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        ::::ةةةةــــــــــــــــــــمقدممقدممقدممقدم
السلطة القضائية دورا محوريا في التنظيم العام للمجتمعات الحديثة و على قـدر   تلعب     

فعالية هذا الدور تستقر الحياة في المجتمع و تتقلص الـى حـد كبيـر درجـة االحتقـان      
االجتماعي، و كيف ال و هذا الدور يتمثـل في ضمـان احترام التشـريعات التـي تحمـي    

عال لها و لعل من اهم الحقوق التي يتعين توفير الحماية الحقوق و الحريات و كفالة إنفاذ ف
لها تلك الحقوق التي ترتبط بأسمى ما يملكه االنسان و هو العقل في إبداعاتـه و تجلياتـه   
الفكرية، فيقدر توفير الحماية الفعالة لهذه الحقوق بقدر ما تنشط ملكـة االبـداع و قـدرة    

  .االبتكار لدى االفراد
حماية االنفتاح الفكري بالنسبة للمؤلف بشكل واضح  من حيث ان الفرد و تبرز اهمية     

يسعى بطبعه الى إشباع احتياجاته الثقافية بعد ان يشبع احتياجاته المادية في الوقت الـذي  
تبرز فيه اهمية هذه الحماية بالنسبة للمجتمع من حيث ان االبداعات الفكرية التتم بمعـزل  

المؤلف و بانها حصيلة التفاعالت التـي هيأتهـا الظـروف    عن المجتمع الذي يعيش فيه 
التاريخية و االجتماعية و بذلك فان هدف حماية ماينتجه المؤلف هو خلق افضـل تـوازن   

  .كمي و فعال بين الحماية و نشر المعلومات 
و تنتج حقـوق المؤلف و الحقوق المجاورة ضمن الملكية الفكرية التي ترد علـى اشـياء   

  غير مادية 
ال تدرك اال بالفكر و اكثر االشياء غير المادية هي نتاج الذهن و لذلك اتفق علـى تسـمية   

  .الحقوق الواردة عليها بالحقوق الفكرية
و بخصوص حق المؤلف فهو مصطلح قانوني يصف الحقوق الممنوحـة للمبـدعين فـي    

د الشـعر و  مصنفاتهم األدبية و الفنية و تشمل المصنفات االدبية مثل الروايـات و قصـائ  
المسرحيات و المصنفات المرجعية و الصحف و برامج الحاسـوب و قواعـد البيانـات و    
االفالم و القطع الموسيقية و تصاميم الرقصات و المصنفات الفنية مثل اللوحات الزيتيــة  
و الرسـوم و الصور الشمسيـة و المنحوتات و مصنفات الهندسة المعمارية و الخـرائط  

  .سوم التقنية الجغرافية و الر
اما الحقوق المجاورة لحق المؤلف فهي تلك الحقوق التي ذهبت بجوار المصنفات المحمية 
بحق المؤلف لتشمل حقوقا مماثلة له و ان كانت في اغلب االحيان اقل سعة و اقصر مدة و 
هي حقوق فناني األداء مثل الممثلين و الموسيقيين في ادائهم و حقوق منتجي التسجيالت 

وتية مثل تسجيالت االشرطة و االقراص المدمجة في تسـجيالتهم و حقـوق هيئـات    الص
  .االذاعة في برامجها االذاعية و التلفزيونية

و مما الشك فيه ان آليات حماية حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة لم تقتصر فحسب علي 
: المؤرخ فـي   03/05:التشريعات و المنظومات القانونية الداخلية و من ضمنها االمر رقم

  .المتعلق بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة 19/07/2003
يان آليات هذه الحماية و تمثلت في اتفاقيـة بـرن   بتبل امتدت الى اطار دولي عكف على 

اليهـا   إنضـمت و التـي   09/09/1986: لحماية المصنفات االدبية و الفنية المؤرخة في 
: دة ألويبو الخاصة بحق المؤلف المؤرخة فـي و كذا معاه 13/09/1997: الجزائر بتاريخ

 29/10/1971:و اتفاقية جنيف لحماية منتجي الفونوجرامات الموقعة فـي   20/12/1996
تمـوز   14: لهم فـي  وسـتوك و اتفاقية انشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية الموقعة ب

1967.  



