالمستدعى هذه الغاء اإلجراءات ال
 . 146السائد، صالمرجع الحميد، عصمت عبد مصري، بكر، ( 44)ة انظر الماد (3)
 .141صالسابق، المرجع علي، ابو اليزيد المثبت، وكذلك  .146السابق، صالمرجع أحمد، يوسف النوافلة،  (4)
 .422صالسابق، المرجع الرزاق، عبد السنهوري،  (5)
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 ،نشرهالمواد التي استعملت في أو ، تالف جز  مأخوذ عنهإأو  تالف المصنفد إيع

خلفه أو  ورثتهأو  الوقتية التي يمكن تتخذدها المحكمة عندما يقوم المؤلفاإلجرا ات  منإجرا  

دهذه المواد غير صالحة  بأنومن خالل اتخاذ المحكمة قرار يفضي  ،في حال طلبوا ذلك

/أ( من قانون حماية حق المؤلف 47)تالفها ودهذا ما جا  بنص المادةلالستعمال بدال من إ

 من ورثته أيأو  للمحكمة بنا ا على طلب المؤلف)نأنص على ذي والاإلجرا   من دهذا األردني

الصورة المأخوذة عنه الذي نشر بصورة غير أو  تالف نسخ المصنفإن تحكم بأخلفه أو 

ن تحكم بتغيير معالم النسخ والصور أتالفها إولها بدال من ، مشروعة والمواد التي استعملت بنشره

ن حق المؤلف في المصنف أتبين للمحكمة  إذاها غير صالحة لالستعمال فيما جعلأو  والمواد

ن تحكم بدال عن ذلك بتثبيت أينقضي بعد سنتين من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية فلها 

 (1)لما تقضي به للمؤلف من تعويضات( الحجز وفا ا 

/أ من قانون حماية حق المؤلف، 47المادة  أجازت)فيه ردنية قال وفي قرار لمحكمة التمييز األ

و أتالف نسخ المصنف إن تحكم بأو خلفه أمن ورثته  أيو أللمحكمة بنا  على طلب المؤلف 

عنه الذي نشر بصورة غير مشروعة والمواد التي استعملت في نشره ولها بدالا  المأخوذةالصورة 

 .2و جعلها غير صالحة لالستعمال(أد ن تحكم بتغيير معالم النسخ والصور والمواأتالفها إمن 

حيث كان يقابل ، ( من قانون حماية حق المؤلف العراقي القديم47)وكذلك نص المادة

( 47)، ولكن المشرع العراقي قام بتعديل المادةأيضا( منه 47)التشريع األردني في نص المادة

قانون  عام منسلطة االئتالف المنحلة  أمروبموجب  1114( لسنة 83)بالقانون المعدل رقم

                                                           
 منه.( 43في نص المادة) التشريع المصريويقابل هذا النص  (1)
 . منشورات مركز عدالة11/11/2005بتاريخ  2648/2005قرار محكمة التمييز األردنية رقم  2
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صور المصنف الذي نشر أو  ، لم يشير بنص يقضي بإتالف نسخ1114حماية حق المؤلف 

 .(...خرآلحه لعمل تكون صا إالبوجه غير مشروع والمواد التي استعملت للنشر بشرط 

بتعديل المادة، ن يقوم أوبدورنا نطلب منه ، من قبل المشرع ادهذا قصور  بأنويرى الباحث 

ورثته أو  خلفهأو  ن يقوم بإعطا  المؤلفوأ، ن يحذوا حذوا المشرع األردني وبقيت التشريعاتأو 

 دهكذا حق.لمثل 

 تسجيالأو  فالماَ أأو  كانت كتباا أتالف المصنف المقلد نسخ دهذا المصنف سوا  ويشتمل إ

ن يقتصر االتالف على الجز  المقلد في الحاالت التي أويمكن  ذلك،غير أو  نماذجأو  رسوماا أو 

 شطبها،أو  ق ورقة على الصورة المقلدة المنشورة ضمن كتابصكل المصنف،جزا  أيمكن فصل 

 .(1) تشويههاأو  وضع مادة كيميائية عليهاأو 

 كان قد تم نقله بصورة إذاعدام المصنف إ ويالحظ الباحث بأن القصد من االتالف دهو 

دوات المستخدمة فيه األأو  نسخهأو  بأتالف المصنف صدار قرارإن إوبالتالي ف مشروعة،غير 

نه وبعد رفع الدعوة قد يتبين بأن دهنالك الشخص المدعى عليه لم يعتد إ إذليس باألمر السهل 

وفي دهذه الحالة يكون  مشروعة،غير  أنه لم يقم بنقل المصنف بصورةأو  على حق المؤلف

 .(2) القرارتالفه مما يتعذر معه تالفي نتائج دهذا إتالف المصنف وتم إقراراا ب صدرأالقاضي قد 

أو  كتفا  بوضع المصنف المقلد تحت يد القضا المشرع باال ويرى الباحث بأن على

النتظار لحين صدور قرار المحكمة في الدعوى، وبذلك يتم وقف تداول المصنف وحجبه عن 

 .(3) الفقها البعض من إليه  ما ذدهبودهذا الرأي يتوافق مع  الجمهور،

                                                           
 . 500ص – 222مرجع سابق ,ص ، الحقوق األدبية، ي. الفتالو (1)
 .137,مرجع سابق, نوافلة,ال. (2)
 .226مرجع سابق,صالحقوق األدبية،  الفتالوي, (3)



108 
 

بأن دهنالك  المؤلف،ويمكننا القول من خالل التشريعات القانونية الخاصة بحماية حق 

تالف المصنف االت ال يمكن إدهنالك ح وأيضا، تالف المصنفجملة من الحالت التي يتم فيها إ

 فيه.

 :دهي ،تالف المصنفإ: الحاالت التي يتم فيها أوال

المحكمة المختصة بإتالف المصنف إلى  من خلفهأو  من ورثتهأو  تقدم طلب من المؤلف إذاأ. 

 .(1) المقلد

ن تتحقق من أن دهذا المصنف قد تم نقله بصورة غير شرعية و أتبين للمحكمة المختصة  إذاب. 

 .(2) ذلك

 دهي: ،تالف المصنفانيا: الحاالت التي ال يتم فيها إث

حق المؤلف ينقضي بعد مرور سنتين من اكتساب الحكم بالدرجة  بأنتبين للمحكمة  إذا أ.

نها تكتفي إ إذ، تالف المصنف المقلدإصدار القرار بإصدار إالقطعية، عند ذلك فال يجوز 

 .(3) المؤلففي مثل دهذه الحالة بتثبيت الحجز التحفظي فقط وذلك وفا ا لحقوق 

تالفها القتضا  مبلغ بدال من إ لمصنف المقلد ببيع نسخهطلب صاحب الحق في ا إذا ب.

 . (4) التعويضوذلك في حدود ماله من ، التعويض من ثمنها

 دهندسيةشكال أج.ال تتلف المصنفات المباني وما يظهر عليها من نحت ورسم وزخارف و 

(1). 

