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 ن الرحيماهللا الرحم بسم



 إهداء

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  "وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا"
ترعرعت بين   و ,ودـي الوج ـى معان ـا أسم ـت من بحره  ـرفي غ ـى الت ـإل       

ـ  ـ فكان ,اـان يديه ـحن ـ  ـت نجم ـ  ـة ف   .            ي نحـو أن أكـون كمـا أرادت        ـي سمائ

  .ةــي الحبيبــأم :أغلى ما ينطق به لساني

ى تضيء ـاء حتـي كبريـذوي فـة تـه شمعـن حياتـل مـى الذي جعـإل       

ا ـه نبضـت كلماتـفكان, اةـي الحيـن معانـي مـا علمنـى مـي بأسمـي دربـل

                                                                          .يـلحيات

  .بي العزيزأ

: وةـان األخـة ألحـي عازفـاء حياتـي سمـردة فـل المغـى البالبـإل      

  رياـزك، رادـم،رـجعف

      .لـاألمي ـا يمنحنـا دمـرات نداهـت قطـي كانـى الوردة التـإل      

   .أبناؤهما الصغارو وزوجها أختي

  .ديـان سنـي فكـه اهللا لـذي قسمـل الـالظك ـى ذلـإل      

  زيزـي العـزوج  

ل ـ كةـان الصداقـاة ألحـم الحيـي معهـت لـن عزفـل الذيـى كـإل      

   .هـباسم

  بـ فغض...ده ـم يجـه ولـا عن اسمـباحثي ـإهدائ رأـن قـل مـ كىـإل      

  .ديـرة جهـدي ثمـا أهـم جميعـإليه

  
 ليلى بن حليمة    

 



  
  

  
  شكر وتقدير

  :ىـه تعالـا لقولـمصداق

  "يرفع اهللا الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات" 
اذ ـى األستـر إلـر والتقديـل الشكـدم بجزيـي أن أتقـل يدفعنـواألص

  :رفـالمش

  رـي عمـالزاه.د

ل ـذا العمـاز هـي إلنجـون لـد العـد يـي مـة فـد أنملـ قيرـا تأخـذي مـال

ا ـن بحرهـت مـي غرفـه التـومعارف, دةـه السديـة وتوجيهاتـه القيمـبنصائح

  .رـزر اليسيـالن

  لـاذي الفاضـر أستـف شكـفأل 

ذا ـاز هـ إلنجدةـد المساعـي يـد لـن مـل مـ كىـري إلـدم بشكـأتقا ـكم

  .لـالعم

  
  

 ليلى بن حليمة 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ةـمقدم

  

  
 



 1

   الدراسةهمية أ
 مواطنيها من ذوي العقول إبداع حد كبير على درجة إلى بلد تتوقف يأ تنمية إن

 مجتمع يتوقف على مدى تشجيع أي تقدم نأكما   والفن،دبواألالخالقة في مجال العلم 

 الطمأنينةلهم   الفكري وتهيئة الوسائل القانونية والمادية التي تكفلصحاب اإلبداعأ

شكل عنصرا هاما في بناء  المادي ياإلنتاج كان فإذا ، عملهم الخالقاالستقالل فيو

حيث يتم  ، المادياإلنتاج في دوره عن أهمية الفكري ال يقل اإلنتاجن إف وتقدمها األمم

 شعب تقاس أي درجة تقدم أصبحتحتى  لجميع صور التقدم األسس إرساءمن خالله 

  .من تعليم وثقافة إليهبمدى ما وصل 

هي عصارة ذهن تفتق  الفكري وخلق تكنلوجيا جديدة واإلبداعية البحث ولعل عمل

،  اهللا لمن يريدهاهيأفي لحظة ملكت فيها النفس البشرية مفاتيح العلم في ساعة ربانية 

وسيلة كانت و قديمة قدم المجتمع البشري إنسانيةعملية المعرفة عملية حيث أن 

األمم من خالل االستفادة من تجارب راد ورب والتفاهم بين األفوالزالت لتقوية التقا

 يعتبر ملكية تخص الفرد واألدبية العلمية األفكار الذي هو وليد عاإلبدا وهذا ,اآلخرين

   . فأبدعالذي فكر 

يون في القرن السابع قبل الميالد ورقدمين قدوة لنا عندما قام االشولعل في األ

 الطينية التي حفظت األلواح  مكتبة عظيمة احتوت على مجموعة كبيرة منبإنشاء

  .ألنفسهممعارف العصور السابقة ولم يدعوها 

 ,واليوم ونحن في عصر التكنولوجيا والعولمة التي جعلت من العالم قرية صغيرة

 االنترنيت الحديثة الحصول على كل جديد في العلم أجهزةحيث يمكن من خالل 

، ثم أن عملية حاجة ملحة وضرورية هذه التنظيمجعل يوالمعرفة من مكتبات العالم مما 

 كبيرة بين أهميةتحتل  التي  الفروع القانونيةأحدث اليوم من أصبحتالحقوق الفكرية 

 تعبيرا عن تقدم وتطور أصبحت في العصر الحديث بحيث أهميتها لتزايد نظرا، الدول

  معنوية منأو يقاس بما يملكه من حقوق فكرية األخير تقدم هذا وأصبح ,المجتمع

 التي أولتها التشريعات الحديثة ، لذلك كان من بين الموضوعاتا وغيرهالتأليفحقوق 
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دبي والفني في أية دولة ال األ ذلك أن التقدم العلمي و- المؤلفحق–حماية خاصة 

 وأن السباق بين ,ن حقوق العلماء والمبدعين فيهايمكن أن ينمو ويزدهر ما لم تص

   . العلماء في مختلف مجاالت المعرفة الدول يقوم أساسا على ما يبتكره

  : مبررا ت اختيار الموضوع
 : مبررات علمية -1
قسم : ، األول لهماث قسمين رئيسيين ال ثالإلى الحقوق المالية يقسم فقهاء القانون 

 من أي، ومن ثم درجوا على رد قسم الحقوق الشخصية: ، والثانيالحقوق العينية

  .المذكورين احد القسمين إلىالحقوق المالية 
ألوفة  قذف بحقوق جديدة لم تكن مم والتطور في مختلف مناحي الحياة التقدأنإال 

، وذلك في حقول المعارف المتعددة من علوم  مثل حق المؤلف على ما ألفمن قبل

وآداب أو فنون سواء تم التعبير عن هذه المصنفات في مظهر الكتابة أو الصوت أو 

ومن الواضح أن هذه القيم الجديدة من الحقوق يتمثل في  ,الرسم أو الحركة أو الشكل

 حقوق ترد <<: أو بعبارة أخرى يتمثل في ،وصفت بأنها تقع على أشياء معنويةحقوق 

  . لتعلقها بإنتاج الفكر>>على أشياء غير مادية 
 هذه الطائفة من الحقوق تنتج عن أعمال الفكر البشري الذي يقع على أشياء نإ

( أو ) حقوق عينية ( أو ) الحقوق الشخصية ( قوا عليها عدة تسميات غير مادية فأطل

  .)حقوق الشخصية ( أو ) وق معنوية حق

 : ذاتيةمبررات   -2
لعله من أهم األسباب التي تدفعني لدراسة هذا الموضوع هو ذلك الفضول العلمي 

ف على  من أجل التعرلمعرفة ألغترف النزر اليسير منهالذي قذف بي في بحر العلم وا

  .بعض حقائق األشياء وكوامنها 

 الكتشاف يستخدمها إذ قد اعتاد على التعامل مع محيطه المادي بحواسه نسانفاإل

فيبقى مجهوال لديه خاصة ما يتعلق  -محيط اإلنسان  -هذا المحيط، أما ما يخرج عنه 

  . الذي فرضه التطور الحضاري العالميبهذا النوع الجديد من الحقوق
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 ايراه  لكنه القف مذهوال أمام هذه الحقوق، فهو يعتقد بوجودهاسان وفعقل اإلن

  .ا الوحيدة التي تمكنه من استكشافهةالوسيلوالعقل أو الفكر هو 

  والدراسة  بالبحث كل هذا زاد من حدة رغبتي في تناول هذا الموضوع 

   :اإلشكالية
  ؟هل يمكن اعتبار الحق المعنوي للمؤلف من حقوق الشخصية 

   :الفرعيةالتساؤالت 
أي طائفة من الحقوق إذا لم يكن حق المؤلف مدمجا في حقوق الشخصية ففي  -

  ؟يمكن إدراجه

لمؤلف هو أحد أنواع حقوق هل يمكن أن نقول بشكل مطلق بأن الحق المعنوي ل -

ة القانونية للحق  لم يكن األمر كذلك فعلى أي أساس يمكن أن نحدد الطبيعإذا ؟الشخصية

 ؟لمؤلفالمعنوي ل

   :المحوريةالفرضية 
 عاكسة مرآة باعتباره لمؤلف هو أحد أنواع حقوق الشخصيةإن الحق المعنوي ل

 ويأخذ من حقوق الشخصية كل خصائصها ومميزاتها الجوهرية ,لشخصيته الفكرية

   .ومن الصعوبة بما كان الفصل بين شخصية المؤلف وحقه المعنوي

  :الفرعيةالفرضيات   
ي للمؤلف ليس من حقوق الشخصية ألنه بقدر تقاربهما من جهة أن الحق المعنو -

   . من جهة أخرىانلمس تنافرهم

 .الحقوق أنواع نوع جديد منأن الحق المعنوي للمؤلف هو  -
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  :طار المنهجياإل
  

 العلمي التفسير الهادف إلى المنهج المقارناعتمدنا في هذه الدراسة على 

إذ يؤكد لنا أثر عوامل  ،الموجودة بين المتغيراتالعالقات للظواهر المدروسة وكشف 

، موضحا بذلك المتغيرات المستقلة التي  معينة ويحيد أثر األخرى ويعزلهاومتغيرات

نتظمة في سلوك األفراد تتولد عن المتغيرات التابعة من خالل تبيانها لألنماط الم

  .والجماعات

 الذي يتمثل في خطوات رنالمنهج القانوني المقاباإلضافة إلى االعتماد على 

 قصد معرفة العناصر التي ,يتبعها الباحث في مقارنته للظواهر محل البحث والدراسة

تتحكم في أوجه التشابه واالختالف في تلك الظواهر ويستهدف المنهج المقارن التفسير 

 فيه إلى مقارنة عدة أأو أن الباحث يلج ,1العلمي عبر كشفه للعالقات بين الظواهر

 لأو التماث الشبه أوجه ويستخرج وقضاءتشريعا وفقها  وأجنبيةمة قانونية وطنية أنظ

  .1 للمسالة مناط البحثاألمثل التباين وبين التنظيم القانوني أو االختالف وأوجه

 واالختالف أوجه الشبه اكتشافوالهدف من توظيف خطواته في بحثنا هذا هو 

 هذا األخير ـ حقوق المؤلف ـ وحقوق عأنوابين كل من الحق المعنوي للمؤلف كأحد 

 معرفة إلى، بصورة تسمح بالوصول الحقوق قائم بذاتهالشخصية كنوع ثاني من 

 أمالعالقة الحقيقية أو الطبيعة القانونية للحق المعنوي هل هو فعال من حقوق الشخصية 

  . له كيان مستقل بذاتهنأ

  

  

  

 

                                                 
:  عنابة، الجزائر.مع تطبيق مناهج وأدوات البحث العلمي في الدراسات القانونية والسياسية منهجية البحث القانونيعبد النور ناجي،  - 1

 .106، ص2003مديرية النشر، 
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  :أقسام الدراسة
 ا تم تقسيم هذالمعنوي للمؤلف بحقوق الشخصية الحق  عالقةلدراسة موضوع    

  : إلى بابينالبحث

 بين الحق المعنوي للمؤلف االختالف أوجه  بيانيحتوي الباب األول على     

حتوى الفصل األول على المعايير المعتمدة ي، الشخصية وهو مكون من فصلينوحقوق 

  .افهومعيار محل الحق وأوص مفاهيمالوهي معيار في هذا التصنيف 

 تعداد  من حيثسواء الفصل الثاني على عناصر تصنيف كال الحقين     ويحتوي

  .والتنظيم القانوني الداخلي والدولي للحقوق،  مصادرهاأوالحقوق 

حق المعنوي للمؤلف  الشبه بين الأوجه إبراز يحتوي الباب الثاني علىبينما     

 التصنيف بما فيها معيار أنواع  منه معاييراألول الفصل  حيث تناول،وحقوق الشخصية

  .ثيل أمام القضاء ومعيار محل العقد والتم,وخصائصهاالحقوق 

والتي منها أما الفصل الثاني من هذا الباب فقد احتوى على عناصر التصنيف     

  .العنصر الشخصي والعنصر الزماني

في تمة عن كل ما تقدم عرضه وأخيرا نختم البحث بخالصة نخرج من خاللها بخا

  .البحث

  

                                                                                                                                                    
 ا في رسائل الماجستير والدآتوراهقواعد البحث القانوني الجوانب الشكلية والموضوعية للبحث القانوني ال سيمعبد القادر الشيخلي،  - 1

 .13،14، ص2005, دار الثقافة للنشر والتوزيع: موكجامعة الير ،1ط.ترقية القضاة وتدرج المحامين ونظم



  

  الباب األول 
أوجه االختالف بـني    
ــوي   ــق املعنـ احلـ
ــوق   ــف وحق للمؤل

 الشخصية
 
 
 
 

 



ف بني احلق املعنوي أوجه االختال:الباب األول
 للمؤلف وحقوق الشخصية
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 النـوع مـن     ز هذا ي تمي وية للمؤلفين وجب  بالحقوق المعن المتزايد  الهتمام  نظرا ل 

إجراء دراسة مقارنة بينها وبين أنواع الحقوق األخرى        وذلك ب  ،الحقوق عن بقية الحقوق   

حقوق الشخصية بإدراج كل ما يتعلق بأوجه االختالف الموجودة بين الحق           منها  خاصة  

جملة من  و  طريق إيراد مجموعة من المعايير     عن ,المعنوي للمؤلف وحقوق الشخصية   

  .المساعدة في توضيح هذا االختالفالعناصر 
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  معايير التصنيف :الفصل األول
تم مواطن االختالف بين الحق المعنوي للمؤلف وحقوق الشخصية بغية معرفة       

 , محل الحق وأوصافهومعيار, االعتماد على عدة معايير فقهية أهمها معيار المفاهيم

  . ضيح نقاط التمايز بين كال الحقينمرتبة ترتيبا منطقيا تسهل علينا تو

  

 معيار المفاهيم :المبحث األول
تعلق بحقوق الم 2003يوليو19بتاريخ   المؤرخ05-03 من أمر 21 تنص المادة        

ما تنص ك 1>>... يتمتع المؤلف بحقوق معنوية<<: علىالمؤلف والحقوق المجاورة 

 لكل من وقع عليه اعتداء غير <<:  من القانون المدني الجزائري على47المادة 

، دون أن يحدد لنا المشرع *>>...قوق المالزمة لشخصيته مشروع في حق من الح

، وفي ما يلي الحقين تاركا ذلك لجمهور الفقهاءفي هاتين المادتين مفهوما واضحا لكال 

  . قدم كل منهما وأجدة وكذا ، بالحقينمتعلقة نورد بعض المفاهيم ال
  

   من حيث التعريف :المطلب األول
إعداد حد أهمية الحق المعنوي للمؤلف لما يكابده هذا األخير في أيخفى على         ال

، ولهذا  منهاواالستفادةسهل استعمالها مصنفه حتى يخرج إلى الناس فكرة إبداعية ي

          .2ية الفكرية للمؤلففالحق المعنوي هو أساس حماية الشخص

 فـي تحديـد      االخـتالف إال أن الفقه لم يتفق على تعريف موحد له بالنظر إلى                   

قـد   ، وعليه فإن الحق المعنوي باعتباره حقا متصال بشخصية صاحبه         طبيعته القانونية 

 يركز كل واحد منها علـى جانـب معـين دون            أوجد له الفقه مجموعة من التعاريف     

                                                 
. النصوص التشريعية الخاصة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة في الجزائر . الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وزارة الثقافة- 1

  . 18، ص2005الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، : دون طبعة، الجزائر
 .ن القانون المدني المعدل والمتمم يتضم1975 سبتمبر 26: ـ الموافق ل1395 رمضان عام 20:  المؤرخ في 58 – 75أمر رقم *
  07/09/2006 تاريخ الزيارة .حماية برامج الحاسب بتشريعات حقوق المؤلفسعد محمد سعد،  2-

(http:  //www.arablawinfo.com/Researches_AR/179.DOC) 
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 األخرى، فمنهم من اهتم في تعريفه بالسلطات واالمتيازات التي يمنحها هـذا             الجوانب

  :في كل تعريف من التعاريف التاليةالحق لصاحبها وذلك 

ـ        << ذا اإلبـداع بوصـفه جـزءا مـن          تخويل المؤلف السلطات الالزمة لحمايـة ه

  .1>>شخصيته

فله وحـده    ، األدبي سلطات تستهدف حماية كيانه   أن هذا الحق يخول لصاحبه      أو          

شر فيه اعتداء    على الن  إجباره عدم نشرها الن     أوتنسب أفكاره وهو الذي يقرر نشرها       

 اسـتمراره فـي     أن رأى إذا من التداول    إنتاجهوله سلطة سحب     ،على سمعته األدبية  

وله أن يعدل مشتمالت اإلنتاج بالتغيير أو اإلضافة أو الحذف          , يسيء إلى سمعته  النشر  

 أو  االمتيـازات وعليه فإن الحق المعنوي هو مجموعة من        , 2ت وجهة نظره  كلما تغير 

ترام فكـره وابتكـاره وتكامـل        تمكين شخصية المؤلف واح    إلىالسلطات التي تهدف    

   .3 يمثل الرابطة الموجودة بين المؤلف ومصنفهألنه ،مصنفه

ي وبمقتضاه   الحق المعنوي سلطة يقررها القانون للشخص على إنتاجه الفكر         إذا        

وقد ذهب الفقيـه      ,4 منفعته أو ويحتكر ثماره    هفيستغل ،إليه اإلنتاجيكون له حق انتساب     

لنسب الموجودة بـين المؤلـف      جافان إلى أن أساس الحق المعنوي هو حماية رابطة ا         

، وأنه بناءا على هذا األساس نفسر كل مظاهر الحق المعنوي على أنها سلطة              ومصنفه

 أي أن الحق المعنوي للمؤلف هو مجموعة االمتيـازات التـي            ,5مطلقة على المصنف  

، 6وحرية تفكيـره   منحها القانون للمؤلف والتي ال تقوم بمال إال ألنها ترتبط بشخصيته          

خص علـى كافـة     وعليه فالحق المعنوي للمؤلف هو سلطة مباشرة يعطيها القانون للش         

 عليه هذه األفكار مـن      ع بما تدر  ، وتمنحه مكنة االستئثار واالنتفا    منتجات عقله وتفكيره  

  . مردود مالي

                                                 
   07/09/2006، تاريخ الزيارة 2004 أآتوبر .ق المؤلف والحقوق المجاورةمدخل إلى ح  حسن جمعي،- 1

(http : // jopal . wipo.int / edocs / mdocs / arab / ar/ wipo _ ip _ cai_ 04 / wipo _ ip _04_01. doc) 
  07/09/2006تاريخ الزيارة  .الحقوق المعنوية وحمايتهاوحي لقمان،  -2

(http: //www.alwatan.com.sa/daily/2005-12-02/writers/writers04.htm) 
 ،طبع دون سنة, دار المريخ للنشر :السعودية ،ون طبعةد .الحق األدبي للمؤلف في الفقه اإلسالمي والقانون المقارن عبد اهللا مبروك النجار، -3

  .47ص
:  الجزائر.النظرية العامة للقانون والنظرية العامة للحقموجز المدخل للعلوم القانونية ونظرية الحق ،  بن الشيخ الحسين،هجيرة دنوني -4

 .151ص ،منشورات دحلب، دون سنة طبع
 .47، ص بد اهللا مبروك النجار، مرجع سابق ع- 5
  . الموقع السابق سعد محمد سعد، -6
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 قامـت   أنهـا  إال           ورغم أن  اتفاقية برن لم تعرف لنا الحق المعنوي للمؤلـف           

 حيث أن   ، ليتمكن من ممارسة حقه    لصاحب اإلنتاج الفكري  لممنوحة  بعرض السلطات ا  

ظ بالحق في    فإن المؤلف يحتف    ...<<:  من هذه االتفاقية تنص على أن       مكرر 06 المادة

 على كل تحريف أو تشويه أو أي تعديل آخر           وباالعتراض ليهالمطالبة بنسبة المصنف إ   

 ,1>>لمصنف يكون ضارا بشرفه أو سـمعته        لهذا المصنف أو كل مساس آخر بذات ا       

 :"" بقولهـا    06 االتفاقية العربية لحماية حق المؤلف في المـادة          إليه ذاته ذهبت    واألمر

ن يذكر اسمه على جميع النسخ المنتجة        مصنفه وأ  إليه ينسب   أن للمؤلف وحده الحق في   

""2.  

 إلـى ي للمؤلـف اسـتنادا      و من الفقه الحق المعن    آخرفي حين يعرف جانب              

 الحق المعنوي ذاته وذلك بأن هذا األخير يعد اكبـر دليـل علـى الطـابع                 خصائص

ط المؤلف بمصنفه ولهـذه     التي ترب فهو يعبر عن تلك العالقة      , المؤلفالشخصي إلبداع   

ائص التي تطبع هذا الحق دون سواه، فهو حق دائم أبدي           الطبيعة تنجر جملة من الخص    

   ,3نه غير قابل للتقادم وغير قابل للحجز عليـه ، باإلضافة إلى أ   وغير قابل للتصرف فيه   

 إذ ال قيمة لفكرة الحق المعنوي ما لم تشمل الحماية االمتيازات التي تؤكـد االحتـرام               

  .التصرف فيه وال يرد عليه التقادملشخصية المؤلف باعتبارها تعبيرا عن حق ال يجوز 

 تحليل مضمون هذا الحق     إلىكما ورد تعريف الحق المعنوي للمؤلف استنادا                 

  المصنف يعكس  أن األساسيةوالفكرة  , ق غير مادي يتعلق بشخصية المؤلف     نه ح أعلى  

 حماية المصالح التي ال تقـوم       إلىق غير مالي يهدف     نه ح أي بمعنى   أ ،4 الشخص إبداع

  . تكون محال لالتفاقاتأنبالنقود وال يمكن 

 الدرع الواقي الذي بمساعدته يثبت المؤلف شخصيته في مواجهـة           وعليه فهو          

الفقيه الفرنـسي  جينـي أن          ويرى  ,معاصريه وفي مواجهة األجيال الماضية والقادمة     

                                                 
 .170ص ،2004،  مطبعة الكاهنة:الجزائر ،1ط. القانون الدولي للملكية الفكرية تحليل ووثائق زروتي الطيب، - 1
  .61، ص)دون تاريخ( العدد الثالث،مجلة الموسوعة القضائية الجزائرية، "االتفاقية العربية لحقوق المؤلف " أحمد لعور، العربي الشحط، - 2
 ية الحقوق،آل ،)غير منشورة(رسالة ماجستير ،"ع الجزائري واالتفاقيات الدوليةالوضعية الحالية لحق المؤلف بين التشري"،  عمارة مسعودة- 3

  .65، ص )2003(جامعة الجزائر
4-Pierre Sirinelli , Propriété Littéraire et artistique. 2è ÉDITION- 2003,MÉMENTOS DALLOZ, p 54   
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 المؤلف في أن يتصرف في فكره بإذاعته إلـى العامـة أو أن              الحق المعنوي هو حق   

  .1يحتفظ به أو يسحبه أو يدمره و يتلفه

 لم تكتف بعدم تعريف الحق المعنوي للمؤلـف بـل           فإنها *بسي تر تفاقيةا أما         

   .2األعضاء غير ملزم بالنسبة للدول األخيرجعلت هذا 

 ال تقل عن أهمية الحق المعنوي       أهمية لها   حقوق الشخصية والتي  ما يتعلق ب  أما          

ـ        الفقه قد صادف صعو   فإننا نجد    م وضـوح   بة حقيقية في وضع تعريف محدد لها رغ

 ,>>هدفا لذاته    حق الشخص في أن يكون غاية و       <<: أنهاالفكرة في ذاتها، فقيل عنها      

 اأنه من مجال شخصيته، و       تلك الحقوق التي تكفل للشخص السيطرة على جزء        أو هي 

 بأنه شخـصية    حق الفرد في المطالبة بأن يعترف     حق الفرد في الحماية االجتماعية أو       

 يمكن القول أن حقوق الشخصية هي مجموعة من الحقوق        عليهو .كاملة خلقية و روحية   

ية اإلنـسان    أو القيم أو اإلمكانيات المستمدة من شخص       االمتيازاتاألساسية المتمثلة في    

بتغاء تمكينه مـن االنتفـاع       سلطات مقرر للشخص ا    <<: يأو ه  أو الحقوق الطبيعية،  

  .3>>حماية هذه القوى بنفسه وقواه البدنية والفكرية و

هـذا  التي لها صفة االستقرار و الدوام و      أي أنها حقوق ترد على شخص اإلنسان ذاته         

هي ليست حقوقا مادية يـستطيع الفـرد        للفرد، و النوع يتعلق بحماية الكيان الشخصي      

  .4جميع بعدم التعرض لهاا أو التصرف بها و إنما تفرض التزاما على الممارسته

إلنـسان   مجموعة القيم التـي تثبـت ل       <<: و يعرفها جانب آخر من الفقه بأنها            

مايـة  هي بهذه المثابة الحقوق التي تكفل للـشخص ح        باعتبارها مقومات لشخصيته، و   

، حيث  5>>حقه في الحرية    اة و شخصيته في مظاهرها المختلفة، كحق الشخص في الحي       

  . اة بينهمعلى قدم المساوأنها تثبت لكافة الناس و

                                                 
  . 26، ص2004دار الثقافة للنشر والتوزيع، : عمان ،1ط .الحماية القانونية لحق المؤلف يوسف احمد النوافلة، -1

 التي تتعلق بالحقوق المعنوية للمؤلف – مكرر من اتفاقية برن 06 الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة على انه باستثناء المادة  اتفاق جوانبينص* 
 .فان الدول األعضاء ال تلتزم باالعتراف بهذه الحقوق–
تاريخ الزيارة . وطنية الدوليةأوضاع حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة في األردن في ضوء االتفاقيات ال علي جدوع قباعة، - 2

07/09/2006   
(http//:www.arablawinfo.com /researches_ AR / 180 . doc) 

 .41، ص1992 ،دار الفكر العربي:  القاهرةدون طبعة، .- نظرية الحق-المدخل لدراسة القانون،  علي حسن نجيدة- 3
 .09، ص 2002، ب المصري لتوزيع المطبوعات المكت:دون طبعة، مصر. نظرية الحق سهيل حسين الفتالوي، -4

  .52، ص 2005،  دار النجاح للكتاب:، الجزائر1ط. مقرر وحدتي المدخل للعلوم القانونية و نظرية الحق مولود ديدان، 5-
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يزات هذا الموضـوع   فحقوق الشخصية من ناحية تقليدية تعرف بخصائص أو مم          

أي  ,1فرديـة واجتماعيـة   , دية ومعنوية  مقتبسة من بين عدة أوجه ما      المؤلف للشخصية 

ـ         حقوق خارجة عن الذمة الما     بمعنى أنها    النظر لية حيث ال يصح التعامل فيها خاصة ب

  .إلى القيم التي تنصب عليها

و يرى فريق فقهي آخر بأن حقوق الشخصية هي طائفة من القـيم المعنويـة                        

د  حيث تثبت له بمجر    ,ترتبط به ارتباطا وثيقا   صية اإلنسان و  التي تستمد أصلها من شخ    

 عليـه    االنتفاع بنفسه و بكل ما تنضوي      هوجوده باعتبارها مقومات شخصيته إذ تتيح ل      

ات الوقـت االعتـراف بوجـود الـشخص         ، و تكفل في ذ    ذاته من قوى بدنية و فكرية     

 حقوق تنصب علـى مقومـات وعناصـر         فهي , 2السلطةر و حمايته في مواجهة الغي   و

الشخصية في مظاهرها المختلفة بحيث تعبر عما للشخص من سلطات مختلفـة واردة             

ات وتلك العناصر بقصد تنمية هذه الشخصية وحمايتهـا أساسـا مـن             على هذه المقوم  

  .3اعتداء األفراد أو األشخاص اآلخرين

و بالنظر إلى مضمون حقوق الشخصية فإننا نجد جانبا آخر من الفقه يعرفها                       

، جوده وتمكنه من اإلفادة من نـشاطه      بأنها تلك الحقوق التي تحفظ للشخص مقومات و       

حقه فـي   ك أو األدبي     كحقه في الحياة   لماديف إلى حماية كيان الشخص ا     وهي إما تهد  

 والـصورة و  حقه فـي االسـم  كن تهدف إلى تمييز الشخص عن غيره       ما أ إو, الشرف

    .4كحرية التعبيرأن تهدف إلى مزاولة الشخص نشاطه وإما  ,السرية

ؤلـف   للم وكما هو واضح من خالل التعاريف المقدمة أن الحـق المعنـوي                     

، فالسلطة أو القدرة التي يمنحها القـانون للـشخص          يختلف تماما عن حقوق الشخصية    

 تختلف عن القيم    -كما هو الحال بالنسبة للحق المعنوي  للمؤلف       -قصد ممارسة حقوقه    

 تفرضها الطبيعة البشرية فـي حقـوق         شخصيته  مقومات االتي تثبت لإلنسان باعتباره   

                                                 
1- Agnés. LUCAS-SCHLOETTER, Droit moral et droits de la personnalité étude de droit comparé 
français et allemand .  TOME. Ι ,presses universitaires D'AIX  MARSEILLE 2002 , P 17                                                               

 .101، ص2000الجامعية، الدار : دون طبعة، مصر. المدخل إلى القانون نظرية الحقمحمد حسنين، - 2
 .448منشاة المعارف باإلسكندرية، دون سنة طبع، ص: دون طبعة، مصر. المدخل إلى القانونحسن آيرة، - 3

، 1993 للنشر والتوزيع،  مكتبة دار الثقافة:، عمان4ط. دليل التمارين العلمية في المدخل للعلوم القانونيةمحمد وحيد سوار الدين،  4-
  .175،176ص
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أما مجموع القيم فمصدرها الطبيعة     قانون وتمنح للمؤلف    فالسلطة مصدرها ال  , الشخصية

  .خيرة تمنحها للفرد في ذات الوقتاإلنسانية هذه األ

           

   من حيث الجد أو القدم :الثانيالمطلب 
  

بشكل خاص منذ   للمؤلف  الحق المعنوي   وجدت الملكية الفكرية بشكل عام و                

، فاإلنسان بطبعه   رت على حب التملك و االستئثار     فطاألزل حيث أن الطبيعة اإلنسانية      

 كان هذا   هو على استعداد للدفاع عما أغتصب منه سواء       ق يحب التسلط والتملك و    مخلو

     .1 ناتجا عن إبداع عقلي أو ابتكار فكريالشيء ماديا أو معنويا 

 لا يـد  هذا م ي العصور القديمة محال للحماية و     ولم تكن حقوق الملكية الفكرية ف            

ق المؤلـف   لم يتم االعتراف بح   أنها لم تكن محمية فقط ، و        على أنها كانت موجودة إال      

عني عدم  ، إنما هذا ال ي    ر القديمة بمثل ما هو عليه اليوم       العصو خاصة المعنوي منه في   

من الصعب الحصول ن وجود المخطوط كان قليال جدا و  ثم أ  وجود مثل هذا الحق آنذاك    

  .2 - أي الحقوق المعنوية –ي نفسها بنفسها  مما جعلها تحم,عليه

تعرف حقـوق المؤلـف     بالرغم من أن الحضارات القديمة كما سبق القول لم                  و

، إال أنها قد عرفت كثيرا من المفاهيم األساسـية المرتبطـة باإلنتـاج              بمعناها الحديث 

بـداع الـذهني     و اإل  ثر كبير في تطوير مفهوم الملكية الفكريـة       ي كان لها أ   الفكري الت 

لى الصين  إ  الفضل  ففي الحضارة الصينية يرجع الكثير من المؤرخين       ,ووسائل حمايته 

ان له أثـر    استخدام بعض طرق الطباعة في عصور مبكرة مما ك        في صناعة الورق و   

  .في نشر اإلنتاج الفكري

قـرن   وفي الحضارة اليونانية يدل تاريخ الطباعة أن اليونانيين القدماء فـي ال                   

أي حمايـة الحـق     ( الرابع قبل الميالد قد تنبهوا إلى ضرورة حماية الملكية الفكريـة            

                                                 
  .32، ص1998 دار الجيب للنشر والتوزيع، : عماندون طبعة، .طرق حمايتها مفرداتها، ،الملكية الفكرية ماهيتهامر محمود الكسواني، عا -1

 .)السعودية-األردن-مصر"(دراسة لبعض التشريعات العربية"الحماية اإلجرائية في مجال الملكية الفكرية أسامة أحمد شوقي المليجي،  2-
  .07/09/2006تاريخ الزيارة

 ( http : // www . arablawinfo.com /Researches_AR/141.doc).     
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 حيث أصدر حكامهم براءات للمؤلفين تحمي حقـوقهم علـى           ,)المعنوي بشكل خاص    

  .1إنتاجهم الفكري لقاء إيداع عدد من نسخ إنتاجهم في مكتبة الدولة

اللـوم  وان انتهاكه  يلحق العار بالمعتدي       كأثينا كان يعترف بالحق المعنوي و     وفي          

  .2من الجماعة

 وفي روما القديمة كان تجار الكتب يبيعون كتب المؤلفين المشهورين بعد شـراء                 

 كما عرفوا بعض مشكالت االعتداء على حق المؤلف باستنساخ اإلنتـاج            ,أصولها منهم 

  .3الفكري و نشره دون موافقة مؤلفه

منها لكية الفكرية   إلسالمية فإن الكثير من المفاهيم المرتبطة بالم      أما في الحضارة ا        

ـ             سرقات األدبيـة   الحق المعنوي للمؤلف وما يرتبط به من مظاهر األمانة العلمية و ال

 الحـق   صولها على حماية   تدل قواعد الشريعة اإلسالمية وأ     ، حيث كانت معروفة لديهم  

ذا الحق تعتبـر    ، ذلك أن حماية ه    ليهالمعنوي للمؤلف من العبث وصيانته من الدخيل ع       