     
  
شـرع  محقوق المؤلف عكف ال لصيانة ةو مسايرة لكل هذه التطمينات الدولية الرامي 

ق و ذلك من خالل تبيان موضوعات اليجاد اطار قانوني لحماية هذه الحقوالجزائري 
الوسائل الكفيلة بحماية حقـوق المؤلـف و   من جهة و تحديد و نطاقها ه الحماية هذ

  .من جهة اخرى الحقوق المجاورة

 املبحث االولاملبحث االولاملبحث االولاملبحث االول:::: نطاق حماية حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة
المؤلف الحقوق الممنوحة للمؤلفين و المبدعين على مصنفاتهم االدبية و  حمي حق ي

ت باالشارة الى انه الفنية و لم تتطرق القوانين الى تعريف كلمة مصنف ، و انما اكتف
.ى بالحمايةداع و االبتكار الفكري تعتبر مصنفات فكرية تحضجميع صور االب  

 البد من التنويه عنها قبل االشارة  ةساسيتخضع حماية حقوق المؤلف للمبادئ أو 
.الى مجال حماية المصنفات  

 املطلب االولاملطلب االولاملطلب االولاملطلب االول:::: المبادئ العامة لحماية حقوق المؤلف
:تخضع حماية حقوق المؤلف للمبادئ العامة التالية  

.أ ـ حقوق المؤلف تقتضي حماية ابداعات االشكال و ليس االفكار  
.حقوق المؤلف ب ـ االصالة كشرط اساسي و جوهري لحماية  
قيمة المصنف كما هي مستقلة عن ج ـ الحماية المستقلة عن استحقاق المؤلف ل

.توجيه المصنف و طريقة التعبير  
.د ـ حماية حقوق المؤلف التتعلق بالقيام باجراءات ادارية خاصة  

 الفرع االولالفرع االولالفرع االولالفرع االول:::: حماية ابداعات االشكال
الفكار الموجودة في المصنف ان حقوق المؤلف تعمل على حماية االشكال و التضمن ا

طالما ان االفكار التعتبر مصنفات و لذلك فان حقوق المؤلف تهدف الى صيانة الشكل 
.الظاهري الملموس لالفكار  

دع حقوق مانعة خاصة بمحل هذه الحماية التي تتمثل في منح المو لهذا يعتبر الشكل 
ذه الحقوق استنساخ ذات طابع مالي و تسمى بالحقوق المالية و يدخل في اطار ه

ي المصنف و ابالغه للجمهور ، كما تمنح هذه الحماية للمبدع حقوق ذات طابع شخص
.تسمى بالحقوق المعنوية  

يسوغ ان تكون االفكار قيمة تجارية عامة فمثال امتالك فكرة الغير يمكن ان تشكل 
ر و ضررا لصاحبها و ان عدم حماية االفكار اليعني عدم التعويض في حالة الضر

يكون هذا الضرر مؤسس على عدة اوجه لعل من ضمنها االثراء بال سبب او الدفع 
.غير المستحق او المنافسة غير المشروعة  

و قد يتولد عن هذا الضرر فعل مجرم بمقتضى ضده بعقوبة جزائية كما وارد في الباب 
. 2003تموز  17المؤرخ في  05-03السادس لفصل الثاني من االمر   

االستغالل الصناعي للفكرة او محتوى المصنف الفكري فهو غير محمي و و بخصوص 
.خيص المسبق للمؤلف فهو غير ضروريالتر  

 
 



و في هذا الصدد نرى ان المشرع الجزائري لم يشر الى حماية االفكار و ليس أدل على 
التكفل " من االمر المذكور اعاله و التي نصت على ان  07ذلك ما ورد في المادة 

ماية لالفكار و المفاهيم و المبادئ و المناهج و االساليب و اجرءات العمل و انماطه الح  
بالكيفية التي تدرج بها، او تهيكل او  المرتبطة بايداع المصنفات الفكرية بحد ذاتها اال

ترتب في المصنف المحمي و في التعبير الشكلي المستقل عن وضعها او تفسيرها او 
."توضيحها  

باالطار الشكلي الذي تندرج فيه االفكار و  تعنىالحماية ان  هذه المادة و يستدل من
.تمتد الحماية للفكرة في حد ذاتهاوال آليات  هيكلتها و ترتيبها و كيفيات التعبير عنها   