                                                           
 ( عراقي .47(،)047اردني) (1)
 ( عراقي.47)(،47اردني)(2)
 ( بحريني. 40)مصري، ( 43)عراقي، ( 47)(، /أ47/1)أردني (3)
 ( بحريني ,40(، )47/ج(، عراقي)47اردني). (4)
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تعلق النزاع بترجمة  إذاصورة أو  صدار قرار يقضي بإتالف المصنف المقلدإال يجوز  د.

 (2) نسخهأو  نما فقط تثبيت الحجز على المصنفوإ، اللغة العربيةإلى  المصنف

 

 

 

 

 

 

 المبحث الثاني

 الجدزال المدندددي

أجمع وقد ، ن من شروط استحقاق التعويض دهو توافر أركان المسؤولية التقصيريةإ

ة ، الضرر، العالقضراراال)ثالثة ركان المسؤولية التقصيرية دهي أن الفقها  والقضا  على أ

إلى  ونأتي (4)محكمة التمييز العراقيةإليه  ، ودهذا الرأي يتوافق على ما ذدهبت(3)(السببية بينهما

  :هي ركان المسؤولية التقصيرية وباختصارأبيان 

                                                                                                                                                                      
 بحريني.( 42مصري، )( 46)أردني، / د/( 47)عراقي، ( 47). (1)
يجوز الحكم بأتالف نسخ أي مصنف أو  ال)انه / ب( من قانون حماية حق المؤلف األردني النافذ والذي ينص على 47). المادة  (2)

الصورة المأخوذة عنه أو تغير معالمها إذا كان النزاع يتعلق بترجمة المصنف إلى اللغة العربية ويجب ان يقتصر حكم المحكمة في 
 من المادة( هذه الحالة على تثبيت الحجز على المصنف أو على نسخه أو على الصورة المأخوذة منه حسب مقتضى الحال، يجب التاكد

، نظرية االلتزام بوجه عام مصادر االلتزام تنقيح المستشار 1شرح القانون المدني "الجزء )(، 2006أحمد)السنهوري، عبد الرزاق  (3)

 .787مصر، ص- العربية، القاهرة(، دار النهضة مرعيأحمد مدحت 
( قضاء محكمة التمييز، المجلد الرابع 12/1266/ 11)ريخ بتا( 266/حقوقية/1307انظر القرار محكمة التمييز العراقية المرقم) (4)

 .151صفحة  270
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 االضرار :األول الركن

وقد عرفته  ،(1) تصرفهعلى غير ما يجب أن يكون عليه  اإلنسانن يتصرف أ دهو 

االنحراف عن السلوك العادي المألوف وما يقتضيه من يقظة )بأنه محكمة النقض المصري 

  .(2)وتبصير(

حيث بين قانون بين  ،ةخالل بواجب قانوني يفرضه القانون على الكافإ الضرار دهواف

التي يتمتع بها المؤلف  األدبيةبالنسبة لمادهية دهذه الحقوق  االضرار والعراقي، األردنيالمشرعين 

(3) بموافقتهال من شخصيته، كأن يمنع الغير من أن ينشر مصنفه إ وحده والتي اعتبردها جز اا 
. 

من قانون  3/8/9د الموايستفاد من )فيه ردنية نصت وفي قرار لمحكمة التمييز األ

( للمؤلف دهي حقوق شخصية تظل األدبيةالحقوق )أن ، 91لسنة 11حماية حق المؤلف رقم

ن المؤلف يحتفظ بالحق بالمطالبة بها إف ،الحقوق محفوظة بعد وفاته بل وحتى بعد انتقال دهذه 

خر بذات آخر لهذا المصنف أو كل مساس آو تعديل كل تحريف أو تشويه أواالعتراض على 

 األدبيةتعدي على حق من حقوق المؤلف  أين إو . 4المصنف يكون ضاراا بالشرف والسمعة(

 .يتوجب المسؤولية وذلك عند ثبوت الضرر الذي لحق المؤلف

أو  األذى الذي يصيب الشخص من جرا  المساس بحق من حقوقه:) ودهو :الركن الثاني الضرر

حق من  أين الضرر الذي يصيب المؤلف عند االعتدا  على أ، و (5)(.مصلحة مشروعة له..

                                                           
 .32، دار وائل للنشر، ص 1، ط الثاني(في المسؤولية المدنية "الخطأ " الجزء  (، )المبسوط2006الذنون، حسن علي) (1)
 ,223محمد، المرجع السابق، ص، مشار أليه، أبو أبراهيم سمير السعيد 50/10/1278ق، جلسة 45لسنة  40نقض مدني رقم  (2)
 ( من قانون حماية حق المؤلف عراقي.7قانون حماية حق المؤلف األردني وكذلك المادة) من 10و 8ينظر المادة  (3)
 .11/11/2005بتاريخ،  2648/2005قرار رقم محكمة التمييز االردنية قم  4
 .40، صلبنان-بيروت، 1ط المعنوي((، )التعويض عن الضرر 1283)مقدم، سعيد،  (5)
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ويكون التعويض في المسؤولية ، ن يكون في مظهر مادي ومحسوسأيجب  األدبيةحقوقه 

 (1)غير متوقع أم وسوا  كان متوقعاا ، غير مباشرأو  التقصيرية عن أي ضرر مباشر

ن الحكم بالتعويض ال يكفي في حالة إ :والضرر ضرارالثالث العالقة السببية بين االالركن 

ارتكاب الخطأ من المعتدي على حق من حقوق المؤلف، وال في ضرر لحق من حقوق المؤلف 

 طبيعية لعمل غير مشروع.ن الضرر كان نتيجة أن يثبت من أنما يجب إ، و أيضا

دهو  :األولالمطلب  ،مطلبينإلى  دهذا المبحثقّسم الباحث  أدهمية بالغةلما دهذا الموضوع من و 

 : دهو طرق التعويض.المطلب الثانيو   .جرا اتهاإدعوى التعويض و 

 

 

 

  األول  المطلب

 جرالاتها إدعوى التعويض و 

جــرا ات التحفظيــة ســوا  كانــت مــن مــن اإل أيو مــن يخلفــه الحــق بطلــب أن للمؤلــف أبمــا 

 إالمـن فعـل التعـدي  إليهـاجرا ات مواجهة الضرر والتي سـبق البيـان إو إجرا ات حصر الضرر أ

جـرا ات والنظـر فيهـا لـذا سـيقوم الباحـث بتسـليط يـان الجهـة المختصـة اتخـاذ دهـذه اإلنه البـد مـن بأ

 الضو  على ذلك من خالل الفرعين التاليين:

 
                                                           

 .157المتيت، أبو اليزيد، المرجع السابق، ص (1)
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 المحكمة المختصة  :األول الفرع

 الجهة المختصة باتخاذ أن األردني/أ( من قانون حق المؤلف 46)بينت المادةلقد 

إلى  وبالعودة، (صاحب الحق طلب للمحكمة بنا  على)بقوله حكمة البداية مدهي الاإلجرا ات 

يحدد ن القانون لم أ إال، المحكمة دهي محكمة البدايةنفسه نجد أنها بينت  لقانون ( من ا1)المادة