األمانة العلمية  :  فكان من أهم مظاهر هذه الحماية        , العلم عند فقهاء المسلمين    من بداءة 

  .4تخريج النصوصفي األسانيد و

الحق المعنوي له خاصة مـن أقـدم صـور          وعليه يعتبر حق المؤلف عامة و              

ي في المجال األدبي والفنـي       نتاج عقل  هالملكية الفكرية معرفة وظهورا على اعتبار أن      

دة نراها عنـد الـبعض بـارزة        ، فكل شخص له ملكة أدبية وفنية معينة ومحد        والخيال

توجد مبالغـة  إذا تـم        وبهذا  ال  , ها عند البعض اآلخر ضامرة ومخفية      ونجد وظاهرة

  فـالفطرة وي منه يرتبط بوجود اإلنسان نفسهالقول بأن وجود حق المؤلف خاصة المعن      

  .5اإلنسانية تقتضي وجوده

 يرجعـون البـدايات    المحلي فإن الكثير من المؤرخين    يتعلق بالمستوى  ما أما في        

األولى لنشأة حق المؤلف بمفهومه الحديث إلى تاريخ اختراع الطباعة في أوربـا فـي               

                                                 
 دون طبعة ، .نظام حماية حقوق المؤلف في المملكة العربية السعودية وفق ضوابط الشريعة اإلسالميةمحمد فريد محمود عزت،  -1

  .13ص ،1992 إدارة الثقافة والنشر، :السعودية
  .11، ص2000، دون دار نشر:  لبنان،1ط . األدبية و الفنية و الحقوق المجاورة دراسة في القانون المقارنالملكيةنعيم مغبغب، - 2
  .13ص مرجع سابق، ،محمد فريد محمود عزت -3
  .13ص ،نفس المرجع السابق - 4
  .184المرجع السابق، ص  عامر محمود الكسواني،- 5
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ون ذلك  ر، ويعتب يوهان جوتمبرغ  منتصف القرن الخامس عشر على يد الطابع األلماني       

ث انتشرت ظـاهرة تزويـر المـصنفات        حمايتها حي  تحول في الملكية الفكرية و     نقطة

        .1تقليدها وصنعها وهو ما يمس مباشرة بالحق المعنويو

 وبالمقابل فإنه من المقرر أن طائفة حقوق الشخصية لم يرد لها ذكر في القانون                     

تها عن طريق دعوى قصد بهـا       ، إال أنه كان يتم حماي     الروماني باعتبارها حقوقا بذاتها   

إلـى أن جـاءت الـشريعة        ,الروحيشخص بصفة عامة في كيانه الجسدي و      حماية ال 

 الشخـصية   أقرت حقوقه ان ومكانته بين سائر المخلوقات و     اإلسالمية لتبرز أهمية اإلنس   

 ثـم بـدأت حقـوق       بي من خالل تقرير حقه في الحيـاة،       المتعلقة بكيانه المادي واألد   

 هامة  احتالل مكانة تية خاصة في القوانين المعاصرة و     اكتساب ذا زايد و ي الت الشخصية ف 

ولقد حرصت الجماعة الدولية على تأكيـد هـذه الحقـوق            ,في النظام القانوني الحديث   

األساسية لإلنسان في كثير من المواثيق الدولية أهمها اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ،             

  .2مختلفة الالدولواحتلت جزءا هاما في دساتير 

علـى حقـوق     من عشر اصطالح الحقوق الطبيعيـة     كما أطلق فالسفة القرن الثا          

د كونه إنسانا  لمجرن الطبيعي التي ترى أن  اإلنسان    تحت تأثير مدرسة القانو   الشخصية  

، وهو لم يقبل الخضوع لسلطان الدولة إال ألنها ستحافظ لـه علـى     يولد بحقوق طبيعية  

  .3تلك الحقوق

يذهب جمهور الفقهاء المحدثين إلى االعتراف بكيان مستقل لطائفة معينة مـن             و      

يقصدون بها الدالة على تلك الحقوق التي       و, يطلقون عليها اسم حقوق الشخصية    الحقوق  

    .4تنصب على مقومات وعناصر الشخصية في مظاهرها المختلفة 

يـة يـزداد احتـرام    قدم المدن بحيث تذهب القوانين الحديثة في هذا الشأن بأنه بقدر ت            

بوجود مـا   ، األمر الذي انتهى إلى االعتراف       شخصية اإلنسان وخصائصها الجوهرية   

  .5حقوق الشخصيةيسمى ب
                                                 

  .14المرجع السابق، ص ،محمد فريد محمود عزت- 1
 . 101المرجع السابق، ص ،محمد حسنين- 2
   .454، صة طبع، دون سن دون دار نشر:مصر دون طبعة،. المدخل للعلوم القانونيةالبدوي عبد المنعم،  -3
  .448حسن آيرة، المرجع السابق، ص -4
منشأة المعارف  :مصر ون طبعة،د .الحقوق وغيرها من المراآز القانونية ، محمد حسن قاسم، السعود رمضان أبو،جالل علي العدوي- 5

  .329، ص1996 باإلسكندرية،
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 ولذلك فإن هذه    ة فإن ظهورها يعتبر حديثا نسبيا     إذن فيما يتعلق بحقوق الشخصي           

ـ  ,لحقوق مازالت إلى اآلن محل خالف     الطائفة من ا   ا الواسـع جـدا   هل تؤخذ بمفهومه

تهدف إلى ضـمان     أم يجب حصرها في نطاق الحقوق التي         ؟بحيث تشمل كل الحريات   

  .1؟ازدهار الشخص نفسه

 بل من االستحالة الجـزم بـأن الحـق          وعليه فمن البديهي أننا ال نستطيع القول            

المعنوي للمؤلف يدخل ضمن طائفة حقوق الشخصية ألنه وبكل بساطة أسبق منها فـي              

فـي طائفـة    زمانيا  د، فكيف ندخل نوعين من الحقوق مختلفين من حيث الوجود           الوجو

  .مؤلف يدخل تحت لواء حقوق الشخصية ونقول أن الحق المعنوي للواحدة
 

  معيار محل الحق وأوصافه:  الثانيالمبحث 
  

الفرق بين الحق  من وراءه في تحديد    لإن القول بوجود الحق كفكرة مجردة ال طائ            

 هـو  مابد من التعرف على محل كل منهما و       ، إذ ال   للمؤلف وحقوق الشخصية   المعنوي

  . البعض عن بعضهمااهميزتمي حتى نتمكن من الوصف الذي أضفاه الفقه عليهما

  

  من حيث محل الحق :  المطلب األول 
   

يعتبر عقل اإلنسان رحم الحقوق الفكرية الذي يقذف بها إلى الوجود في صـورة                   

) الفكـرة (  أهمها الحق المعنوي نظرا الرتباطهـا         للمؤلف بموجبها  حقوق  أفكار تنشأ   

 كما أنها ال تكون فكرة إال إذا أنتجت ثمارها المتمثلة فـي المـصنف ومـا               , بصاحبها

وعليه محل الحق المعنوي بدءا من       ,ي سواء في شكله الظاهري أو الباطن      يحتوي عليه 

  .2كل هذا هو المصنف بما يحتوي عليه من أفكار

                                                 
 .64ص ،2001منشاة المعارف باإلسكندرية،  :مصر ،دون طبعة. المدخل إلى القانون نظرية الحقنبيل إبراهيم سعد،  -1
  .26 ، ص2004 ، دار الثقافة للنشر و التوزيع:مصر. المدخل إلى الملكية الفكرية  صالح زين الدين،- 2
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حقه في ملكية أفكـاره     لفرد في ملكية األشياء المادية و     ويجب أن نفرق بين حق ا           

 فالشخص الذي يشتري لوحة زيتية أو تمثاال ال يكون مالكا إال للوحة أو التمثال               ,وآرائه

  .1 الحق على الفكرة التي يتضمنها التمثال أو اللوحةيال يشترألنه ذاته كشيء مادي 

 بما يحتوي عليه من أفكار      ه بعد إخراج  أي نشأ نتيجة وضع المصنف       فحق المؤلف ي  

  .2من حيث األساس محال للحق المعنويمختلفة تشكل 

ذي أعطى لهذا    بل هو الجانب ال    يعتبر من أهم ما يميز حق المؤلف        هذا األخير  إذا    

ا مؤلفه مما يجعـل هـذ  يبرز الصلة الوثيقة بين المصنف و، ألنه  األخير طابعه الخاص  

 هذه الصلة هي التي تنشأ محل الحـق المعنـوي           ,الحق من الحقوق المتعلقة بالشخصية    

 الفقيه  حيث وضع , 3ما يشتمل عليه المصنف من أفكار وثيقة الصلة بصاحبها        المتمثل في 

 وما يمثل محل    ن حق المؤلف هو نشاط إبداعي نفسه      ي مبدأ هاما بعنوا   الفرنسي  سافين  

  .4هذا النشاط هو المصنف المادي

فنيا هـو    المصنف الذي يقدم على تأليفه اإلنسان سواء كان مؤلفا أدبيا أو علميا أو                ف

 وعليه فال مجال للشك     ,ومظهر من مظاهرها   ر تفكيره ومهبط سره ومرآة شخصيته     ثما

  .5بأن المصنف هو محل الحق المعنوي للمؤلف

ور في  ج الفكري المتبل   المحل األصلي للجانب المعنوي من حق المؤلف هو اإلنتا         إذا    

 للمؤلف على شيء معنوي غير مـادي        حيث يرد الحق المعنوي   , 6المصنفإعداد مادة   

 وعطفا على ما سبق يتبين لنا أن كل شيء غير مادي            ,هو اإلنتاج الذهني أيا كان نوعه     

للمنفعة  ولم يتم تخصيصه     مل ال بطبيعته وال بحكم القانون     وغير خارج عن دائرة التعا    

ل خـاص والملكيـة الفكريـة    أن يكون محال للحق المعنوي للمؤلف بشك   يصح  العامة،  

 والمقصود هنا بالشيء غير المادي هو كل شيء غير محسوس باليد وغير             ,بشكل عام 

                                                 
 .16،17، ص1967 باإلسكندرية،  منشأة المعارف:، مصر1ط. األدبية و الفنية و العلمية–الحقوق على المصنفات  لمتيت،بو اليزيد علي اأ -1
  .295ص، 1974دار النهضة العربية، : دون طبعة، مصر. المدخل لدراسة القانون أحمد سالمة، - 2
   .120 صنبيل إبراهيم سعد، المرجع السابق،- 3
 . 44، ص رة مسعودة، المرجع السابقعما- 4
  .07/09/2006 تاريخ الزيارة.مفهوم التأليف وموقف المشرع الجنائي من الرقابة على المؤلفاتعبد الرحيم صدقي، - 5

 (http://www.arablwinfo.com) 
، 2005 ، ديوان المطبوعات الجامعية:ئر، الجزا8ط. نظريتا القانون والحق وتطبيقاتهما في القوانين الجزائرية إسحاق إبراهيم منصور، -6

 . 298ص 
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 بل يجب أن يكون     ,متمتع بكيان ذاتي مستقل في المحيط الخارجي كاألراضي والمباني        

  .1غير محسوس باليد وإنما بالعقل

تـشترط   إذ ال    دائرة الملك في الفقه اإلسالمي أوسع منها في القـانون              ونالحظ أن   

، وإنما هو كل ما يدخل في معنـى         حل الملك شيئا ماديا معينا لذاته     الشريعة أن يكون م   

ين الناس ويباح االنتفاع بـه      المال من أعيان ومنافع، والذي يكون المعيار فيه له قيمة ب          

ن له قيمة   ألسمى المال في الشريعة اإلسالمية      ، فمحل الحق المعنوي داخل في م      شرعا

  .2بين الناس ويباح االنتفاع به شرعا بحسب طبيعته

كما يشترط في الشيء محل الحق المعنوي بشكل خاص باإلضافة لعدم خروجـه                  

عن دائرة التعامل وتمتعه بالصفة غير المادية على نحو ما بيناه سابقا أن يكون منقوال،               

 كل شيء يمكن أن ينتقل من مكان إلى آخـر           قوالت بالمعنى السابق  ل ضمن المن  ويدخ

 فما يؤلفه الـشخص     ,3 والفنية كالكتب   على المصنفات األدبية   ق وهو ما ينطب   ,دون تلف 

  .ويكون له وجود مستقل وقائم بذاتهيكون منفصال عن شخصه 

أمر ه وهو    عبد الرزاق السنهوري بأنه يجب التمييز بين الحق في ذات           ويرى الفقيه     

وهـو  ، وبين الشيء المادي الذي يقع عليه هذا الحق          معنوي غير محسوس يقوم بالفكر    

  .4)أدبي، فني  ،علمي( المصنف مهما كان نوعه : بالنسبة للحق المعنوي للمؤلف

يس لها مكان خارج    تنفصل عن الشخصية ول    على خالف حقوق الشخصية التي ال         

شخصية هي الحقوق الخارجة    الللشخصية أو حقوق    ، فالحقوق المالزمة    5الشخص نفسه 

تقبل االنفصال عـن      فهي حقوق ذات قيمة معنوية ال      ,عن الذمة المالية من حيث محلها     

  .6 ألنها تشكل الجانب المعنوي للذمةشخص صاحبها

هو عدم وجود محل لها خارج صـاحب        وعليه فحقوق الشخصية تتسم بطابع فريد           

لى مقومات وعناصر الشخـصية ذاتهـا فـي مظاهرهـا            تنصب ع  ألنها،  الحق نفسه 

                                                 
 .67عامر محمود الكسواني، المرجع السابق، ص -1
  07/09/2006الزيارة تاريخ .حقوق الملكية الفكرية في الشريعة اإلسالمية، محمد بن أحمد الصالح- 2

 (http://www.tashreaat.com/view studies2.asp ? std id =58) 
  .67ص ،واني، المرجع السابقعامر محمود الكس- 3
  .19المرجع السابق، ص ،يوسف احمد النوافلة -4
 .44، ص 1951 – 1950دون دار نشر، : مصر دون طبعة، .مذآرات في نظرية الحقعبد الحي حجازي، -5
  .21، ص2002،  نشردون دار: مصر دون طبعة،. نظرية الحقأيمن سعد سليم،  -6
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والشخص في   , تمس عناصر شخصية اإلنسان في عالقته بغيره من األفراد         إذ 1المختلفة

، حيث قيـل     في نفس الوقت   هذا النوع من الحقوق يمثل صاحبا للحق ومحال يقع عليه         

ن  التعبير يمثـل وجهـي     أن الشخص إن صح    أي حقوق للشخص على نفسه   بأنها   عنها

  .2فهو من جهة صاحب للحق الشخصي ومن جهة أخرى محال لهلعملة واحدة 

 للمؤلف  ما يثبت لنا مرة أخرى أن االختالف واضح وجلي بين الحق المعنوي              وهو 

مما يجعل محل هذا ،  عن صاحبه منذ أن تم التعبير عنه     الذي يرد على أثر فكري استقل     

 بينمـا    بشكل خاص  كار ومعالم محددة  الحق هو المصنف بشكل عام وما يحتويه من أف        

 مع صاحب الحق    ا واحد ا، في حين يمثل محل حقوق الشخصية كيان       صاحبه هو المؤلف  

  .هة صاحب للحق ومحل له في آن واحدالشخصي فالشخص من ج

  

  الوصف القانوني للحق  من حيث :المطلب الثاني
   

أنـه    بعضهم   ذ يرى  إ ،انون في وصف الحق المعنوي للمؤلف     اختلف رجال الق          

يعتبر نوعا من أنواع الحقوق باإلضافة إلى الحقين اآلخرين وهمـا الحـق العينـي                ال

 يـشمل   لك أن الحق العينـي    ، ذ يندرج ضمن الحقوق العينية    ال   لكونهوالحق الشخصي   

ثم اختلفوا حول وصف الحق المعنوي هل هو حق ملكيـة           , الشيء ماديا كان أو معنويا    

  أم ال ؟

 نوقش هذا الرأي من ناحية أن الحقوق المعنوية يرد الحق فيها على شـيء               وقد       

 وال يدرك إال بالفكر المجرد فهـو حتمـا          يدخل في عالم الحسابيات     أي ال  ,غير مادي 

، ومن جانب آخر فإن المادة تؤتي ثمارها        عن الشيء المادي الذي يدرك بالحس     يختلف  

ر فعلى النقيض من ذلك يؤتي ثماره باالنتـشار  باالستحواذ عليها واالستئثار بها أما الفك 

    .3ال باالستئثار

                                                 
 . 41ابق، ص نبيل إبراهيم سعد، المرجع الس -1
  .41علي حسن نجيدة، المرجع السابق، ص- 2
  07/09/2006تاريخ الزيارة. الحقوق المعنوية للبرامج وأحكام نسخها ،عجيل جاسم النشمي -3

(http :// www .e _ CFR .org / article . php ? sid = 118).      



ف بني احلق املعنوي أوجه االختال:الباب األول
 للمؤلف وحقوق الشخصية

 

 20

له نفس خـصائص هـذا الحـق        و          كما وصف الحق المعنوي بأنه حق ملكية        

 ، إال أنهما يختلفان في المحل بـين       يث االستعمال واالستغالل والتصرف    من ح  ومكناته

 ملكية من    هو حق  حق المؤلف  هذا الرأي أن     حيث يرى ،  النتاج الذهني واألشياء المادية   

   .1تطلب تنظيما مغايرا لتنظيم الملكية على األشياء الماديةنوع خاص ي

 إلى اعتبار حق المؤلف بشكل عـام والحـق           *وكذلك فقد ذهب رجال القانون           

أن العناصر المكونة   : مستندين إلى حجة مفادها   المعنوي بشكل خاص من حقوق الملكية       

 بدرجات متفاوتة في حـق       توجد ولو  )تعمال واالستغالل والتصرف  االس(لحق الملكية   

  .2المؤلف

باإلضافة إلى وجود جانب من األثر الفوري الثانوي في حقوق المؤلف خاصة                    

أن هذا الحق هو حق     إذ يعتبر كل مؤلف     , المعنوية منها منظم في إطار عالقات الملكية      

حقوق الملكيـة مؤسـس علـى فكـرة         نه من   أفوصف الحق المعنوي    , 3ملكية خاصة 

 بل هو من أقدس  ليس حق ملكية فحسب وهو, 4 الحقين ال يقبل التأقيت    كالومة ألن   الديم

 فيهـا   وتتجـسد ج ذهنه وتفكيره تتصل بالصميم نفسه       فملكية اإلنسان لنتا   حقوق الملكية 

  .5شخصيته

 علـى    للشخص ووصف الحق المعنوي للمؤلف أيضا بأنه يتضمن مكنة أو سلطة               

من الحق العينـي وخاصـة حـق        ، ولما كان كذلك فإنه يقترب       نتاج ذهنه وفكر حياته   

، والشبه القائم بينهما هو أن الحق العيني يرد على شيء معنوي غيـر مـادي                الملكية

 وقد دفع هذا التشابه في الطبيعة والوصف فريقا         ,وكذلك بالنسبة للحق المعنوي للمؤلف    

 , وعلى وجه التحديد حـق ملكيـة       المعنوي بأنه حق عيني   تكييف الحق   من الفقهاء إلى    

التـزام   بين هذه الحقوق والحقوق الشخصية التي تتضمن رابطة تعتمد علـى             اوميزو

                                                 
   07/09/2006خ الزيارةتاري. الحقوق المالية وحق الملكية :حق المؤلف حسن البدراوي،- 1

(http :// www .wipo . int / arab / ar / meetings / 2003 _ dam / doc / wipo _ ipr _ dam_03 _ doc 4 . doc). 
 رجال القانون في مصر *
 ،2004 زيع،مكتبة دار الثقافة للنشر والتو :عمان ،1ط .حق المؤلف النماذج المعاصرة لحق المؤلف ووسائل حمايتهنواف آنعان،  -2

  .71،72ص
3 -  Xavier Linant de bellefonds, droits d'Auteur Et droits voisins , © ÉDITIONS DALLOZ- 2002, p3 . 

  .74ص المرجع السابق، نواف آنعان،- 4
  .69،ص2005دار الجامعة الجديدة،  :مصر ، دون طبعة.الحقوق المجاورة لحق المؤلف ،رمزي رشاد عبد الرحمن الشيخ- 5



ف بني احلق املعنوي أوجه االختال:الباب األول
 للمؤلف وحقوق الشخصية

 

 21

 أن لـصاحب الحـق   هذه بل نجد في حالتنا, بأداء معين لمصلحة صاحب الحق   شخص

  .1)الحق المعنوي للمؤلف ( على محل الحق الذي هو شيء معنوي  سلطة مباشرة

 عبد الرزاق السنهوري حق المؤلف بشكل عام بما فيه الحق الفقيهوكذلك وصف        

ل عـن حـق الملكيـة       المعنوي بأنه ليس حق ملكية وإنما هو حق عيني أصلي يـستق           

، ويضيف قائال في وصف الحق المعنوي للمؤلف على مصنفه بأنـه            بمقوماته الخاصة 

  .2االبنكحق األب على 

ن الوصف الذي منح لها رغم أنها احتلت        إنا إلى حقوق الشخصية ف    بينما لو رجع         

 يختلف بـين    ,حيزا هاما في كثير من المواثيق الدولية وكذلك في دساتير مختلف الدول           

التي تثبـت   لحقوق األساسية أو الحقوق العامة      كونها من الحقوق المالزمة للشخصية وا     

 وقـد   , االتصال بالـشخص   أشد  للشخص بمجرد وجوده أي لكونه إنسانا وهي متصلة         

وصفت كذلك بأنها حقوق طبيعية أو حقوق إنسان تأثرا بمـا كتبـه فالسـفة القـانون                 

 وبما  كتبه أنـصار المـذهب        ,جد حقوق طبيعية لإلنسان تولد معه      تو أنه  الطبيعي من   

       ,3الفردي من ضرورة االعتراف لإلنسان بحقوق طبيعية تثبت لـه باعتبـاره إنـسانا             

نى أن حقوق الشخصية توصف تارة بأنها حقوق طبيعية مستمدة مـن طبيعـة              أي بمع 

، وطورا مـن    ق عامة كونها تثبت لكافة األشخاص      وتارة أخرى حقو   ,الشخص كإنسان 

  .4حقوق اإلنسان لتعلقها بصفة اآلدمية وجودا وعدما

، ة عن الذمة المالية من حيـث محلهـا      باإلضافة إلى وصفها بأنها حقوق خارج             

لشخص حيث يكتـسبها     لشدة اتصالها با   زمة للشخصية أو اللصيقة بها    مالأنها حقوق   بو

   .5دون شرط أو قيد

حق المعنوي للمؤلف وحقوق    ومهما يكن الوصف الذي أضفاه الفقه على كل من ال               

، فوصف الحق المعنوي للمؤلف بأنـه مـن          الفرق بينهما واضح وجلي    فإنالشخصية  

                                                 
 .55هللا مبروك النجار، المرجع السابق، ص عبد ا- 1
  .90، ص صالح زين الدين، المرجع السابق- 2
مؤسسة الثقافة : دون طبعة، مصر. )موجز النظرية العامة للقانون والنظرية العامة للحق( المدخل للعلوم القانونيةتوفيق حسن فرج،  -3

  .178، ص 1992الجامعية، 
: دون طبعة، الجزائر .الموجب والمسؤولية-الحق-دئ القانون المدني دراسة نظرية وتطبيقات عملية في القانونمباسليمان بوذياب، - 4

 .46ات والنشر والتوزيع، دون سنة طبع، ص المؤسسة الجامعية للدراس
 .29، ص 1991،  دون دار نشر:دون طبعة، القاهرة. موجز النظرية العامة للحق ود لطفي،محمد حسام محم- 5
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للحـق   في الطبيعـة القانونيـة       كان أساسه االختالف  ) ق العينية   الحقو( حقوق الملكية   

، في حين كان أساس الوصف الذي تحلت به حقوق الشخصية هو االخـتالف              المعنوي

وع الجديـد مـن      وتصور كل فقيه لهذا المفهوم أو هذا الن        ,الفقهي في مفهومها من جهة    

  .الحقوق من جهة أخرى
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   عناصر التصنيف :الفصل الثاني
  
حـق  تكفي المعايير السابق ذكرها في الفصل األول وحدها لتوضيح االختالف بين ال            ال

، بل البد من االعتماد على بعض العناصـر لتبيـان هـذا             المعنوي للمؤلف وحقوق الشخصية   

   .مها عنصر تعداد الحقوق ومصادرها والعنصر القانونياالختالف والتباين والتي من أه

  

   الحقوق ومصادرهاعنصر تعداد : المبحث األول
  
 بمثابة االمتيازات الشخصية    تعتبريشمل الحق المعنوي مسائل ترتبط بشخص المؤلف         

 عنصرا بـارزا    ، وعليه يمثل تعداد الحقوق    مر بالنسبة لحقوق الشخصية   أو الحقوق وكذلك األ   

أو خلية   كانت مادية أو قانونية ، دا      كال الحقين سواء   إضافة إلى مصادر     ,في توضيح االختالف  

  .دولية

  

   من حيث تعداد الحقوق: المطلب األول
  

 ألنها تشكل العصب األساسي في حـق         الحقوق المعنوية  من المنطق البدء بدراسة        

، كما   المهارات الشخصية لإلنسان   إحدى إلى معيار األصالة الذي يظهر        المستند المؤلف

اف بهيمنته علـى بـاقي   م االعترللمؤلف بالتصاقه بشخصية اإلنسان تأن الحق المعنوي   

 -1 وفي القانون الفرنسي بدأ بتعداد الحقوق المعنوية بموجـب المـادة         ,الحقوق األخرى 

112L1الملكية الفكرية  من قانون.   

في واقع األمر قطعة من فكر اإلنسان وثيق الصلة به يـنم عـن              فاإلنتاج الفكري        

ـ    ويدل على مميزاته الخاصة الت     ,ثقافته وعلمه ومواهبه   ا ويحـرص علـى     ي يعتز به

 أن، لذلك فمن الطبيعي     ناس وأال يساء  فهمها أو تصويرها       بها بين ال   واالشتهارسالمتها  

يخول القانون المؤلف السلطات التي يصون بها مصالحه في هذا الشأن وهـي سـلطة               

                                                 
           .169ص  ، نعيم مغبغب، المرجع السابق-1
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، أو تغيـرات فـي       ونسبته إليه وإدخال أي تعـديالت      االستئثار بتقرير نشر المصنف   

  .         1 من التداول أو وقف نشره أو عرضه أو إذاعتهة سحبه وسلط,مصنفه

: منحت أربع امتيازات لهذا األخير هـي ولتأكيد صفة تميز الحق المعنوي للمؤلف           

  .2 وحق السحب أو الندم,حق األبوةو، وحق احترام توجيهه، حق تقرير نشر المصنف

مقومات المعنوية للشخـصية إذ     حيث يعتبر الحق المعنوي للمؤلف من صميم ال              

، فأفكار الشخص التي هي من صنعه وخلقـه         س الجانب الذهني أو الفكري للشخص     يم

 حـق   وبالتالي يكون له حق أبوتها ممـا يعطيـه        , شخصيته من   أتعتبر جزءا ال يتجز   

طي له وحده سلطة    ، وبالرغم من ذلك فإن حقه المعنوي يع       ة المالية  من الناحي  ااستغالله

   .لتداولسحبه من ا

وليس للمؤلف حق أدبي واحد بل له عدة حقوق أدبية كحق تقرير النشر وحـق                        

  .droit au respecte  3وحق التقدير ) حق نسبة المصنف إليه ( األبوة على المصنف 

كما أن الحقوق أو المميزات كما يسميها البعض التي يعطيها الحـق المعنـوي              

 في الحـق     تتمثل األولى  ،يجابية وامتيازات سلبية  إازات  للمؤلف يمكن تصنيفها إلى امتي    

فتتمثل فـي الحـق فـي        الثانيةأما  والحق في الرجوع والسحب والتعديل،      في اإلذاعة   

  بل  أي تدخل من جهة المؤلف     نهذان االمتيازان ال يتطلبا   و ,االحترام والحق في األبوة   

, شخص خـالف مـن ألفـه      ف أو نسبته إلى     يلزمان الغير باالمتناع عن تشويه المصن     

 لها أهميـة     وامتيازات سلبية  ةوالتفرقة بين ما يعطيه الحق المعنوي من امتيازات ايجابي        

جل الدفاع عن   أ، حيث تستمر االمتيازات السلبية من       لمؤلفبالغة خاصة في حالة وفاة ا     

يمكـن أن     ال ة في حين أن االمتيازات االيجابي     ,صية المؤلف التي تعيش بعد الوفاة     شخ

نظـرا  ) كحق المؤلف في السحب والتعديل      ( متع بالحماية إال بالنص عليها تشريعيا       تت

  .4لخروجهما على المبادئ المستقر عليها في القانون

                                                 
، 2004،  دار الثقافة للنشر والتوزيع:دون طبعة. - النظرية العامة للحق-المدخل لدراسة العلوم القانونية مبادئ القانون عبد القادر الفار، - 1

  .144،145ص 
2 - Pierre Sirinelli ,opcit. P 54    

  .20، ص ع السابق المرجأبو اليزيد علي المتيت،-3
  . 63روك النجار، المرجع السابق، ص عبد اهللا مب- 4
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 ألن البعض من الفقه يرى بان الحق المعنوي للمؤلف يحتوي على جملة مـن              

 مـصنفه   ، إذ يمنح المؤلف حقوقا متنوعة علـى       متيازات التي تتفرع على هذا الحق     اال

، وكذلك  حقه في أبوته لإلبداع الذي أنشأه     تكفل له سالمة هذا األخير من االعتداء عليه و        

 وكذلك حقه في تقرير كشف مصنفه مـن إبقائـه           ,حقه في السحب والتوبة عن إنجازه     

          .1هودات الفقه والقضاء معا لتقريرهوهكذا يعبر الحق المعنوي على مج مخفيا،

 قوانين حق المؤلف الوطنية أن الحق        عليه القضاء ومثلما نصت  استقر الفقه و  فقد  

 وأن هذه الحقوق    ,التي تترتب عليه   يتضمن عددا من الحقوق الفرعية        للمؤلف المعنوي

الفرعية تمثل امتيازات أو سلطات تمكن المؤلف من حماية شخصيته التي يعبر عنهـا              

ؤلف في تقرير نـشر مـصنفه        وتتمثل هذه الحقوق الفرعية في حق الم       ,إنتاجه الذهني 

    .2 أو سحبه من التداول ودفع االعتداء عليههتعديلوونسبته إليه 

الحق في  : ف بجميع فقراته وهي   عدد المشرع األردني الحق المعنوي للمؤل     قد  ول

 ينسب إليه مصنفه وأن يذكر اسمه على جميع النسخ المنتجة كلما طرح المـصنف               أن

 والحق في   ,شر مصنفه وتعيين طريقة النشر وموعده     ر ن ي والحق في تقر   ,على الجمهور 

، وكـذلك    أو التنقيح أو الحذف أو اإلضافة      إجراء أي تعديل على مصنفه سواء بالتغيير      

أي اعتداء على مصنفه وفي منع أي تشويه أو تحريف أو أي تعديل آخر               الحق في دفع  

  .3وعة لذلك والحق في سحب مصنفه من التداول إذا وجدت أسباب جدية ومشر,عليه

 الحق المعنوي للمؤلف يترتب عليه عدد     أن  أما القانون الجزائري فقد استقر على       

ية شخـصيته   حمامن   سلطات تمكن المؤلف     أوتمثل امتيازات   التي  من الحقوق الفرعية    

 والكـشف   حق المؤلف في  تقرير نشر مصنفه      : أهمها, التي يعبر عنها إنتاجه الفكري    

 وأخيرا حقه في سحبه مـن       ,ودفع االعتداء عليه   نتاجه إليه ه في نسبة إ    وكذلك حق  ,عنه

   .4التداول

                                                 
  .65عمارة مسعودة، المرجع السابق، ص - 1
 .93نواف آنعان، المرجع السابق، ص -2
 .26يوسف احمد النوافلة، المرجع السابق، ص - 3
-2002، آلية الحقوق، الجزائر )غير منشورة(ة ماجستيررسال، " التقليد والقرصنة–االعتداء على حق الملكية الفكرية "زرواتي نادية،  -4

 .57، ص 2003
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  اتفاقية برن التي اعترفت بالحق المعنوي للمؤلف لم تنص صـراحة           أنويالحظ         

 على جميع الحقوق الفرعية التي يمكن إدراجها في المفهـوم            مكرر منها  06في المادة   

 حق المؤلف في نسبة المصنف إليـه        وإنما اقتصر نصها على    , المعنوي حقلالنظري ل 

المـصنف  واالعتراض على كل تحريف أو تشويه أو تعديل أو كل مساس آخر بذات               

 االتفاقية استخدمت في صياغة النص الخـاص        أن ويبدو   ,يكون ضارا بشرفه أو سمعته    

بالحق المعنوي اصطالحات تشمل في مضمونها جميع العناصر التي يمكـن إدراجهـا             

   .1مؤلفل المعنوي لضمن مفهوم الحق

حق الكـشف   : نوية عددها أربعة وهي    الحقوق المع  أنوعليه يسود االتفاق على     

، والحق  أي نسبة المصنف إلى مؤلفه    ، والحق في احترام االسم      للجمهورعلى المصنف   

كما يـسود   ,  وأخيرا الحق في سحب المصنف أو تعديله       , وسالمته في احترام المصنف  

 التي قـد    المعنوية  ذه الحقوق مجتمعة تكفل صون المصالح        ممارسة ه  أناالتفاق على   

  .2يلحقها الضرر عند نشر المصنف

 ومن جهة أخرى نجد في محاولة تعداد حقوق الشخصية بأنه لم تمنـع مرونـة               

المعيار الذي قيل به في تعريف حقوق الشخصية الفقه من محاولة تجميع هذه الحقـوق               

   , على العناصر المكونة للشخصية اإلنـسانية       فمنها ما ينصب   ,في مجموعات متجانسة  

ز الشخصية والتعبير عنها، ومنها أيضا ما يتعلـق بحريـة نـشاط             يعلى عناصر تمي  و

  .3الشخصية

حـاول   إال أن الـبعض       حصر حقوق الشخصية من األمور الـصعبة       ورغم أن 

حقه في حماية كيانـه     و،  سالمة جسمه و،  ز ذاته حق الشخص في تميي   : جمعها فيما يلي  