 الفرع الثاني الفرع الثاني الفرع الثاني الفرع الثاني : اصالة المصنف
تعتبر اصالة المصنف شرط اساسي لحماية حقوق المؤلف و عنصر البد منه في اضفاء 

لحماية و تتاتي هذه االصالة في التعبير االبداعي و كذا في ذاتية المصنف و المحل  تلك
للحماية دون هذه االصالة التي التقتضي حتما ان يكون المصنف جديدا عكس ماهو 

.ية االبتكارات و براءات االختراعمشترط لحما  
التقديرية  ومما الشك فيه ان االصالة تعد مسألة واقعية بحكم انها تخضع للسلطة

للقاضي ويختلف تقديرها باختالف المصنفات سواء كانت علمية او ثقافية او ادبية و 
ايضا بحسب المستوى التجاري سواء كان انتحال او تقليد، و االصالة ليست مرهونة 

الجدارة الفنية و العلمية و الثقافية لمصنف او كما عبر عنها المشرع الجزائري بدرجة ب
كما اليهم نوع  ،و الفنية للمصنف الثقافيةماية تنمح مهما كانت القيمة االستحقاق فالح

نشير انه في اطار حقوق المؤلف فان كلمة ابداع  و .و نوع التعبير ووجهته المصنف
جديد و يجوز ان تكون االفكار المستعملة في المصنف قديمة بشرط تتضمن معنى انتاج 

لكي تكون له اصالة و ليس هذا فحسب بل  ان يتميز المصنف عن المصنفات التي سبقته
شخصي لصاحبها انه حتى المصنفات المجاورة او المشتقة يمكن ان تكون ثمار الجهد ال

.شرط ان تكون اضفيت عليها تحويرات اظهرتها في شكل مبتكر  

الفرع الثالثالفرع الثالثالفرع الثالثالفرع الثالث:  :  :  :   استقاللية الحماية عن استحقاق المؤلف و التوجيه و طريقة 
 التعبير:

، وان استحقاق المؤلف  المؤلف يعني تلك القيمة الثقافية و الفنية للمصنف ان استحقاق
ن االعتبار عندما يطرح مشكل االستفادة من الحماية الممنوحة على اساس اليؤخذ بعي

.للجمهور ، فنقده اليرجع للقانون اذ انها تعد مسألة ذوق يعود تقديره ،حقوق المؤلف  
مختلفين ، باعتبار انه في  و االصالة مفهوميني ان االستحقاق ف إيضاحهو مايجب 

حالة النزاع يكون القاضي ملزم بالتحقيق فيما اذا كان المصنف يحمل عالمة شخصية 
للمؤلف ، وفي هذه الحالة يكون المصنف قد استفاد الزامية االصالة ، و هو الشرط 

.اية بغض النظر عن استحقاق المؤلفاالساسي للحم  
ان المصنف محمي مهما كان توجيهه سواء كان ثقافي او لصالح  و تجدر االشارة الى

المنفعة العامة و لهذه المسألة اهمية خاصة بالنسبة للمصنفات الفنية و العلمية المطبقة 
و محمية  في مجاالت التجارة او الصناعة او الخدمات بحيث تبقى حقوق المؤلف مصانة

.عن كل استعمال غير مرخص  
كتابي او فان الحماية القانونية مستقلة عن طريقة التعبير سواء كان اضافة الى كل هذا   

 



.شفوي او باي طريقة اخرى  
من االمر  02ف  03و بخصوص مؤقف المشرع الجزائري بهذا الشأن فان المادة 

او ضحت ان حماية المصنف مستقلة عن العناصر المشار اليها و نعني بها  03/05
.التعبيرتحقاق والتوجيه و طريقة االس  

 الفرع الرابعالفرع الرابعالفرع الرابعالفرع الرابع:::: عدم وجود إجراءات شكلية لحماية حقوق المؤلف
ان تكون تلقائية نتيجة  ان المبدأ العام يكرس فكرة ان حماية حقوق المؤلف يقتضي

.ه اجراءات ادارية معينةالتكون محاطة بسياج تكرسداع و ان عملية االب  

ية بجرد تاليفـه بـدون ان يكـون    عمال بهذا المبدأ فان المصنف يتمتع بالحماية القانون
  .مرهون بالقيام باجراءات مهما كان نوعها