 مور المستعجلة.قاضي األأو  بمصطلح المحكمة قصد بها محكمة البداية

، كما عبر عنه األمردهمل تحديد دهذا أ لم يصب حين  األردنين المشرع أويرى الباحث 

ة اللبناني، والتي اختصت دبيالفنية واأل ( من قانون حماية الملكية81)المشرع اللبناني في المادة

فقد بينت المادة دهذه اإلجرا ات  رئيس محكمة البداية المختص بهذهأو  مور المستعجلةقاضي األ

اعتدا  على حقوق المؤلف يجوز  أين أ( من دهذا القانون 3)فقد بينت المادة، جرا اتاإل

القضا  المختص إلصدار قرار يوقف االعتدا  ويمنع تكراره في إلى  لصاحب الحق الرجوع

مور جعل االختصاص لقاضي األ األولى، بين حالتينن القانون اللبناني أ إال. المستقبل

في  :ما الحالة الثانيةأ، لرئيس محكمة البداية في حال كان االعتدا  لم يقع بعدأو  المستعجلة

 النزاع.أو  صل الحقأحال وقوعه اختص القضا  المختص ب

ما الحالة أقد خلط في الحالتين، حالة وقوع االعتدا  فعال  األردنيوبذلك يكون المشرع  

 .األردني( من قانون حماية حق المؤلف 46)التي يكون فيها االعتدا  وشيكا بداللة نص المادة
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ما القضا  أ، فاالستعجال يقصد به الخطر الحقيقي المحدق بالحق المراد المحافظة عليه

خطر  المستعجل دهو قرار مؤقت تتخذه المحكمة طبقاا لإلجرا ات التي يحدددها القانون للحماية من

  (1)التأخير في حماية حق يرجح وجوده دون التعرض ألصل الحق.

جميع  األولىمور المستعجلة يختص بالحالتين قاضي األ بأنالفقه برى جانب من ن أ إال

المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت، وال سبيل لحصولها واشترط الختصاصها 

ما الشرط الثاني عدم أ، الخطر المحدق المراد المحافظة عليهودهو حالة االستعجال ، شروط ةثالث

القطع )تفسير الحقوق المراد حمايتها وأو  حيث يمتنع القاضي عن تأويل، الحق بأصلالمساس 

  (2) الوالئيما الشرط الثالث دهو التقدير بقواعد االختصاص أ، بقرار حاسم (بشأنها

إلى  مور المستعجلة باالستنادلقاضي األية فهي االختصاص النوعي ما الحالة الثانأ

بالرغم  األردني( من قانون حماية حق المؤلف 46)حيث نصت المادة، نصوص قانونية خاصة

 .مور المستعجلةأن المقصود بها دهو قاضي األ إالاستخدم كلمة المحكمة  األردنين المشرع أمن 

أو  الوقتيةاإلجرا ات  المحكمة المختصة باتخاذإلى  ما المشرع العراقي لم يشيرأ

وعليه ، (83)المرقم 1114في القانون المعدل بأمر سلطة االئتالف المؤقتة لسنة ، التحفظية

إلى  شارتحيث أ، صول المرافعات المدنية العراقيالرجوع القواعد العامة في قانون أيمكننا 

مور المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت تصاص محكمة البدا ة بالنظر في األاالخ

 (3) الحق.بشرط عدم المساس بأصل 

                                                           
 .502_508العراق، ص(، المرافعات المدنية، جامعة بغداد _كلية القانون، بغداد _1288وهيب) النداوي، ادم (1)
 عدها. جمال هارون وما ب 2العربي، ص(، المشكالت العلمية في القضاء المستعجل، دار الفكر 1282المراد، عبد الفتاح) (2)
 (.1262( لسنة)85( من قانون اصول المرافعات المدنية العراقي المرقم)141/1نص المادة) (3)
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اإلجرا   خلفه يحق لهم تقديم طلب اتخاذأو  ن المؤلفإوبنا ا على ما تقدم يمكننا القول 

ويرى الباحث بأن  المختصة،التحفظية لدى محكمة البدا ة أو  الوقتيةاإلجرا ات  من أكثرأو 

نهم لم ينصوا في القانون الخاص بحماية حق على أ، األردنيالمشرع العراقي قصر كالمشرع 

 . التحفظيةأو  الوقتيةاإلجرا ات  الجهة المختصة باتخاذ، المؤلف

 جرالاتهاإرفع الدعوى و : الفرب الثاني

 عليه إقامةجب من ورثته ويتو  أحد يأ وإن عب  اإلثبات يقع على عاتق المؤلف أ

من يمثله بمقاضاة أو  حيث يقوم المؤلف ،1أدى الى اضرار الدليل على ارتكاب الغير لفعل

حيث يقوم ، المعتدي ويقوم برفع دعوى بأصل الحق لدى المحكمة المختصة ودهي محكمة البداية

 بتسلم الئحة دعوى ومرفقاتها لقلم المحكمة ضمن ملف يبين رقم قيد الدعوى وتاريخها وترقم

ويبلغ المدعى عليه قبل الجلسة  ،(2)جميع األوراق بأرقم متتابعة ويدرج بيان مفرداتها وارقامها

وتصدر المحكمة قرارادها بشأن ، بأربعة وعشرين ساعة ويرفق بها ما يعزز طلبه من المستندات

 .(3)يامأالطلب خالل مدة ال تتجاوز سبعة 

ن يتقدم بالئحة جوابية يه أدفع بطلب مستقل ويتوجب عل أي ةثار إكما يحق للمدعى عليه 

، وأن (4) العامالنظام أو  ن يكون دهذا الدفع قانونياا ال يخالف القانون أويجب  ضمن المدة المحددة،

 يام من اليوم التالي لتبليغ القرارأيكون قد قدم دهذا الدفع ضمن المدة المحددة لميعاده ودهي سبعة 

                                                           
 .85ابو رمان، مرجع سابق، ص (1(
 نافذ. أردني( من قانون اصول مرافعات مدنية 38انظر المادة) (2)
 أردني.( من قانون اصول مرافعات مدنية 32( من قانون اصول مرافعات مدنية عراقي نافذ، المادة)130انظر المادة)(3)
 نافذ. أردنيمرافعات مدنية  أصل( من قانون 110/1انظر المادة) (4)
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دهو اإلتيان بدعوى من جانب المدعى عليه تدفع دعوى المدعي ، والدفع، (1)اعتباره مبلغاا أو 

 .(2)بعضاا أو  وتستلزم رددها كالا 

ن يكون أية لقبول الدعوى وحتى تكون منتجة للمؤلف ساسن الشروط األإويمكن القول 

 ن ينصب االعتدا  على عمل قد اشترك به اشتراكاأو أالعمل الذي وقع عليه االعتدا  من تأليفه 

ن االبتكار الذي أو  حيز الوجود إلىخراه أسهم في أن ينصب االعتدا  على الجز  الذي أفعليا و 

نما ينحصر عملها في التسبيب وعية ال تختص بها محكمة التمييز إنحن بصدده دهو مسألة موض