       .4 الشخصيةحريتهكذا و، األدبي

 هـذا ال    أنفحقوق الشخصية وإن كان يصعب حصرها أو تحديـد نطاقهـا إال             

من اليسير حصر حقـوق     ليس    بمعنى أنه  ، إنكارها أو إنكار صفة الحقوق عنها      عيستتب

                                                 
  .93نواف آنعان، المرجع السابق، ص - 1
: دون ترجمة،  دون طبعة. المبادئ األساسية لحق المؤلف والحقوق المجاورة  في العالم دراسة في القانون المقارنآلود آلوموبيه، - 2

  .  47علوم، دون سنة طبع، ص المنظمة العربية للتربية والثقافة وال
 .44،45المرجع السابق، ص ،علي حسن نجيدة- 3
 .456البدوي عبد المنعم، المرجع السابق، ص - 4
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وتزداد بتقـدم   التي تكون شخصية اإلنسان     المتزايدة   مجموعة من القيم     كونهاالشخصية  

 يمكن رد هذه الحقوق إلى طوائف ثالثة تمثل كل منها مظهرا من مظـاهر          إذ ،المجتمع

 ومنها ما يهدف , فمن هذه الحقوق ما يهدف إلى حماية الكيان المادي لإلنسان         ,الشخصية

  .1بحماية حرياته الشخصية ومنها ما يتعلق ,إلى حماية كيانه المعنوي

  وما تحدثه من إعالء قـيم اإلنـسان        انيوالمالحظ أنه بتقدم المدنية والفكر اإلنس            

 لفقيه األلمـاني   ا يرى ولذلك   ,تزداد طوائف حقوق الشخصية وتضحي أكثر دقة وتحديدا       

، ومن أجـل  ذ طائفة حقوق الشخصية تزداد باستمرار وأنها ال تنف أن Gierekجيرك 

 حاول   ولهذا ,ذلك وجب االقتصار على التقسيمات العامة التي تندرج تحتها هذه الحقوق          

ـ حق في تمييز    ال: البعض أن يجمع حقوق الشخصية في طوائف الحقوق اآلتية          ،تذاال

 وينبغي القول أن عد     ,2والحريات الشخصية  , والفكري ، واألدبي ،وسالمة الكيان البدني  

  .3حقوق الشخصية واحدا واحدا سيكون دائما ناقصا وغير منسق مع مقتضيات الحياة

 وجهي الشخصية ومـا ترتكـز عليـه مـن     فحقوق الشخصية وإن كانت تعكس  

 يصعب حصر الحقوق المتفرعـة عنهـا        أنه  ، إال   مقومات مادية ومعنوية على السواء    

 وقد أحسن المشرع المصري باإلحجام عن       ,عمل على حماية الشخصية وتدعيمها    والتي ت 

ة  باإلشار اكتفاءمسايرة الفقه السائد في تعداد حقوق الشخصية على النحو السالف ذكره            

  من القانون المـدني 505 في المادة إلى حماية هذه الحقوق بصفة عامة بنصه على ذلك      

ـ              ليحق   <<: المصري وق كل من وقع عليه اعتداء غير مشروع فـي حـق مـن الحق

 لحقه مـن     قد عتداء مع التعويض عما يكون    االهذا  المالزمة لشخصيته أن يطلب وقف      

   .>>ضرر

ع المصري فيما ذهب إليه من عدم تعداده        وقد حذا المشرع الجزائري حذو المشر     

 مـن القـانون المـدني       47ة  لحقوق الشخصية واكتفى بالنص على حمايتها في المـاد        

  .الجزائري

                                                 
 .23أيمن سعد سليم، المرجع السابق، ص -1
  .332ص المرجع السابق، وآخرون، ،جالل علي العدوي -2
 .26ص المرجع السابق، ،عبد الحي حجازي- 3
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 النظر في قائمة الحقوق التي يقدمها الفقهاء لطائفـة حقـوق            انمع والواقع أن إ  

د القليل   يصدق عليه وصف الحق بالمعنى الدقيق إال العد        يؤكد عدم وجود ما   الشخصية  

  .1منها

 للمؤلـف وحقـوق     ن االختالف بين الحق المعنوي    نستخلص مما سبق شرحه أ    

 ، فالحق المعنوي للمؤلف تتفرع عنه أربعـة حقـوق فرعيـة           الشخصية واضح وجلي  

الحق في تقرير نشر المصنف والحق في نسبة المصنف إلـى           (محصورة ومحددة هي    

أن حقـوق    فـي حـين   , )أو الندم مؤلفه والحق في تعديل المصنف والحق في السحب         

 الشخص فـي تميـز ذاتـه        حقكالشخصية مجموعة متزايدة من الحقوق ال حصر لها         

  …األدبي وحماية الحريات الشخصيةوسالمة كيانه البدني و

  
   من حيث مصادر الحقوق : الثانيالمطلب 

  
فقـد بـدأت    ،  المثالي لقوانين الملكية الفكريـة    يعتبر التشريع المصدر الرسمي و    

ـ عشر   بسن قواعد الملكية الفكرية منذ القرن الخامس         لتشريعات األوربية تعنى  ا زداد لي

في  العربية فقد كانت متأخرة      القوانين، أما    أكثر في منتصف القرن التاسع عشر      نشاطها

 في معظم الدول العربية من أنظمة       اكان سائد  مال نظرا, تشريعات من هذا النوع   إصدار  

 وفرض عقوبات جزائية على األجانب وعلـى تلـك          متي ال تتالء  االمتيازات األجنبية ال  

   .2التي تستوجبها غالبا حماية حقوق الملكية الفكرية

 يشهده العالم يحـتم علينـا إعـادة         ارع في مجال الملكية الفكرية الذي     ثم إن التس  

 كمـا  ,النظر في القوانين واألنظمة المتعلقة بهذا المجال كلما دعت التطورات إلى ذلـك   

ء قاعدة معرفية تجعلنا قادرين على مواكبة التطور وبخاصة         تطلب منا العمل الجاد لبنا    ي

 ودورها الهـام فـي التنميـة        عة حق المؤلف  مع تزايد االعتراف بحقوق التأليف وصنا     

  حيث تشكل البيئة القانونية الحمائية حاضنة لالسـتثمار        ,االقتصادية وربطها باالستثمار  

                                                 
 .64ص عد، المرجع السابق،نبيل إبراهيم س- 1
   07/09/2006تاريخ الزيارة . تطور قوانين الملكية الفكريةمحمد محبوبي، - 2

(http://www.juctice.gov.ma/consol/uploads/doc/etude082005.doc) 
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دون أن ننسى أن ظهور التشريعات الخاصـة        , 1بنيان الوطني بها يعلو ال    و ومشجعة له 

 كانت نتيجة سرعة التطورات في      عامة والحق المعنوي للمؤلف خاصة    بالملكية الفكرية   

وجـود قـوانين تـنظم العالقـات         وضـرورة    ، المجاالت االجتماعية والقانونيـة    كافة

التكنولوجيا والتقـدم  والمعامالت الجديدة التي أصبحت سمة العصر الحديث الذي تسوده      

 وبالتالي فإن وجود قانون خاص يـنظم حـق          ,العلمي في كافة المجاالت األدبية والفنية     

   .2عنها وال  يمكن تجاهلهاى المؤلف خاصة المعنوي منه أصبح ضرورة الغن

اللها بإرساء العديد من التشريعات التي تهدف للحفاظ على         اهتمت منذ استق      فالجزائر  

 فكان من أولى أعمالها     ,ين والمبدعين الجزائريين بما فيها حقوقهم المعنوية      حقوق المؤلف 

في هذا المجال ما جاء به الدستور باعتباره التشريع األساسي للدولـة مـن أن حريـة                 

 أي أن الحق المعنـوي مـصدره        ,االبتكار الفكري والفني والعلمي مضمونة للمواطنين     

    .منه 02 فقرة 38ي المادة وذلك ف , 3األول الدستور كأسمى تشريع 

 كقانون يحفظ ويصون حقـوق المـؤلفين        10 – 97باإلضافة إلى صدور قانون     

ملكية علـى جميـع منتجاتـه       عدة مواد أعطت المؤلف حق ال     تضمن   والذيوالمبدعين  

علـق   المت 03/04/1973 المؤرخ فـي     14-73كما صدر األمر     ،دون استثناء الفكرية  

 19/07/2003 المـؤرخ فـي      05-03 وأخيرا األمر    ,رةبحق المؤلف والحقوق المجاو   

   .4 المجاورةالمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق

 1957/ 11/03 المؤرخ في    L 98-57: وبعد صدور القانون رقم    فرنسا         أما في 

، صدر قانون الملكية الفكرية المكون       حق المؤلف بما فيه الحق المعنوي      الخاص بحماية 

 والقسم  ,ألول الملكية األدبية والفنية من ضمنها الحق المعنوي        يخص القسم ا   :من قسمين 

  .01/07/1992الملكية الصناعية في الثاني يختص بحماية 

إن أمكن إيجاد تشريعات دولية في هذا المجال فإن         فإنه و  أما على الصعيد الدولي   

ثنائيـة تمثـل    المعاهدات واالتفاقيات الدولية سواء تعلق األمر باالتفاقيات الجماعية أو ال         
                                                 

 تاريخ الزيارة .مكتبة الوطنيةحق المؤلف والحقوق المجاورة ودور ال:اإلطار القانوني الوطني لحماية الملكية الفكريةمأمون التلهوني، -1
07/09/2006  

 (http://www.ompi-int/edocs/mdocs/arab/ar/wipo_ipr_ju_amm_04/wipo_ipr_ju_amm-04-3a.doc). 
 .51عامر محمود الكسواني، المرجع السابق، ص -2
 06ص ،1996 ،نشر اردون د :، الجزائر1ط ،1996دستور ، ة الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالجمهوري -3
 .  21 ،ص2004ديوان المطبوعات الجامعية،: دون طبعة، الجزائر. حقوق المؤلف على ضوء القانون الجزائري الجديدمحي الدين عكاشة، - 4
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وتجـدر  , خاصة وحقوق الملكية الفكريـة عامـة      مصدرا مهما للحق المعنوي للمؤلف      

 حيث كـان    , لم تكن حقوق الملكية الفكرية محمية دوليا       1886اإلشارة إلى أنه قبل سنة      

 موضـوع   ألن شـرط    أودون قيد   رية في سن تشريعاتها كما تريد       لكل دولة مطلق الح   

تعلق بالتفاوض    سواء ,ة من أكثر المواضيع صعوبة وتشابكا     حماية حقوق الملكية الفكري   

 أو  , أو صياغة التشريعات الوطنية الخاصة بهـا       ,حول التوصل إلى اتفاقية دولية بشأنها     

  .1وضع تلك التشريعات الوطنية موضع التنفيذ

لرئيسي لحق المؤلف بشكل     التشريع هو المصدر ا    أن وهو ما يثبت لنا مرة أخرى         

   .كان هذا التشريع داخليا أم دولياعام والحق المعنوي منه بشكل خاص سواء 

ت ومن جهة أخرى نظرا لما تتميز به حقوق الشخصية من أهمية بالغة فقد تـواتر                  

 المؤتمرات الدولية على اإلشارة إلى هـذه الحقـوق          الدساتير والتشريعات العادية وكذا   

 وكمثال على ذلك فإن الدستور المصري قد نص على بعضها           ,لمساس بها وإلى حرمة ا  

 مضمونة بالقـانون    فحقوق الشخصية , 2 منه 40في الباب الثالث منه ابتداء من المادة        

ألن مصدرها هو المشرع فهي وإن كانت قيما أساسية خلقت مع اإلنسان فليس من حق               

  .3لبشر تعطيلها أو االعتداء عليهاا

ألساسي لحقوق الشخصية هو التشريعات الداخلية وخاصة القـانون          المصدر ا  إذا

 حيث يستطيع المعتدى عليه أن يستند مباشرة إلى حقوق الشخصية فـي طلـب               ,المدني

، ففي الجزائر مثال نجد أن القـانون         المدنية عن طريق الدعوى  الحماية من قبل القضاء     

 في مضمونها الـنص علـى       التي تحمل جزائري قد احتوى على بعض المواد       المدني ال 

 و  47 وذلك في كل من المادتين       ,حقوق الشخصية خاصة من جهة الحماية المطلوبة لها       

  .4 منه وهو األمر ذاته الذي ذهب إليه المشرع المصري48

                                                 
 .محمد محبوبي، الموقع السابق -1
 . 29، ص دون دار نشر، دون سنة طبع: دون طبعة، مصر. مقدمة القانون المدني  نظرية الحقرمضان أبو السعود، - 2
  .01ص ،16/03/2006دون عدد، ،جريدة النور" الحقوق الشخصية وحقوق اإلنسان"، عبير الصالح- 3
 الديوان الوطني لألشغال التربوية، :الجزائر ،1ط. القانون المدني الجزائريوزارة العدل،  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،- 4

  .9ص ،2005
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 بعض النصوص الواردة في اإلعالن العـالمي لحقـوق اإلنـسان            ىكما ال ننس  

إلنسان والتـي يقـصد بهـا حقـوق         والتي تهدف أساسا لحماية بعض القيم المعنوية ل       

    .1الشخصية

تتعلـق بـه وجـودا    وعليه فحق المؤلف مصدره األساسي هو تشريعات خاصة    

ندرج بدورها ضمن الملكيـة      ت  الملكية األدبية والفنية وهي    دخل في إطار   والتي ت  ,وعدما

  .الفكرية

لف ن لها مصدرا تشريعيا مختلفا عن الحق المعنوي للمؤ        إأما حقوق الشخصية ف    

 اإلعالن وكذلك   ,يتمثل في القانون المدني بما يحتوي عليه من مواد لها صلة بالموضوع           

 ومن ناحية ثانية يعتبر القـضاء مـصدرا         ،هذا من ناحية أولى    لحقوق اإلنسان العالمي  

مهما لكل من حقوق الشخصية والحق المعنوي للمؤلف وفيما يتعلق بهذا األخير فإننـا               

  : ضائية التي لها صلة بالموضوع القسنورد بعض القرارات

حيث أكدت محكمة التمييز بصفتها الجزائية أن للمؤلـف وحـده حـق نـسبة               

المصنف إليه وذكر اسمه عليه وحق استغالله بأية طريقة يختارها وال يجـوز لغيـره               

   .2 كتابي منه أو ممن يخلفهإذنمباشرة هذا الحق دون 

 أحقية المؤلف فـي أن ينـسب        وقد استقرت أحكام محكمة النقض المصرية على      

، لـذلك فـإن     لمسؤوليةالعتداء على هذا الحق خطأ موجبا ل       إليه وعلى اعتبار ا    مصنفه

رتكبه بالتوقف عنه   إغفال ذكر اسم المؤلف على مصنفه يعد من قبيل الخطأ الذي يلزم م            

 وفي هذا الصدد فقد ورد قضاء محكمة النقض         ,المترتبة عليه األضرار  ويلزم بتصحيح   

المطعـون  (  بنقض حكم محكمة استئناف القاهرة       1987صرية في السابع من يناير      الم

محكمة ( ألنه أخطأ في تطبيق القانون حينما ألغى حكم محكمة أول درجة            ) عليه أمامها   

فيما قضى به من تعويض مؤلف النص المسرحي للمسرحية         ) جنوب القاهرة االبتدائية    

ا مـن أضـرار     م أصابه نظرا لما  ,نان عادل إمام  للف) شاهد ما شافش حاجة     ( الشهيرة  

 وقـد   ,وسائل الدعاية واإلعالن للمـسرحية    مادية وأدبية جراء عدم ذكر اسميهما على        
                                                 

  .اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان. لديمقراطية الشعبية، اللجنة الوطنية االستشارية لترقية وحماية حقوق اإلنسانالجمهورية الجزائرية ا- 1
  .8ص.2004الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، ديسمبر: الجزائر

مكتبة دار : دون طبعة، عمان. نونيةاتفاقيات دولية ومصطلحات قا ، أحكام قضائية،حقوق الملكية الفكرية  تشريعاتربا طاهر قليوبي،  -2
 .370 للنشر والتوزيع، دون سنة طبع، ص ةالثقاف
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استندت محكمة النقض المصرية في حكمها على ما ورد في القانون المصري مـن أن               

تدلة في   مس ,عليهللمؤلف وحده الحق في أن ينسب إليه مصنفه وفي أن يدفع أي اعتداء              

نسخة من نسخ المـصنف      وحده الحق في أن يكتب اسمه على كل        للمؤلف    أن  على ذلك

بغض النظر عما إذا كان نشر المصنف قد تم بواسطة المؤلف أو بواسطة الغيـر وأن                

   .1 على كل اإلعالنات عن هذا المصنفيكتب اسمه

حيـث    Hustonوقد فهمت محكمة النقض الفرنسية جيدا هذا المعنى في قضية

تمسك خلفاء المخرج األمريكي جون هيستون بالحقوق المعنوية للمـذكور مـن أجـل              

 " Asphalte jungle"  >> غابة اإلسـفلت  <<المطالبة في فرنسا بمنع عرض فيلم 

، حيث فضلت    تم تصويره أصال باألبيض واألسود     في طبعته الملونة وهو الفيلم الذي قد      

 وحده من أجل تفادي عدم الترابط الـذي شـاب           المحكمة الرجوع إلى القانون الفرنسي    

ع أن تمـنح     التي كانت تعتقد أنها تستطي     ,الحل المختلط الذي أخذت به محكمة االستئناف      

 الحقوق المعنويـة التـي      -وفقا للقانون األمريكي  -حقوق المؤلف    وصاحبمنتج الفيلم   

في نهايـة   –مراعاة  وذالك دون    ،نسي قانون دولة الحماية للمبدعين    يمنحها القانون الفر  

للقانونين معا حيث يجهل القانون األول الحقوق المعنوية بينما ينكر الثاني تلك            –المطاف  

  .2جالحقوق على المنت

وهناك أحكام أخرى عديدة ألمحت فيها المحاكم المصرية إلى حق المؤلف عـن             

  نـذكر منهـا علـى      ,طريق االعتراف الصريح بأحد امتيازات الحق المعنوي للمؤلف       

 الحق في إذاعة المصنف حيث اعترفت محكمة اإلسكندرية المختلطة فـي            :الخصوص

بحق المؤلف في إذاعة مصنفه عندما أقرت بـأن         04/12/1931حكمها الصادر بتاريخ    

 هذا المصنف ال يتالءم مع سمعته وال        للمؤلف أن يمتنع عن تسليم مصنفه إذا تبين له أن         

  .حد امتيازات الحق المعنوي للمؤلفوهذا االمتياز هو أ ،يتناسب مع شهرته

                                                 
  07/09/2006تاريخ الزيارة . قضايا مختارة في مجال الملكية الفكريةحسن جمعي، - 1

 ( http :// www ompi . int / edocs / mdocs / arab / ar / wipo _ ip _ ju _ saa_ 04/ wipo_ ip _ ju _ saa _ 04_02 
.doc).  

، نشرة حقوق الملكية لليونيسكو، دون ترجمة، "القانون الواجب التطبيق على انتهاآات حقوق المؤلف في البيئة الرقمية"أندري لوآاس،  2-
 .7ص ،2005آانون الثاني –تشرين األول 
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 وكذالك للمؤلف الحق في تقرير نشر مصنفه عندما قضت محكمـة االسـتئناف             

لى نشر مـصنف     بأنه إذا تم اتفاق بين عدة أشخاص ع        03/02/1932المختلطة بتاريخ   

 فان هـؤالء األشـخاص      دون الحصول مسبقا على إذن أو تصريح من المؤلف،        معين  

 لحقـه مـن      ويلزمون بتعويضه عما يكون قد     هأمامولية تضامنية   يكونون مسئولين مسؤ  

 وحـده صـاحب     نتج من نص هذا الحكم أن المؤلف      ويست, أضرار نتيجة تصرفهم هذا   

          .1الحق في تقرير نشر مصنفه

هذا بالنسبة للمصادر التشريعية والمصادر القضائية لكل من الحـق المعنـوي                     

هو المصدر المادي لكـال      هنالك مصدرا آخر مهما      أنإال   للمؤلف وحقوق الشخصية ،   

ن حق المؤلـف مـصطلح قـانوني        إففيما يخص المستوى الوطني أو المحلي ف      , الحقين

ـ      ,يصف الحقوق الممنوحة للمبدعين على مصنفاتهم األدبية والفنية        ق  حيـث يـشمل ح

ائد الـشعر   المصنفات األدبية مثـل الروايـات وقـص        :المؤلف أنواع المصنفات التالية   

 حيث يتمتـع المبـدع      , والمصنفات الفنية مثل اللوحات الزيتية والرسوم      ,والمسرحيات

 تمنح الملكية   إذ ببعض الحقوق األساسية   األصلي للمصنف المحمي بموجب حق المؤلف     

 للمؤلف هـو    المعنوي المقصود بالحق    أنبمعنى   ،ألدبية لحق المؤلف لمبتكر المصنف    ا

المصنفات المكتوبة والمـصنفات    ت الصورة التي تظهر فيها ك     مجموع المصنفات أيا كان   

الداخلة في فنـون الرسـم والتـصوير بـالخطوط والمـصنفات الـشفوية كالخطـب                

والمحاضرات، فمؤلف أي مصنف من هذه المصنفات ينشأ له حق عليه يسمى بـالحق              

  .2المعنوي للمؤلف

ف مهمـا   ؤلف هو المصن  عليه و كما هو واضح فإن مصدر الحق المعنوي للم         و        

 portele فكل إنتاج أدبي يحمل خاتم مؤلفه,كانت طريقة التعبير عنه ومهما كان نوعه

sceau de son auteur لكونه ثمرة  أي أن اإلنتاج يعتبر ظاهرة خارجية لشخصية ما

فكل شخصية يجب أن تحترم و كل عمل حر يستحق أجرا و هـذه هـي                , لعمل ذهني 

  .3 المعنويالمصادر المادية للحق
                                                 

، آلية )غير منشورة( في القانونةلة دآتوراه الدولرسا، "الحماية القانونية لحق المؤلف في التشريع الجزائري"صالح الدين محمد مرسي، -1
 .206، ص88الحقوق، الجزائر، سنة 

 .  519البدوي عبد المنعم، المرجع السابق، ص - 2
 .18أبو اليزيد على المتيت، المرجع السابق، ص - 3
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  ) المـصنفات   ( ن محل حماية حق المؤلف هو اإلنتاج الفكـري          أضف إلى ذلك    

ويعرف الدكتور عبد الرزاق السنهوري المصنف في وسيطه بأنه كل تعبير صادر عن             

,  شـريطة تـضمنه شـروطا موضـوعية وشـكلية          المؤلف سواء كان شفويا أو كتابيا     

 قـام بتجميـع     تع بكافة قواه العقلية   إنتاج ذهني صادر من شخص طبيعي يتم      فالمصنف  

ويتطلب توافر  , أفكاره بشكل متجانس وبلورها في كيانات مادية تتمتع بالحماية القانونية         

 إفراغ المصنف في كيان مادي على شكل كتاب أو تلقى شـفاهة           شروط شكلية أساسها    

ون المـصنف والتقـدير     مضمفتنصب على   أما الشروط الموضوعية     ،على شكل خطبة  

المعرفة أم مجرد كتابات دون قيمـة علميـة         لمي له وهل قدم ما هو جديد في العلم و         الع

    .1لها

 حقـول   بمعنى أنه من أبرز مصادر الحق المعنوي للمؤلف هي المصنفات فـي           

ري األصيل في   حقوق التأليف تشمل جميع صور اإلبداع الفك      العلوم واآلداب والفنون، و   

ا فـي   التي يمكن التعبير عنه    الناتجة من وحى العقل و     المجاالت العلمية واألدبية والفنية   

ال يخفى أن الحقوق المعنوية تعتبر أرحب أنواع الحقـوق كونهـا            و, صورة خلق مادي  

 مظهـر  أو أو الغرض من إنتاجه مي أو أدبي أو فني أيا كانت أهميته    تشمل أي عمل عل   

الكتـاب أو   ك نوعـة يأخذ مظـاهر مت   األصيل  لعمل  ، علما بأن التعبير عن ا     عنهالتعبير  

   .2الصوت أو النحت أو الرسم أو التصوير أو الحركة

 مالـك   و حتى يمكن لصاحب أي عمل أدبي أو علمي أو فني أن يـدعي بأنـه               

بية مرتبطة بملكيته لهذا    تتقرر له بموجب القانون حقوق أد     لمصنف محل حماية قانونية و    

ف المصنف وفقا للتحديـد     بوصال بد أن يتمتع العمل الذي يقوم به الشخص          , المصنف

 المقصود بالمصنف فإن التـشريعات    ، ومن أجل تحديد     والشروط التي يتضمنها القانون   

ل التي تعتبر من قبيل المـصنفات       االتفاقيات الدولية تضع ضابطا عاما لألعما      و الوطنية

 وفق ما ورد في الفقرة األولى       ,ض األمثلة التي توضح هذا الضابط     تلحق عادة بذلك بع   و

                                                 
  07/09/2006اريخ الزيارة ت.  ماهية حق المؤلف–المصنفات األدبية و العلمية و الفنية محمد فواز محمد المطالقة،  - 1

(http : // www . arablawinfo . com).   
  07/09/2006تاريخ الزيارة   .التنظيم القانوني لبراءة االختراعصالح أسمر، - 2

(http : //  www . arablawinfo . com).  
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 آل   <<: ي تشمل عبارة المصنفات األدبية والفنيـة      المادة الثانية من اتفاقية برن الت     من  

  . 1>>إنتاج في المجال األدبي و العلمي و الفني أيا آانت طريقة أو شكل التعبير عنه 

 بما هو جسم مادي قابل      عالقة ملكية لمؤلفه  له  عندما يؤلف شخص مؤلفا تنشأ      ف

المادية ليست فقط في المادة التـي سـجلت عليهـا    وية و قيمته المعنإن كانتللحيازة و 

إنما هي األفكار المعبر عنها بالكلمات المسجلة علـى         و, )الورق مثال   ( أفكار المؤلف   

م في القيمة المعنوية لحق     التعبير عنها هي العنصر األه     وإن كانت هذه األفكار و     ورقال

نوي للمؤلف مهما كان شـكله      المصنف يعد مصدرا ال يستهان به للحق المع       ف ,2المؤلف

 المادي  هامصدر التي يعد اإلنسان  لتعبير عنه على عكس حقوق الشخصية        ا ةأو طريق 

  . الحقوق أصال في غياب هذا األخيرالوحيد حيث ال توجد هذه

  
   العنصر القانوني : الثاني المبحث 

  
يعد القانون عنصرا مهما في التفرقة بين الحـق المعنـوي للمؤلـف وحقـوق                

لدولة أو ينتمـي إلـى      ل سواء كان هذا العنصر يدخل ضمن القانون الداخلي          ,شخصيةال

 وعليه سيتم التطـرق إلـى       ,المجموعة الدولية بما تعقده من اتفاقيات ومعاهدات دولية       

القـانوني الـدولي لهـذه      التنظيم  إلى  التنظيم القانوني الداخلي للحقوق ثم نتطرق بعدها        

  .الحقوق

  

   يث التنظيم القانوني الداخلي للحقوقمن ح: المطلب األول
  

 نتيجة سرعة التطورات فـي      خاصة بالملكية الفكرية كان   إن ظهور التشريعات ال   

 إضافة إلى ضرورة وجود   ،   واالجتماعية كافة المجاالت السياسية واالقتصادية والقانونية    

ـ    نظم العالقات والمعامالت الجديدة     قوانين ت  ذي التي أصبحت سمة العـصر الحـديث ال

 لمؤلف المعنويـة أصـبح    وجود قانون خاص ينظم حقوق ا     ف ,تسوده التكنولوجيا والتقدم  

                                                 
 .موقع سابق ،2004أآتوبر . مدخل إلى حق المؤلف والحقوق المجاورة عي،حسن جم- 1
 .د محبوبي، موقع سابقمحم- 2
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 تجاهلها حيث تظهر أهمية وجود حق المؤلف وضرورة         عنها وال يمكن  ضرورة الغنى   

  .1حمايته من خالل قانون خاص بذلك

 حق المؤلف في صورته المعنوية مراعيا فـي ذلـك            اعتنى المشرع بإبراز   ماك

هما حماية النشاط الفكري لإلنسان وتأمين مـصلحة        , إغفالهاساسيين ال يمكن    اعتبارين أ 

 إضـفاء   االهمين رئيسيين أو   تضع قوانين تنظم حق المؤلف لسبب      هذه األخيرة ف ،2الدولة

في اإلطالع على هذه     على حقوق المؤلفين المعنوية وحقوق الجمهور      الطابع التشريعي 

ب سياسة حكومية مدروسة بالقـدرات اإلبداعيـة         النهوض في قال   اوثانيتهم ,اإلبداعات

      .3ونشر نتائجها وتطبيقاتها مما يسهم في التنمية االقتصادية والثقافية واالجتماعية

إذ  معدلة يتوجب أن تفرزها حاجة المجتمع        كانت أصلية أم  أفالقاعدة القانونية سواء         

ع ضـمن هـذه   تضتجريد حيث ا يتوجب فيها العمومية وال كم,توضع لتلبي هذه الحاجة 

 سواء في مرحلة التطبيق أم في مرحلـة الحقـة           الخصائص الحلول لمعضالت قامت   

 وعلى ذلك ال يكون من الجائز أن تستعار القواعد مـن غـرب              ,كشف التطبيق عيوبها  

 بل البد أن يفرزها المجتمع الذي وضـعت         رق مما وضع ليلبي حاجات مجتمع ما      وش

 وبالتالي ال تخرج وال تتعارض مع المصالح العامة         ,وتقدمهمن أجله وتسهم في تنميته      

 : منه على  54نص في المادة     الذي   1976 والدستور الجزائري الصادر عام      ,4المعتبرة

ن االبتكار الفكري والفني والعلمي للمواطن مضمونة في إطـار القـانو           أن حرية <<

إنتاجـه الفكـري ومـا      ، فحماية حقوق الفرد على      >> وحقوق التأليف محمية بالقانون   

مع مراعـاة   وغيرها ضرورة ال بد منها      يتضمنه ذلك من حقوق خاصة بحرية التعبير        

 من خالل منح أفراده الحق في االنتفـاع بثمـاره           ,تلبية احتياجات المجتمع إلى المعرفة    

   .5ونتاج العقل البشري في مجاالت اآلداب والفنون

                                                 
  .51عامر محمود الكسواني، المرجع السابق، ص -1
 . 69المكتب الجامعي الحديث، دون سنة طبع، ص : دون طبعة، مصر. حماية الملكية الفكريةأنور طلبة، - 2
 .علي جدو قباعة، الموقع السابق- 3
 .10يوسف أحمد النوافلة، المرجع السابق، ص- 4
 .08 ص،ع السابق المرجنواف آنعان،- 5
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 عما جـاء بـه      1996ديل الدستوري لسنة    عتولم يختلف الحكم الذي أتى به ال              

قر بوجود حقوق للمؤلف فـي      أ حيث أن المشرع من خالل هذا التعديل         ,1976دستور  

  .1 منه38صيغة الجمع والتي من ضمنها الحق المعنوي للمؤلف وذلك في المادة 

 وهذا ال يعني أن     05-03        كما نظم المشرع الجزائري الحق المعنوي في األمر         

 73/14 نصوص كل من األمـر       ه وإنما تناولت  ,لحق لم يكن منظما قانونا قبل ذلك      هذا ا 

 حيث نصت المـادة     ,الذي استعرض من خالله المشرع الحقوق التي يتمتع بها المؤلف         

صفته وإنتاجه وأن الحق المـسمى      بحق احترام اسمه و   أن المؤلف يتمتع      منه على  22

حد من هذه الحقوق خاصة     إال أنه   , 2ئمابالحق المعنوي يكون حقا مرتبطا بشخصيته دا      

 من خالل ما خوله لوزير اإلعالم والثقافة من السماح للمكتبات العامة ومراكز             المعنوية

المؤلفات العلميـة    المعلومات غير التجارية والمؤسسات العلمية والمدارس أن تستنسخ       

  .3في حدود الكمية الالزمة لنشاطها والفنية واألدبية

 إال تعـديل    05-03مر   المتعلق بنفس الموضوع وما أ     10-97لك األمر            وكذ

 تضمنت نصوص هذا األخير بشأن الحقوق المعنويـة  للمؤلـف            حيث, لهذين األمرين 

، وكذلك احترام سالمة     منه 23 المستعار وذلك في المادة      اشتراط ذكر اسمه العائلي أو    

 علـى   منه 22 و   25 المادتين   وإفشائه في الوقت الذي يقرره لذلك في كل من        نف  المص

 24 باإلضافة إلى الحق في سحب مصنفه من التداول لدى الجمهور في المادة              ,التوالي

    .4رمن ذات األم

أما في مصر ورغم أنها كانت سباقة في مجال حماية حقوق الملكيـة الفكريـة                 

ر هذا النـوع     إال أنها مقارنة مع بداية ظهو      ,بصفة عامة والحق المعنوي بشكل خاص     

 متأخرا لتنظيم مختلف هذه الحقوق وكفالة       جاءمن الحقوق نجد أن التدخل التشريعي قد        

ن أ بـش 1954 لسنة 354 حيث كانت بداية هدا التدخل بصدور القانون ,حماية فعالة لها  

 الحماية القانونيـة    إيجاد حينئذ عن    يتأخر، لكن القضاء المصري لم      حماية حق المؤلف  
                                                 

  .06ص المرجع سابق، ،1996دستور ، ة الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالجمهوري -1
 .53، ص  طبع، دون سنة الجزائر، دون دار نشر،دون طبعة. ، نظرية الحقالمدخل للعلوم القانونيةمحمدي فريدة، - 2
 . 122عبد اهللا مبروك النجار، المرجع السابق، ص -3
، تاريخ الزيارة تطور حق المؤلف والحقوق المجاورة في الجزائر ودور الديوان الوطني لحق المؤلف والحقوق المجاورةحكيم توصار، - 4

07/09/2006.  
(http : // www . wipo . int / arab /ar/meetings/ 2003 / ip_ ju _alg/ doc/ ompi_ pi_ju_alg _03_ 5 .doc).    
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وقـد  ,  القانون الطبيعي وقواعد العدالـة     ا الشأن مستهديا في ذلك بمبادئ     الواجبة في هذ  

يع الخاص بتنظيم حماية حـق المؤلـف         أنه إذا كان التشر    <<محكمة النقض جاء حكم   