و اذا كانت معظم التشريعات المقارنة التشترط ايداع المصنف الكتساب حقوق المؤلـف  
ـ فان بعض البلدان تقتضي فيها حقوق المؤلف اتجاد اجراءات تتعلـق اساسـا  با   داع ي

  .ي بها الدول االنجلوسكسونيةالمصنفات الخاضعة للحماية و التسجيل و نعن
والواضح ان حق المؤلف اليعتمد ذاته على اجراءات رسمية و يعتبر المصنف االبداعي 

البلدان مكتبا من ملك العديد تمحميا بموجب حق المؤلف فور اعداده و عالوة على ذلك 
وطنيا لحق المؤلف و تتيح بعض القوانين بتسجيل المصنفات الغراض تحديد عنـاوين  

  .لمصنفات و التمييز بينها مثالا
اذ حق المؤلف علـى  ات االبداعية الوسائل االزمة النفواليملك العديد من اصحاب المصنف

المستوى القانوني و االداري بسبب االنتفاع العلمـي المتزايـد بالمصـنفات االدبيـة و     
تشريعات الموسيقية واالداء الفني على وجه الخصوص و نتيجة لذلك تستمد العديد من ال

ـ نزعة متزايدة الى انشاء منظمات او جمعيات لالدارة الجماعية وبامكان تلك الجمع ات ي
تية من و القانوني في جمع االتاوات المتأاعضاءها بخبرتها في المجال االداري  ان تفيد

  .دارة تلك االتاوات و توزيعهاااالنتفاع بمصنفات االعضاء و
رن مبدأ الحماية التلقائية و نصت علـى اال يخضـع   من اتفاقية ب الثانية وكرست المادة

التمتع او ممارسة الحقوق المدنية على االنتاج الذهني الي اجراء شكلي بما فـي ذلـك   
  .التسجيل او االيداع او التصريح بالمصنف او وضع بيانات خاصة على المصنفات

علق بااليداع و المت 1996/07/03:المؤرخ في 96/16ر من االم  06و قد كرست المادة 
القانوني على ان االيداع يكتسب طابع الحفظ و اليمس بحقوق ملكية المؤلـف و منـتج   

  .الوثائق المودعة
  

  مجال حماية المصنفات: املطلب الثانياملطلب الثانياملطلب الثانياملطلب الثاني

تلك الحقوق المتاحة للمؤلفين و المبـدعين علـى    تحقق حماية حق المؤلف من خالل ت
  .ع صور االبداع و االبتكار الفكريمصنفاتهم االدبية و الفنية و التي تشكل جمي

لـة  ولية قائمة بانواع المصـنفات القاب واوردت التشريعات الداخلية  حتى االتفاقيات الد
ي مصـنفات  للحماية و ذلك على سبيل المثال و ليس الحصر تاركا المجـال مفتوحـا ال  

  .جديدة قد تظهر مستقبال
  



  :المصنفات المشمولة بالحماية  :الفرع االول
المتضمن الموافقة  04/11/2003:المؤرخ في  17-03: من القانون رقم 4المادة نصت 

 لق بحق المؤلف و الحقـوق المتع 19/07/2003:المؤرخ في  05-03: على االمر رقم
  :"تعتبر على الخصوص كمصنفات ادبية او فنية محمية مايلي" على انالمجاور

دبية  و البحوث العلمية و التقنية و المصنفات االدبية المكتوبة مثل المحاوالت اال أ ـ
 الروايات و القصص و القصائد الشعرية و برامج الحاسوب و المصنفات الشفوية مثل

.اعظ و باقي المصنفات التي تماثلهاالمحاضرات و الخطب و المو  
لتمثيليات اكل مصنفات المسرح و المصنفات  الدرامية الموسيقية و االيقاعية و  ب ـ 

.االيمائية  
.المصنفات الموسيقية المغناة او الصامتة ج ـ   

المصنفات السينمائية و المصنفات السمعية البصرية االخرى سواء كانت مصحوبة  د ـ
  .باصوات او بدونها

مصنفات الفنون التشكيلية و الفنون التطبيقية مثل الرسم و الرسم الزيتي و النقش   ه ـ 
.و الطباعة الحجرية وفن الزرابي  