ن أوالتعليل القانوني للحكم حول دهذه المسألة وال يحق للمؤلف منع الغير من استعمال المصنف 

 األردنيق المؤلف ( من قانون حماية ح17)المادةن دهذا االستعمال يندرج تحت بنود كا

  .( من قانون حماية حق المؤلف العراقي17-11)والمواد

 

 

 

 

 

 المطلب الثاني

 طرق التعويض

                                                           
 ( من قانون اصول مرافعات مدنية عراقي نافذ.216/1المادة) (1)
 .المحاكمات المدنية العراقي النافذ( من قانون اصول 8)المادة  (2)
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ب له شعوراا باألذى الناتج عن المؤلف يسبإليه  ن الضرر األدبي الذي يتعرضأبما 

فأن التشريعات القانونية كفلت له التعويض عن الضرر  لذي، األدبيةخالل بحق من حقوقه اإل

ن كل تعد أفقد نص المشرع األردني من القانون المدني، على  المؤلف،األدبي الذي يتعرض له 

في أو  في مركزه االجتماعيأو  في سمعتهأو  في شرفهأو  عرضهأو  على الغير في حريته

 .(1) التعويضاعتباره المالي يجعل المعتدي مسؤوالا عن 

عطى الحق في التعويض أ ما المشرع العراقي فقد ورد نص من القانون المدني حيث أ

 في سمعتهأو  في شرفهأو  في غرضهأو  فكل تعدي على الغير في حريته، عن الضرر األدبي

 .(2) التعويضفي اعتباره المالي يجعل المتعدي مسؤوالا عن أو  في مركزه االجتماعيأو 

إليه  ما ذدهبت يتوافق معوالعراقي  األردنينصوص القانون المدني  بأنويرى الباحث 

دي مسؤوالا عن التعويض، تعالم محكمة التمييز العراقية في الكثير من القرارات الصادرة التي تلزم

 وقرار محكمة التمييز العراقية، (4) العراقيةوكذلك قرار محكمة التمييز االتحادية  ،(3) القرارمنها 

ومساس بسمعته ومركزه  تعديلما لحقه من ، يقضي بالتعويض عن الضرر األدبيآخر 

 .(5)االجتماعي وقد استعانت بخبرا  واعتمدت تقريهم سبباا لحكمها

                                                           
 االدبي الضرر الضمان حق يتناول- 1(. والتي تنص على )1276( لسنة)45( من القانون المدني األردني رقم)267/1المادة) (1)

 سمعته في او شرفه في او عرضه في او حريته في الغير على تعد فكل. كذلك
 (  الضمان. عن مسؤوال المتعدي يجعل المالي اعتباره في او االجتماعي مركزه في او

يتناول حق التعويض الضرر االدبي كذلك فكل تعد على الغير  – 1( من القانون المدني العراقي والتي تنص على )203/1المادة) (2)

عن  في حريته او في عرضه او في شرفه او في سمعته او في مركزه االجتماعي او في اعتباره المالي يجعل المتعدي مسؤوالً 
 التعويض(

المختار من قضاء )(، 2000ما أشار إليه، المشاهدي، إبراهيم) ا، وهذ26/2/1222في  22/مدنية أولى /73أنظر قراراها المرقم  (3)

 ,122العراق، ص –محكمة التمييز "الجزء الرابع"(، مطبعة الزمان، بغداد 
لدى التدقيق والمداولة وجد بأن )بانه  21/12/2012بتاريخ  1630قضت محكمة التمييز االتحادية العراقية في قرارها المرقم  (4)

الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقررت قبوله شكالً. ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد بأن المدعي / اضافة 

 138وبالعدد  26/7/2010مدعى عليهم لمطالبتهم بنشر تكذيب للمقال الذي نشرته جريدة العالم بتاريخ لوظيفته قد اقام الدعوى على ال

تحت عنوان تقرير هندسي تجاوزات وهدر يهدد منشأة المدينة الرياضية في البصرة باالنهيار وتحميلهم مبلغ مليار دينار عن اساءة 
 فتراءات...(   السمعة وتعويضاً أدبياً عما لحقه من نشر هذه اال

حكماً حضورياً قابالً لالستئناف والتمييز  2015/ب/605وبعدد اضبارة  26/6/2015قرار محكمة الموضوع في الكوت بتاريخ  (5)

دينار ... وقد قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعون  ألفالمدعى عليه بالتعويض بمبلغ مقداره مليون ومائتين وخمسين  بإلزاميقضي 

 .  6/8/2015وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار باالتفاق في  التمييزية
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  .العيني نفيذالت األول: الفرب

يحققه  ودهذا ما, صابهأزاله الضرر الذي يقضيه المؤلف دهو إإن أفضل تعويض 

عدم مطابقه إلى  ديؤ دخاالت تعديالت مما يإ, ذن منهإدون من ن ينشر مصنفه أك, التعويض

وقد تأمر , الضرر كون سحب المصنف من التداول وإزالةلف يؤ نه من المفإ, النسخة األصلية

كان ذلك ممكنا بحيث يستبعد الضرر  إذا ،عليه ما كانإلى  الوضع بإعادةطلبه إلى  المحكمة

الحال في  بإعادةيجوز الحكم ) نهحيث نص على أ األردنيالمشرع إليه  ما ذدهبودهذا  ،(1)زالتهإو 

تعديل إجرا   عليه بما في ذلك ما كانتإلى  مصنف تعرضت حقوق المؤلف فيه لالعتدا  أي

دي ؤ شوبهات تبتتمثل كان االعتدا  ي إذاما أ (2) (الغايةمنه لتحقيق تلك إجرا   حذفأو  فيه

أو  بنشر قرار الحكم الصادر في الدعوى جملة بالمساس بسمته المؤلف وكرافتة فتقرر المحكمة

ه منزلع به من تيتم بما للمؤلففيه اعتبارات  إذا في الصحف اليومية ذلك قرار ذو أدهمية بالغة

ما ودهذا  (3)المدعى عليه على نفقةالصحيفة أو  ةثقافيه في المجتمع ويكون نشر القرار في الجمل

ن تقرر أبنا  على طلب المحكوم له  للمحكمة نعلى أ األردنيبه المشرع  ما جا مع  يتوافق

 أكثرأو  أسبوعية محلية واحدةأو  حيفة يوميةنشر الحكم الذي تصدره بموجب دهذا القانون في ص

إجرا   قبل, ( منه47)ةالمشرع العراقي في الماد بأنويرى الباحث  (4)المحكوم عليه( على نفقة

( منه وبدورنا مطلب من 51)في المادة األردنيتتوافق مع جا  بالنص  التعديل وكانت المادة

                                                           
 .532,ص 538صالسابق، المرجع  حسين،سهيل  الفتالوي، (1)
 حق المؤلف األردني النافذ. حماية( من قانون 48انظر المادة) (2)
 .171السابق، صالمرجع  أحمد،يوسف  النوافلة، (3)
بناء على طلب المحكوم له أن تقرر نشر  للمحكمة)والتي تنص على  لف األردني النافذ.ؤحق الم حماية( من قانون 30)ة الماد (4)

