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 نشكر اهلل عز وجل الذي أنعم علينا بنعمة اإلرادة
 ونور لنا بصيرتنا لطلب العلم والتعلم

 والذي رزقنا الهداية إلى سبيل الرشاد وثبت خطانا
  وزادنا إن شاا اهلل  عررة وعلماًا 

 كما أتقدم بجزيل الشكر واالحترام إلى األستاذ المشرف

على دعمه لي وتوجيهاته وإرشاداته "  بن عديدة نبيل  "  

 التي بعث ري روح العلم والثقة بالنفس
 وأشكر كل أساتذة وطلبة الماستر 

 وكل  ن ساعدني وأسهم  ن قريب أو  ن بعيد 
 على إنجاز هذا العمل ولو بكلمة طيبة والحمد هلل

 
 



 

 

 
 

 
 

 
 إلى  ن قال اهلل ريها عّز وجّل 

.﴾َواْخِفْض َلُهَما َجَناَح الذُّلِّ ِ َن الرَّْحَمِة َوُقل رَّبِّ اْرَحْمُهَما َكَما رَب ََّياِني َصِغيرًاا﴿  
 إلى  ن حملتني وهنا ًا على وهنٍن وبكت  ن أجلي ري صمتٍن 

 إلى  ن أهدتها الحياة التعب والحر ان 
 رأهدتني الدرئ والحنان

 إلى التي خصصها اهلل بالشرف الرريع والعز المنيع 
 إلى  ن رارقتني دعواتها ري كل خطوة  ن خطوات الحياة 

"أ ي الغالية " إليك يا أغلى شيا ري الوجود   
 "و إلى  ن أحمل إسمه بكل رخر إلى روح والدي الطاهرة 

إلى كل إخواتي وأخواتي كل واحد باسمه وإلى روح أخي الطاهرة رحمه اهلل وجعله 
 وأبي  ن أهل الجنة أنشاا اهلل

 إلى كل أساتذة وطلبة الماستر تخصص قانون خاص  عمق
 إلى كل األصدقاا الذين لم يبخلوا علي بنصائحهم وتوجيهاتهم

 إلى كل  ن أحبني وساعدني  ادياًا و عنوياًا وساهم  ن قريب أو  ن بعيد
  ري إنجاز هذا العمل وشكراًا 

 



 

 :مقدمـــــــة
 

لئلنتاج الفكري دور مهم فً بناء األمم ودوره فً ذلك ال ٌقل عن اإلنتاج المادي ، فمن سمات األمم          

المتقدمة إبداعها الفكري فً كل فروع العلم والمعرفة والذي من خبلله ٌتم إرساء األسس لجمٌع صور التقدم حتى 

 .أصبح تقدم أي شعب ٌقاس بما وصل إلٌه من علم ومعرفة

مواضٌع الملكٌة الفكرٌة وبالتحدٌد الملكٌة  المعرفة، وهو من ضمن ءوسابل تعمٌم وإرساوٌعتبر عقد النشر أحد 

,  إعطاء كل صاحب إنتاج فكري به وٌقصد وهو أحد صور اإلستؽبلل المالً لمصنفات المإلؾ،األدبٌة والفنٌة ،

  .األدبًوذهنً حقا ً حصرٌا ً فً احتكار استؽبلل إنتاجه 

 إال بإذن ورضا  مباشرة هذا الحقٌجوز للؽٌربحٌث ال , ن الحق فً استؽبلل المصنؾ مالٌا معقود للمإلؾ وحده إ

 .المإلؾ وٌتم التعبٌر عن الرضا وفق شكل محدد

وأنه  ,  و أبديفإننا نجد أن الحق األدبً ٌتمٌز بؤنه حق دابم, والحق المالً للمإلؾ , وإذا ما قارنا بٌن الحق األدبً 

وبؤنه حق , فً حٌن ٌتمٌز الحق المالً بؤنه حق استبثاري للمإلؾ , أو التصرؾ فٌه , حق ال ٌقبل الحجز علٌه 

. أو ممن ٌخلفه, دون إذن كتابً منه  من الؽٌر هحظر استؽبلل  ذلكوٌترتب على, مإقت 

وأن ٌحدد فً , أو بعضها , وللمإلؾ وحده الحق المطلق فً نقله إلى الؽٌر لمباشرة حقوق اإلستؽبلل المقررة له 

وٌستوي أن ٌكون هذا , وللمإلؾ أٌضا التصرؾ فً الحق المالً بؤي شكل ٌراه , ستؽبلل المصنؾ إهذه الحالة مدة 

. والؽرض منه, ومدته , وله أٌضا تحدٌد مدى هذا اإلستؽبلل , أو مقصورا على جانب دون آخر , التصرؾ شامبل 

فبل ٌصبح , نقضاء هذا الحق بفوات مدة معٌنة ٌحددها القانون إوٌترتب أٌضا على كون الحق المالً حقا مإقتا 

 المتعلق بحق 03/05لٌتحول بالتالً  إلى جزء من التراث العام وقد حدد األمر , حتكارا إنقضابها إالمصنؾ ب

.المإلؾ والحقوق المجاورة مدة الحماٌة بخمسٌن سنة من تارٌخ وفاة المإلؾ 
1
 

, ستؽبلل مصنفه مالٌا إوقد أوردت القوانٌن المتعلقة بحماٌة حقوق المإلؾ الوسابل التً ٌمكن للمإلؾ من خبللها 

فبل ٌوجد من ٌعلم ما ٌخبؤه المستقبل من وسابل جدٌدة إلستؽبلل , وهً وسابل وردت على سبٌل المثال ال الحصر 

.  المصنفات مالٌا

وإنما ,  لحماٌة المصنفات األدبٌة والفنٌة لن ٌجد تحدٌدا لوسابل االستؽبلل المالً للمصنؾ (برن)والمطالع إلتفاقٌة 

, وما ٌمكن أن ٌجد مستقببل , ٌتسع لٌشمل كل وسابل االستؽبلل الموجودة حالٌا , سٌجد أنها أوردت نصا عاما 

.وأي شكل كان, فنصت على حق المإلؾ المطلق فً التصرٌح بعمل نسخ من مصنفه بؤي طرٌقة 
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واالتفاقٌات الدولٌة المتعلقة بهذا المجال فإننا سنجد ثبلث صور ربٌسٌة , ومن استقرابنا لقانون حق المإلؾ 

:  الستؽبلل المصنؾ مالٌا 

أو التوقٌع , كتبلوة ما أبدعه علنا , ستؽبلل المصنؾ مالٌا من خبلل النقل المباشر للجمهور إٌقوم المإلؾ بنفسه ب- 1

.  وهذه الصورة هً ما ٌعرؾ بحق األداء العلنً , أو بالتمثٌل , الموسٌقً 

وتعنً حق المإلؾ فً الحصول على  نسبة من ثمن بٌع النسخ , وتتمثل الصورة الثانٌة بما ٌعرؾ بحق التتبع -2

. األصلٌة من مصنفاته الفنٌة فً كل مرة ٌتؽٌر فٌها مالك المصنؾ 

ستؽبلل المصنؾ مالٌا عن طرٌق الؽٌر والتنازل له عن حقه فً اإلستؽبلل لقاء مبلػ معٌن من إقٌام المإلؾ ب- 3

وهو ما ٌعرؾ بعقد  النشر ، , أو من قٌمة المبٌعات , وؼالبا ما ٌقدر بنسبة مبوٌة من أرباح االستؽبلل , المال 

.  وهذا األخٌر هو موضوع مذكرتناوٌعتبر الصورة المثلى إلستؽبلل الحق المالً الوارد على المصنؾ

هل وفق : وفً ظل أهمٌة هذا العقد لما له من دور فً تقدم ورقً المجتمعات، فالسإال الذي ٌطرح بهذا الصدد 
المشرع الجزابري فٌما ذهب إلٌه من أحكام فً تنظٌم عقد النشر؟ وهل واكب التطورات الحاصلة فً مٌدان النشر  

 .ثم هل خصص القانون المتعلق بحقوق المإلؾ نظام حماٌة مناسب ٌصون وٌضمن حقوق أطرافه  ؟ 
 

                                                 
 اٌّرؼٍك تؽمٛق اٌّإٌف 03/05 ِٓ األِه 54ٌٕح اتركاء ِٓ ِطٍغ إٌٍح اٌّك١ٔح اٌرٟ ذٍٟ ٚفاج اٌّإٌف، أظه ٌٍّاقج  (50)  ذمهن ِكج ؼّا٠ح اٌؽك اٌّاٌٟ ٌٍّإٌف ب 1

 .ٚاٌؽمٛق اٌّعاٚنج

 .ِٓ االذفال١ح (شاٌصا)11 ٔظد ػٍٝ ٔمً اٌّإٌف١ٓ ٌّظٕفاذُٙ تع١ّغ اٌٌٛائً،أظه اٌّاقج 1986 ٌثرّثه 09  اذفال١ح تهْ ٌؽّا٠ح اٌّظكلاخ األقت١ح اٌّإنـح فٟ 2



وندرة ما , مع مبلحظة قلة , وسنحاول فً بحثنا هذا التعرض لحق المإلؾ فً نشر مصنفه األدبً وإنتاجه الفكري 

, ولعل العلة فً ذلك هو أن حقوق الملكٌة الفكرٌة ,  فً هذا المجال ات قضابٌةنجحت فً الحصول علٌه من اجتهاد

 وعلة ذلك توسع وتشعب العبلقات ومنها حق المإلؾ مجال قانونً جدٌد بدأ ٌطرق أبوابنا منذ زمن لٌس بالبعٌد

وسعٌا من  , الدولٌة وما تفرضه بعض االتفاقٌات من شروط وقٌود لقبول عضوٌة بعض الدول فً منظمات دولٌة

 2003الجزابر لئلنضمام للمنظمة العالمٌة للتجارة قام المشرع بتحٌٌن جل القوانٌن المتعلقة بالملكٌة الفكرٌة سنة 

:  وفق التصمٌم اآلتً بما ٌتوافق وأحكام اتفاقٌة ترٌبس، وسنعالج موضوع عقد النشر

 
الخطــة 

 . عقد النشرأحكام: الفصل األول

. ماهية عقد النشر: المبحث األول
.  عقد النشرتعريف: المطمب األول
 .طبيعة عقد النشر: المطمب الثاني

. الخصائص القانونية لعقد النشر: المطمب الثالث
 

. اآلثار المترتبة عمى عقد النشر:المبحث الثاني
. التزامات المؤلف:المطمب األول
. التزامات الناشر:المطمب الثاني

 
 .(عقد النشر االلكتروني)النشر الحديث : المبحث الثالث

.  شروط حماية عقد النشر االلكتروني:المطمب األول

 .لطرفي عقد النشر اإللكترونيالحقوق التي يقررها القانون : المطمب الثاني
 

 .الحماية القانونية لعقد النشر: الفصل الثاني
 

 .الحماية المدنية: المبحث األول
 

. اإلجراءات التحفظية: المطمب األول
 .الدعوى المدنية: المطمب الثاني

 
. الحماية الجزائية : المبحث الثاني

. صور الحماية الجزائية لعقد النشر :المطمب األول
. الدعوى العمومية والجزاءات المقررة:المطمب الثاني

                  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عقد النشرأحكام  
 
 



 

 . النظام القانونً لعقد النشرـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :الفصـل األول 

 
إن عقد النشر ٌتمٌز عن سابر العقود من حٌث ثراء أحكامه وعدد مواده ، إذ ٌرى جانب من الفقه الفرنسً أنه 

النموذج المهٌمن للعقود الخاصة بحق المإلؾ حٌث تناولته القوانٌن بتفصٌل دقٌق ، وتجدر المبلحظة  أن المشرع 

الجزابري قد إهتم بهذا العقد منذ أول نص خاص بحق المإلؾ والقوانٌن البلحقة ، السٌما األمر الساري 

 المتعلق بحقوق المإلؾ والحقوق المجاورة ، فخصص له المشرع ستة 19/07/2003 المإرخ فً 03/05المفعول

 . 98 إلى المادة 84عشر مادة ، من المادة 

وإن دراسة عقد النشر من الناحٌة القانونٌة ٌتطلب منا تحدٌد كل أطره وجوانبه إلرتباطها بمجال الحماٌة ، وذلك 

بتحدٌد مفهومه وآثاره ، كما أن إشكالٌة بحثنا لها عبلقة بحماٌة هذا العقد فً ظل الثورة المعلوماتٌة وما ٌنجم علٌها 

. من انتهاكات لحقوق المإلؾ والناشر

. وسٌمكننا هذا الفصل من أخذ صورة وافٌة عن عقد النشر ألن هذا الموضوع ٌبقى مجهوال وقلٌل التداول 

  

: و ستتم معالجة النقاط السالفة الذكر فً مباحث ثبلثة 

. مفهوم عقد النشر : المبحث األول 

 .  آثار عقد النشر: المبحث الثانً 

 .(عقد النشر االلكترونً)النشر الحدٌث :المبحث الثالث 
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 . النظام القانونً لعقد النشرـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :الفصـل األول 

 .مفهوم  عقد النشر:المبحث األول 

عرؾ عقد النشر منذ زمن بعٌد حٌث كان إحدى الوسابل التً تتعامل فٌها الدولة اإلسبلمٌة مع المإلفٌن بحٌث  

 .كانت تقوم بشراء النتاج الفكري ثم تعمل على نشره بٌن الكافة عن طرٌق توزٌعه أو تخصٌصه للمنفعة العامة

 

 .تعرٌف عقد النشر : المطلب األول

 واإلشكاالت التً ٌثٌرها ٌستوجب إعطاء تعرٌؾ دقٌق له و نستهل ذلك بما عقد النشرألجل البحث فً موضوع 

 .أورده المشرع الجزابري

 .التعرٌف القانونً: الفرع األول

العقد الذي )نه أ عرفت عقد النشر على 2003 جوٌلٌة 19 المإرخ فً 05\03 من األمر رقم 84المادة 

 نسخ عدٌدة من المصنؾ حسب الشروط المتفق علٌها إستنساخٌتنازل بموجبه المإلؾ للناشر عن حق 

،(مقابل مكافؤة للقٌام بنشرها وتوزٌعها على الجمهور ولحساب الناشر
3

 هذا وٌجري العرؾ على أن 

  . وهذا من أجل اإلستؽبلل اإلقتصادي  لهلمتنازلل الحقوق إالالمإلؾ ال ٌمنح 

العقد  )على أن عقد النشر هو  منه 132/1 المادة ،نصت  فً تشرٌع الملكٌة الفكرٌة الفرنسًأما القانون

أو أحد ورثته من بعده وفقا لشروط محددة إلى شخص ٌسمى الناشر عن , الذي ٌتنازل بمقتضاه المإلؾ 

.(على أن ٌلتزم األخٌر بالطبع واإلعبلن, حق إنتاج أو العمل على إنتاج عدد من النسخ للمصنؾ 
4

 

إن التعرٌؾ القانونً لعقد النشر فً التشرٌعٌن الجزابري والفرنسً ٌعد ذا أهمٌة بالؽة ألنه من جهة 

ٌسمح بتحدٌد أهم العقود التً ٌطبق علٌها النظام القانونً لعقد النشر،لذا اعتبر أن دقة هذا التعرٌؾ قد 

تدفع بعض الناشرٌن إلى إبرام عقود مع المإلفٌن دون أن تتضمن إسم عقد النشر طمعا منهم فً 

. الحصول واالستفادة من االمتٌازات المتولدة عن هذه العقود دون تحمل سلبٌاتها

وإن دقة التعرٌؾ القانونً الذي جاء به المشرع الجزابري على ؼرار نظٌره الفرنسً لعقد النشر تسمح 

.بتحدٌد طرفاه وكذا موضوعه
5

 

 :أما الباحثٌن المتخصصٌن فً الملكٌة الفكرٌة فعرفوا عقد النشر كما ٌلً

.  التعرٌف الفقهً:الفرع الثانً

حق للمإلؾ فً طباعة المصنؾ وإخراجه وإذاعته  ) نهأعرؾ عامر محمود الكسوانً عقد النشر على 

 شخص طبٌعً أو معنوي متخصص فً مجال إعداد المصنفات وترتٌبها بإختٌارللجمهور وتتم متى قام 

 (الفكري)وطباعتها وتوزٌعها وطرحها للتداول فً األسواق معه على أن ٌعطٌه إنتاجه األدبً أو الفنً 

ختٌار وتحرٌر وإعداد اإلنتاج الفكري وتنظٌم إخراجها وتوزٌعها وإذاعتها بٌن إمقابل قٌام اآلخر بعملٌة 

.(الجمهور على أن ٌتحمل لوحده المسإولٌة الناتجة عن ذلك
6

 

فطرفا عقد النشر هما المإلؾ من جهة الذي ٌعد حسب جانب من الفقه الشخص الذي إبتكر إنتاجا جدٌدا سواء كان 

ٌقوم بعمل إبداعً ناجم  (أو أشخاص طبٌعٌٌن)أدبٌا أو فنٌا أو علمٌا ،كما عرفه جانب آخر بؤنه كل شخص طبٌعً 

من وحً الذهن الذي صٌػ فً شكل مادي ، ومن جهة أخرى الناشر الذي ٌعد كل شخص طبٌعً أو معنوي ٌلتزم 

بإخراج المصنؾ وتوزٌعه وفق حدود اإلتفاق المبرم بٌنه وبٌن المإلؾ وفً إطار إحترام الحقوق األدبٌة لهذا األخٌر 

، لذا ٌرى تٌار من الفقه أن للناشر دور فعال فً إنتاج وتوزٌع المعرفة وتحدٌد إحتٌاجات الجمهور النوعٌة والكمٌة 

. للمعلومات واألفكار ، فللناشر دور كبٌر فً إنتشار العلم والثقافة ، حٌث ٌعد هذا األخٌر أمٌن المعرفة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 2003 ١ٌٛ٠ٛ 19 اٌّرؼٍك تؽمٛق اٌّإٌف ٚاٌؽمٛق اٌّعاٚنج اٌظاقن تران٠ؿ 03/05 ِٓ األِه 84أٔظه اٌّاقج -  3

 .197ص2000، 1قْٚ لوه قان  إٌشه، ؽ (قناٌح فٟ اٌمأْٛ اٌّمانْ)ٔؼ١ُ ِغثغة، اٌٍّى١ح األقت١ح ٚ اٌف١ٕح ٚ اٌؽمٛق  اٌّعاٚنج /ق - 4

قان اٌعاِؼح  ،(ا٢ٌٟقناٌح ٌؽمٛق اٌّإٌف ٚاٌؽمٛق اٌّعاٚنج ٌٚفظٛط١ح ؼّا٠ح تهاِط اٌؽاٌة )شؽاذح غه٠ة شٍماِٟ،اٌٍّى١ح اٌفىه٠ح فٟ اٌمٛا١ٔٓ اٌؼهت١ح .ق- 5

. 190 ص2007اٌعك٠كج ،

. 98 ص– 1998- ػّاْ- تكْٚ ؽثؼح- قان اٌع١ة ٌٍٕشه./ ؽهق ؼّا٠رٙا. ِفهقاذٙا. اٌٍّى١ح اٌفىه٠ح ِا١٘رٙا- ػاِه ِؽّٛق اٌىٍٛأٟ: اٌّؽاِٟ  -6
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وإعداد المإلؾ , وذلك ألول مرة , ٌقصد بالنشر فً مجال حقوق المإلؾ وضع المصنؾ فً متناول الجمهور و

ولذلك كان النشر بهذا , ولذلك اعتبر النشر أحد أهم الوسابل إلستنساخ المصنؾ بواسطة الطباعة , النسخ الكافٌة 

وٌكون ذلك من خبلل , ٌعرؾ بالناشر , المعنى ٌحوي عددا ً من النشاطات التً ٌقوم بها شخص طبٌعً أو معنوي 

, وتحمل المسإولٌة المالٌة , وتوزٌعها ,  وتنظٌم إنتاج هذه المادة ،وتحرٌر المادة المراد نشرها،ختٌارإدوره فً 

ولذلك كانت عملٌة النشر تضم العدٌد من النشاطات المتعددة , وكافة المسإولٌات األخرى المرتبطة بعملٌة النشر 

والموزع، فً حٌن ٌقصد باإلستنساخ حق المإلؾ فً الترخٌص , والطابع , والناشر , والتً ٌشترك فٌها المإلؾ 

أو , وٌستوي أن ٌكون ذلك بالطباعة , واألسالٌب البلزمة لذلك , بصنع نسخ من مصنفه مهما تعددت الوسابل 

عن معناه القدٌم والذي كان الوسٌلة , ولذلك اختلؾ مفهوم اإلستنساخ بمعناه الحدٌث , ؼٌرها من الوسابل األخرى 

عقد النشر الذي ٌبرم , أو العلمً , ولعل من أهم الوسابل لنشر المصنؾ األدبً , الوحٌدة إلستؽبلل المصنؾ مالٌا 

 .والتً تكّون فً المجمل حق النشر, والناشر , بٌن مإلؾ المصنؾ 

ولٌس من الضروري أن ٌنفصل كل من المإلؾ والناشر ، إذ قد ٌكون المإلؾ نفسه هو ناشر إنتاجه الفكري ، حٌث 

بتسلٌم مصنفه لشخص آخر لٌقوم بنشره ، فإذا ما اختار المإلؾ القٌام بعملٌة الترتٌب  ال ٌوجد ما ٌلزم المإلؾ

والتوزٌع والنشر بنفسه أصبح فً هذه الحالة هو الناشر أٌضا وٌقع على عاتقه مسإولٌة القٌام بالنشر فً مواجهة 

ستؽبلل المصنؾ مالٌا هو حق خالص للمإلؾ وحده ، الذي له أن ٌختار إلستؽبلل مصنفه إالكافة وإذا كان الحق فً 

أي طرٌقة ٌشاء ، إال أن ذلك ال ٌمنع ؼٌره من القٌام بذلك ، إذا حصل على إذن كتابً للقٌام بعملٌة اإلستؽبلل ، من 

. (ورثته)قبل المإلؾ نفسه أو ممن ٌخلفه من بعده 
7

 

وحتى ٌتم إبرام عقد النشر ٌجب التقاء اإلرادتٌن بٌن المإلؾ أو ذوي حقوقه والناشر مما ٌإدي إلى إنشاء مصلحة 

مشتركة بٌنهما ، ولقد ذهب القضاء الفرنسً فً هذا الصدد إلى القول بؤن عقد النشر ٌعد بصفة عامة عقد مشاركة 

بٌن المإلؾ والناشر ، إذ ٌضع بصفة مشتركة كبل من جهته، فالمإلؾ ٌقدم منتوجه األدبً أو الفنً أو العلمً ، 

وٌقدم الناشر من جهته رإوس األموال وإمكانٌاته التجارٌة بؽرض النشر ، بمعنى بٌع مصنؾ أو أكثر من مصنؾ 

محدد ، أما موضوع عقد النشر ، فٌتمثل من جهة فً المصنؾ األدبً أو الفنً الذي تنازل المإلؾ عن حق 

. إستؽبلله للناشر والمكافؤة التً ٌتوجب أن ٌدفعها هذا األخٌر للمإلؾ لقاء هذا التنازل من جهة أخرى

وحتى ٌتم إبرام عقد النشر ٌستلزم إلى جانب تطابق إٌجاب وقبول طرفاه أن ٌفرؼا رضابهما أٌضا فً شكل 

مكتوب،كما أن مسؤلة حماٌة حقوق المإلؾ على مصنفه بصفة فعالة تستوجب إستكمال إجراءات إٌداعه لدى الدٌوان 

وهكذا ٌتوجب على الناشر فً عقد النشر أو المإلؾ إذا قام بنشر ،الوطنً لحقوق المإلؾ والحقوق المجاورة 

 .(1انظر الملحق رقم )مصنفه على نفقته أن ٌقوم بإجراءات اإلٌداع القانونٌة وإال تعرضا للعقوبة،
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. 194، ٔفً اٌّهظغ ، صشؽاذح غه٠ة شٍماِٟ،اٌٍّى١ح اٌفىه٠ح فٟ اٌمٛا١ٔٓ اٌؼهت١ح .ق - 7
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 .الطبٌعة القانونٌة لعقد النشر: المطلب الثانً 

: لعقد النشر طبٌعة ممٌزة عن سابر العقود المدنٌة نوردها فً فرعٌن كما ٌلً

 .شكل عقد النشر: الفرع األول

حتى ٌكون عقد النشر صحٌحا البد من إلتقاء إرادتً المإلؾ والناشر وتطابقهما تطابقا تاما،ؼٌر أن السإال الذي 

 .؟هل ٌكفً إلنعقاد عقد النشر مجرد تطابق اإلرادتٌن أم ٌستلزم شكلٌة معٌنة إلنعقاده: ٌطرح 

وبٌّنت التزامات أطرافه , كما سبق ذكره عرفت الكثٌر من قوانٌن حق المإلؾ عقد النشر وحددت شروط صحته 

  .والناشر, أي كل من المإلؾ 

أن ٌكون تعاقده , المشرع الجزابري أشار إلى عقد النشر عند اشتراطه لصحة تصرؾ المإلؾ فً حقوقه المالٌة و

تعلق بحقوق المإلؾ والحقوق المجاورة وذلك م ال03/05 من األمر 62مع الناشر كتابٌا وذلك ما تضمنته المادة 

و ٌتضمن هذا العقد بالتفصٌل كل حق ٌكون محل , (ٌتم التنازل عن حقوق المإلؾ المادٌة بعقد مكتوب)بنصها 

وذلك حتى ٌكون كبل الطرفٌن على , وزمان ومكان اإلستؽبلل , والؽاٌة منه , وبٌان مداره , التصرؾ على حدة 

. وتجنبا للؽموض فً العقد , بٌنة من أمرهما 
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 المتعلق بحقوق المإلؾ 03/05 من األمر 64حٌث نصت المادة،ستؽبلل المصنؾإ  أٌضاوتناول المشرع الجزابري

ٌجب أن ٌحدد عقد التنازل وٌمكن التنازل كلٌا أو جزبٌا عن الحقوق المادٌة للمإلؾ، )والحقوق المجاورة على أنه 

ستؽبلل المصنؾ ، ومدة التنازل عن إالطبٌعة والشروط االقتصادٌة للحقوق المتنازل عنها والشكل الذي ٌتم به 

(الحقوق والنطاق اإلقلٌمً إلستؽبلل المصنؾ 
9

 ،وٌعنً هذا النص صراحة  أنه ال ٌعتد بنقل أي من حقوق المإلؾ 

ألنه ٌستحٌل بعد ذلك إثبات اإلنتقال بؤي طرٌق آخر من , وصرٌحة , إال إذا كان مكتوبا ضمن عبارات واضحة 

بحٌث ٌلتزم ، ،كما تضمنت بعض القوانٌن نماذج موحدة لعقود النشر بالنسبة لبعض المصنفات , طرق اإلثبات

عتبار أن هذه إعلى , بعد حصولهم على موافقة منظمات أو هٌبات مختصة بموجب القانون , والناشر بها , المإلؾ 

, المنظمات تإدي دورا عاما ٌخفؾ على المإلؾ من المصاعب التً ٌواجهونها فً مفاوضاتهم مع المنتفعٌن 

وأجازت هذه القوانٌن لطرفً العقد الخروج على شروط العقد النموذجً بشرط أن ال ٌنطوي العقد الجدٌد الذي 

أو العقود النموذجٌة الموحدة للمإلؾ ,  التً كفلها القانون  المإلفٌنتسفر عنه مفاوضاتهم على اإلنتقاص من حقوق

 .(2انظر الملحق رقم )

ٌتعهد األول بمقتضاه بؤن ٌقدم , والناشر , المإلؾ , إن عقد النشر وكؽٌره من العقود ٌتؤسس على اتفاق بٌن طرفٌن 

فً سبٌل إٌصاله إلى , ولٌته إوبتوزٌعه على مس, فٌما ٌلتزم الثانً بطبع هذا المنتج على نفقته , للثانً نتاجه الذهنً 

.علم الجمهور بإحدى وسابل النشر
10

 

 

. الجهة المختصة للنظر فً عقد النشر: الفرع الثانً

فرؼم أن هذا األخٌر بإبرامه لعقد النشر ٌسعى لئلستفادة مالٌا من ,عقد النشر ٌعتبر عقدا مدنٌا بالنسبة للمإلؾ 

وهذا أمر ٌترتب علٌه أن أهلٌة التعاقد , مصنفه إال أن عمله ٌبقى عمل مدنً، أما بالنسبة للناشر فٌعتبر عقدا تجارٌا

فً حٌن أن أهلٌة التعاقد للناشر هً أهلٌة التعاقد التجارٌة , هً األهلٌة المدنٌة التً حددها القانون المدنًللمإلؾ 

فالدعوى المقامة ضد , إضافة إلى ما ٌترتب على ذلك من اختبلؾ فً طرق اإلثبات , الواردة فً القانون التجاري 

 فً حٌن أن الدعوى المقامة ضد الناشر, المإلؾ تخضع فً إثباتها ألحكام اإلثبات الواردة فً القانون المدنً 

 .فٌخضع إثباتها ألحكام اإلثبات الخاصة بالتجار أي تخضع لحرٌة اإلثبات الواردة ضمن مواد القانون التجاري 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  (٠رُ اٌرٕاوي ػٓ اٌؽمٛق اٌّاق٠ح تؼمك ِىرٛب )ٚاٌّاقج ٔظٙا تؼك اٌرؼك٠ً ,  ِٓ اٌمأْٛ اٌعىائهٞ ٌؽّا٠ح ؼمٛق اٌّإٌف 62ٔظه اٌّاقجأ -8

٠ّىٓ اٌرٕاوي و١ٍا أٚ ظىئ١ا ػٓ اٌؽمٛق اٌّاق٠ح ٌٍّإٌف، ٠عة أْ ٠ؽكق )ٚاٌّاقج ٔظٙا تؼك اٌرؼك٠ً ,  ِٓ اٌمأْٛ اٌعىائهٞ ٌؽّا٠ح ؼمٛق اٌّإٌف 64ٔظه اٌّاقجأ -9

ػمك اٌرٕاوي اٌطث١ؼح ٚاٌشهٚؽ االلرظاق٠ح ٌٍؽمٛق اٌّرٕاوي ػٕٙا ٚاٌشىً اٌمٞ ٠رُ تٗ اٌرغالي اٌّظٕف ، ِٚكج اٌرٕاوي ػٓ اٌؽمٛق ٚإٌطاق اإلل١ٍّٟ إلٌرغالي 

. (اٌّظٕف 

، اإلطكان اٌهاتغ ، 1ٔٛاف وٕؼاْ، ؼك اٌّإٌف، إٌّالض اٌّؼاطهج ٌؽك اٌّإٌف ٚ ٌائً ؼّا٠رٗ، ِىرثح قان اٌصمافح ٌٍٕشه ٚ اٌرٛو٠غ ، ػّاْ، ؽ / ق- 10
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وتؤسٌسا على ما سبق ، فإذا كان الناشر هو المدعى علٌه فً نزاع ٌدور موضوعه حول عقد النشر فللمإلؾ أن 

ٌختار بٌن أن ٌسجل دعواه أمام القسم المدنً أو القسم التجاري على اعتبار أن طبٌعة العمل ٌعد تجارٌا بالنسبة 

للناشر ، أما إذا كان المدعً علٌه فً القضٌة هو المإلؾ فلٌس للناشر إال أن ٌسجل دعواه أمام القسم المدنً على 

.إعتبار أن طبٌعة العقد بالنسبة للمإلؾ تعد مدنٌة
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وهذا أمر متفق , أما بالنسبة للمإلؾ القاصر فٌشار إلى أنه ٌشترط لصحة عقد الناشر الخاص به موافقته الكتابٌة 

 منه والتً 63تماما مع موقؾ المشرع فً القانون الجزابري لحماٌة حق المإلؾ والحقوق المجاورة فً المادة 

ٌعطى الرضا عن التنازل عن الحقوق المادٌة الخاصة بعدٌم األهلٌة وفقا ألحكام التشرٌع المعمول  )نصت على أن 

. (به ؼٌر انه ، ٌمكن عدٌم األهلٌة أن ٌعرب شخصٌا عن موافقته إذا كان ممٌزا

إذا وكحوصلة لهذا المطلب الموجز ٌعتبر عقد النشر عمبل مختلطا بالنسبة لطرفٌه ، فهو عمل مدنً بالنسبة للمإلؾ 

. وعمل تجاري بالنسبة للناشر ، وٌنجر عن هذا إختبلؾ القسم المختص وطرق إثبات هذا العقد

 

. خصائص عقد النشر: المطلب الثالث 

،وٌتمٌز عنها فً خصٌصات أخرى نوردها فً فرعٌن  ٌمتازعقد النشر مثل باقً العقود بجملة من الخصابص

 :كما ٌلً

 .الخصائص المشتركة لعقد النشر مع باقً العقود: الفرع األول

. أنه عقد تبادلً: أوال 

ورؼم أن عقد , بعد تحدٌد اإللتزامات المتبادلة بٌن الفرٌقٌن , المإلؾ والناشر ,  حٌث أن اإلتفاق ٌتم بٌن فرٌقٌن 

, واإلكراه , والتدلٌس , النشر من العقود الرضابٌة والتً تستلزم توافر الرضا الخالً من العٌوب المبطلة كالؽلط 

واألهلٌة التجارٌة , وهً األهلٌة المدنٌة للتعاقد بالنسبة للمإلؾ, ستلزام توفر أهلٌة التعاقد إوذلك ال ٌحول دون 

.  بالنسبة للناشر 

متٌازات إخاصة ما ٌرتبط منها ب, وٌتمٌز عقد النشر عن باقً العقود الرضابٌة بمٌزة خاصة تنبع من طبٌعة محله 

إال أن الناشر ال ٌملك الحق , فعلى الرؼم من التزام المإلؾ بتسلٌم أصول مصنفه إلى الناشر , الحق األدبً للمإلؾ 

وإذا مات  ولم ,  وإتمامه أمر ٌتوقؾ تقدٌره على المإلؾ وحده هإذ أن اكتمال, فً إلزام المإلؾ بتسلٌمه المصنؾ 

, فإنه ال ٌحق للناشر مطالبة ورثة المإلؾ بإتمام المصنؾ و وال أن ٌكلؾ شخصا آخر بإتمامه , ٌكن قد أتم مصنفه 

. متناع المإلؾ عن تسلٌمه المصنؾ إال مطالبته بالتعوٌض إوال ٌملك الناشر إزاء 
12

 

. نه عقد مختلطأ: ثانٌا 

وهذا أمر ٌترتب , وعقدا تجارٌا بالنسبة للناشر, عقد النشر ٌعتبر عقدا مدنٌا بالنسبة للمإلؾ إن ؾكما سبق بٌانه  

فً حٌن أن أهلٌة ,  (43-40)علٌه أن أهلٌة التعاقد هً األهلٌة المدنٌة التً حددها القانون المدنً ضمن المواد 

 و , منه ترشٌد القاصر (5)وتناولت المادة التعاقد للناشر هً أهلٌة التعاقد التجارٌة الواردة فً القانون التجاري 

فالدعوى المقامة ضد المإلؾ تخضع فً إثباتها ألحكام اإلثبات الواردة , ختبلؾ فً طرق اإلثبات إٌترتب على ذلك 

, فً حٌن أن الدعوى المقامة ضد الناشر فٌخضع إثباتها ألحكام اإلثبات الخاصة بالتجار , فً القانون المدنً 

 . والواردة ضمن مواد القانون التجاري 

وتحقٌق , كون عمله ٌهدؾ إلى المضاربة , ومن المبلحظ أنه إذا كان من الممكن تكٌٌؾ وضع الناشر بؤنه تاجر 

, والتوزٌع , إال أن هذه الصفة ال تتوفر فً المإلؾ والذي ال ٌعتبر تاجرا حتى وان كان هو من قام بالنشر , الربح 

. إذ ال ٌعد تاجرا من قام بمعاملة تجارٌة عرضا , وبهدؾ تحقٌق الربح , من أجل بٌعه 
13 

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ٚتإٌٍثح ٌٍٕاشه ػمك ذعانٞ , فٙٛ تإٌٍثح ٌٍّإٌف ػمك ِكٟٔ , ٌرشه٠غ اٌّغهتٟ ٌؽّا٠ح اٌّإٌفاخ األقت١ح ٚاٌف١ٕح ٔض طهاؼح ػٍٝ ؽث١ؼح ػمك إٌشه اٌّىقٚظح ا -11

.  واْ ٌٗ طفح اٌراظه ئْ

 . 90ص  1967, اإلٌىٕكن٠ح, ِٕشأج اٌّؼانف  , جأتٛا١ٌى٠ك اٌّر١د ، اٌؽمٛق ػٍٝ اٌّظٕفاخ األقت١ح ٚاٌف١ٕح ٚاٌؼٍّٟ/ ق- 12

 ِٓ 2اٌّاقج ) فٙٛ ٠شرهٞ اٌّظٕف وٟ ٠ث١ؼٗ ٠ٚؽمك نتؽا ِا١ٌا, ٚلٌه ٌىْٛ إٌاشه ٠مَٛ تأػّاي اٌّؼانتح , ذؼرثه أػّاي اٌطثاػح ِٓ األػّاي اٌرعان٠ح  - 13

. (اٌمأْٛ اٌرعانٞ
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 .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ النــــــظام القانـــــــــــونً لعقد النشر: الفصـل األول 
 

. أنه عقد محدد :ثالثا 

وتحدٌد المقابل المادي الذي سٌتقاضاه المإلؾ عن ,  ٌتضمن عقد النشر تحدٌد االلتزامات المتعلقة بطرفً العقد 

 كان العقد ٌتضمن حق الناشر فً الطباعة لمرة إذاوما , وتحدٌد المدة التً تنتهً فٌها حقوق النشر , حقوق النشر 

والمدى والؽرض من , وتحدٌد النطاق اإلقلٌمً للتوزٌع , وشكلها , ونوع الطبعة المقترحة , أو عدة طبعات, واحدة 

.  وؼٌرها من األمور , اإلستؽبلل 

 على 62إذ نص المشرع الجزابري فً المادة , وهذا أمر ٌتفق مع أحكام القانون الجزابري لحماٌة حقوق المإلؾ 

والؽرض  (للمإلؾ أن ٌتصرؾ بحقوق االستؽبلل المالً لمصنفه وٌشترط فً هذا التصرؾ أن ٌكون مكتوبا )أنه 

 أن ٌحدد فٌه صراحة وبالتفصٌل كل حق ٌكون محبل للتصرؾ مع بٌان مداه والؽرض منه ومدة من الكتابة

 .اإلستؽبلل ومكانه 

فلم ٌرتب البطبلن على عقد , إال أن المشرع الجزابري وفً تقصٌر واضح منه لم ٌتناول حالة عدم تحدٌد مدة العقد 

وما نراه أن ٌقوم المشرع , لكنه أٌضا لم ٌضع حبل لمثل هذه اإلشكالٌة , وحسنا فعل بذلك , النشر ؼٌر محدد المدة 

محددة بوضع نص ملزم بحٌث ٌكون كل عقد لم تحدد مدة فٌه معقود حكما لمدة 

.كما فعل المشرع اللبنانً , عتبارا من تارٌخ توقٌع العقد إ , 
14

 

 .الخصائص الممٌزة لعقد النشر: الفرع الثانً

  . مبنً على االعتبار الشخصًأنه عقد : أوال

المإلؾ والناشر تترجم من جهة فً اإلعتبار الشخصً الذي ٌقوم )إن الثقة القوٌة والمتبادلة بٌن طرفً عقد النشر 

علٌه عقد النشر ومن جهة أخرى فً نٌة التعاقد وضرورة تنفٌذ العقد بحسن نٌة ، ولقد نص المشرع الجزابري على 