ن ــــرسوم و الرسوم التخطيطية و المخططات والنماذج الهندسية المصغرة للفالو ـ 
.و الهندسة المعمارية و المنشات التقنية  

.الرسوم البيانية و الخرائط و الرسوم المتعلقة بالطبوغرافية او الجغرافيا او العلوم ز ـ   
لتصويرالمصنفات التصويرية و المصنفات المعبر عنها باسلوب يماثل ا ح ـ   
.مبتكرات االلبسة لالزياء و الوشاح ط ـ   

:من االمر على انه 5وقد نصت المادة    
:تعتبر ايضا مصنفات محمية االعمال االتية "  

اعمال الترجمة و االقتباس و التوزيعات الموسيقية و المراجعات التحريرية و باقي  ـ  1
.التحويرات االصلية للمصنفات االدبية او الفنية  

لمجموعات و المختارات من المصنفات مجموعات من مصنفات التراث التقليدي و اـ  2
الة او باي شكل  قواعد البيانات سواء كانت مستنسخة على دعامة قابلة االستغالل بواسطة

.من االشكال االخرى و التي تتاتى اصالتها من انتقاء موادها او ترتيبها  
ن المساس بحقوق مؤلفي المصنفات االصلية تكفل الحماية لمؤلف المصنفات المشتقة دو

ة ــــيحضى عنوان المصنف اذا اتسم باالصالة بالحماي" على ان  6و تضمنت المادة
"الممنوحة للمصنف ذاته   

 و كما سبق القول ان هذا التعداد للمصنفات المشمولة بالحماية جاء على سبيل المثال
برن االتفاقيات الدولية السيما اتفاقية و هو اتجاه ذهبت اليه معظم التشريعات و حتى  

.لحماية الحقوق االدبية و الفنية و التي نصت على نفس التعداد في مادتها الثانية  

 و سنتناول بشيء من التفصيل هذه المصنفات من خالل تقسيمها من حيث الموضوع 
.و من حيث عدد المؤلفين الى عدة فئات ليسهل علينا دراستها  

 

 
 

 الفرع الثانالفرع الثانالفرع الثانالفرع الثانيييي    : تقسيمات الواردة عن المصنفات:



 تقسيم المصنفات تبعا لتنوع موضوعاتها:
 المصنفات االدبية و العلمية :

 تعتبر من اكثر المصنفات شهرة و انتشارا و تشمل جميع صور و اشكال االبتكار 
 و االبداع الفكري في مجاالت االدب و العلوم و تعرف بانها ابتكار فكري يخاطب العقل

راك كالمصنفات و الكتابات االدبية و التاريخية و القانونية و الطبية الفيزيائية و االد  
الخ ...و الهندسية  

 و كذلك المصنفات الشفوية كالمواعظ و الشعر و الخطب و الدروس و الندوات
.و المحاضرات التي تستلزم بطبيعتها ان يكون القاؤها شفويا   

 المصنفات الفنيــة:
فة من المصنفات جميع االبداعات و االبتكارات التي تخاطب الحس و تشمل هذه الطائ  

و الشعور  و يمكن التعبير عنها بالخطوط و االلوان و تتنوع هذه المصنفات بتنوع 
:صور الفنون و سنعرض بعض االمثلة عنها  

مصنفات الفنون التشكيلية و الفنون التطبيقية مثل الرسم او الرسم الزيتي و النحت ـ  أ
.)ه - 4المادة ( لنقش و الطباعة الحجرية و فن الزرابي و ا  

و يقصد بالفنون التشكيلية الرسومات التي يجسدها الرسام على لوحته سواء كانت 
 رسما تجريديا او تشكيليا او غيره استخدم فيه الخطوط و االلوان المائية او الزيتية 

تنطبق على االشياء المطبقة  او اية مادة اخرى و يقصد بالفنون التطبيقية تلك التي
الغراض عملية سواء كانت حرفية او صناعية و يطلق عليها احيانا الفنون المطبقة  

سواء كانت رسوم اولية او نماذج او الشيء المصنوع نفسه كتشكيل رسومات و نماذج 
المجوهرات و االحجار الكريمة نماذج المصابيح صناعة االثاث اوراق الجدران حياكة 