 ( .محلية واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه أسبوعية أوالحكم الذي تصدره بموجب هذا القانون في صحيفة يومية 
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لحق المؤلف  أدهميةن يعطي أعلى  بإضافة فقرةيتراجع عن التعديل ويقوم  بأنالمشرع العراقي 

 المجلة.أو  فيما يخص نشر القرار في الصحف أكثر

 عيني الغير  نفيذالت الثاني:الفرب 

ن أ إالمام القاضي أوال يكون , فيعزز التعويض العيني والسيما في المسؤولية التقصيرية

فالتعويض , غير نقديأو  والذي قد يكون تعويض نقدي, يقوم بالحكم بالتعويض الغير العيني

ضرار مادية تعويضا عادال بنتيجة لما لحقه من أ (المدعي)المؤلفإلى  ن يدفعأالنقدي دهو 

 (المدعي)ن يطلب المؤلفالطرق مالئمة ودهو أ أكثرما التعويض الغير نقدي ودهو أ, ومعنوية

دوات التي استعملت في كان يقوم المدعي عليه بتقدير المواد واآلالت واأل, بتعويض غير عيني

كتعويض يقدره  (المؤلف )المدعيإلى  سليمهاوتقيمها وثم ت, االستنساخ وكذلك النسخ المضبوطة

 (1).يراداتهامن استيفا  التعويض من إليتمكن , ليتولى المؤلف بيعها واستغالل ثمنها, القاضي

دا  العلني للمصنف من خالل األ األدبيةما في حالة تم التعدي على حقوق المؤلف أ

ن التعويض دهنا ينصب على المقابل المادي الذي حصل عليه المدعي عليه فإ ماديا،واستغالله 

الذي لحقه نتيجة االعتدا  على مصنفه علنا  األدبيحقه في التعويض عن الضرر إلى  ضافةإ

 (2) موافقتهوبدون 

أن ص على ن التشريعات الحديثة حيث نشأنه في ذلك شأ األردنين المشرع إلذا ف

دهذا القانون  أحكاممن الحقوق المقدرة له على مصنفه بمقتضى  أيالذي وقع االعتدا   للمؤلف)

فقد  أيضاوكذلك المشرع العراقي  (3) (ل على تعويض عادل عن ذلك ....الحق في الحصو 

                                                           
 لبناني.( 84المادة)وكذلك  515صالسابق، المرجع  يوسف،محمد خليل  بكر،ابو  (1)
 .172صالسابق، المرجع  أحمد،يوسف  النوافلة، (2)
للمؤلف الذي وقع االعتداء على أي حق من الحقوق  والتي تنص على ) ( من قانون حماية حق المؤلف األردني 42انظر المادة)  (3)

  المقررة له على مصنفه بمقتضى أحكام هذا القانون الحق
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دهذا القانون  أحكامللمؤلف في حالة وقوع اعتدا  على حق من حقوقه المقدرة بمقتضى  ))اجاز

 (1) (الحق في التعويض المناسب

ان عليها ان تقضي  إال ،العينينفيذ التإلى  ان دهناك حاالت ال يجوز للمحكمة اللجو  إال

 حاالت دهي:ومن تلك ال ض،بالتعوي

حكم الدرجة ضي بعد مرور سنتين على اكتساب الن حق المؤلف ينقأتبين للمحكمة  إذا .1

 .(2) بالتعويضن القاضي يكتفي بالحكم فإ القطعية،

قاضي بتثبيت الجهة فيقضي ال العربية،اللغة إلى  كان النزاع يتعلق بترجمة المصنف إذا .1

 , ويالحظ الباحث بأن المشرع العراقي جا  خاليا من دهذا ،(3) المصنفالتحفظي على 

خاليا من دهكذا فأنه جا  , ويالحظ الباحث من خالل البحث في نصوص القانون العراقي

 األردنين يحذو حذو المشرع طلب من المشرع العراقي بالتدخل وأوبدورنا ن, نص

قل تعويض على األ أمرنص يعطي حماية مدنية اوسع للمؤلف في مثل دهكذا  بإضافة

  .يناسب فعل التعدي

من خالل استخدام  المعماري،كان النزاع يتعلق باالعتدا  على حقوق المهندس  إذا .3

ن الحكم في دهذه الحالة يكون الحكم بالتعويض إف منه،ذن رسم من دون إأو  تصميم

 .(4) عادلن يكون التعويض أ على عيني،الغير 

                                                                                                                                                                      
  على أن يراعى في تقديره مكانة المؤلف الثقافية وقيمة المصنف األدبيةفي الحصول على تعويض عادل عن ذلك 

  أو العلمية أو الفنية له وقيمة المصنف االصلي في السوق ومدى استفادة المعتدي من استغالل المصنف ويعتبر
  في التعويض المحكوم به للمؤلف في هذه الحالة دينا ممتازا على صافي ثمن بيع األشياء التي استخدمت

 . ( .االعتداء على حقه و على المبالغ المحجوزة في الدعوى
لكل مؤلف وقع التعدي على حق من حقوقه المقررة بمقتضى احكام )من قانون حماية حق المؤلف العراقي النافذ  (44)المادة انظر  (1)

ثقافية للمؤلف والقيمة االدبية والعلمية والفنية المنزلة ال التعويض،عند تقدير  باالعتبار،ويؤخذ  مناسب.هذا القانون الحق بتعويض 

 (.للمصنف ومدى الفائدة التي حصل عليها المعتدي من استغالل المصنف
 .142السابق، صالمرجع المجيد، عصمت عبد بكر،  (2)
 , ب ( اردني 47)المادة  ك، كذل452صالسابق، المرجع أحمد، عبد الرزاق السنهوري،  (3)
 ( بحريني . 42,مصري (,المادة) 46)عراقي، المادة  (47) المادةاردني،  د(/  47)المادة  (4)
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 تقدير التعويض  الفرب الثالث:

ودهذا التقدير يواجه صعوبة في التطبيق لدى  ،المحكمةإلى  ن تقدير التعويض يرجعإ     

لذا  ،األدبيةيصيبه نتيجة االعتدا  على حقوقه  أدبيوذلك لما يلحق المؤلف من ضرر  ،المحاكم

القانون  أحكامالذي لحقه وفق  األدبيالحرية في المطالبة بالتعويض عن الضرر  أقرن القانون إف

سس باختالف نوع لذي يستحقه المؤلف وتختلف دهذه األسسا لتقدير دهذا التعويض اأن دهناك أ إال

صابه فال يزيد وال أن يكون بقدر الضرر الذي أن التعويض عن الضرر المادي فإ, التعويض

ن تراعي ظروف الحال، وما أعند التعويض ا فعلى المحكمة أدبيكان الضرر  إذاما أ, ينقص عنه

نما دهو وصف إن يكون عادالا، و أن التعويض المناسب ال يعني أو ، يحيط بالدعوى من مالبسات

ن تأخذ بنظر أوعلى ما تقدم ذكره يجب على المحكمة  ،(1)التحقيق في تقدير التعويضيقتضي 