 عقوبات لم يصدر إال فـي       350،  347 مدني قديم والمواد     12المادة  الذي أشارت إليه    

 فإن ذلـك ال     ,ات في هذا الشأن    مما أدى إلى تعطيل نصوص قانون العقوب       1954سنة  

نظيمه للتشريع الـذي    الشارع بحق المؤلف وكل ما في األمر أنه ترك ت          ينفي اعتراف 

لقـانون   مـن ا   12لك على ما قصده النص الفرنسي في المـادة          وذ ،>>وعد بإصداره 

اعتبرت المحكمة مباشرة حق المؤلف بدون إذنـه عـدوانا          ، وبناءا عليه    المدني الملغى 

تعويض الضرر الناشئ عنـه طبقـا   طريق لحق يستوجب مساءلة فاعله عن   على هذا ا  

   .1 منه151للمادة 

 وقد سار المشرع األردني في قانون حماية حق المؤلف على هذا النهج عنـدما                    

، وكذلك في    المؤلف األخرى   على بقية حقوق   سموهنص على الحق المعنوي للمؤلف و     

 كمـا صـدر     ,1971 لسنة   03لمصري تحت رقم    العراق صدر قانون مشابه للقانون ا     

 19/05/1410 في   11حديثا بالمملكة العربية السعودية نظام حماية حقوق المؤلف رقم          

هـ ، باإلضافة إلى ما ذهب إليه الدستور األمريكي في المادة األولى الفقرة الثامنة من               

ن ية حقـوق المـؤلفي  إعطاء الكونغرس السلطة إلنماء وتقدم العلوم والفنون النافعة بحما    

  .2لمدة على كتاباتهم واكتشافاتهم

          هذا ما يتعلق بالحق المعنوي للمؤلف أما ما يتعلق بحقـوق الشخـصية فقـد               

 الدسـتور نجـد أن    حيـث   , حرص المشرع الدستوري على إيرادها في صلب مـواده        

 على أن كل واحد يمـارس جميـع        63قد نص في المادة      96 الجزائري الصادر سنة  

 34 المادةنصت  وكذلك   ،لحق في الشرف وستر الحياة الخاصة     حرياته ال سيما احترام ا    

  منه 47 المادة   تنص  نون المدني   قاوفي ال , 3حضر أي مساس بالحياة الخاصة    على أنه ي  

كل من وقع عليه اعتداء غير مشروع  في حق من الحقوق المالزمة لشخصيته أن               أن  

 لكل شخص   هأن أي   ,عما يكون قد  لحقه من ضرر      يطلب وقف هذا االعتداء والتعويض      
                                                 

 .56،57ابق، ص رمضان أبو السعود، المرجع الس- 1
 .08ص , نواف آنعان، المرجع السابق- 2

  .06ص المرجع سابق، ،1996دستور ، ة الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالجمهوري 3-
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وقع عليه اعتداء في حق من حقوقه الشخصية أن يطلب وقـف هـذا االعتـداء مـع                  

 من  48 كما جاء نص المادة      ,التعويض عما يكون قد لحقه من أضرار مادية أو معنوية         

ومـن  الغير في استعمال اسمه دون مبـرر        من نازعه     مضيفا بأنه لكل   *نفس القانون 

جـراء   والتعويض عن األضرار الناتجة      اسم الغير أن يطلب وقف هذا االعتداء      نتحل  ا

 حيـث  1971 المصري الصادر سـنة         ليه الدستور إوهو األمر ذاته الذي ذهب       ,ذلك

 التـي   41خصص الباب الثالث منه للحريات والحقوق والواجبات العامة ومنها المادة           

 كمـا اعتـرف     ،1ي مضمونة ال تمس   تنص على أن الحرية الشخصية حق طبيعي وه       

ـ        مـن القـانون المـدني    50ادة المشرع المصري بالحقوق اللصيقة بالشخصية في الم

  . حياة اإلنسان الخاصة وحرمة شرفهال يجوز انتهاك حرمةالمصري إذ 

ى المـستوى    بين الحق المعنوي للمؤلف الذي تنظمه عل       شاسعوعليه فإن الفرق          

في حين نجد أن النصوص التي تنظم لنا حقوق الشخصية           ,الداخلي نصوص خاصة به   

 ,تتراوح بين كونها موجودة في دساتير مختلف الدول وبين القانون المدني لهذه األخيرة            

ومنه فإن التنظيم القانوني الداخلي للحقوق يختلف بين كل من الحق المعنوي للمؤلـف              

  .وحقوق الشخصية

 
 لي  للحقوقمن حيث التنظيم الدو:  الثاني المطلب

 منذ وضع الدول لقوانينهـا       بحق المؤلف خاصة المعنوي منه بدأ               إن االهتمام 

حيث لم ينقطع التفكير في وضع نظام عالمي يعزز االنتشار الدولي للمصنفات الفكرية             

، حيـث أنـشأت الجمعيـة       ق المؤلفين داخل أوطانهم وخارجها    بشكل عام ويحمي حقو   

 بهدف السعي لتوفير    1878ة لحماية حقوق المؤلفين في أواخر عام        األدبية والفنية الدولي  

  .2الحماية للمؤلفين في مختلف الدول

 حمايـة لحـق     1886         ومن خالل هذه الجمعية عقدت اتفاقية برن في سبتمبر          

بعد و,  االتفاقية الدولية لحقوق المؤلف    1952 في سبتمبر    جنيفعقدت في    كما   ,المؤلف

                                                 
  . يتضمن القانون المدني المعدل والمتمم 1975 سبتمبر 26: الموافق لـ1395 رمضان عام 20  المؤرخ في 58 /75أمر رقم *
 .393لمرجع السابق، ص رمضان أبو السعود، ا -1
 .16محمد فريد محمود عزت، المرجع سابق، ص  -2
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ئ الحماية األساسية لحقوق المؤلفين على مصنفاتهم األدبيـة والفنيـة           أن استقرت مباد  

ظهرت الحاجة إلى وضع ضوابط محددة وموحدة لتحقيق تلك الحماية على المـستوى             

الدولي، وفي ضوء الحداثة النسبية لحماية الحقوق المعنوية ومنها حقوق الملكية الفكرية            

حماية لم يبدأ إال مع التوقيع على اتفاقيـة      على وجه العموم فإن أول تنسيق دولي لتلك ال        

   .18861رن في التاسع من سبتمبر عام ب

  : بقولها مكرر من اتفاقية برن على الحقوق المعنوية06فقد نصت المادة        

، بل وحتى بعد انتقال هذه الحقوق فـإن          النظر عن الحقوق المالية للمؤلف     بغض<<  

نسبة المصنف إليه وباالعتراض على كل تحريـف        يحتفظ بالحق في المطالبة ب     المؤلف

أو تشويه أو أي تعديل آخر لهذا المصنف أو كل مساس آخر بذات المـصنف يكـون                 

   .2>>ضارا بشرفه وسمعته 

'' تربس''         وجدير بالذكر أن اتفاق جوانب الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة          

مية بأي التزامات بموجب هذا االتفاق فيما       دان األعضاء بمنظمة التجارة العال    اليلزم البل 

أوالحقوق النابعة   من اتفاقية برن    مكرر 06يتعلق بالحقوق المنصوص عليها في المادة       

  .نهام

فإنها لم تفصل فـي الحـق        ) جنيفاتفاقية  ( أما االتفاقية العالمية لحق المؤلف             

 أوردت فـي المـادة      نمـا المعنوي للمؤلف بشكل خاص وال حق المؤلف بشكل عام وإ         

تتعهد كل دولة من الدول المتعاقدة بأن تتخذ التدابير الالزمة لضمان            << :األولى منها 

 ثم إن استجابة الدول العربية لحماية الملكيـة         >>حماية كافية وفعالة لحقوق المؤلفين      

 حيـث شـهدت     ،الفكرية عموما تبدو عالية بالنظر لموجات التشريعات التي تظهر فيها         

انينات والتسعينات موجة واسعة من التدابير التشريعية في حقـل حمايـة حقـوق              الثم

 ولهذا اتجهت الدول إلى عقد االتفاقيات الدولية التي يتم فيها تحديد مجموعـة              ،3المؤلف

بتوفيرها لكـل فـرد مـن        المتنوعة تلتزم الدول الموقعة عليها    من الحقوق المختلفة و   

نح األجنبي للحقوق على قيام دولته بمـنح رعايـا          دون تعليق م   بصفة مباشرة رعاياها  
                                                 

 .حسن جمعي، الموقع السابق- 1
  .حكيم توصار، الموقع السابق -2
   07/09/2006تاريخ الزيارة . نظام الملكية الفكرية في الوطن العربييونس عرب، - 3

  (.http :// www .arablaw. org / download / arablworld _ ip system . doc ). 
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، ومثال هذه الصورة أن تنص المعاهـدة        لى نفس هذه الحقوق أو ما يعادلها      الدولة األو 

ممارسـة األعمـال المهنيـة      على تمتع رعايا الدول األعضاء بحق اإلقامة واالتجار و        

ق الممنوحـة   حقـو ، وهنا تقوم الدول األطراف باالتفاق صراحة على تنظيم ال         والفكرية

غير قابل للتعـديل إال بـالطرق االتفاقيـة المحـددة لتعـديل             لرعاياها بشكل مستقر و   

  .1المعاهدات وفقا للقواعد الدولية العامة

كما كانت المصالح المعنوية للمؤلفين من بين الشواغل الرئيسية لمن صـاغوا                     

وق اإلنـسان التـي     ن العالمي لحق  الفقرة الثانية من المادة السابعة والعشرون من اإلعال       

، نية واألدبية والعلمية والمبـدعون     مؤلفو جميع األعمال الف    يحتفظ<< : جاء فيها ما يلي   

 أو ابتكارهم ال    لة على جهدهم بحق أخالقي في عملهم       العاد في المكافأة  فضال عن الحق  

ق األخالقي  والمقصود بالح  ,>> ح ذلك العمل ملكا عاما للبشرية      حتى بعد أن يصب    ريندث

 كان نوعه، وتمثلت نيتهم في تأكيد اهنا هو الحق المعنوي للمؤلف على إنتاجه الذهني أي        

عالقـة  الطابع الشخصي الصرف لكل إنتاج ينتجه العقل البشري وما يستتبع ذلك مـن           

  .2بين المنتج وإنتاجه

ة قد عقدت من  نجد اتفاقية دولية واحدد       أما ما يتعلق بحقوق الشخصية فإننا ال نكا       

 في  ه اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان    اجل تنظيم القوانين التي تحكمها باستثناء ما جاء ب        

ياته الخاصة أو فـي شـؤون        تعريض أحد للتدخل في ح     زال يجو <<  : منه 12المادة  

 وهـي نفـسها   >>  وال لحمالت تمس شرفه وسـمعته      ه أو مراسالت  هأسرته أو مسكن  

اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لم يغفل عن أن ، أي شخصيةالعناصر المكونة لحقوق ال   

أو بعـض   , 3تنظيم مسألة حقوق الشخصية لكونها تتعلق بشخـصية الفـرد كإنـسان           

  . العالمية لمناهضة التعذيباالتفاقيةالتي منها  الخاصة االتفاقيات

ية  فإن االختالف بين الحق المعنوي للمؤلف وحقوق الشخـص         م        ومن كل ما تقد   

يكمن في أن حق المؤلف قد نظمته مجموعة من االتفاقيات الدولية سواء فصلت فيه أم               

 أمـا حقـوق     ,العالمي لحقوق اإلنسان   باإلضافة إلى ما جاء في اإلعالن        ,لم تفصل فيه  
                                                 

 .167عامر محمود الكسواني، المرجع السابق، ص- 1
آانون ( ،نشرة حقوق المؤلف لليونيسكو، )"2005(17التعليق العام رقم  ،تطورات قانونية "لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية، -2

 .06، ص)2006الثاني
 .8المرجع السابق ،ص .عالمي لحقوق اإلنساناإلعالن الالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  -3
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الشخصية فال توجد بشأنها اتفاقية خاصة تنظم أحكامها وإنما نجد تنظيمها الدولي فـي              

  .عالمي لحقوق اإلنسانن اإلعالن ال م12المادة 

 إلى نصوص للتوافق معها بل قد تفتح الباب أمام إعـادة            ج       فالمستجدات ال تحتا  

، ولهذا يجب على القانون أن يقف إلى جانـب          عامة التقليدية النظر في بعض القواعد ال    

حق المعنوي للمؤلـف  التقدم ويضع له اإلطار الذي يكفل تحققه دون المساس بأي من ال         

 يستوجب أن يكون التنظيم التشريعي علـى مـستوى دولـي             وعليه , الشخصية وحقوق

   .1باتفاقيات دولية تأخذ بأحكامها التشريعات الوطنية

كان هذا الفصل الثاني من الباب األول الذي تم فيه شرح أوجه االختالف بـين الحـق                 

شرحها فـي   المعنوي للمؤلف وحقوق الشخصية أما ما يتعلق بأوجه الشبه بينهما فسيتم            

   .الباب الثاني من هذا البحث

  

                                                 
   07/09/2006تاريخ الزيارة يوم. حماية حقوق الملكية الفكرية في مجال اإلنترنتحسام الدين آامل األهواني،  - 1

      ( http : // www . arablawinfo . com / researches_ AR /  138 . doc)    
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راؤها بين الحـق المعنـوي للمؤلـف         من أجل إكمال دراسة المقارنة المراد إج           

بل ال بـد مـن       الهدف ال تكفي أوجه االختالف وحدها لتحقيق هذا         ,وحقوق الشخصية 

 ,التعرف كذلك على أوجه الشبه الموجودة بين الحق المعنوي للمؤلف وحقوق الشخصية           

وجملة من العناصر التي تمكننـا      ن المعايير   عتماد على مجموعة م   ومن أجل ذلك تم اال    

  .من التوصل إلى النقاط المشتركة بين الحقين السابقين
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   معايير التصنيف :األولالفصل 
  

لمؤلف عن حقوق الشخصية بل أن هذه األخيرة تحمل         ل الحق المعنوي    فال يختل 

ـ  ,و أحد أنواعها  في طياتها ما يؤكد على أن الحق المعنوي للمؤلف ه           أوجـه   ة ولمعرف

الشبه بين الحق المعنوي للمؤلف وحقوق الشخصية تم االعتماد على مجموعـة مـن              

 محـل العقـد     يارها معيار أنواع الحقوق وخصائصها ومع      من ,المعايير لتأكيد هذا الشبه   

  .والتمثيل أمام القضاء

  

   معيار أنواع الحقوق وخصائصها: المبحث األول 
  

أين يلتقي الحق المعنوي للمؤلف مع حقوق الشخصية وبالتحديد          من أجل معرفة  

ـ         همابين االلتقاءالتعرف على نقاط     ق المعنـوي    يجب التطرق إلى أنواع كل مـن الح

  .للمؤلف وحقوق الشخصية والخصائص التي يتميزان بها

  

   الحقوق أنواعمن حيث : ألولالمطلب ا
  

 05-03وهو ما يؤكده أمـر       ،ف عادة بحقوق مادية وحقوق معنوية     يتمتع المؤل 

يتمتع المؤلف بحقوق معنويـة     " : منه على  21ؤلف حيث تنص المادة     المتعلق بحق الم  

بينه وبـين    يؤلف شخص مؤلفا تنشأ   ألنه عندما    ، *"ومادية على المصنف الذي أبدعه    

 تتمثل في حق المؤلف في نـسبة مؤلفـه إليـه    كافة عالقة شخصية بحتة   مؤلفه اتجاه ال  

ت المـصنف   لى كل تشويه أو تحريف أو تعديل فيه أو أي مساس بـذا            واالعتراض ع 

، وحقه في إدخال ما يراه من تعديل في مؤلفه وسحبه مـن  يكون ضارا بشرفه وسمعته  

   .1هو ما يسمى بالحق المعنوي للمؤلفالتداول و

                                                 
  .يتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ،2003يوليو سنة 19: لـ الموافق 1424 جمادى األولى عام 19مؤرخ في  05-03أمر  *
  .15/12/2006 تاريخ الزيارة .عالقة المؤلف بمؤلفه الشيخ صالح الحصين، -1

(http : // www . islamonline . net / arabic / comtenporary / 2005 / 01/ article 01 .shtml).  
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 في تقرير نـشر     للمؤلف حقه  الت الحق المعنوي  من أهم مشتم  :  حق تقرير النشر   :أوال

، فالمؤلف وحده هو  وفي تعيين طريقة هذا النشرdivulgation) de droit (1 مصنفه

 الذي يختار الوقت الـذي      ، وهو ن مصنفه قد تم وأصبح قابال للنشر      الذي يحدد ما إذا كا    

يرضى   وقد ال  لمصنف هو نتاج فكره ولصيق بشخصه     ، فا ذلك ويعين طريقة    ينشر فيه 

ن يجبره على نشره، وإذا رضي عن عمله       ال يجوز ألحد أ     ومن ثم  نشرهيال  أعنه فيؤثر   

أنـسب األوقـات      فقد يختار أن ينشره في وقت معين يكون في نظره هو           وقرر نشره 

معين ويعرضه للبيع في هذا      يرى مثال أن ينشره في معرض يقام في وقت           كأن،  لنشره

، وهكـذا يكـون     رها عند ظهو  ة، أو يدمجه في مجموع    المعرض، أو يقدمه لنيل جائزة    

حد يستطيع أن يجبره علـى تقـديم        أ وال   رية التامة في اختيار وقت النشر      الح للمؤلف

 تمثيـل  يختـار    كـأن  وله كذلك أن يعين طريقة النشر     , لوقت الذي اختاره أو تأخيره    ا

   .2 في كتابنشرهايمسرحية دون أن 

 وال يستطيع أحـد     إرادتهوهذا الحق مقتصر على المؤلف وحده وموقوف على         

    .3 هذا الحق نيابة عنه أثناء حياتهصنفه أو مباشرة على نشر مإكراهه

 المـصنف وهـو     اكتمالومن المالحظ أن المؤلف هو الوحيد الذي يقرر لحظة          

الذي يقرر نشره وتقديمه إلى الجمهور، وله في ذلك سلطة تقديرية مطلقة ال يـستطيع               

نـاول   وضـعه بمت    وبأنه اكتمل وأصـبح باإلمكـان      ,أحد أن ينازعه بمجهوده الفكري    

   .4م ال وتحديد الموعد المناسب لذلكالجمهور أ

ويترتب على االعتراف للمؤلف بالحق في تحديد شكل وطريقة نـشر مـصنفه             

الطريقـة التـي   نتيجة مهمة مؤداها أن المصنف ال يعتبر منشورا إال بالنسبة للشكل أو        

 أو  يلم سينمائ  فإذا وافق المؤلف مثال على تقديم مؤلفه في شكل في          ,وافق عليها المؤلف  

 ,ال يستطيع شخص آخر القيام بنشره بطريقة أخرى كطباعته في كتاب مـثال            تلفزيوني  

                                                 
1 - André Bertrand,  droit  d'Auteur et les droits voisins , 2é ÉDITION, DALLOZ ,1999 -P 277 .   

 .409، ص1997منشورات الحلبي الحقوقية، : ، بيروت3ط .  حق الملكية،الوسيط في شرح القانون المدني عبد الرزاق أحمد السنهوري،  -2
 .36يوسف أحمد النوافلة، المرجع السابق، ص -3
 .37 نفس المرجع السابق، ص- 4
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 مذاعا إال بالنسبة للشكل الذي اختاره المؤلف أما خـارج هـذا             رألن المصنف ال يعتب   

                        .1 كأن لم ينشر يعدالنطاق فإن المصنف

ن حق المؤلف في نشر مصنفه الذي يعد مـن         وهذا الحق يختلف في مضمونه ع            

ء الحقوق المالية التي يمكن للغير بعد موافقة المؤلف وعن طريق عقود النـشر أو األدا              

باتخاذ قرار إذاعة المصنف ثـم        فالمؤلف يبدأ أوال    ،العلني أن يمارس هذا الحق كذلك     

لمؤلف سـواء كـان     ، ويمكن لممثل ا   2لمنفذة لهذا القرار   العقود ا  إبرامك  ل بعد ذ  يواصل

 ، ومعنى مؤلف بالنشر األول لمصنفه   ممثال قانونيا أو اتفاقيا أن يتدخل بمجرد ترخيص ال        

ـ            شر الالحقـة للتوزيـع األول      ذلك أن تدخل هذا الممثل جائز بالنـسبة لقـرارات الن

  .3للمصنف

حق تقرير النشر من الحقوق الشخصية الخاصة بالمؤلف وحـده وال           وعليه يعد   

 لم  ه ما ، وال يجوز إعادة نشر    قرر نشر مصنف أحجم مؤلفه عن نشره       ي يجوز للغير أن  

 ، وإذا قام الغير بذلك يكون قد اعتدى على حقوق         بذلك مؤلفه إعادة نشره أو يأذن       يقرر

يمنع عبـث   ل إلى جانب المؤلف     ، ويقف القانون عندئذ   المؤلف األدبية وأساء إلى سمعته    

   .4 وتدفع االعتداء عليهاقوقهالمعتدين بما قدمه من وسائل فعالة تضمن ح

وحده الحق كما أن للمؤلف  Droit de paternité5 :الحق في نسبة المصنف إليه :ثانيا

ـ        في أن ينسب إليه مصنفه     ي تعنـي نـسبة     ، فالمؤلف يرتبط بمؤلفه برابطة األبـوة الت

 العلمية وكـل مـا يعرفـه      مؤهالته، وكذلك   ب اسمه ولقبه عليه   المصنف إليه حيث يكت   

، وهذه األبوة تعني عدم جواز نسبة       نشر المصنف بنفسه أو بواسطة غيره     س سواء   للنا

     المـادة  المصنف إلى غيره على نحو يحول دون اقتباس كله أو بعضه وقـد اعترفـت                

قالال عما يتمتع بـه مـن       ت مصنفه اس  أبوةرن بحق المؤلف في     من اتفاقية ب  ) مكرر06(

يكـون  إذ  نطقية لحق الكشف عـن المـصنف        وهذا الحق يعتبر تكملة م     ,6حقوق مالية 
                                                 

 .146محمد فريد محمود عزت، المرجع السابق، ص-1
  .94, 93نواف آنعان، المرجع السابق، ص- 2
 .07/09/2006تاريخ الزيارة . الحقوق المالية والحقوق المعنويةحسن البدراوي،  -3

(http : // www. Arabpip.org / lectures _ 08_03 html ).  
 .07/09/2006تاريخ الزيارة . "الجزء المدني"الوسائل القانونية لحماية حق المؤلفحسين الفتالوي،  سهيل- 4

( http : // www . arablawinfo . com / researches _ ar /185. doc). 
5 -J.Labic, propriété litteraire et artistique. Juris-classeur civil annexes ,éditions techniques, 
paris,1990,p13. 

  .حسن البدراوي، الموقع السابق- 6
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للمؤلف أن يختار وضع اسمه على مصنفه أو أن يستعمل اسما مـستعارا أو أن يبقـى                 

ى مصنفه باعتباره يعبر عن رابطة       حق مطلق لتقرير أبوته عل     فللمؤلف ,اسمه مجهوال 

 الناشر أو المستغل مربـوط بالتعليمـات التـي          مما يجعل اعه  بدروحية بين المؤلف وإ   

  اسمه في شكل معـين وفـق        لذكر ا قبوله ورضاه ضروري   حيث يكون  ,قدمها المؤلف ي

وإذا ما اسـتعار    ,  اإلشهار السابقة والالحقة للبيع    شكليات حددها في اإلعالنات ووثائق    

مصنف المؤلف أو مقطعا منه يجب عليه ذكر اسم المؤلف احترامـا             احدهم جزءا من  

    .1 في نسبة المصنف إليههذا األخيرلحق 

حـق   ألن العنصر المعنوي فـي        للمؤلف أن ينسب مصنفه إلى غيره      وال يصح 

يرجع أساس االعتراف بحق نسبة مصنفه إلى  نفـسه          المؤلف دائما ال يقبل التنازل، و     

لتـي  بوصفها الطاقة األصـلية ا    و, باعتباره من الحقوق اللصيقة بعملية اإلبداع الفكري      

الشخـصية  مجتمع أن يكون على علم ب     ، فضال على أنه من مصلحة ال      أنتجت المصنف 

حقه في المطالبة باالعتراف بأن المصنف الذي أبدعه هو من          الحقيقية لمبدع المصنف و   

مؤهالته امعية و مناصبه الج مصنف إلى الجمهور مقرونا باسمه و     إيصال هذا ال  ، و إنتاجه

لـى  غير ذلك مما قد يـساعد ع      ألوسمة الفخرية التي حصل عليها و     اخبراته المهنية و  و

 من نسخ المصنف الذي     ذلك بشكل بارز على كل نسخة     و, التعريف بشخصيته إلى غيره   

   .2ينشره بنفسه أو بواسطة غيره

األول ايجـابي وهـو ظهـور       : ويترتب على حقه في نسبة المصنف إليه أثران       

وهو عدم قيـام أي فـرد آخـر بنـسبة           :  سلبي  والثاني ,مصنف مقرونا باسم المؤلف   ال

القتباس منه أو ترجمته إال بإذن المؤلـف وباإلشـارة إليـه وإلـى              المصنف إليه أو ا   

طبق هذا  الذي   الفرنسي   مثل القضاء  حيث صدرت أحكام قضائية بهذا الشأن        ,المصنف

 وفي مجـال التـصميمات المعماريـة إذ قـضى           األدبيةالمصنفات  الحق على مؤلفي    

ـ          المهنـدس  ( ه  أن يـسجل اسـم    للمهندس المعماري بالحق في إلزام مالك العمـارة ب

                                                 
 .73ص, عمارة مسعودة، المرجع السابق -1
 .47ص, محمد فريد محمود عزت، المرجع السابق- 2
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 كـل اإلعالنـات   لم السينمائي بضرورة ذكر اسمه على       يعليها ولمؤلف الف  ) المعماري

   .1الطبعاتو

 طبيعي كونه يستند إلى الحـق       أمرفتمتع المؤلف بحق احترام اسمه وصفته هو        

دمـة   كما يجب شهر هذا االسم علـى النـسخ المق          ،المعنوي الذي يعود له على أعماله     

 ثـم أن  , مكان هذا االسمإشارة، وال يجوز أن توضع أي المحدد له للجمهور في المكان    

تعيين هذا االسم والصفة من شأنه إعالم الجمهور بالمرتكزات النفسية التـي تـم مـن                

ه زخما فال تكون موجودة بنفس المـستوى         ومن شأن ذلك إعطاؤ    ,العمل خاللها وضع 

أقدم أحد المؤلفين على استعمال      إلى حد أنه إذا      ,ا لو لم يتم وضع اسم وصفة المؤلف       فيم

 فإن اسـتعمال    ,اسم مستعار وكان الجمهور قد تعود عليه وأصبح مشهورا ومعروفا به          

 حقيقيا شرط   هذا االسم المستعار يولي صاحبه حق المطالبة باحترامه كما لو كان اسما           

  .2صفة المؤلف الحقيقية حول أال يكون هناك أي شك

ذين الحقين السالف   باإلضافة إلى ه   :ديالت على مصنفه  حق المؤلف في إجراء تع    : ثالثا

 ,من التعديل أو التحـوير علـى مـصنفه         ىذكرهما فللمؤلف وحده سلطة إدخال ما ير      

فيكون له وحده أن يحذف منه أو يغير فيه أو يحوله من لون من ألوان األدب أو الفـن                   

 يجـوز لغيـره أن       أن يلخصه أو يشرحه أو يعلق عليه وال        أو العلم إلى لون آخر، وله     

، فالمؤلف وحده صاحب القـرار      إال بإذن كتابي منه أو ممن يخلفه       من ذلك    يباشر شيئا 

صنفه الذي يمثل شخصيته الفكرية وسمعته األدبية والعلميـة         مفي إجراء التعديل على     

ـ  الوالفنية كي يصبح موافقا للتطور الفكري و       كمـا أن للمؤلـف سـلطة       , يتقدم العلم

عند نشره   تحريف أو تعديل أو تغيير يصيب مصنفه دون إذن منه            االعتراض ومنع أي  

لذي تنازل له المؤلف عن حق استغالل المصنف أن يقـوم           ليس للناشر ا  أو عرضه، إذ    

لهذا األخير الحق في أن يعترض على       أن  ، كما   منهبأي تعديل أو تحوير فيه دون إذن        

 ويتم  ,3احترام نوعية المصنف  خاصة   أي تعديل أو تحوير فيما يقتبسه الغير من مصنفه        

                                                 
 .37ص, يوسف أحمد النوافلة، المرجع السابق- 1
 .181ص, نعيم مغبغب، المرجع السابق -2

3 - André lucas , Henri –jacques lucas, Traité de la propriété littéraire et artistique. 2è ÉDITION © 
édtions : litec,2001 ,p 328. 
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 وال يجوز تعديل هذا العنوان أو        المطابقة له   ترجمته تداول المصنف بعنوانه األصلي أو    

   .1تغييره إال بموافقة كتابية من المؤلف أو ممن يخلفه

 أن هناك فكرة مـا قـد        مصنفه لنه قد يرى المؤلف بعد اكتما     أونشير هنا إلى    

بالغ في  قد  نه  أ أو يرى    ,ة بعض األفكار عليها   دبزياتعديلها   فيرغب في    وضعها ناقصة 

أنه قد تشدد وبـالغ فـي رأي         أو يرى    ,عرض فكرة معينة فيرى تعديلها بالحذف منها      

) التعديل(ه القيام بهذا اإلجراء      ويمكن ,2تضح له عدم صحته فيرغب في تعديله      معين وا 

 لـى  يرة تدعوه إ  رغم تصرفه في حقوق االستغالل المالي وذلك إذا طرأت أسباب خط          

 لـه بعـد البحـث       استحوذ عليه ثم يبـدو     ، فقد يضع المؤلف مصنفه متأثرا برأي      ذلك

، ففي مثل هذه الحالة تنقطع الصلة       الع أنه جانب الصواب في رأيه هذا      والتقصي واإلط 

لم يعد معبرا عن حقيقة آرائه بل لعل وجود المـصنف علـى   وبين المصنف وواضعه    

ـ ، ولمواجهة مثل هذه الحـاالت       ته ويؤذي سمعته   من شخصي  نقصيهذه الصورة    ر أق

وعليه فالحق المعنوي للمؤلـف      ,3 إجراء التعديل على مصنفه     حق المؤلف في   المشرع

   .4هو حق إحترام المصنف

 droit de repentir ou de:المؤلف في سحب مـصنفه مـن التـداول     حق :رابعا

retrait5   رابطة األبوة التي تربط المؤلف      الحق في السحب أو الندم ألن        أخيرا للمؤلف

 دائمـا صـورة حيـة لمـشاعره         بمصنفه تجعله حريصا على أن يكون هذا المصنف       

نه التأثير على   أ، ولما كانت العلوم اإلنسانية دائما متغيرة ومتطورة وهذا من ش          وأفكاره

، ومن ثم كان مـن  تناسب التغيرات التي تحدث للعلوم   المؤلف بتغيير معتقداته وأفكاره ل    

عبر عن أفكـاره    غير م لمؤلف الحق في سحب مصنفه الذي يصبح        يعطي ل الحكمة أن   

 عمال يحمل اسم مؤلفه وهو غير       ك حتى ال يتر   ,ومعتقداته الجديدة لكي يعدله أو يدمره     

، رغم تردد القضاء والفقه الفرنسي      مل أفكارا يعتقد مؤلفها في خطئها     راض عنه أو يح   

 إال  , الحق بسبب تعارضه مع القوة الملزمة للعقـود        في البداية باالعتراف للمؤلف بهذا    

                                                 
 .140محمد حسنين منصور، المرجع السابق، ص -1
  .37ص, ف احمد النوافلة، المرجع السابقيوس- 2
  .، الموقع السابقةالحقوق المالية و الحقوق المعنوي ،حسن البدراوي -3

4-par Aurelian Ionasco , Le droit de repentir de l'auteur  , revue internationale de droit d'ateur LXXXIII 
(janvier 1975), p21 
5 - Jurice classeure,opcit. p 15 
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 بيد أن   قبل القضاء والتشريع على حد سواء     أنه قد تم االعتراف للمؤلف بهذا الحق من         

 والسبب  , للمؤلف بهذا الحق مثل التشريع األمريكي واإلنجليزي       فبعض الدول ال تعتر   

لحقوق المالزمة لصفة    أصال بفكرة ا   فوراء ذلك يكمن في أن هذه التشريعات ال تعتر        

لك فإنها تطبق القواعد العامة في العقـود         ولذ ,لتي يتفرع عنها الحق المعنوي    اإلنسان ا 

 وقد حاول الفقه تعريـف حـق      ,1على الحقوق المعنوية والمالية للمؤلف على حد سواء       

 أن السحب يتعلق بإرادة المؤلف بتوقيف  FRANÇONالفقيهالتوبة إذ يرى  وأالسحب 

ا التوبة فهي إرادة المؤلف في أن يلحق تعديالت وتنقيحـات علـى مـصنفه،               النشر أم 

 , فيرى أن السحب يكون بعد نشر المصنف والتوبة قبل ذلك          COLOMBET الفقيهأما

إنما  يعتبرهما تصرفان مختلفان  ال DESBOISالفقيه الفرنسيوعلى عكس ذلك نجد 

 أن  مؤكـدا  سـحب مـصنفه      مرحلتان تعبران حدود المؤلف في إظهار قراره بنشر ثم        

الفقيه الفرنـسي     أما عند  ,التوبة كالقطع يظهر قبل النشر أما سحب المصنف فبعد ذلك         

SAVATIER  كه للمـصنف   امسإالكاتب بالمخطوط فإن      عندما يمسك  <<: فإنه يقول

تحطيم المخطـوط    والمعنوي وعليه يكون له حق        ملكيته للمحل المادي    بين يجمعالفني  

    .2>> حسب ما يراه مناسبا لفكره الفنيدته أو تقطيعه أو إعا

ق مقابل لحق المؤلف فـي نـشر        والحق في سحب المصنف من التداول هو ح       

نشر هذا المصنف في الوقت الذي يراه مناسبا فإن له          تقرير  ، فكما له الحق في      مصنفه

ذا وجدت أسباب جديـة ومـشروعة       في سحب هذا المصنف من التداول إ      كذلك  الحق  

المؤلف في خطأ يكتشفه     إمكانية وقوع   ومع  العلم في تطور وتقدم مستمر     ا أن بم و ,لذلك