االعتبار الشخصً لعقد النشر ، إذ جعل شخصٌة المتعاقد محل اعتبار شخصً لدى المتعاقد اآلخر ، السٌما عند 

إنعقاده ، وإن الدلٌل القانونً الذي ٌثبت بؤن عقد النشر من العقود المبنٌة على اإلعتبار الشخصً هو ما تضمنته 

ال ٌحق للمتنازل له عن الحقوق ) الجزابري أنه عاألحكام القانونٌة الخاصة بالتشرٌع الجزابري ،حٌث ٌقر المشر

.(المادٌة للمإلؾ أن ٌحول هذه الحقوق إلى الؽٌر إال بترخٌص صرٌح من المإلؾ أو ممثله  
15

 

والناشر عند إبرامه لعقد النشر فهو ٌستثمر أمواله بما لدٌه من إمكانٌات مادٌة وقانونٌة أٌضا ، لذا ٌفضل التعاقد مع 

تلقى إبداعاته رواجا كبٌرا لدى الجمهور ، وهكذا ٌجنً الناشر  (المإلؾ المشهور)مإلؾ ذا شهرة ألن هذا األخٌر

أرباحا طابلة نتٌجة استثمار أمواله ، فالناشر ٌدرك جٌدا لماذا ٌتعاقد مع مإلؾ معٌن دون اآلخر ، إذ ال ٌمكن أن 

ٌقوم مإلؾ مقام مإلؾ آخر ، واألمر نفسه بالنسبة للمصنؾ ، كما ال ٌمكن أن ٌقوم مصنؾ مقام مصنؾ آخر ، 

. بعبارة أخرى ٌصبح المصنؾ هو محل اعتبار لدى الناشر ولٌس شخص المإلؾ المتعاقد معه 

ونتٌجة ذلك ٌمكن إعتبار أن عقد النشر ٌنعقد أساسا على االعتبار الشخصً بالنسبة للناشر أكثر منه بالنسبة للمإلؾ 

. وذلك ماعدا شروط مخالفة أو ظروؾ خاصة

  .أن أحكامه تخضع لقانون حماٌة حق المؤلف : ثانٌا

والمدنٌة والتً كانت تتضمن أحكاما خاصة ,  إذ أن أحكام عقد النشر كانت فٌما مضى تخضع للقوانٌن التجارٌة 

.بالعقود ومن بٌنها عقد النشر 
16

 

 المتعلق بحق المإلؾ والحقوق المجاورة على عكس التشرٌعات العربٌة 03/05والمشرع الجزابري فً األمر 

د النشر ق من األمر المذكور أعبله ، وخضوع ع89 إلى 84المقارنة تناول عقد النشر بالتفصٌل فً المواد من 

 لقانون حماٌة حق المإلؾ تنبع من طبٌعته الخاصة ألن هذا العقد ٌنشر أفكار المإلؾ فهو ٌنصب على عمل ذهنً

. بحت
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 . 91ص أتٛا١ٌى٠ك اٌّر١د ، ٔفً اٌّهظغ / ق14

 . اٌّرؼٍك تؽمٛق اٌّإٌف ٚاٌؽمٛق اٌّعاٚنج03/05 ِٓ األِه 87 أظهٔض اٌّاقج15

 ص–ِهظغ ٌاتك: ٔٛاف وٕؼاْ . ق 16
 

137.
 . 
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 .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ النــــــظام القانـــــــــــونً لعقد النشرـــــــــــــــــــــــــــــ: لفصـل األول ا

 

 .آثار عقد النشر: المبحث الثانً  

 

ٌعد عقد التؤلٌؾ من العقود الملزمة لجانبٌن ، إلى جانب كونه من عقود المعاوضة فهو المصدر األساسً إللتزامات 

ن هذه اإللتزامات تجد قوتها الملزمة فً العقد وٌتعٌن الوفاء بها طبقا لمبدأ حسن النٌة وفً كافة مراحل إأطرافه و

تنفٌذ العقد وتلك اإللتزامات متنوعة ٌخرج بعضها عن مؤلوؾ التزامات األطراؾ فً العقود القانونٌة األخرى 

ن دراسة آثار عقد التؤلٌؾ ٌقتضً منا بٌان التزامات كل طرؾ فٌه ، هذه اإللتزامات التً تتقابل إوتؤسٌسا على ذلك ؾ

. شد االرتباط بؤداء الطرؾ اآلخرأفٌما بٌنها بحٌث ٌمكن القول أن أداء كل طرؾ إللتزاماته مرتبطة 

نه ٌمكننا القول أن ثمة التزاما ربٌسٌا ٌقع على عاتق المإلؾ هو ما إوإذا كنا سنقؾ على هذه اإللتزامات الخاصة ، ؾ

هذا االلتزام الذي لن ٌستطٌع المإلؾ القٌام به إال إذا كان ٌقابله قٌام الناشر ،باإللتزام بتقدٌم المإلؾ ٌعبر عنه 

. باإللتزام بالتعاون

والحدٌث عن التزامات طرفً العقد ٌفرض علٌنا التعرض ألولوٌات هذه االلتزامات ، أال وهً التزام الناشر بدفع 

 الربٌسً الذي واإللتزامنه فً هذا الصدد شؤن سابر العقود الملزمة لجانبٌن ، أالمقابل ألداء المإلؾ ، فعقد التؤلٌؾ ش

ٌقع على الناشر هو دفع المقابل النقدي لخدمة المإلؾ ، فالناشر ٌطلب المعرفة العلمٌة من المتخصص ، وهو ٌرمً 

فً أن ٌستفٌد من الخبرة والمعرفة والمعلومات التً ٌنفرد بها المإلؾ ، وفً سبٌل ذلك ٌقوم بدفع ثمن تطبٌق هذا 

الفن الذي ٌجهله ، ولٌس معنى ذلك أن هذا اإللتزام الوحٌد الذي ٌقع على عاتق الناشر ، فالمإلؾ ٌمنح معرفة علمٌة 

تعبر عن خبلصة فكره وتخصصه الفرٌدٌن ، فهو ابتكار ٌعبر عن خبلصة عمل ذهنً مضن ، ومن ثم فهذه 

نه ٌلقى علٌه من ناحٌة مجموعة من اإللتزامات إالطبٌعة الخاصة إللتزام المإلؾ والذي هو جوهر عقد التؤلٌؾ ، ؾ

ٌقابلها على الصعٌد اآلخر التزامات تقع على عاتق الناشر ، ومن هنا كان التزام الناشر بعدم اإلعتداء على الحقوق 

المقررة للمإلؾ ، ومن قبٌل التزامات المإلؾ التً تفرضها طبٌعة هذا العقد ما ٌعرؾ باإللتزام بالسرٌة حٌث أننا 

إذا كنا نلزم الناشر بوجوب إعبلم المإلؾ بكافة المعطٌات التً تساعده فً إعداد المإلؾ وهذا ما ٌعرؾ أٌضا 

ن وفاءه بهذا اإللتزام ٌتضمن بالضرورة أن ٌطرح أمام إباإللتزام باإلعبلم ،والذي ٌعد تطبٌقا اللتزامه بالتعاون ، ؾ

المإلؾ كافة المعطٌات الخاصة بالتؤلٌؾ المطلوب إعداده من المإلؾ مدعمة بالمستندات معتمدا فً ذلك على الثقة 

حد سمات هذا العقد ، والتً تتحقق من خبلل عدم قٌام هذا المإلؾ أالتً تولدت فً شخص المإلؾ والتً كانت من 

أو مستخدمٌه بإفشاء محتوٌات هذه المستندات فً مكان عام أو لمنافسً الناشر ، هذا اإللتزام الذي ٌقع على عاتق 

.المإلؾ هو ما ٌعرؾ بالتزامه بضمان سرٌة التعامل 
17

 

لذا فان بحث التزامات أطراؾ العقد ٌستلزم تقسٌم هذا المبحث على مطلبٌن نتناول فً األول التزامات المإلؾ فٌما 

نبحث فً الثانً التزامات الناشر ، أما الحقوق فبل داعً إلفرادها بصورة مستقلة على اعتبار أن التزامات كل 

. طرؾ فً العقد تمثل حقوق الطرؾ الثانً
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. 3ق ٔظ١ه طثان ٌفرٗ،آشان ػمك اٌرأ١ٌف، تؽس ِٕشٛن فٟ اٌؼهاق تغكاق،ِعٍح اٌمأْٛ اٌّمانْ، تكْٚ ؽثؼح،ص- 17
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. التزامات المؤلف: األولالمطلب 

ٌلتزم المإلؾ بمقتضى عقد التؤلٌؾ بتقدٌم المإلؾ إلى الناشر واإللتزام بضمان سرٌة المعلومات المستحصلة بمناسبة 

 :العبلقة مع الناشر ، ونبحث كل التزام من هذه اإللتزامات فً فرع مستقل وذلك كاآلتً

 .اإللتزام بتقدٌم المؤلف: الفرع األول 

 

نجاز العمل المتفق علٌه عن طرٌق قٌامه بإعداد المإلؾ إاإللتزام الربٌس الذي ٌترتب فً ذمة المإلؾ هو اإللتزام ب

، وال شك فً أن رؼم أن المشرع الجزابري لم ٌنص صراحة فً األحكام المتعلقة بعقد النشر علٌه وتقدٌمه للناشر 

ن الوفاء به ٌعتمد بالدرجة األساس على كفاءة المإلؾ وخبرته إهذا اإللتزام ٌعد جوهر عقد التؤلٌؾ وؼاٌته ، و

وتفوقه العلمً فً مجال اختصاصه ، وستقتصر دراستنا لهذا االلتزام على جوانبه القانونٌة والمتمثلة فً المضمون 

: والطبٌعة ومكان وزمان التسلٌم وذلك على النحو اآلتً

. مضمون اإللتزام بتقدٌم المؤلف: أوال 

ٌعد اإللتزام بتقدٌم المإلؾ التزاما أصلٌا ناشبا عن العقد المبرم بٌن المإلؾ والناشر ، ولٌس مجرد التزام تابع أو 

ن ٌقدم للناشر مإلفا ٌحتوي على مجموعة منسجمة من أواجب ملقى على عاتق المإلؾ فحسب ، وٌلزم المإلؾ ب

المعلومات ، وهذه المعلومات ٌنبؽً أن تكون معبرة عن أداء متمٌز ٌتفق وأصول المهنة والقدرة التً ٌنفرد بها 

المإلؾ فً تخصصه ، كذلك ٌنبؽً أن ٌكون المإلؾ مبلبم لحاجة الناشر وٌعطٌه الخٌار األصلح إزاء ما ٌروم عمله 

من فعل أو امتناع ، والوفاء بهذا االلتزام ٌعد بحق نقبل للمعرفة العلمٌة واإلخبلل ٌإدي إلى عدم تحقٌق نتابج هذه 

المعرفة ، وهكذا فان المعرفة العلمٌة إذ تم نقلها بحسن نٌة مع مراعاة الشروط التعاقدٌة فإنها ببل شك تؤتً بالنتابج 

المتوقعة فً نشر المعرفة العلمٌة للمجتمع ، كما أن خصوصٌة هذا االلتزام تتمثل فً أن عقد التؤلٌؾ ٌعطً الحق 

للناشر فً استؽبلل المعرفة العلمٌة الخاصة بالمإلؾ ، بٌد أن الطبٌعة المعنوٌة لهذا الحق تجعل من المتعذر على 

. نتهاء العقد بعد أن ٌكون الناشر قد علم بهذه المعرفةإسترداده عند إل والمسإ

وٌثٌر فً تنفٌذ المإلؾ لهذا االلتزام أساس الخبلفات التً تثور مع الناشر ، كما الشؤن فً كل العقود ، وبسبب 

نه ٌصعب تحدٌد عناصرها بدقة متناهٌة تحول دون أي خبلؾ ٌثور بشؤنها ، لذا إالطابع المعنوي للمعرفة العلمٌة ؾ

. ٌكون تطبٌق مبدأ حسن النٌة ذا أهمٌة كبٌرة بل ضرورة ال مناص منها لحسم النزاع على أساسها

وقد ٌنصب عقد التؤلٌؾ على نقل ملكٌة المإلؾ إلى الناشر ، كما ٌنصب على إعطاء الناشر حق استؽبلله ، إذ ٌخول 

لناشر حق استؽبلل المإلؾ ، لذا ٌقع على المإلؾ التزام أساسً هو تمكٌن الناشر من استؽبلل المإلؾ فً لالعقد 

ن ٌتفق على أن تإول حقوق الملكٌة للناشر أممارسة النشاط المتفق علٌه فً العقد وخبلل المدة المتفق علٌها ، ك

وٌحظر على المإلؾ نشر المصنؾ إال بعد مرور مدة زمنٌة محددة ، وٌنبؽً أن ٌبلحظ هنا أن استعمال الناشر 

نه سلب المإلؾ الحق فً استؽبللها فبل ٌؽل عقد التؤلٌؾ ٌد المإلؾ من التصرؾ أللمعلومات من المإلؾ لٌس من ش

ستؽبللها فً إعداد مإلؾ آخر ، شرٌطة احترام إن ٌنقل ملكٌتها للؽٌر أو أبالمعلومات بما ٌشاء من التصرفات ب

.فً عدم التجاوز على النطاق الذي ٌعملون فٌه ، بؽٌة المحافظة على سرٌة المعلومات حقوق الناشر
18

 

: بما ٌلًكما أن اإللتزام بإعداد المإلؾ وتقدٌمه ٌمر 

 تحدٌد النقاط الربٌسٌة والفرعٌة التً  :مرحلة البحث عن المعرفة وإعداد تصور عام للخٌرات األنسب للناشر-1

تشتمل علٌها المشكلة ، وٌجد المإلؾ نفسه فً هذه المرحلة إزاء عدة خٌارات وحلول ٌمكن طرحها وتكمن الصعوبة 

فً إٌجاد الخٌار األنسب للناشر واستبعاد الخٌارات التً ال تتوافق مع مصلحة الناشر وال ٌقتصر واجب المإلؾ 

على وضع تصور مستند إلى ما هو موجود فً علمه فحسب ، وإنما ٌنبؽً علٌه بذل الجهد المعقول فً البحث 

. والتقصً للوصول إلى الطرح األمثل للناشر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ النظام القانونً لعقد النشرــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: الفصـل األول 

 

والتً ٌنبؽً أن تكون مناسبة ودقٌقة بحٌث تمكن الناشر من االعتماد علٌها ، وٌلزم  :مرحلة تقدٌم المؤلف -2

 والطرٌقة المتفق علٌها فٌه ، وٌقتضً التسلٌم فً عقد النشرن ٌقدم المإلؾ طبقا لما تقرره بنود عقد أالمإلؾ ب

  ومن ثم وضع هذا المإلؾ تحت تصرؾ الناشر (إعداد المإلؾ)نجاز العمل المعهود به إالمقاولة ، تنفٌذ 

 ن ٌكون المعقود علٌه أ على وجه ٌتمكن معه من حٌازته واإلنتفاع به من دون أي حابل ، و(رب العمل)

 مطابقا للمواصفات وهذا ٌعنً بالضرورة خضوع المإلؾ إلى تقوٌم لقٌمته العلمٌة والعملٌة من قبل (المصنؾ) 

الخبراء والمقومٌن لكتابة تقرٌر فً صبلحٌة هذا المإلؾ من عدمه مع المبلحظات ، فً ضوء مراعاة المإلؾ 

 .للنواحً الموضوعٌة والشكلٌة فً كتابة المإلؾ

 

. طبٌعة التزام المؤلف بتقدٌم المؤلف: ثانٌا

التزاما بتحقٌق نتٌجة ولٌس ببذل عناٌة فبل ٌكفً - محل العقد–  إذ ٌعتبر التزام المإلؾ بتقدٌم أو تسلٌم المإلؾ 

نه بذل العناٌة البلزمة أي انجاز البحث فً أإلعفابه من المسإولٌة عن عدم تقدٌم المإلؾ أو التؤخر فٌه أن ٌثبت 

المٌعاد المحدد له ولكنه لم ٌتمكن من ذلك ، بل ٌنبؽً علٌه حتى تنتفً مسإولٌته أن ٌثبت السبب األجنبً  أو أن 

ستطاع ذلك انتفت عبلقة السببٌة ولم تتحقق المسإولٌة إن إالبحث كان ٌتوقؾ على تقدٌم معلومات من الناشر ، ؾ

نه أ من منظور الشخص الممتهن الخبٌر و(محل العقد ) فً هذا الحكم أن المإلؾ ملزم بتقدٌم المإلؾ الحجةو

برمه ولم ٌدرك عدم قدرته على تنفٌذه ، أما عن الطبٌعة القانونٌة إللتزام المإلؾ فً عقد أول عن تنفٌذ عقد إمس

نه وعلى الرؼم من أن طبٌعة المإلؾ أالتؤلٌؾ ، والتً من خبللها ٌمكن تحدٌد مسإولٌة المإلؾ ، فٌمكن القول 

وطرٌقة إعداده ، ال تسمح دابما بتحقٌق رؼبات واحتٌاجات الناشر بصورة كاملة أو مطابقة ، إال أن من الصعوبة 

للمواصفات ، وإنما – موضوع العقد - بما كان إعطاء تكٌٌؾ واحد ٌحكم طبٌعة التزام المإلؾ بمطابقة المإلؾ  

ٌمكن اإلعتماد على معٌار اإلحتمالٌة ومدى دور أطراؾ العقد فً تحقٌق النتٌجة المطلوبة ، فإذا كانت هذه النتٌجة 

ن اإللتزام ٌكون التزاما ببذل عناٌة ، إمحتملة الوقوع أو إن تحقٌقها ٌتوقؾ على دور الناشر فً تقدٌم المعلومات ، ؾ

كما إذا تعلق األمر بإعداد مإلؾ وفقا للمعلومات التً قدمها الناشر وتلبٌة إلحتٌاجاته وتطلعاته ، إذ أن الوصول 

حتٌاجاته من جهة ، ومن جهة أخرى على الجهد الذهنً إإلى هذه النتٌجة ٌعتمد على دقة هذا الناشر فً توضٌح 

واإلبداع الفكري للمإلؾ فً إعداد المإلؾ المطلوب ولٌس على الجهد البدنً ، مما ال ٌسمح على جمٌع نتابج 

البحث بصورة كاملة ودقٌقة ، مما ٌجعل تحقٌق النتٌجة المبتؽاة أمرا محتمبل ، وبالتالً ٌكون التزام المإلؾ بتسلٌم 

وانجاز بحث مطابق لتطلعات الناشر التزاما ببذل عناٌة ، وٌعتبر انه قد أوفى بالتزامه إذا بذل فً تنفٌذه من العناٌة 

ما ٌبذله الشخص المعتاد حتى وان لم ٌتحقق الؽرض المقصود ، وفً ؼٌر حالة الؽش أو الخطؤ الجسٌم ، أما إذا 

كانت النتٌجة المطلوبة أو الؽرض المقصود مإكد الوقوع ، كما إذا تعلق األمر بتسلٌم بحث معد سلفا وكان المإلؾ 

ن التزام المإلؾ فً هذه الحالة بتسلٌم بحث مطابق إقد أعلن صراحة عن مواصفات وكفاءة هذا البحث ؾ

للمواصفات المعلن عنها ، ٌعتبر التزاما بتحقٌق نتٌجة ، وذلك لعدم توقؾ توفر هذه المواصفات على دور النشر ، 

وبالتالً ٌسؤل – إذ أن العقد ورد على بحث جاهز معد سلفا – أو على ما سٌتم بذله من جهد ذهنً فً تحقٌقها 

ن بذل من العناٌة ما ٌبذله الشخص المعتاد ، وكذلك األمر إذا نص إالمإلؾ عن عدم مطابقة المواصفات حتى و

.العقد على ضرورة تحقٌق نتٌجة ما ، إال إذا وجد سبب أجنبً حال دون ذلك
19
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 .مكان وزمان تسلٌم المؤلف: ثالثا 

 

عتبار أن معلومات المإلؾ ذات طبٌعة إٌنبؽً أن ٌتم التسلٌم فً المكان المتفق علٌه أو بما ٌنص علٌه القانون ، وب

ن تسلٌمها وتداولها ٌتطلب تثبٌتها على وسٌط مادي كاألوراق واألقراص اللٌزٌرٌة أو الضوبٌة أو إؼٌر مادٌة ، ؾ

 كما من الممكن تسلٌم المإلؾ من دون الحاجة إلى الوسٌط المادي وذلك من خبلل نقله على شبكة ،الممؽنطة 

االنترنت ، أو رسابل البرٌد االلكترونً أو أٌة وسٌلة الكترونٌة أخرى ، مع ضرورة إعطاء الناشر مفتاح الرسالة 

تفاق المتعاقدٌن تحدٌد وسٌلة إلذا ٌنبؽً أن ٌتضمن  (موضوع العقد)اإللكترونٌة حتى ٌستطٌع الوصول إلى المإلؾ 

تسلٌم البحث صراحة أو ضمنا ، وبخبلؾ ذلك تنعقد مسإولٌة المإلؾ العقدٌة ، أما فٌما ٌتعلق بزمان تقدٌم المإلؾ 

تفاق على مدة معٌنة فٌلزم المإلؾ إن لم ٌكن هناك إفاألصل أن المإلؾ ٌلزم بتقدٌمه فً الزمان المتفق علٌه ، ؾ

باإلنجاز فً المدة المعقولة التً ٌقررها العرؾ تبعا لمقدرة المإلؾ ووسابله وبمراعاة طبٌعة العمل ومقدار ما 

.ٌقتضٌه من دقة حسب عرؾ المهنة
20

 

وفً حالة تؤخر المإلؾ فً البدء بالعمل أو تؤخره فً انجاز المإلؾ تؤخرا ال ٌتوقع معه مطلقا أن ٌتمكن من القٌام به 

جل التسلٌم ، بٌد أنتظار حلول إكما ٌنبؽً فً المدة المتفق علٌها ، فٌجوز للناشر عندبذ أن ٌطلب فسخ العقد من دون 

أن إنهاء عقد التؤلٌؾ سواء بتقدٌم المإلؾ للناشر أو بفسخه بسبب عدم التنفٌذ ال ٌعفً المإلؾ من ضرورة مراعاة 

. اإللتزام بالمحافظة على سرٌة التعامل مع الناشر، وهذا ما سنحاول بٌانه فً الفرع الثانً

 

 .اإللتزام بالسرٌة:الفرع الثانً 

 إما أثناء المفاوضات إلقناعه بجدوى هذه ،ٌتطلب عقد التؤلٌؾ الكشؾ عن بعض المعلومات والعناصر للمإلؾ 

المعلومات لبحثه ولٌتمكن من تقدٌر قٌمتها ومدى احتٌاجه لها أثناء إعداد المإلؾ ، أو بعد إبرام العقد فً إطار تنفٌذ 

التزامه بإعداد المإلؾ ، وهنا ٌتعرض الناشر لخطر إمكانٌة قٌام المإلؾ بإفشاء هذه األسرار لآلخرٌن على نحو 

نتهاء مدة العقد على نحو ٌشكل إ ألؼراض أخرى أو بعد ( أي المإلؾ)ٌضر بمصالحه ، وقد ٌقوم باستخدامها بنفسه 

. منافسة جدٌة للناشر

ومن هنا برزت أهمٌة االلتزام بالسرٌة والذي ٌقصد به ذلك اإللتزام الذي ٌفرض على المإلؾ عدم البوح بخصوص 

و ٌكتشفه خبلل إعداد المإلؾ ، ولم ٌستقر الفقه القانونً فً تحدٌد مصدر هذا االلتزام وذلك أكل ما ٌصل إلى علمه 

 كواجب أخبلقً إلى التزام قانونً ، فمنهم من ٌرى أن مصدر هذا اإللتزام هو اإلتفاق ألتحول هذا اإللتزام الذي بد

بٌن طرفً العقد سواء كان هذا االتفاق صرٌحا أو ضمنٌا ، ومنهم من ٌذهب إلى أن هذا اإللتزام ٌجد مصدره خارج 

العقد وعلى أساس فكرة النظام العام التً تحتم على المتعاقد أن ٌراعً فً كل الظروؾ خبلل ممارسته لمهنته 

ن هذا اإللتزام سابق فً وجوده على العقد ومبلزم له فً كافة مراحله ، فهو التزام قانونً إاإللتزام بالسرٌة ، لذا ؾ

. مباشر

تفاق إونرى رجاحة التحلٌل الذي ٌسند هذا االلتزام إلى العقد المبرم بٌن المإلؾ والناشر ، سواء عن طرٌق وجود 

صرٌح أو ضمنً فً هذا العقد ٌلزم المإلؾ بعدم إفشاء المعلومات إلى الؽٌر ، وذلك ألننا نبحث هذا اإللتزام فً 

. النشرإطار آثار عقد
21 
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وهذا العقد الذي نشؤ صحٌحا ونافذا وبالتالً فإننا ال نحتاج إلى الرجوع إلى أي مصدر مادام هذا العقد موجودا 

. عتباره المصدر المباشر لهذا اإللتزامإوساري المفعول ب

حسن النٌة فً تنفٌذ العقود هو الذي ٌفرض هذا االلتزام ، وحسن النٌة فً هذا الصدد ٌتمثل  دأمبإلى جانب ذلك إنما 

التكتم  (أي المإلؾ)من خبلل القول أن األسرار التً تصل إلى علم المإلؾ وذلك من خبلل عمله أو بمناسبته ، علٌه 

علٌها وعدم اإلفصاح عنها حفاظا على مصالح الناشر ، وأخٌرا إن اإللتزام بسرٌة المعلومات ٌنشا حتى فً الحاالت 

التً ال ٌرد بشؤنها نص ، فالعقد ٌرتب هذا اإللتزام بذمة المإلؾ ، فلما كانت المعلومات تتسم بطابع السرٌة فان 

إفشاءها ٌإدي إلى اإلضرار بالناشر لذا ٌمكن القول أن مثل هذا اإللتزام ٌعتبر من مستلزمات العقد فطبٌعة هذا العقد 

تقضً بوجود هذا االلتزام كونه من العقود التً تقوم على الثقة واالعتبار الشخصً،فهو إذن من اإللتزامات اللصٌقة 

. بعقد التؤلٌؾ ٌتعٌن الوفاء به من قبل المإلؾ حتى ولو لم ٌرد بشؤنه نص فً العقد

لة البحث عن مصدر هذا اإللتزام أنه لما كان كشؾ سرٌة المعلومات قد ٌسبق مرحلة إبرام عقد ، مما ٌثٌر مسأبٌد 

نه ٌمكن القول بوجود التزام عقدي فً عدم إفشاء ما اطلع علٌه المإلؾ من معلومات ألن إفً مرحلة التفاوض ، ؾ

اطبلع المتفاوض على السر قد قام على أساس التراضً بٌن الطرفٌن ، إال أن الفقه اختلؾ فً تحدٌد طبٌعة هذا 

. نه عقد ؼٌر مسمىأالعقد ، فذهب جانب منه إلى اعتباره عقد ودٌعة ، بٌنما ٌرى آخرون 

نه لٌس كل ما ٌصل إلى المإلؾ من معلومات أثناء أ فٌبلحظ (موضوع العقد )أما عن المقصود بؤسرار المإلؾ 

إعداده للمإلؾ ٌعد واحدا من أسرار العقد ، وإنما ٌنبؽً فوق ذلك أن تكون هذه المعلومات ؼٌر معروفة لدى الكافة 

، أي ؼٌر معروفة على وجه الخصوص لدى منافسً الناشر ، ألنهم الوحٌدون الذٌن ٌمكن أن ٌحققوا المنافع إذا 

توصلوا إلٌها ، فهذه المعلومات التً تصل إلى علم المإلؾ أثناء عمله هً التً ٌنبؽً أال تكون معلومة لدى الؽٌر 

تلك المعلومات - موضوع العقد– لكً تعد سرا من أسرار العقد ، وعلٌه ٌمكن القول أن المقصود بؤسرار المإلؾ 

ؼٌر المعروفة لدى منافسً الناشر ، ألنهم المستفٌدون من كشؾ هذه المعلومات لذا ٌنبؽً أن تكون هذه المعلومات 

. ؼٌر معروفة لدى الؽٌر لكً تعد أسرارا ٌنبؽً المحافظة علٌها

ن تساإال ٌمكن أن ٌطرح فً هذا السٌاق عن النطاق الزمانً لئللتزام المتمثل بالحفاظ على سرٌة إومن جهة أخرى ؾ

المعلومات ، أي عن الفترة التً ٌنبؽً فٌها المحافظة على السرٌة أو ما قد ٌصل إلى المإلؾ من معلومات ، وهل 

. شمل كذلك ما بعد فترة التنفٌذ وانقضاء العقدتتشمل هذه الفترة تنفٌذ العقد أو أنها 

نبٌن أن اإللتزامات الناشبة عن العقود بصورة عامة ٌقتصر نطاقها من حٌث الزمان على المدة المحددة لتنفٌذ العقد ، 

. نقضت اإللتزامات الناشبة عنهإفمتى ما تم تنفٌذ العقد 

نتهاء تنفٌذ إولكن ال ٌإخذ ذلك على إطبلقه إذ تتصؾ بعض اإللتزامات بخصوصٌة تجعلها تؤبى اإلنقضاء بمجرد 

د وال ٌقتصر بًالعقد ، ولقد استقر الفقه الحدٌث على أن اإللتزام بالسرٌة فً العقود المهنٌة بصورة عامة ٌتصؾ بالتؤ

 من موجبات اإللتزام بالسرٌة هو حماٌة مصالح الناشر المادٌة نعلى مدة العقد المبرم بٌن الطرفٌن ، وذلك أل

. واألدبٌة ، وهذا األمر لن ٌتحقق إال إذا ظلت السرٌة مبلزمة للمعلومات التً بحوزة المهنً المتخصص إلى األبد

ن الفترة لتً ٌسري فٌها هذا اإللتزام ال تمتد فقط إلى فترة تنفٌذ العقد ، وإنما تشمل كذلك الفترة التً تلحق إوعلٌه ؾ

تنفٌذ العقد ، إذ ٌسال المإلؾ عن أي ضرر قد ٌصٌب الناشر فً حالة ما إذا خالؾ المإلؾ هذا االلتزام وقام بإفشاء 

متداد هذا اإللتزام إلى ما بعد انقضاء العقد فٌه حماٌة لمصلحة الناشر ، ذلك أن إالمعلومات بؤٌة طرٌقة كانت ، إذ أن 

عدم إفشاء أسرار العقد له أهمٌة كبٌرة بالنسبة لهذا األخٌر سواء أكانت العبلقة العقدٌة قابمة آم ال ، ما دام هذا 

.اإلفشاء ٌمكن أن ٌلحق به ضررا جسٌما
22

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. 78ٔفً اٌّهظغ اٌٍاتك،صػثك اٌؽ١ّك إٌّشاٚٞ ، /ق 22
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موضوع العقد ، ،وعلى ضوء المعطٌات سالفة الذكر ، نستطٌع القول أن التزام المإلؾ بعدم إفشاء أسرار المإلؾ 

، ٌمكن أن ٌوصؾ بؤنه التزام باإلمتناع عن  (ومن ضمنها المعلومات التً تصل إلى علمه استنادا إلى هذا العقد)

عمل وٌعد التزاما بتحقٌق نتٌجة مقتضاها عدم إفشاء أسرار البحث ، ألن إفشاء سرٌة هذه المعلومات تكفً إلثارة 

ن إ المإلؾ وبالتالً تحقق المسإولٌة العقدٌة فً جانبه ، ذلك أن الناشر عندما دخل بعبلقة عقدٌة مع المإلؾ ؾأخط

ن التزام المإلؾ إذلك كان مإسسا على الثقة التً وضعها فً هذا المإلؾ فؤطلعه على أسرار البحث ، لذلك ؾ

 ما ٌحقق الحماٌة المادٌة والمعنوٌة للناشر ألن عمله ه،وهوبالمحافظة على أسرار البحث أثناء العقد وبعد انقضاء

الضرر الذي سوؾ ٌصٌب الناشر من جراء اإلفشاء ومرتكز على بقاء المعرفة العلمٌة محتفظة بطبٌعتها السرٌة ، 

باألسرار هو فً األؼلب ؼٌر ممكن إصبلحه ، علٌه ٌنبؽً احترام هذا السر من قبل المإلؾ طٌلة فترة العقد وبعد 

. نتهاء الرابطة العقدٌةإ

 أثناء إبرام العقد أو حتى بعد إبرامه شرطا ٌقضً من المإلؾ اإللتزام بالمحافظة على النشركما أن تضمٌن عقد 

 تمكٌن الناشر للمإلؾ من إلىاألسرار التً تصل إلٌه نتٌجة بحثه لدى الناشر ٌعد أمرا مقبوال ، هذا باإلضافة 

حد دعابم أالحصول على المعلومات التً قد ٌكون بعضها سرٌا ٌعبر عن الثقة التً ٌولٌها الناشر للمإلؾ التً تعد 

 الذي ٌتمٌز بكونه عقدا قابما على اإلعتبار الشخصً، وٌتعٌن على المإلؾ أن ٌكون أهبل لهذه الثقة لنشرعقد ا

 .لتزامه بعدم إفشاء هذه المعلومات للؽٌرإب
23

 

نه قد تإدي عملٌة إفشاء األسرار من قبل المإلؾ إلى نشوء المسإولٌة الجنابٌة بحقه إذا ما توافرت أركانها  أكما 

وٌعرؾ الفقه الجنابً جرٌمة إفشاء األسرار بؤنها كشؾ عن واقعة لها صفة السر صادر ممن علم بها بمقتضى 

  .مهنته ومقترن بالقصد الجنابً

 301إذ تنص المادة ،وتعتبر هذه الجرٌمة من الجرابم الواقعة على األشخاص ، وتناولها قانون العقوبات الجزابري 

جمٌع األشخاص ............ دج 5000 إلى 500ٌعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبؽرامة من )منه 

فشوها فً ؼٌر الحاالت أالمإتمنٌن بحكم الواقع أو المهنة أو الوظٌفة الدابمة أو المإقتة على أسرار أدلً بهم إلٌها و

(.........التً ٌوجب علٌهم فٌها القانون إفشاءها وٌصرح لهم بذلك
24

 

وتقوم هذه المسإولٌة على أركان ثبلثة ، أولها ركن مادي ٌقوم على وجود سر معٌن تم إفشاإه ، وثانٌها صفة 

خاصة فً الجانً هً أن ٌكون ذا مهنة معٌنة ، فهذه الجرٌمة ال ٌرتكبها أي شخص بل شخص ذو صفة مستمدة من 

نوع المهنة التً ٌمارسها ، أما الركن الثالث وهو الركن المعنوي لجرٌمة إفشاء األسرار فٌتمثل بالقصد الجنابً على 

اعتبار أن هذه الجرٌمة هً من الجرابم العمدٌة ، والقصد المطلوب فً هذه الجرٌمة هو القصد العام ، وٌتعٌن أن 

.ٌعلم المتهم بؤن للواقعة صفة السر وأن تتجه إرادة المتهم إلى فعل اإلفشاء والى النتٌجة التً تترتب علٌه
25
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. 154، صج، قْٚ ؽثؼح، قْٚ 1ٌٓػثك هللا ١ٌٍّاْ، شهغ لأْٛ اٌؼمٛتاخ، اٌمٍُ اٌؼاَ، قان اٌٙكٜ ٌٍٕشه، ػ١ٓ ١ٍٍِح ، اٌعىائه، ض25



 -13-  

 

 . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ النظام القانونً لعقد النشرــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: الفصـل األول 

 

 .التزامات الناشر: المطلب الثانً 

 

ن التزامات الناشر ٌمكن حصرها فً التزام ربٌسً هو إإذا كنا قد تناولنا فً المطلب السابق التزامات المإلؾ ، ؾ

عتماد عقد التؤلٌؾ على تخصص المإلؾ وكفاءته العلمٌة إدفع المقابل النقدي لقاء الحصول على المإلؾ ، كما أن 

هو الذي كان وراء سعً الناشر له ، إال أن ذلك لن ٌتحقق إال بتعاون الناشر معه ، وهذه الخصوصٌة فرضت 

التزاما آخر على الناشر وهو ما ٌوصؾ بواجب التعاون ، فضبل عن اإللتزام بعدم اإلعتداء على الحقوق المقررة 

: للمإلؾ ، وهذا ما سنبحثه فً ثبلثة فروع وذلك كاآلتً

 

. اإللتزام بدفع المقابل: الفرع األول 

 

ن االتفاق الخالً من األجر ما هو إال جزء من مرحلة إن اإللتزام بدفع األجر ٌعد من أهم ممٌزات عقد التؤلٌؾ ، وإ

تفاوض سابقة على وجود العقد ، وهذا األمر مرده إلى أن عقد التؤلٌؾ ٌدرج ضمن العقود المحددة األداءات إذ ٌنبؽً 

نعدام األجر ٌنفً عن عقد التؤلٌؾ صفة المقاولة إن إأن ٌعرؾ كل طرؾ فٌه مقدار ما ٌلتزم به وما ٌحصل علٌه ، و

. وٌجعله ٌندرج فً سٌاق ما ٌسمى فً الفقه الحدٌث بعقود الخدمة المجانٌة

 من األمر 1 فقرة95وذلك بنصه فً المادة  (المكافؤة ب)وقد اصطلح المشرع الجزابري على اإللتزام بدفع المقابل 

. (ٌتعٌن على الناشر أن ٌدفع للمإلؾ المكافؤة المتفق علٌها مع مراعاة أحكام هذا األمر)نه أ على 03/05

محسوبة بالتناسب مع الستثناء المكافؤة إب (المإلؾ، والناشر)أما عن قٌمة المكافؤة تركها المشرع لحرٌة األطراؾ 

إذا كانت المكافؤة محسوبة بالتناسب مع اإلٌرادات )نه أ من نفس األمر على 2 فقرة 95اإلٌرادات حٌث نصت المادة 

 من سعر بٌع نسخ المصنؾ للجمهور ، وهذا فضبل عن أٌة عبلوة %)10)فٌنبؽً أال تقل عن نسبة عشرة فً المابة 

. محتملة تمنح مصنؾ لم ٌسبق نشره

ؼٌر أنه ٌمكن مإلؾ أي دعامة بٌداؼوجٌة مستعملة لحاجات التعلٌم والتكوٌن الحصول على مكافؤة ال تفوق نسبة 

. من سعر بٌع المصنؾ للجمهور(%5)خمسة فً المابة 
26

 

وبخصوص تحدٌد زمان دفع األجر ومكانه فإننا نرى إمكانٌة الرجوع إلى األحكام العامة فً القانون المدنً عموما 

وأحكام عقد المقاولة خصوصا لتقارب عقد التؤلٌؾ مع عقد المقاولة ، فالناشر ٌلتزم بدفع األجر إلى المإلؾ فً 

الوقت الذي اتفقا علٌه فً العقد ، أما إذا لم ٌتم اإلتفاق على تحدٌد هذا الوقت فٌحدد عندبذ استنادا إلى ما ٌقرره 

ن المإلؾ ٌستحق إنه فً حالة ؼٌاب اإلتفاق وانعدام العرؾ ؾإالعرؾ فً المهنة التً ٌمارسها المإلؾ ، وعموما ؾ

. إلى الناشر– موضوع العقد – األجر عند تسلٌم المإلؾ 

وٌلتزم الناشر بدفع األجر فً المكان الذي اتفق علٌه مع المإلؾ ، وفً حالة ؼٌاب هذا االتفاق فٌكون مكان الوفاء 

. فً موطن الناشر أو فً المكان الذي بوجد فٌه محل أعماله إذا كان االلتزام متعلقا بهذه األعمال

وانطبلقا من وصؾ عقد التؤلٌؾ بؤنه عقد رضابً ، لذا فإن تحدٌد األجر ٌتم باتفاق الطرفٌن ، وذلك من خبلل تحدٌد 