ن يراعي في ار التعويض، كما يجب على القاضي أاالعتبار ظروف المؤلف ومكانته عند مقد

ه يخفف من إال أندهذا التقدير ترضية كافية للمتضرر، فالتعويض ال يزيل الضرر بصورة نهائية 

 :دهذه االعتبارات ودهي ،(2)وقعته كثيراا 

وتكون مكانة  الشهرة،مكانة المؤلف الثقافية: تضفي دهذه المكانة على المصنف  .1

 ن االعتدا  على المصنف يكون جسيمالذا فإ المؤلف،المصنف على قدر مكانة وشهرة 

جا   نها تؤثر على التعويض ودهذا ماإوبالتالي ف المكانة،را لهذه غير جسيم نظأو 

                                                           
السنة الثانية  1267حزيران –العدد الثاني  51/12/1266، بتاريخ 2120/266قرار محكمة تمييز العراق في اإلضبارة المرقمة . (1)

 .566، المشار إليه، الفتالوي، سهيل حسين، المرجع السابق، ص22والعشرون صفحة 
 . 158، تنفيذ االلتزام(، مطبعة جامعة بغداد، ص5شرح القانون العراقي، ج )(، 1271). البكري، عبد الباقي،  (2)
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ترى مكانة المؤلف عند تقدير  بأنحيث جا   والعراقي، األردنيبنصوص التشريع 

 .(1) التعويض

رسم ليس أو  فاالعتدا  على تمثال (2)الفنيةأو  العلميةأو  األدبيةقيمة المصنف  .1

  (3)كاالعتدا  على كتاب علمي يتعلق بشؤون الذرة مثال

 الضرر،ن التعويض يقدر بقدر فاألصل أ المصنف،مدى استفادة المعتدي من استغالل  .3

ن يؤخذ بنظر االعتبار عند أفالمراد المالي للمعتدي جرا  اعتدائه على المصنف يجب 

 (4) المؤلفإلى  تقدير التعويض والذي يلزم المعتدي بدفعه

 

 

 

 

 

 

 الفص  الخامس

 الخاتمة

                                                           
 ( من القانون العراقي . 44( اردني وكذلك المادة)  42انظر المادة)  (1)
 ( اردني  نافذ . 42كذلك المادة)  ( عراقي, 44انظر المادة)  (2)
 . 567السابق ,ص المرجع  الفتالوي, (3)
 ( اردني . 42( عراقي,)  44المادة)  (4)
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وفقت في أن أكون قد أرجو بعد دهذه الرحلة العلمية بين ثنايا القانونين واألردني العراقي، 

والعراقي الخاص  األردنيالتشريع  ةتناولت التشريعات القانونية وخاصإذ  ،دهذا المجهود المتواضع

الحماية المدنية  وأيضا ،وذلك من خالل بيان مادهية الحق المعنوي للمؤلف، بحماية حق المؤلف

على وشك الوقوع على  أو اعتدا  قد يقع أيوالوسائل المدنية لتصدي ، التي كفلها المشرعان

والعراقي  األردنين التشريعين تعويض للمؤلف بما لحقه من ضرر، وأوال، حقوق المؤلف المعنوية

بذل عناية وادهتمام لسد الثغرات إلى  ا يحتاج بصورة دائميةهإال أن التعديالت التي يجرونها،رغم 

التطور المستمر إلى  ويرجع السبب في ذلك، والنواقص في نصوص قانون حماية حق المؤلف

تكون ن أو  ،ن يكون التعديل متناسب مع متغيرات الظروفويجب أ، والسريع الذي يجتاح المجتمع

وعند ، التي تجرى التعديالت عليها أن تكون دهنالك دراسة شاملة للنصوصو ، دهنالك حاجة ملحة

  (واالتفاقية العربية لحقوق المؤلف، والفنية األدبيةبيرن للمصنفات  )االتفاقيتين أخذالتعديل يجب 

ذلك ، ن ال يتعارض التعديل مع نصوص االتفاقيات من الناحية الموضوعيةبعين االعتبار على أ

المؤلف دهو السبب في ازددهار  ألن، ن التعديل دهدفه توفير الحماية الكاملة لحقوق المؤلفأ

 . ونهوض المجتمعات

 

 

 

 ثانيا : النتالج
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من بيان ، من بحثهإليه  الباحث من خالل ما تطرق  إليهاما بالنسبة للنتائج التي توصل أ

، والعراقي األردنيوكذلك نطاق الحماية المدنية التي كفلها المشرع ، مادهية الحق المعنوي للمؤلف

تحفظية من جرا  التعدي على جرا ات وقتية و إومن سبل الوسائل المدنية والمتمثلة باتخاذ 

البدا ة(  محكمة)المختصة الجزا  المدني المتمثل برفع الدعوى من قبل المحكمة  وأيضا ،هحقوق

على  ويمكن تلخيص النتائج، والتعويض الذي يكتسبه نتيجة التعدي على حقوقه وعلى مصنفاته

 النحو اآلتي: 

ن الحق المعنوي للمؤلف دهو صلة تربط مصنفه بمنشئه، وتعطيه صالحيات وسلطات أ .1

 ثبات العائدية للمؤلف.إإلى  تهدف

الحق المعنوي يسبق  ألن، سلطة مغايرة في طبيعته القانونية عن الحق المالي أيضاودهو  .1

لما ، الحق المعنوي ال يوجد دهنالك حق ماليذلك أن من دون ، وجوده الحق المالي

الحماية المدنية للحق  ألنيتمتع به دهذا الحق من ارتباط وثيق بينه وبين الحق المالي، 

 المعنوي والمحافظة عليه يزيد من النفع المالي للمؤلف.

 بأن، ن الحماية المدنية تنصب على المؤلف كما بينت في التشريع األردني والعراقيأ .3

الذي نشر ص نه الشخأ وأيضابدع وابتكر المصنف، المؤلف دهو الشخص الذي أ

 إذاال بأي طريقة أخرى إ أم على المصنفسوا  كان بذكر اسمه إليه  المصنف منسوباا 

 قام الدليل على عكس ذلك.