جدية المن األسباب    بعد مدة أو يتضح له بأن المصنف لم يعد يعبر عن أفكاره وغيرها            

حـق  مجرد أسباب وهمية ألن      خطيرة لسحب المصنف من التداول ال     المشروعة أو   الو

، فـإذا قـرر   شر التي ينظمها عقد النشر  وق النا حقبه  المؤلف في نشر المصنف ترتبط      

   .3المؤلف سحب المصنف من التداول فإن ذلك قد يؤدي إلى إلحاق الضرر بالناشر

                                                 
 . 474،475رمزي رشاد عبد الرحمان الشيخ، المرجع السابق، ص -1
 .85جع السابق، صعمارة مسعودة، المر- 2
  .38يوسف أحمد النوافلة، المرجع السابق، ص- 3
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 أما حقوق الشخصية فهـي      ، األربعة للحق المعنوي للمؤلف    فروعهذا بالنسبة لل   

  .واألدبي وسالمة كيانه البدني،وكما سبق القول حق الشخص في تمييز ذاته 

 شخص الحق  لكل بحق الشخص في تمييز ذاته فإنقفأما ما يتعل: في االسمالحق : أوال

عـن طريـق    إال  يتم  ال   ولما كان هذا     ,في أن يتميز بشخصه عن األشخاص اآلخرين      

 الحق هو من حقوق      هذا   وعليه فإن ،  ذلك لكل شخص الحق في أن يكون له         االسم كان 

             , ل عالقاته العائلية واالجتماعية   ك في   ر للحياة األدبية والمالية للشخص    الشخصية ومظه 

 – باعتباره عالمة يتميز بها الشخص في حياته العامـة والخاصـة             – االسم المدني    إن

، ه باألشياء أو جعله محال للتعامل     يجوز تشبيه  يعتبر عنصرا من عناصر الشخصية ال     

 وعلى مركز الـشخص      واستقامة لمواهب الشخصية من ذكاء    عالمة رمزية على ا    فهو

االسـم  : ويتكون االسم المـدني مـن عنـصرين       , وعضوا في العائلة  باعتباره مواطنا   

 ا يتعين به الـشخص تعيينـا خاصـا         هو م األول  ،  بالشخصي واالسم العائلي أو اللق    

 وثمة قوانين أجنبية تستلزم أال يكـون       ،نيستشف عادة من أسماء األشخاص التاريخيي     و

 أن يطلـق علـى      إذ يمنـع   ,أو يشكك في أصـله    يعرض حامله للسخرية    االسم بحيث   

 وأن  ور الوطني والديني   أو الشع  و مخال بالحياء أو النظام العام     سما مضحكا أ  االشخص  

، فاالسم يستعمل لضمان مصلحة      تدل على ذلك   أسماء آباؤهم   فيطلق على من ال يعر    

الفرد عن شخصية اآلخرين فردية على جانب كبير من األهمية وهي أن تتميز شخصية     

ط  يتصل بصفات الفرد الشخصية من ثقافـة ونـشا          ألنه في كل عالقات الحياة الخاصة    

    .1واستقامة وتنظيم اجتماعي عائلي

، فهو مـن ناحيـة نظـام إداري         ن الحق في االسم ذو طبيعة مزدوجة      والواقع أ 

بـشخص   ومن ناحية أخرى حـق لـصيق         ,اقتضته مصلحة الدولة في تمييز أفرادها     

  .2عن غيره من الناس في مظاهر نشاطهاإلنسان الغرض منه تمييز صاحبه 

نـص   فـي     حق وواجب في آن واحد     أو هو كما نص عليه المشرع الجزائري             

  " يكون لكل شخص لقب واسم فأكثر يجب أن " : الجزائري من القانون المدني28المادة 

                                                 
 . 27،29عبد الحي حجازي، المرجع السابق، ص -1

 .177محمد وحيد سوار الدين، المرجع السابق، ص 2-
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 Numéro De رقم قيـد  أو  Etiquette بطاقة  فاالسم ليس مجرد وسيلة للتمييز أو

Matricule ليس االسم نظاما إداريا كمـا  ,وضع على الشخص ليتميز به عن غيره ي 

ما هو مظهر للحياة العامة والخاصة يتميز به الـشخص ويعتبـر            نذهب إليه بالنيول وإ   

  .   1 كهذه األخيرة محال للتعاملحعنصرا فيه وال يجوز أن يشبهه باألشياء وال يص

ن أن يكون للشخص الحق في أ     مضمون هذا الحق    و: حق الشخص في الصورة   : يا ثان

 أو أن تؤخذ له صورة أو أن يرسم أو ينحت له تمثال             يمتنع على نشر صوره أو تقليدها     

 كما يتضمن أيضا حقه في االعتراض على نـشر          ,بغير موافقته الصريحة أو الضمنية    

مظاهر حماية الشخصية كما أنه من       ويعد هذا الحق مظهرا من       ,صورته على الجمهور  

 يفيد منع اآلخرين من التعرف علـى الحيـاة          ألنه،  عناصر حماية الحياة الخاصة للفرد    

 إال تعبير عـن     فالصورة ماهي ,  عنه صاحب الشأن   ىال يرض  الخاصة للفرد على نحو   

 كما أن اإلخالل بمقتضى حماية الحق في        ،وهو في موقف معين من مواقف حياته      الفرد  

في شكل معـين أو      تداء على الكيان المعنوي لإلنسان، حيث تبدو      ورة يتضمن االع  الص

مثير للسخرية ولذلك فمجرد نشر صورة الغير أو عرضها دون إذن منـه يـستوجب               

    .2المساءلة القانونية

ة إلى أن للمؤلف الحق فـي       فكما سبق اإلشار   ,ونالحظ هنا التقاء نوعي الحقوق    

  المستعار وكذا وضع صورته عليه ممـا       أو العائلير اسمه    وذلك بذك  إليهنسبة مصنفه   

 فإنه من جهة أخرى من حق الفـرد         ,يمنع الغير من نسبة المصنف لغير مالكه الحقيقي       

أن يكون له اسم يميزه عن غيره من األفراد وأن استعمال أيا من             في حقوق الشخصية    

  .تابيا بذلكأو غيرها يتطلب إذنا كبالنشر  )االسم،الصورة (هذه الحقوق 

حقوق الشخصية وكما جاء في باب      إن من    : حق الشخص في سالمة كيانه البدني      :ثالثا

الحريات العامة في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان أنه لكل شخص الحق في الحيـاة              

وأال يعرض أحد لتـدخل تعـسفي فـي حياتـه           ) فقرة ب   ( والحرية وسالمة شخصه    

   .3)فقرة ز ( عته الت على شرفه وسمالخاصة أو لحم

                                                 
  .30عبد الحي حجازي، المرجع السابق، ص - 1
   . 342صجالل علي العدوي، رمضان أبو السعود، محمد حسن قاسم، المرجع السابق، - 2
  .30، ص)1984فبراير (02 و 01، العدد  مجلة المحاماة المصرية". الحريات والحقوق العامة في ظل حالة الطوارئ" بكر القباني، -3
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 مظاهر هـذا الحـق هـو حـق     وأجلى إلنسان في الحياة مقرر منذ القدم    فحق ا 

 لذلك أجمعت جميع الشرائع على عقاب من يقتل غيـره أو            ,اإلنسان في سالمة جسمه   

 باإلعداميعاقب  <<:  على 261مشرع الجزائري في المادة     وتأكيدا لذلك نص ال    ،يجرحه

خـر  آ و بالنسبة للغير ال يجوز ألحد أن يعتدي على            ,1 >>كل من ارتكب جريمة قتل    

 فال يجوز للطبيب أن يتجـرأ       , ذلك وإال عوقب جنائيا ومدنيا     هبقتله أو جرحه أو ما شاب     

مر هنا يتعلق بحق    على إجراء عملية جراحية دون موافقة المريض نفسه أو ذويه إذ األ           

         .2 ذويهمريض أوال يجوز التصرف في هذا الحق إال للسالمة الجسد و

     مع الحق المعنوي للمؤلف من حيـث أن لهـذا األخيـر      أيضا هذا الحق يلتقي  و

مصنف من أي تعديل أو تغيير فيه وفـي الحفـاظ   كما سبق شرحه الحق في سالمة ال   و

التعديل ، التغيير   ( منع الغير من القيام بأي عمل من هذه األعمال          على تكامل مصنفه و   

الحق في سالمة اإلنسان الجسدية تتطلب اإلذن من الـشخص          و, إال بإذن من المؤلف   ) 

كمثـال الطبيـب و     ( إلنسانذاته إذا أراد غيره التصرف في أحد حقوقه أو من يخلف ا           

   .)المريض

هذه الحقوق ال تقل إن لـم         و  :)األدبي(في سالمة كيانه المعنوي     حق الشخص    :رابعا  

، لذلك استقرت القوانين في معظم الـدول        نمية عن المقومات المادية لإلنسا    تزد في األه  

, م التي تتعلق بـذلك    على كفالة احترام هذه المقومات عن طريق رصد العديد من األحكا          

هـو  لقيم التي يخلعها الشخص على نفـسه، و       الشرف في معناه الشخصي هو مجموع ا      و

يعاقب و,  Réputationهو بمعنى أعم السمعة و, الذمة المعنوية المشتقة من تقدير الناس

كـذلك  حيث اعتبر السب جريمة يعاقب عليها و       على الشرف    اعتداءالقانون الجنائي كل    

يحـصل اإلخـالل     و .يعاقب عليه كذلك  البالغ الكاذب جريمة    ف على السمعة    اعتداءكل  

 السابق بالحط من قـدر الـشخص أو تعريـضه الحتقـار النـاس               اهمعنوفق  بالشرف  

 أو أنه فاعل أصـلي أو شـريك فـي           ,شفا اإلفالس  كأن يقال عنه أنه على       ,ازدرائهمو

وقد أكد المـشرع     ,3خص أنه سكير   أو تنسب إليه أعمال مزرية كأن يقال عن ش         ,جريمة
                                                 

الديوان الوطني لألشغال التربوية، : الجزائر ،3ط .قانون العقوبات الجزائري وزارة العدل، ،ة الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالجمهوري-1
  .84ص

 .35ص, عبد الحي حجازي، المرجع السابق- 2
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 . >>...يعاقب على القذف <<: من قانون العقوبات298في المادة  على ذلك الجزائري

أن مؤلف في    حق الشخص في سالمة كيانه األدبي مع الحق المعنوي لل          ييلتق        و  

فكما أنه ليس للغير الحق في إجـراء         ,شرف الشخص كالهما يهدف إلى حماية سمعة و     

له , األدبيةشرفه وسمعته العلمية و   ب من شأنه اإلضرار  أي تعديل أو تغيير على المصنف       

مال غير المشروعة إليـه     شرفه بعدم نسبة بعض األع    أن تحفظ سمعته و     في حقال أيضا

   .إضرارا به
  

  .الخصائصمن حيث : انيلثاالمطلب 
  

حيـث   يمتاز الحق المعنوي للمؤلف بعدم جواز التصرف فيه أو التنازل عنـه                   

اقيات الدوليـة الخاصـة بحـق       االتفمنها القانون الجزائري و   أكدت القوانين المقارنة و   

 علـى أن الحـق      القانوني على المستوى الدولي    كما استقر رأي غالبية الفقه       ,المؤلف

يتمتع بكل الخصائص المميزة لهذه     ف من الحقوق المرتبطة بالشخصية و     ي للمؤل المعنو

خاصـة  ,  بحقوق الشخصية للمؤلف حق المعنوي البالبعض إلى تشبيه     مما أدى  ,الحقوق

حيث ذهب إلى أن    "" تكان"" األلماني   الفقيه على يد    1نظرية حقوق الشخصية   بعد ظهور 

 ذلـك أن    ,ط بها وال يمكن فصله عنها      يعتبر جزءا من شخصية المؤلف يختل      المصنف

الحق المعنوي للمؤلف هو مجموع أفكار وخيال هذا األخير الذي يقوم بالتعبير عنها في              

 تتصل اتصاال وثيقا بالشخص الـذي       ألفكارا  وبما أن هذه   ،اه ويعتقد به  الشكل الذي ير  

ص نفـسه   توفر له ذات الحرمة والحماية التي يقررها القانون للشخ        فإنها    عنه صدرت

 يمكـن القـول أن  للحـق         موبناء على ما تقد   , 2ن حماية كيانه األدبي والمادي    أفي ش 

   : مميزات أهمهاالمعنوي للمؤلف عدة 

نتيجـة ألن    اعتبار الحق المعنوي للمؤلف من الحقوق اللصيقة بشخص صاحبها           :أوال 

ويحمل ملكاته   البشري هو جزء من فكر اإلنسان وعقليته و         مصنف من خلق الذهن    أي

 نه حق غير مـالي يتـصل      أبمعنى   ،  3بين طياته البصمات التي تميز شخصية مؤلفه      

                                                 
1 François Rigaux, la protection de la vie privée et des autres biens de la personnalité.L.G. D.j,1990 ,p 64. 

  .بقالموقع السا ،مدخل إلى حق المؤلف والحقوق المجاورةحسن جمعي، - 2
 .42، ص2003الدار الجامعية الجديدة، : دون طبعة، مصر. حق المؤلف في العالقات الدولية الخاصةجمال محمود الكردي، - 3
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ه يعتبر عنـصرا فـي      نألكنه يتميز عن حقوق الشخصية البحتة في        بشخصية المؤلف   

عليه يعد من الحقوق الطبيعية التـي ال        و ,1ذي يرد على المصنف ذاته    الحق الذهني ال  

  .2مل الذهنيتع بها سوى من أوجد العيتصور أن يتم

عدم قابلية الحق المعنوي للتصرف فيه حيث ال يمكن للمؤلف أن يتصرف في              :ثانيا  

ال في أي مكنة من المكنات التي يخولها هذا الحق تبرعـا           ، و  كليا حقه هذا على مصنفه   

 نصت القوانين العربيـة و كـذا      وقد  ،   حال حياة المؤلف أو بعد وفاته      كان أو معاوضة  

ية لحماية حقوق المؤلف على بطالن تصرفه في مجموع إنتاج فكـره            االتفاقيات العالم 

   3.المستقبلي

 فال يجـوز حوالـة       ارتباط هذا الحق بشخصية المؤلف وسمعته      مرد ذلك إلى  و       

الهدف منه يجعالنه مما ال يجوز التعامل فيه بنقله         ألن طبيعته و  , حق المعنوي أو بيعه   ال

، سـواء   رف في أي عنصر من عناصر هذا الحق       صأو التنازل عنه و يقع باطال كل ت       

المؤلف عـن     و إذا ما تنازل    ,ر أو التعديل أو النسب أو السحب      تعلق األمر بسلطة النش   

نه يبقى له دائما على هذا المصنف حقه المعنـوي          إحقه المالي في استغالل المصنف ف     

  .4الذي ال يجوز التنازل عنه

للحجز عليه تبعا لعـدم جـواز        دم قابليته كذلك ع من خصائص الحق المعنوي     و: ثالثا 

 الحقوق اللصيقة بشخـصية     لما كان الحق المعنوي من    و, الحجز على حقوق الشخصية   

ليس له قيمة مالية في ذاته فإنه ينأى عن حلول الدائنين محل المؤلـف فـي                المؤلف و 

طة تهاكه أحد الحقوق المرتب   إال أدى ذلك إلى المساس بشخصية المؤلف الن       و, ممارسته

زءا من الذمة المالية يمتد هذا الحضر إلى المصنفات غير المنشورة ألنها ليست جو, بها

لم توجـد أي أدلـة علـى        توفي هذا األخير قبل أن يقرر نشر مصنفه و        إذا  للمؤلف، و 

ال  و رغبته في النشر فإن المخطوطات التي يتركها تكون خارجة عن دائـرة التعامـل             

ـ  يص نتيجة طبيعية لخا   وذلك, 5يمكن للدائنين الحجز عليها    دم جـواز التـصرف أو    ة ع

                                                 
 .141محمد حسنين، المرجع السابق، ص- 1
 .41جمال محمود الكردي، نفس المرجع، ص -2

 .71ص, عبد اهللا مبروك النجار، المرجع السابق 3-
  .141ع السابق، صمحمد حسنين منصور، المرج 4-
  .الموقع السابق. الحقوق المالية و الحقوق المعنويةحسن البدراوي،  5-
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إن كان يجوز الحجز على الحقوق المالية للمـؤلفين علـى المنـشور أو         و, التعامل فيه 

ال يجوز الحجز على المصنفات التي يتوفى صاحبها قبل          و مالمتاح للتداول من مصنفاته   

ـ       نشرها ما لم يثبت أن إرادته كانت       ألن الـسماح   , 1ه قد انصرفت إلى نشرها قبل وفات

 رغمـا   ات وما يستتبع ذلك من نشر المصنف      ا سيؤدي في النهاية إلى بيعه     ابالحجز عليه 

    .2 مما يشكل بذلك اعتداءا على هذا الحقاهيعن إرادة مؤلف

، فـإذا كانـت     لمؤلفاحترام شخصية ا  جب التوفيق بين مصلحة الدائنين و     وأنه ي        

إن للمؤلف في المقابل الـسلطة المطلقـة بنـشر           ف لحة الدائنين في استيفاء ديونهم    مص

 إذ من الصعب إجبار المؤلف على نشر مصنفه ألننـا           ,مصنفه كما له أن يرفض النشر     

ات ضعيفة تسيء إلى سمعة المؤلف وتنـزل عـن          بذلك نعرض على الجمهور مصنف    

، ألن الهدف من عرض المصنفات في مثل هذه         ي في المجتمع  الفكرالمستوى الثقافي و  

   .3 يكون ثقافيا بل استغالليا بحتالة الالحا

 هي أنه حق دائم     ة أخرى مهمة للحق المعنوي للمؤلف     دون أن ننسى خاصي   و :رابعا 

حيـث يعتبـر الفيلـسوف    ,   limprescriptbilite du droit moral 4-و ال يتقادم

حـق دائـم ال     يرى أنه    إذأول من أبرز هذه السمة من سمات الحق المعنوي          " كانت"

 ال يسقط حتى و لـو كـان حـق         وط بالتقادم إذا لم يستعمل مهما طالت مدة ذلك          يسق

  لهذا فإن أغلبيةو,  بمضي المدة التي يحددها القانون    االستغالل المالي للمصنف قد سقط    

كـان  أ سـواء أن التقادم   دت على مبدأ دوام الحق المعنوي و      قوانين حق المؤلف قد أك    

 المؤلف هو أشبه    ر الحق المعنوي بعد وفاة     استمرا  ثم أن  , مسقطا ال يرد عليه    ا أم مكسب

 يختفيان تماما مع اختفاء الفرد      االعتبار اللذان ال  ا يكون باستمرار الحق في الشرف و      م

 ذلك أن الحق المعنوي يهدف إلى الـدفاع         ,طالما بقى له ذكر   وإنما يبقيان بعد وفاته و    

يتفق مـع مـا     ير الفقهي   لعل هذا التصو  و, عن الشخصية األدبية للمؤلف عبر مصنفه     

ة صـدق :  ابن أدم أنقطع عمله إال من ثـالث         إذا مات  << :ورد في الحديث الشريف   
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النص علـى أن العلـم       حيث ورد , >> أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له           جارية

  .1الذي ينتفع به من أعمال العالم التي تستمر بعد موته

ية الحق المعنوي للتقادم و سقوط الحق       ليس هناك تعارض بين فكرة عدم قابل              و

 يعني تشويه المصنف أو تحريفـه        ذلك أن سقوط هذا األخير ال      ,المالي في الملك العام   

 ، اللجوء إلى القضاء من أجل وقف التعدي       – إذا حدث شيء من ذلك       –يجوز للورثة   و

 ينتهـي   ال و ,على العكس من الحق المالي للمؤلف الذي يستمر مدة بعد وفاته ثم ينتهي            

   .2ي بحر النسيان فينمحي من الذاكرةالحق المعنوي للمؤلف إال عندما يقع المصنف ف

  ويرجع تأبيد الحق المعنوي للمؤلف في الواقع إلى كونه يعبر عن قيمة إنسانية                    

مـا يتبـع    ك في أن نسبة المصنف إلى مؤلفه و       ، فال ش  اعية يتعين الحرص عليها   اجتمو

 القانونية عليه لهي من المسائل التي تحتاج إلى جدل        رة األدبية و  السيطذلك من مظاهر    

 فيما يتعلـق     حيث تسوي قوانين العديد منها     ,كذلك بشأن هذه الميزة   الدول تختلف   ألن  

 فـي  ,)، سويـسرا    أمريكا، ألمانيا  ( الحقوق المالية ة الحماية المقررة لهذه الحقوق و     بمد

فرنـسا،  ( الحقوق المعنويـة دون قيـد        ئفةحين يقرر البعض األخر دوام الحماية لطا      

   .3)الجزائر, ، إسبانياإيطاليا

ورثـة بـصفة    إلـى ال  فإن من خصائص الحق المعنوي للمؤلف انتقاله   وأخيرا :خامسا

إثارة الجدل حول صعوبة التوفيق بين كون الحـق         أدت هذه الفكرة إلى      حيث   ,استثنائية

 وهـي حقـوق ال تقبـل االنتقـال          ,المعنوي للمؤلف من الحقوق المرتبطة بالشخصية     

وبين الواقع العملي للحق المعنـوي      , بالميراث بسبب اختفاء الشخصية التي ترتبط بها      

 هذا الواقع من ضرورة الحفاظ علـى سـمعة المؤلـف            هللمؤلف بعد وفاته وما يتطلب    

 إلى   وهي بحاجة  ه تتمثل فيها شخصيته وأفكاره وآراؤ      حيث يترك مصنفاته التي    ,األدبية

   .4 يحافظ عليها ويدافع عنهامن

لف  ساد القول بارتباط الحق المعنوي بشخصية المؤ       ومثلما         فكان من المنطقي    

، بيد أنه وإزاء ما تشهد به التشريعات المقارنة من التسليم أال ينتقل هذا الحق إلى ورثته    
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ا تستلزمه من    وم , مقتضيات الضرورات العملية   ال هذا الحق إلى الورثة نزوال عند      بانتق

 النيـل مـن شخـصيته       وجوب المحافظة على سمعة المؤلف بعد وفاته والحيلولة دون        

  وفق محاوالت متعـددة    ه إلى محاولة تأسيس هذا االنتقال      فقد اتجه الفق   ,وأفكاره وآرائه 

 فمنهم من قال باستمرار شخصية المؤلف مجـازا فـي شخـصية             ,في هذا الخصوص  

يمارسـه    إلى أن الوارث وهو يمارس هذا الحق فإنه         بينما ذهب البعض اآلخر    ,ورثته

اتجه فريـق    و كما لو كان ينفذ وصية ضمنية للمؤلف من خالل وكالة من نوع خاص،            

قـرب  أهو  ألخير   ولعل الرأي ا   ,اية المصنف ثالث إلى القول بأن الورثة أمناء على حم       

عنـوي لمـؤلفهم    يرثون الحق الم  الورثة   ألن   روحةاآلراء إلى فهم طبيعة المسألة المط     

ورثتـه الـذين     ) الحـق المعنـوي    (  ويستمر في حراسته   ,بحسبانه لصيقا بشخصيته  

ؤلـف   الم إرادةبشكل يؤكد احترام    تفق مع طبيعتهم كحراس لهذا الحق       يمارسونه بما ي  

     .1وليس مجرد خدمة مصالح الورثة

 تيـازات االم ألن   طالقهـا ة على إ  يص هنا تتضح صعوبة األخذ بهذه الخا      ومن         

 وأنه إذا كان من الممكن تصور انتقال        ,متعددةتترتب على الحق المعنوي للمؤلف      التي  

، فكيـف    الممكن تصور انتقال بعضها اآلخر     بعضها إلى الورثة فإنه بالمقابل من غير      

 أو حقه في تعديل المـصنف أو        بة المصنف إليه  نتصور مثال انتقال حق المؤلف في نس      

 ألن ذلك معناه حق الورثة في نـسبة المـصنف إلـيهم             ,ورثةسحبه من التداول إلى ال    

، إال أنه من الممكن تصور انتقال حق المؤلـف          هم في تعديله أو سحبه من التداول      وحق

في دفع االعتداء عن المصنف ومنع أي حذف أو تغيير في هذا المصنف ألن في ذلك                

    .2ن خالل المحافظة على مصنفهمحافظة على شرف المؤلف واعتباره م

تميـزه عـن     تتعلق بالحق المعنوي للمؤلف ف     إن الخصائص السالف ذكرها              

 وفيما يلي سنعرض خصائص حقوق الشخصية التي من أجلها تـم            ,غيره من الحقوق  

يلـة مـن طائفـة    ، فإذا كانت القلة القل المعنوي للمؤلف في حقوق الشخصيةدمج الحق 

ق اعتبارهـا وتـسميتها     هي وحدها التي يصد   حقوق الشخصية كما يعددها الفقه السائد       

 في طائفة مستقلة تعـرف      – بين أنواع الحق     –، فيكون لجمعها رغم ذلك      باسم الحقوق 
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 تشاركها فيها بقية    ما يبرره تميزها بخصائص ذاتية ال     ) حقوق الشخصية   ( بهذا االسم   

  .طوائف الحقوق

عنه وهي حقوق مطلقة     كة بالشخص أي شخص اإلنسان ال تنف      قوق لصيق أنها ح :  أوال

نه يقع علـى الكافـة   أ وبعبارة أخرى ,حيث يحتج بها على الكافة وليس على فرد بذاته     

 فحق الفرد يقابله واجب سلبي عام مؤداه أن يمتنع الكافة عن            .واجب قبل صاحب الحق   

يمكن التمـسك   ال   وهي بذلك تختلف عن الحقوق النسبية التي         ,االعتداء على هذا الحق   

     .1ي مواجهة شخص أو أشخاص محددين فبها إال

 جل الحفاظ على  أاسية الزمة وضرورية لكل فرد من        باإلضافة إلى أنها حقوق أس     :ثانيا

، وتختلف عن جميع الحقوق األخرى التـي تـرد          وجوده وتنمية شخصيته في المجتمع    

  .2ةالدائنيعلى األموال أو حقوق 

معناها أنها ال  األولى فا فأم, للنزول عنهاتقوم بمال وغير قابلةال  أنها حقوق    كما: ثالثا

 تقاس به    تقاس بالمقياس المشترك الذي    أنال أمواال ولذلك ال يمكن      تعد حقوقا مالية و   

ليس معنى ذلك أن      غير مالية  ا الشخصية وإن كانت حقوق    ، فحقوق األموال وهو النقود  

داء غير مشروع   كل من وقع عليه اعت    ل، ف  عنه تعويض نقدي   قاالعتداء عليها ال يستح   

 التعويض عمـا    عفي حق من الحقوق المالزمة لشخصيته أن يطلب وقف االعتداء م          

اسـمه  باإلضافة إلى أنه لكل من نازعه الغير في استعمال           ،يكون قد لحقه من ضرر    

، التعويض هذا االعتداء مع     فق أن يطلب و   ومن انتحل الغير اسمه دون حق      بال مبرر 

 بـال جـدال وجـوب االلتـزام         يستتبعلجسدي للشخص    االعتداء على الكيان ا    وحتى

  .3بإصالح الضرر عن طريق التعويض إذا كان الضرر الحاصل ضررا ماليا

  بصيرة أن تدخل هذه الحقوق فـي تركـة         عقل أو    يتصور أي ذو    فإنه ال          ولذا

 اإلنسانتنتقل بموت   أن  بعبارة أيسر ليس من المتصور      و   ،ورث عنه  قد ت  اإلنسان التي 

 فال يتصور مثال أن يقال أن حق الفرد في الحياة           , الورثة إلىحقوقه اللصيقة بشخصيته    

  فـي   إال أن القانون يقضي بأحقية اإلنسان      ,أو في سالمة كيانه البدني ينتقل إلى ورثته       
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لـى حـق مـن    سبب اعتداء وقع عبحقه من ضرر لالحصول على تعويض مالي عما     

  .1ان الغير الذي ارتكب هذا االعتداء كائنا من كالحقوق اللصيقة بشخصيته

         وأما قولنا بأنها غير قابلة للتنازل عنها فطالما أنها حقوق غير ماليـة فهـي               

  وتعد غير قابلة للنـزول     عليه فهي تخرج عن دائرة التعامل      و ,لصيقة بشخص اإلنسان  

ع أيا كـان    وال يستطي  فال يجوز لإلنسان من حيث المبدأ النزول عن هذه الحقوق            ,عنها

بما أن اإلرادة اإلنسانية ال تستطيع إبرام تصرف مـن           و ,النزول عن حريته الشخصية   

 فال يجوز   , أن تكون محال لالتفاق    زشأنه المساس بهذه الحقوق فإن هذه األخيرة ال يجو        

    .2مثال النزول عن االسم أو عن الحق في الحياة الخاصة

 أملته المـصلحة    الذي المنع   هو و النتقال حقوق الشخصية ال تقبل ا     أن        بمعنى  

 لتخفيف إذا لم تتأثر هـذه المـصلحة       فإنه يمكن أن يرد عليه بعض ا       ومع ذلك    ,العامة

معنـى  ، و بالنسبة لحق الشخص في سالمة جسمه     أكثر ما يرد فيه هذا التخفيف هو        و

ا  وهـذ  ,سالمة الجسم أن يضل محتفظا بكل مقوماته الطبيعية التي من شأنها أن تبقي            

التخفيف ينقلنا إلى مسألة دقيقة تكتسب أهمية دقيقة يوما بعد يوم كلما تقدم فن الجراحة               

، بل إن   ة استبدال أحد أعضاء جسم اإلنسان     الطبية فكثيرا ما نقرأ أو نسمع عن إمكاني       

   .3اءك بنوكا قد أنشأت للعيون أو الدماألمر قد شاع لدرجة أن هنا

كما ,  الحجز ال يرد إال على شيء مادي       ألن عليها   هي حقوق ال يمكن الحجز     و :ابعار  

 ولكـون ,  الستيفاء الدائن دينه من ثمنـه       الغرض من الحجز هو بيع المال المحجوز       أن

إذ , المادي لهـا  وجود  ال النعدام   ال يرد عليها    الحجز إن يمكن بيعها ف   حقوق الشخصية ال  

ال تعد من المنقوالت    و مكن تحسسه فال يوجد لها شكل مادي      يس لها حيز في الطبيعة ي     ل

  . 4إنما هي أشياء معنوية غير محسوسةأو العقارات 

أن الـشخص   ينص على     ألن المبدأ العام  كما أنها حقوق ال يرد عليها التقادم         :خامسا 

لشخـصية  ، أما ما يتعلق بحقوق ا      مدة معينة يسقط حقه في استعماله      إذا لم يستعمل حقه   

 مهمـا كانـت      مثال االنتخابستعمل الشخص حقه في     إذا لم ي  فال يسري عليها التقادم و    
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 على ذلك   و بناء , المدة فإن حقه هذا يبقى قائما ويحق له أن يستعمله في أي وقت شاء             

،  مـسقطا  كان التقادم مكسبا أم   أ سواءفإن الحقوق غير المالية ال تسقط بعدم االستعمال         

الحـق فـي    وحتـى ادم فالقاعدة أن كل ما يكون غير قابل للتصرف فيه ال يخضع للتق         

قط بعـدم    ال يس  االسمأن الحق في     باإلضافة إلى    ,كذلكالحياة الخاصة غير قابل للتقادم      

قادم تفرضها ضرورات النظـام العـام،       عدم القابلية للت   ألن   استعماله مهما طال الزمن   

  ال تنتقل بالميراث   كون حقوق الشخصية  وال يتغير كقاعدة عامة      يتقادم و  ثابت ال فاالسم  

 ال تنتقل كقاعدة عامة للورثة    لمالية فهي   هذه األخيرة ال تعد جزء من أجزاء الذمة ا        ن  أل

ه الحقـوق ألنهـا تتـصل بـشخص          ال يستطيعون مباشرة الدعاوي الخاصة بهذ      الذين

  .1ال تنتقل إذن بالوفاة إلى الورثةحقوق الشخصية وعليه  ,المتوفى

 ها مـصدر أن   باعتبـار قانون  وأخيرا حقوق الشخصية هي حقوق مضمونة بال       :سادسا 

 فال يمكن التمسك بحمايتها إال من خالل النصوص القانونية التي كفلـت هـذه               ,المشرع

 دون حاجة إلـى     في جميع األحوال   ومعنى هذا أن االعتداء عليها واجب وقفه         ,الحماية

أي مجرد االعتداء على    حيث أن    , هذا االعتداء  باإلنسان نتيجة  لحق    الذي ضررالإثبات  

لكل من وقع عليه اعتـداء غيـر        وه،  حق في دفعه ووقف   ال يولد لصاحبه    وقحقن هذه ال  م

فـضال  و .قف هذا االعتداء  مشروع في حق من الحقوق المالزمة لشخصيته أن يطلب و         

 الحق في اقتضاء تعويض     –كما أسلفنا   – على حقه    عن رد االعتداء ووقفه فإن للمعتدى     

   .2من المعتدي شرط أن يكون قد لحقه ضرر

وعليه كما سبق بيانه من خالل إيراد خصائص كل من الحق المعنوي للمؤلف                      

وحقوق الشخصية فإن المحطات التي يلتقي فيها الحـق المعنـوي للمؤلـف بحقـوق               

 وعليه فال مفر من الجزم بأن الحق المعنوي للمؤلـف هـو             ,الشخصية كثيرة ومتداخلة  

   .حقوق الشخصيةأنواع أحد 
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  معيار محل العقد والتمثيل أمام القضاء: لثانيالمبحث ا
  
ي للمؤلف وحقـوق    بمعيار واحد للتعرف على أوجه الشبه بين الحق المعنو        إن األخذ    

نا على التوصل إلـى     ث عن معايير أخرى تساعد     بل البد من البح    ,الشخصية غير كاف  

  .ومعيار التمثيل أمام القضاء معيار محل العقد أهمها النتيجةنفس 

  

  تنازلالمن حيث إمكانية إبرام عقد : مطلب األولال
  
المعنويـة غيـر     في فقرتها الثانية على أن الحقوق        05-03 من أمر    21تنص المادة    

 يتالءمفي الحقوق المعنوية لم يعد      وذلك بعد أن وجد أن التصرف       , قابلة للتصرف فيها  

باع مصنفا له   ، فمن    من عقل اإلنسان وشخصه    اء جز لكونهااهن  وتطورات العصر الر  