األجر بمبلػ إجمالً قبل تنفٌذ العقد ٌلزم الناشر بدفعه حال قٌام المإلؾ بتنفٌذ التزامه بتقدٌم المإلؾ ، وعلٌه فالمإلؾ 

ٌستحق هذا األجر اإلجمالً من دون أن ٌرتبط هذا األجر بمقدار الجهد الذي ٌبذله المإلؾ فً إعداد المإلؾ أو حتى 

.الوقت الذي ٌستؽرقه فً ذلك
27
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نه ٌلتزم بدفع األجر المتفق علٌه من دون أن ٌكون للمإلؾ الحق فً طلب زٌادة هذا األجر بحجة إأما الناشر ؾ

تضاعؾ الجهد المبذول أو زٌادة الوقت المهدور فً إعداد المإلؾ ، وٌبلحظ أن هذه القاعدة لٌست عامة إذ ٌستطٌع 

 أدى إلى زٌادة أالمإلؾ ، إستنادا إلى أحكام عقد المقاولة ، أن ٌطالب بزٌادة األجر ، إذا كان الناشر قد ارتكب خط

نهٌارا تاما إنهار التوازن االقتصادي بٌن التزامات كل من المإلؾ والناشر إالجهد المبذول أو الوقت المهدور ، أو 

. بسبب حوادث لم تكن فً الحسبان وقت التعاقد

وتجدر اإلشارة إلى أن تحدٌد األجر إجماال ال ٌمنع فً الواقع من أن ٌتفق الطرفان على أن ٌقوم الناشر بدفع جزء 

ن ٌتفقا على تحدٌد األجر على شكل أقساط دورٌة أمن هذا األجر مقدما والجزء المتبقً عند انتهاء تنفٌذ العقد ، و

. طٌلة فترة تنفٌذ العقد

ن القضاء فً بعض الحاالت قد إتفاق طرفٌه ؾإٌبدو أنه إذا كان األصل فً عقد التؤلٌؾ أن ٌتم تحدٌد األجر فٌه ب

ٌتدخل فً تحدٌد هذا األجر ، ومن هذه الحاالت الفرضٌة التً ٌؽفل فٌها المتعاقدان تحدٌد أجر المإلؾ أو فً حالة 

 حول مقداره ، وٌمكن أن ٌعتمد القاضً على األسس المعتمدة فً عقد المقاولة فً تحدٌد األجر ، وعلٌه إختبلفهما

 على عنصرٌن ربٌسٌن هما قٌمة العمل الذي قام به المإلؾ وما تكبده من باإلعتمادن تحدٌد أجر المإلؾ سٌتم إؾ

فقات فً إنجازه ، وتسترشد المحكمة المختصة بوجه خاص بالعرؾ الجاري فً المهنة التً ٌمتهنها المإلؾ فً ن

،تحدٌد قٌمة العمل
28

.  حالة عدم تحدٌد أجر المإلؾ فً عقد النشر03/05 ولم ٌتضمن األمر 

 .اإللتزام بالتعاون: الفرع الثانً 

ن البحث هو فً الحقٌقة وضع إمما ال شك فٌه أن إبرام عقد التؤلٌؾ كان لؽاٌة فً نفس الناشر ٌبتؽً قضاءها ، و

ن من الضروري أن ٌكون المإلؾ على علم تام بؤبعاد  وأهداؾ الناشر إالحل لمشكلة تعترض سبٌل الناشر ، لذا ؾ

ومشاكله فً الموضوع المطروح أمامه للبحث لكً ٌتسنى له أداء مهمته على أتم وجه ، من هنا برزت أهمٌة 

اإللتزام بالتعاون فً إطار عقد التؤلٌؾ ، والذي ٌعد من اإللتزامات ذات الطبٌعة الخاصة التً تفرضها خصوصٌة 

هذا العقد ، تلك الخصوصٌة النابعة من جوهرٌة العقد المعتمدة على الجهد الذهنً واإلبداع الفكري والكفاءة العلمٌة 

. للمإلؾ المتخصص

واآلن لنا أن نتساءل ما هو مضمون هذا اإللتزام وهل ٌعد التزام بتحقٌق نتٌجة أم التزام ببذل عناٌة ونتساءل أٌضا 

عن طبٌعة ذلك االلتزام وهل التزام إرادي أم التزام قانونً ، وأخٌرا ما هو الجزاء المترتب على اإلخبلل به ؟، نجٌب 

 :على هذه التساإالت فً ثبلث فقرات على النحو اآلتً

 

. مضمون اإللتزام بالتعاون:أوال

ٌلتزم الناشر بالقٌام بما هو ضروري لكً ٌنفذ المإلؾ العمل المكلؾ به ، بما ٌتفق وظروؾ كل عقد على حدى ، 

فالمإلؾ ٌنتظر التعاون من الناشر حتى ٌمكنه الوقوؾ على العقد المراد إبرامه سواء من ناحٌة شروطه أو أوصاؾ 

ٌجابً منذ لحظة بدء إالشًء محله أو مدى سعة التعهدات المتبادلة الناشبة عنه ، وهذا ٌعنً أننا بصدد التزام 

المفاوضات العقدٌة التمهٌدٌة ، من خبلل إحاطته علما بكافة تفصٌبلت العقد المراد إبرامه ، فواجب التعاون هو دعوة 

للمشاركة بٌن المتعاقدٌن فً تنفٌذ العقد من خبلل التزام الناشر بإعطاء معلومات معٌنة ، السٌما بالنسبة للعقود 

المستمرة ، وٌتحقق ذلك من خبلل تقدٌم كافة البٌانات التً تجعل المإلؾ ٌقؾ على حقٌقة المشكلة وٌنبؽً أن تكون 

هذه البٌانات تتسم بالصدق من واقع المستندات التً بٌن ٌدٌه ، وٌقع على الناشر عبء إثبات وفابه بهذا اإللتزام 

ما ٌطلب منه ، ولكن علٌه أن ٌقوم باإلستعبلم الناشر بل إن هذا اإللتزام ال ٌقتصر الوفاء به على مجرد أن ٌقدم 

وٌتحرى من المإلؾ عن النقاط التً ٌمكنه أن ٌدلً بها وٌتعاون ٌصددها معه بما لدٌه من مستندات ٌمكن تقدٌمها 

. تساهم فً عمل المإلؾ

ٌجب على الناشر أن ٌظهر فً كل نسخة من نسخ المصنؾ إسم ) على أنه 03/05 من األمر 92ونصت المادة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 .9ق ٔظ١ه طثان ٌفرٗ ، ٔفً اٌّهظغ ص-28



 -15-  

 

 .  النظام القانونً لعقد النشرـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ:الفصـل األول 

. ( المإلؾ أو إسمه المستعار مالم ٌكن ثمة اشتراط إؼفال

.(ٌتعٌن على الناشر أن ٌستنسخ المصنؾ وٌوزعه وٌضمن توفره) من نفس األمر على انه 94ونصت المادة 
29

 

ن هذا االلتزام ٌعد التزاما بنتٌجة ، ومن ثم فالمإلؾ ال ٌكون إوفً ضوء هذا التؤكٌد لواجب الناشر بالتعاون ، ؾ

شر لم ٌسهم باٌجابٌة نحو تحقٌق الحل المرضً والذي ٌتحقق من خبلل الهدؾ امسإوال عن فشل البحث إذا كان الن

نه ٌفترض خطؤ الناشر بمجرد عدم تحقق النتٌجة المتمثلة بتقدٌم المعونة البلزمة إالمنشود من البحث ، وبالتالً ؾ

. للمإلؾ وعلٌه ٌقع عبء إثبات وجود السبب األجنبً لٌمنع المسإولٌة عنه

  .طبٌعة اإللتزام بالتعاون: ثانٌا

ال ٌقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فٌه ، ولكن ٌتناول أٌضا ما هو من مستلزماته ، وفقا للقانون والعرؾ 

والعدالة ، فللقاضً وفقا لهذه القاعدة العامة أن ٌضٌؾ إلى مضمون العقد ما ٌقضً به القانون أو العرؾ أو العدالة 

فً إطار المبدأ العام الذي ٌقضً بضرورة تنفٌذ العقود بطرٌقة تتفق مع حسن النٌة مراعٌا فً ذلك المرؼوب فٌه 

جتماعً ٌهدؾ إلى حماٌة الفرد وتحقٌق التوازن بٌن المصالح المختلفة ، وٌتعٌن من ثم إجتماعٌا ألن القانون نظام إ

على القاضً أن ٌقدر ما إذا كان إضافة التزام إلى مضمون العقد ٌحقق تنظٌما أفضل للعبلقات بٌن طرفٌه ، وبعد 

االلتزام بالتعاون من تلك االلتزامات التً وان لم ٌنص علٌها صراحة فً العقد فان للقاضً أن ٌضٌفها إلٌه إما تنفٌذا 

لنص فً القانون أو إقرارا للعرؾ أو العتبارات العدالة وذلك فً إطار ما ٌقتضٌه حسن النٌة فً تنفٌذ العقود وما 

. ٌنبؽً أن ٌتوفر من ثقة بٌن المتعاقدٌن

وسواء أكان نص القانون أو العرؾ أو اعتبارات العدالة وراء إضافة اإللتزام بالتعاون إلى العقد فإنه ٌعد من 

. مستلزماته وٌلتزم المتعاقدان به كما ٌلتزمان بما ورد فٌه صراحة ، أي أن االلتزام بالتعاون التزام عقدي إرادي

. جزاء اإلخالل باإللتزام بالتعاون: ثالثا

  بٌنا فٌما سبق أن اإللتزام بالتعاون التزام عقدي ٌتعٌن على المدٌن به فً العقد أن ٌنفذه على الوجه المتفق علٌه أو 

عن عدم تنفٌذه ،  (الناشر)أن ٌسال المدٌن  (المإلؾ)حسبما ٌقضً القانون ، أو العرؾ ، أو العدالة ، وإال كان للدابن 

وتقوم مسإولٌة هذا األخٌر عنه ما لم ٌثبت رجوعه إلى سبب أجنبً ال ٌد له فٌه فٌحكم علٌه بتعوٌض الضرر الذي 

. لحق المإلؾ نتٌجة له

– بصفة عامة – لتزام ناشا عن العقد ، وٌلزم لقٌام المسإولٌة العقدٌة إفالمسإولٌة العقدٌة هً جزاء اإلخبلل بتنفٌذه ك

توافر أركانها الثبلثة الخطؤ العقدي والضرر وعبلقته السببٌة ، وٌستحق المإلؾ تعوٌضا عن الضرر الذي لحقه من 

. عدم تنفٌذ الناشر إللتزامه كلٌا أو جزبٌا أو من تؤخره فً تنفٌذه

ولكن المسإولٌة العقدٌة لٌست الجزاء الوحٌد لئلخبلل بهذا اإلالتزام وخاصة نحن أمام عقد ملزم للجانبٌن بل ٌضاؾ 

لتزامه أن ٌطلب فسخ العقد لتنحل الرابطة القانونٌة ، التً ولدها إإلٌها جزاءات أخرى ، كحق المتعاقد اآلخر ب

 شرط جزابً ٌقضً لمصلحة النشرنحبللها من التزاماته الناشبة عنه فً جانبه ، كما أنه قد ٌتضمن عقد إوٌتخلص ب

. المإلؾ جزاء إخبلل الناشر بالتزامه بالتعاون

 .التزام الناشر بعدم اإلعتداء على الحقوق المقررة للمؤلف: الفرع الثالث

ٌرجع مصدر هذا اإللتزام إلى قانون حماٌة حق المإلؾ والذي ٌقرر للمإلؾ فً حالة توفر شروط الحماٌة حقوقا 

، مما ٌفرض واجبا تجاه الكافة باحترام هذه الحقوق وعدم اإلعتداء  (المإلؾ)أدبٌة وأخرى مالٌة على المصنؾ 

 (الناشر)ن على المتصرؾ له إعلٌها ، ولما كان من الجابز قانونا للمإلؾ التصرؾ بالحقوق المالٌة دون األدبٌة ، ؾ

اإللتزام ضمن نطاق هذا التصرؾ وهو ما تقرره القواعد العامة فً القانون المدنً ، وترتب المسإولٌة على 

اإلخبلل به ، وفضبل عن ذلك تضمنت التشرٌعات المتعلقة بحماٌة حق المإلؾ جزاءات خاصة فً حالة اإلعتداء 

على الحقوق المقررة للمإلؾ 
30

، مما ٌستدعً بٌان مضمون التزام الناشر بعدم اإلعتداء على الحقوق المقررة 

 .للمإلؾ فً فقرة أولى ، واستعراض الجزاءات التً تترتب على اإلخبلل بذلك فً فقرة ثانٌة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 . اٌّرؼٍك تؽمٛق اٌّإٌف ٚاٌؽمٛق اٌّعاٚنج، ٚاٌرٟ ٔظرا ػٍٝ تؼغ اٌرىاِاخ إٌاشه03/05 ِٓ االِه 94 92ٚأظه اٌّاقذ١ٓ - 29
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. مضمون اإللتزام بعدم اإلعتداء على الحقوق المقررة للمؤلف: أوال 

 

ٌختلؾ مضمون هذا اإللتزام باختبلؾ الحقوق محل اإلعتداء ، باعتبار أن من ؼٌر الجابز التصرؾ بالحقوق األدبٌة 

لكونها حقوق لصٌقة بالشخصٌة وؼبر قابلة للسقوط أو التقادم ، مما ٌعنً عدم جواز المساس بؤي من هذه الحقوق ، 

كون من الجابز تبدفع أي اعتداء علٌها ، أما الحقوق المالٌة ؾ– ورثته من بعده و– لؾ وحده إوال ٌتمتع سوى الم

ن واجب عدم اإلعتداء على حقوق المإلؾ ٌنحصر على الحقوق ؼٌر المتنازل عنها إ التصرؾ فٌها للؽٌر ، ؾاقانون

. أو ؼٌر المرخص بها للؽٌر

 الحق بعدم االعتداء على الحقوق المالٌة ضمن مدة سرٌان الحماٌة القانونٌة ، إذ بانقضاء هذه المدة تدخل ٌتؤطركما 

فً الملك العام وٌصبح معها استؽبلل المإلؾ مالٌا مباحا للكافة من - حقوق استؽبلل المإلؾ مالٌا– الحقوق المالٌة 

عتداء على حقوق المإلؾ ، إدون الحاجة إلى الحصول على موافقة المإلؾ أو ترخٌصه ، ومن دون أن ٌشكل ذلك 

كما لٌس بالضرورة أن ٌقتصر الحق بدفع االعتداء على الحقوق المالٌة على المإلؾ وحده ، وإنما ٌنتقل هذه الحق ، 

. فً حالة التنازل عن حقوق االستؽبلل المالً ، إلى المتنازل له

: ومن المفٌد أن نشٌر إلى صور االعتداء على الحقوق األدبٌة والمالٌة تباعا

 تتمثل أؼلب صور اإلعتداء على الحقوق األدبٌة المقررة للمإلؾ ، بقٌام الؽٌر :صور االعتداء على الحقوق األدبٌة

بنشر المإلؾ قبل أن ٌقرر المإلؾ نشره ، وأن تتم عملٌة النشر بصورة تختلؾ عن تلك التً عٌنها المإلؾ ، ووفقا 

لهذا الؽرض ٌكون هناك اعتداء على حق االستؽبلل المالً للمإلؾ فضبل عن االعتداء على حق تقرٌر طرٌقة نشر 

ن من ؼٌر الجابز لورثته أو المتنازل له عن حقوق إالمإلؾ كذلك إذا حدد المإلؾ موعدا للنشر قبل وفاته ؾ

نه ٌمتنع إاإلستؽبلل المالً  نشر المإلؾ قبل انقضاء ذلك الموعد ، وفٌما ٌتعلق بحق المإلؾ فً نسبة مإلفه إلٌه ، ؾ

والخلؾ الخاص اإلدعاء بنسبة هذا المإلؾ إلٌهم ، ومن األمثلة على – الخلؾ العام – على الؽٌر بما فٌهم الورثة 

ذلك أٌضا قٌام الؽٌر باستنساخ أجزاء من المإلؾ واالعتماد علٌها إلعداد بحث جدٌد ونسبته إلٌه ، إذ نكون فً هذه 

 .ستنساخ ، أو تحوٌر البحثإالحالة أمام اعتداء على الحق بنسبة البحث لباحثه األصلً ، واعتداء على الحق ب

نها أوبموجب حق المإلؾ فً احترام كٌان بحثه ، فانه ٌمتنع على الؽٌر المساس بهذا البحث بؤي طرٌقة من ش

نه ٌمتنع عن إاإلساءة إلى سمعة المإلؾ الفكرٌة أو اإلبداعٌة ، وإذا ما تنازل المإلؾ عن حقوق استؽبلل البحث ؾ

فً المإلؾ إال إذا كان مصرحا له بذلك من قبل – بالحذؾ أو باإلضافة –إجراء أي تعدٌل  (الناشر)المتنازل له  

 .المإلؾ

ولما كان من حق المإلؾ سحب بحثه من التداول إذا طرأت أسباب أدبٌة خطٌرة أو بإدخال تعدٌبلت جوهرٌة علٌه ، 

ن من ؼٌر الجابز لمن آلت إلٌه حقوق استؽبلل هذا المإلؾ أن ٌمتنع عن السماح بذلك ، والسٌما إذا عرض إؾ

.المإلؾ علٌه التعوٌض الذي تقدره المحكمة
31

 

قد بٌنا فً هذا المبحث أهم اإللتزامات التً ٌتحملها طرفا عقد النشر أي كل من المإلؾ والناشر ونخلص للقول أن 

 المتعلق بحقوق المإلؾ والحقوق المجاورة لم ٌتضمن كل األعباء التً تقع على طرفاه وخاصة 03/05األمر 

 .التزامات المإلؾ إال أن جانب من الفقه سد هذا النقص و استنباط هذه االلتزامات من خبلل خصوصٌات عقد النشر

 

 

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 11 إلى 10 من ٔظ١ه طثان ٌفرٗ ، ٔفً اٌّهظغ ص/ ق - 31
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. (عقد النشر االلكترونً)النشر الحدٌث : المبحث الثالث 

 

تؤثر قطاع النشر ، كسابر القطاعات بالثورة المعلوماتٌة ، إذ أضحى معظم الناشرٌن اإلعتٌادٌٌن ٌتلقون طلبات لنشر 

لكترونٌا فقد نشؤت تقنٌات حدٌثة طورت النشر كالتوزٌع اإللكترونً ، إوتوزٌع وتسوٌق بعض العناوٌن الخاصة بهم 

موقع الوٌب ، والطباعة وفق الطلب ، وؼٌرها من التقنٌات الحدٌثة ، وكذلك ، أثر هذا التطور  عبر والنشر

التكنولوجً على النشر االعتٌادي ، إذ أصبح العدٌد من الناشرٌن أو الموزعٌن ٌعتمدون سٌاسة بٌع منشوراتهم 

. الورقٌة وؼٌرها على مواقعهم االلكترونٌة ، وقبض ثمنها بواسطة البطاقات المصرفٌة

ن أوالجدٌر ذكره أن صناعة النشر اإللكترونً ، تعتبر جزءا ال ٌتجزأ من هذه الثورة الرقمٌة العالمٌة بخاصة و

معظم ما ٌتم نشره على صفحات الوٌب له طابع نشر الكترونً ، مما ٌتٌح آفاق جدٌدة للناشرٌن ، وحتى الهواة ، لذا 

. نرى أن النشر االلكترونً قد شهد مإخرا تهافتا لم ٌسبق له مثٌل فً دنٌا النشر بشكل عام

والنشر االلكترونً لٌس عملٌا إال وسٌلة جدٌدة لتناقل المعلومات ونشرها ، هذه المعلومات التً تناقلتها أجٌال عدٌدة 

 .الذي أصبح ٌسمى النشر التقلٌدي (الطباعً)بوسابل عدة كان آخرها النشر الورقً 

عالم التكنولوجٌا ٌعتبر سهبل ، ونرى الٌوم ، أن معظم اآلثار اإللكترونٌة من كتب  (الكتاب )ن دخول إأما عملٌا ، ؾ

وموسوعات لٌست إال نسخا الكترونٌة لمصنفات ورقٌة نشرت بالشكل اإلعتٌادي سابقا ، وذلك ٌبقى ممكنا إما بشكل 

 ؼٌر المكلفة ، وإما بإنشاء برنامج ٌحوي قاعدة معلومات متطورة (scanning)ستخدام تقنٌة إسهل ؼٌر معقد ك

، إن الكثٌر (search engines) ومحركات البحث المتطورة (hyperlinks)مبنٌة على الربط بٌن النصوص 

 ، لدٌهم مواقع على (kluwer، lexis، nexis ،dalloz)من الناشرٌن بخاصة المتخصصٌن بالحقوق أمثال 

.االنترنت تنشر من خبلله الكثٌر من المعلومات منها ما هو مجانً ومنها ما هو لقاء بدل
32

 

 وربما لهلم ٌورد التشرٌع الجزابري وال التشرٌعات المقارنة تعرٌفا أما بخصوص مفهوم عقد النشر اإللكترونً 

 تنظمه ، وتصدى الفقه لهذه النقطة من خبلل أحكامٌرجع هذا أساسا لحداثة هذا العقد وتشعبه وعدم اإلستقرار على 

:   بٌانهاواآلتًالتعارٌؾ التً قدمها 

اإلعتماد على التقنٌات الحدٌثة وتقنٌات اإلتصاالت بعٌدة )بؤنه عرؾ أبو بكر محمود الهوش النشر اإللكترونً فً

.(فً جمٌع الخطوات التً تنطوي علٌها عملٌات النشر المدى
33

 

ٌٌَّن، هما وفٌه ،النشر االلكترونً الموازي :  وٌقسم الباحث عبد اللطٌؾ صوفً النشر اإللكترونً إلى نوعٌن ربٌس

ٌُنَتج نقبلً عنها وٌوجد إلى  ٌكون النشر اإللكترونً مؤخوذاً عن النصوص المطبوعة والمنشورة وموازٌاً لها، أي أنَّه 

وفٌه ال ٌكون النشر عن نصوٍص مطبوعة، بل ٌكون إلكترونٌاً صرفاً، وال ، والنشر اإللكترونً الخالص ،جانبها

.ٌوجد إال بالشكل اإللكترونً
34

 

ٌمكن و ، وما ٌرتبط به من مسابل قانونٌة أصبح ٌمثل فصبلً متمٌزاً من فصول القانون المعاصرالنشر االلكترونًو

، وفً مقدمة ذلك حماٌة الحٌاة الخاصة . تسمٌته بالتنظٌم القانونً للتعامل مع اإلنترنت وعن طرٌق اإلنترنت

.  فً مجال اإلنترنتعقد النشروحماٌة 

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 
 1صwww.saderlaw.comنأٟ ظٛوف طاقن، إٌشه االٌىرهٟٚٔ، ِماي اٌىرهٟٚٔ فٟ اٌّٛلغ -  32
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وقد ٌذهب ؼٌر المتخصص فً القانون إلى أن اإلنترنت ٌستوجب استصدار قانون لحماٌة حق المإلؾ إذا تعجز 

 فهل ٌوجد فراغ قانونً بصدد حماٌة ،القوانٌن السابقة عن مواجهة الوضع الذي ترتب على وجود اإلنترنت

 كاؾ لحماٌة  ٌحكم القرٌة الكونٌة المعلوماتٌة الذيقانونًالنظام ال وهل اإلنترنت؟، المنشورة على شبكة المصنفات

. ، هذا ما سنتناوله بالدراسة فً هذا المبحثالمنشورات الرقمٌة

تنظٌم حق المإلؾ بصفة عامة ٌقوم على التوفٌق بٌن مصلحة المإلؾ الذي ٌجب أن ٌحصل على المقابل المادي إن 

المجزي إلنتاجه الذهنً وذلك لتشجٌع وإثراء اإلنتاج األدبً والثقافً، ومصلحة مستخدمً المصنفات الذٌن ال ٌجب 

.أن ٌتحملوا أعباء كبٌرة للحصول على المعلومات
35

 

وٌثور التساإل عما إذا كان اإلنترنت ٌؽٌر من معطٌات المشكلة أم ٌبقى علٌها، فاإلنترنت ٌسهل إلى حد كبٌر النسخ 

والنشر ؼٌر المؤذون به، وهذا ٌدعو إلى القول بضرورة التشدد فً حماٌة المإلؾ، كلما ازداد الخطر وكلما دعت 

الحاجة إلى تدعٌم الحماٌة، ولكن مقابل ذلك فإن اإلنترنت ٌساعد على االنتشار بحٌث ٌصل المصنؾ إلى أعداد 

ضخمة من المستخدمٌن، وهنا ٌثور التساإل عما إذا كان ذلك ٌبرر تقٌٌد حق المإلؾ لمصلحة المستخدمٌن، 

فاإلنتشار الضخم المصنؾ عبر كافة أنحاء العالم، والذي لم ٌكن ٌحلم به أي مإلؾ، أال ٌستوجب فً المقابل تقٌٌد 

.حقوق المإلؾ لمصلحة مستخدمً المصنؾ
36

 

ستثناء الدعامة التً ٌنشر إوعقد النشر االلكترونً ال ٌختلؾ فً مفهومه وخصابصه وآثاره عن عقد النشر التقلٌدي ب

فٌها المصنؾ ، فعقد النشر التقلٌدي ٌكون اإلستنساخ باستعمال الورق ، بٌنما ٌتم النشر اإللكترونً باستعمال شبكة 

. االنترنت

وسندرس فً مطلب أول شروط حماٌة عقد النشر االلكترونً، وفً مطلب ثان أحكام الحماٌة أو الحقوق التً 

 .لطرفً عقد النشرٌقررها القانون 

 

 .شروط حماٌة عقد النشر االلكترونً: المطلب األول

 

ٌجب لحماٌة أي مصنؾ أن ٌكون مشموالً بالحماٌة، وأن ٌكون مبتكراً، ومإلؾ هذا المصنؾ هو الذي ٌتمتع 

. ؟  عبر اإلنترنت المنشورةبالحماٌة، فهل تتوافر هذه الشروط وكٌؾ تتوافر بالنسبة للمصنفات
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 .إلى المصنفات الرقمٌةلعقد النشر متداد الحماٌة القانونٌة إ: الفرع األول

 

 على أنه 1996والمعتمدة فً سنة  (wipoالوٌبو،)تنص الماة الرابعة من معاهدة المنظمة العالمٌة للملكٌة الفكرٌة 

عتبارها مصنفات أدبٌة فً معنى المادة الثانٌة من اتفاقٌة برن، وتطبق تلك إتتمتع برامج الحاسوب بالحماٌة ب"

 وتنص المادة الخامسة على أنه تتمتع ،الحماٌة على برامج الحاسوب أٌاً كانت طرٌقة التعبٌر عنها أو شكلها

بتكارات فكرٌة بسبب إمجموعات البٌانات أو المواد األخرى بالحماٌة بصفتها هذه أٌاً كان شكلها إذا كانت تعتبر 

.ختٌار محتوٌاتها أو ترتٌبهاإ
37

 

 المتعلق بحقوق المإلؾ والحقوق المجاورة على أنه تشمل الحماٌة 03/05ونصت المادة الرابعة من األمر 

مصنفات الحاسب اآللً من برامج وقواعد بٌانات وما ٌماثلها من  )المنصوص علٌها فً قانون حق المإلؾ

(مصنفات
38

مجموعة تعلٌمات معبر عنها بؤي لؽة أو رمز ومتخذة أي شكل من ) وتعرؾ برنامج الحاسب بؤنه ،

األشكال ٌمكن استخدامها بطرٌق مباشر أو ؼٌر مباشر فً حاسب ألداء وظٌفة أو الوصول إلى نتٌجة سواء كانت 

أي )و المقصود بقاعدة البٌانات ،(هذه التعلٌمات فً شكلها األصلً أو فً أي شكل آخر تتحول إلٌه بواسطة الحاسب

تجمٌع متمٌز للبٌانات ٌتوافر فٌه عنصر اإلبتكار أو الترتٌب و أي مجهود شخصً ٌستحق الحماٌة وبؤي لؽة أو 

، وقد ٌشمل عقد النشر (رمز وبؤي شكل من األشكال ٌكون مخزناً بواسطة حاسب وٌمكن استرجاعه بواسطته أٌضاً 

هنا على قاعدة بٌانات ضخمة تتؤلؾ من آالؾ عناوٌن الكتب التً سبق وأن تم نشرها ورقٌا وهذا ما ٌصطلح علٌه 

 .بالمكتبة االلكترونٌة ، وعلى الناشر أو الناشرٌن أن ٌحصلوا على تصارٌح كتابٌة بالنشر فً الوسط الرقمً

تخذته وأٌاً كانت وسٌلة توصٌلها للؽٌر حتى ولو إوهكذا فإن المصنفات المبتكرة ٌحمٌها القانون أٌاً كان الشكل الذي 

عتبارها من المصنفات األدبٌة إ وتمتد الحماٌة ب،كانت رقمٌة، فهً جمٌعاً تدخل فً إطار مصنفات الحاسب اآللً

 أن ٌنشر المصنؾ الكترونٌا فعلٌه أن الناشر وأرادبرم مإلؾ مع ناشر عقد نشر ورقً أ إذانه أوٌترتب على هذا 

. (عقد النشر االلكترونً)ٌبرم عقد نشر جدٌد ٌصطلح علٌه 

 إمكانٌة تمثٌل المعلومات اوٌقصد به( multi-media)وفٌما ٌتعلق بالمصنفات التً تتمثل فً وسابط متعددة 

ستخدام أكثر من نوع من الوسابط مثل  الصوت والصورة وٌتمٌز هذا المصنؾ بمزج عدة عناصر، نص، إب

صورة، صوت وتفاعلها معاً عن طرٌق برنامج من برامج الحاسب، وٌمكن تسوٌقها تجارٌاً عن طرٌق دعامة مادٌة 

 فإن تلك المصنفات تحمٌها ، أو ٌتم توزٌعها عن طرٌق خط اإلتصال على شبكة اإلنترنت،((CD-Romمثل 

القواعد العامة فً حماٌة المصنفات األدبٌة دون حاجة ألن نخوض فً تحدٌد مدى اعتبارها من برامج الحاسب أو 

من قواعد البٌانات 
39
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. ضرورة أن ٌكون المصنف مبتكراًا : الفرع الثانً

 

 أن المإلؾ قد خلع علٌه شٌباً ٌتبٌنٌشترط لحماٌة المصنؾ المنشور الكترونٌا أٌاً كان شكله أن ٌكون مبتكراً بحٌث 

 أن تتمٌز بطابعه حتى ٌكون هناك وٌجب ولو كانت قدٌمة  حتى فكرةٌهمن شخصٌته، وٌكفً أن ٌضفً المإلؾ عل

.  والحكم فً كون المصنؾ مبتكراً أو ؼٌر مبتكر ٌرجع لتقدٌر القضاء ،بتكار ٌحمٌه القانونإ

 بدون ، بالحماٌة الذي أبرم عقدا مع الناشر لنشر مصنفه الكترونٌاوٌكفً أن ٌتوافر المصنؾ المبتكر لٌتمتع المإلؾ

. أن ترتبط الحماٌة باإلٌداع

عتبار برامج الحاسب إفبل بد أن ٌتوافر اإلبتكار أو الخلق الفكري، وهو ما ٌؤخذ به المشرع الجزابري من مجرد 

اآللً وقواعد البٌانات مصنفات أدبٌة تخضع حماٌتها لكافة الشروط البلزمة لحماٌة المصنفات األدبٌة وفً مقدمتها 

 .شرط االبتكار

 فقد قضى بؤن اإلبتكار الذي ٌتعلق بقاعدة بٌانات على اإلنترنت ٌقتضً توافر جهد جاد من البحث، واإلختٌار، 

. والتحلٌل والذي عندما ٌقارن بمجرد التوثٌق تظهر أهمٌة الجهد المبتكر للعمل

والواقع أنه طبقاً للقواعد العامة فإن المشرع الجزابري ٌتوسع فً معنى اإلبتكار فٌكتفً أن ٌكون عمل واضعه حدٌثاً 

فً نوعه وٌتمٌز بطابع شخصً خاص، وأنه ٌعتبر من قبٌل اإلبتكار فً الترتٌب والتنسٌق أو بؤي مجهود آخر ٌتسم 

 إحدى كتب األحادٌث النبوٌة من قبٌل العمل المبتكر وبهذا ة فقد اعتبر القضاء المصري أن فهرس،بالطابع الشخصً

 المقررة فً التشرٌع الخاص بحقوق فإن معنى اإلبتكار فً مجال قاعدة البٌانات ال ٌخرج كثٌر عن القواعد العامة

 .المإلؾ

أما االتحاد األوروبً والقانون الفرنسً فقد أضافا حماٌة خاصة إلى قاعدة البٌانات حتى ولو لم ٌتوافر فٌها عنصر 

اإلبتكار فً بعض الحاالت وذلك بقصد توفٌر حماٌة أفضل لحقوق المإلؾ، فؤعطت حقاً ذات طبٌعة خاصة لمنتج 

قواعد البٌانات فً مواجهة أي إعادة استعمال أو نقل كل أو جزء جوهري من محتوى قاعدة البٌانات، وٌقدر الجزء 

ستثمارات جوهرٌة كماً وكٌفاً وحدد إستلزم إكماً وكٌفاً، وذلك متى كان الحصول أو تحقٌق أو تقدٌم هذا المحتوى قد 

النقل بؤنه كل نقل دابم أو مإقت لقاعدة البٌانات على دعامة بؤي وسٌلة أو تحت أي شكل، وٌقصد بإعادة اإلستعمال 

من وضع كل أو جزء جوهري من محتوى القاعدة عن طرٌق توزٌع نسخ أو اإلٌجار أو النقل عن طرٌق أي )أي 

.(شكل
40
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. المصنؾ الذي تم نشره الكترونٌا وأوطابع اإلبتكار ٌستمد إما من طبٌعة عقد النشر الورقً المنشور سابقا 

عتبار أن األكثرٌة الساحقة من عقود إوٌجب على كل من المإلؾ والناشر مراجعة العقود الموقعة منهما سابقا ، ب

. ستؽبلل الحقوق اإللكترونٌةإالنشر التقلٌدٌة لم تكن تدرج أي بند متعلق ب

وعلى الناشر قبل نشر أي عمل الكترونً ، وفً حال عدم ذكر العقود الموقعة منه أو المراد توقٌعها ألي حق 

إلستؽبلل الحقوق الكترونٌا ، أن ٌدخل فً مباحثات جدٌدة مع أصحاب الحقوق للحصول على إذن صرٌح للنشر 

.اإللكترونً
41

 

هذا وٌعتبر إرسال كتاب خطً إلى أصحاب الحقوق ومنهم المإلفٌن ٌشرح للناشر فٌه الوضع طالبا ما ٌسمى إذن 

نه ، وفً حال رفضهم أو عدم الجواب على الناشر أالنشر وجواب هإالء مع الموافقة كافٌا إلستؽبلل هذا الحق، إال 

ن أ أن ٌستحصل على موافقة خطٌة تحت طابلة المبلحقة القانونٌة بخاصة وٌجب و  مرة أخرىالتفاوض معهمعلٌه 

.تنازل المإلؾ للناشر عن استؽبلل مإلفه ورقٌا ال ٌعنً تنازله عن حق االستؽبلل الكترونً للنشر
42

 

 

 .تحدٌد المؤلف الذي ٌتمتع بالحماٌة: الفرع الثالث

 وهنا نكتفى باإلشارة إلى المشكبلت التً ثارت بخصوص عقد النشر  فً مجال اإلنترنت لنرى كٌؾ تطبق أو 

. تتبلءم القواعد العامة التً تنظمه مع المستجدات الحدٌثة

قد ثار البحث عن مدى مشروعٌة نشر المقاالت الصحفٌة التً ٌحررها الصحفً للجرٌدة التً ٌعمل بها على شبكة ؾ

. المصنؾ، وٌكمن جوهر المشكلة فً تحدٌد هاإلنترنت دون إذن

ال صعوبة فً أن تكون الكتابات الصحفٌة من المصنفات األدبٌة المبتكرة ومن ثم تتمتع بالحماٌة القانونٌة، فالصحفً 

. هو المإلؾ وٌتمتع بالحماٌة بتلك الصفة

ولكن ما ٌنشر فً الصحؾ ٌعتبر عادة مصنفاً جماعٌاً وٌعرؾ المصنؾ الجماعً بؤنه المصنؾ الذي ٌشترك فً 

 وٌندمج عمل المشتركٌن فٌه فً وبإسمهوضعه جماعة بتوجٌه شخص طبٌعً أو معنوي ٌتكفل بنشره تحت إدارته 

 وٌعتبر ىالهدؾ العام الذي قصد إلٌه هذا الشخص بحٌث ال ٌمكن فصل عمل كل من المشتركٌن وتمٌٌزه على حد

.  الشخص الطبٌعً أو المعنوي الذي وجه ابتكار المصنؾ ونظمه مإلفاً ٌكون له وحده حق مباشرة حقوق المإلؾ

ففً العمل الصحفً ٌشترك أكثر من شخص فً تحرٌر الصحٌفة، واختٌار المقاالت وتنسٌقها للنشر وٌقوم به ربٌس 

التحرٌر وال ٌوجد أي تنسٌق بٌن محرري المقاالت أنفسهم  

ومع هذا ٌرى الفقه أن فكرة العمل المشترك تلعب دورها بالنسبة لكاتبً المقاالت الذٌن سمحوا بتقدٌم مقاالتهم دون 

أن ٌؤخذوا فً اعتبارهم التنسٌق العام لمجموع المصنؾ الجماعً، فالعمل الجماعً ٌنصرؾ إلى مجموع الصحٌفة، 

وهذا الحق ال ٌتعارض أو ٌمكن تنسٌقه مع حقوق من أسهم بعمل منفرد محدد وواضح فً حدود عقد النشر  وقد 

. ٌبدو ذلك معقوالً إذا ما كان المقال ممهوراً باسم مإلفه وقد ٌقدم بصفة دورٌة 

. والعبلقة بٌن الصحٌفة والكاتب قد تكون إما عبلقة عمل، أو اتفاق على تقدٌم مقاالت بمقابل دون وجود عبلقة عمل

 أي منوفً حالة ؼٌاب اتفاق صرٌح وكتابً ٌنظم هذه المسؤلة ٌجعل التصرؾ فً الحق المالً شامبلً إعادة النشر 

األمر المتعلق بحقوق المإلؾ والحقوق جهة أخرى، فإنه ال بد من البحث عن حل المسؤلة من خبلل نصوص 

. المجاورة
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نه ال ٌجوز للصحؾ أو النشرات الدورٌة أن تنقل المقاالت األدبٌة التً تنشر إؾ 03/05 األمر من 15طبقاً للمادة ؾ

  وبناء علٌه ال بد من ،فً الصحؾ والدورٌات األخرى دون موافقة مإلفٌها، فهذه المادة تحفظ الحق األدبً للمإلؾ

.الحصول على موافقة الصحفً على ترقٌم مقاالته وبوضعها على موقع من مواقع اإلنترنت
43

 

 

 .لطرفً عقد النشرالحقوق التً ٌقررها القانون : المطلب الثانً

 

 ألنه مرتبط بدراستنا األخٌرٌكفل القانون للمإلؾ، ما ٌسمى بالحق األدبً فً المقام األول، ثم الحق المالً وهذا 

 وكٌفٌة اٌتعلق بالنشر، وسنتناول وضع هذه الحقوق فً مجال اإلنترنت من حٌث مدى المخاطر التً تتعرض له

. حماٌتها

. الحق األدبً للمؤلف فً مجال اإلنترنت: الفرع األول

 