ن يكون مبتكراا أن المصنف الذي يكون محل الحماية ال بد من توافر الشروط فيه على أو  .4

 الوجود بشكل مادي محسوس.إلى  ن يظهرأو 

وتعديله وسحبه إليه  كحقه في تقرير النشر ونسبة مصنفه، دهنالك حقوق معنوية للمؤلف .5

 اعتدا  من الغير عليه. أيمن التداول ودفع 
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نما وضع القانون لها بعض القيود وإ، دهذه الحقوق المعنوية للمؤلف ليست مطلقة .6

لممارسة دهذه الحقوق، كأن يستخدم المصنف من قبل الغير ألغراض البحث العلمي 

 اللغة العربية. إلى  ترجمة المصنف وأيضا، والتعليم

يطلب من المحكمة حماية عاجلة لدفع  بأنوالعراقي المؤلف  األردنيخول المشرع  .7

جرا ات وقتية بمصادرة المصنف بأن يطلب اتخاذ إ، التعدي على حق من حقوقه

وضع الحجز إلى  جرا ات تحفظية تهدفإن يطلب باتخاذ أ وأيضا، وعائدات االستغالل

 تالفه.لمصنف وإعلى ا

التعدي على حقوقه. وكذلك المهندس المعماري في حال  منح المؤلف تعويض جرا   .8

التعدي على حق من حقوقه كان تستغل تصاميمه المعمارية على مباني ال يمكن الحجز 

 . صابه من ضررأبالتعويض العادل لما ، عليها

والمتعلقة في سحب المصنف من نفسه لقانون ا( من 43قصر المشرع العراقي في المادة) .9

عطا  الحق للورثة ال يؤثر على حق من ألت إ  ألنالتداول ألسباب أدبية خطيرة، ذلك 

 المالي.إليه حقوق االنتفاع 

 

 

 

 ثالثا : التوصيات 

 لسد الثغراتوالعراقي األخذ بها  األردنين دهنالك عدة نقاط على المشرع إما تقدم فوعلى 

 :، ودهيالقانونية
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( من قانون حماية حق 11)ن يقوم بالعمل في المادةأالمشرع العراقي  نوصي .1

 (. 1114)( لسنة83)االئتالف رقمالعمل بها بأمر سلطة  قأن تم تعليبعد ، المؤلف

ضرورة تحديد المدة القانوني للحق المعنوي إلى  والعراقي األردنيكما نوصي المشرع  .1

 .بوضوح وصريحن يشيروا لها إو عطائه الحماية األبدية إ و  للمؤلف

ن يحذو حذو المشرع العراقي فيما يتعلق بالحماية على أ األردنيونوصي المشرع  .3

 أن يعطيها الحماية الكاملة وأن ينص صراحةالمصنفات التالوة العلنية للقران الكريم و 

 عليها.

، ةبتعريف المؤلف واضح الدالل األردنين يحذو حذو نظيره أالمشرع العراقي نوصي  .4

 ن يعطي القرينة الدالة عليه.أال 

العراقي تحديد المدة القانونية التي يحق من خاللها لمن و  األردنيين على المشرع .5

بوصفها  حيث اكتفى، التحفظية بالتظلم من قرار المحكمةاإلجرا ات  اتخذت بحقه

  .فضل تحديددها بوقت محدد تجنباا لإلطالة في استعمال الحق، وكان األ(المعقولة)ب

بدالها إو  (49)المادة يعدل عن التعويض المناسب في  بأنونوصي المشرع العراقي  .6

بنص يقضي بالتعويض الكامل، وذلك لغرض توسيع نطاق الحماية المدنية لحق 

 المؤلف المعنوي.

المطبوعات من أو  مصادرة( النسخ المقلدة)( كلمة41)استخدم المشرع في المادة .7

ن أجدر وكان األ، سلطة المحكمة المختصةإلى  األمروترك ، غير موافقة المؤلف

 وجوبياا وليس جوازياا. األمريكون دهذا 

فيما ، كما نوصي المشرع األردني والعراقي ببذل جهد وعناية لحق المؤلف المعنوي  .8

وعلى محاكم التمييز ، دهمية دهذا الحقأ إلى  نها ال ترتقيفإ، يتعلق بالقرارات القضائية
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عين االعتبار لهذا الحق بهدف استرشاد واالستشهاد إلى  بالنظر ،والعراقيةاألردنية 

 مما دفع الباحث، بآرا  القضا  فيما يتعلق بالحماية المدنية للحق المعنوي للمؤلف

 أخرى.را  القضا  لمحاكم دول آإلى  التطرق 

اسم فيما يخص نشر المصنف بأغفال  صراحة نوصي المشرع األردني بأن ينصو  .9

 .األمرن يحذو حذو الشرع العراقي في دهذا المؤلف، وأ

على تحديد نوع المعاملة صراحة  ان ينّص أ، على المشرعين األردني والعراقي .11

  .اتفاقيات دبلوماسيةأو  بالمثل بنص تشريعي

أن يقوم بتغير ( و 46)المادةرا  تعديل جنوصي المشرع العراقي بأن يقوم بإ كما .11

 . على المصنف الذي تم التعدي عليه (الحجز)واستبدالها بكلمة (مصادرة)جرا اإل

ونوصي المشرع العراقي بأن يحدد في نصوص القانون من دهي الجهة المختصة في 

 التحفظية. أو  الوقتيةاإلجرا ات  اتخاذ

من قانون  47في المادة  األردنين يحذو حذو المشرع أنوصي المشرع العراقي  .11

ن يستخدم أو أالمصنف الذي تم التعدي عليه  بإتالفحماية حق المؤلف فيما يتعلق 

 تالف بدل المصادرة.إكلمة 

 

  المراجع

(، أثر الحق األدبي للمؤلف على القواعد العامة 0081أبو إبرادهيم، سمير السعيد) (1

 للعقود، القادهرة: دار الكتب القانونية.

(، المبادئ األولية لحقوق المؤلف واالتفاقيات 1115أبو بكر، محمد خليل) (1

 االردن، دار الثقافة.–والمعادهدات الدولية، عمان 
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، 1طالحديثة، (، نظرة في حقوق المؤلف والتكنولوجيا 1111احمد، ابرادهيم سيد) (3

 مصر، دار المكتب الجامعي الحديث.-ةاالسكندري

دار النهضه  الخاصة()الحق في احترام الحياة  (،1978حسام الدين ) االدهواني، (4

 مصر –القادهرة  العربية،

 لبنان-بيروت (،معجم لغوي  –)المحيط  (،1971عبدهللا ) البستاني، (5

، الحماية القانونية لحقوق المؤلف دراسة مقارنه، 1008))المجيد بكر، عصمت عبد  (6

 ، بغداد: المكتبة القانونية شارع المتنبي.1ط

 القانونية.المعهد العربي للدراسات  حسين،عال   التميمي، (7

(، حقوق المؤلف في التشريع المقارن دراسة 1009حجازي، عبد الفتاح بيومي) (8

 ، القادهرة: بهجت للطباعة والتجليد.1متعمقة في حقوق الملكية الفكرية، ط

الحماية القانونية للملكية )(، 1111عصمت عبد الحميد ) صبري وبكر، خاطر، (9

 العراق-بغداد الحكمة،منشورات بيت  ،1الفكرية( ط

 ابة على المصنفاتالرق السابق،المرجع  لطفي، خاطر، (11

حقوق المؤلف  الفكرية،)شرح قواعد الملكية  السنة، محمد،نوري  خاطر، (11

 المجاورة(والحقوق 

في المسؤولية المدنية "الخطأ " الجز   (، )المبسوط1116حسن علي ) الذنون، (11

 االردن _ عمان. للنشر،، دار وائل 1ط  (،الثاني

لبنان -ت، بيرو 3الجديد، طفنية (، حماية الملكية الفكرية وال2016رباح، غسان) (13

 منشورات الحلبي الحقوقية. 