لذلك فإن التنـازل عـن    ,  من حريته أو شخصيته    ابيعا نهائيا يكون بمثابة من باع جزء      

 فـإن    غير جائز وإذا كان هذا االتجاه قد استقر على هـذا الـرأي             رالحق المعنوي أم  

تعـط للمؤلـف    لم   رغم أنها , الشريعة اإلسالمية سبقت القوانين في إقرار هذه القاعدة       

صرف فـي حقـوق      إال أنها لم تقر الت     ر بحقوقه المعنوية واحتكارها   ئثاالحق في االست  

 تشترط أن يكون المبيع ماال مقدور التسليم في حـين أن            اإلنسان غير المادية، بيد أنها    

  .1 مادية ويتعذر تسليمها إلى الغيرحقوق المؤلف المعنوية غير

 ال  عامل وبالتـالي            وكذلك األمر في حقوق الشخصية فهي تخرج عن دائرة الت         

، وقد عني المشرع المصري بـالنص علـى هـذه           يجوز تصرف صاحبها فيها للغير    

  وكمثال بارز لهذه الحقوق فليس     ,الخاصية فيما يتعلق بالتصرف في الحريات الشخصية      

عـديل فـي   ألحد النزول عن حريته الشخصية وليس ألحد النزول عـن أهليتـه أو الت          

، ألن م بالعمل مدى الحياة عند شخص آخـر  ص أن يلتز  أحكامها وبالتالي ال يجوز لشخ    

 فيكـون   العمـل هذا االلتزام يتضمن تصرف الشخص في حريته في العمل لـصاحب            

 ,ة بمثابة عبد عند صاحب العمل وهو ماال يجوز بنص القـانون           العامل في هذه الصور   

وإذا كان األصل هو عدم جواز التصرف في الحقوق اللصيقة بالشخصية فـإن هنـاك               

                                                 
  .60المرجع السابق، ص. نظرية الحق سهيل حسين الفتالوي، - 1
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هناك بعض االتفاقات التي تنصب على      حيث  , بعض االستثناءات ترد على هذا األصل     

التصرف في حق من الحقوق اللصيقة بالشخصية ومع ذلك تعد صحيحة لكونها تحقـق             

 فمثال يجوز االتفاق على نقل الدم من شخص إلـى           , جديرة بالرعاية  اجتماعيةأغراضا  

  1.آخر

م القدرة  شترك مع حقوق الشخصية في خاصية عد       الحق المعنوي للمؤلف ي    إذا        

في حقه الشخصي    الشخص المعني    ، هذا الحصر في إرادة    على أن يكون موضع تنازل    

، فحقوق الشخصية مؤسسة علـى كرامـة         الحالتين بقيمة الفوائد المحمية    مبرر في كلتا  

تجـرد  ال يستطيع أن ي   صاحب كال الحقين    و ي في أصالة اإلبداع   اإلنسان والحق المعنو  

بمعنى التخلي النهـائي  ) stricto sensu(، لكن المنع ال يخص إال التخلي منهما نهائيا

، كما أن هذا المنع ال يكون عائقا للتمتـع بحقـوق            )التخلي عن الحق  (ن هذا االمتياز    ع

ـ         لمعنويالشخصية أو الحق ا    كوى بخـصوص    في أن يتخلى المعني بهما عن تقديم ش

 ال يكونان بالفعل مكرهين على ممارسـة        فة إلى أنهما  إضا،  مخالفة وقعت ضد حقيهما   

وال ) ممارسة الحقوق المعنوية عند المؤلف وحقوق الشخصية عند الفـرد           (امتيازيهما  

، هذا التسامح البـسيط ال      تسامح عن األضرار التي وقعت لهما     يمنعهما أي شيء من ال    

األشـخاص  ئـدة    غير شخصي لفا   أكان غير طبيعي أم   يخلق أو ال ينشأ أي حق سواء        

 على األخـذ    *استقر رأي الفقه  كذلك في مصر    , 2.غلون هذا التنازل  اآلخرين الذين يست  

 القـانون المـصري     وكذا،  األدبي للتصرف فيه أو الحجز عليه     بمبدأ عدم قابلية الحق     

 حـق مـن     ي نص صراحة على بطالن كل تصرف فـي أي         لحماية حق المؤلف الذ   

 المستقبل  الفكري إنتاجهفي مجموع   صرف المؤلف   بطالن ت و،  قوق المعنوية للمؤلف  الح

  الفكري المستقبل يتضمن اعتداءا    باإلنتاج –وليس الجزئي   -باعتبار أن التصرف الكلي     

قابليـة الحـق    عدم   مبدأ، كما أكد القضاء المصري على       خطيرا على شخصية المؤلف   

يازة نسخ قضت محكمة النقض المصرية بأنه يجوز ح     إذ   معنوي للمؤلف للتصرف فيه   ال

                                                 
  .27،28أيمن سعد سليم، المرجع السابق، ص 1-

2 - Agnés. LUCAS-SCHLOETTER, Droit moral et droits de la personnalité: étude de droit comparé 
français et allemand .  TOME 2 ,presses universitaires D'AIX   MARSEILLE 2002 , P 403. 
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 ي فال يمكن أن يكون محال للحيـازة        أما الحق المعنو   ,الكتاب باعتبارها منقوالت مادية   

   .1لنسبة للنسخ فقطوال يجوز إعمال قاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية إال با

إذ  اإلنسان أنها حقوق لصيقة بشخص      بماواألمر ذاته بالنسبة لحقوق الشخصية             

 إبـرام  ال تـستطيع     اإلنـسانية  اإلرادةألن  هـا   حيث المبدأ النزول عن   من  له  يجوز  ال  

 فـي  الحق ال يجوز مثال النزول عن    حيث  ،  لحقوقتصرفات من شأنها المساس بهذه ا     

ومالزمـان لـه      باإلنـسان   الصلة ما حقين وثيقي  لكونهعن الحق في الحياة       أو االسم

ـ      حيـث نـص    ,2صال عنـه بصورة تجعل منهما امتدادا ضروريا له غير قابلين لالنف

ألحـد التنـازل عـن    ليس " : من القانون المدني على 46المادة  المشرع الجزائري في    

        ."حريته الشخصية 

 اقتـضاء وعندما يبدي صاحب الحق المعنوي أو حقوق الشخصية رغبته فـي                    

دم اعتراضـه   ، أو ع  اء بعدم طلب التنازل على ضرر محقق      حقه بطريقة مشروعة سو   

 يكون إلزاميا غيـر أنـه ال        اإلرادي، هذا التصريح    عدي يمس مستقبال بمصلحته   عن ت 

يكون مشروعا إال إذا كان موجها إلى جهة محددة ويقصد به تعرض شـخص معـين                

، فإذا  نيأو أثرها الف  ، بمعنى استعمال شخصي يخص الشخصية المعنية        ةلمصلحة معين 

 ئج متـى  اف على إعطاء هذه النت     الترخيص يتوق  كان االستغالل ذو طبيعة منتظمة فإن     

 فإن صالحية الترخيص توضع ألجـل       ذ متتاليا ، وإذا كان ينف   االستعمال المطلوب تحقق  

محدد والموافقة صالحة إذا ما كان الموضوع والمتنازل له محددين صراحة ومرتبطين            

 وكما سبقت  ,3كما يحلوا له  ) الترخيص–الموافقة  ( ا  مبصاحبهما الذي ال يستطيع إبطاله    

اإلشارة إليه فإن حقوق الشخصية غير قابلة للتعامل أو التصرف فيها وإن جازت بعض              

أغراضا نافعة وغير مخالفة     االتفاقات بشأنها مادامت قائمة على اعتبارات جدية تحقق       

ـ          ,للنظام العام واآلداب   سمح بإحـداث    وبناء عليه تعد اتفاقات غير مشروعة تلك التي ت

ذكاء  إرادية ولسنا في حاجة إلبطالها إلى        لو كانت اتفاقات   و أضرار بسالمة الجسم حتى   

                                                 
  .86،87 نواف آنعان، المرجع السابق، ص- 1
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شكسبير إلبطال عقد تاجر البندقية الذي تعهد فيه برطل من لحمه لدائن يهودي إذا تأخر        

  .1ادفي السد

 كما لـم تقـره       البشرية بل حضرته   ألعضاءاولم تجز القوانين الوضعية بيع               

كالت التي تترتب على هذا البيع و التي تكـون          ومن المش , الشريعة اإلسالمية وحرمته  

علة حضره وتحريمه هي التشجيع على بيع أعضاء جسم اإلنسان بغية الحصول علـى             

, مما يؤدي إلى استغالل اإلنسان ألخيـه اإلنـسان        المال وفتح باب المزايدة في الثمن       

ـ          اعيشجإضافة إلى أنه يعد ت     اع الـشخص    على اإلقدام على البيع بهدف الثراء إذا ما ب

 فضال على أن مثل هذا التصرف سـيقلل         ,أكثر من عضو من جسمه بمبالغ مالية هائلة       

  .2من قيمة اإلنسان وسمو منزلته

لنفس يخضع  ف بإضرار الشخصية أو بالتعدي على الحق المعنوي         الرضاأما            

حقين علـى   نظرا الختالف تركيبة ال    ، لكنه ال يلقى نفس الصفة القانونية      شروط الحماية 

 وترخيص المعنى بنـشر     ا، فحقوق الشخصية لها محتوى دفاعي     مضوء دراسة طبيعته  

  الحق نفسه   ليس عن  تنازال لكن ر  يعتب مه أو نشر حياته الخاصة    صورته أو استعمال اس   

 فحقوق الشخصية ال تعطي لصاحبها أي سـلطة         , على ممارسته إزاء شخص معين     بل

كانية االعتراض على األضرار التي يمكن أن        على هذه الخاصية لكن تعطي إم      نظامية

 الحمايـة التـي      فإنه تخلى عن   ما يسمح الشخص باستخدام خصوصياته     فعند ,تلحق بها 

زل علـى   ، بينما التنـا   زله عن ممارسة حقه تجاه شخص معين       وتنا أعطاها له القانون  

 أثر شخـصي دون     إذ له  يؤثر حتى على وجود هذا الحق        الحق نفسه له مفعول حقيقي    

 ألن  عنوي فـالعكس   أما فيما يخص الحق الم     ,أن يتوقف المعني على التمتع بهذا الحق      

  .3اد ترجمته مثالالترخيص يسمح لآلخرين بتعديل المقطع المر

 الخاصية غير المالية تؤكد أخيرا أنه تم االتفاق عليهـا بـنفس الطريقـة                         إذا

التـي  )صية والحق المعنوي للمؤلـف      حقوق الشخ  (بالنسبة لفئتي االمتيازات  ) الكيفية(

، فالحق المعنوي غير قابل للتقييم المالي ألنـه         ن لها خاصة الكيان وليس االمتالك     تكو
                                                 

  .47 علي حسن نجيدة، المرجع السابق، ص- 1
  05/05/2007تاريخ الزيارة . بيع األعضاء البشرية في ميزان المشروعية ،محمد يحيى أحمد أبو الفتوح -2

(http:// www .islamest . com /arabic/ abioethics /ndwat /word /aboalfatoh .doc). 
3- Agnes Lucas –Schloetter . tome2, opcit, p 532. 
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 ليس  وأدائهيحمي التواصل الروحي الذي يربط بين المؤلف وعمله أو يربط بين الفنان             

حتـل   ال ي  دف إلى االنفرادية لكل كائن بـشري      كما في حقوق الشخصية التي ته     , أكثر

ـ           الحق المعنوي    ة ينفس المكانة بالنسبة لحقوق الشخصية في هذه المقامـة ذات الخاص

 فشيئا تهدف غالبا إلى االلتـزام       أصبحت شيئا ) حقوق الشخصية   ( فهذه األخيرة    ,المالية

الذي يشهد بمقابل مادي يضعه تحت التـصرف         االنفرادي من طرف الشخص المعني    

  لكل خاصيات الشخصية الـذي     االستعمال كل عقود    التعهد يكون في    هذا ,في أية حالة  

 الشخصية  قويث يعطي للخاصية غير المالية لحق     ، بح نراه يتحلل من تنازل إلى امتياز     

 ووجود هذه الخاصية من االسـتغالل       ,حق التصرف واستغالل خصوصيات الشخصية    

ـ               ذا لفائدة صاحب الحق المعنوي تؤثر بطريقة مختلفة على الخاصية غيـر الماليـة له

ـ  فالمؤلف متحصل على فائدة مالية في حالـة تطب         ,)الحق المعنوي ( االمتياز ق هـذه   ي

وال يستخدم حقـه المعنـوي      )  حقه األدبي شخصيا   باستغاللأي عند قيامه    ( الخاصية  

 هذا االمتياز مع متعاقد آخـر        على أن ال يطبق    أن يلتزم بمقابل مكافأة   أو  , ت مالية لغايا

 هذا المعني الخاصية غير المالية للحـق        إذ في  ,)ه األدبي   أي يلتزم بعدم استغالل حق    (

 لكـن وجـود     , الشخـصية  حقوقالمعنوي لها تأثير أكثر من الخاصية غير المالية في          

 معنـى تقـدير     عالقة بين الحق المعنوي وخاصية االستغالل تلعب بالموازاة عكـس         

قرب إلى الخاصية    الحق المعنوي وحقوق الشخصية يكونان أ      خاصيتها غير المالية، إذا   

لكن لهما مكانان مختلفان من رواجهما تجاريا كما أن         غير المالية على المستوى المالي      

    .1)الشدة (بنفس الحجمالطلب عليهما ال يكون 
 

  من حيث التمثيل أمام القضاء : المطلب الثاني
  

يمثـل  القاصر مثل الراشد ناقص األهلية كالهما تحت الوصاية ال يستطيع أن                    

ـ           ,أمام القضاء  ن يكـون   أ ونفس الشيء في مادتنا هذه بالنسبة للراشد تحت الوصاية ك

تتعلـق  (يـة    ال يستطيع أن يتصرف بمفرده في أشياء لها خصائص إرث          هليةاألناقص  

ن  فـإ   للحق المعنوي وحقوق الشخصية    بالنسبةو, حضور الوصي  لضرورة) الميراثب
                                                 

1- ibid . tome2,  p 403 
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ن أن يمثال أمـام القـضاء وال يـستطيعان          القاصر والراشد تحت الوصاية ال يستطيعا     

 .1مثل الشرعياالستغناء عن الم

التي تعنـي     المرتبطة بالعقل والتمييز   األداء الناقصة هنا أهلية     ةباألهليويقصد          

 وهكذا  , أمام القضاء  الدعاوىمباشرة  صالحية الشخص لممارسة التصرفات القانونية و     

ال يستطيع أن يتصرف في حقوقـه       لكن  ية وجوب   ه أهل ك أو الدائن ل   ن الشخص المال  فإ

 رغـم أنـه     دعوى للمطالبة بحقـه     كبيع ماله أو رهنه أو رفع      , مالكا أو دائنا   هباعتبار

  لصغر سنه مـثال    األداء ألن القانون يمنعه من ذلك باعتباره ال يتمتع بأهلية           ,صاحبها

ها التي يحدد  شخص آخر ضمن الشروط      أن يقوم بهذه التصرفات   وفي هذه الحالة يجب     

 الشخص قـد ال يكـون أهـال لممارسـة           أن، كما   وصيالولي أو   الالقانون وهو إما    

ة يقوم بالتـصرف فـي      في مثل هذه الحال   ات القانونية ألنه مصاب في عقله و      التصرف

، ثـم أن    للشروط التي يحددها القانون أيضا    هو القيم أو المقدم وفقا       مكانه شخص آخر  

ـ  ألن األصل في الـشخص ك      قع إال استثناء   في الوا  هو وجود مثل هذه الحاالت ما     ل ام

  .2 يباشر التصرفات القانونيةنألاألهلية أي صالحيته 

 81 والمادة    من القانون المدني   43-42ي المواد ولقد نص المشرع الجزائري ف            

اقد ال يكون أهال لمباشرة حقوقه المدنية من كان ف         :ن قانون األسرة تباعا على ما يلي      م

 ،لغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد      وكل من ب  , تمييز لصغر في السن، أوعته أو جنون      ال

يكون ناقص األهلية وفقا لمـا يقـرره        وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيها أو معتوها          

سفه ينـوب    من كان فاقد األهلية أو ناقصها لصغر السن أو جنون أو عته أو            و, القانون

وجـوب   44وأضافت المـادة    , ا ألحكام القانون   طبق نه قانونا ولي أو وصي أو مقدم      ع

 بحسب األحوال ألحكام الوالية أو الوصاية أو القوامة         خضوع فاقدي األهلية وناقصيها   

  . في القانونةوفقا للقواعد المقررضمن شروط و

 الذي يهدف إلى وضع     1993جانفي  08بالنسبة للقانون الفرنسي فإن قانون      أما          

 وبالتحديد مع االتفاقية الدولية لحقـوق       ,ي في تجانس مع القوانين الدولية     القانون الفرنس 

 وكـذلك   ,أن يسمع له في أي قضية تخصه       القاصر   استطاعةالطفل التي وضعت مبدأ     
                                                 

1 -ibid. tome2 , pp 318-409-412 
  .119،120، ص2005-2004 هومة، دار: دون طبعة، الجزائر. المدخل لدراسة القانون النظرية العامة للحق عبد المجيد زعالني، - 2
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  لها صالحية طلـب الممثـل      التي تكون بعد ذلك ليس    ) Adhoc(عملت تقنية التسيير    

قى في الوقت الحالي أنـه فـي        يبو،  سميا باستطاعتها طلب القاصر ر    بلفقط  الشرعي  

ن القاصر ليس لديه القـدرة      أ  معظم السلطات القضائية   القانون الفرنسي كما تنص عليه    

 بمعنى أنه في القاعدة العامـة ال يمكـن          , دون ممثل شرعي    أمام القضاء  على المثول 

االستغناء عن سلطة الولي فيما يتعلـق بـالحق المعنـوي للمؤلـف وكـذلك حقـوق                 

  .1الشخصية

لـألب واألم حمايـة   " : c.civ  371-2 alوسلطة الولي تكون حسب المادة          

نمـا   وفي الحقيقة ال يخص حقه المعنـوي فقـط وإ          ,الطفل في أمنه وصحته ومعنوياته    

 فحـق الوالـدين     ,يخص كذلك حقوقه الشخصية المتمثلة في الحضانة والرقابة والتربية        

ما يكـون   ما ال تبدو فيها صـعوبات عنـد       أمام القضاء لحماية حقوق الشخصية لطفله     

رس سلطة الـولي علـى       ويوجد على كل حال من يما      ,لوليسلطة ا بالوالدين يتمتعان   

لمنطق يفترض تقبل أن حماية      ا  هذا ، ومن  لديه ميزة الوكيل الشرعي    القاصر ممن ليس  

 إلى الحقوق الشخصية حقه المعنوي تكـون مـن          ةباإلضاف الطفل التي تخص     شخصية

، وقاعدة التمثيل الملزم للقاصر لكي تقام        الوكيل الشرعي  طرف ديه وليس من  طرف وال 

) القاصـر  (األخيـر  القضاء لها نتائج ال يستهان بها كي ال يعارض هـذا              أمامحقوقه  

 حتـى   أو شيوع حياته الخاصة   ) سمعته(ته   مانعا إشهار صور   ,تصرف ممثلة الشرعي  

الحق المعنوي ال يستثني من القاعـدة       فه  ، وعلي  أو الشيوع  اإلشهارإذا كان راضيا بهذا     

 ويقصد بالقاصـر  ,2 القاصر ال يستطيع التصرف وحده أمام القضاء    أنالتي تنص على    

د  أو انه قد بلغ سن الرش      ,إما أنه الشخص الذي بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد بعد           

ـ        ولكنه أصيب بأحد عوارض األهلية     ز  وهي أمور تعرض للشخص فتؤثر على التميي

، وقد تقوم هذه العوارض لدى الشخص قبل بلوغه سن الرشد           ه وبالتالي على أهليته   دعن

ص سن الرشد   ، وقد تطرأ بعد بلوغ الشخ     استمرار الوالية أو الوصاية عليه    فتؤدي إلى   

  .3 منهافتعدم أهليته أو تنتقص

                                                 
1 - Agnes Lucas –Schloetter . tome2, opcit; p 319 
2- Ibid;tome2 , p 319. 

  .68 مولود ديدان، المرجع السابق، ص- 3
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 وحقـوق    للمؤلـف  لحـق المعنـوي    الخصائص في ا   هذهوجود           وبالرغم من   

 احترامـا  فإن المعني عندما يكون قاصرا ال يستطيع التصرف أمام القضاء            الشخصية

 يتضمن )نقص األهلية(  العجز عن الممارسةأن، طبقا للمبدأ العام الذي ينص على لذلك

أي تمييز للحـق    دون  حتميا   و تدخل الممثل الشرعي يكون دائما    والمثول أمام القضاء،    

ى عندما يتعلق األمر ليس بتطبيق العدالة        ومن جهة أخر   ,المعنوي عن حقوق الشخصية   

 ويقصد هنا إجبارية حضور الممثل      ,1وإنما ممارسة مجموع القضايا غير المتنازع فيها      

 .رسة ناقص األهلية لحقوقه العاديةالشرعي إلى جانب القاصر حتى في مما

  عاما كامال يعتبر راشدا كامـل األهليـة        19وكما نعلم أنه متى بلغ الشخص               

 عليه سفه أو غفلـة أو عتـه          طرأ وإذا من القانون المدني الجزائري      40حسب المادة   

 تناولهـا    تم ، واألهلية التي  قه القيم عليه قانونا   يعتبر ناقص األهلية ويباشر أعماله وحقو     

هنا هي األهلية الالزمة إلبرام التصرفات القانونية سواء تـصرفات تبادليـة كـالبيع              

هـذه  جميع بجائزة ألن والوعد  إرادة منفردة كالتبرع والوصية، أو تصرفات ب   رواإليجا

                                       .2 أم فردية إرادة اإلنسان سواء كانت تبادليةالتصرفات قوامها

الشبه بين الحق المعنوي للمؤلف وحقوق الشخصية مربـوط بـالتطرق           إذا تحديد       

 غير كافية لتوضح لنـا بـأن الحـق          نهالك – كما سبق بيانه     –ايير  لمجموعة من المع  

 لذلك كان البد من التعرض لمجموعـة        ,المعنوي للمؤلف هو فعال من حقوق الشخصية      

  . العناصر المساعدة في هذا المجالمن

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

1 -Agnes Lucas –Schloetter . tome2, opcit, p .31  
  .228،229 إسحاق إبراهيم منصور، مرجع سابق، ص- 2
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   عناصر التصنيف  :الفصل الثاني
  

ؤلـف وحقـوق الشخـصية      من أجل تدعيم فكرة التشابه بين الحق المعنوي للم               

 المعتمدة سابقا في تحديد ذلك تم االعتماد على جملة من العناصـر             رإضافة إلى المعايي  

  .منها العنصر الشخصي والعنصر الزماني
  

   العنصر الشخصي :المبحث األول
  

          تمثل شخصية اإلنسان عنصرا مهما في تحديد مدى التشابه بين كل من الحق             

مهمـا  عنـصرا   ) شخـصية اإلنـسان   (شخصية باعتبارها   الحقوق  المعنوي للمؤلف و  

  .ومشتركا بينهما

  

  من حيث صاحب الحق  :المطلب األول
  
 ولكن العالم كله , محميةةحياة خاصولكل شخص في العالم صورة واسم وصوت              

 فالمؤلف يتمتع بحقوق معنوية على األعمال       ,1يمكن أن يأخذ على عاتقه صفة المؤلف       ال

عمليـة اإلطـالل علـى      ألن   ،دها باإلضافة إلى الحقوق المادية    بية والفنية التي أوج   األد

 بالرغم مـن وجـود      يكتمها أعماله أو    ظهرأن ي  يمكنه   الذيالجمهور تعود إلى المؤلف     

 وهناك  ,مل معنوي يترك أمر تقديره للمؤلف      فإظهاره هو ع   ,العمل بشكل مادي بين يديه    

يوجد نزاع حـول ملكيـة هـذه        ة للمؤلف طالما ال     فرضية على وجود الحقوق المعنوي    

ثـم إن    ،2 السم المؤلف يكون متمتعا حكما بالحقوق المعنوية        حامال  إذ باعتباره  األموال

 دورا   به لصالح المؤلف هو دون شك حق شخصيته التي تلعب          الحق المعنوي المعترف  

   .3جوهريا في إنشاء التأليف لكنه في نفس الوقت حق ملكية

                                                 
1 - Agnes Lucas –Schloetter . tome1, opcit, p18. 

  .173نعيم مغبغب، المرجع السابق، ص- 2
نشر وتوزيع ابن : دون طبعة، وهران. الكامل في القانون التجاري الجزائري المحل التجاري والحقوق الفكريةفرحة زراوي صالح،  - 3

  .423خلدون، دون سنة طبع، القسم الثاني، ص
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 منه من االمتيازات التي تستمد لى قيام الحق المعنوي للمؤلف عدديترتب عو        

 القـانون   أو مظاهر الهيمنة الكاملة التي يمنحهـا       ر هذا الحق  تكون في مجملها عناص   و

 ينشر منسوبا إلى شخص معـين     لما كان المصنف    ف ،نشر مصنفه خالل تقريره    للمؤلف

نه أن  وهذا من شـأ    ,همة الفكرية لمصنف  ن سمعة هذا الشخص بين الناس ترتبط بالقي       فإ

إعطاء المؤلف الحق في أن ينفرد دائمـا        فقا لقواعد المنطق ومبادئ العدل إلى       يؤدي و 

صنف منذ لحظة اكتساب الفكرة في ذهنه والى ما بعـد نـشرها علـى               مبتقدير قيمة ال  

  .1المأل

يسية لحماية حقوق   ة الرئ نه الوسيلة القانوني  أ         ويرجع االهتمام بحق المؤلف في      

 للمبـدعين   أهم الحقوق التي تكفلها النظم القانونية على اختالفهـا        المؤلفين حيث يعتبر    

 -ويوفر هذا الحق  , رية إن لم يكن أهمها على اإلطالق       حماية إلبداعاتهم الفك   والمؤلفين

لمؤلفي مصنفات معينة في اآلداب والفنون والعلوم أيا كان نوع هـذه            –بشروط معينة   

 حماية قانونية ال    ,أو الغرض من تصنيفها     أهميتها أو طريقة التعبير عنها     نفات أو المص

 ,باعتبارات عديدة لدى المؤلـف     يرتبط نشر المصنفات     إذ 2بأس بها لمدة زمنية معينة    

اإلنتاج لصيق بشخصه ويتعلق كما أشرنا سابقا بسمعته العلمية أو األدبيـة أو الفنيـة               ف

   .3 األخيرة على كل ما يتعلق بمصنفهلكلمةومن ثم ال بد أن يكون له ا

أكان هذا اإلنتـاج     سواء    فكري أصيل  بإنتاج        ويقصد بالمؤلف كل شخص يقوم      

وير إلى غير    سواء بالكتابة أو الرسم أو التص      هالتعبير عن  فنيا وأيا كانت طريقة      أدبيا أم 

درجة معينة مـن    ، واألمر المهم هو أن يصل نتاج الذهن إلى          ذلك من الطرق األخرى   

  أن يقوم المؤلف باختراع أفكار غير معروفة من قبـل باإلبداعوليس المقصود  اإلبداع

 متحققا أن يتميز الخلق الذهني بطابع معين يبرز شخصية          اإلبداعلكن يكفي لكي يكون     

، وعلى ذلك فإن     في طريقة عرضها    الفكرة نفسها أم   كان ذلك في جوهر   أصاحبه سواء   

كتاب من لغته المكتوب بها إلى لغة أخرى يعتبر مؤلفا طالما قد أبرز             من يقوم بترجمة    

                                                 
  .89-63ص ،سابق المرجع العبد اهللا مبروك النجار، - 1
 .121ص الكتاب األول، دار الكتاب الحديث،: دون طبعة، مصر. موسوعة قانون الكمبيوتر ونظم المعلومات ،فاروق علي الحفناوي - 2
 .157 ديوان المطبوعات الجامعية، ص:الجزائر دون طبعة،. حقوق الملكية الفكرية في التشريع الجزائري محمود إبراهيم الوالي، - 3
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 حتى يظهر األسلوب متماسـكا ألن الترجمـة الحرفيـة           ,شخصيته من خالل الترجمة   

، وكذلك فإن من يقوم بتلخيص مصنف معين        ي النهاية إلى ألفاظ ال معنى لها      ستؤدي ف 

 وأيضا  ,عد مؤلفا يستحق الحماية   خالل التعليق ي  التعليق عليه بحيث تبرز شخصيته من       و

فإن من يقوم بتجميع أحكام القضاء ثم يعرضها عرضا منسقا بحيث تبرز مـن خاللـه        

جهوده الشخصية ولم يقتصر عمله على النواحي المادية فقط بـل بـرزت شخـصية               

 قام شخص بعمل مصنف     فإن, له فإنه يتمتع بحماية حق المؤلف     صاحب العمل من خال   

 على النحو السابق فهو يعد مؤلفا       اإلبداع يظهر في المصنف عنصر      أدبي أو فني بحيث   

 ويستدل على أن هذا الشخص هو المؤلف مـن وضـع اسـمه علـى                ,لهذا المصنف 

المصنف ولكن ليس معنى ذلك أن ظهور اسم الشخص على المصنف دليل قاطع على              

  .1أنه المؤلف

:  المادة الرابعة منـه بقولـه      في) المبدع(ف القانون األردني المؤلف              ولقد عر 

كل شخص نشر المصنف منسوبا إليه سواء كان ذلك بذكر اسمه علـى المـصنف أو         (

 ، ويستوي في ذلك استخدام المبـدع       إال إذا قام الدليل على غير ذلك       بأي طريقة أخرى  

 نشـرط أال يكـو    االستعاضة عنه باسم مستعار     السمه الشخصي في عملية النشر أو       

ن المادة الخامسة من     بل إ  ليس هذا فحسب  , ) المؤلف الحقيقية  ةخصيهناك أي شك في ش    

 يتمتع بالحماية المقررة لحـق      دعنفس القانون أوضحت أنه ودون اإلخالل بحقوق المب       

 ويعتبر مؤلفا كل من قام بترجمة المصنف إلى لغة أخرى أو تحويله من لـون      ,المؤلف

، أو تلخيـصه أو تحـويره أو         منها فنون أو العلوم إلى لون آخر     من ألوان األدب أو ال    

شكل بتعديله أو ترجمته أو التعليق عليه أو فهرسته أو غير ذلك من األوجه التي تظهر                

ونفس الحال بالنسبة لمؤلفي الموسوعات والمختارات التي تشكل مـن حيـث            , 2جديد

، وكذلك مؤلفو المجموعات التـي تتـضمن     فكرية إبداعية انتقاء مادتها وترتيبها أعماال     

ر أو الموسيقى أو غيرها على أن يذكر فـي تلـك            ارة من الشعر أو النث    مقتطفات مخت 

 كون المؤلف بالمعنى الموضـح سـابقا       وقد ي  ,هاوالمجموعات مصدر المقتطفات ومؤلف   

                                                 
    .07/09/2006تاريخ الزيارة ،في إطار المصنفات المشترآة حماية حق المؤلف بد الرشيد مأمون،ع - 1

(http://www.aarablwinfo .com/researches_ar 162.doc). 
  .90عامر محمود الكسواني، المرجع السابق، ص- 2
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ة  وقد يكون عبـار    ,شخصا منفردا قام بتأليف مصنفه وفقا آلرائه ومعتقداته ونتاج عقله         

المـصنف  (مصنف واحـد    خاص الذين يشتركون سوية إلنتاج      عن مجموعة من األش   

 وهنا يعتبر شريكا في التأليف ومتمتعا بالحماية القانونية كل واحد من هـذه              ,)المشترك

وإذا  ,عـة مجمو المنشور باسم ال    جميعهم بمثابة المؤلف أو المبدع     فيكونونالمجموعات  

نه أعتبـر مؤلـف     عو مقتبسا منه أو مبسطا      كان المصنف مأخوذا عن مصنف سابق أ      

 وبالتـالي   ,المصنف السابق المأخوذ منه المصنف الحالي شريكا في المصنف الجديـد          

  .1رة للمؤلفين وفقا ألحكام القانونيعتبر مؤلفا لهذا األخير ويتمتع بنفس الحماية المقر

ـ            صنف وهـو           أما في الجزائر فإن كلمة المؤلف تعني الشخص الذي أبدع الم

مؤهلـة للقيـام   المالك األصلي لحقوق المؤلف واألشخاص الطبيعية هـي الوحيـدة ال     

 ، ونتيجة لذلك فإن الملكية األصلية لحقوق المؤلـف ترجـع إلـى            باإلبداعات الفكرية 

 إنـشاء   عاألشخاص االعتباريـة ال تـستطي     ، و الشخص الطبيعي الذي أبدع المصنف    

، ولكي يعترف لهـا      لبعض حقوق المؤلف   كةتكون مال أن   غير أنه يمكنها  المصنفات  

 األصلية للحقوق الواردة على المصنفات يجب اللجوء إلـى          ةبصفة المؤلف أو الملكي   

لحقـوق المؤلـف لألشـخاص      وسيلة قانونية تمنح على أساسها الملكيـة األصـلية          

 في مادته الثانية عشر على االعتراف بحقـوق         05 ،   03قد نص األمر    و،  االعتبارية

كما , االت المنصوص عليها في هذا األمر     ة األصلية لألشخاص المعنوية في الح     الملكي

يعتبر بعض الفقهاء أن الوسيلة القانونية المشار إليها سابقا تكون خلطا بين المؤلـف              

  خاصة فيما  ية والملكية المشتقة من جهة أخرى      وبين الملكية األصل   ,والملكية من جهة  

 الحق المعنوي في المصنف يبقـى ملكـا للمؤلـف            حيث أن  ,يتعلق بآثار نقل الحقوق   

  :والمالكون نوعان األصليين والمشتقين, 2الحقيقي وهو الشخص الطبيعي

ذلك الـشخص    على المصنف    ة         ويقصد بالمالك األصلي لحقوق المؤلف الوارد     

ولم يعرف المشرع الجزائري الحق المعنوي      ،  أبدع المصنف و المعنوي الذي    الطبيعي أ 

بقا إنما اكتفى بالنص على ملكية الحقوق فقط ط       لف في جل القوانين التي أصدرها       ؤللم