 فً تقرٌر نشر مصنفه وفً تعٌن طرٌقة النشر، وكذلك حق المإلؾ فً نسبة مصنفه هالحق األدبً للمإلؾ ٌشمل حق

 وحده إدخال ما ٌرى من التعدٌل أو التحوٌر على مصنفه وال ٌجوز لؽٌره أن ٌباشر شٌباً من ذلك إال بإذن لهإلٌه، و

. كتابً منه أو من ٌخلفه، وللمإلؾ أخٌراً الحق فً سحب مصنفه من التداول

نتقلنا إلى مجال اإلنترنت فإن اإلعتداء على الحق األدبً للمإلؾ قد ٌتمثل فً وضع مصنؾ على الشبكة ال إوإذا 

. ٌكون المإلؾ قد أذن بنشره أصبلً 

كما أن مجرد ترقٌم المصنؾ لنشره عبر اإلنترنت ٌمثل صعوبة تهدد الحق األدبً للمإلؾ، فالترقٌم قد ال ٌقدم 

صورة أمٌنة عن المصنؾ األصلً، فالترقٌم ٌحتاج لقدر من المعالجة الفنٌة والترتٌب والتعدٌل التً قد ال تسمح 

بالحفاظ على سبلمة المصنؾ وبالصورة التً ٌرٌدها المإلؾ، فالترقٌم ٌنطوي على قدر من التدخل والتصرؾ ال 

.ٌوجد عادة مثبلً فً الطباعة
44

 

 I'interactiviteأما الخطر األساسً الذي قد ٌتعرض له المصنؾ فً مجال اإلنترنت فٌنشؤ مما ٌسمى التفاعل 

وهو من أبرز خصابص الترقٌم كإضافة صوت أو صورة أو شكل معٌن إلخراج المصنؾ على اإلنترنت وهو ما 

  كما أن المزج والتفاعل بٌن مصنؾ أدبً وفنً لمإلفٌن ،ٌتعارض مع احترام المصنؾ مما ٌمس الحق األدبً

. مختلفٌن ٌثٌر مشكلة ملكٌة المصنؾ الناتج من المزج أو التفاعل بٌن أكثر من مصنؾ 

ما ٌسمى المصنفات المشتقة إذا قام بعملها مإلؾ آخر ؼٌر مإلؾ المصنؾ بوٌحمً القانون المصنؾ األصلً 

شتقاق مصنؾ من المصنؾ األصلً هو من حق مإلؾ المصنؾ األصلً وحده وال ٌجوز لؽٌره إاألصلً ذلك أن 

. القٌام به دون إذن كتابً منه

 متمٌزة بسبب الترتٌب المنطقً أو أي مجهود  بصورةوأهم صور اإلشتقاق جمع مختارات من المصنؾ األصلً

شخصً، وإعادة إظهار المصنؾ األصلً مع شرحه أو التعلٌق علٌه أو بعد مراجعته وتنقٌحه، وتلخٌص المصنؾ 

األصلً أو تحوٌله من لون إلى ألوان اآلداب أو الفنون أو العلوم إلى لون آخر كتحوٌل الرواٌة أو القصة إلى 

.مسرحٌة أو تحوٌل المسرحٌة إلى فٌلم سٌنمابً
45 
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وقد ٌقع المساس من ربط المصنؾ بصفحة تحتوي على كلمات أو رسومات مما قد ٌشوه المصنؾ أو ٌسًء إلٌه أو 

 وهذه المشاكل تكون مواجهتها بصفة ،وضع المصنؾ فً إطار سٌاسً أو دعابً ٌتعارض مع فكرة المإلؾ 

 عند الدخول الصفحةأساسٌة من خبلل إجراءات وقابٌة ذات طابع عقدي، وذلك كالتحذٌر من أعمال معٌنة على أول 

 وكذلك ضرورة نشر اسم المإلؾ على الصفحة وٌجب االهتمام بصفة عامة بالعقود المختلفة التً ((web الإلى 

.تمكن من الدخول إلى اإلنترنت
46

 

 .بنودها ما ٌحقق حماٌة الحق األدبً للمإلؾلكون تبحٌث  وفً األنواع المختلفة لهذه العقود

 

 حماٌة الحق المالً للمؤلف فً مجال اإلنترنت: الفرع الثانً

 

ستؽبلل مصنفه مالٌاً إالحقوق المالٌة للمإلؾ أو حق اإلستؽبلل المالً للمصنؾ ٌقصد بها أن للمإلؾ وحده الحق فً 

بؤٌة طرٌقة من طرق االستؽبلل، وال ٌجوز لؽٌره مباشرة هذا الحق دون إذن كتابً سابق منه أو ممن ٌخلفه 

وٌتضمن حق االستؽبلل المالً نقل المصنؾ إلى الجمهور مباشرة بؤي صورة ، ونقل المصنؾ إلى الجمهور 

 تتم عن طرٌق الناشر فً إطار عقد النشر بطرٌقة ؼٌر مباشرة بنسخ صور منه تكون فً متناول الجمهور

. ، وٌرد فً التشرٌعات المختلفة عدة استثناءات على ذلك االلكترونً

 .حماٌة حق المؤلف فً نشر المصنف : أوال

(. (reproductionوٌثور التساإل عما إذا كان اإلعتداء على حق المإلؾ ٌتحقق فقط من خبلل النشر 

.  فطبقاً للقواعد العامة فً حماٌة الحق المالً للمإلؾ ال ٌجوز نشر المصنؾ إال بموافقته

النشر أو النسخ المرتبط بدراستنا فهو ٌكون بنقل المصنؾ إلى الجمهور عن طرٌق النشر أو النسخ ولٌس األداء ؾ

العلنً ذاته ، فالنسخ هو طبع الكتاب أو طبع الفٌلم على أشرطة مسجلة دون إذاعتها أو توصٌلها إلى الجمهور، 

  وال تنص التشرٌعات إال على بعض صور النشر أو ،وإنما النسخ فقط هً التً توضع تحت تصرؾ الجمهور

وٌجب الحصول على إذن المإلؾ ، النسخ أي على سبٌل المثال بحٌث ٌكون المجال مفتوحاً لكافة مستجدات العلم

  والموافقة على النشر عن طرٌق صورة ال ٌمتد إلى صورة أخرى، ،لٌس على النشر فقط وإنما على صورة النشر

نشر المصنؾ فً صورة كتاب ال ٌمتد بفاإلذن ، فبل بد من الحصول على موافقة النشر عن طرٌقة صورة أخرى

إلى اإلذن بترقٌم المصنؾ بل ال بد من إذن خاص بذلك  فالحق األدبً للمإلؾ ٌشمل حقه فً تعٌٌن طرٌقة هذا 

ولما كان ٌحدث فعبلً نقل المصنفات المختلفة مباشرة على شاشة الحاسب اآللً عن طرٌق اإلنترنت، كما تنقل ،النشر

الحوادث المختلفة، فاآلن تملك معظم محطات اإلذاعة والتلٌفزٌون مواقع على اإلنترنت تنقل بواسطتها ما ٌقع من 

حوادث ووقابع، فإن مإدى ذلك أن اإلعتداء على حق المإلؾ قد ٌتحقق عن طرٌق اإلنترنت ما لم ٌتم الحصول 

فاإلعتداء على حق المإلؾ من خبلل ،على إذن المإلؾ فاإلنترنت ال ٌختلؾ فً ذلك عن األداء بواسطة التلٌفزٌون

اإلنترنت ٌكون بالنشر دون إذن المإلؾ وال ٌجوز للناشر القٌام بنقل المصنؾ المبتكر عن طرٌق اإلنترنت إال 

.بموافقة المإلؾ
47
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وإذا كان النشر قد ٌتم عن طرٌق الطباعة أو الصب أو ؼٌر ذلك فإن الترقٌم ٌعتبر وسٌلة من وسابل النشر ولقد 

ٌنطبق ) 4فقرة1 المادة ونصت تحت عنوان البٌانات المتفق  علٌها 1996 المعتمدة فً سنة (الوٌبو)نصت معاهدة 

 أن علوم  ومن الم،(نطباقاً كامبلً على المحٌط الرقمً وال سٌما على اإلنتفاع بالمصنفات فً شكل رقمًإحق النسخ 

ستقر علٌه إ  وهذا ما ، من اتفاقٌة برن9 المادة حسبن مصنؾ رقمً الشكل فً وسٌط إلكترونً ٌعتبر نسخاً  يخزت

الفقه والقضاء المقارن ومع هذا فإنه فً بادئ األمر قد ثارت اإلعتراضات على إمكانٌة أن ٌقع اإلعتداء على حق 

عتبارات فنٌة تتعلق بعمل اإلنترنت وما ٌمكن إ  وقد قام اإلعتراض على أساس ،المإلؾ عن طرٌق األداء والنشر

.أن ٌترتب على ذلك من آثار قانونٌة
48

 

 والبث عن طرٌق اإلنترنت، وهل ٌعتبر اإلنترنت ،فهناك فارق هام بٌن تقنٌة البث عن طرٌق التلٌفزٌون أو اإلذاعة

  ٌقوم على عملٌتً اإلرسال واإلستقبال، فعملٌة اإلرسال تكون يمن وسابل التوصٌل، فالبث التلٌفزٌونً أو اإلذاع

 والملتقً ،ذات طابع إٌجابً ألن الجهة التً تتولى البث تقوم باإلرسال، أٌاً كانت وسٌلته الفنٌة، فً اتجاه المستقبلٌن

 أما فً مجال اإلنترنت فبل ٌتم اإلرسال ،أو المستقبل على جهاز اإلستقبال ٌتلقى اإلرسال فً نفس لحظة اإلرسال

مجرد فهو  على شبكة اإلنترنت ((webعن طرٌق جهاز إرسال ٌوجه إلى أجهزة االستقبال، فمن ٌقوم بفتح صفحة 

لمعلومة وال ٌقوم بعمل إرسال إٌجابً تجاه المستخدمٌن، فمستخدم اإلنترنت ٌدخل إلى الشبكة عن طرٌق لتخزٌن 

 ثم ٌقوم بتحمٌلها على (web)األجهزة التً توجد لدٌه وتمكنه من البحث عن المعلومة التً ٌرٌدها على صفحة ال 

. جهاز الحاسب اآللً الخاص به

 فهو ال (web)جهة اإلرسال التلٌفزٌونً تقوم بدور إٌجابً باإلرسال تجاه المستخدمٌن، أما منشا صفحة الـ أما 

 .هل ٌترتب على ذلك الفارق التقنً آثار قانونٌة؟،ؾٌقوم إال بدور سلبً تجاه المستخدمٌن

عدم توافر البث قد أثار االعتقاد بؤن ذلك ٌعنً أنه ال توجد فكرة التوصٌل للجمهور فً مجال اإلنترنت ومن ثم ال 

 ولقد انتقد ذلك على أساس أن النشر متوافر من اإلٌجاب الموجه إلى الجمهور بالدخول إلى ،تثور مسؤلة النسخ 

 ولهذا فإن الجزاءات التً توقع على ،الموقع، فالتوزٌع ٌتوافر من خبلل ذلك العرض وسهولة الدخول إلى الموقع

. عتداءإع و ما ٌفٌد وقوهوالشركة الناشرة لتلك المواقع هو حظر التوزٌع، 

تخاذ موقع له على اإلنترنت؟ أم إوهذا الفارق التقنً ٌثٌر تساإالً حول تحدٌد المعتدي على حق المإلؾ، هل من قام ب

  وهنا ٌبدو أثر الفارق التقنً بٌن اإلنترنت والبث التلٌفزٌونً، فعادة ما ،من استخدم اإلنترنت ودخل على الموقع؟

 من اتخذ له موقعاً على اإلنترنت أنه لم ٌبث أو ٌنشر أي مصنؾ ومن ثم لم ٌقم بعمل إٌجابً وإنما المستخدم يٌدع

هو الذي قام بدور إٌجابً إذ بحث ودخل إلى الموقع وقام بؤعمال النسخ، فالموقع فً حد ذاته لم ٌبث شٌباً ولم ٌقم 

. بؤي عمل إٌجابً

تخذ الموقع وإن لم ٌبث مباشرة إال أنه ٌعلن فً الواقع عن موقعه وٌدعو الناس للدخول إولكن ٌرد على ذلك بؤن من 

 بل وال ٌجب إؼفال أن ،إلٌه عن طرٌق ما ٌضعه من إعبلنات وبٌانات فً دلٌل الشبكة أو نشر رقمه اإللكترونً، 

 .ما ٌوجد على الموقع قابل لئلنتشار والعرض عبر العالم بؤكمله فً ثوان معدودة
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ومما تجدر اإلشارة إلٌه أن ضبط اإلعتداء على حق المإلؾ ٌتم بسهولة من جانب رجال الضبطٌة القضابٌة، 

ما على ؾ اإلعتداء عن طرٌق نشر مصنفات رقمٌة على موقع من مواقع شبكة اإلنترنت دون إذن صاحبها فإكتشاؾ

 مباشرة دون حاجة لئلنتقال إلى أي اتبهمرجال الضبطٌة القضابٌة إال الدخول على هذا الموقع فً اإلنترنت من مك

مكان، وإن لم ٌكن ٌعرؾ الموقع بدقة فعلٌه البدء بالبحث فً الدلٌل الخاص بمحتوٌات الشبكة وٌتبع الخطوات 

 البلزمة المعدات وحٌث تكون هناك توصٌبلت هاتفٌةالبلزمة للتوصل إلى الموقع المقصود وٌتم ذلك كله من خبلل 

 ولكن هل ٌعتبر الدخول على الموقع مساساً بالحٌاة الخاصة وحرمة المسكن مما ٌستوجب ،للدخول على الشبكة

هل ٌعتبر الموقع من قبٌل الموطن ؼٌر المادي أو الفعلً لصاحب والحصول على إذن النٌابة أو قاضً التحقٌق؟، 

الموقع على شبكة اإلنترنت؟ وهل ٌجب أن ٌحصل رجل الضبطٌة القضابٌة على إذن بالدخول على قاعدة 

المعلومات المخزنة على الموقع؟ وبعبارة أخرى هل ٌعتبر الدلٌل مشروعاً؟، فالدلٌل ال ٌعتد به إال إذا تم الحصول 

. علٌه بطرٌق مشروع

الواقع أن الجانب الفنً إلتخاذ موقع على شبكة اإلنترنت والدخول علٌه ٌجعل من الصعب األخذ بفكرة الموطن ؼٌر 

قتحام إالمادي للموقع، فالمسكن ٌفترض إمكان إؼبلقه فً مواجهة الؽٌر، وأن الؽٌر ال ٌمكن دخوله إال بإذن أو ب

.  فهل هذا ٌتحقق بالنسبة إلى اإلنترنت؟،األسوار وكسر األبواب

من المعروؾ أن فتح موقع على الشبكة أمر مٌسر ٌمكن لكل شخص القٌام به بإجراءات مبسطة ال تزٌد على مجرد 

اإلتصال بمكتب متخصص فً تقدٌم الخدمة لٌقوم بدور الوسٌط بٌن طالب الموقع والشبكة فٌكفً مجرد توافر 

 المعلومات التً جمعها الشخص وقام بترقٌمها، والخطوات المختلفة التً تتخذ للدخول على وصٌلالرؼبة فً ت

الموقع ال تنطوي على اقتحام بل هً فً الواقع مجرد فتح أبواب ؼٌر مشفرة، فالمسؤلة مجرد التعرؾ على األبواب 

 ففً حالة عدم وجود كلمة سر للدخول على الموقع أو عدم وجود شفرة فنٌة فإننا نكون ،.همحٌث ٌجدها مفتوحة أما

فً الواقع أمام دعوة من صاحب الموقع ألشخاص ؼٌر محددٌن بالدخول إلى موقعه ودون أدنى تمٌٌز ولهذا ٌصعب 

.ألصحابهالقول بؤن مثل هذا الموقع ٌعتبر موطناً أو مسكناً ؼٌر مادي 
49

  

وبناء على ما سبق كله فإن الترقٌم ٌعتبر وسٌلة من وسابل النسخ أو النشر شؤنه شؤن الكتابة وؼٌرها وكذلك فإن 

 ٌستلزم هنا لهذا المصنؾ، والنشر نشرا ٌعتبر (web)وضع المصنؾ على شبكة اإلنترنت عن طرٌق موقع 

 ولكن ٌبلحظ أحٌاناً أن المإلؾ ٌلجؤ إلى وضع المصنؾ تحت االلكترونً،الحصول على إذن المإلؾ بالنشر 

، هو بهذا ٌنزل عن حقه المالً مقابل ما ٌحصل أي مجانا ((Free wareتصرؾ الجمهور من خبلل اإلنترنت 

.علٌه أدبٌاً من انتشار مصنفه عبر العالم
50
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وٌجب مبلحظة أن ترقٌم المصنؾ واإلطبلع علٌه من خبلل اإلنترنت ٌثٌر التساإل حول التمٌٌز بٌن النشر أو النسخ 

فمستخدم اإلنترنت ٌحصل على المصنؾ منشوراً وٌطلع علٌه فً نفس الوقت، وهنا ٌختلؾ المصنؾ المرقم عن 

. المصنؾ المكتوب، فالكتاب ٌطبع ومن ثم ٌتحقق النشر

 

 . إلى مجال اإلنترنتعقد النشرمتداد اإلستثناءات على إمدى : الثالثالفرع 

إذا كانت القواعد العامة تحظر النشر أو النسخ دون إذن المإلؾ وإن خزن المصنؾ بواسطة وسٌط إلكترونً 

(CDRom)عمال اإلستثناءات التً وردت على حق إ ٌة ٌعتبر نشراً أو نسخاً فإن التساإل ٌثور حول مدى إمكان

النشر بإجازته فً بعض األحوال دون إذن المإلؾ، واالستثناءان األساسٌان هما نشر مقتطفات أو مقتبسات موجزة 

 .والنسخ لئلستعمال الشخصً

فهل ٌجوز لمستخدم اإلنترنت أن ٌعد لنفسه أرشٌفاً ٌتكون مضمونه من المعلومات التً اطلع علٌها من خبلل 

من ٌحتفظ بعناوٌنهم اإللكترونٌة لدٌه أي تراسبلً خاصاً، وهل ٌجوز لهل ٌجوز له أن ٌنشر المعلومات واإلنترنت؟، 

. له أن ٌكون مصنفاً عن طرٌق المزج والتفاعل بٌن عدة مصنفات سابقة وٌبثها بدوره؟

 من اتفاقٌة ترٌبس على أنه تلتزم البلدان األعضاء بقصر أو تضٌق القٌود أو اإلستثناءات من 13تنص المادة 

 جسٌماالحقوق المطلقة على حاالت خاصة معٌنة ال تتعارض مع اإلستؽبلل المادي للمصنؾ وال تلحق ضرراً 

 على أنه ٌجوز للطرؾ المتعاقد أن (وٌبوال ) من اتفاقٌة10/2تنص المادة  و،بالمصالح المشروعة لصاحب الحق فٌه

ستثناءات للحقوق الممنوحة لمإلفً المصنفات األدبٌة والفنٌة بناء على إٌنص فً تشرٌعه الوطنً على تقٌٌدات أو 

عادي للمصنؾ وال تسبب ضرراً بؽٌر مبرر الستؽبلل اإلهذه المعاهدة فً بعض الحاالت الخاصة التً ال تتعارض و

 .للمصالح المشروعة للمإلؾ
51

 

 .النقل لإلستعمال الشخصً دون إذن المؤلف: أوالًا 

 وذلك إلستعماله الشخصً ،م نشرهثتنص قوانٌن حق المإلؾ على أنه إذا قام شخص بعمل نسخة واحدة من مصنؾ 

الناقل الذي استنسخ نسخة لنفسه وإلستعماله الشخصً ال ٌعتدي على حق ،وفبل ٌجوز للمإلؾ أن ٌمنعه من ذلك 

ستعماله إ الجمهور وإنما قصد أن ٌقصر هذه النسخة على إلىنشر النسخة نقلها بالنشر الثابت للمإلؾ فهو ال ٌقصد 

 وهو بعمله هذا لم ٌضٌع على المإلؾ أو الناشر إال ثمن نسخة واحدة وهذه خسارة هٌنة إذا ما قورنت بما ،الشخصً

للمجتمع من حق فً تٌسٌر سبل الثقافة والتزود من ثمار العقل البشري فبل تحول دون بلوغ هذه الؽاٌة ذلك ألن 

.األجٌال اإلنسانٌة المتعاقبة تساهم عادة بما تخلفه من أثر فً تكوٌن المإلفات
52

 

. متداد هذا اإلستثناء فً مجال قواعد البٌانات واإلنترنت إولقد ثار النقاش حول مدى مبلءمة 
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 63 عبد الرحٌم دٌب، مرجع سبق ذكره، صِؽّٛق/د51
 03/05 وماٌلٌها من األمر 124 تناول المشرع الجزابري القٌود واإلستثناءات الواردة على حقوق المإلؾ فً المادة 52
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 .  النظام القانونً لعقد النشرــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ:الفصـل األول 

فإذا كانت شبكة اإلنترنت تسمح بؤن ٌوضع تحت تصرؾ الكافة اإلستخدام الجماعً للمعلومات المخزنة لدى 

الشبكة، فإن التساإل ٌثور حول ما إذا كان من شؤن ذلك الخروج عن نطاق اإلستثناء الخاص بعمل نسخة واحدة بل 

عمال هذا اإلستثناء فً مجال اإلنترنت؟ إوهل من المبلبم أصبلً 

عمال هذا االستثناء من حٌث المبدأ فً مجال اإلنترنت فالنسخة التً تتم تكون فً نفس دقة ونوعٌة إٌنتقد البعض 

ن سهولة عمل نسخة وإمكانٌة تحمٌل المعلومات لدى إ و ،األصل، كما أن اإلستنساخ ال ٌتم على دعامة مادٌة

 النسخ على أوسع نطاق مما ٌهدد حق المإلؾ، وٌضاؾ لذلك أن التفرقة بٌن النشر أن ٌجعلالمستخدمٌن من شؤنه 

ر إلى مدى ضٌق على حساب ص ؼٌر واضحة ، ولو لم ٌعتبر نسخاً محظوراً إلنح معالمهالعام والخاص أصبحت

 من اتفاقٌة ترٌبس حٌث ٌتعارض مع 13مصلحة المإلؾ بل وٌعتبر البعض أن هذا اإلستثناء ٌتعارض مع المادة 

ستثناء اإلستعمال الشخصً، أو فً دابرة إاإلستؽبلل العادي للمصنفات وبناء علٌه ال ٌمكن اإلدعاء من اإلستفادة ب

نظرٌة اإللتزام فً  بما ٌعرؾعابلٌة محدودة فبل ٌجب إؼفال أن الموقع ٌوجه إلى جمهور ؼٌر محدد شؤنه فً ذلك 

 .اإلٌجاب الموجه للجمهور ب

فإذا كان أهم ما ٌمٌز شبكة اإلنترنت أنها شبكة عنكبوتٌة عبر العالم فإن عبارات االستعمال الفردي أو الشخصً 

. تكون ؼرٌبة عن طبٌعة الشبكة فً ذاتها وما ٌوجد علٌها من مواقع

هبت إحدى المحاكم الفرنسٌة، إلى أن السماح للؽٌر بالدخول على المواقع الخاصة واحتمال الحصول على نسخ، ذو

ن شبكة اإلنترنت تشجع االستخدام الجماعً، فإنه من ؼٌر المنتج الدفع بؤن من اتخذ موقعاً لم ٌقم بؤي فإ ثمةومن 

عمل إٌجابً فً اإلرسال، بل أن السماح بالحصول على نسخ ٌتوافر ضمنٌاً من حق الدخول على الصفحات أو 

المواقع الخاصة مما مإداه أن الحصول على النسخ ٌتم دون موافقة المإلؾ وٌنطوي على استخدام جماعً مما 

.ٌخرجه عن نطاق اإلستعمال الشخصً 
53

 

 من قانون الملكٌة األدبٌة والفنٌة الفرنسً قد 122وفً مجال قواعد البٌانات وبرامج الحاسب اآللً فإن المادة 

نصت على أن اإلستثناء الخاص باستنساخ نسخة واحدة لئلستعمال الشخصً ال ٌسري على نسخ قواعد البٌانات 

 ٌجوز عمل نسخة واحدة من هذه المصنفات إال بإذن المإلؾ، لكن  الاإللكترونٌة، وبرامج الحاسب اآللً، بمعنى أنه

 إذا كانت ضرورٌة إلستخدام sauvegardٌجوز لمن له حق استعمال البرنامج أن ٌعمل لنفسه نسخة للحفظ 

. البرنامج

وفً مواجهة ذلك اإلتجاه، ومن حٌث المبدأ ٌذهب اتجاه آخر إال أنه ال ٌمكن المساس بحق استنساخ نسخة لئلستعمال 

. الشخصً فقد أصبح حقاً ؼٌر قابل للمساس به باعتباره من الحقوق األساسٌة للجمهور أو للمستخدمٌن

عتباره من المصنفات المحمٌة فإنه ٌمكن عمل نسخة منه لئلستعمال إ، فهو ب((webوٌنطبق اإلستثناء على مواقع 

 .الشخصً متى كانت زٌارة الموقع ؼٌر مباحة دون قٌود أو ضوابط أو شفرة أو كلمة السر

مصلحة المإلؾ ومصلحة مستخدم المصنؾ ٌقتضً القول بتدعٌم وتوسٌع حقوق المستخدم متى اتسعت دابرة 

. الجمهور الذي وصل إلٌه المإلؾ

وٌمكن القول أنه من حٌث المبدأ فإن النقل لبلستخدام الشخصً ٌظل قابماً فً مجال اإلنترنت، وإنما المشكلة تثور 

.حول توافر النسخة الشخصٌة أم أننا بصدد استخدام جماعً
54 
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 64محمود عبد الرحٌم دٌب، مرجع سبق ذكره ، ص/د-53
ؼسان رباح،مرجع سبق ذكره ،ص /د-54
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 . النظام القانونً لعقد النشر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الفصـل األول 

  

ًا    .نشر المختصرات والمقتبسات الموجزة دون إذن المؤلف: ثانٌا

 أو مختصرات عن المصنفات دون إذن مإلفٌها، فهذه تستثناء، مإداه جواز نشر مقتبساإ 03/05األمر ضع ي

 وبهذا فإن إعادة ،المقتبسات الموجزة ال تؽنً عن قراءة األصل بل هً تحفز على قراءة األصل وتروج للمصنؾ 

نشر المقال كامبلً ٌستوجب الحصول على إذن المإلؾ ما لم ٌنص على خبلؾ ذلك فً العقد المبرم بٌن المإلؾ 

ومن ثم له التصرؾ فً الحق المالً، وبهذا فإنه من حٌث المبدأ نشر المقالة على موقع اإلنترنت دون إذن الصحفً 

مساساً بحق المإلؾ طالما أن النشر المؤذون به ال ٌمتد إلى عموم النشر وٌقتصر على الصحٌفة المتعاقد معها، ٌعد 

 له الجرٌدة هخصوصاً أن النشر عن طرٌق اإلنترنت ٌصل إلى جمهور عرٌض ومتنوع وٌختلؾ عن ذلك الذي توج

  . التقلٌدٌن القراءأيأصبلً 

 مسؤلة نشر المختصرات عن المصنفات والكتب والرواٌات ودواوٌن الشعر فً مجال اإلنترنت بمناسبة أثٌرتولقد 

نشر أجزاء من أشعار أحد الشعراء حٌث اعتبر نشر المصنؾ الرقمً فً هذه الحالة متجاوزاً لمجرد نشر 

 .مختصرات أو مقتطفات

وفً مجال قواعد البٌانات إذا كانت تلك القواعد مستمدة من بعض ما نشر فً إحدى الصحؾ دون أي إضافة ال 

ٌعتبر نشرها مساساً بحق المإلؾ إذا كان ما نشر ال ٌؽنً عن ضرورة اإلطبلع على المصنؾ األصلً والمزج بٌن 

المختصرات وفهرس أبجدي ٌكون مصنفاً من مصنفات المعلومات  وطبقاً للقواعد العامة ال ٌسري هذا اإلستثناء إال 

 55.على المصنفات األدبٌة

 

وكخاتمة لهذا الفصل الذي تناولنا فٌه األحكام العامة لعقد النشر، فإننا نخلص أن له نظام ممٌز عن سابر العقود من 

حٌث محله فهو ٌنصب على المصنؾ هذا األخٌر ٌعتبر عمل ذهنً ٌقوم به شخص ممتهن ٌسمى المإلؾ ،أما عن 

العقد الذي ٌبرمه مع شخص الناشر فهو ٌسعى من خبلله إلى إٌصال عمله إلى الجمهور، وأٌضا  ٌسعى المإلؾ 

لئلستفادة مادٌا من مصنفه ، كما أن النشر تطور من مفهومه التقلٌدي الذي كان ٌنصب على الطبع الورقً إلى 

مفهومه الحدٌث حٌث أصبحت مصنفات المإلؾ تنشر الكترونٌا فً الوسابط الرقمٌة ، وألهمٌة هذا العقد ،أقر 

 . المتعلق بحقوق المإلؾ والحقوق المجاورة  نتناولها فً الفصل الموال03/05ًالمشرع له حماٌة خاصة فً األمر 
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أؼّك ػٛع تالي، / ػث١ه فإاق ػثك اٌؼى٠ى، اٌؽّا٠ح اٌعٕائ١ح ٌثهاِط اٌؽاٌة ا٢ٌٟ، نٌاٌح ٌٍؽظٛي ػٍٝ قنظح اٌّاظٍر١ه فٟ اٌؼٍَٛ اٌعٕائ١ح، ذؽد ئشهاف أق-55

 .24، ص، و١ٍح اٌؽمٛق، ظاِؼح اٌما٘هج2007
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 حماية القانونية لعقد النشرال
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قر أظة على حقوق المإلؾ ؾ و للمحا،ٌعتبر المصنؾ ثمرة جهد المإلؾ ونتاجه الفكري فهو عمل فكري مضنً

أما بالنسبة للناشر  ،األحكام العامةالمشرع حماٌة خاصة لحقوقه سواء فً التشرٌع الخاص بالملكٌة الفكرٌة أو فً 

 وٌعتبر عقد النشر ذو الطبٌعة الممٌزة عن مختلؾ العقود األخرى من حٌث محله ، لذا فعقد النشر هو مورد مالً له 

 المتعلق بحقوق المإلؾ 03/05،وذلك فً األمر (مدنٌة وجزابٌة)مزدوجة خاصة فرد له حماٌة أالمشرع الجزابري 

.   والحقوق المجاورة

وٌوفر المشرع أٌضا للمإلؾ أو صاحب الحقوق األدوات القانونٌة البلزمة لدفع االعتداءات الماسة بحقوقه ، وكذا 

الحصول على تعوٌض عادل جراء الضرر الذي أصابه ، والجدٌر بالمبلحظة أن هذه اإلعتداءات قد تبلػ حدا من 

. الخطورة  تجعل المعتدي عرضة للمساءلة الجزابٌة

 وذلك من خبلل مبحثٌن  ، العمل القضابًوسنتناول فً هذا الفصل نظام الحماٌة لعقد النشر والذي ٌرتبط مباشرة مع 

:  كاآلتً 

. الحماٌة المدنٌة لعقد النشر : المبحث األول  

 .الحماٌة الجزائٌة لعقد النشر : المبحث الثانً 
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 .الحماٌة المدنٌة لعقد النشر: المبحث األول 

تشمل الحماٌة المدنٌة لعقد النشر شقٌن فقد ٌلجؤ المإلؾ أو الناشر إلى القضاء لطلب وقؾ اإلعتداء الواقع على 

نجد وبخصوص وقؾ اإلعتداء ، حقوقهما ، كما أن لهما طلب التعوٌض الناجم عن الضرر الذي سببه لهما المعتدي 

 قد نص على بعض اإلجراءات التحفظٌة التً ٌجب القٌام بها قبل رفع  المتعلق بحقوق المإلؾ 03/05األمرأن 

أضرار أدبٌة ومالٌة - محل العقد– دعوى المسإولٌة المدنٌة للمطالبة بالتعوٌض ، وٌرتب اإلعتداء على المصنؾ 

نه أعلى من األمر السالؾ ذكره 143 بالتعوٌض ، إذ تنص المادة المخطابحقوق المإلؾ ، ومن هنا ألزم القانون 

،(ب على حق من حقوقه المبٌنة بهذا القانون فً التعوٌض المناساالعتداءلكل مإلؾ وقع )
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 وسنتناول فً مطلب 

. أول هذه اإلجراءات التحفظٌة بٌنما سنعالج فً مطلب ثانً الدعوى المدنٌة

 

 .اإلجراءات التحفظٌة :المطلب األول

 المتعلق بحقوق المإلؾ والحقوق المجاورة هذه اإلجراءات التحفظٌة 03/05تناول المشرع الجزابري فً األمر 

،فً الفصل األول تحت عنوان الدعوى المدنٌة فً  (اإلجراءات والعقوبات)بجانب الدعوى المدنٌة فً الباب السادس 

تتعدد صور اإلجراءات التحفظٌة التً ٌستطٌع المإلؾ أو  من األمر السالؾ ذكره، و150 إلى المادة 144المواد 

الناشر المتنازل له عن حقوق اإلستؽبلل المالً ، اللجوء إلٌها باعتبارها وسابل وقابٌة لمنع وقوع اإلعتداء على هذه 

  وقؾطلب: الحقوق أو لكونها وسابل تمهٌدٌة للتنفٌذ ، ومن أهم هذه الوسابل والتً تختلؾ بحسب مضمون اإلعتداء 

سنتناولها فً الفرع نشر المإلؾ وتداوله ، وطلب إجراء التعدٌل فضبل عن طلب الحجز ، وطلب إتبلؾ النسخ 

. األول

 :على النحو اآلتًفً فرع ثانً وهذا  وهو ما سنتطرق إلٌه كما أن إٌقاع الحجز التحفظً له إجراءات متمٌزة 

 

. صور اإلجراءات التحفظٌة: الفرع األول

 

:. طلب وقف نشر المؤلف وتداوله(1

 ، بنشر المصنؾ بصورة ؼٌر مشروعة ، أحد طرفً عقد النشرفً األحوال التً ٌتمثل فٌها اإلعتداء على حقوق 

ن من إكعدم الحصول على موافقة أو إذن صاحب الحق على المصنؾ ، أو تجاوز مضمون الترخٌص بالنشر ، ؾ

 المختص عن طرٌق القضاء لربٌس المحكمةحق المإلؾ أو من آلت إلٌه حقوق اإلستؽبلل المالً تقدٌم طلب 

، وٌتطلب لصحة تقدٌم المدنٌةالمستعجل ، بوقؾ نشر المصنؾ وتداوله كإجراء تحفظً إلى حٌن الفصل فً الدعوى 

، وذلك  (المالً اإلستؽبلل المإلؾ أو من آلت إلٌه حقوق)هذا الطلب أن ٌقدم من صاحب الحق على المصنؾ ،

 بتقدٌم ما ٌثبت صحة الخصومة من المدعً ، مع بٌان وصؾ تفصٌلً للمصنؾ الذي نشر أو أعٌد نشره بوجه ؼٌر 

مشروع ، فضبل عن تقدٌم كفالة لضمان نتٌجة الدعوى تتضمن ما ٌلحق المدعى علٌه من ضرر إذا تبٌن أن المدعً 

ؼٌر محق فً دعواه ، فإذا وجدت المحكمة مبررا لذلك حكمت بوقؾ نشر المصنؾ وتداوله ، وتنظر المحكمة فً 

. النزاعأو أصلهذا الطلب بوصفه من األمور المستعجلة من دون الدخول فً أساس الحق 
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 :المصنفطلب إدخال التعدٌل على (2

 المطروح  المصنؾٌنحصر نطاق هذا الطلب فً األحوال التً ٌتمثل فٌها االعتداء بتحرٌؾ أو تعدٌل أو تشوٌه 

ن ٌتضمن هذا التحرٌؾ إساءة إلى سمعة المإلؾ وانتهاكا لسبلمة كٌان أمن دون وجه حق ، أي ب (للنشر)للتداول 

المصنؾ بالصورة التً أرادها المإلؾ ، فمن المتصور أن ٌقوم الناشر أو المتنازل له عن حقوق اإلستؽبلل المالً 

بإجراء تعدٌبلت على المإلؾ أو ربطه مع بحوث أخرى ومن دون أن تدخل مثل هذه العملٌات ضمن الحقوق 

ي أو وقابً ظالمتنازل عنها ، مما ٌسمح للمإلؾ بالرجوع على الناشر بالتعوٌض ، وله فً سبٌل ذلك وكإجراء تحؾ

نها إرجاع هذا المصنؾ إلى الحالة التً أجاز فٌها أ، أن ٌتقدم بطلب إجراء التعدٌبلت على المصنؾ والتً من ش

المإلؾ نشره ، وهو ما ٌنصب على نسخ المإلؾ التً لم ٌتم تصرٌفها ، أما تلك التً تم تصرٌفها فإنها تخرج عن 

حترام سبلمة كٌان مإلفه إن كان للمإلؾ الرجوع على حابزٌها وذلك بما له من حق أدبً فً إنطاق هذا الطلب ، و

.ٌنن كان من النادر اللجوء إلى ذلك لصعوبة الوصول لهإالء الحابزإ، و
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 : الحجز اإلحتٌاطً إٌقاعطلب  (3

 حقوق اإلستؽبلل إلٌه آلت من أو الوسابل التً توفر الحماٌة للمإلؾ أهم الحجز اإلحتٌاطً من إٌقاعٌعتبر طلب 

 صاحب الحق على المإلؾ ، كما أوعتداء على حقوق المإلؾ إ وجود إبتداءاالمالً ، لمنع اإلعتداء ، مما ٌتطلب 

ستؽبلل إ حقوق إلٌه آلتومن  (وورثته من بعده) إبتدءا ٌتم تقدٌم الحجز من صاحب الحق وهو المإلؾ أنٌشترط 

 وصؾ تفصٌلً للمإلؾ الذي نشر بوجه ؼٌر مشروع ، وٌقدم طلب الحجز إجراء ، وذلك بعد (الناشر)المإلؾ

 للمدعً ؼٌر محق فً دعواه ، وٌجوز تقدٌم أن تبٌن إذامشفوعا بكفالة تتضمن ما ٌلحق المدعى علٌه من ضرر 

 بعد صدور الحكم فٌها ، وٌكون القرار أو السٌر فً الدعوى أثناء أو إقامتها عند أو الدعوى إقامةطلب الحجز قبل 

.  الحجزأمر أصدرت نفس المحكمة التً أمامالصادر قاببل للتظلم 

 نشر إعادةوٌنصب طلب الحجز على نسخ المإلؾ المنشورة بصورة ؼٌر مشروعة وكذلك المواد التً تستعمل فً 

 إلعادة إال تكون المواد المذكورة ؼٌر صالحة أنستخراج نسخ منه بشرط إ أوستنساخ المإلؾ موضوع الدعوى ، إو

 الناتج من عملٌات نشر واستنساخ المإلؾ اإلٌراد بحصر تؤمر أننشر المإلؾ ، ومن الجابز للمحكمة المختصة 

 أصل المتحصلة فً خزٌنة المحكمة حتى ٌتم الفصل فً اإلٌرادات إٌداع الحجز علٌه ، وفً هذه الحالة ٌتم وإٌقاع

. النزاع من قبل محكمة الموضوع

 . نسخ المؤلف المستنسخ بوجه غٌر مشروعإتالفطلب  (4

 من دون أي بوجه ؼٌر مشروع المصنؾ عن طرٌق الناشر أو الؽٌر التً ٌتم فٌها استخراج نسخ من األحوالفً 

 ٌطلب من المحكمة المختصة أن األخٌرن لهذا إ صاحب الحق على المصنؾ ، ؾأو ترخٌص المإلؾ أوموافقة 