...ابيالزر  
س او غيرهاالنحاس و الخشب او الطين او الجب النحت قد يكون على الحجر او  

.و النقش يتم بحفر احدى المواد المصنوعة سواء  في الخشب او الحجر او المعادن   
الطباعة الحجرية و يقصد بها الرسم على نوع معين من الحجر يعرف بانه اعداد صورة 

ظ ان الطباعة الحجرية هي نوع من النقش و تدخلها مطبوعة عن الرسم بالحجر و يالح
بعض القوانين ضمن اعمال النقش بينما تنص عليها بعض القوانين االخرى بصفة 

.مستقلة  
فن الزرابي و هو فن حياكة الزرابي برسومات و اشكال و خطوط مبتكرة تضفي نوعا 

و تعتبر نوعا من  من الجمال على الزربية و تحظى باهمية خاصة في البلدان النامية
.ال على ذلك السجاد االيراني المعروف على مستوى العالمكمثالتراث التقليدي و   

مصنفات الرسوم و الرسوم التخطيطية و المخططات و النماذج الهندسية  ب ـ
).و  /4المادة ( المصغرة للفن و الهندسة المعمارية  و المنشات التقنية   

يشمل مفهوم الفن المعماري الرسوم  التخطيطية وتتعلق جلها بالفن المعماري و   
 والمخططات و النماذج الهندسية لفن  العمارة و المباني و المنشات التقنية و غيرها

مصنفات الرسوم البيانية و الخرائط و الرسوم المتعلقة بالطبوغرافيا او الجغرافيا  ج ـ 
).ز/4لمادةا( او العلوم   

 
 

)ط /4المادة ( و الوشاح مبتكرات االلبسة لالزياء  4  



 المصنفات التصويرية:
المادة ( المصنفات التصويرية و المصنفات المعبر عنها باسلوب يماثل التصوير  أ ـ 

و يقصد بها الصور المنجزة بواسطة اجهزة التصوير المختلفة مهما كان  ) ح/4
فنية او  و مهما كان الغرض الذي انشات من اجله اغراض... موضوع هذه الصور  الخ

 اعالمية
وكذلك  كل المصنفات المعبر عنها باسلوب يماثل التصوير الفوتوغرافي سواء استخدم 

.بوسائل كيميائية او باي تقنية اخرى  
و لقد كانت الصور محل نقاش من قبل  الفقهاء فالبعض يعتبرها نتيجة اسلوب ميكانيكي 

لحماية و لكن الراي الغالب اتجه منجز من قبل االلة التصويرية و بالتالي فهي منعدمة ا
الى ان الصورة فن و ان المصور يبذل جهدا ابتكاريا في اختيار طريقة التصوير و 

.اماكن التصوير و زواياه  حتى يعطي صورة معبرة او مبتكرة  
 المصنفات الموسيقية:

)ج /4المادة  (المصنفات الموسيقية المغناة او الصامتة  أ ـ   
تجمع بين التاليف الموسيقى المصحوب بكلمات او بدون كلمات وهي المصنفات التي 

نالى مؤلف المصنف الموسيقى بالملحويشار عادة ] مجرد انغام و الحان[  

Le composeur 

كل مصنفات المسرح و المصنفات الدرامية و الدرامية الموسيقية و االيقاعية و  ب ـ 
ات المعدة للتمثيل على خشبات المسرح وهي المصنف) ب/ 4المادة ( التمثيليات االيمائية 

 و تؤدي من قبل شخص او عدة اشخاص و قد تكون عبارة
مصحوبة بموسيقى او حتى باغاني  تكون  عن تتابع الحاديث تعالج موضوعا ما كما قد

.او رقصات  
التمثيليات االيمائية هي عبارة عن تشكيلة من الحركات صامتة تصاحب قطعة موسيقية 

.وع او فكرةلتعبير عن موض  
 المصنفات السينمائية:

المصنفات السينمائية و المصنفات السمعية البصرية االخرى  سواء كانت مصحوبة 
).د/4المادة ( باصوات او بدونها   

و هي مجموعة من الصور و المشاهد و اللقطات المصحوبة عادة بالصوت و الصورة 
.صنفات سمعية بصريةو المعدة للعرض كصور متحركة و عادة ما يطلق عليه م  