                                                 
 .191 نفس المرجع السابق، ص- 1
 .105ص المرجع السابق، عكاشة محي الدين، - 2
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لم يثبت خالف ذلك  يعتبر مالك حقوق المؤلف ما«  :05-03  من أمر 13لنص المادة 

الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يصرح بالمـصنف باسـمه أو يـضعه بطريقـة               

 لدى الديوان الـوطني لحقـوق       مشروعة في متناول الجمهور أو يقدم تصريحا باسمه       

 وإذا  ,>> من هذا األمـر    131ليها في المادة    المؤلف والحقوق المجاورة المنصوص ع    

دون اسم مؤلفه فإن الشخص الذي يضعه بطريقة مشروعة في متنـاول            نشر المصنف   

، وإذا نشر المصنف مجهول     لم يثبت خالف ذلك    الجمهور يعد ممثال كمالك الحقوق ما     

شارة إلى هوية من يضعه في متناول الجمهور فإن ممارسـة الحقـوق             الهوية دون اإل  

 علـى  يتوالها الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة إلى أن يتم التعـرف             

  .مالك الحقوق

أما المالك المشتق فهو ذلك الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يستفيد من ملكية                    

 فيـه   لحق المعنوي ال يمكن التـصرف     ألن ا  , كليا دون التمتع بها  بعض حقوق المؤلف    

  .1حتى وإن توفي المؤلف األصلي

 وضمان االستفادة من    ة المؤلف للمصنف األدبي أو الفني      يكفي إلقرار صف           إذا

 أن يظهر اسم ذلك المؤلف على المصنف بالطريقة المختارة          يإمكانية رفع دعوى تعد   

  .2م دليل على خالف ذلكلم يق ما

 بارتباطه بشخصية المؤلف    – الحق المعنوي    – يمتاز هذا النوع من الحقوق           كما   

ال يجوز فـي بعـض      و ,جزءا من شخصية المؤلف   بذلك  يصبح  لوعدم انفصاله عنها    

   .3ولو كان ورثته الشرعيينتى أن يمارسه بالنيابة عن المؤلف األحيان للغير ح

ق كما سبق اإلشارة إلى ذلك في الفـصل         أما ما يتعلق بحقوق الشخصية فإن الح              

وبديهي وجوب انفصال المحـل      ، شخصا يكون صاحبه ومحال يقع عليه      األول يفترض 

حبا للحق ومحال له فـي       أن يكون الشخص صا    رعن الشخص أو الصاحب إذ ال يتصو      

قومـات الماديـة والمعنويـة      وأكثر الحقوق التي يقال بورودها علـى الم       , نفس الوقت 

                                                 
 .106،107 نفس المرجع السابق، ص- 1
  07/09/2006، تاريخ الزيارة التجارب األوروبية في إدارة اإلجراءات المتعلقة بإنفاذ الملكية الفكريةهنري أستون،  - 2

(http://www.wipo.int/edocs/mdos/arab/ar/wipo_ip_journ_mct_04/wipo_ip_ju_ryd_04_6a .doc) 
  07/09/2006، تاريخ الزيارة ماهي القضايا المطروحة :لملكية الفكريةحقوق ابسام التلهوني،  - 3

(http://www.wipo.int/edocs/mdos/arab/ar/wipo_ip_journ_mct_04/wipo_ip_journ_mct_04_3b.doc) 
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وعليه يعتبر الشخص هو     على محل خارجي عنه،     على الشخص ذاته ال     يرد للشخصية

   .1صاحب الحق في حقوق الشخصية

        ويرد على هذا الري أنه ال يمكن نزع صفة الحق عـن الحقـوق المالزمـة                

 األن حقوق الشخصية لها مميزات خاصة به      , للشخصية بمقارنتها مع الحقوق األخرى    

 مع   إال أنه  يس له كيان خارجي مستقل عن صاحبه       الحق ل  ل إذا كان مح   إضافة إلى أنه  

 إذ محل الحق عنصر من العناصر المكونة للـشخص أو  ,ذلك أمر مختلف ومتميز عنه 

لبشرية والعناصـر    فصاحب الحق هو الشخصية ا     ,لنشاطه كالجسم أو االسم أو الشرف     

زه عنها وهذا   ي محال مستقال لها يمكن تمي     حدا ويعتبر كل عنصر على      المكونة لها ككل  

  .2 إليه غالبية الفقهبما ذه

        كما ترتبط هذه الحقوق باإلنسان مما يجردها من طابعها المالي حيث تنـضوي         

الشخصية اإلنسانية على مجموعة من القيم كالشرف والـسمعة والكرامـة واألفكـار             

عتـراف   تشكل عناصر أساسية للشخصية ال تقوم بدونها وينبغـي اال          التي, والمعتقدات

 من   عليه ع وتعد سندا لدفع ما يق     ,لكل شخص بحقوق معينة على هذه المقومات لتأمينها       

   .3ن جراء ذلكاعتداء والتعويض عن األضرار الناجمة م

ي تثبت لإلنسان بوصـفه     فحقوق الشخصية كما مر معنا هي مجموعة القيم الت                

 للمؤلف يقترب إن لـم يطـابق         الحق المعنوي  وهنا نجد , 4هذه الحقوق ل اصاحبو إنسانا

 شخصية اإلنسان   تعتبر كال الحقين     في حيثحقوق الشخصية من حيث صاحب الحق،       

 غالـب األحيـان     الذي يكون في  محل اعتبار ألن صاحب الحق المعنوي هو المؤلف         

 دائمـا   التي يكون صـاحبها   الشخصية   ، واألمر ذاته في حقوق    )إنسان (ا طبيعي اشخص

ؤلف هو إنسان وليس كـل      فكل م الختالف فقط في صفة الشخص      وا, وأبدا هو اإلنسان  

 الحقوق التي يمنحهـا لـه        ليس المؤلف وحده هو الذي يستفيد من       ولكن ,إنسان مؤلف 

 .من المستفيدينأخرى  مجموعة هناك   بلالقانون

   
                                                 

  .454حسن آيرة، المرجع السابق، ص 1-
  .514محمدي فريدة، المرجع السابق، ص 2-

  .108محمد حسنين، المرجع السابق، ص- 3
  .46عبد المجيد زعالني، المرجع السابق، ص- 4
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  .من حيث المستفيدين من هذه الحقوق :المطلب الثاني
  

ى قيد الحياة فهو الوحيد حينهـا الـذي       لال ع ال مشكل عندما يكون المؤلف ماز             

إال أن المشكل يطرح عنـدما يتـوفى         ،لحقوق الممنوحة له بموجب القانون    يستفيد من ا  

    .المؤلف حول مصير تركته

أي  ا رأيناه سابق  مثلمامبدئيا إلى الخلف العام للشخص      تنتقل  التركة  أن   وكما نعلم         

هو كل من يخلـف     والخلف العام    ,في مجال التركة  أن الحقوق المعنوية للمؤلف تنتقل      

 منها باعتبارها مجموعا من     الشخص في ذمته المالية من حقوق والتزامات أو في جزء         

رغبـة  الحق المعنوي   ، فالشرائع السماوية وكذا التشريعات لم تغفل تنظيم انتقال          المال

 نـشأت نظريـة      ومن هنـا   ,منها في عدم إهدار حقوق هؤالء الورثة في أموال سلفهم         

تماشـيا مـع    و,  عند وفاة األشخاص   ةالخالفة العامة لحل المسائل العامة العملية المثار      

 كـرس   ص هذه الحقوق وطبيعتهـا القانونيـة      المبادئ المتعلقة بحقوق المؤلف وخصائ    

مـن حقـوق المؤلـف      إذ يعتبر المستفيدين    ,  الجزائري أحكاما خاصة لالنتقال    المشرع

الموصى لهم،   (:هم 05 ،   03 من أمر    26  و  22 المواد    به  جاءت الذيحسب الترتيب   

  )، الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورةالورثة

 علـى   ان السالف ذكرهما تنص   26و  22 بالموصى لهم فإن المادتين      ق فأما ما يتعل   :أوال

 وحسب أحكام هذا القانون   , لم تكن هناك وصية خاصة     أن الحقوق تنتقل إلى الورثة ما     

صـية لـشخص أو أكثـر لممارسـة الحقـوق           يمكن للمؤلف قبل وفاته أن يوصي بو      

وتخضع الوصـية   ,  الموصى له سابقا في ممارسة الحق المعنوي       هناويكون  , 1المعنوية

 في حـدود  ها في القواعد العامة إذ تكون لنفس األحكام التي تخضع لفي حقوق المؤلف 

ا وصية لـوارث إال إذ     وال, ازة الورثة لى الثلث يتوقف على إج     ع دثلث التركة وما زا   

، ثم إن المشرع الجزائري لم يخـرج عـن القواعـد            أجازها الورثة بعد وفاة الموصي    

 وتظهـر   ,ا في حدود ثلث التركـة وفقـا للـشرع         العامة فيما يخص الوصية إذ جعله     

                                                 
 .75، ص2003-2002، آلية الحقوق، الجزائر،)غير منشورة(رسالة ماجستير، "مصير حقوق المؤلف بعد وفاته"مالك فائزة ، - 1
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غير قابل للتقـدير وال     الصعوبة في تقدير نسبة الحق المعنوي بالنسبة للتركة ألنه حق           

  .أنه يشكل ثلث التركة أم ال ، فكيف يمكننا أن نعرفحتسب نقداي

بالنسبة للمشرع المصري فإنه أجاز بصريح العبارة أن تتجاوز الوصية قدر            أما       

 فتنفذ في جميع الحق الموصى به بـالرغم         ،الثلث من التركة استثناء عن القواعد العامة      

، وقد وجد النقاد المصريون أسـبابا       ركةشريعة فيما يخص تحديد ثلث الت     من مخالفته ال  

من بينها أن حق المؤلف هـو حـق         بالمشرع المصري إلى هذا التجاوز      أدت حسبهم   

 فهو إذا ليس من قبيل األموال التي تقع على األشياء           ,معنوي يقع على شيء غير مادي     

 يق به ومن أمواله التـي تقـع     المصنف هو نتاج فكر المؤلف فهو لص      المادية ولما كان    

  .تصرف فيه بالوصيةشياء مادية وبذلك كان أكثر حرية في الأعلى 

خذ أيضا الدرجة األولـى دون      لقانون الفرنسي فالموصى له يأ     بالنسبة ل  وكذلك        

 والعتباراحتراما ألحكام قانون األسرة     وهو ما أخذ به المشرع الجزائري وذلك        ،  تحديد

سة هـذا الحـق يجـب أن تخـضع     الحق المعنوي لصيق بشخصية المؤلف وأن ممار     

، ذلك هو السبب الذي جعل المـشرع الجزائـري     ه التي تكون على شكل وصية     لرغبات

  .1المؤلفيأخذ بالوصية فيما يتعلق بحقوق 

  بالوفاة وإنما ينتقل إلى الورثـة       بالورثة فال ينقضي الحق المعنوي     ق أما ما يتعل   :ثانيا 

 ينبغـي   بل،  نت للمؤلف لسلطات األدبية التي كا    ال يعني إمكان تمتعهم بكافة ا      انتقالهلكن  

 مسألتان أوالهما أن دور الورثة يقتصر على حفظ كرامة المؤلف وسمعته كمـا              مراعاة

 إن كان قد تم نشر المصنف فإن سلطة الورثة          وتبعا لذلك , ارتضاها هو لنفسه قبل موته    

وقـد  , له قبل موته  ف نفسه قد رضي بتداو    ال تمتد إلى سحبه من التداول طالما أن المؤل        

أعطى القانون للورثة وحدهم مباشرة حقوق المؤلف الخاصة بإدخال التعديل أو التحوير            

 كما أنه يكون لهم وحدهم الحق في أن ينسب المصنف إلى مورثهم وأن              ,على المصنف 

 ,كذلك منع أي حذف أو تغييـر للمـصنف        يدفعوا أي اعتداء يقع على هذا الحق ولهم         

 بما أوصى بـه     ةالمصنف مقيد   تتمثل في أن سلطة الورثة في منع نشر        والمسألة الثانية 

   .2لك مقيدة بما يمليه الصالح العام بشيء فإن سلطتهم تظل مع ذ، وإذا لم يوصالمؤلف
                                                 

  .75مالك فائزة، المرجع السابق، ص- 1-
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كل بمقدار حصته   ف انتقل حقه إلى ورثته الشرعيين                 أي بمعنى إذا مات المؤل    

دامت حماية الحق المعنوي    من بعده ما    في التركة ويخلف كل وارث في حصته ورثته         

المـادة  حسب   القرابة والزوجية  :م قانون األسرة تجعل أسباب اإلرث     أحكاونجد  , أبدية

اب فـروض   صـح أوينقسم الورثة بدورهم إلـى       ،1 من قانون األسرة الجزائري    126

 يمكنه أن يخضع إلى تقـسيم      ال   غير أن تقسيم الحق المعنوي    , وعصبة وذوي األرحام  

  . غير قابل للتقييم نقدا وال يمكن تقسيمه نصفا وثلثا وربعاهألنكة العادية التر

علـى  حقوق المعنويـة للمؤلـف      رأينا مباشرة ال  ما           وعلى ذلك وجب حسب     

وذلك بتطبيق أحكام الشيوع التي يخضع لها القانون المدني باسـتثناء المـادة              ،الشيوع

 يستفيد منه الوارث    افالحق المعنوي إذ  , شيوعالخروج من حالة ال   التي تسمح المطالبة ب   

 طبقا ألحكام القانون المتعلـق بـالميراث        له بدوره إلى ورثته الشرعيين    ويمارسه وينق 

الجيـل  أحقية  لكن في فرنسا طرحت مسائل عديدة حول        , المتعلقة بالتقسيم ة  ماعدا الماد 

 الجيل من التمتع     يمنع هذا  الثاني في التمتع بالحقوق المعنوية إذ ال يوجد في القوانين ما          

إذا وقع نزاع بين الورثة حول تسيير هذه الحقوق فإن النزاع يطـرح             بالحق المعنوي ف  

، حيث يعتبر الورثة األكثر أهال لمباشرة       الممثلة في القسم المدني   على الجهة القضائية    

  .2هم تمديدا لوجوده وحماتا لذاكرتهحقوق المؤلف بعد وفاته باعتبار

ومن بين حقوق المؤلف المعنوية القابلة لالنتقال بعد وفاة صاحبها حق خلفاء                      

 فإذا مات المؤلف قبل أن يقرر نشر مصنفه انتقل حـق  ,المؤلف في تقرير نشر مصنفه 

أو شركاء المؤلـف فـي      ونه وهم إما ورثته أو الموصى لهم        تقرير النشر إلى من يخلف    

 خلفاء المؤلف أن يصبح من حـق        إلىلحق   ويترتب على انتقال هذا ا     ,إنجاز المصنف 

هؤالء أن يباشروا هذا الحق بما يترتب عليه من امتيازات كان يمكن للمؤلف مباشرتها              

إال أن خلفـاء المؤلـف    ,  ووقتـه   كتحديد طريقة نشر المـصنف وظروفـه       ,في حياته 

 بمراعاة ما يوصـي     –في ممارسة هذا الحق وما يترتب عليه من امتيازات           -ملزمون

, 3 أو تحديد شكله ووقته أو غير ذلك       المؤلف بخصوص منع النشر أو تعيين ميعاد له       به  
                                                 

1 -Recueil de textes législatifs et régle mentaires de la république algérienne.codes de la famille de la 
nationalité de l'état civil & des droits d'Auteuurs ,alger : berti editions ,2000.p35 
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ويرى بعض الفقهاء على خالف االتجاه الغالب في الفقه والقانون الذي يعترف بانتقال             

هذا الحق ينتقل إلى ورثة المؤلف لـيس        أن   ،ير النشر لورثة المؤلف بعد وفاته     حق تقر 

  .1منما باعتبارهم حراسا على المصنف الذي آل إليهوإاعتبارهم أصحاب هذا الحق ب

         وأما حق نسبة المصنف بعد وفاة المؤلف فاألكيد أن هذا االمتياز يتمتـع بـه               

الذي ينتقل إلى خلفائه بعـد وفاتـه        ,  حقه في األبوة   المؤلف على مصنفه والمتمثل في    

 وبهـذه   ,معنـوي تطبيقا لخصائص الحق المعنوي عامة أو إلى أي شخص طبيعي أو            

إن المشرع على غرار التشريعات األخرى أقر هذا االمتياز لكن المهم فـي              ف الصورة

 فانتقال الحق إلى الورثة يسمح لهـم        ,ذلك تحديد مدى تمتع الورثة بهذا الحق من بعده        

إذا ما مات المؤلف ولم يكشف عن اسمه ال يجوز لورثتـه مـن بعـده أن                  و باستعماله

نه يبقى حقا أدبيا أصـيال      أ ذلك   ,م يكن قد أذن لهم بذلك قبل موته       يكشفوا عن اسمه ما ل    

بقائه خفيا مستورا وجب على ورثته       وإذا ما كانت رغبته وإرادته في        مرتبطا بالمؤلف 

 وحتى إذا تعلق األمر بنشر المصنف من        ,ال يعلنوا عنه تنفيذا إلرادته     و أن يبقوه كذلك  

نـة  ها فيبقى األمر كذلك ما لم تقـم قري       مؤلفه نفسه دون إعالن عن شخصه وتوفي بعد       

كما يمكن للمؤلف أن يأذن بنسبة المصنف الـذي          و ،على خالف ذلك أو أذن لهم بذلك      

 شخصه بعد وفاته وكشف هويته إذا كان مجهول االسم أو ذو اسم مـستعار               إلىأبدعه  

 مـا جـاء فيهـا مـن      بناءا على وصية يذكر فيها رغبته لينفذها الورثة بعد ذلك وفقا ل           

 نفسه حال حياته أو بعد وفاته مـن         إلىا ما نسب المؤلف المصنف      وهكذا إذ , تعليمات

 وحسب القانون خلفاؤه إما ورثته      ,طرف ورثته وفقا لما أذن به فلهم مباشرة هذا الحق         

  نـسخ  من أقارب المورث أو الموصى لهم ويدون اسم المؤلف على كل نـسخة مـن              

لهم دون سواهم مباشرة هذا الحق ومراعـاة        المصنف تنشر أو تبلغ بعد وفاته ويكون        

  .2حمايته

  فإن اشتراط احترام سالمة المـصنف      المصنفوكذلك انتقال الحق في سالمة              

 منه يمارس مـن قبـل       ةاالستفاداالعتراض على أي تعديل أو تشويه يدخل عليه أو          و

 تأسـند  أو من طرف كل شخص طبيعي أو معنوي          ,ورثة مؤلف المصنف بعد وفاته    
                                                 

 .101،102نواف آنعان، المرجع السابق، ص- 1
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 حيث أنه إذا توفي المؤلف تولى خلفاءه من بعده دفع           ,له هذه الحقوق بمقتضى وصية    

يرا أو حـذفا أو إضـافة علـى         را أو تحو  ي أدخل شخص تغي   مصنفه فإن االعتداء عن   

، هذا الحق أبدي يمارس حتـى       م دفع االعتداء برفع دعوى قضائية     المصنف كان عليه  

يمكن للورثة نفسهم القيام بتعـديالت أو       ، لكن هل    إن سقط المصنف في الملك العام     و

فاء المؤلـف   ل يمنع خ  رأي الفقه بين رأيين؛     ماصطد هنا ،السماح للغير بهذه التعديالت   

 تعديالت على المصنف ألن التعديل حق شخصي للمؤلف يستعمله ولورثته           إدخالمن  

كـن أن   ر الوحيد الذي يم   يالتغيو, الغير بهذا الحق واستعماله بحذر    الدفاع عن مساس    

ه بـل    ال تمس بروح المـصنف وال معنـا        ها ألن وم به الورثة هو ترجمة المصنف       يق

ال يكون المؤلف قد عارض     خص هذه الحالة يجب أ     وحتى فيما ي   , تعرفه للعالم  بالعكس

  .ني معارضة رغبة المؤلف ألن السماح بها في هذه الحالة يعالترجمة في حياته

ـ        ما يتعلق بالحق في سح     وأما           حـق   هب المصنف بعد موت المؤلف فيبدو أن

 الـذي   هو وحـده   ألنه  خلفائه  ال ينتقل منه بعد موته إلى      شخصي محض للمؤلف نفسه   

 فإن مات لم يكن لخلفائه أن يطلبوا سحب         ,يستطيع أن يقدر األسباب التي تبرر السحب      

بـل  لمالية ولو كـان ذلـك مقا      المصنف بعد أن يكون قد نشر وتعلقت به حقوق الغير ا          

  .1دفعه الخلفاء ألصحاب الحقوق الماليةتعويض ي

ال ال يسمح بانتقال حق سـحب المـصنف إلـى           ي مث         فالقانون الجزائري الحال  

  2.خصي ال يعرف أسباب ممارسته إال للمؤلف نفسهالورثة ألنه حق ش

 ال ينقضي الحق المعنوي بوفاة المؤلف بل ينتقل إلى ورثتـه بعـد وفاتـه                        إذا

 فمن المقرر أن نسبة المصنف إلى المؤلف ال تنتقل إلى الورثة     ,شروط وضوابط معينة  ب

  ويقتصر االنتقال على بعض السلطات األخرى التي تمكـن         ,إلى األبد له وحده   بل تظل   

 األدبية والفنية علـى     الورثة من حراسة تراث مورثهم الفكري والمحافظة على سمعته        

، ومـن جهـة     ه المصلحة العامة  ي قبل وفاته وتقتض   نفسهل الذي ارتضاه المؤلف     الوجه

                                                 
 .420عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص- 1
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لم يقم المؤلف بنشره      ما  المصنف يد من سلطة الورثة في االمتناع عن نشر       ي التق أخرى

  .1قبل وفاته

حقوق الشخصية التـي     الحق المعنوي من     قض بين اعتبار   وجود تنا    وبافتراض       

ض ى الورثة هو الذي دفع بع     ا الحق إل  تنتهي بوفاة صاحبها وبين النص على انتقال هذ       

 ولذلك نرى أن بعضهم يتكلم عن انتقال حراسـة          ,2 المبرر لهذا التناقض   إليجادالفقهاء  

أن استمرار الحق   ب، والبعض يفسر ذلك      الحق في ذاته    انتقال دبي إلى الورثة ال   الحق األ 

 واالعتبـار يكون باستمرار الحق في الـشرف        المعنوي بعد وفاة المؤلف هو أشبه ما      

، فالحق المعنوي يهدف إلى الـدفاع عـن الشخـصية           للذين ال يختفيان تماما مع الفرد     ا

  .3 للمؤلف عبر مصنفهاألدبية

مجـاورة أن يمـارس      وأخيرا يحق للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقـوق ال         :ثالثا 

 صـدر  1973 أفريل   03 حيث أنه بتاريخ     , هذه الحقوق إليه   لانتقا  بعد حقوق المؤلف 

 في بابه الرابع المعنـون بممارسـة حقـوق          إذ,  المتعلق بحقوق المؤلف   73/14أمر  

ماية الحقـوق األدبيـة     وضع هيئة جديدة مهمتها تسير حقوق المؤلف وح       ب  يقر المؤلف

تعوض كل الهيئات المهنية للمؤلفين في تنفيذ العقود بين المتعاملين داخل           و ,والمالية له 

   .4التراب الوطني للجمهورية الجزائرية

 أنـشأ الـديوان     1973 جويليـة    25 المؤرخ في    73/46         وبموجب األمر رقم    

  بغية واإلعالم الموضوع تحت وصاية وزارة الثقافة       ONDAالوطني لحقوق المؤلف    

 فحسب المادة   , لم يكن لهذا األخير ورثة     االحرص على التسيير الجيد لحقوق المؤلف إذ      

لمؤلف من حق نسب المـصنف وحـق        حقوق ا الديوان   يمارس   05- 03 من أمر    26

 مـن القـانون     05، لكن نالحظ من خالل المادة       لم يكن لهذا األخير ورثة     السالمة إن 

ة والمادية للمؤلفين   مهمة السهر على حماية المصالح المعنوي     يتولى  أنه   ألساسي للديوان ا

 مصنفات التراث التقليدي والمصنفات الوطنية الواقعة ضـمن الملـك          و ،وذوي حقوقهم 

                                                 
 .142 محمد حسنين منصور، المرجع السابق، ص- 1
 تاريخ الزيارة .والتشريع المصري) تريبس( المسائل التجارية المتعلقة بالملكية الفكرية، حقوق المؤلف وفقا التفاقية: عبد السند يمامة - 2

07/09/2006  
(http://www.wipo.int/edocs/mdos/arab/ar/wipo_ip_journ_mct_05/wipo_ip_journ_mct_05_4b.doc) 

 .445،446 رمزي رشاد عبد الرحمن الشيخ، المرجع السابق، ص- 3
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 ، وعليـه  ما يحـدده القـانون األساسـي      العام في حدود الهدف االجتماعي وعلى نحو        

 ينص عليها   التي  دور في ممارسة كل حقوق المؤلف       لديوان الوطني لحقوق المؤلف     فل

 يعتبر الديوان حامي لهذه الحقـوق       حيث ,كان لهذا األخير ورثة    لووحتى   03/05أمر  

  .1الدعاوي المتعلقة بذلكثتهم في كل ى جانب المؤلفين ووروله حق التدخل إل

إلجبـار   حـق التـدخل      واإلعالم إلى هذا الحق يكون لوزير الثقافة        باإلضافة :رابعا 

حماية للمصلحة العامة أو إخطار الجهـة القـضائية         عن المصنف   ثة على الكشف    روال

ـ        ، بالكشف اإلذنللحصول على    وق بـل ممـثال     فال يمكن اعتبار الوزير مالكـا للحق

  .2لحة العامة فقطللمص

 يمكن لكل من الموصى لهم والورثة والـديوان الـوطني لحقـوق المؤلـف                     إذ

 إثر  إليهموالحقوق المجاورة ممارسة الحقوق التي كانت للمؤلف بعد وفاته عند انتقالها            

  .وفاته

 أما ما يتعلق بانتقال حقوق الشخصية إلى الورثة فمـن المالحـظ أنـه بوفـاة                     

 مـن   الكن لما كانت حقوق الشخصية ال تعد جـزء        إلى ورثته،   تركته  قل  تنتالشخص  

أجزاء الذمة المالية فإنها ال تنتقل كقاعدة عامة إلى الورثة وال يمكنهم بالتالي مباشرة              

غير أن هناك اسـتثناءا      , المتوفى الدعاوي الخاصة بهذه الحقوق ألنها تتصل بشخص      

 حقـوق   عـن ورثة الحقوق المالية التي تنـشأ       هو أنه تنتقل إلى ال    يرد على هذا المبدأ     

ضرر الشخصي حق مالي في التعويض عن ال       حيث ينشأ إلى جانب الحق       ,الشخصية

 وينتقل هذا الحق في التعويض إلى الورثة باعتباره حقا          الواقع من االعتداء على حقه    

  .3داخال في ذمة المضرور قبل وفاته

ا يفصح عن تسميتها بأنهـا حقـوق لـصيقة           كونها ال تقبل االنتقال فهو م      وأما       

لحقوق تثبت لمجرد ثبوت     إذ أن معنى هذه التسمية ليس فقط كون أن هذه ا           ,بالشخصية

بل يمكن صرفها أيضا إلى أنه متى ثبتت هذه الحقوق للـشخص فإنهـا تظـل                اآلدمية  

  .4لصيقة به وترتبط بكيانه وجودا وعدما
                                                 

  .80ص ، المرجع السابقمالك فائزة ، - 1
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 من أن يوصي بالتـصرف فـي        اإلنسانمنع  ي وجدير بالذكر أنه ليس هناك ما             

ات أو ألحد المعامـل أو       كأن يتبرع بها ألحد المستشفي     ,جثته على نحو معين بعد موته     

 عليـه   اوبناء ، واللوائح والنظام العام واآلداب    على أن ال يخالف ذلك القوانين     الباحثين  

رط عدم  قضي في فرنسا ببطالن شرط ورد في وصية الجدة تعلق فيه وصيتها على ش             

  الشخـصية  الحقـوق  هذا الشرط مساسا بحق من       ج حفيدتها من إسرائيلي معتبرة    زوا

ن قد طالب بـه     عن الضرر ينتقل إلى الورثة إذا كا       إال أن الحق في التعويض       ,للحفيدة

 فال يجوز لورثة أحـد    , 1 وصية ه أو كان قد تحدد بمقتضى اتفاق أو       المضرور قبل وفات  

  .2 جسده بمجرد وفاته دون إذن مسبق منهاألشخاص أن يتصرفوا في أجزاء

هـا لـصاحب     إثبات يعنيلحقوق لصيقة بالشخص مما     كما هو واضح  فإن هذه ا             

 من بعـد   حيث تنقضي بموته وانقضاء شخصيته فال تنتقل كقاعدة عامة  ,غيرهتمعين ال   

داء عليهـا   إال أن هذه الحقوق تستتبع آثارا مالية إذ أن االعت          ،موته بالميراث إلى ورثته   

  .3وكذلك حقا في وقف االعتداء عليهايولد ألصحابها حقا ماليا في التعويض 

 الذي أعتدي على حقوق شخـصيته       المتوفىويالحظ مع ذلك أن أعضاء عائلة              

 لهم الحق بصفتهم هـذه أن       كما ,لهم الحق شخصيا في أن يرفعوا دعوى ضد المعتدى        

إال أن هذا   , ه بسبب اغتصاب الغير السمه المدني      أن يتمسك ب   للمتوفى بما كان    ايتمسكو

حـين  إذ   ،نفس الحق   لهم بل ألن ورثوا عن مورثهم حق شخصيته      التمسك ليس ألنهم    

إنما باعتبارهم أصحاب حقوق خاصـة      وى ال يرفعونها  باعتبارهم ورثة        الدع نيرفعو

  4.بهم شخصيا

 تنتقـل بعـد وفـاة         وعليه فإن كل من الحق المعنوي للمؤلف وحقوق الشخصية            

صاحبها سواء عن طريق الوصية أو الميراث أو بمقتـضى هيئـات تنـشئها الدولـة                

 حتى ولو كانت طريقة االنتقال تختلف  بين كل من حقوق الشخـصية              ,خصيصا لذلك 

  .والحق المعنوي للمؤلف وكذلك في نوعية الحق القابل لالنتقال

           
                                                 

 .45علي حسن نجيدة، المرجع السابق، ص- 1
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   لزمانياالعنصر : المبحث الثاني
  
 يمثل لحظة مهمة في     إذمية بالغة في تحديد معالم بعض الحقوق               إن للوقت أه    

 ,و ما يتعلق بمدة حماية كل منهما       أ الحقينكل من    سواء ما يتعلق ببداية نشأة       ,هاتحديد

على أساس أن ذلك يمكن من تحديد بعض العناصر المشتركة بين كـل مـن الحـق                 

  المعنوي للمؤلف والحقوق الشخصية 

  

  من حيث نشأة الحقين: لمطلب األولا
  
 من أمر   21إذا كان صحيحا وحسب ما ذهب إليه المشرع الجزائري في المادة                   

 فـإن مـسيرة الحـق       ،ماديـة  وأخرى من أن المؤلف يتمتع بحقوق معنوية        03-05

، حيث ال يوجدان في     تختلف عن مسيرة الحق المالي     حسب المنطق والقانون  المعنوي  

 المـصنف وقبـل أن يقـرر        تأليفففي مرحلة   , ال يختفيان في آن واحد    وقت واحد و  

المؤلف استغالله ماليا يظل الحق المالي مكنة من مكنات حق المؤلف، في حين الحق              

 ومن ثم فإن حق المؤلف      ,خطة قلم أو إفصاح عن خطة مبدئية      أول  المعنوي يوجد منذ    

  .1رلمؤلف لحقه في النشال يتجه إلى عالم القيم االقتصادية إال باستعمال ا

نف التي يكتـسب            وقرار المؤلف بنشر مصنفه يعتبر بمثابة شهادة ميالد للمص        

 الذهني صـفة    اإلنتاج، ويكتسب ذات     الذهني صفة المؤلف   اإلنتاج بموجبها المبدع في  

 وتكتسب هاتان الصفتان بمجرد تقرير النشر وظهور المصنف إلـى العـالم             ,المصنف

 لـذلك   ,ليا آخـر  مادي محسوس دون أن  يتطلب اكتسابهما إجراء شك        الخارجي بشكل   

يشترط ظهور الفكرة إلى عالم الوجود لتكون جديرة بإسباغ  الحماية القانونية عليهـا،              

 يوضـح   ال بد أن   وجودها في ذهن المؤلف إذ       يصعب قبل ذلك إقامة الدليل على     حيث  

,   تى يكون جديرا بالحمايـة     خارجيا ح   ويتخذ مظهرا   الذهني في شكل محسوس    اإلنتاج

ومن الصعوبات العملية التي تعترض ممارسة هذا الحق تحديد المعيار الذي يمكن على             

                                                 
  .61 عبد اهللا مبروك النجار، المرجع السابق، ص- 1
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 إذ تكمن صعوبة ذلك في كون المؤلف يتمتع بالـسلطة           , المصنف اكتمالضوئه معرفة   

 ومن أهم المعـايير  , المصنف ومن ثم تقدير صالحيته للنشر    اكتمال  تقرير التقديرية في 

 المصنف معيـار التوقيـع بالنـسبة        اكتمال اقترحها فقهاء الملكية الفكرية لتحديد       التي

للمصنفات الفنية، والصالحية للطباعة في المصنفات المطبوعة، إذ  يمكن من خـالل             

 ومعيار تسليم المـصنف     ،هذين التصرفين معرفة قصد المؤلف باعتبار مصنفه مكتمال       

 اعترافومعيار   ,م دليال على انتقال ملكية المصنف     إلى الناشر أو العميل باعتبار التسلي     

 وكـذا   ,المؤلف أن مصنفه قد أصبح أهال للنشر وأنه قد تخلى عنه للناشر أو العميـل              

معيار ترك ذلك لتقدير ظروف الحال التي يستخلصها القضاء لمعرفـة مـا إذا كـان                

ـ              ر أو  المؤلف قد قصد نقل ملكية المصنف ووضعه بصفة نهائية تحت تـصرف الناش

   .1العميل

         كقاعدة عامة حينما يقوم المؤلف بنشر مصنفه فـي المجتمـع فـإن حقوقـه               

وال يشترط للنـشر    ,  يقع على أي منها    اعتداءالمعنوية تتكون ويصبح من حقه دفع كل        