 ، آخر تكون صالحة لعمل أال نسخ المإلؾ الذي نشر بوجه ؼٌر مشروع والمواد التً استعملت لنشره بشرط إتبلؾ

 من تارٌخ صدور ابتدءاسٌنقضً فً فترة تقل عن سنتٌن  (حق االستؽبلل المالً) كان حق المإلؾ إذانه أعلى 

 أن( الناشر أوالمإلؾ ) ٌستبدل بوضع حجز حتى تنتهً الفترة الباقٌة ، كما ٌحوز للمتضرر اإلتبلؾ أمرن إالحكم ؾ

 نشره ، إلعادة إال وفً حدود ماله من تعوٌض مصادرة نسخ المإلؾ والمواد التً ال تصلح اإلتبلؾٌطلب بدال من 

.  ؼٌر المشروعالنسخ من الناشاراد ي ٌطلب وضع الحجز على اإلأنوبٌعها لحسابه وٌجوز له كذلك 

 هذه الوسٌلة ال ٌمنع من المطالبة بالتعوٌض ، وٌقرر قانون حماٌة حق المإلؾ الجزابري على إلى اللجوء أنعلى 

 ومبالػ النقود المحجوزة علٌها دٌنا ممتازا ، ال ٌتقدم علٌه سوى امتٌاز الرسوم والمصارٌؾ التً األشٌاءثمن بٌع 

. ولتحصٌل ذلك المبلػاألشٌاءتنفق على تلك 
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. إجراءات إٌقاع الحجز التحفظً: الفرع الثانً

 تدابٌر بإتخاذ السلطات القضابٌة صبلحٌة األمر  المتعلق بحقوق المإلؾ والحقوق المجاورة03/05 األمر ٌخول

، ال سٌما منع السلع بما فٌها السلع الحق المالً لعقد النشرتحفظٌة مإقتة فورٌة وفعالة للحٌلولة دون حدوث تعٍد على 

 ذات األدلةولصون ،ختصاصها إالمستوردة فور تخلٌصها جمركٌاً من دخول القنوات التجارٌة القابمة فً مناطق 

 التحفظٌة ٌمكن أن تتخذ عند الحاجة، دون علم الطرؾ اآلخر اإلجراءات هذه ،الصلة فٌما ٌتعلق بالتعدي المزعوم

حتمال إإذا كان من المرجح أن ٌسفر أي تؤخٌر عن إلحاق أضرار ٌصعب تعوٌضها بصاحب الحق حٌن ٌكون هناك 

 لضٌاع األدلة

 بشكل عام، هذه التدابٌر التحفظٌة تهدؾ لحماٌة مصالح وحقوق صاحب الحق بسرعة عندما ال ٌكون من الممكن 

.  القضابٌة العادٌة التً ٌمكن أن تطولاإلجراءاتاإلنتظار حتى تنتهً 
60

 

حٌن تتخذ تدابٌر مإقتة دون علم الطرؾ اآلخر، تخطر األطراؾ المتؤثرة من جراء ذلك دونما تؤخٌـر عقب تنفٌذ 

 المدعى علٌه، مع حقه فً عرض وجهة نطره، بؽٌة اتخاذ من طرؾ االعتراض وزوٌج. التدابٌر على أبعد تقدٌر

 كما ، أو تثبٌتهاإلؽابها بالتدابٌر المتخذه بشؤن تعدٌل تلك التدابٌر أو اإلخطارقرار فً ؼضون فترة معقولة عقب 

ٌجب أن ٌعطً القانون للسلطات القضابٌة صبلحٌة أن تطلب من المدعً تقدٌم أي أدلة معقولة لدٌه لكً تتٌقن 

 وٌجب ،بدرجة كافٌة من أن المدعً هو صاحب الحق وأن ذلك الحق متعرض للتعدي أو على وشك التعرض لذلك

من أجل منع التعسؾ فً استعمال اإلجراءات أن ٌنص على إلؽاء التدابٌر المتخذة بناء على طلب , أن ٌنص القانون

 المإدٌة إلتخاذ قرار بصدد موضوع الدعوى فً ؼضون فترة اإلجراءات لم تبدأ إنالمدعى علٌه، أو ٌوقؾ مفعولها 

 عدم  تلؽى التدابٌر المإقتة المتخذة أو تنقضً مدة سرٌانها نتٌجةأنٌعطً القانون للسلطات القضابٌة و ، ٌوما30

 من جانب المدعً أو حٌن ٌتضح الحقا عدم حدوث أي تعد أو احتمال حدوث أي تعد على إهمال أو بإجراء القٌام 

صبلحٌة أن تؤمر المدعً بناء على طلب المدعى علٌه بدفع تعوٌضات كما لها ، طرفً عقد النشرحق من حقوق 

 أٌضا ٌجب أن ٌعطً القانون السلطة القضابٌة ،مناسبة للمدعى علٌه عن أي ضرر لحق به نتٌجة هذه التدابٌر

حٌة أمر المدعً بتقدٌم ضمانة أو كفالة معادلة بما ٌكفً لحماٌة المدعى علٌه وتعوٌضه فً حال ظهور أنه كان الص

 والضمانات على اإلجراءات استخدام التدابٌر التحفظٌة كما كما أنه من المفترض تطبٌق ذات إساءةعلى حق ولمنع 

 ً  .التدابٌر التحفظٌة التً ٌمكن أن ٌتم اتخاذها إدارٌا

فضبل عن ضباط الشرطة ) بؤنه المتعلق بحقوق المإلؾ والحقوق المجاورة من التشرٌع146تنص المادة و 

القضابٌة، ٌإهل األعوان المحلفون التابعون للدٌوان الوطنً لحقوق المإلؾ والحقوق المجاورة للقٌام بصفة تحفٌظٌة 

أو من دعابم المصنفات أو األداءات الفنٌة شرٌطة وضعها تحت / بحجز النسخ المقلدة والمزروعة من المصنؾ و

 .حراسة الدٌوان

 المتصلة إقلٌمٌا استنادا إلى محضر مإرخ وموقع ٌثبت النسخ (ربٌس المحكمة)وٌخطر فورا ربٌس الجهة القضابٌة

(.المقلدة المحجوزة
61

. 

 .تفصل الجهة القضابٌة فً طلب الحجز التحفظً خبلل ثبلثة أٌام على األكثر من تارٌخ إخطارها

ٌقوم بمهمة المعاٌنة عند المساس بحقوق المإلؾ والحقوق المجاورة ضباط الشرطة القضابٌة وهذا دور عادي 

 فٌقومون بتحرٌر محضر فً حدود اإلختصاص اإلقلٌمً باعتبار الفعل مخالفا للنظام العام إذ ال ٌمس مؤلوؾ

 بالمصالح الجوهرٌة للجماعة أي تلك التً ٌتوقؾ على مراعاتها سا، بل وٌعتبر مسا فقطصلحة الخاصة للمإلؾمالب

 نقطة مرجعٌة فً سلم القٌم القانونٌة، وٌمثل ىعتداء أضحإ ناهٌك أن حماٌة الفرد من كل ،بقاء المجتمع واستمراره

 .استجابة واضحة لمطلب أخبلقً جماعً
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وفً مٌدان حقوق المإلؾ والحقوق المجاورة أجازت المادة المذكورة أعبله أن تناط نفس المهمة بؤعوان محلفٌن 

 ومون بصفة تحفظٌة بحجز النسخ المقلدة والمزورة من المصنؾ، وهوتابعٌن للدٌوان الوطنً لحقوق المإلؾ ٌق

ختصاص استثنابً، له نظٌر فً مرافق الجمارك، ولدى مصالح الضرابب وفً قطاع المالٌة بصفة عامة والضمان إ

.إلخ..اإلجتماعً، وفً تنظٌم العمران 
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ٌستفاد من أحكام المادة المذكورة أعبله أن عملٌة الحجز على النسخ المقلدة أو المزورة من المصنؾ التً تعتبر 

قد ، أو منشور ورقٌا أو رقمٌا الذي قد ٌكون كتاباالمكرسة فً عقد النشرحقوق الصورة من صور اإلعتداء على 

 .ؾ والناشرحقوق المإلب فهً مساس (أسطوانات ) ٌكون منشور فً دعامات

ٌشترط و أن توضع النسخ المقلدة أو المزورة المحجوز تحت حراسة الدٌوان، اإلجراءاتومن شروط صحة هذه 

المنتدبٌن لهذه  على الفور إخطار ربٌس الجهة القضابٌة المختصة بمحضر الحجز مإرخ وموقعا من طرؾ األعوان

المهمة الذي تنحصر مهمتهم فً القٌام بإجراءات الحجز بعد التؤكٌد من صفة صاحب الحق وحدوث صورة من 

 .صور االعتداء

ٌقدم طلب الحجز من المإلؾ نفسه أو لمن آلت حقوق المإلؾ من وارث أو ناشر بعد القٌام بالمعاٌنة التً ٌجرٌها و

 تفصل الجهة القضابٌة فً طلب الحجز التحفظً، وضباط الشرطة القضابٌة أو األعوان الملحقون التابعون للدٌوان 

 ٌمكن ) بؤنه03/05األمر من  (147)تقضً المادة وفً ظرؾ ثبلثة أٌام على األكثر من تارٌخ اإلخطار بالحجز 

لجهة القضابٌة المختصة إقلٌمٌا وبطلب من مالك الحقوق أو من ٌمثله، أن ٌؤمر بإٌقاؾ أٌة عملٌة صنع جارٌة اربٌس 

ستنساخ ؼٌر المشروع للمصنؾ أو األداء الفنً المحمً، القٌام بحجز الدعابم المقلدة واإلٌرادات اإلترمً إلى 

.)المتولدة عن االستؽبلل ؼٌر المشروع للمصنفات واألداءات المذكورة ولو خارج األوقات القانونٌة
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عتداء على إٌتضح من هذا النص أن المشرع مكن مالك الحقوق أو من ٌمثله باإللتجاء إلى القضاء فً حالة حصول 

ستنساخه بدون إذن بقصد استخراج نسخ منه، بشرط أن تكون بقصد إعن طرٌق صناعته و، مصنفة سواء كان ذلك

ستبعاد الحجز على المطبعة وعلى الحروؾ ؼٌر إإعادة نشر المصنؾ وٌستثنى من ذلك حسب أؼلب التشرٌعات 

 .المجموعة والورق

 .كما ٌشمل الحجز اإلٌراد الناتج من النشر أو اإلستؽبلل ؼٌر المشروع للمصنؾ

 ٌقع بشؤنها النظر واألمر ولو استعجالٌه لعملٌة الحجز فً مثل هذه األحوال صبؽة  الجزابريكما أعطى المشرع

 .ات القانونٌة المحددة للعملقخارج األو

لحجز ٌتحدد  ا لتوقٌع عقد النشروتحدٌد جهة االختصاص للنظر فً طبٌعة النزاع أو فً توقٌع الحجز بمناسبة 

.مكان النشرو التوزٌع، أو أاإلختصاص القضابً بالمكان الذي تجري فٌه عملٌة النسخ المقلدة، أو مكان البٌع، 
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 .الدعوى المدنٌة: المطلب الثانً

 ، وتختلؾ طبٌعة هذه المسإولٌة بحسب نوع العبلقة مع المخطاٌعد التعوٌض أثرا لترتب المسإولٌة المدنٌة على 

 صادرا من شخص تربطه بالمإلؾ أو بمن آلت إلٌه حقوق اإلعتداءالمإلؾ ، إذ تقوم المسإولٌة التعاقدٌة إذا كان 

ل بموجبها المتعاقد عن الضرر المباشر المتوقع فً ؼٌر حالتً الؽش أ، وٌس(الناشر)اإلستؽبلل المالً رابطة تعاقدٌة 

ل بموجبها الشخص أوالخطؤ الجسٌم ، فً حٌن تقوم المسإولٌة التقصٌرٌة إذا كان االعتداء قد وقع من الؽٌر ، وٌس

. المباشر المتوقع والؽٌر متوقع المسإول عن الضرر

وٌشترط لقٌام المسإولٌة المدنٌة وقوع ضرر ، والذي ٌتمثل بالضرر األدبً كاإلساءة لسمعة المإلؾ األدبٌة ومكانته 

ن ٌشكل انتقاصا من عناصر الذمة المالٌة للشخص ، كتفوٌت الفرصة أالفكرٌة ، كما قد ٌكون الضرر الواقع مالٌا ، ب

ستؽبلل المإلؾ لئلنتفاع بالمإلؾ فضبل عن الضرر ٌشترط لقٌام المسإولٌة إعلى المإلؾ أو من آلت إلٌه حقوق 

 ، ٌتمثل فً الحالة األولى باإلخبلل بااللتزامات التعاقدٌة ، وفً الحالة أالتعاقدٌة والمسإولٌة التقصٌرٌة وجود خط

ن إنه فً نطاق قانون حماٌة حق المإلؾ ، ؾأالثانٌة باإلخبلل بالواجبات القانونٌة وفقا لمعٌار الشخص المعتاد ، إال 

الخطؤ ٌفترض وجوده بمجرد اإلعتداء على الحقوق المقررة للمإلؾ ، األدبٌة والمالٌة ، سواء أكان المعتدي تربطه 

عبلقة عقدٌة مع المإلؾ أم ال توجد مثل هذه الرابطة إذا ما تعلق األمر بالمإلؾ ، فً حٌن ٌخضع حكم الخطؤ 

للقواعد العامة إذا وقع الضرر على من آلت إلٌه حقوق اإلستؽبلل المالً ، والبد من أن تكون ثمة رابطة سببٌة 

.تجمع الخطؤ بالضرر الواقع
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وٌبلحظ أن المحكمة قد تلجا عند قٌام المسإولٌة التعاقدٌة ، إلى التنفٌذ بواسطة الؽرامات التهدٌدٌة لدفع المدٌن المعاند 

 ما التزم به ، متى ما كان التنفٌذ العٌنً ال ٌزال ممكنا كإلزام الناشر بإضافة فقرات معٌنة حذفها  علىإلى التنفٌذ عٌنا

جل معٌن واإللتزام بدفع مبلػ محدد عن كل فترة معٌنة تمر من دون تنفٌذ ، وقد ٌطلب المإلؾ أمن البحث ، خبلل 

. فسخ العقد مع التعوٌض إذا تمثل اإلعتداء باإلمتناع عن القٌام بما أوجبه العقد

وٌحكم بالتعوٌض وفقا لما تم االتفاق علٌه فان لم ٌكن التعوٌض مقدرا فً العقد أو بنص القانون فالمحكمة هً التً 

من خسارة وما  (المإلؾ)تتولى تقدٌره ولها أن تستعٌن فً سبٌل ذلك بالخبراء ، وٌشمل التعوٌض ما لحق الدابن 

فاته من كسب بسبب ضٌاع الحق علٌه أو بسبب التؤخر فً استٌفابه ، بشرط أن ٌكون ذلك نتٌجة طبٌعٌة لعدم وفاء 

ن التعوٌض إ جسٌما ؾأباإللتزام أو لتؤخره عن الوفاء به ، وفً حالة ؼش الناشر أو ارتكابه خط (الناشر)المدٌن 

 وال ٌختلؾ كثٌرا تقدٌر التعوٌض فً ،ٌشمل أٌضا مالم ٌكن متوقعا عادة وقت التعاقد من خسارة أو كسب فابت

نطاق المسإولٌة التعاقدٌة عنه فً المسإولٌة التقصٌرٌة ، إذ ٌقدر بما لحق المتضرر من ضرر وما فاته من كسب 

بشرط أن ٌكون هذا نتٌجة طبٌعٌة للعمل ؼٌر المشروع ، ولكن فً حالة المسإولٌة التقصٌرٌة ٌحكم بالتعوٌض عن 

الضرر ؼٌر المتوقع طالما كان نتٌجة للعمل ؼٌر المشروع ، وٌدخل فً تقدٌر التعوٌض الحرمان من منافع 

 .األعٌان

وعادة ما ٌقدر التعوٌض بالنقد ، إال انه من الجابز للمحكمة وبناءا على طلب المتضرر أن تؤمر بإعادة الحالة إلى ما 

. ن تحكم بؤداء أمر معٌن ، كنشر الحكم فً جرٌدة أو مجلة أو أكثر على نفقة المسإول أكانت علٌه، و

وٌرمً التعوٌض عن الضرر المالً إلى إزالة الضرر الحاصل بما ٌقابل الخسارة أو الكسب الفابت ، أما التعوٌض 

عن الضرر األدبً فٌهدؾ إلى التخفٌؾ عن المتضرر بما لحقه من إساءة لسمعته وحرٌته أو شرفه أو مكانته 

االجتماعٌة، ولٌس بدٌبل عما أصابه من ضرر ، كما أن هذا النوع من الضرر ٌصعب أحٌانا تقدٌر مداه وأثره على 

 ، وال ٌتحقق هذا إال برفع المتضرر المتضرر مما ٌجعل من الصعوبة أٌضا تحدٌد التعوٌض المناسب بصورة دقٌقة

.من االعتداء سواء أكان ناشرا أو مإلفا لدعوى مدنٌة وهذه األخٌرة سنتناولها فً هذا المطلب
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 .ـــــــــــــــــــــــــــ الحماٌة القانونٌة لعقد النشرـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الفصل الثانً 

ف١ؽك ٌٍّإٌف ئلا ذؼهن ِٓ اإلٌرؼّاي اٌغ١ه اٌّهـض تٗ ٌّظٕفٗ األقتٟ ٚاٌفٕٟ ِٓ لثً إٌاشه اٌّرؼالك ِؼٗ تأْ 

٠ٍعا ئٌٝ اٌمؼاء ٌهفغ قػٜٛ ِك١ٔح ٠ٙكف ِٓ ـالٌٙا ئٌٝ ؽٍة اٌرؼ٠ٛغ ػٓ اٌؼهن إٌاظُ ػٓ ٘ما اإلٌرؼّاي غ١ه 

اٌّشهٚع ، ت١ك أٔٗ ٠رٛظة ػ١ٍٗ أْ ٠ٍرٛفٟ اٌشهٚؽ اٌما١ٔٛٔح ٌمثٛي قػٛاٖ إٌّظٛص ػ١ٍٙا فٟ لأْٛ اإلظهاءاخ 

 03/05، ػٍٝ اػرثان ػكَ ٚظٛق ٔض ـاص ٠رؼٍك تٙمٖ اٌشهٚؽ فٟ األِه نلُ (اٌفهع األٚي)اٌّك١ٔح ٚاإلقان٠ح 

اٌّرؼّٓ ؼمٛق اٌّإٌف ٚاٌؽمٛق اٌّعاٚنج ٘ما ِٓ ظٙح، ِٚٓ ظٙح أـهٜ ٠رٛظة ػ١ٍٗ اؼرهاَ اإلظهاءاخ اٌّرثؼح 

 .(اٌفهع اٌصأٟ).ٌّصً ٘مٖ اٌكػٜٛ

 

.  شروط قبول دعوى المؤلف المرفوعة ضد الناشر المتعاقد معه:الفرع األول

ؼرٝ ذمثً قػٜٛ اٌّإٌف ِٓ ؽهف اٌمؼاء ٔر١عح ٔىاع لائُ ت١ٕٗ ٚت١ٓ إٌاشه اٌّرؼالك ِؼٗ التك أْ ذرٛافه ف١ٗ 

اٌشهٚؽ اٌما١ٔٛٔح اٌرٟ ذؼّٕٙا لأْٛ اإلظهاءاخ اٌّك١ٔح ٚاإلقان٠ح ٚاٌرٟ ذّصً أٌاٌا فٟ شهؽ اٌظفح ٚاٌّظٍؽح ، 

ئٌٝ ظأة شهؽ أ١ٍ٘ح اٌرماػٟ ، ٚئْ واْ اٌّشهع اٌعىائهٞ ٌُ ٠موه ٘ما اٌشهؽ األـ١ه طهاؼح فٟ إٌض 

. اٌمٞ واْ ٠ٕض ػ١ٍٗ طهاؼحٜاٌمأٟٛٔ اٌٍانٞ اٌّفؼٛي ، ٘ما تفالف لأْٛ اإلظهاءاخ اٌّك١ٔح اٌٍّغ
67

 

فثإٌٍثح ٌشهؽ طفح اٌرماػٟ اٌٛاظة ذٛافه٘ا فٟ اٌّكػٟ ، فاْ ٘مٖ األـ١هج ذفرٍف ؼٍة ؽث١ؼح اٌّظٕف ، ففٟ 

اٌّظٕفاخ اٌفهق٠ح ، ئْ اٌشفض اٌمٞ ذرٛفه ف١ٗ اٌظفح اٌما١ٔٛٔح ٌهفغ اٌكػٜٛ اٌّك١ٔح ٘ٛ اٌّإٌف اٌشفض اٌطث١ؼٟ 

اٌمٞ لاَ تا٠كاع اٌّظٕف أٚ ٚنشرٗ ، وّا أظاو اٌمأْٛ ٌٍك٠ٛاْ اٌٛؽٕٟ ٌؽمٛق اٌّإٌف ٚاٌؽمٛق اٌّعاٚنج نفغ 

قػٜٛ أِاَ اٌمؼاء ، ؼ١س ذإٚي ٌٗ ِّٙح اٌٍٙه ػٍٝ ؼّا٠ح اٌّظٍؽح األقت١ح ٚاٌّا١ٌح ٌٍّإٌف١ٓ إٌّؼ١ّٓ ئ١ٌٗ أٚ 

ٚنشرُٙ ،ٚ٘ىما ٠رّرغ ٘إالء تؽك اٌرظكٞ ٌىً ئػركاء ِّاني ِٓ ؽهف إٌاشه ػٍٝ ؼمٛق اٌّإٌف ٚاٌّطاٌثح 

تاٌرؼ٠ٛؼاخ ٔر١عح اٌؼهن ، ٘ما قْٚ أٞ ذ١١ّى ت١ٓ اٌؼهن اٌمٞ ٠ظ١ة ؼمٛق اٌّإٌف اٌّؼ٠ٕٛح ٚاٌّا١ٌح ٚاٌٍثة 

 .فٟ لٌه ذطث١ك ٔفً األؼىاَ اٌما١ٔٛٔح ػ١ٍّٙا

أِا تإٌٍثح ٌٍّظٕف اٌعّاػٟ فاْ اٌشفض اٌمٞ ٠ٍّه اٌؽمٛق ػٍٝ ٘ما اٌّظٕف ٘ٛ اٌمٞ ٌٗ اٌظفح اٌما١ٔٛٔح ٌهفغ 

اٌكػٜٛ اٌّك١ٔح ٌىً ئػركاء ػٍٝ ؼمٛلٗ اٌّؼ٠ٕٛح أٚ اٌّا١ٌح اٌّّانٌح ِٓ ؽهف إٌاشه اٌّرؼالك ٚوما ؽٍة اٌرؼ٠ٛغ 

إٌاظُ ػٓ األػهان تٍثة اإلٌرغالي غ١ه اٌّشهٚع ٌٍّظٕف ، أٚ ِٓ وً ذى١٠ف أٚ ذش٠ٛٗ لك ٠ًّ ٘ما اٌّظٕف ، 

٠ٚؼك ِاٌه اٌّظٕف طاؼة اٌؽمٛق إٌاظّح ػٕٗ ، ئل ٌٗ اٌؽك اٌؽظهٞ ٌّٕػ اٌرهـ١ظاخ إلٌرغالي ئٔراض ظّاػٟ 

، وّا أظاو اٌمأْٛ ٌٍّإٌف١ٓ اٌٍّا١ّ٘ٓ أ٠ؼا نفغ قػٜٛ ِك١ٔح ٌٍكفاع ػٓ ِظاٌؽُٙ اٌّؼ٠ٕٛح ٚاٌّا١ٌح فٟ ؼاٌح ػكَ 

لكنج ِاٌه اٌّظٕف اٌعّاػٟ ِّانٌح ٘مٖ اٌؽمٛق ٌّٛاظٙح اإلػركاءاخ اٌرٟ لك ذّاني ِٓ ؽهف إٌاشه ، فالا واْ 

لأْٛ ؼك اٌّإٌف ٌُ ٠ّٕػ ٌٍٍّا١ّ٘ٓ أٞ ؼمٛق ػٍٝ ِعًّ اٌّظٕف اٌعّاػٟ، ئال أْ ٘ما ال ٠إقٞ ئٌٝ ؼهِأُٙ 

ِٓ نفغ قػٜٛ اٌرؼ٠ٛغ فٟ ؼاٌح اإلػركاء ػٍٝ اٌّظٕف اٌعّاػٟ ، ػٍٝ ٘ما األٌاي ئلا ؼظً ٚأْ لاَ إٌاشه 

تأفؼاي ِٓ شأٔٙا اٌٍّاي تاإلٔراض اٌعّاػٟ ٌُٚ ٠رظكٜ ٌٗ ِاٌه اٌؽمٛق ، ٠ؽك ٌٍّإٌف١ٓ اٌٍّا١ّ٘ٓ فٟ ٘ما اإلٔراض 

ؼّا٠ح ٍِاّ٘رُٙ ػك ٘ما اإلػركاء ، ٚتاٌراٌٟ ، فاْ اٌّإٌف اٌٍّاُ٘ تظفح اٌرصٕائ١ح ٌٗ اٌظفح اٌما١ٔٛٔح ٌهفغ قػٜٛ 

 .ذؼ٠ٛغ ، فّظٍؽرٗ ذرّصً فٟ ٚػغ ؼك ٌإلػركاء ػٍٝ اٌّظٕف اٌعّاػٟ ٚاٌّطاٌثح ترؼ٠ٛغ األػهان اٌرٟ ٌؽمرٗ

ٚف١ّا ٠فض اٌّظٕف اٌّشرهن ، ف١رٛظة ػٍٝ اٌّإٌف اٌّشانن فٟ اٌّظٕف اٌّشرهن أْ ٠كـً ظ١ّغ اٌّشانو١ٓ 

.فٟ ٘ما اٌّظٕف ئٌٝ ظأثٗ فٟ اٌكػٜٛ
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أِا ػٓ شهؽ اٌّظٍؽح اٌمٞ ٠عة ذٛافهٖ فٟ اٌّإٌف ٌهفغ قػٜٛ ِك١ٔح ػك إٌاشه ، ف١ٙكف ئٌٝ ٚلف اإلػركاء 

 .اٌٛالغ ػٍٝ ؼمٛق اٌّإٌف أٚ ٚش١ه اٌٛلٛع اٌّّاني ِٓ ؽهف ٘ما إٌاشه

فاالػركاء ئِا أْ ٠مغ ػٍٝ اٌؽمٛق اٌّؼ٠ٕٛح وأْ ٠غفً إٌاشه ئٌُ أٚ طفح اٌّإٌف ِٓ ػٍٝ اٌّظٕف األقتٟ أٚ اٌفٕٟ 

أٚ وأْ ٠مَٛ ترؼك٠ً ظىئٟ أٚ وٍٟ ٌّؽرٜٛ اٌّظٕف قْٚ أـم ِٛافمح ِإٌفٗ، وّا لك ٠مغ ٘ما اإلػركاء ػٍٝ اٌؽمٛق 

 ٠مَٛ تاٌرغالي اٌّظٕف قْٚ ذهـ١ض أٚ ٠رعاٚو ْأٚاٌّا١ٌح ، وأْ ٠ّرٕغ إٌاشه ػٓ قفغ اٌّىافأج اٌٍّرؽمح ٌٍّإٌف 

. اٌرهـ١ض إٌّّٛغ ٌٗ ِٓ اٌّإٌف

ٚاٌعك٠ه تاٌّالؼظح أْ ِظٍؽح اٌّإٌف فٟ نفغ اٌكػٜٛ ػك إٌاشه ال ذمرظه فمؾ ػٍٝ ِعهق قفغ اإلػركاء 

اٌؽاطً ػٍٝ ؼمٛلٗ ِٓ ؽهف إٌاشه ، تً ذّرك أ٠ؼا ٌرشًّ اٌّطاٌثح تاٌرؼ٠ٛؼاخ إٌاظّح ِٓ ٘ما اإلػركاء ، ذثؼا 

ٌمٌه ٠ىْٛ ٌٍّإٌف اٌؽك فٟ نفغ قػٜٛ ِك١ٔح ػك إٌاشه ظهاء وً فؼً ٠ظكن ِٓ ٘ما األـ١ه ِٓ شأٔٗ أْ ٠ٙكق 

اٌّظاٌػ اٌّشهٚػح ٌٍّإٌف ، ٠ٚشرهؽ فٟ ٘مٖ اٌّظٍؽح أْ ذىْٛ شفظ١ح ، أٞ أْ ٠ىْٛ اٌمائُ تاٌكػٜٛ ٘ٛ 

اٌّإٌف أٚ ِاٌه اٌؽمٛق اٌّؼركٜ ػ١ٍٙا أٚ لٚٞ ؼمٛلٗ أٚ اٌك٠ٛاْ اٌٛؽٕٟ ٌؽمٛق اٌّإٌف ٚاٌؽمٛق اٌّعاٚنج ػٕك 

 .اإللرؼاء

ٚ٘مٖ اٌّظٍؽح ٠عة أْ ذىْٛ ؼاٌح ٚلائّح ػٕك نفغ اٌكػٜٛ ػٍٝ اػرثان أْ اٌّظٍؽح شهؽ ِٓ شهٚؽ لثٛي 

 .اٌكػٜٛ أٚ ذىْٛ ِظٍؽح ِؽرٍّح ٠مه٘ا اٌمأْٛ

ٚتإٌٍثح ٌشهؽ أ١ٍ٘ح اٌرماػٟ اٌٛاظة ذٛافه٘ا فٟ اٌّإٌف ، فرؼك ٟ٘ األـهٜ شهؽا ٌمثٛي قػٜٛ اٌّإٌف ئال أْ 

 ِٓ لأْٛ اإلظهاءاخ اٌّك١ٔح ٚاإلقان٠ح ال ٠ؼٕٟ أٔٙا ٌُ ذؼك شهؽا ٌمثٛي اٌكػٜٛ ، تً ئْ 13ئغفاٌٙا فٟ ٔض اٌّاقج 

ػكَ لوه٘ا ؼٍة نأٞ ظأة ِٓ اٌفمٗ وشهؽ ِٓ شهٚؽ  لثٛي اٌكػٜٛ ظاء ٌٙٛا ِٓ اٌّشهع اٌعىائهٞ، ٚػٍٝ 

٘ما األٌاي ٠عة أْ ٠ىْٛ اٌّإٌف ِرّرؼا تأ١ٍ٘ح اٌرماػٟ ؼرٝ ٠ٍرط١غ ِّانٌح اٌكػٜٛ اٌّك١ٔح ػك إٌاشه قفاػا 

ػٓ ؼمٛلٗ اٌّشهٚػح ، ٚاٌعك٠ه تاٌّالؼظح أٔٗ ئلا وأد أ١ٍ٘ح اٌرماػٟ شهؽا ٌمثٛي قػٜٛ اٌّإٌف ، ؼ١س ذؼك ِٓ 

إٌظاَ اٌؼاَ ، غ١ه أْ ٘ما ال ٠ّٕغ اٌّإٌف اٌماطه اٌمٞ ٚلغ االػركاء ػٍٝ ؼمٛلٗ اٌّؼ٠ٕٛح أٚ اٌّا١ٌح ِٓ نفغ 

اٌكػٜٛ ، ئال أٔٗ ٠عة أْ ٠ثاشه ٘مٖ اٌكػٜٛ ١ٔاتح ػٕٗ ١ٌٚٗ ، أٚ ٚط١ٗ أٚ اٌّمكَ ػ١ٍٗ ، وّا ٠عة أْ ذرٛافه أ١ٍ٘ح 

 أْ ٞاٌرماػٟ فٟ اٌّإٌف اٌشفض اإلػرثانٞ ػٍٝ أٌاي أْ اٌّشهع اٌعىائهٞ ٔض ػٍٝ غهان ٔظ١هٖ اٌفهًٔ

.اٌشفض اٌّؼٕٛٞ ٠رّرغ تىاًِ إٌاظّح ػٓ اٌّظٕف اٌعّاػٟ
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ٌمك ِٕػ اٌّشهع اٌعىائهٞ ٌىً ِإٌف ئلا واْ ػؽ١ح ئٌرؼّاي غ١ه ِهـض تٗ ٌهفغ قػٜٛ ِك١ٔح تطٍة اٌرؼ٠ٛغ 

ػٓ اٌؼهن ٔر١عح ئٌرؼّاي غ١ه ِشهٚع ٌّظٕفٗ، وأْ ٠مَٛ إٌاشه اٌّرؼالك تاٌؽاق اٌؼهن تؽمٛق اٌّإٌف ِٓ 

ـالي اٌرؼّاي غ١ه ِشهٚع ٌّظفٗ، ٚ ٠مَٛ إٌاشه اٌّرؼالك تاٌؽاق اٌؼهن تؽمٛق اٌّإٌف ِٓ ـالي ئٌرؼّاي 

اٌّظٕف ـانض اٌؽكٚق اٌّرفك ػ١ٍٙا فٟ اٌؼمك أٚ ئٌرغالٌٗ تكْٚ اٌؽظٛي ػٍٝ ذهـ١ض ِٓ اٌّإٌف أٚ ـانض 

اٌؽكٚق اٌّرفك ػ١ٍٙا فٟ اٌؼمك أٚ ئٌرغالٌٗ تكْٚ اٌؽظٛي ػٍٝ ذهـ١ض ِٓ اٌّإٌف أٚ ـانض االٌرصٕاءاخ ٚاٌؽكٚق 

اٌٛانقج ػٍٝ اٌؽمٛق اٌّا١ٌح ٌٍّإٌف اٌّمهنج لأٛٔا 
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، ِٚٓ شُ ٠ىْٛ إٌاشه ٍِىِا اذعاٖ اٌّإٌف تأْ ٠كفغ ٌٗ 

ذؼ٠ٛغ ٔر١عح اٌؼهن اٌمٞ أطاتٗ ظهاء اإلٌرؼّاي غ١ه اٌّشهٚع ٌّظٕفٗ ، ذهذىى ٍِإ١ٌٚح إٌاشه فٟ ػمك إٌشه 

ػٍٝ لٛاػك اٌمأْٛ اٌّكٟٔ ، ٚئلا وأد اٌٍّإ١ٌٚح اٌّك١ٔح ذٕمٍُ ئٌٝ ٔٛػ١ٓ ٍِإ١ٌٚح ذمظ١ه٠ح ٔاذعح ػٓ اٌؼًّ 

اٌغ١ه ِشهٚع اٌظاقن ِٓ اٌغ١ه اٌمٞ ذٍثة فٟ ػهن اٌّإٌف ، اٌرٟ ذمَٛ ػٍٝ اٌفطأ ، اٌؼهن ٚاٌؼاللح اٌٍثث١ح 

.  ت١ّٕٙا

ٍِٚإ١ٌٚح ػمك٠ح ذمَٛ ػٍٝ أٌاي اٌفطأ اٌؼمكٞ اٌظاقن ِٓ إٌاشه اٌّرؼالك اٌمٞ ذٍثة فٟ أػهان تؽمٛق اٌّإٌف 

 . ِٓ ظٙح أـهٜ ، ئال أْ األُ٘ فٟ ٘ما اٌفهع ٘ٛ اٌٍّإ١ٌٚح اٌؼمك٠ح ٌما ٌٛف ٠رُ اٌرطهق ئ١ٌٙا تشٟء ِٓ اٌرفظ١ً

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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. (اٌمأْٛ
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٠ؼهف اٌفطأ أٔٗ ئـالي تاٌرىاَ ٌاتك أٌاٌٗ اٌمأْٛ ، ٠ٚماي اٌفطأ تّؼ١ان ِٛػٛػٟ اٌرٕاق ئٌٝ ِؼ١ان اٌهظً 

اٌؼاقٞ ال تّؼ١ان شفظٟ ، ٚئْ واْ ظأة ِٓ اٌفمٗ ٠ٕظه ئٌٝ اٌفطأ تٕظهج ِعهقج ػٓ اٌظهٚف اٌشفظ١ح 

ٌّهذىة اٌفطأ ؼ١س ٌُ ٠ٕظه ئ١ٌٗ تٕظهج لاذ١ح تّؼ١ان شفظٟ ، ت١ك أٔٗ أػاف ئٌٝ ٘ما اٌّؼ١ان اٌّٛػٛػٟ 

 .ػهٚنج األـم تؼ١ٓ اإلػرثان اٌظهٚف اٌفانظ١ح اٌّؽ١طح تّهذىة اٌفطأ ِٓ وِاْ ِٚىاْ

٠ٚؼك اٌفطأ اٌؼمكٞ اٌهوٓ األٌاٌٟ ٌم١اَ ٍِإ١ٌٚح إٌاشه اٌؼمك٠ح ، ٠ٚرّصً ـطأ إٌاشه اٌؼمكٞ ئِا فٟ ئِرٕاع ٘ما 

األـ١ه ػٓ ذٕف١م اإلٌرىاِاخ اٌؼمك٠ح اذعاٖ اٌّإٌف أٚ اٌرأـ١ه فٟ ذٕف١م٘ا ، وأْ ٠مَٛ إٌاشه تٕشه اٌّظٕف أٚ ٠رأـه 

فٟ ٔشهٖ ِرعاٚوا فٟ لٌه اٌّكج اٌّؼمٌٛح ، ٚلك ٠هذىة ٘ما اٌفطأ تظفح ػّك٠ح وأْ ٠مَٛ ترّى٠ك أٚ ئذالف إٌٍفح 

األط١ٍح ٚاٌٛؼ١كج لظك ئٌؽاق اٌؼهن تاٌّإٌف ٠ٚؼك ٘ما اٌفطأ ظ١ٍّا، ٌما ال تك ِٓ ذشك٠ك ٍِإ١ٌٚح إٌاشه ، وّا 

٠ّىٓ أْ ٠ىْٛ ـطأ إٌاشه غ١ه ػّكٞ ، وأْ ٠رٙاْٚ إٌاشه فٟ ئـهاض اٌّظٕف فٟ طٛنج ذ١ٍك تاٌّإٌف ٚ٘ما 

اٌفطأ ٠ؼك ت١ٍطا ِمانٔح تاٌفطأ اٌٍاتك ، ٚئلا واْ ؼٍٓ ا١ٌٕح وافٟ ٚؼكٖ ٌٕفٟ اٌفطأ اٌؼّكٞ ئال أٔٗ ال ٠ٛظك قٚن 

. ٌٙمٖ األـ١هج فٟ اٌفطأ غ١ه اٌؼّكٞ ، ؼ١س ٠ظً اٌفطأ لائّا

ٚاٌعك٠ه تاٌّالؼظح أْ ٌفطأ إٌاشه طٛنذاْ ئِا ـطأ ئ٠عاتٟ وأْ ٠مَٛ إٌاشه ترؼك٠ً أٚ ذش٠ٛٗ اٌّظٕف قْٚ أـم 

اٌّٛافمح ِٓ اٌّإٌف ، أٚ ـطأ ٌٍثٟ وأْ ٠ّرٕغ إٌاشه ػٓ ؽثاػح اٌّظٕف ، ٚئلا وأد اٌماػكج اٌؼاِح ٌٍمأْٛ 

 خاٌّكٟٔ ذٕفٟ اٌفطأ فٟ ؼاٌح اٌؼهٚنج ، ٚاٌكفاع اٌشهػٟ،ٚأٚاِه اٌمأْٛ ٚاٌهؤٌاء ، ئال أْ ذطث١ك ٘مٖ اإلٌرصٕاءا

لك ال ٠ىْٛ ٌٙا ِؽً فٟ لأْٛ ؼك اٌّإٌف ِا ػكا ِٕٙا ِا ٠رؼٍك ترٕف١م أٚاِه اٌمأْٛ أٚ اٌهؤٌاء ، وأْ ٠فهع 