128 
 

(، ضمانات حماية الحقوق والحريات العامة دراسة 1117احمد) رشيد، محمد (14

 والتوزيع.مصر مركز الدراسات العربية للنشر –، القادهرة 1تحليلية مقارنة، ط

التشريعات واالجتهادات القضائية  (، مجموعة(2011عبد هللا  الرواحنة، منير (15

االردن دار الثقافة للنشر  ن، عما1والصناعية، طالمتعلقة في الملكية الفكرية 

 والتوزيع. 

أصول المحاكمات المدنية التنظيم القضائي  (،1116عوض احمد ) الزعبي،   (16

 الثاني،الجز   مقارنة،األحكام وطرق الطعن "دراسة –التقاضي  –االختصاص  –

 األردن   –عمان  والتوزيع،دار وائل للنشر ، 1ط

 لبنان.-بيروت، 1ط المعنوي(التعويض عن الضرر )(، 1985مقدم ) سعيد،  (17

 المدني، حقالوسيط في شرح القانون )(، 1967السنهوري، عبد الرزاق احمد ) (18

 القادهرة.-مصرالملكية، الجز  الثامن(، دار النهضة العربية، 

 (،1118الحق االدبي للمؤلف براجع الحسب االلي ) غريب،شحاتة  شلقامي، (19

 االسكندرية-مصر الجديدة،دار الجامعة 

 لبنان-بيروت العربية،دار النهضة  القانون، ، مبادئ1971محمد لبيب  شنب، (11

(، حماية حقوق الملكية الفكرية، القادهرة، شركة ناس 1115طلبة، أنور) (11

 للطباعة.

القانونية لحق المؤلف والحقوق  ةي(، الحما1114عبد السالم، سعيد سعد) (11

-، القادهرة1111لسنة  81المجاورة في ظل قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 

 ، دار النهضة العربية. مصر
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، رمص1االسك ندرية(، حماية حقوق الملكية الفكرية، 1115عرفة، عبد الودهاب) (13

 دار المطبوعات الجامعية 

في القانون  والمسؤولية العقديةالتقصيرية  ة(، )المسؤولي1114العمروسي، أنور) (14

 اإلسكندرية.-، مصر1الفكر الجامعي، ط ر(، داالمدني دراسة تأصليه

االختراع(، الدار القومية للطباعة  (، )برا ات1968)العمري، احمد سويلم  (15

 القادهرة.  –والنشر، مصر 

المعنوية في القانون العراقي دراسة  )الحقوق ( 1978)حسين  الفتالوي، سهيل (16

 والفنون.مقارنه( منشورات وزارة الثقافة 

-مصر، مكتبة األنجلو المصرية، 1ط(، المؤلف )حق( 1958القاضي، مختار) (17

 . القادهرة

القانون ووسائل االعالم(، منشورات اتحاد العرب، )(، 1987قصر، تركي) (18

 دمشق.

 مهند علي  القضاة، (19

دار  الدولية،حق المؤلف في عالقات الخاصة  (،1111جمال محمود ) الكردي، (31

 1ط القادهرة،-مصر العربية،النهضة 

(، حق المؤلف النماذج المعاصرة لحق المؤلف 2009كنعان، نواف سالم) (31

 والتوزيع.الثقافة للنشر  االردن، دار-عمان، 1حمايته، طووسائل 

 عبدالخالق،ترجمة احمد  الفكرية،حقوق الملكية  (،1111كوريا كارلوس ) (31

 دار المريخ و الرياض يوسف،مراجعة احمد 
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، 5طالمعارف، إلى القانون(، دار المنشأة  (، )المدخل1974كيرة، حسن)  (33

 .االسكندرية-مصر

 )حقوق الملكية لفكرية( حسام،محمد  لطفي، (34

(، قانونا حماية حق المؤلف والرقابة على المصنفات، 1987لطفي، خاطر) (35

 المعارف.القادهرة _ مصر، دار 

 ،دار النهضة العربية (،)ابحاث في حق المؤلف (،1987عبدالرشيد ) مأمون، (36

 1مطبعة جامعة القادهرة ط

(، االدبي للمؤلف النظرية العامة وتطبيقها (، )الحق1978الرشيد)مامون، عبد  (37

 القادهرة. –، دار النهضة العربية، مصر 1ط

 354طبقا للقانون رقم (، حقوق المؤلف االدبية 1961المتيت، ابو زيد علي) (38

 مصر، مكتبة النهضة المصرية. – ة، القادهر 1954لسنة 

(، المشكالت العلمية في القضا  المستعجل ، دار  (1989المراد , عبدالفتاح ) (39

 الفكر العربي.

المختار من قضا  محكمة التمييز "الجز  )(، 1111المشادهدي، أبرادهيم ) (41

 العراق. –بغداد  الزمان،الرابع(، مطبعة 

(، الملكية األدبية والفنية والحقوق المجاورة دراسة في 1000مغبغب، نعيم) (41

 ، بيروت، لبنان.1القانون المقارن، ط

الفكر الجامعي  الفكرية(، دارحماية الملكية )(، 1111الحميد) المنشاوي، عبد (41

 ,االسكندرية
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للعلوم القانونية، الجز  الثاني،  )المدخل( 1961منصور مصطفى منصور)  (43

 القادهرة.    –ية الحق( مكتبة عبد هللا ودهبة، مصر نظر 

األدبي للمؤلف في الفقه اإلسالمي  (، )الحق1111النجار، عبد هللا مبروك ) (44

 السعودية.والقانون المقارن(، دار المريخ للنشر، المملكة العربية 

 القانون،جامعة بغداد _كلية  المدنية،المرافعات  (،1988ودهيب ) أددهم النداوي، (45

 اد _العراقبغد

-، عّمان1(، الحماية القانونية لحق المؤلف، ط1004النوافلة، يوسف أحمد) (46

 دار الثقافة والنشر والتوزيع. االردن:

حقوق الملكية الفكرية في دول الخليج  ة(، حماي1116فرج) يوسف، أمير (47

 العربية.الكتب والدراسات  مصر، دار-االسكندرية، 1العربي، ط

 العربي()حقوق الملكية الفكرية في دول الخليج  (،1116امير فرج ) يونس، (48

 . دار المكتبة والدراسات1ط

 العلمية:البحوث 

 (المصنفات االدبية 1111محمد فواز مطالقة )،دراسة مقارنة للتشريعات االردنية  والفنية

 اربد، اليرموك،جامعة  الفكرية،المؤتمر العلمي العالمي االول حول الملكية  والمصرية،

 .11/7/1111-11االردن 

 ،( الحماية االجرائية في مجال حقوق الملكية الفكرية دراسة 1111)اسامه،  المليحي

ورقه بحثيه مقدمة  واالردن(،السعودية  مصر،مقارنة في بعض التشريعات العربية )

-11للمؤتمر االول حول الملكية الفكرية المنعقد في جامعة اليرموك في الفترة 

11/7/1111  
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 لسنة  11قرا ة في قانون حماية حق المؤلف االردني رقم )( 1997وري حمد خاطر)ن

( بحث منشور في مجلة مؤته للبحوث والدراسات، المجلد الثاني، العدد األول، 1991

 تشرين األول.
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