 معينة كما ال يشترط طريقة خاصة لهذا النشر مادام المـصنف            مكان معين أو ظروف   

  .2يمكن أن يصل للجمهور

       وقبل أن يقرر المؤلف نشر مصنفه ال سبيل ألحد على هذا المصنف ألنه لـم                

 عليه إذ في الحجز     ا المؤلف أن يحجزو   دائنومصنف تام الخلقة وال يستطيع      يولد بعد ك  

ابة شهادة مـيالد للمـصنف   وتقرير النشر هو بمث , غام للمؤلف على النشر كما قدمنا     إر

ترتب عليه سـائر الحقـوق المعنويـة        المصنف وت الوقت يوجد   ن ذلك   حيث اعتبارا م  

هو  والمؤلف   إنتاجه يكتمل   أنوال يمكن نشر المصنف إال بعد       , 3حقوق المالية وجميع ال 

 ,نف وهو وحده أيضا الذي يقرر نـشره        الذي يقرر الموعد الذي يكتمل فيه المص       وحده

هـذا    يأتي حق المؤلف في إيـصال      المصنف ويعلن المؤلف عن ذلك      وعندما يكتمل   

 ومن المالحظ أن المؤلف هـو  ,ألداء العلنيطريق النشر أو ا  ب المصنف للجمهور سواء  

هو الذي يقرر نشره وتقديمه للجمهور ولـه        و المصنف   اكتمالالذي يقرر لحظة     الوحيد

                                                 
 .94،95 نواف آنعان، المرجع السابق، ص- 1
 .41بو اليزيد علي المتيت، المرجع السابق، صأ- 2
 .410عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص- 3
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جهـوده الفكـري وبـأن      م ينازعه ب  أن فال يستطيع أحد     ,في ذلك سلطة تقديرية مطلقة    

ـ       مكان وض مصنفه اكتمل وأصبح باإل    ب عه في متناول الجمهور وتحديد الموعد المناس

  .1لذلك

 المؤلف يكتسب حقه المعنوي نتيجة قيامه بنسخ أفكاره وآرائـه مـن خـالل                     إذا

 وطبيعة األمور تـرفض     ، ولهذا فإن المنطق   تسجيله باسمه  رسميا و  إيداعهمصنف يتم   

الرغبة التـي يبـديها     و تقرير نشره    فشهادة ميالد المصنف هي   , 2القيام ببيع هذا الحق     

 بصفة عامة وحقـوق الشخـصية       اإلنسان أما شهادة ميالد     ,المؤلف بعد اكتمال مصنفه   

 رأينا القاعدة التي تقـضي      أنوقد سبق   , صة فهي التي تكتسب بثبوت اآلدمية     بصفة خا 

، وقـد أمعـن      بتمام والدته حيا وتنتهي بوفاتـه       تبدأ في نظر القانون    اإلنسانن حياة   أب

قبل الوالدة ومن ذلـك       لها ببعض اآلثار حتى بعد الوفاة أو       معترفاحمايتها  القانون في   

ئفة من القيم المعنويـة     هناك طا أن  أي  , 3اإلجهاضالموتى وتحريم   حرمة  حظر انتهاك   

د  وترتبط به ارتباطا وثيقا حيث تثبت له بمجر        اإلنسان من شخصية    أصلها التي تستمد 

هذه المثابة الحقوق التـي تتـيح لإلنـسان         هي ب وجوده باعتبارها مقومات شخصيته، و    

 بدنية وفكرية لتكفل في ذات الوقـت        ه وبكل ما تنطوي عليه ذاته من قوى       االنتفاع بنفس 

أي أنها حقوق تثبت للشخص     , 4وحمايته في مواجهة الغير والسلطة    االعتراف بوجوده   

الشخـصية   الحقوق اللصيقة ب   أنبمعنى  , 5 عنها  ال غنى  إذكونه إنسانا   وده و بمجرد وج 

طبيعية ألنها  لذا تسمى بالحقوق ال   المستمدة من طبيعة الشخص كإنسان      هي تلك الحقوق    

  6.تولد معه وتموت معه

في العصور القديمـة لـم يكـن        قصد بالشخص الطبيعي اإلنسان ذاته حيث               وي

للرقيق شخصية قانونية لقصرها على األحرار وكذلك الشأن بالنسبة للجماد والحيـوان            

 حيا وتنتهي بموته حـسب  اإلنسان وتبدأ الشخصية الطبيعية بميالد     ا شخصية، مس له فلي

 نفس المادة أن الجنين يتمتع بالحقوق        وتضيفالجزائري   من القانون المدني     25المادة  

                                                 
 .31 يوسف أحمد النوافلة، المرجع السابق، ص- 1
 .198 عامر محمود الكسواني، المرجع السابق، ص- 2
 .176أحمد سالمة، المرجع السابق، ص- 3
 .101 محمد حسنين، المرجع السابق، ص- 4
 .178فيق حسن فرج، المرجع السابق، ص تو- 5
 .46 سليمان بوذياب، المرجع السابق، ص- 6
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 بـبعض   أمـه حيا، فالقانون يعترف للحمل أي الجنين في بطن          المدنية بشرط أن يولد   

ية ومتى توفرت شروط قيام الشخصية الطبيعية       الحقوق كحق النسب والميراث والوص    

، ويتم إثبات الـوالدة والوفـاة       ى مدى حياته فال تنتهي إال بموته       عل اإلنساناحتفظ بها   

 بكل الطرق ألنهـا  إثباتها وعند إغفال القيد يمكن سجالت المدنية المعدة لهذا الغرض  بال

  1.وقائع مادية

شخصية اإلنسان بتمام   تبدأ  "  : على أنه  ن القانو  نفس  من 50         كما نصت المادة    

 بنظرية مؤداهـا أن حيـاة       أخذي ثم أن غالبية الفقه الجنائي       ,"والدته حيا وتنتهي بموته   

 األطبـاء عنـد     ةمـسؤولي قصد تحديد   تبدأ ببداية آالم الوضع عند األم، وذلك        اإلنسان  

 يعتبر إنـسانا حيـا       الجنين أنإهمالهم إهماال جسيما في إجراء عمليات الوالدة باعتبار         

   2.أثناء عمليات الوالدة

يشبه حقوق الشخصية من حيث نشأة الحق        للمؤلف وعليه فإن الحق المعنوي             

ذاته حيث أن ميالد المصنف يشبه ميالد اإلنسان فاألول يولد عندما يقرر المؤلف نشره              

والدة الذي أراده اهللا    وبالتالي إخراجه إلى الجمهور واإلنسان يولد بعد أن يصل مولد ال          

  .   لإلنسان فكل من مولد المصنف واإلنسان يمثالن لحظة هامة في نشأة كال الحقين 

  
  من حيث مدة حمايتها : المطلب الثاني

  
يض عنـه ال              من المبادئ القانونية في العديد من البلدان أن الحق الذي ال تعو           

 ظهـر   حيـث  ؤلف دون حماية مدة طويلة     حق الم   ولقد ترك  ,3يعتبر حقا على اإلطالق   

 أمكن بها طبع اآلالف من       وجه التحديد بعد اختراع المطبعة التي      حقه في الحماية على   

ن كـا الذي   إلى غير المؤلف     غير أن جل األرباح كانت تذهب      ,النسخ للمصنف الواحد  

 كما عرف   , رغم أمله في الحصول على ربح مادي من عمله الفكري          حقه نهبا مشاعا،  

لنصف الثاني من القرن التاسع عشر اشتداد الحركة الدولية التي تطالب بحماية حـق              ا

                                                 
 .154،155 هجيرة دنوني، بن الشيخ الحسين، المرجع السابق، ص- 1
 .218 إسحاق إبراهيم منصور، المرجع السابق، ص- 2
أيلول ( ،نشرة حقوق الملكية لليونسكو  دون ترجمة،."تدامةاستمرار القرصنة وآثارها على اإلبداع والثقافة والتنمية المس" داريل بانثيير، - 3
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المؤلف في مختلف مجاالت اإلنتاج الفكري نتيجة ثمار الثورة التكنولوجية حيـث زاد             

تحت ضـغط هـذه     و ,من ذيوع المصنفات األدبية والفنية والعلمية وتداولها بين الدول        

 للخطـاب   نتيجة األثر الفعال  هم جمعية للكتاب     أ 1878الظروف تأسست بباريس سنة     

نشاء تنظيم يعنـى بحقـوق      إلالذي ألقاه فيكتور هيجو في الحفل الختامي لهذا المؤتمر          

عتـداء عليهـا     وإذا كان القانون يحمي األموال واألشـخاص مـن اال          ,1المؤلفين دوليا 

ـ           بتعويض المتضرر على     راء ما أصابه من ضرر فهو يشمل بحمايته المؤلف مـن ج

ؤلف يتسبب في ضرر غير مادي      االعتداء على حقوق الم   ف ,االعتداء على حقوقه األدبية   

كأن يقوم المؤلف بنـشر كتـاب        إلى جانب ما يلحقه من ضرر مادي         شخصيتهيصيب  

 تنطوي على تعديالت فيه تـسيء       ,ويقوم الغير بنشره بصورة مشوهة    وضوعه  ابتكر م 

فس الكتاب الذي نشره منافسة غير مـشروعة        إلى سمعة المؤلف األدبية من ناحية وتنا      

 ألن ما نشره الغير يحمل اسم الكتاب األول واسم مؤلفه وال شك أن ما               ,من ناحية ثانية  

إلـى  عمد الناشـر    ما  سيما إذا   ال, قام به الغير يؤدي إلى ضرر مادي يصيب المؤلف        

تعـديل   المصنف وإلى ضرر أدبي يلحق بالمؤلف لما انطوى عليه ال تخفيض سعر نسخ  

   2.والتشويه من مساس بسمعته

يعا يعـم             إن مؤلفي المصنفات األدبية والفنية والعلمية يؤدون دورا فكريا رف         

ويؤثر على نمو جـوهره فـي       زمن  ويضرب بجذوره في ال   نفعه على البشرية جمعاء     

 تكريما  من للمؤلف أكبر قدر من الحماية ليس       تض ومن ثم فإن الدولة    طور الحضارة، ت

، وتبرز أهمية حماية اإلنتاج     حسب بل مراعاة لخير المجتمع أيضا     لمجهوده الشخصي ف  

باع احتياجاته الثقافية   الفكري بشكل واضح من حيث كون اإلنسان يسعى بطبعه إلى إش          

إنسان هـو أسـمى    ومن هنا فإن االزدهار الفكري لكل    ,بع احتياجاته المادية  ش أن ي  بعد

حق أهمية هذه الحماية من ناحية أخرى من حيث كون          كما تبرز    ،مظاهر تحقيق الذات  

 الـذي لـه حريـة التفكيـر          ية لإلنسان على إبداعه الذهني من الحقوق األساس     المؤلف  

 دون أن يكون ألحد الحق في توجيه هذا التفكير أو االعتراض عليـه مـادام                واإلبداع

                                                 
 ، 2004-2003دون دار نشر،: دون طبعة، الجزائر. "بية والفنية والصناعيةالملكية األد"  إلى الملكية الفكريةلالمدخ فاضلي إدريس، - 1

 .57-55ص
  . الموقع السابق، سهيل حسن الفتالوي، الوسائل القانونية لحماية حق المؤلف- 2
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ية على المؤلفين    ويجب أن يضفي المشرع الحما     ,1مل في حدود النظام العام واآلداب     يع

القيام بأعمالهم الذهنية وتقديم مصنفاتهم إلى الجماعة وهم على درجة          من  حتى يمكنهم   

عـالوة علـى أن      ،تكون بعيدة عن االعتداء والتـشويه     كبيرة من التأكد بأن أعمالهم س     

وقد ظل القضاء    ،أعمالهم حتى يندفع الجميع إلى العمل والبذل      المجتمع سيقدم لهم جزاء     

 يحمي المؤلفين على أساس مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة لعدم وجود            في مصر 

,      2نص في التشريع أو في المصادر األخرى التي تليه إلى أن أصدر المـشرع قانونـه               

يشترط لكي يكون حق المؤلف جديرا بالحماية شرطان جوهريان أولهما أن يكون            حيث  

ويضيف  قد أتى بخلق جديد في عالم الفكر         لف إذ يجب أن يكون المؤ     ,المصنف مبتكرا 

به قدرا جديدا إلى ما هو معروف من قبل على أنه ال يشترط أن تكون الفكرة الجديـدة           

 اوثانيهم , كل فكرة وإن صغرت تستوجب الحماية       ألن كبيرة القيمة أو ذات أهمية بالغة     

   3. حيز الوجود أي تبدو في شكل مادييقضي بأن تخرج الفكرة إلى

 الخاص بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة      10-97من أمر    03       ثم أن المادة      

 الحقوق المقررة فيه لكل صاحب إبداع أصلي لمصنف أدبي أو فني،            مفي الجزائر يعم  

كمـا أن     ،درجة استحقاقه ووجهتـه   ه و وتمنح له الحماية مهما كان نوعه ونمط تعبير       

سواء نـشر   أصحاب الحقوق الوطنية واألجانب       منه وما بعدها ال تميز بين      145المادة

 منه تسمحان لمالـك الحـق       158-157 وأن المادتين    ,المؤلف داخل الوطن أو خارجه    

المحمي بتقديم شكواه أمام الجهات القضائية المختصة بغض النظر عـن جنـسيته أو              

 ألن حقوق التأليف تعد حقوقا مدنية تمارس من طـرف           ,النشر األساسي لإلنتاج   مكان

  4.الوطنيين واألجانب على قدم المساواة دون تمييز

           هذا ما يتعلق بحماية الحق المعنوي للمؤلف أما حماية المقومات المعنويـة            

 ال تقل إن لم تزد في األهمية عن المقومات الماديـة             فإنها   للشخص كالشرف والكرامة  

                                                 
 .07نواف آنعان، المرجع السابق، ص- 1
 .عبد الرشيد مأمون، الموقع السابق- 2
 .519البدوي عبد المنعم، المرجع السابق، ص- 3
 .8 زروتي الطيب، المرجع السابق، ص- 4
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ة احترام هذه المقومات عن      ولذلك استقرت القوانين في معظم الدول على كفال        ,لإلنسان

  1.الحقوق في سبيل تحقيق هذه الغايةطريق رصد العديد من 

  والحقيقة أنه ال تعارض بين الطابع غير المالي لحقوق الشخصية وبين استحقاق                 

 هذه الحقوق غيـر     باعتبار أن اإلنسان الذي اعتدى على حق من حقوقه تعويضا نقديا          

 التي تتميـز مـن حيـث        , الذي ينطبق على الحقوق المالية      للمبدأ العام  تخضع المالية  

 لدائني الشخص توقيع الحجز     نكف فيها وبأنه يم   األصل بأنه يجوز لصاحبها أن يتصر     

 فضال على أنها من حيث األصل عرضة للتقادم المـسقط أو المكـسب حـسب                ,عليها

و المالزمة لها    فمعنى الطابع غير المالي لحقوق اإلنسان اللصيقة بشخصيته أ         ،األحوال

أنها ال تعتبر عنصرا من عناصر ذمته المالية على أنه لما كان اعتداء أي شخص من                

كما في حالة انتحـال      ا مالي االغير على حق من حقوق الشخصية قد يرتب عليه تعويض         

 ال جدال في جواز المطالبة بالتعويض عن كل ضرر مالي فإنه ال             وبما أنه  ,الغير اسمه 

 علـى حـق مـن الحقـوق اللـصيقة           ادلة في جواز مطالبة المعتدى     للمج سبيل أصال 

ولما كان الراجح فـي      ، جراء ذلك من ضرر مالي     ي عما لحقه  بشخصيته بتعويض مال  

الفقه أن الضرر األدبي يجوز التعويض عنه بحيث ال يمكن أن يثور خالف في جـواز   

ي جـواز مطالبـة     ف بالتالي ف   فإنه ال خال   ,المطالبة بتعويض نقدي عن الضرر األدبي     

 على حق من الحقوق اللصيقة بشخصيته عما لحقه من ضرر أدبي من جـراء              المعتدى

   2.اعتداء الغير على حقه هذا

 الشخصية أنه ال يجـوز للـشخص أن          ويترتب على كون االسم حق من حقوق           

 م كما أن االسم ال يسقط عن صاحبه بعد,زل لغيره عن اسمه وال أن يتصرف له فيهيتنا

 ,3استعماله مهما طالت المدة ألن الحقوق المالية وحدها هي التي تقبل التصرف فيهـا             

فيجوز لصاحب االسم أن يستخدمه في كل مظاهر نشاطه أسوة بأي حـق آخـر مـن                 

حقوق الشخصية ومن ثم يكون له أن يطلب إلى القضاء حماية اسمه ضد من ينازعـه                

 فلكل من نازعه الغير في اسـتعمال         ,في استعماله بال مبرر وضد من ينتحله دون حق        

                                                 
 . 54 نبيل إبراهيم سعد، المرجع السابق، ص- 1
  .121 عصام أنور سليم، المرجع السابق، ص- 2
 .178د وحيد سوار الدين، المرجع السابق، صمحم- 3
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يطلب وقف هـذا االعتـداء مـع        أن  اسمه بال مبرر ومن انتحل الغير اسمه دون حق          

  ونخلص من هذا أن حماية الحق فـي االسـم          ,التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر      

مقتضاها أن يعترف لصاحب االسم بحقه في اسـتعمال         تتأتى بطريقتين أحدهما إيجابية     

  1.قوامها استبعاد كل شخص آخر من االنتفاع باالسمثانية سلبية وال, اسمه

 والواقع أن الكثرة الغالبة من حقوق الشخصية التي ننكر عليها وصـف الحـق                   

 فطالما لم يقع اعتداء على الجسم       ,بالمعنى الدقيق ال وجود لها قبل وقوع االعتداء عليها        

 حق في سالمة الجـسم أوفـي        د يوجد بع  أو الشرف أو السمعة أو السرية أو الحرية ال        

ـ           ,الشرف أو في الحرية    داء  إنما ينشأ بعد االعتداء عليها وهذا الحق مصدره فعل االعت

 ال شـك أن     و ,2 عن خطئه المتمثل في هذا االعتداء      غير المشروع ومسؤولية المعتدي   

 القانون يحمي كل هذه الحقوق حماية مشددة فمن ناحية يلزم كل مـن يعتـدي عليهـا                

يـع   يقـرر توق   بل بهذا الجزاء المدني     -غالبا- ومن ناحية أخرى ال يكتفي     ,بالتعويض

تصفحنا قانون العقوبات رأينا ما يسمى بجرائم       ما  إذا  ف, عقوبة جنائية على هذا المعتدي    

أن هذه الحقوق ال تهم     أكد   المشرع   ألنأساسا إلى حماية هذه الحقوق      الهادفة  األشخاص  

  3. كذلكجتمعصاحبها فقط بل تهم الم

بحقوق الشخصية في أن المساس بأي حـق         للمؤلف   يلتقي الحق المعنوي              إذا

 وفي نفس الوقـت تـشكل       ,هذه الحقوق تشكل جريمة جنائية يعاقب عليها القانون       من  

 لحقه مـن ضـرر جـراء         يكون قد    جريمة مدنية تستوجب التعويض للمضرور عما     

 كما أن مدة حماية كال      , الشخصية هدبية أو حقوق  االعتداء على حق من حقوقه سواء األ      

  .الحقين مطلقة ودائمة 

من الجدير بالذكر أن القوانين الوطنية واالتفاقيات الدولية في مجال الحماية لم                    و

أكثر ال بد من     إلى مسألتين أو  لحماية حقوق المؤلف وإنما أشارت      تحدد شروطا معينة    

ويمكن تلخيص هـاتين     ,أم ال كان العمل يستوجب الحماية     مراعاتها عند تقرير فيما إذا      

 ،م التعبير عن ذلك بأية وسيلة من الوسائل        ت  وأنه قد  أصيالالنقطتين في أن يكون العمل      

                                                 
  .30 ص.مذآرات في نظرية الحق عبد الحي حجازي، - 1
 .455حسن آيرة، المرجع السابق، ص- 2

 .175أحمد سالمة، المخل لدراسة القانون، ص3-
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 هنا ليست للفكرة المجردة وإنما لطريقة أو أسلوب التعبير عن تلك الفكـرة              ألن الحماية 

 إال أن كال منهما     ,بة أو التعبير عنه   لكتاناول شخصان أو أكثر ذات الموضوع با       يت إذ قد 

 بأسلوبه وبطريقته وبشكل مختلف عن اآلخر فيوفر القانون عند ذلك الحماية            يعبر عنه 

 أما إذا عبر الشخص عن العمل ذاته بنفس الطريقة واألسـلوب فهنـا ال               ,لكال العملين 

 لحق المؤلف ال  فمن المستقر فقها وقضاء أن األحكام القانونية ,1يعتبر ذلك العمل محميا   

 تحمي الطريقة التي تم بها التعبيـر عـن          لكنهاتتضمن حماية قانونية للفكرة المجردة      

يتـداولها   يجوز دائما ألي شخص أن ينقلهـا و         ومعنى ذلك أن األفكار المجردة     ,الفكرة

دون أن تطبع فعلته بمخالفة القانون طالما تناولها بأسلوب مبتكر وأضفى عليها طابعـه              

فرغت وتجسدت في وسيلة من وسائل التعبيـر        أبمعنى أدق أن الفكرة إذا      و ،خصيالش

 أصبحت الطريقة أو الصورة التي تم التعبير بها عن هـذه            اإلبداعمصحوبة بقدر من    

 يتعلق بالنتاج ولـيس  اية األعمال التي يغطيها اتفاق برن   حم ألن ،2الفكرة محال للحماية  

    3. األفكار واإلجراءاتردمج

 تبرزهـا   اهنـري ديبـو   عنها   قال   أبدية,  الواقع يبدو الحق األدبي حقا أبديا       ففي      

ديمومة المصنف الذي يبقى بعد انتهاء مدة احتكاره ويستمر أبدا حامال التعبيـر عـن               

 أن يترك مصنف فكري أيـا كانـت      رالمشاع ومن ثم يعد مما يصدم       ,شخصية المؤلف 

مختلف أشكال التشويه أو أن يختفي ذكر        عرضة ل  إنشائهالمدة الزمنية التي انقضت منذ      

حيث تلتصق الحقوق األدبية بشخصية صاحبها      , 4ت به عبقريته  الذي جاد اسم الشخص   

 وتعد مكنة الحـق     ,وبتحديد مضمونها في مكنات يخولها له قانون حماية حقوق المؤلف         

, 5نات األساسية لحقوق المؤلف األدبية وحـده      فع االعتداء على  المصنف من المك      في د 

ومقتضى ذلك أن المؤلف حر في أن يجيز لمن شاء نشر مصنفه وأن يمنعه عمن يشاء                

ذلك مانعا له من     وأن يسكت عن االعتداء على حقه إذا وقع من شخص دون أن يعتبر            

                                                 
       .الموقع السابق ،بسام التلهوني 1-
  .137فاروق علي الحفناوي، المرجع السابق، ص- 2-

ترجمة أحمد عبد . السياسات حقوق الملكية الفكرية منظمة التجارة العالمية والدول النامية اتفاق التربس وخياراتآوريا، . س م آارلو- 3
 .29دار المريخ، دون سنة طبع، ص: ، السعودية1الخالق، مراجعة أحمد يوسف الشحات، ط

 .57 آلود آولومبيه، المرجع السابق، ص- 4
 .40، ص2004دار الجامعية الجديدة للنشر، : دون طبعة، مصر. ول المصنفات عبراألنترنت مشكالت وحلولتدا أسامة أحمد بدر، - 5
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 فمن حق المؤلف منع التعديل والتحوير على مـصنفه          ,1مباشرة حقه في دفع االعتداء    

  2.وعدم المساس بمحتوياته

ي الجزائر يقوم الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجـاورة بحمايـة            وف        

 ,الحقوق المعنوية والمادية للمؤلفين أو ذويهم بعد وفاتهم واإلدارة الجماعيـة لحقـوقهم            

بمتابعة استغالل مؤلفاتهم وحفظ مؤلفات التراث الثقافي التقليدي والمؤلفات الواقعة فـي            

قية النشاط الثقافي بتشجيع اإلبداع ويمارس عمليات الحمايـة          وكذا تر  ,تعداد الملك العام  

  3.االجتماعية لفائدة المؤلفين المنخرطين فيه

  ومما ال شك فيه أن ضمان أي حماية يبسطها القانون ألي حق من الحقوق تجـد                    

سندها بل دعامتها األساسية في سبل وإجراءات فض أي منازعة قد تثار بـشأن هـذا                

 كانت إجراءات فض المنازعات من اليسير بما كان كلمـا تمتـع الحـق                فكلما ,الحق

ائيـة أو   بالحماية المطلوبة وغني عن البيان أن الحماية القانونية إما أن تكون حماية جن            

 أن المشرع ارتأى في االعتداء على الحق المـراد حمايتـه            فأما األولى فمعناها   ،مدنية

 حقوق المؤلف  وهي في    ,لعقابي لهذه الجريمة  جريمة قنن لها نص التجريم وكذا النص ا       

حيث أنه   ،جريمة القتل أو القذف أو اإلجهاض      في حقوق الشخصية إما      و جريمة التقليد 

وعليـه   ,وفي التمتع بالحقوق الملحقة بذلك    يات األمور حق اإلنسان في الحياة       من بديه 

غيـره بـدون   في العالم على عقوبات مشددة لمن يقتـل      قوانين العقوبات    معظمنصت  

ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه     (كذلك ما نص عليه القران الكريم في اآلية         هو   و ,4حق

 على التوالي بأنـه يعاقـب       -263-262-261 تنص المواد    كما  , 5 )جهنم خالدا فيها  

ـ        (,)...عدام كل من ارتكب جريمة قتل     باإل ان ويعاقب باعتباره قاتال كل مجرم مهمـا ك

, ) أو تلـى جنايـة أخـرى          القتل باإلعدام إذا سبق صاحب     علىويعاقب  ( ,)...وصفه

كمـا  ، 6 299- مكرر298من يقذف غيره في المواد     المشرع على عقوبة      نص وكذلك

                                                 
دار الفكر الجامعي، : دون طبعة، اإلسكندرية، مصر. حماية الملكية الفكرية و أحكام الرقابة على المصنفات الفنيةعبد الحميد المنشاوي، - 1

  .32، ص2002
 .267، ص2004دار المطبوعات الجامعية، :  دون طبعة، إسكندرية، مصر.يط في حماية حقوق الملكية الفكريةالوسعبد الوهاب عرفة، - 2
 .حكيم توصار، الموقع السابق- 3
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 حماية الحريـة    اإلسالميةوأحكام الشريعة   ير والقوانين الداخلية والدولية     أوجبت الدسات 

شروعية في الجـرائم     الم مبدأالشخصية بقواعد عملية وضمانات قضائية أهمها تطبيق        

فمعنى أنه رتب على العدول على الحق المـراد         ) حماية مدنية (وأما الثانية    ,والعقوبات

التهديدية  ومن إيقاع الغرامات     ,حمايته الجزاءات المدنية من اإللزام بتنفيذ االلتزام عينا       

  وأخيرا في التعويـضات , كان ذلك متضمنا في التشريع الوطني  والحبس في الدين متى   

  .قررها النظام التشريعيلتي يالمدنية ا

لـذلك فـإن      بـه   وجدير بالذكر أن لكل نوع من أنواع الحماية إجراءاته الخاصة             

خاذها أو آليات فض تلـك      ضمان فاعلية إجراءات الحماية يقتضي البحث عن آليات ات        

  1.المنازعات

من انتـشارها   دحال تية  األدبية والفنية ذات صفة دول        ومن المعلوم أن المؤلفات  

حتى تكون  صاحب الحق أن يوزع إنتاجه عالميا       الحدود السياسية حاليا بل من مصلحة       

حمائية  شرط أن تتخذ الدول األجنبية إجراءات     , ة المعنوية واالقتصادية أعم وأهم    الفائد

األجانب وهنا تتنوع األحكام المقررة فـي مختلـف         ين  فعالة للحفاظ على حقوق المؤلف    

  .نظمة الوطنيةاأل

ل المـستهلكة   الـدو إال أن   الدول المنتجة حريصة على حماية حقوق مؤلفيها                ف

لفات األجنبية وتسويقها بكـل      مصلحتها إعادة إنتاج المؤ    تتجاهل هذه المسألة لذلك فمن    

 لما له من أهمية التنسيق بـين مختلـف      تفاقيإلاوبهذا تقرر اللجوء إلى القانون       ،حرية

 قلة من الدول لم تنظم لالتفاقيات الدولية أو ليس لها تشريع متكامـل              غير أن  ,األنظمة

  .في هذا الشأن

     وعليه نخلص من هذا العرض بأنه لكل من الحق المعنـوي للمؤلـف وحقـوق               

الشخصية حماية خاصة به يقررها القانون الداخلي أو الدولي سواء أكانت هذه الحماية             

  .ية تتطلب التعويضجزائية تتطلب العقاب أو مدن

                                                 
 . الموقع السابق.قضايا مختارة في مجال الملكية الفكرية حسن جمعي، - 1
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يمكن القول في نهاية الدراسة أن الحق المعنوي من ناحية أولى يختلف عن حقوق    

الشخصية من حيث أن األول يعتبر سلطة يمنحها القانون للمؤلف بهدف ممارسة 

لإلنسان باعتبارها مقومات هي في واقع األمر تختلف عن القيم التي تثبت و ,حقوقه

ي الوجود زمانيا من حقوق أسبق ف) نوي الحق المع(، إضافة إلى أن األول شخصيته

فمحل الحق الحق إذ ليس نفسه في كال الحقين  يشمل االختالف محل كما، الشخصية

 ,المعنوي للمؤلف منفصل عن صاحبه بينما محل حقوق الشخصية مدمج في صاحبها

  .عة القانونية أو مفهوم الحق ذاتهوسبب ذلك يعود إلى االختالف في الطبي
لشخصية لحق المعنوي للمؤلف أربعة حقوق فرعية في حين أن حقوق اكذلك ل     

 كذلك إلى نوعية الحق في حد ذاته ، ثم أن االختالف يصلمجموعة متزايدة من الحقوق

  خاصة دون أن ننسى بأن الحق المعنوي للمؤلف تنظمه على المستوى الداخلي نصوص

، أما حقوق الشخصية فعلى وليةوعلى المستوى الدولي مجموعة من االتفاقيات الد

 وعلى المستوى الدولي لقانون المدني والقانون الجنائيالمستوى الداخلي تنظمها قواعد ا

  .ا اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسانينظمه

 الحق المعنوي يلتقي في عدة أوجه مع حقوق الشخصية ن فإ     ومن ناحية أخرى

 يعد حقا مطلقا وأن كالهما، شخصية سمعة وشرف ال يهدف إلى حماهماأهما أن كال

غير و وهي حقوق غير قابلة للنزول عنها أو التصرف فيها ,ولصيقا بشخص صاحبه

  . إلى الورثة كأصل عاملقابلة للحجز عليها وال تتقادم وال تنتق

مكن أن يمثال  وتبعا لذلك فإن كل من الحق المعنوي للمؤلف وحقوق الشخصية ال ي    

إضافة إلى أن مثول القاصر أمام القضاء دفاعا عن حقوقه سواء في ، محال لعقد التنازل

 يتم إال بحضور الممثل الشرعي الحق المعنوي للمؤلف أو حقوق الشخصية ال يمكن أن

 صاحب الحق المعنوي هو المؤلف وصاحب حقوق الشخصية هو اإلنسان كما أن، له

 أنه واستثناءا على  ذلك  ينتقل  إال,الوحيدان من حقوقهما حال حياتهماوهما المستفيدان 

الحق المعنوي للمؤلف وحقوق الشخصية إلى الورثة في بعض الجوانب دون البعض 

 سواء بطريق الوصية أو الميراث أو غير ذلك من طرق االنتقال إلى الخلف ,األخر

 وكذا ,العام مع األخذ بعين االعتبار أن الحق المعنوي للمؤلف ينشأ بميالد المصنف
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وجدير بالذكر , بميالد اإلنسان حيا وحتى قبل ذلكاألمر في حقوق الشخصية التي تنشأ 

  . الحقين يتطلب حماية إجرائية جزائية ومدنية في آن واحدأن كال

  :التاليةوعليه نخلص إلى النتائج 

  . يختلف من حيث تعريفه عن حقوق الشخصية للمؤلفأن الحق المعنوي -

  . حقوق الشخصية سابق في وجوده عنهأن -

  . هو المصنف ومحل حقوق الشخصية هو الشخص الطبيعيمحله -

 يختلف عن وصف حقوق الشخصية بسبب االختالف في الطبيعة هأن وصف -

  .القانونية لألول واالختالف في المفهوم بالنسبة للثاني

 يحتوي على أربعة أنواع فرعية في حين أن حقوق الشخصية مجموعة هأن -

  .حقوقمتزايدة من ال

  .عن مصادر حقوق الشخصيةمصادره  اختالف -

أن التنظيم القانوني لكال الحقين يختلف عن التنظيم القانوني لآلخر  سواء على  -

  .المستوى الداخلي أو الدولي

  . يهدف إلى حماية سمعة وشرف الشخصكالهما -

  .)لهما نفس الخصائص(قا بشخص صاحبه  يعد حقا مطلقا ولصيكالهما -

  . يمكن أن يكونا محال لعقد تنازل الكالهما -

  . في القاصر الماثل أمام القضاء حضور ممثله الشرعي أو القانونياشتراطهما -

 .اإلنسان هو صاحب الحق في كال الحقين -

الشخص صاحب الحق يستفيد من حقوقه حال حياته وينتقل إلى ورثته بعد  -

  .وفاته

  .لشخص ينشا بمولد اإلنسانلمؤلف ينشا بميالد المصنف وحق ا ل الحق المعنوي -

   .القوانين الجزائية والمدنية توفر حماية مطلقة لكال الحقين -

 يدخل في  ذو طبيعة خاصةوعليه نخلص في األخير إلى أن الحق المعنوي للمؤلف

طائفة الحقوق الفكرية أو الحقوق الذهنية التي يتم الوصول إليها عن طريق ذهن 

      . وعقلهاإلنسان
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  وىــــــرس احملتـــفه
 احملتــوى                                                                             رقم الصفحة
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 23........................................... عناصر التصنيف:الفصل الثاني 
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  77........................من حيث المستفيدين من هذه الحقوق:المطلب الثاني 
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  96......................................................................خاتمة

 99..............................................................قائمة المراجع

  109..................................................................الفهرس

  
 