اٌمأْٛ ػٍٝ إٌاشه اٌم١اَ تٕشه ِظٕف ِؼ١ٓ ٌرؽم١ك اٌّظٍؽح اٌؼاِح أٚ اإلِرٕاع ػٓ ٔشهٖ ؼفاظا ػٍٝ اٌظاٌػ 

 .اٌؼاَ ، ئل ال ٠ؼك إٌاشه فٟ ٘اذ١ٓ اٌؽاٌر١ٓ ِهذىثا ألٞ ـطأ

أِا تإٌٍثح إلشثاخ ـطأ إٌاشه ، فاْ لٛاػك اٌمأْٛ اٌّكٟٔ ذعؼً ِّٙح ئشثاخ ـطأ اٌّك٠ٓ ػٍٝ ػاذك اٌكائٓ ، ٚلك 

٠ىْٛ اإلشثاخ طؼثا ـاطح ئلا واْ اإلٌرىاَ ٠رؼٍك تثمي ػٕا٠ح ، ٚػ١ٍٗ ٠مغ ػٍٝ اٌّإٌف ػةء اإلشثاخ فٟ ؼاٌح ِا ئلا 

ذٕاوي ٌٍٕاشه ػٓ اٌؽك فٟ اٌرهظّح ، ئْ ٘مٖ اٌرهظّح ذفهض ػٓ ِؼّْٛ ٚفؽٜٛ اٌّظٕف األطٍٟ ، ٠ٚثمٝ 

ٌٍٕاشه اٌّك٠ٓ ئشثاخ ػىً ِا ئقػاٖ اٌّإٌف ، ٘ىما ٠مغ ػٍٝ إٌاشه ئشثاخ أٔٗ لاَ تٛاظثٗ ػٍٝ أذُ ٚظٗ ٌُٚ ٠مظه فٟ 

.اٌرهظّح تً لاَ تّا ٠هاٖ ِٕاٌثا إل٠ظاي اٌّؼأٟ قْٚ اٌفهٚض ػٓ ِؼّْٛ اٌّظٕف األطٍٟ
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ٚف١ّا ٠فض اٌؼهن فٙٛ األلٜ اٌمٞ ٠ٍؽك اٌشفض ف١ًّ ؼما  ِٓ ؼمٛلٗ أٚ ٠رؼكٞ ػٍٝ ِظٍؽح ِشهٚػح ٠ؽ١ّٙا 

اٌمأْٛ ، ٠ٚؼك اٌؼهن نوٕا أٌا١ٌا ٌم١اَ ٍِإ١ٌٚح إٌاشه اٌؼمك٠ح ٚػٍٝ اٌّؼهٚن ٚؼكٖ، أٞ اٌّإٌف ئشثاخ ٚظٛقٖ ، 

٠ٚشرهؽ أْ ٠ىْٛ ٚالؼا أٚ ٚش١ه اٌٛلٛع فٟ اٌٍّرمثً ، أِا ئلا واْ ئؼرّا١ٌا غ١ه ِإوك اٌٛلٛع فال ٠ٍرٛظة 

 ، فاٌرؼ٠ٛغ ػٕٗ ،ِٚٓ شُ ال ذمَٛ ٍِإ١ٌٚح إٌاشه اٌؼمك٠ح ئال تإٌٍثح ٌٍؼهن اٌّثاشه، ٚاٌّرٛلغ اٌمٞ أطاب اٌّإي

غ١ه أْ اٌؼهن غ١ه اٌّرٛلغ أٚ غ١ه اٌّثاشه ، فال ٠رُ اٌرؼ٠ٛغ ف١ٗ ِصاي لٌه وأْ ٠رّاؽً إٌاشه ػٓ ٔشه 

اٌّظٕف ف١مغ ػٍٝ ػاذمٗ قفغ ذؼ٠ٛغ ٌٍّإٌف ألْ اٌؼهن فٟ ٘مٖ اٌؽاٌح ِرٛلغ ِٚثاشه ٔاظُ ػٓ ػكَ إٌشه ، ٚئلا 

ذأـه إٌاشه ػٓ ٔشه أٚ ذٛو٠غ اٌّظٕف ٔر١عح ئػهاب لاَ تٗ أطؽاب اٌّىرثاخ ، فٙما اٌؼهن ال ٠ؼك ِثاشها 

 .ِٚرٛلؼا تإٌٍثح ٌٍٕاشه ، فال ٠ىْٛ ٘ما األـ١ه ٍِىِا ترؼ٠ٛغ اٌّإٌف فٟ ٘مٖ اٌؽاٌح األـ١هج

ٚاٌؼهن ٔٛػاْ ئِا ػهن ِاقٞ ٠ظ١ة اٌمِح اٌّا١ٌح ٌٍّإٌف وأْ ٠ؼركٞ إٌاشه ػٍٝ ؼك اٌّإٌف فٟ ئٌرغالي 

ِظٕفٗ ِّا ٠إقٞ ئٌٝ ػكَ اٌرفاقج اٌّإٌف ِٓ ِظٕفٗ ِاق٠ا وّا لك ٠ىْٛ اٌؼهن ِؼ٠ٕٛا ، وأْ ٠ًّ إٌاشه اٌؽك 

اٌّؼٕٛٞ ٌٍّإٌف ، ٌٚمك أظاو اٌّشهع اٌعىائهٞ اٌرؼ٠ٛغ ػٓ اٌؼهن اٌّؼٕٛٞ ػٕكِا ٠رُ اإلػركاء أٚ اٌٍّاي 

. أٚ ذش٠ٛٗ ِظٕفٗفتشهف أٚ ٌّؼح اٌشفض ، واإلػركاء ِصال ػٍٝ ئٌُ اٌّإٌف أٚ ذى٠ٟ
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ٚاٌعك٠ه تاٌّالؼظح أْ ؼك ؽٍة اٌرؼ٠ٛغ ٠ٕرمً ئٌٝ ٚنشح اٌّإٌف تٛطفُٙ قائ١ٕٓ تاٌؽك اٌّاٌٟ ٌٛاء ؽاٌة 

 ؼاي ؼ١اذٗ تٙما اٌؽك أٚ ٌُ ٠طاٌة تٗ ، ٘ما ػٓ اٌؼهن اٌّاقٞ ، أِا اٌؼهن اٌّؼٕٛٞ اٌمٞ (اٌّإٌف)ِٛنشُٙ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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أطاب ِٛنشُٙ ، فال ٠عٛو ٌُٙ اٌّطاٌثح تاٌرؼ٠ٛغ ػٕٗ ئلا ٌُ ٠مُ تمٌه اٌّإٌف ؼاي ؼ١اذٗ ، ٚئّٔا ٠ؽك ٌُٙ اٌّطاٌثح 

تٗ ظهاء ِا أطاتُٙ ِٓ ػهن ِؼٕٛٞ ١ًٌٚ ِا أطاب ِٛنشُٙ ، ٚ٘ما ِا ٠ؼهف تاٌؼهن اٌّهذك ػٍٝ اٌٛنشح ٔر١عح 

 .اٌؼهن اٌمٞ أطاب ِٛنشُٙ

ٚف١ّا ٠رؼٍك تاشثاخ اٌؼهن ـ فرمغ ٍِإ١ٌٚح ئشثاذٗ ػٍٝ ػاذك اٌّإٌف اٌّكػٟ فٍٗ أْ ٠صثد اٌؼهن اٌمٞ ؼً تٗ ٔر١عح 

 .اإلػركاء اٌّّاني ػٍٝ ؼمٛلٗ ِٓ ؽهف إٌاشه اٌّرؼالك ِؼٗ تىً ِا ٠ٍّىٗ ِٓ أقٌح ئشثاخ

ٚفٟ األـ١ه ال ٠ىفٟ ذٛافه ـطأ إٌاشه اٌّرؼالك ٚاٌؼهن اٌّاقٞ أٚ األقتٟ اٌمٞ أطاب اٌّإٌف ؼرٝ ذمَٛ ٍِإ١ٌٚح 

إٌاشه اٌؼمك٠ح ، تً التك أْ ٠ىْٛ ٘ما اٌؼهن ٔاظّا ػٓ ـطأ إٌاشه ِٚهذثطا تٗ تٛاٌطح اٌؼاللح اٌٍثث١ح ، فمك 

 أْ ٠رٍثة فٟ ٘ما اٌؼهن اٌمٞ أطاب اٌّإٌف أوصه ِٓ ٌثة ٌٛلٛع اٌفطأ ، ف١رُ إٌظه ئٌٝ ٘مٖ األٌثاب ئِا قزٞغ

 .تظفح ِرٍا٠ٚح أٚ تفؼً أؼك ٘مٖ األٌثاب ػٍٝ أٌاي اٌٍثة إٌّرط ٚاٌفؼاي ٌٍفطأ

ٚأِاَ لٌه ٠عٛو ٌٍٕاشه اٌّكػٝ ػ١ٍٗ ٔفٟ اٌهاتطح اٌٍثث١ح تع١ّغ ؽهق اإلشثاخ ، وأْ ٠صثد أْ ٌثة اٌؼهن اٌمٞ 

أطاب اٌّإٌف ٘ٛ ٌثة آـه ١ًٌٚ ـطأٖ واٌٍثة األظٕثٟ أٚ اٌؽاقز اٌفعائٟ غ١ه اٌّرٛلغ ٚاٌمٞ ال ٠ّىٓ ذفاق٠ٗ ، 

وٙالن أٚ ؼه٠ك قان إٌشه اٌرٟ ػٙك ٌٙا اٌّإٌف ِّٙح ؽثغ ٚٔشه ِظٕفٗ ، أٚ وأْ ٠رؼمن ػٍٝ إٌاشه ذٛو٠غ 

اٌّظٕف اٌمٞ لاَ ترأ١ٌفٗ اٌّإٌف ٚاٌمٞ ٠رؼٍك ترّع١ك إٌظاَ اإلشرهاوٟ فٟ ؼ١ٓ ذؽٛي ٔظاَ اٌكٌٚح ئٌٝ إٌظاَ 

اٌهأٌّاٌٟ أشٕاء ػ١ٍّح ؽثغ اٌّظٕف ، فٙما اٌٍثة اٌمٞ ِٕغ إٌاشه ِٓ ٔشه اٌّظٕف ٠ؼك ٌثثا أظٕث١ا ال قـً ٌٍٕاشه 

. فٟ ؼكٚشٗ

ٚذطث١ما ٌمٛاػك اٌمأْٛ اٌّكٟٔ ٠رٛظة ػٍٝ اٌكائٓ ذٛظ١ٗ ئػمان ئٌٝ ِك٠ٕٗ ٔر١عح ئـالي ٘ما األـ١ه تاٌرىاِاذٗ لثً 

 أٚ أٔٗ ذأـه فٟ ٖنفغ اٌكػٜٛ أِاَ اٌمؼاء ، ٠ٚؼك اإلػمان ١ٌٍٚح فؼاٌح ٚٔاظؼح إلشثاخ أْ اٌّك٠ٓ ٌُ ٠مُ ترٕف١م اٌرىاَ

٘ما اٌرٕف١م ، ٚئْ ٌثة اشرهاؽ ذٛظ١ٗ ئػمن ِٓ اٌكائٓ ئٌٝ اٌّك٠ٓ لثً ذؽه٠ه قػٜٛ اٌٍّإ١ٌٚح اٌؼمك٠ح ٌٍّطاٌثح 

تاٌرؼ٠ٛغ ِهقٖ أْ ؼٍٛي أظً االٌرىاَ ال ٠ىفٟ ٚؼكٖ ٌٍمٛي أْ اٌّك٠ٓ  لك أـً أٚ ئِرٕغ ػٓ ذٕف١م اٌرىاِٗ اٌرىاِا و١ٍا 

أٚ ظىئ١ا، فالتك ِٓ ئٔمانٖ ، فمك ٠ؽً أظً اإلٌرىاَ ٌىٓ اٌكائٓ ٠رٙاْٚ ػٓ اٌّطاٌثح تك٠ٕٗ ، ِّا ٠ؼٕٟ أْ ٘ما األـ١ه لك 

نػٟ تٙما اٌرّاؽً ألٔٗ ٌُ ٠رؼهن ِٕٗ ، ٚػ١ٍٗ ، ؼرٝ ٠رُ اٌرأوك ِٓ أْ اٌكائٓ ِظه ػٍٝ ئٌىاَ ِك٠ٕٗ ترٕف١م 

اٌرىاِاذٗ فٟ األظً اٌّؽكق ٌٗ ، ٠ٚعة ػ١ٍٗ أْ ٠مَٛ تاػمان ِك٠ٕٗ ٚفك اٌٍثً اٌرٟ ؼكق٘ا ٌٗ اٌمأْٛ ، ٚتاٌهظٛع ئٌٝ 

اٌمأْٛ اٌّكٟٔ اٌعىائهٞ ٠الؼع أْ اٌّشهع لك ظؼً اإلػمان شهؽا ٌّطاٌثح اٌّك٠ٓ تاٌرؼ٠ٛغ ، ٚػٍٝ ٘ما األٌاي 

٠رٛظة ػٍٝ اٌّإٌف وأطً ػاَ ئػمان إٌاشه لثً ِطاٌثرٗ تاٌرؼ٠ٛغ ظهاء ئـالٌٗ تاالٌرىاِاخ اٌرؼالك٠ح اٌٍّماج ػٍٝ 

.ػاذمٗ تّمرؼٝ ػمك إٌشه
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٠ٕٚؼمك اإلـرظاص إٌٛػٟ ٌٍٕظه فٟ قػٜٛ اٌرؼ٠ٛغ اٌّهفٛػح ِٓ اٌّإٌف ػك إٌاشه فٟ اٌٛلد اٌها٘ٓ ٌٍمؼاء 

اٌّكٟٔ ال١ٌّا نئ١ً اٌمٍُ اٌّكٟٔ ، غ١ه أٔٗ تّعهق ئٔشاء اٌمطة اٌّرفظض تاٌٍّى١ح اٌفىه٠ح ٌٛاء وأد ٘مٖ 

، أِا تإٌٍثح (ؼمٛق اٌّإٌف )إٌّاوػاخ ذرظً تاٌٍّى١ح اٌظٕاػ١ح ٚاٌرعان٠ح أٚ تاٌٍّى١ح األقت١ح ٚاٌف١ٕح أٞ 

ٌالـرظاص اٌّؽٍٟ ، ف١إٚي ٌٍّؽىّح اٌّرٛاظكج تّمه اٌّعًٍ ٚاٌرٟ ٠مغ فٟ قائهج اـرظاطٙا ِٛؽٓ إٌاشه 

اٌّكػٟ ػ١ٍٗ ، ٠ٚهٜ ظأة ِٓ اٌفمٗ اٌفهٍٟٔ ػٍٝ ظٛاو ػهع إٌّاوػاخ اٌفاطح تاٌٍّى١ح األقت١ح ٚاٌف١ٕح ػٍٝ 

أٌٍٛب اٌرؽى١ُ ٚاٌٍثة فٟ لٌه ، أْ األشفاص اٌم٠ٓ ٌٛف ذإٚي ٌُٙ ِّٙح اٌفظً فٟ إٌىاع ٠ؼكْٚ ِٓ 

اٌّرفظظ١ٓ فٟ ١ِكاْ ؼمٛق اٌّإٌف ٘ما ِٓ ظٙح ، ِٚٓ ظٙح أـهٜ أْ أٌٍٛب اٌرؽى١ُ ٠ر١ّى تاٌٍهػح فٟ ؼً 

.إٌىاػاخ
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ٚأـ١ها ، ئلا ِا ذٛافهخ شهٚؽ لثٛي قػٜٛ اٌرؼ٠ٛغ اٌّهفٛػح ِٓ اٌّإٌف ػك إٌاشه ٠مَٛ اٌماػٟ ترمك٠ه 

 .ذؼ٠ٛغ ػاقي ، آـما تؼ١ٓ االػرثان ِا ذُ وٍثٗ ٔر١عح اٌٍّاي تؽمٛق اٌّإٌف 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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،اٌمٍُ االٚي اٌّؽً اٌرعانٞ ، ػٕاطهٖ ،ؽث١ؼرٗ اٌما١ٔٛٔح .فهؼح وناٚٞ طاٌػ ،اٌىاًِ فٟ اٌمأْٛ اٌرعانٞ اٌعىائهٞ، اٌّؽً اٌرعانٞ ٚاٌؽمٛق اٌفىه٠ح-  74

 124ص.2001ٚاٌؼ١ٍّاخ اٌٛانقج ػ١ٍٗ ، ٔشه ٚذٛو٠غ اتٓ ـٍكْٚ،اٌعىائه 
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ٚػٍٝ ـالف اٌّشهع اٌعىائهٞ فاْ اٌّشهع اٌفهٍٟٔ ِٕػ اٌّرؼهن اٌفهطح أْ ٠فران ؽه٠مح ذمك٠ه ذؼ٠ٛغ اٌؼهن 

تٕفٍٗ ، ؼ١س ٠ع١ى ٌٗ ذمك٠ه ٘ما اٌرؼ٠ٛغ تطه٠مح ظىاف١ح ػٕك ػكَ اٌمكنج ػٍٝ ذؽك٠كٖ اٌفٍانج اٌرٟ ٌؽمرٗ ظهاء 

 .اإلػركاء اٌؽاطً ِٓ إٌاشه اٌّرؼالك ِؼٗ ػٍٝ ؼمٛلٗ

 

. الحماٌة الجزائٌة لعقد النشر: الثانًالمبحث 

. التً له أن ٌتمتع بها بصفة استبثارٌة، و بشكل ٌحمٌه القانونوٌخول المصنؾ لصاحبه العدٌد من الحقوق المالٌة، 

 ومن بٌن له هنا أن ٌجري العدٌد من التصرفات القانونٌة التً تتولد عن الحق االستبثاري الذي منحه إٌاه القانونو

، و تفعٌبل لذلك، فإن المشرع لم ٌشؤ أن ٌقتصر فً حماٌة حقوق المإلؾ على الطرٌق الحقوق المالٌة حق النشر

 أو لمن له للناشرالمدنً، الذي ٌنتهً و قد ال ٌنتهً بصدور حكم ٌقضً بدفع تعوٌضات مدنٌة للمإلؾ المتضرر أو 

مصلحة خاصة، ٌخضع سدادها لٌسر أو عسر المحكوم علٌه، و حتى أن المبالػ المحكوم بها تكون زهٌدة بالمقارنة 

. المصنفات المنشورة عبر الكمبٌوترمع األرباح التً ٌجنٌها المقلد خاصة فً 

 و القوانٌن المعاصرة الخاصة بحماٌة ،ألجل هذا كله، لجؤ المشرع الجزابري إلى طرٌق آخر هو الطرٌق الجزابً 

حقوق المإلؾ و الحقوق المجاورة منها ما ٌحدد فً متنه صور اإلعتداءات التً تشكل جنحة التقلٌد و عقوباتها، و 

 و ٌعد المشرع الجزابري من بٌن التشرٌعات التً ،منها ما ٌحٌل إلى قانون العقوبات و منها ما ٌجمع بٌن األسلوبٌن

 ، بحٌث ٌتضمن األحكام العامة و ٌرتب الحقوق  عامة وعقد النشر خاصةجعلت قانونا خاصا بحماٌة حقوق المإلؾ

 . 05-03و ٌضع االستثناءات و هذا فً األمر 

:  على النحو التالًهذا المبحث و لهذا شبنا تقسٌم 

.  الحماٌة الجزابٌة لعقد النشرمضمون : األولالمطلب 

 .الدعوى العمومٌة و الجزاءات المقررة: المطلب الثانً 

 

. المقررة لعقد النشر الحماٌة الجزائٌة مضمون: المطلب األول 

ستنساخ المصنؾ ووضعه إإن عقد النشر ٌضمن للمإلؾ االستفادة مادٌا من ثمرة عمله الفكري، كما ٌسمح للناشر ب

قر المشرع حماٌة خاصة لهذا العقد من كل أعتداء على هذه الحقوق من الؽٌر لذا إللجمهور بمقابل ، لكن قد ٌقع 

. عتداء قد ٌقع علٌهإ

دفع تعوٌض للمإلؾ أو إعادة الحال إلى ما إجراءات تحفظٌة ببما تتضمنه من لعقد النشرو ال تشكل الحماٌة المدنٌة 

و ال تشكل مانعا أمام المعتدي من تكرار هذه اإلعتداءات مرة أخرى، أو ، بهكان علٌه جبرا للضرر الذي لحق 

مواجهة اإلعتداء إذا ما اقتصر على دفع مبلػ معٌن كتعوٌض، إذ أنه ٌتهاون فً  تكرار اإلعتداء ، لذلك لم ٌكتؾ 

المشرع الجزابري بالجزاءات المدنٌة، بل دعمها بحماٌة جزابٌة أشد وطبا على كل مستهلك ؼٌر مبال بما أقدم علٌه 

 .بحقوقهمبتجرٌم المساس طرفً عقد النشر من أفعال، إذا جاءت هذه الحماٌة للتؤكٌد على حماٌة 

 المتعلق بحقوق المإلؾ والحقوق المجاورة لم ٌتضمن حماٌة 03/05وجدٌر بالذكر أن المشرع الجزابري فً األمر 

 .جزابٌة خاصة لعقد النشر ،بل هً نفس الحماٌة المقررة على االعتداء على الملكٌة األدبٌة والفنٌة

:  التصرفات ؼٌر المشروعة فً صورتٌن وتشمل

.  المحمً بعقد النشرهً جنحة التقلٌد المتمثل فً اإلستنساخ الؽٌر مشروع للمصنؾ: األولى

تشمل مجموعة من األفعال التً اعتبرها المشرع الجزابري مماثلة للتقلٌد هً استٌراد أوتصدٌر النسخ : الثانٌة

لذا سنتناول الصورة األولى فً الفرع األول أما . المقلدة من المصنؾ ببٌعها، أو تؤجٌرها، و وضعها رهن التداول

. الصورة الثانٌة فنتركها للفرع الثانً
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. التقلٌد فً عقد النشر : الفرع األول

 

 و 151جرٌمة بل اكتفى بتعداد األفعال التً تشكل جنحة التقلٌد فً المادة هذه ال الجزابري لم ٌتضمن التشرٌع  

: هً 

الكشؾ ؼٌر المشروع لمصنؾ أو أداء لفنان مإد أو عازؾ أو المساس بسبلمته و استنساخ مصنؾ أو أداء  )

بؤي أسلوب من األسالٌب  فً شكل نسخ مقلدة و تبلٌػ المصنؾ أو أدابه عن طرٌق التمثٌل أو األداء العلنً أو 

البث اإلذاعً السمعً أو السمعً البصري أو التوزٌع بواسطة الكابل أو بؤي وسٌلة نقل أخرى إلشارات تحمل 

، فمن المعروؾ أن اختصاص إعطاء (أصواتا أو صورا و أصواتا أو بؤي منظومة معالجة معلوماتٌة أخرى

التعرٌفات لمختلؾ المفاهٌم ٌعود للفقه، لذا سنعود إلى هذا األخٌر من أجل معرفة مختلؾ المفاهٌم التً أعطاها 

. لجنحة التقلٌد

 تلك األفعال التً ٌرتكبها من ٌعتدي على حقوق المإلؾ بتقلٌد المصنفات األدبٌة هً: بجرٌمة التقلٌدالمقصود

 فً عقد النشر بقٌام الناشر باستنساخ مصنؾ أو أي أداء للمإلؾ دون قلٌدأو العلمٌة أو الفنٌة وترتبط جرٌمة الت

أي رخصة من هذا األخٌر  وهذه الجرٌمة ال تختلؾ فً مضمونها عن الجرابم المنصوص علٌها فً قوانٌن 

.وآخر معنوي, العقوبات التً تستلزم لتوافرها ركن مادي
75

 

 نقل مصنؾ لم ٌسقط فً الملك العام من ؼٌر إذن مإلفه، كما، عرفها بعضهم :أما الفقه الفرنسً فقد عرفها

وجود : عتداء ٌقع على الملكٌة األدبٌة و أنه ال بد من توفر شرطٌن أساسٌٌن لقٌام جرٌمة التقلٌد هماإبؤنها كل 

. سرقة أدبٌة كلٌة أو جزبٌة للمصنؾ و أن ٌتسبب عن هذا اإلعتداء ضرر ما

 بؤنها كل اعتداء مباشر أو ؼٌر مباشر على حقوق التؤلٌؾ فً مصنفات كما عرفها بعض الفقهاء المصرٌٌن

.  لم تشترط القٌام بؤي إجراء للحماٌة(برن)ؼٌر واجبة الحماٌة فاتفاقٌة 

  و تنطوي على اعتداء على(الناشر أو الؽٌر)كما ٌقصد بجرٌمة التقلٌد تلك األفعال التً ٌؤتٌها أحد األشخاص

باصطناع مصنفاته األدبٌة أو العلمٌة أو الفنٌة، أي القٌام بفعل ٌإدي إلى تؽٌٌر   حقوق المإلؾعقد النشر و

.  وبدون ترخٌصحقٌقة المصنؾ المحمً

 و تإثر سلبا فً الثقة الضرورٌة من الناحٌة  والناشر المإلؾ كل منمثل هذه األفعال تضر ببل شك بمصلحة

.االجتماعٌة للتعامل بٌن األفراد
76

    

الركن المادي و الركن  :     مهما اختلفت تعرٌفات جرٌمة التقلٌد، فهً تظل تقوم على أساس ركنٌن أساسٌٌن هما 

. النقطة التالٌة    المعنوي اللذان سٌتم تناولهما فً 

.  فً عقد النشرأركان جنحة التقلٌد : ثانٌا    

 أنه جعل للجرٌمة ثبلثة أقسام مخالفات و جنح و جناٌات،                                       27     مما هو معروؾ فً قانون العقوبات طبق المادة 

:  جنحة و البد أن تنطوي على ركنٌن فً عقد النشرلقد انتهج المشرع الجزابري نهجا وسطا بحٌث جعل من التقلٌد

. الركن المادي،الركن المادي و  الركن المعنوي
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 . 484.ٔٛاف وٕؼاْ، ِهظغ ٌاتك، ص/ ق-  75
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 على وجود الجرٌمة، و ٌقصد به المادٌات الملموسة التً تظهر فً العالم الخارجً، أي المظهر ٌدل الركن المادي

الخارجً لئلرادة اإلجرامٌة، فبل ٌكفً توافر الركن المعنوي للقول بوجود الجرٌمة، إذ البد أن تترجم هذه الجوانب 

.      المعنوٌة فً سلوك مادي ٌظهرها إلى حٌز الوجود

:  و للركن المادي عناصر هً 

 بؽرض الوصول إلى ؼاٌة إجرامٌة  سواء كان من طرفً عقد النشر أو الؽٌرالسلوك اإلجرامً الصادر من الجانً

و النتٌجة اإلجرامٌة سواء فً مدلولها المادي المتمثل فً التؽٌٌر المادي الذي ٌحدث فً العالم الخارجً كؤثر 

. للسلوك اإلجرامً أو فً مدلولها القانونً المتمثل فً الصلة التً تربط الفعل اإلجرامً بالنتٌجة اإلجرامٌة

 ٌتمثل فً قٌام الجانً بؤخذ أفعال التقلٌد المنصوص  المحمٌة بعقد النشرو الركن المادي فً جرٌمة تقلٌد المصنفات

 على مصنؾ محمً و تتحقق النتٌجة اإلجرامٌة بمجرد اإلنتهاء من أي فعل 03/05 من االمر151 علٌها فً المادة

. منها، و البد من توافر عبلقة السببٌة بٌن النشاط الجرمً و تلك النتٌجة

داخبل فً  و تقتضً لدراسة الركن المادي دراسة النشاط اإلجرامً و البد أن ٌكون ذلك الفعل الصادر من المقلد

 و ثانٌا أن تكون تلك التصرفات قد وقعت على مصنفات مشمولة 151المادةمجموع التصرفات المذكورة فً 

 . عن العمل الذي قام به المقلد الناشر أو صاحب الحقبالحماٌة و ثالثا عدم موافقة المإلؾ أو 

 : النشاط المجرم -أ

 : حاالت تشكل اعتداء مادٌا03/05 من األمر 151لقد ذكرت المادة 

. الكشف غٌر المشروع  للمصنف: الحالة األولى 

سمه، و هو فً هذا األمر له حق استشاري ال ٌنازعه فٌه إللمإلؾ وحده الحق فً الكشؾ عن المصنؾ الصادر ب

.  أحد باعتباره من الحقوق المبلزمة للشخصٌة

 حتى ولو و تجدر اإلشارة أن هذا الحق العام لجمٌع المصنفات المكتوبة منها و الشفهٌة و الرقمٌة، إذ ال ٌمكن للؽٌر

 الكشؾ عن المصنؾ إال بالرجوع إلى صاحب الحق فً ذلك لٌمنحه رخصة كتابٌة تكون صرٌحة و كان الناشر

محددة، و كل من قام بالكشؾ عن المصنؾ دون إذن ٌعد مرتكبا لجنحة التقلٌد
77

ختبلؾ إو ٌختلؾ شكل اإلعتداء ب. 

شكل المصنفات، فمثبل المصنفات األدبٌة تكون فٌها جرٌمة التقلٌد باقتباس مقتطفات من المإلؾ أو ترجمة المصنؾ 

أما المصنفات الرقمٌة التً تتم عن طرٌق النشر اإللكترونً عبر  ،دون الحصول على إذن المإلؾ األصلً

ت و التً بوصفها طرٌقة اتصال حدٌثة تسمح بتبادل المعلومات و نقلها، فٌتم اإلعتداء على تلك المصنفات ناإلنتر

عن طرٌق الكشؾ ؼٌر المشروع لها و دون إذن صاحب الحق بها
78

 .

. عقد النشرالمساس بسالمة : الحالة الثانٌة 

حترام سبلمة مصنفه و اإلعتراض على أي تعدٌل إأنه ٌحق للمإلؾ اشتراط  ) 03/05 من األمر 25تنص المادة 

. (ٌدخل علٌه أو تشوٌه أو إفساد إذا كان ذلك من شؤنه المساس بسمعته كمإلؾ أو بشرفه أو بمصالحه المشروعة

فمن حق المإلؾ وحده إجراء أي تعدٌل أو تحوٌل أو تفسٌر أو حذؾ أو إضافة  ٌرد على المصنؾ، وال ٌحق 

للناشر أو الؽٌر القٌام بؤي تعدٌل أو تحوٌر دون إذن المإلؾ أما إذا قام بذلك الؽٌر فٌعد عمله ارتكاب لجنحة التقلٌد 

 إذن صاحبها، فإذا كان هذا العمل ٌحتاج أثناء تؤدٌته إلى بعض التحوٌرات التً تتبلءم مع دون،كالترجمة ب

ضرورات كل لؽة مترجم إلٌها لكً ال ٌتؽٌر المعنى، بالتالً فهً مشروعة بشرط عدم المساس بالمعنى الحقٌقً 

. للجمل و الفقرات
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 . 149.، ص2007، 2ِؽٟ اٌك٠ٓ ػىاشح، ِؽاػهاخ فٟ اٌٍّى١ح األقت١ح ٚ اٌف١ٕح، ق٠ٛاْ اٌّطثٛػاخ اٌعاِؼ١ح، اٌعىائه، ؽ. ق -77
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.  فً شكل نسخ مقلدةالمحمً بعقد النشراستنساخ مصنف : الحالة الثالثة 

ستنساخ المصنؾ بؽٌر تحدٌد للكمٌة و ال للكٌفٌة و كل من إمن أهم الحقوق التً ٌتمتع بها المإلؾ هو الحق فً 

ٌكون قد ارتكب جنحة التقلٌد طبقا  ( عقد نشرإبرامدون )حاول النسخ دون الرجوع إلى صاحب الحق باإلذن الكتابً

و ٌعد النسخ ؼٌر المشروع الصورة المثلى لجرٌمة التقلٌد، تختلؾ صور اإلعتداء . 03/05 من األمر 151للمادة 

ختبلؾ المصنؾ محل الحماٌة فبالنسبة للمصنفات األدبٌة كالكتب و المقاالت ٌكون اإلعتداء علٌها بؤحد المقتبسات إب

. دون الرجوع باإلذن أو القٌام بوضع صور فهذه التصورات تشكل جرٌمة التقلٌد

أو قرص مضؽوط، أما بالنسبة للمصنفات الرقمٌة فمن الثابت قانونا و قضاء على األقل أمام المحاكم الفرنسٌة أنه 

.مجرد ترقٌم المصنؾ ٌعد نسخا له أو القٌام بتوزٌعه عبر شبكات اإلنترنٌت ٌعد اعتداء على حق المإلؾ
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  .أن ٌكون المصنف المنشور محمً بقانون حق المؤلف-ب

 من 03لٌس كل االعتداءات الموجهة ضد المصنؾ ٌشكل جرٌمة تقلٌدا، ألن المشرع الجزابري حدد فً المادة 

:   المصنفات المشمولة بالحماٌة و تتمثل فً 03/05األمر 

 ًالمصنفات األدبٌة بشقٌها الكتابً و الشفه .

 المصنفات الفنٌة .

 المصنفات الموسٌقٌة المؽناة و الصامتة .

 المصنفات التصوٌرٌة .

 مصنفات األلبسة و األزٌاء .

 المصنفات الرقمٌة .

 ًالمجموعات و المختارات من المصنفات أو مجموعات من التراث الثقاف .

 عنوان المصنؾ .

 األداء الفنً سواء كان ؼناء أو تمثٌبل .

 اإلنتاج السمعً أو السمعً البصري .

 برامج و حصص هٌبات اإلذاعة .

 أن ال تكون من اإلستثناءات التً قٌد بها المشرع الجزابري حق المإلؾ و الحقوق المجاورة كالنسخ وٌجب

ستثناءات التً نص ـألؼراض التعلٌم المدرسً أو الجامعً أو اإلستشهاد بالمصنؾ فً مواقع إخبارٌة أو بقٌة اال

. 03/05 األمر من 53 إلى 33علٌها المشرع فً المواد 
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 .عدم موافقة المؤلف- ج

 

 توفرشرط عدم وجود إذن كتابً من المإلؾ بمعنى المخالفة تقلٌد عقد النشرٌجب إلكتمال الركن المادي فً جرٌمة 

 .رضاء صاحب المصنؾ بهذا الوضع ٌحول دون وجود جرٌمة التقلٌد

 

 .الركن المعنوي

 

طبقا للقواعد العامة للتجرٌم و العقاب، ال ٌكفً قٌام الركن المادي للجرٌمة منفردا حتى ٌسند الفعل إلى الجانً، 

فالمسإولٌة الجزابٌة تستلزم ضرورة توافر الركن المعنوي الذي ٌدل على وجود رابطة نفسٌة و معنوٌة بٌن الفعل 

. المادي و إرادة الجانً 

ال تخرج عن األحكام العامة وهً عتداء على حقوق المإلؾ المالٌة إ تقلٌد المصنؾ المحمً بعقد النشرهوو جرٌمة 

للركن المعنوي فً النظرٌة العامة للتجرٌم و التً تقوم إلى اتجاه أرادة الفاعل إلى النشاط اإلجرامً و إلى تحقٌق 

النتٌجة المترتبة علٌه مع علمه بها، أي ٌجب توافر القصد اإلجرامً  لدٌه
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و ٌذهب البعض فً تفسٌر معنى . 

القصد الجزابً المطلوب توافره بالقول بؤنه ال ٌكفً القصد الجزابً العام بل البد من توفر سوء النٌة لدى الفاعل أي 

 إال أن هذا اإلشتراط محل نقد، إذ أن المشرع لم ٌصرح به، و ال ٌستنتج من ذلك ضرورة ،القصد الجزابً الخاص

توافر قصد خاص إلى جانب القصد العام و هو الرأي الذي سار علٌه أؼلب الفقه، فٌكفً أن ٌعلم الجانً أن نشاطه 

 و أن ما ٌقوم بنشره قد قام به دون وجه حق و أن تتجه إرادته إلى محمً بعقد النشراإلجرامً ٌرد على مصنؾ 

. القٌام بهذه األعمال حتى ٌتوافر القصد الجنابً

و حسن النٌة ال ٌفترض فً جرٌمة التقلٌد، بل عبء إثباته ٌقع على المتهم، إذ ٌفترض سوء النٌة أو اإلهمال الشدٌد 

فً المقلد لمجرد أنه ارتكب الفعل المادي للتقلٌد و الذي ٌعتبر دلٌبل كافٌا على نٌة الؽش و التدلٌس لدٌه، فالتقلٌد ال 

ٌخرج عن كونه جرٌمة ككل الجرابم تتطلب توافر العنصر  المعنوي و هو سوء النٌة  أو الخطؤ فالقصد الجنابً 

نقضاء مدة حماٌته، فً حٌن إ إلى الملك العام بانتقلٌتحقق مثبل إذا نشر المقلد المصنؾ معتقدا أن هذا المصنؾ قد 

أن مدة الحماٌة ال زالت سارٌة، ذلك أن عدم تحقق المقلد من هذا األمر ٌعتبر إهماال جسٌما ٌوجب مسإولٌة الجزابٌة  

 توافر القصد الجنابً حاالت اإلعتداء التً تقع على منو من الصعوبات التً تواجه قاضً الموضوع فً التحقٌق  

بعض المصنفات كالمصنفات المشتركة و المصنفات التً تنشر بدون اسم، ففً المصنفات المشتركة ٌمكن أن ٌقوم 

الشرٌك بنشر المصنؾ دون موافقة باقً الشركاء أو دون علمهم، و ٌثور التساإل حول ما إذا كان مثل هذا العمل 

بالتالً ٌسؤل جنابٌا، من الصعب مساءلة الشرٌك كالؽٌر، إذ أن قٌامه بنشر المصنؾ الذي شارك فً وٌعتبر تقلٌدا 

. ستعمال حقهمإتؤلٌفه دون موافقتهم ال ٌعد تقلٌدا، و إنما ٌمكن مساءلته مدنٌا أمام باقً المإلفٌن لتجاوزه فً 

 .جزائٌا (حق النشر)مدى حماٌة  : ثالثا

 أدبً جزابٌا على النشر وهو حقمن بٌن اإلشكاالت التً طرحت فً حق المإلؾ ، هو مدى إمكانٌة حماٌة حق 

أساس فقدان نص قانونً ٌنص صراحة على ذلك و هو ما ٌصطدم مع مبدأ جوهري فً القانون الجزابً و هو مبدأ 

. لذا ٌجب تبٌان حجج المإٌدٌن و المعارضٌن ثم موقؾ المشرع الجزابري. الشرعٌة
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.    حجج المعارضٌن : أ

عتداء على الحق المالً و بالتالً ال داعً لجعل حماٌته الجزابٌة إإن اإلعتداء على الحق األدبً للمإلؾ هو بمثابة 

عتبار أن إخاصة بالحق األدبً لوحده، فتطبٌقا لمبدأ الشرعٌة ٌنبؽً أن ال ٌتوسع فً تفسٌر النصوص الجزابٌة، ب

المشرع لم ٌنص صراحة على المعاقبة الجزابٌة لئلعتداء على الحق األدبً فبل ضرورة للخوض فً مسؤلة روح 

. القانون، فبل ٌحوز أصبل معاقبة إنسان على فعل لم ٌجرمه القانون

إن المإلؾ وحده هو من ٌقرر ما إذا كان قد تجاوز فعبل حدود نص المصنؾ األصلً بحٌث ٌكون له تقدٌر اإلعتداء 

لة المدنٌة لوحدها لحماٌة الحق األدبًءو مدى وجود أضرار بسمعته لذا ٌكفً المسا
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 .

حجج المؤٌدٌن     :ب

إن القاعدة العامة التً تقضً بعدم التوسع فً تفسٌر النصوص الجزابٌة ٌنبؽً أال تتعارض مع روح القانون، 

خاصة أن هدؾ المشرع هو، ضمان حماٌة أوسع للمصنفات األدبٌة و الفنٌة و إن  كان المرجع فً بعض األحٌان 

هو أحكام القضاء، فإن هذه أألخٌرة جاءت متضاربة، و إن كانت لٌس بالقلٌلة و لها وزنها أٌدت و بشكل إما صرٌح 

.   أو ضمنً شمول الحق األدبً للمإلؾ بالحماٌة الجزابٌة

فمن ؼٌر المقبول أن تمنح الحماٌة للحق المالً و نتؽاضى عن الحق األدبً بالرؼم من أن هذا األخٌر، أسمى من 

. الحق المالً و ال أدل على ذلك من أن جعله المشرع حقا أبدٌا و ؼٌر قابل للتنازل

. موقف المشرع الجزائري من الحماٌة الجزائٌة للحق األدبً: ج

 أول تشرٌع خاص بهذا الموضوع و كانت 04/04/1973 المتعلق بحق المإلؾ الصادر بتارٌخ 73/14ٌعد األمر 

 من قانون العقوبات التً وردت تحت القسم الرابع تحت عنوان 394 إلى 390 منه تحٌل إلى المواد من 75المادة 

التعدي على الملكٌة األدبٌة، و كان هذا األمر فً نصوصه التً تحٌل على قانون ال ٌعاقب على الحق األدبً بحٌث 

نتهاك إكل شخص أنتج أو عرض أو أذاع بؤي وسٌلة كانت مصنفا فكرٌا عن طرٌق  ):  الملؽاة 390تنص المادة 

(. 390رتكب جنحة التقلٌد و تطبق علٌه العقوبة المقررة فً المادة إحقوق المإلؾ المبٌنة فً القانون  ٌعتبر قد 

بالتالً و حسب نص المادة فهً ال تعنى بجرٌمة التقلٌد إال ما تعلق باإلستنساخ و العرض و اإلذاعة بؤي وسٌلة، و 

. حقوق عقد النشرنتهاكات فقط على إتعد هذه التصرفات 

 و 73/14المتعلق بحقوق المإلؾ و الحقوق المجاورة الذي ألؽى األمر 06/03/1997 فً 97/10ثم جاء األمر 

 من قانون العقوبات  و ٌعد أول نص ٌتضمن تطبٌق جزاءات على المساس بالحق األدبً 394 – 390المواد 

الكشؾ : ٌعد مرتكب لجرٌمة التقلٌد و التزوٌر كل من ٌقوم باألعمال اآلتٌة ): 149للمإلؾ بنص المشرع فً المادة 

 (....ؼٌر المشروع عن المصنؾ أو أداء فنً أو المساس بسبلمة المصنؾ أو أداء فنً

. فالحق فً النشر من الحقوق األدبٌة و هو حق مطلق ٌكون بموجبه للمإلؾ الحق فً تقرٌر نشر مصنفه

حترام سبلمة المصنؾ ٌتمثل فً كونه ال ٌمكن ألحد المساس بمحتوٌاته من تعدٌل أو تنظٌم أو تصحٌح إأما الحق فً 

  2003جوٌلٌة19 بتارٌخ 03/05: و هو ذات المنهج الذي تبناه المشرع الجزابري فً التعدٌل بموجب األمر رقم 

. سم جنحة التقلٌد و التزوٌر إلى جنحة التقلٌد فقطإفالمشرع لم ٌؽٌر شٌبا إال فٌما ٌتعلق ب
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إن المشرع الجزابري رؼم تفطنه لفكرة حماٌة الحق األدبً فً شقٌه حق النشر  و السبلمة إال أنه أهمل حقوقا 

أخرى ال تقل أهمٌتها عن تلك الحقوق المعترؾ بها كالحق فً األبوة أي حق نسبة المصنؾ لصاحبه فمن حق 

صاحب المصنؾ أو األداء أن ٌحترم حقه فً أبوة المصنؾ و تدعٌمه بنصوص جزابٌة تحمً له هذا الحق ألنه من 

.ؼٌر المعقول أن ٌترك شخص ٌنسب عمل الؽٌر لنفسه 
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. (األفعال التً فً حكم التقلٌد)  على عقد النشراإلعتداء غٌر المباشر:  الثانـً الفرع

 

  أفعاال أخرى  على عقد النشر وعلى حقوق المإلؾلقد أضاؾ المشرع الجزابري باإلضافة إلى االعتداء المباشر

وجرمها تحت نفس االسم و هو التقلٌد، إال أنه فً حقٌقة األمر هً جنح متشابهة بالفعل، و تمس أساسا بالحقوق 

:   وهً كالتالً 03/05 من األمر 155 إلى 151المالٌة للمإلؾ ضمن المواد 

 استٌراد أو تصدٌر نسخ مقلدة من المصنؾ أو األداء .

 بٌع نسخ مقلدة لمصنؾ أو ألداء .

 تؤجٌر أو وضع رهن التداول لنسخ مقلدة لمصنؾ أو األداء .

  الرفض العمدي لدفع المكافبة المستحقة للمإلؾ أو ألي مالك حقوق المجاورة 

و ما ٌإاخذ علٌه المشرع الجزابري مسبقا و قبل تناول تلك الحاالت بالتفصٌل أنه أعطى لها اسم جنحة التقلٌد 

 دراستها التً ٌعرفها الفقه بؤنها اعتداء على السابقرؼم أنها فً الحقٌقة بعٌدة كل البعد عن أركان جرٌمة التقلٌد 

 حقوق المإلؾ 

و المتمثلة فً القٌام المباشر بنشر و استؽبلل المصنؾ دون إذن المإلؾ فكان علٌه أن ٌتركها كجنح مستقلة 

حٌث ٌحدد لها حدودا خاصة، فمن ؼٌر المعقول أن تكون جرٌمة بٌع المصنؾ المقلد أو استٌراده أو 

تصدٌره أو عدم دفع المكافؤة المالٌة عبارة عن جنحة التقلٌد، و هو اإلنتقاد الذي وجه لكثٌر من التشرٌعات 

. السابقة فً مٌدان قانون المإلؾ

 نشر ابتكار المإلؾ دون إذنه و ال ٌمكن إدخال البٌع أو التصدٌر أو اإلستٌراد فً مفهوم التقلٌد نًإذن فالتقلٌد ٌع

. طالما ال ٌمكن إعطاء كل جرٌمة الوصؾ السلٌم

 . التالٌة الحاالت التً تدخل فً حكم التقلٌد على الترتٌب الذي أورده المشرعالنقاطلذا سنتناول فً 

 

            .  محمً ٌعقد النشرستٌراد أو تصدٌر نسخ مقلدة من مصنف أو أداءإ : أوال

تعد عملٌة إدخال بضاعة مهما كانت من خارج الوطن إلى الداخل عملٌة استٌراد أما إن كانت هذه البضاعة تخضع 

لعملٌة عكسٌة أي من الداخل إلى الخارج فتسمى عملٌة تصدٌر و ٌنطبق  هذا األمر على المصنفات باعتبارها فً 

لؽة المادة الجمركٌة مجرد بضاعة تخضع لنفس ما ٌخضع له أي مجسم مادي ٌدخل أو ٌخرج عبر الحدود الجمركٌة 

.ةللوطن، و قد جرم المشرع الجزابري تحت نطاق التقلٌد عملٌة استٌراد أو تصدٌر مصنفات مقلد
83

 

 عبر المحمٌة بعقد النشرو ٌتمثل الركن المادي فً  هذه الجرٌمة فً أي سلوك ٌكون من شؤنه عبور المصنفات 

 .الحدود السٌاسٌة إلقلٌم الدولة
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 أن ٌكون ذو جنسٌة جزابرٌة  الذي أبرم فٌه عقد نشر فً الخارجو ال ٌشترط فً الشخص الذي قام بإدخال المصنؾ

. على أساس مبدأ إقلٌمٌة القوانٌن

لكن تثار مشكلة جد مهمة ألن من قام بإدخال المصنؾ أو األداء الفنً المقلد قد ٌعد مرتكبا لجرٌمة فً البلد األجنبً 

إذ أن األجنبً إذا أدخلها عبر الحدود و استمرت الجرٌمة إلى األراضً  الجزابرٌة باعتبار أن جرٌمة التقلٌد من 

الجرابم المستمرة ٌعاقب علٌها الجانً فٌها متى اكتشؾ الفعل الجرمً،  فهل اإلختصاص ٌإول للمحاكم الجزابرٌة 

ختصاص المحاكم الجزابٌة الجزابرٌة فإنه ٌكون إما بالمكان إأم للمحاكم األجنبٌة؟ و إذا طبقنا األحكام العامة فً 

 من قانون اإلجراءات الجزابٌة، أو 37الذي تم فٌه القبض على المتهم حتى لو حصل القبض لسبب آخر طبقا للمادة 

.  مكان ارتكاب الفعل المادي، أو بمقر سكن المتهمٌن أو أحدهم

 بل ،لذا فإنه ٌإول االختصاص إلى المحاكم الجزابرٌة طبقا للقواعد العامة ذلك لٌس على أساس مكان القبض فحسب

حتى على أساس ارتكاب الفعل الجرمً، باعتبار أن الجرٌمة قد تبدأ فً بلد أجنبً و تستمر إلى ؼاٌة دخول 

متداد إاألراضً الجزابرٌة و لذا فالفعل المادي الزال مستمرا كما ٌمكن أن تثار مشكلة أخرى حول إمكانٌة 

ختصاص المحكمة لٌس فقط على جرٌمة إدخال المصنؾ أو األداء الفنً المقلد إلى الوطن باعتباره ٌشكل جنحة إ

التقلٌد بل على أساس التقلٌد ذاته الذي تم فً الخارج، و بعبارة أخرى هل أن فعل التقلٌد الذي تم فً الخارج ٌمكن 

أن ٌعاقب علٌه فً المحاكم الجزابرٌة فً حد ذاته؟ 
84

.     

:   من قانون اإلجراءات الجزابٌة التً تنص 583 و تجٌبنا على ذلك المادة 

كل واقعة موصوفة بؤنها جنحة سواء فً نظر القانون الجزابري أو فً نظر تشرٌع القطر الذي ارتكبت فٌه ٌجوز  )

. (المتابعة من أجلها و الحكم بها فً الجزابر إذا كان مرتكبها جزابرٌا

لذا فالمحاكم الجزابرٌة مختصة فً متابعة المقلد بشرط أن ٌكون جزابري الجنسٌة أما إذا كان أجنبٌا فبل ٌعاقب على 

عتبار أن القاضً الجزابري مقٌد بشرعٌة اإلجراءات الجزابٌة، طبقا لمبدأ شخصٌة النص إجنحة تقلٌد المصنفات ب

.  الجنابً

نه ٌتم أكما تشترط المادة المعاقبة على جنحة استٌراد أو تصدٌر المصنفات أن تكون هذه األخٌرة مقلدة،  بمعنى 

ارتكاب الجرٌمة أصبل فً البلد األجنبً ثم ارتكاب جرٌمة أخرى فً الوطن و القٌام بالتقلٌد أوال فً الجزابر ثم 

. تصدٌرها، و فً جمٌع األحوال أن ٌكون المصنؾ ؼٌر أصلً أما إذا كان المصنؾ ؼٌر مقلد فبل عقاب علٌه 

و هذا األمر الذي جعل المشرع الجزابري ال ٌشترط اقتران التصدٌر و اإلستٌراد بقٌام الجرٌمة مع شرط موافقة 

عتباره ركنا فً جرٌمة التقلٌد األصلٌة، لكن حكمة المشرع تمثلت فً كون إالمإلؾ الكتابٌة رؼم أهمٌة هذا الشرط ب

المصنؾ المقلد أصبل الذي سٌخضع لعملٌة التصدٌر أو االستٌراد تم فعبل دون موافقة المإلؾ و إال كٌؾ نعته 

. المشرع بالمقلد

 أما و إن كان المصنؾ أو األداء الفنً العابر للحدود الجزابرٌة ؼٌر مقلد فٌشترط موافقة المإلؾ  و إال عد حامله 

مقلدا
85

 .

و دابما مع جنحة التقلٌد فً حد ذاتها، خاصة إذا كنا أمام عملٌة استٌراد لمصنؾ مقلد فقد ٌكون المصنؾ وفقا لقانون 

البلد الذي جاء منه ال ٌعد مقلدا، فؤي المعاٌٌر ٌجب اتباعها؟ هل نؤخذ بقانون البلد المصدر لنقول بعدم وقوع التقلٌد 

أم نؤخذ بالقانون الجزابري؟ و إذا تم األخذ بالقانون الجزابري أفبل ٌعد هذا تجرٌما فٌه ظلم باعتباره و أثناء قٌامه 

. بهذا العمل كان ٌظن أنه مباحا طبقا لقانون بلده؟
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شتراط أن ٌكون المصنؾ مقلدا طبقا لقانون البلد إفكان على المشرع الجزابري أن ٌفصل فً هذا أإلشكال، و ذلك ب

. المصدر له

و ٌعتبر المشرع الجزابري فً المادة الجمركٌة مجرد إخراج أو إدخال بضاعة مقلدة جنحة و هو الشًء المعاقب 

علٌه فً قانون حماٌة حقوق المإلؾ، فهل نحن أمام جرٌمة مزدوجة؟ بحٌث ٌمكن معاقبة الجانً الرتكابه جرٌمة 

جمركٌة مثل جنحة التصدٌر و االستٌراد بتصرٌح مزور أو جنحة اإلدالء بتصرٌح ال ٌنطبق على البضاعة المقدمة 

، و كان هذا الوضع محل إلشكال سابق ٌتعلق الحقوق المقررة لعقد النشرو فً نفس الوقت ٌعاقبه لكونه انتهك 

بجرابم أخرى تصادمت مع قانون الجمارك، مثل جرابم المخدرات المعاقب علٌها بقانون الصحة و فً نفس الوقت 

 إذن كان على المشرع ،ٌعاقب قانون الجمارك على من قام  بإدخال هذه المادة إلى أرض الوطن أو إخراجها

الجزابري أن ٌفصل فً هذه النقطة خاصة إذا كان هذا التنازع حاصبل بٌن قانونٌن خاصٌن و األصل أن ٌعتد 

بتطبٌق القانون الجمركً إذا تم القبض على الجانً فً النطاق الجمركً،  و ٌكون بعدها لصاحب الحق على 

المصنؾ أن ٌتؤسس كطرؾ مدنً و المطالبة بالتعوٌضات المدنٌة ألنه ال ٌعقل و ال ٌجوز أن ٌتابع شخص مرتٌن 

، ومادام أنها كذلك فإن هذا الفعل ٌشكل أٌضا جرٌمة على ذات الوقابع حتى و إن تعلق األمر بجنحة مزدوجة

 من قانون 21جمركٌة ألن هذه البضاعة المقلدة تعتبر منتجات فكرٌة ، وهً بضابع محضورة بمفهوم المادة 

الجمارك ،وبالتالً استٌراد أو تصدٌر نسخ مقلدة من مصنؾ ابرم فٌه عقد نشر فً الخارج ٌشكل أٌضا جرٌمة 

 من قانون الجمارك، وبالتالً نكون هنا أمام تعدد صوري ألن هذا الفعل ٌؤخذ وصفٌن 324التهرٌب بمفهوم المادة 

ٌجب أن ٌوصؾ الفعل الواحد ) من قانون العقوبات التً تجٌبنا على هذه المسؤلة بؤن 32، وبالرجوع إلى المادة 

    .(الذي ٌحتمل عدة أوصاؾ بالوصؾ األشد بٌنها

و الركن المعنوي لهذه الجرٌمة و المتمثل فً القصد الجنابً العام فتعتبر هذه الجرابم من الجرابم العمدٌة و ٌعلم 

الجانً أن المصنؾ أو األداء الفنً الذي عبر به الحدود من و إلى الخارج مقلدا، أما إذا وجد المصنؾ بطرٌق 

الخطؤ فً حقٌبته أو سٌارته أو فً جٌبه فبل ٌتوافر القصد الجنابً و منه تنتفً جرٌمة التقلٌد، كما أن مجرد تحقق 

الركن المادي ٌعد قرٌنة بسٌطة على توافر القصد و ٌعود الجانً إذا أراد أن ٌدفع عنه هذا اإلتهام أن ٌثبت حسن 

نٌته
86

.    

            .من المصنف المحمً بعقد النشربٌع نسخ مقلدة  : ثانٌا

أي عتبارها إما ترد على مصنؾ مقلد و لٌس أصلً، إتقرٌبا نجد هذه الجرٌمة فً خصابصها ال تختلؾ عن سابقتها ب

وال ٌتصور فً هذه الجرٌمة أن ٌرتكبها الناشر بل ٌتم ،المقلد لم ٌقم بالحصول على موافقة المإلؾ لنشر المصنؾ

.  ارتكابها من طرؾ الؽٌر

و قد اشترط المشرع البٌع فقط و هو بذلك تجنب الخلط الموجود فً الكثٌر من التشرٌعات باعتبارها تنص باإلضافة 

على البٌع على عملٌة العرض و التوزٌع رؼم أن مصطلح البٌع لوحده كان كافٌا لٌشمل الجمٌع، فما معنى أن 

ٌعرض الجانً بضاعة مقلدة؟ ألٌس لؽرض البٌع، على عكس المشرع الفرنسً الذي ربط البٌع مع التوزٌع ، رؼم 

. أن هناك من له رأي مخالؾ

كما أنه هل ٌشترط فً البابع أن ٌعلم أن المصنفات التً بحوزته و التً ٌقوم بعرضها للبٌع تعتبر مصنفات مقلدة و 

وال؟ إال أن المشرع الجزابري فضل السكوت عن هذا األمر رؼم خطورته، مما ٌجعل كل أرؼم ذلك ٌقوم ببٌعها 

بابع لمصنؾ مقلد مرتكب لجنحة التقلٌد حتى و لو لم ٌعلم بؤن المصنفات مقلدة، و هذا فٌه إجحاؾ على المتهم من 

 و لم ٌقؾ األمر عند هذا الحد، بل ٌطرح التساإل من جهة أخرى ،خبلل تطاوله على الركن المعنوي فً الجرٌمة

حول مصٌر المكتبة التً تعرض كتبا بصفة اعتٌادٌة و ٌتعامل مع اآلالؾ من الكتب، هل ٌكون مسإوال على أساس 

سوء النٌة كما هو الحال فً باقً جنح التقلٌد؟  أم البد من التخفٌؾ من قرٌنة سوء النٌة المفترضة ألن األمر ٌكاد 

. ٌستحٌل فً بعض األحٌان  من معرفة ذلك؟
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فالقضاء الفرنسً ٌمٌل إلى التخفٌؾ من قرٌنة سوء النٌة المفترض، و ذلك طبعا بحسب كل قضٌة،و تعتبر هذه 

 فً حد ذاتها و الجنح المشابهة له فً عقد النشرالمٌزة من أهم االختبلفات بٌن جنحة التقلٌد
87

. 

 . مقلدةلمنشوراتتأجٌر أو وضع رهن التداول  : ثالثا

 

مستؤجر من هذا العمل المقلد من استعماله لمدة معٌنة ال هو تمكٌن محمً بعقد النشرو نعنً بعملٌة التؤجٌر لمصنؾ 

لكً ٌنتفع به، و ٌكفً لتوافر الجرٌمة عملٌة استبجار واحدة، و ال ،نكون أمام عود إذا تكررت العملٌة إال إذا صدر 

. ضده حكم نهابً باألولى

 و ال ٌشترط فً العملٌة أن تكون منظمة فً شكل محمً بعقد النشرو ٌشترط فً عملٌة التؤجٌر أن ٌكون المصنؾ 

. رسمً عن طرٌق فتح محل لهذا الؽرض بل ٌكفً أن ٌمارس  الجانً هذا النشاط خفٌة عن جهات المراقبة

أما التداول لنسخ مقلدة فتكون بقصد التصرؾ فً المصنؾ المقلد بمقابل أو ؼٌر مقابل، و سواء كان شؤن هذا 

التصرؾ نقل الملكٌة أو نقل حق اإلستؽبلل، و ال ٌشترط فً الجانً أن ٌكون وضع رهن التداول مصنفات مقلدة و 

.  صحٌحة، المهم أن ٌكون هناك تداول سواء بوثٌقة رسمٌة أو ورقة مشابهةتلٌس

 .    دفع المكافأة المستحقة للمؤلف لالرفض العمدي: رابعا

عادة ما ٌتعامل المإلؾ أو مالك أي حقوق فً المصنؾ الذي ٌملكه سواء بالبٌع أو اإلٌجار أو بٌع جزء منه فقط، 

 من ذلك بدفع مقابل اإلستؽبلل، الناشرالمهم أن ٌستعمل حقه فً االستؽبلل المصنؾ مادٌا، و فً مقابل ذلك ٌلتزم 

 من 155 عمدا دفع المكافؤة المستحقة لصاحب المصنؾ ٌعتبر مرتكب جنحة التقلٌد وفقا للمادة الناشرفإذا رفض 

و ٌشترط فً عدم دفع المكافؤة أن تتم فً صورة عمدٌة، أما و إن كان لوجود خطؤ فقط فبل تقوم ،03/05األمر 

جنحة التقلٌد، كؤن ٌقوم بدفع المكافؤة عن طرٌق حوالة بنكٌة إال أن الحوالة لم تصل إلى حساب صاحب الحقوق 

لخطؤ فً وضع الرقم
88

 

على النٌابة العامة أن تثبت تعمد الجانً عدم دفع المكافؤة و هو ما ٌمٌز هذه الحالة عن  إذن فً جمٌع األحوال

 .الحاالت السابقة بؤن قرٌنة سوء النٌة ال تفترض فً الجانً

 

.  جراء اإلعتداء على عقد النشرالدعوى العمومٌة و الجزاءات المقررة: المطلب الثانً 

، و  للمإلؾ باعتبارها ماسة بالحقوق المالٌةالمعتدي على عقد النشرقبل التطرق إلى تحرٌك الدعوى العمومٌة ضد 

ماسة بالنظام العام، ٌجب التطرق لئلجراءات األولى إلنطبلق المتابعة بداٌة من مرحلة اإلستدالل، و بعد جمع األدلة 

الكافٌة ضد الجانً ٌحال الملؾ أمام النٌابة العامة و التً لها كامل الصبلحٌات وفقا إلختصاصاتها فً تحرٌك 

 من قانون 06 توافر أركان الجرٌمة أو مشتمبلت  نص المادة  عدمالدعوى أو إصدار أمر بحفظ الملؾ عند

. اإلجراءات الجزابٌة

 و نتساءل حول مسؤلة اإلعتداء و بعدها نحاول أن نبٌن الجهة القضابٌة المختصة بالفعل فً مثل هذا النوع من 

أم لهذه الجرٌمة خصوصٌاتها ،االختصاص هل هو اختصاص عام باإلمكان أن تنظر فٌه جمٌع األقسام الجزابٌة ؟ 

. التً تجعلها ال ترى إال فً جهات قضابٌة معٌنة؟ و كذلك كٌؾ ٌتم توزٌع االختصاص النوعً بها؟

 أما الفرع الثانً فنخصصه للجزاءات التً ٌقررها المشرع الجزابري و التً تنتج بطبٌعة الحال عن تحرٌك 

الدعوى و مباشرة اإلجراءات أمام الجهات القضابٌة المختصة، فهناك عقوبات تكمٌلٌة تتمثل فً المصادرة و تعلٌق 

 .03/05 من االمر156 ثم نرى أحكام العود الخاصة بجنحة التقلٌد طبقا لنص المادة ،الحكم و ؼٌر ذلك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 . المتابعة والجهة المختصة للنظر فً اإلعتداء على عقد النشر : األولالفرع 

 

قبل تحرٌك الدعوى العمومٌة، و ذلك من خبلل معرفة من هم األشخاص المإهلون أولى وسندرس فً مرحلة 

، و بعدها لتحال على الجهة القضابٌة النٌابةللبحث عن الجرٌمة و تهٌبتها، لٌتم تحرٌك الدعوى بشؤنها من طرؾ 

. لتفصل فٌها بحكم قابل للطعن من خبلل مواصلة إجراءات التقاضً فً شتى مراحل الجهاز القضابً

. إجراءات االستدالل : أوال

ٌقصد بعملٌة االستدالل، البحث و التحري و التقصً لجمع األدلة  الكافٌة المتعلقة بجرٌمة معٌنة،و ٌناط للقٌام بهذه 

.  من قانون اإلجراءات الجزابٌة الجزابري15المادة  ،المهمة كؤصل عام رجال الضبط القضابً

أما فً مادة حقوق المإلؾ، فقد خصص المشرع إجراءات االستدالل لرجال الضبط القضابً من جهة و لؤلعوان 

المحلفٌن التابعٌن للدٌوان الوطنً لحقوق المإلؾ و الحقوق المجاورة
89

    .

 األشخاص المؤهلون معاٌنة المساس بعقد النشر 

 .ضباط الشرطة القضائٌة - أ 

 من قانون اإلجراءات الجزابٌة، باإلضافة 15ضباط الشرطة القضابٌة هم أولبك الذٌن تحدثت عن صفاتهم المادة 

إلى مهامهم االعتٌادٌة فً البحث عن مرتكبً الجرٌمة مع جمع األدلة الكافٌة لذلك، فتوجد مهام متعلقة بمادة حقوق 

 تملك  ومن بٌنها الحقوق الواردة على عقد النشر لكل من المإلؾ والناشرالمإلؾ بحٌث إذا تم المساس بهذه الحقوق

. بهذه الحقوق معاٌنة المساس 03/05 من األمر 145هذه األخٌرة و طبقا لنص المادة 

و ٌقتضً إجراء المعاٌنة، التنقل إلى األماكن التً ٌمكن أن تصلهم فٌها معلومات تفٌد بؤن هناك عملٌة تقلٌد ألي 

 ، أو التنقل  على حٌن ؼفلة إلى األماكن المشكوك فٌها أنه  ٌمس بالحقوق المالٌة للمإلؾ والناشرمصنؾ محمً

 اإلذن للدخول إلى  03/05توجد عملٌات تقلٌد طبع لكتب ؼٌر مؤذون بطبعها من صاحبها، كما ٌملكون وفقا لؤلمر 

، أو مراقبة عملٌات أخذ نسخ  للمصنفات المنشورة الكترونٌانوادي اإلنترنٌت و معاٌنة عملٌات النقل و القرصنة

لمقاالت إلكترونٌة و ؼٌرها على دعامة مادٌة
90

 .

و ٌخضع إجراء المعاٌنة لنفس الشروط القانونٌة المتواجدة فً قانون اإلجراءات الجزابٌة من ضرورة الحصول 

على إذن من كٌل الجمهورٌة، ماعدا بعض اإلستثناءات أٌن ٌسمح بالدخول دون الحاجات إلى الحصول على إذن، و 

. كل ذلك وفقا لمبادئ الشرعٌة اإلجرابٌة تحت طابلة بطبلن اإلجراءات

 ٌجب أن توضع تحت الحراسة  ومحمٌة بعقد النشرو إذا تمكن رجال الضبطٌة من الحصول على مصنفات مقلدة

القضابٌة، و لكن لٌس من طرؾ الضبطٌة، بل من من طرؾ الدٌوان الوطنً لحقوق المإلؾ و الحقوق المجاورة ، 

و الذي ٌخطر بطبٌعة الحال بذلك لٌقوم بالمهام المنوطة به، ثم ٌحرر محضر معاٌنة لذلك ٌثبت أن النسخ مقلدة و 

محجوزة، و ٌجب أن ٌشمل المحضر على أسماء الضباط الذٌن أجروا المعاٌنة و كذلك التارٌخ و التوقٌع، ثم ٌقدم 

إلى ربٌس الجهة القضابٌة المختصة إقلٌمٌا
91

 .03/05 األمر  من146، و هذا طبقا لنص المادة 

.   الدٌوان الوطنً لحقوق المؤلفأعوان- ب

لم ٌكن األمر بجدٌد فً أن ٌنسب ألعوان اإلدارة مهام فً الواقع القانونً من اختصاص ضباط الشرطة القضابٌة، 

فنجد ذلك األمر لدى أعوان الجمارك، بحٌث ٌوكل لهم مهمة التفتٌش و الحجز،و كذلك أعوان الضرابب، و التً تعد 

. محرراتهم ذات طابع 
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رسمً ال ٌجوز إثبات عكسها إال عن طرٌق التزوٌر ، و نفس الشًء ألعوان الضمان االجتماعً فً تنقلهم ألماكن 

العمل و إجراء معاٌنات حول التصرٌح بالعمال من عدمه ثم كتابة محضر بذلك، و هذا أألخٌر ال ٌتم الطعن فٌه إال 

 .، كما سبق بٌانهبالتزوٌر، و كذلك شرطة العمران و ؼٌرهم

الجدٌد أن ٌنسب ألعوان الدٌوان الوطنً لحقوق المإلؾ و الحقوق المجاورة مهام الضبطٌة، إال أنه هناك ب فلٌس

مجموعة من الشروط ٌجب توافرها بحٌث ٌجب فً هإالء األعوان أن ٌنتسبوا لهذا الدٌوان، و أن تحدد مهامهم فً 

 مهامهم، واهذا الشؤن بموجب مرسوم، و أن ٌقٌدوا بمبدأ شرعٌة اإلجراءات تحت طابلة  بطبلنها و أن ال ٌتجاوز

،  كما لهم تقلٌدها  محمٌة بعقد النشر تمبحٌث ٌقومون بإجراء المعاٌنات فً األماكن المشكوك فٌها تواجد مصنفات

 كما ،بعد ذلك و بصفة تحفظٌة حجز النسخ المقلدة من المصنؾ  و من دعابم المصنفات و األدوات الفنٌة و ؼٌر ذلك

ٌشترط أن توضع هذه النسخ المشكوك فً كونها مقلدة تحت مراقبة الدٌوان الوطنً لحقوق المإلؾ و الحقوق 

المجاورة، و الذي له فروع تقرٌبا فً كامل  التراب الوطنً، ثم ٌتم إخطار ربٌس الجهة القضابٌة المختص إقلٌمٌا 

بمحضر مإرخ و موقع فٌه أسماء األعوان القابمٌن بعملٌة المعاٌنة و الحجز، لٌفصل هذا األخٌر خبلل ثبلثة أٌام فً 

أمر الحجز التحفظً
92

     .

و من خبلل دراستنا لمهام الضبطٌة القضابٌة و األعوان القابمٌن بهذا الشؤن نحاول الوقوؾ 

:   عند النقاط التالٌة

  ٌجب أن ٌتمتع القابم بعملٌة المعاٌنة و الحجز بصفة ضابط شرطة قضابٌة، و إن كان أحد أعوان الدٌوان

. الوطنً لحقوق المإلؾ و الحقوق المجاورة فٌجب أن ٌكون عونا محلفا ٌنتسب إلى هذا الدٌوان

 و األعوان المحلفٌن أن ٌحترموا الشرعٌة اإلجرابٌة تحت طابلة بطبلن  ٌجب على ضابط الشرطة القضابٌة

. إجراءات المعاٌنة و الحجز

  ال ٌملك هإالء الضباط و األعوان المحلفٌن إمكانٌة تقٌٌم أو تكٌٌؾ الشكاوي المتعلقة بالتقلٌد و إنما تقتصر

. مهامهم فً المعاٌنة و الحجز فقط

  ٌجب على هإالء الضباط و األعوان المحلفٌن التؤكد من صاحب الحق المقدم للشكوى هل المإلؾ نفسه أم

. من هذا الحق كؤن تكون دار نشر مثبل أو الخلؾالمستفٌد  الناشر

  كذلك على هإالء الضباط و األعوان المحلفٌن التؤكد من أن هذا المصنؾ محمً بموجب القانون و ال ٌعد

 .مصنفا مقلدا كذلك

  بإمكان هإالء الضباط و األعوان المحلفٌن حجز الكمٌة المقلدة و لٌس جزءا منها فقط سواء كتبا أو أقراصا

 .أو أشرطة

إنه و فً كل األحوال هناك مجموعة أخرى من التؤمٌنات و الضوابط على رجال الضبطٌة بالخصوص احترامها،  

:  و على األعوان المحلفٌن التابعٌن للدٌوان مراعاتها و هً 

،و ذلك من حٌث األدوات المستعملة فً االعتداء على عقد النشروجود معلومات مسبقة و كافٌة عن مكان -

. ، و كذالك األشخاص القابمٌن بالعملٌة و حجم الكمٌة المقلدةاإلعتداء
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وجود خرٌطة مفصلة توضح الموقع الذي ستتم معاٌنتها و تفاصٌل المكان موضوع الببلغ و نوعٌة األدوات 

. المستعملة،  و ٌحدد ذلك من خبلل مصادر سرٌة لؤلمن

و إعداد فرٌق متخصص ٌتولى المعاٌنة باإلستعانة بخبراء،  تؤمٌن األدوات المستعملة للقٌام بعملٌة المعاٌنة و الحجز-

. و تحدٌد المهام الخاصة بكل عضو داخل الفرٌق و ذلك حتى ال تتداخل اإلختصاصات

ٌجب أن تتم هذه اإلجراءات وفقا لمبدأ المشروعٌة،و فً إطار ما تنص علٌه قواعد قانون اإلجراءات الجزابٌة و -

. حقوق اإلنسان

 وضع حراسة كافٌة فً مكان المعاٌنة و مراقبة التحركات داخل مسرح الجرٌمة و رصد االتصاالت الهاتفٌة من -

.و إلى مسرح الجرٌمة مع إبطال أجهزة الهاتؾ النقال
93

 

 .اإلشكاالت العملٌة التً تثار أثناء عملٌة إجراءات االستدالل: ثانٌا 

 إن من أهم المشاكل التً ٌعانً منها رجال الضبطٌة القضابٌة و كذا األعوان المحلفون القابمون بعملٌة المعاٌنة و 

الحجز تكمن فً إقامة الدلٌل  و تهٌبته لبلدعاء العام، فؤؼلب رجال الضبطٌة ٌفتقدون إلى تكوٌن خاص فً مجال 

. الملكٌة الفكرٌة، و إن كان هذا التكوٌن أصبل ٌفتقده القضاة الذٌن ٌفصلون فً هذا النوع من القضاٌا

فلقد تعود رجال الضبطٌة القضابٌة التعامل مع الدلٌل المادي الملموس مثل حجز األسلحة النارٌة المستعملة فً 

 ٌكاد ٌكون كله معنوي عقد النشرالسرقة، و هذا النوع من األدلة ٌتسم بالوضوح و التحدٌد، أما الدلٌل فً مجال 

. شكاال كبٌرا فً تحدٌده و توضٌحهإبحٌث ٌجد رجل الضبطٌة 

 بالذات، فإن لهذه األخٌرة لوحدها  ٌجب أن ٌتخصص فٌها رجال ارقمًالمنشورة كذلك بالرجوع إلى المصنفات 

الضبطٌة بحٌث ال تكفً التربصات الصؽٌرة، و بالتوضٌح أكثر فإن البٌبة المحٌطة بالمصنفات الرقمٌة هً بٌبة 

 إذ أنها تتم عن طرٌق الحاسب اآللً أو شبكة المعلومات الدولٌة، بحٌث ٌمكن النشر الورقًبعٌدة كل البعد عن 

للجانً استنساخ برامج أو مصنفات فً وقت قٌاسً، كما ٌمكنه محو آثار الجرٌمة فً زمن قٌاسً قبل أن تصل ٌد 

.  رجال الضبطٌة إلٌه، سٌما و أن عملٌة الضبط ال تتم سوى بمعرفة خبٌر فنً

كذلك من الصعوبات التً تثار فً الكشؾ عن جرٌمة التقلٌد هو اإلحجام عن التبلٌػ عن الجرابم، فحتى أصحاب 

الشؤن المتضررٌن ٌخشون اإلساءة إلى مصنفاتهم من خبلل عرضها على القضاء، فهم ال ٌرون أصبل أن مثل تلك 

. األعمال تشكل جرٌمة

.  فً اإلعتداء على عقد النشرالدعوى العمومٌة : ثالثا

، ٌرسل إلى وكٌل الجمهورٌة،و الذي هو مطالب باتخاذ اإلجراء المناسب لما ٌملك من سلطات فً تهٌبة الملؾ بعد 

. هذا الشؤن

إال أنه لٌس بالضرورة أن ٌصل  هذا الملؾ إلى وكٌل الجمهورٌة بهذه الطرٌقة  فقد ٌصل عن طرٌق المجنً علٌه 

بموجب التكلٌؾ المباشر بالحضور أمام المحكمة طبقا لنص المادة سواء كان المإلؾ أو الناشر أو أصحاب الحقوق 

 من 72 من قانون اإلجراءات الجزابٌة أو عن طرٌق اإلدعاء المدنً أمام قاضً التحقٌق طبقا لنص المادة 337

.نفس القانون
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: ٌبقى اإلشكال الكبٌر محل الجدل و الذي له أثر البالػ فٌما ٌتعلق بتحرٌك الدعوى العمومٌة نوجزه فً السإال التالً

 األمر من 151 طبقا للمادة تقلٌد المصنؾ المحمً بعقد النشرهل ٌتوقؾ تحرٌك الدعوى العمومٌة فً جنحة 

 160و لعل مرد هذا اإلشكال هو نص المادة .  على شرط الشكوى المسبقة من طرؾ الشخص المتضرر؟03/05

ٌتقدم مالك الحقوق المحمٌة أو من ٌمثله وفقا ألحكام هذا القانون بشكوى إلى الجهة : " من نفس القانون و التً تنص

". القضابٌة المختصة إذا كان ضحٌة األفعال المنصوص و المعاقب علٌها بؤحكام هذا الفصل

فهل تعد هذه المادة قٌدا على تحرٌك الدعوى العمومٌة؟ أم مجرد تكرار لما هو موجود فً قانون اإلجراءات 

.الجزابٌة؟
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 من قانون اإلجراءات الجزابٌة فهً مختصة أصالة 01بالنسبة للنٌابة العامة ال ٌثار أي إشكال، فطبقا لنص المادة 

ألمر بالنسبة للطرؾ المتضرر فبإمكانه أن ٌحرك الدعوى طبقا للشروط المحددة بالقانون، إال أن ابذلك، و كذلك 

:   فً آخر الفصل ٌجعلنا أمام طرٌقٌن160مجًء المادة 

 ،160 و ذلك بنص المادة (المإلؾ)إما أن ٌكون تحرٌك الدعوى العمومٌة مقرون بشكوى مسبقة من طرؾ الضحٌة

و ما ٌدعم هذا الرأي هو عدم ذكر المشرع النٌابة العامة إلى جانب الضحٌة و كؤنه ترك هذا األمر للضحٌة وحدها، 

إذ أحٌانا المصلحة العامة هً التً تقتضً مثل هذا النوع من القٌد، و تبعا لذلك فالضحٌة ال ٌتحكم فقط فً مبدأ 

تحرٌك الدعوى بل ٌتحكم حتى فً مصٌر مباشرتها، فله أن ٌتنازل عن شكواه فً أي مرحلة علٌها الدعوى حتى 

بعد صدور الحكم إذا كان ؼٌر حابز على قوة الشًء المقضً به، إذ التنازل عن الشكوى ٌضع حدا لكل متابعة طبقا 

.  من قانون اإلجراءات الجزابٌة06لنص المادة 

أما الطرٌق الثانً، و هو الطرٌق االعتٌادي، بحٌث ال تصل هذه الجرابم إلى علم السلطات القضابٌة إال عن طرٌق 

الضحٌة باعتبار أن المإلؾ وحده هو الذي ٌعرؾ جٌدا المصنؾ الذي أبدعه ، و كذلك هو لوحده ٌعرؾ نوع 

، و هذا األمر تإكده المبادئ العامة فً قانون 160المنتوج الذي أنتجه، و لهذا فمن الطبٌعً وجود المادة 

اإلجراءات الجزابٌة، و إذا افترضنا هذا الطرح فبل ٌملك الطرؾ المتضرر من الدعوى إال تحرٌكها، أما مصٌر 

. ختصاص النٌابة العامة لوحدها و ال ٌضع التنازل عنها صراحة حدا لهاإمباشرتها فمن 

. صاحب الحق فً التؤسٌس كطرؾ مدنً للمطالبة بالحقوق المدنٌة فً عقد النشر: ثانٌا

إن المقصود بالمإلؾ صاحب الكتاب أو المقال وٌشمل كل من أبدع فكره فً ابتكار مصنؾ فكري،  :المؤلف-أ

قد ٌكون شخصا طبٌعٌا أو معنوٌا هو – و المإلؾ كما سبقت اإلشارة إلٌه. سواء فً األدب أو الفنون أو العلوم

األصل فً صاحب الحق طالما ال زال على قٌد الحٌاة، فإن كان الحق الذي تم المساس به حقا أدبٌا، فإن للمإلؾ 

 عن طرٌق البٌع أو اإلٌجار أو ،(الناشر)وحده التؤسٌس كطرؾ مدنً و لٌس الشخص الذي نقل الحقوق المادٌة إلٌه

 . هو من ٌملك الحق فً التؤسٌس كطرؾ مدنًالناشرالهبة، أما إذا كانت الحقوق هً التً انتهكت فإن 

 الحقوق التً كانت للمإلؾ صاحب المصنؾ و ذلك عن طرٌق عقد النشر لجزء من العمل الناشرٌمتلك  :الناشر-ب

و عادة المتصرؾ إلٌه فً هذه الحالة ٌكون دار النشر، فمبدبٌا ال ٌمكن للمإلؾ أو لخلفه من بعده أن ٌمارسوا ،أو كله

.  المتنازل لهالناشرحقهم جزابٌا بالنسبة لئلعتداءات على الحقوق التً تنازل عنها المإلؾ، ذلك أن هذا الحق ٌمتلكه 

 أما ،أما إذا كان االعتداء على حقه األدبً، فإن للمإلؾ أو لخلفه من الورثة حق  رفع دعوى و استٌفاء التعوٌضات

الؽٌر فبل ٌمكنه ممارسة دعوى النتهاك الحق األدبً، إال أنه بإمكانه أن ٌرجع بالمسإولٌة العقدٌة على المإلؾ 

عتباره مكلفا بحماٌة المصنؾ و ذلك بمنع األضرار بالمستفٌد و وجب اتخاذ كل التدابٌر التً من شؤنها توفٌر إب

اإلستؽبلل األمثل  للحقوق المادٌة و دفع أي اعتداء من شؤنه تعطٌل ذلك
96

. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 .192، 191.ػثك اٌهؼّاْ ـ١ٍفٟ، اٌؽّا٠ح اٌعىائ١ح ٌؽمٛق اٌّإٌف ٚ اٌؽمٛق اٌّعاٚنج، ِهظغ ٌاتك، ص/ -أ95

.195ػثك اٌهؼّاْ ـ١ٍفٟ، اٌؽّا٠ح اٌعىائ١ح ٌؽمٛق اٌّإٌف ٚ اٌؽمٛق اٌّعاٚنج، ِهظغ ٌاتك، ص/ -أ96 



 -54-  

 

 .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الحماٌة القانونٌة لعقد النشرـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الفصل الثانً
 
 .الدٌوان الوطنً لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة -ج

قد تباشر الدعوى من طرؾ ممثل المإلؾ و هو الدٌوان الوطنً لحقوق المإلؾ و الحقوق المجاورة طبقا للمادة 

 بحٌث ٌمكنه رفع الدعوى مكان صاحب الحق و المطالبة بالتعوٌضات و هذا طبقا ،03/05 من االمر132

. ، حٌث ٌكلؾ هذا األخٌر بالحماٌة القانونٌة للحقوق المنصوص علٌها فً هذا القانوناألمر من نفس 131للمادة

 .اإلعتداء على الحقوق المخولة فً عقد النشر: رابعا

ٌعتبر مقلدا كل شخص ٌقوم بالكشؾ عن المصنؾ أو المساس بسبلمته و كذا الذي ٌقوم باستنساخه أو باستٌراد أو 

تصدٌر مصنؾ مقلد أو بٌعه أو تؤجٌره أو وضعه رهن التداول و  القابم بهذه األعمال ٌمكن تصوره فً البداٌة من 

الؽٌر إال أن المإلؾ فً حد ذاته قد ٌكون مرتكبا لجنحة التقلٌد، ألنه حتى بعد أن ٌكون المإلؾ قد تنازل عن العمل 

لآلخرٌن ٌعتبر مسإوال مسإولٌة جزابٌة و مدنٌة عن األضرار التً ألحقها فً حالة قٌامه بنشر أو تقدٌم للجمهور 

عمبل مقلدا، أو عندما ٌتنازل المإلؾ عن العمل لشخص آخر و ٌكون هنا الناشر فبل ٌمكنه إعادة نشره ألنه ٌكون 

حٌنها بمثابة المقلد للعمل الذي وضعه بنفسه، أما إذا تنازل عن جزء فقط من حقوقه فبل ٌمنعه ذلك من التصرؾ فً 

. األجزاء المتبقٌة ألشخاص آخرٌن دون أن ٌكون بذلك مرتكبا لجنحة التقلٌد

كما قد ٌعد الناشر مقلدا، و ذلك عند قٌامه مثبل بنشر كمٌة تفوق الجزء المتفق علٌه من المإلؾ أو صاحب الحق 

المعد بذلك مرتكبا لجنحة التقلٌد فً  الجزء اإلضافً، ألنه تم دون إذن من صاحب الحق، أما و إن كانت الكمٌة 

 كما ٌعد الناشر مقلدا فً حالة ،الزابدة جاءت عن طرٌق الخطؤ فإن هذه المسؤلة تخضع للسلطة التقدٌرٌة للقاضً

قٌامه بنشر و طبع أعمال مقلدة فٌكون مسإوال جزابٌا عن فعل النشر، و متضامنا مدنٌا مع الشخص الذي قام بعملٌة 

كما ٌعتبر مقلدا فً حالة قبوله نشر عمل لمإلؾ و هو ٌعلم أنه قد تصرؾ فً حقوقه كلها لدار . التقلٌد فً حد ذاتها

نشر أخرى و ٌتحمل المسإولٌة متضامنا مع المإلؾ، و علٌه،  إن أراد الناشر أن ٌبرئ نفسه  فعلٌه إثبات حسن 

. نٌته، كما ٌكون ملزما كذلك بؤن ٌثبت بؤنه لم ٌقدم على هذا النشر خفٌة
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كذلك ٌكون مقلدا الشخص الذي ٌبٌع المصنفات المقلدة و هو صاحب المكتبة باألساس إال إذا كان ٌجهل أنها مقلدة و 

علٌه أن ٌثبت حسن نٌته إال أنه إذا كان بابعا متخصصا فبل ٌعتد لحسن نٌته و ٌتحمل المسإولٌة و بعدها بإمكان 

صاحب المكتبة العودة إلى الشخص الذي باعه الكتاب بدعوى الضمان طبقا للمسإولٌة العقدٌة
97

               .

:  للنظر فً االعتداء الواقع على عقد النشرالجهة القضائٌة المتخصصة : خامسا

عتبار أن جرٌمة التقلٌد جنحة فإن محاكم الجنح هً المتخصصة فً الفصل فً االنتهاكات المنصوص علٌها فً إ ب

أما اإلختصاص المعنً فٌحدد بمكان وقوع الجرٌمة، و هذا كؤصل عام . 03/05 األمر، من 152، 151المواد

لتسهٌل اإلجراءات سواء ما تعلق منها من معاٌنة أو استحضار الشهود و الظروؾ التً وقعت كعملٌات البٌع و 

اإلستٌراد ؼٌر المشروع لنسخ المإلؾ، و كما ٌحدد االختصاص كذلك بمحل إقامة أحد المتهمٌن فً جرٌمة التقلٌد، 

و نقصد اإلقامة المسكن المعتاد وقت ارتكاب الجرٌمة، و إذا تعددت األماكن فٌجوز محاكمته أمام جهة قضابٌة 

ٌسكن فٌها المقلد أو أحد الشركاء معه كما ٌحدد االختصاص المحلً كذلك بمكان إلقاء القبض على المتهم و ضبطه 

أما االختصاص الشخصً فٌظهر من خبلل أنه إذا كان المتهم قاصرا لم ٌكن ٌبلػ سن . و لو تم القبض لسبب آخر

الرشد الجزابً فإنه ٌحال إلى محكمة األحداث باعتبارها هً المختصة
98

 .

 . جراء اإلعتداء على عقد النشرالجزاءات المقررة : الفرع الثانً

 

األصل فً العقوبة أنها الوسٌلة المثلى التً اعتمدها المجتمع لمخاطبة مرتكبً الجرابم فتنزل بهم قصاصا و زجرا 

و التعوٌضات المدنٌة، و هو األمر   فٌتم ذلك إما بعقوبة تمس بدنه كالحبس أو تمس ذمته المالٌة كالؽرامة،و ردعا

الذي اتبعه المشرع الجزابري فً جل الجرابم المنصوص علٌها فً قانون العقوبات حٌث فرق بٌن العقوبات 

. األصلٌة و العقوبات التبعٌة، و العقوبات التكمٌلٌة

. و نتعرض فٌما ٌلً إلى العقوبات األصلٌة و التكمٌلٌة

 .  العقوبات األصلٌة أ

إن العقوبات األصلٌة المطبقة على الناشر المعتدي، هً نفس العقوبة المطبقة على كل مرتكب جنحة التقلٌد بصفة 

 .عامة

ٌعاقب مرتكب جنحة تقلٌد مصنؾ أو أداء كما هو منصوص علٌه فً : "  على03/05 من األمر 153تنص المادةو

سنوات، و بؽرامة من خمسمابة ألؾ دج  (03)أشهر إلى ثبلثة  (06) أعبله بالحبس من ستة 152 ، 151المادة 

سواء كان النشر قد حصل فً الجزابر أو فً  ( دج1.000.000,00)إلى ملٌون دج  ( دج500.000,00)

". الخارج

 153ٌعد مرتكبا لجنحة التقلٌد و ٌستوجب نفس العقوبة المقررة فً المادة : "  من نفس القانون155و تنص المادة 

أعبله كل من ٌرفض عمدا دفع المكافؤة المستحقة للمإلؾ أو ألي مالك حقوق مجاورة آخر خرقا للحقوق المعترؾ 

". بها بموجب الحقوق المنصوص علٌها فً هذا القانون

 هً الحبس و الؽرامة فؤما الحبس فهو طبقا لئلصطبلح القانونً 153إذن العقوبتٌن المقررتٌن لجنحة التقلٌد للمادة 

و أما الؽرامة فهً عقوبة مالٌة .  سنوات03 أشهر إلى 06عقوبة أصلٌة سالبة للحرٌة، و هً بحسب النص من 

 1.000.000,00 دج إلى 500.000,00ٌحكم بها القضاء و تصب فً خزٌنة الدولة، و هً بحسب النص من 

 .دج 
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 و التً أعطاها اسم 03/05 األمرو المشرع الجزابري قد خصص عقوبة واحدة لكل الجرابم المنصوص علٌها فً 

جنحة التقلٌد
99

.              من قانون حماٌة حقوق الملكٌة الفكرٌة181 هو ما تبناه كذلك المشرع المصري فً المادة ،

 رؼم إمكانٌة تصوره و لٌس ذلك االعتداء على عقد النشر كما أن المشرع الجزابري لم ٌعاقب على الشروع فً 

بالؽرٌب إذ معظم التشرٌعات تبنت نفس الفكرة، و كما هو معلوم ال عقوبة على الشروع إال بنص إذا تعلق األمر 

 و قرر له نفس العقوبات 05-03 من االمر154 ؼٌر أنه نص على اإلشتراك فً جنحة التقلٌد فً المادة ،بجنحة

. 03/05 األمر من 153المنصوص علٌها فً المادة 

الربط " اوو"كما أن المشرع أجبر القاضً الفاصل فً المنازعة بالحكم بكبل العقوبتٌن الحبس و الؽرامة باستعمال 

االختٌارٌة، دون ترك المجال للسلطة التقدٌرٌة للقاضً فً إمكانٌة الجمع من عدمه، و ٌكون المشرع " أو"بدال من 

فً ذلك جانب الصواب
100

   .

على عكس بعض التشرٌعات األخرى منها التشرٌع المصري الذي جعل من عقوبة الحبس جوازٌة و هو ما ٌإدي 

إلى نشر ثقافة عدم الثقة فً اإلنتاج الفكري لبلد معٌن
101

   .

 من قانون 592إال أنه بإمكان القاضً أن ٌحكم بجعل الحبس أو الؽرامة أو كبلهما معا موقوفة النفاذ طبقا للمادة 

. اإلجراءات الجزابٌة دون أن ٌتعرض حكمه للنقض

و ٌكون للقاضً سلطة تقدٌرٌة فً الحكم بالعقوبات بٌن الحد األدنى و األقصى و كذلك بٌن الحد األدنى و األقصى 

. للؽرامة

كما أن المشرع الجزابري ٌكون قد رصد عقوبة الحبس و الؽرامة دون تمٌٌز بٌن أن ٌكون قد تم فً الجزابر أو فً 

الخارج، و هذا انطبلقا من مبدأ أن كل المصنفات  تقبل الحماٌة سواء مصنفات وطنٌة أو أجنبٌة طبقا لمبدأ المعاملة 

بالمثل، و سواء أكان الناشر جزابرٌا أو أجنبٌا، المهم أن ٌتم القبض علٌه فً اإلقلٌم الجزابري الذي ٌمنح  

. االختصاص للمحاكم الجزابرٌة

 و أخٌرا عند تقٌٌمنا للعقوبات األصلٌة التً أوقعها المشرع على مرتكب الجرابم، نجده قد اتبع منهجا متشددا و دون 

شفقة، و هو رد رادع على الجناة المستهزبٌن بحقوق المإلفٌن، كما أنه تجاوب مع إلحاح االتفاقٌات الدولٌة المنظمة 

األخٌرة التً حثت الدول على تبنً نظام جزابً رادع للمخالفٌن ألحكام " ترٌبس" لهذه المادة خاصة منها اتفاقٌة 

. قانون حقوق المإلؾ

:   العقوبات التكمٌلٌة (ب

:  أوال المصادرة 

: تقرر الجهة القضابٌة المختصة: "  على 03/05 من األمر 157تنص المادة 

مصادرة المبالػ التً تساوي مبلػ اإلٌرادات أو أقساط اإلٌرادات الناجمة عن اإلستؽبلل ؼٌر الشرعً لمصنؾ أو  -

. أداء محمً

".   خصٌصا لمباشرة النشاط ؼٌر المشروع و كل النسخ المقلدة شؤمصادرة و إتبلؾ كل عتاد أن -

 من ملكٌة مال أو حٌازة شًء معٌن له صلة بجرٌمة وقعت أو ٌخشى الناشر المقلدتجرٌد " و نعنً بالمصادرة 

"وقوعها، ثم إضافتها إلى جانب الدولة ببل مقابل بناء على حكم من القضاء الجزابً
102

 .

". األٌلولة النهابٌة إلى الدولة لمال أو لمجموعة أموال معٌنة"  من قانون العقوبات 15و هً طبقا لنص المادة 

.  مسؤلتٌن مهمتٌن157و ما ٌبلحظ فً موضوع المصادرة التً جاءت بها المادة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 ، أنها من العقوبات التً ٌلزم فٌها القاضً بالحكم بها على أساس تعبٌر المادة، فهً ؼٌر جوازٌة:المسألة األولى

فالمشرع فً ذلك لم ٌجعل الخٌار للقاضً قً إمكانٌة األمر بها من عدمه، إال أن هذا ٌتعارض مع مفهوم العقوبات 

التكمٌلٌة و التً لٌس بالضرورة أن ٌؤمر بها القاضً بصفة تبعٌة، بل تكون فٌها دابما  السلطة التقدٌرٌة 

"للقاضً
103

       .

 هً التناقض المبلحظ فً فكرة المصادرة فاألصل فً المصادرة أن تكون األٌلولة للمال فٌها إلى :المسألة الثانٌة 

 159 ٌفاجبنا بنص المادة 03/17 من قانون العقوبات إال أن المشرع فً قانون15خزٌنة الدولة وفقا لنص المادة 

منه على أن القاضً ٌؤمر و فً جمٌع الحاالت كذلك تسلٌم األموال و العتاد  المصادر إلى الطرؾ المدنً، مما 

 طابع التعوٌضات بدال من العقوبة، و الحقٌقة أن هذا األمر ؼٌر جابز و ٌتنافى مع المبادئ هاٌجعله قد أسبػ علً

العامة، إال أنه هناك من ٌرى أن للمصادرة طبٌعة مختلفة فً هذه الحالة فتكون لها طابع العقوبة  و طابع 

التعوٌض
104

 .

و تقع المصادرة بنص المادة إما على المبالػ التً تساوي مبلػ اإلٌرادات أو أقساط اإلٌرادات الناتجة عن اإلستؽبلل 

ؼٌر الشرعً لمصنؾ أو أداء محمً، كما تقع المصادرة على العتاد الذي استعمل فً النشاط ؼٌر الشرعً لمصنؾ 

ء خصٌصا لذلك مثل الكتب القدٌمة و األشرطة أو شً و ٌمكن تصور هذا العتاد الذي أن،أو أداء و كذا النسخ المقلدة

ء خصٌصا لممارسة هذا النشاط ؼٌر شًؼٌر ذلك أما باقً المعدات كآلة الطباعة فبل تعد من قبٌل العتاد الذي أن

الشرعً، ألنها استعملت من قبل ألؼراض أخرى، كما ال زالت تستعمل ألؼراض لٌس بالضرورة أن تكون من 

كما تمتد . قبٌل هذه التصرفات ؼٌر المشروعة إال أنه رؼم ذلك ٌبقى تعبٌر المشرع ؼامضا ٌحتاج إلى توضٌح أكثر

المصادرة لكل النسخ التً تم تقلٌدها سواء  كانت كتبا أو أشرطة أو أقراص أو ؼٌر ذلك
105
. 

، هو استعمال المشرع أثناء حدٌثه عن تعوٌض الطرؾ المدنً بواسطة األشٌاء 159كذلك ما ٌثٌر االنتباه فً المادة 

فماذا ٌقصد المشرع من ذلك؟ فإن لم ٌصب الطرؾ المدنً بؤذى " عند الحاجة" المقلدة أو العتاد المستعمل  عبارة 

ٌتعلق بحقوقه المادٌة فؤكٌد انه مصاب فً حقوقه األدبٌة، ففً جمٌع األحوال هناك ضرر أكٌد وجب تعوٌضه طالما 

إال إذا كان المشرع ٌقصد بالعبارة أنه فً حالة عدم كفاٌة التعوٌضات التً تؤمر بها المحكمة للطرؾ ،ثبتت الجرٌمة

المدنً فإنه تضاؾ إلٌه المصادرات لتؽطً النقص فً ذلك
106

 إال أنه حتى هذا اإلحتمال ؼٌر مناسب لسبب بسٌط ، 

تؤمر الجهة القضابٌة فً " أن المشرع ٌؤمر بصفة تلقابٌة بمنح المصادرات إلى الطرؾ المدنً ألنه استعمل عبارة 

...". جمٌع الحاالت

.    نشر حكم اإلدانة :  (ج

ال ٌعد نشر حكم اإلدانة من قبٌل العقوبات المادٌة التً ٌمكن أن ٌستفٌد منها الطرؾ المدنً و ال هً من العقوبات 

الجسدٌة التً قد تشفً ؼلٌل المجتمع من فعل الجانً، و لكنها  عقوبة ذات طابع معنوي تفٌد رد االعتبار للطرؾ 

 األمر من 158المدنً، خاصة إذا تعلق األمر بانتهاك الحقوق األدبٌة، و قد نصت على نشر حكم اإلدانة المادة 

 باإلضافة  إلى نصها على تعلٌق الحكم و التعلٌق ؼٌر النشر، فالتعلٌق نقصد به الوضع فً األماكن الخاصة 03/05

 .للمحكوم علٌه
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و الؽرض من ذلك إلحاق األذى النفسً و المالً بالمحكوم علٌه و التشهٌر به على حساب سمعته، إال أن المشرع لم 

. ٌحدد مدة التعلٌق و له ترك أمر ذلك للسلطة التقدٌرٌة للقاضً و بعد طلب الطرؾ المدنً

أما النشر فً إحدى الصحؾ أو عدد منها فؽرض المشرع من ذلك هو لتعمٌم التشهٌر بالمحكوم علٌه و لم ٌشترط 

المشرع عددا معٌنا من الصحؾ كما لم ٌشترط أن تكون الصحٌفة وطنٌة أو محلٌة، ناطقة باللؽة العربٌة أو لؽة 

أجنبٌة، فالمشرع لم ٌحدد أي شرط المهم أنها صحٌفة و لٌست مجلة و ٌمكن للقاضً أن ٌؤمر بنشر الحكم كله أو 

. جزء منه

لكن األهم من كل ذلك أنه لٌس للقاضً أن ٌؤمر بالنشر أو التعلٌق دون طلب من الطرؾ المدنً، ألنه إذا فعل ذلك 

ٌعرض حكمه للنقض لكونه حكم بما لم ٌطلبه الخصم، إال أنه فً المقابل فإن القاضً ؼٌر مجبر على االستجابة 

و كذلك فإن طلب التعلٌق و النشر لٌس من اختصاص . لطلب الطرؾ المدنً باعتبار أن المادة جعلت الخٌار له

 االدعاء العام، فلم ٌخول له القانون ذلك حتى و إن سها الطرؾ المدنً عنه
107

.   

 . غلق دار النشرالمقلدة : (د

 فً فقرتها الثانٌة، ؼٌر أن طبٌعة الؽلق مختلؾ فٌه هل هو من العقوبات 03/05 من األمر 156نصت علٌه المادة 

التكمٌلٌة أو هو من تدابٌر األمن؟ ألن األصل فً هذه األخٌرة أنها وجدت لمنع تكرار الفعل المجرم، و ٌصدق هذا 

األمر فً حالتنا هذه، و لكن بالنظر إلى موقؾ المشرع نجده وضعه أمام حاالت التشدٌد و كؤنه قصد بها إلحاق ردع 

. و زجر أكثر بالمتهم المحكوم علٌه، أو ربما تحمل طابعا مزدوجا و هو الرأي األقرب لئلحتمال

 أشهر و ذلك حسب جسامة الفعل  و الضرر، كما ٌمكن 06 إما بصفة مإقتة لمدة ال تتعدى  لدار النشرو ٌتم الؽلق

مع العلم أن المشرع لم ٌحدد ما هً ،أن ٌتم الؽلق بصفة أبدٌة و ذلك إذا كان الفعل خطٌرا و الضرر عظٌم الجسامة

. الحاالت أو نوع التقلٌد الذي ٌإمر فٌه بالؽلق المإقت و ما هً الحاالت التً ٌكون فٌها الؽلق نهابٌا

و تجدر اإلشارة فً النهاٌة إلى أن عقوبة ؼلق المإسسة لٌست إجبارٌة و ال ٌمكن للطرؾ المدنً طلبها، بل لوكٌل 

الجمهورٌة صبلحٌة تقدٌم هذا الطلب و القاضً ؼٌر مجبر بقبوله
108
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. 211.ػثك اٌهؼّاْ ـ١ٍفٟ، اٌؽّا٠ح اٌعىائ١ح ٌؽمٛق اٌّإٌف ٚ اٌؽمٛق اٌّعاٚنج، ِهظغ ٌاتك، ص/ أ-  107

 .212.ػثك اٌهؼّاْ ـ١ٍفٟ، اٌؽّا٠ح اٌعىائ١ح ٌؽمٛق اٌّإٌف ٚ اٌؽمٛق اٌّعاٚنج، ِهظغ ٌاتك، ص/ أ-108
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 ـــــمــــــــةاتخــــ                    ال

 
ستهدؾ حاولنا فً هذه المذكرة قدر اإلمكان معالجة موضوع مهم فً الملكٌة األدبٌة والفنٌة ، أال وهو عقد النشر وإ

هذا البحث فً الواقع ، الوصول إلى فكرة واضحة ودقٌقة ، حول عقد التؤلٌؾ ، والذي مازال الحدٌث عنه محل 

جدل عند رجال القانون حول مدى أهمٌة هذا العقد ، ومدى الحاجة إلى تؤطٌره بنظام قانونً محدد ، وهذا ما حاولنا 

،ونظام الحماٌة المخصص له ،و إن أهم  ه و تحدٌد التزامات أطراؾ مفهومهأن نلقً علٌه الضوء ، من خبلل تبٌان

مسؤلة تثٌر اإلنتباه عند إستقراء األحكام القانونٌة الخاصة بعقد النشر ، هً أن المشرع قد تطرق إلى تعرٌؾ عقد 

النشر ،هذا التعرٌؾ القانونً ٌبٌن بوضوح حقوق والتزامات طرفا العقد ، فالمإلؾ ٌقدم إبداعه ، أي المصنؾ 

األدبً أو الفنً إلى الناشر ، وهذا األخٌر ٌقوم بطبعه ونشره وتوزٌعه على نفقته ،كما أن التعرٌؾ القانونً ٌبرز 

خصابص عقد النشر وعلى وجه الخصوص العامة منها ، فهذا العقد ٌعد من عقود المعاوضة ،الملزمة لجانبٌن 

والمحددة ،إال أن هذا العقد ٌتسم بسماة خاصة تمٌزه عن ؼٌره ،فهو ٌقوم على اإلعتبار الشخصً ، أما بالنسبة 

لطبٌعته القانونٌة ،فهو ال ٌعتبر عقدا مدنٌا محضا وال تجارٌا محضا ، بل ٌعد عقدا مختلطا ذو طبٌعة مدنٌة بالنسبة 

للمإلؾ ، وذا طبٌعة تجارٌة بالنسبة للناشر ،وٌحسب للمشرع الجزابري أنه قد حسم الجدل الفقهً الذي كان ٌثٌره 

اإلختصاص القضابً فً المنازعات المتعلقة بعقد النشر بإعتباره عقدا مختلطا ، فقد خصص للمنازعات المتعلقة 

قطبا متخصصا للنظر فٌها على  (الملكٌة الصناعٌة والتجارٌة ، والملكٌة األدبٌة والفنٌة)بالملكٌة الفكرٌة بنوعٌها 

. مستوى المحكمة المتواجدة بمقر المجلس القضابً

 أما عن التزامات المإلؾ فً عقد النشر ، فتتمثل أساسا فً التزامه بتسلٌم المصنؾ األدبً والفنً إلى الناشر 

،لتمكٌن هذا األخٌر من طبعه ونشره وتوزٌعه وفق ما تم االتفاق علٌه ، وإن كان المشرع لم ٌنص على هذا اإللتزام 

 وقانون الملكٌة الفكرٌة الفرنسً ،كان من المستحسن له أن ٌنتهج منهج 73/14صراحة على خبلؾ األمر رقم 

المشرع الفرنسً ،وٌنص على هذا اإللتزام فً األحكام الراهنة ،إال أنه ٌبقى للمإلؾ الحق فً اإلمتناع عن ذلك إذا 

كان هذا المصنؾ لم ٌكتمل بعد وال ٌجوز إجباره على التسلٌم إحتراما لحقوقه المعنوٌة ، وعلى وجه الخصوص حق 

المإلؾ فً الكشؾ عن مصنفه ،كما ٌلتزم أٌضا بتصحٌح التجارب المطبعٌة وتوقٌع اعتماد النشر ، باإلضافة إلى 

واجبه أن ٌضمن للناشر عدم تعرضه الشخصً على حقه فً استؽبلل المصنؾ ،وإحتراما لهذا الحق ٌتوجب علٌه 

. أن ٌدافع عنه ضد كل إعتداء صادر من الؽٌر

أما الناشر ، فٌلتزم بطبع،ونشر وتوزٌع المصنؾ هذا من جهة ومن جهة أخرى بإحترام حقوق المإلؾ المعنوٌة 

والمالٌة ، ؼٌر أنه ٌإخذ على األحكام السارٌة المفعول بؤنها جاءت ناقصة نوعا ما فً هذا المجال ، حٌث ألزمت 

الناشر بؤن ٌقدم للمإلؾ كشؾ حساب سنوي لئلٌرادات ، إال أنها لم تفرض علٌه تقدٌم األدلة المإكدة لذلك ، هذا على 

 وما تضمنه تقنٌن الملكٌة الفكرٌة الفرنسً ، لذا على المشرع أن ٌتدخل 73/14خبلؾ األحكام الملؽاة السٌما األمر 

. وٌقوم بتدارك هذا النقص من أجل حماٌة حقوق المإلؾ حتى ال ٌكون ضحٌة الناشر
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كما أن نشر المصنؾ تجاوز مفهومه التقلٌدي الذي كان محصورا فً الطبع الورقً ، وأصبح الٌوم ٌنشر الكترونٌا 

وعلى شبكة األنترنت ، كما أصبحت المإلفات تتداول فً أقراص مضؽوطة وبطاقات ذاكرة ، وانتهٌنا أن النشر 

الحدٌث لمصنفات المإلؾ هو سبلح ذو حدٌن فهو من جهة ٌضمن نشرا واسعا لمإلفاته وعلى أكبر نطاق ، ومن 

. جهة أخرى قد ٌضر بحقوقه وذلك لسهولة اإلعتداء على هذه المصنفات المنشورة رقمٌا 

 المتعلق بحقوق المإلؾ والحقوق المجاورة أن تتم العقود الخاصة باستؽبلل المالً للمإلؾ ، 03/05وتضمن األمر 

السٌما عقد النشر بطرٌقة الكتابة ،ؼٌر أنه لم ٌبٌن الدور الذي تلعبه هذه األخٌرة ،فهل تعتبر شرطا لئلنعقاد أو وسٌلة 

إلثبات عقد النشر فقط وبالتالً ، ٌكون من األفضل أن ٌتدخل المشرع وٌبٌن موقفه من دور الكتابة المتطلبة وذلك 

فً النص القانونً 

لكل من مس بالحقوق المخولة سواء كان  (مدنٌة وجزابٌة)وبٌنا أن المشرع الجزابري أوقع جزاءات مختلفة 

 إجراءات تحفظٌة لكل مساس بحق المإلؾ ، و 03/05اإلعتداء من الناشر أو المإلؾ أو الؽٌر، كما تضمن األمر 

من المبلحظات التً توجه لهذا التشرٌع الخاص بالملكٌة األدبٌة والفنٌة أنه علٌه القٌام بإحداث نصوص إجرابٌة 

جزابٌة داخل هذا التشرٌع لتواكب التطور الحاصل خاصة فً مجال النشر االلكترونً بحٌث ٌتم بٌان مهام الضبطٌة 

القضابٌة بدقة ووضوح حماٌة للمجتمع و حقه فً اإلمساك بالمجرم من جهة و حماٌة لقرٌنة البراءة من جهة أخرى، 

 .كما البد من توضٌح نصوص الحجز على المصنفات العادٌة و المصنفات الرقمٌة المقلدة

 وعموما فإن الحماٌة التً سنها المشرع فً األمر المتعلق بحقوق المإلؾ والحقوق المجاورة  لعقد النشر تتناسب 

وجسامة اإلعتداء الذي ٌتعرض له المإلؾ وذلك بالمساس الؽٌر مشروع بمصنفاته والتً تعبر عن خبلصة فكره 

،كما أن هذه الحماٌة تضمن اإلنتشار السلس للمعرفة ،من خبلل تشجٌع المإلفٌن على بذل العطاء، وما ٌبلحظ عملٌا 

أن المإلفٌن ٌتحاشون اللجوء للقضاء لمنع االعتداء الواقع على حقوقهم المالٌة ، وهذا ما ٌستدعً من القضاة صون 

 .هذه الحقوق من خبلل إنزال الجزاءات المناسبة
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 :النصوص القانونٌة-1

 :النصوص القانونٌة العامة/أ

 المتعلق بقانون العقوبات 1966 ٌونٌو 08 المإرخ فً 66/156األمر رقم  .1

  المتعلق بقانون اإلجراءات الجزابٌة1966 ٌونٌو 08 المإرخ فً 66/155األمر رقم  .2

 . ٌتضمن قانون االجراءات المدنٌة واالدارٌة2008 فبراٌر 25 المإرخ فً 08/09قانون رقم  .3

 :النصوص القانونٌة الخاصة/ب

 المتضمن إحداث المكتب الوطنً لحق المإلؾ 1973 ٌولٌو 25 المإرخ فً 73/46األمر رقم  .4

 المتعلق بحقوق المإلؾ و الحقوق المجاورة 1997 مارس 06 المإرخ فً 97/10األمر رقم  .5

   المتعلق بحقوق المإلؾ و الحقوق المجاورة2003ٌولٌو 19 المإرخ فً 03/05األمر رقم  .6

 

 :االنظمام الى اتفاقٌة برن/-ج

  المتضمن انضمام الجزابر مع التحفظ 1997 سبتمبر 13 المإرخ فً 97/341المرسوم الرباسً رقم 

 1986 سبتمبر 09إلى اتفاقٌة برن لحماٌة المصدقات األدبٌة المإرخة فً 

:  قائمة الكتب -2
 

  أحسن صادق المرصفاوي أصول اإلجراءات الجنابٌة،دار النشؤة المعارؾ اإلسكندرٌة، مصر، بدون

 . 2000طباعة، 

 أبو الٌزٌد المثبت ، الحقوق على المصنفات األدبٌة والفنٌة والعلمٌة ،منشاة المعارؾ ، اإلسكندرٌة /د

 .1967بدون طبعة،

 1960، 1حسن كٌرة المدخل لدراسة القانون، دار المعارؾ ط/ د.  

  أ حنان طلعت أو العز، الحماٌة الجنابٌة لحقوق المإلؾ دراسة قانونٌة، دار النهضة العربٌة ، القاهرة

 . 2007، 1ط

 رضا متولً وهدان، حماٌة الحق المالً للمإلؾ، دار الجامعة الجدٌدة للنشر، اإلسكندرٌة، / د 

 دراسة لحقوق المإلؾ والحقوق المجاورة )شحاتة ؼرٌب شلقامً،الملكٌة الفكرٌة فً القوانٌن العربٌة ./د

 . 2007،دار الجامعة الجدٌدة ، (ولخصوصٌة حماٌة برامج الحاسب االلً

 عبد الحمٌد المنشاوي ، حق المإلؾ و أحكام الرقابة على المصنفات ، دار الكتاب الحدٌث، /د

  . 1994االزارطٌة، 

 عبد الرحمان خلٌفً، الحماٌة القانونٌة لحقوق المإلؾ و الحقوق المجاورة ، منشورات الحلبً  / د

  .2007، 1الحقوقٌة،، لبنان  ط

 195، حق الملكٌة، بٌروت 8عبد الرزاق السنهوري، الوسٌط فً شرح القانون المدنً، ج / د   

  عبد الفتاج بٌومً حجازي، الدلٌل الجنابً و التزوٌر فً جرابم الكمٌوتر و اإلنترنٌت، دار الكتب

 . 2002القانونٌة، مصر، دون طبعة، 

 دون 1عبد هللا سلٌمان، شرح قانون العقوبات، القسم العام، دار الهدى للنشر، عٌن ملٌلة ، الجزابر، ج ،

 .ةطبعة، دون سن

 عبد الحمٌد المنشاوي ، حق المإلؾ واحكام الرقابة على المصنفات ، دار الكتاب الحدٌث /د

 .1،1994االزراطٌة،ط

 عبد اللطٌؾ صوفً، المعلومات اإللكترونٌة واإلنترنت فً مكتبات قسنطٌنة ،مطبوعات جامعة /أ

 .2001منتوري،



 

 ًدار الجبٌب /الملكٌة الفكرٌة ماهٌتها مفرداتها طرق حماٌتها)عامر محمود الكسوانً : المحام

 .1998للنشر،بدون طبعت ، عمان 

 

 

 

 ؼسان رباح الوجٌز فً قضاٌا الملكٌة الفكرٌة مع دراسة مقارنة حول جرابم المعلوماتٌة ، منشورات / د

 .2008الحلبً الحقوقٌة،بدون طبعة،

  فرحة زراوي صالح، الكامل فً القانون التجاري الجزابري، الحقوق الفكرٌة، ابن خلدون للنشر و 

 ،2006التوزٌع، الجزابر

  ،1985 محمد حسنٌن، الوجٌز فً الملكٌة الفكرٌة، المإسسة الوطنٌة للكتاب، الجزابر  

  ،1985محمد حسنٌن، الوجٌز فً الملكٌة الفكرٌة، المإسسة الوطنٌة للكتاب، الجزابر  

 محمد محً الدٌن عكاشة، حقوق المإلؾ على ضوء القانون الجزابري الجدٌد، دٌوان المطبوعات  / د

 .2007، 02الجامعٌة  ط

 محمود عبد الرحٌم دٌب الحماٌة القانونٌة للملكٌة الفكرٌة فً مجال الحاسب اآللً واالنترنت ،دار /د

 .2008 ،1الفكر الجامعً ،ط

  دون ذكر دار   (دراسة فً القانون المقارن)نعٌم مؽبؽب، الملكٌة األدبٌة و الفنٌة و الحقوق  المجاورة

 .2000، 1النشر، ط

 نواؾ كنعان، حق المإلؾ، النماذج المعاصرة لحق المإلؾ و سابل حماٌته، مكتبة دار الثقافة للنشر / د

 .2004، اإلصدار الرابع ، 1و التوزٌع ، عمان، ط 

 ًٌوسؾ أحمد النوافلة، الحماٌة القانونٌة لحق المإلؾ، دار الثقافة للنشر،و التوزٌع، عمان، / القاض 

  . 2004ط

 .لمقاالت و الرسائلا-3

مقال /أ
 حسن البدراوي، الحقوق المالٌة و الحقوق المعنٌة للملكٌة و ممارسة الحقوق، مقال إلكترونً  فً الموقع  -

www Arabpiporg  
 www.saderlaw.comرانً جوزؾ صادر، النشر االلكترونً، مقال الكترونً فً الموقع     -- 
. نصٌر صبار لفتة أثار عقد التؤلٌؾ ،بحث منشور فً العراق بؽداد مجلة القانون المقارن ، بدون طبعة    -- 
 

الرسائل / ب
د حسن محمد القاسم، الحماٌة الجنابٌة لحق المإلؾ عبر اإلنترنٌت، رسالة دكتوراه  درجة أولى فً الحقوق، - 

 هدى حامد قشقوش، جامعة عٌن شمس، كلٌة الحقوق/تحت إشراؾ د
عبٌر فإاد عبد العزٌز، الحماٌة الجنابٌة لبرامج الحاسب اآللً، رسالة للحصول على درجة الماجستٌر فً -

، كلٌة الحقوق، جامعة القاهرة 2007أحمد عوض ببلل، / العلوم الجنابٌة، تحت إشراؾ أد
عمارة مسعودة، الوضعٌة الحالٌة لحق المإلؾ بٌن التشرٌع الجزابري و االتفاقات الدولٌة ، مذكرة للحصول -

عمر الزاهً، كلٌة الحقوق، جامعة بن / على شهادة ماجستٌر، فرع العقود و المسإولٌة، ، تحت إشراؾ د
.  2002-2001عكنون، الجزابر ، 

     ٌحً باي خدٌجة ، مكانة عقد النشر فً قانون الملكٌة األدبٌة والفنٌة ، مذكرة لنٌل شهادة الماجستٌر فً الحقوق 

. 2014-2013فرحة صالح زراوي،/ ،تحت إشراؾ د.    
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