اشرطة كوميديا  ،ثائق و،افالم  (و الشكل التقليدي هو االفالم التي تعرض على الشاشة
).و دراما هزلية صامتة او مصحوبة باصوات او موسيقى  

  اما المصنفات المعبرة عنها باسلوب مماثل لالسلوب السينمائي فهي التسجيالت 
ى و يتم عرضها عل مضغوطة او على اقراصالسمعية البصرية التي تسجل على اشرطة   

.او الكمبيوتراجهزة الفيدويو  
 
 
 
 

 المصنفات المشتقة:



سابقة و هي تحظى بالحماية الن  تو هي مصنفات يتم ابتكارها من خالل مصنفا
انجازها يتطلب نوعا من االبتكار و الجهد و عادة ما تتطلب هذه المصنفات اعادة 

و تحوير و تتطلب الحصول على اذن او ترخيص من صياغة او اقتباس او تحويل ا
.صاحب المؤلف االصلي  

:و اهم المصنفات المشتقة  
و هي التعبير عن المصنف االصلي بلغة غير لغة النص: اعمال الترجمة ـ   

.االصلي و اظهارها كما هو بلغة اجنبية  
عديل او االقتباس من مصنف اصلي يكون اما عن طريق التلخيص او الت: االقتباس ـ 

التحوير كالقيام بتلخيص مصنف ادبي او علمي في صورة موجزة مطابقة للمصنف 
االصلي اما التحوير فيتم بتحويل المصنف من لون كتحويل القصة الى رواية اوالى فيلم 

.سينمائي  
 مصنفات التجميع او المصنفات المركبة:

فات سابقة دون تدخل و هي المجموعات او المصنفات التي يتم تجميعها من خالل مصن
مباشر من مؤلفي هذه المصنفات السابقة و يعتبر الشخص القائم بالتجميع وحده مؤلفا 

بقولها تعتبر ايضا مصنفات محمية  2\5 للمصنف المركب و قد نصت عليها المادة 
التراث التقليدي و قواعد  المجموعات و المختارات من المصنفات مجموعات من

.البيانات  
 مصنفات التراث الثقافي التقليدي و قواعد البيانات

المصنفات على ان تستفيد مصنفات التراث التقليدي و  08نصت على ذلك المادة 
 د الملك العام من الحماية و تتكون مصنفات التراث الثقافيالوطنية التي تقع في عدا

:من  التقليدي  
.مصنفات الموسيقى الكالسيكية التقليدية ـ   
.موسيقية و االغاني الشعبيةالمصنفات ال ـ   

االشكال التعبيرية الشعبية المنتجة و المترعرعة و المرسخة في اواسط المجموعة  ـ 
.الوطنية و التي لها ميزات الثقافة التقليدية للوطن  

.النوادر و االشعار و الرقصات و العروض الشعبية ـ   
.حت و الخزف و الفسيفساءمصنفات الفنون الشعبية مثل الرسم الزيتي النقش و الن ـ   

  المصنوعات على مادة معدنية و خشبية و الحلي و الساللة اشغال االبرة و ـ    
  .منتوج الزرابي و المنسوجات   

 05و عادة ما يطلق على مصنفات التراث التقليدي عبارة الفلكلور و قد عرفته المادة 
فات االدبية او الفنية او العلمية من االتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف بانها المصن

التي تبتكرها الفئات الشعبية في الدول االعضاء تعبيرا عن هويتها الثقافية  و التي 
.اتنتقل من جيل الى جيل و تشكل احد العناصر االساسية من تراثه  

 
 
 
 

 
 تقسيم المصنفات تبعا  لتعداد مؤلفيها:



:ىيقسم الفقه المصنفات تبعا لتعداد مؤلفيها ال  

OEUVRES  COLLABORATIONمصنفات مشتركة 

OEUVRES  COLLECTIVES مصنفات جماعية   
OEUVRES  COMPOSITESمصنفات مركبة 

LES OEUVRES  COLLABORATIONSالمصنفات المشتركة  
و هي تلك التي تبدع او تبتكر نتيجة مساهمة عدة اشخاص بحيث اليمكن فصل نصيب 

ين في المصنفكل منهم و يعتبرون شركاء او مشترك  
على ان يكون المصنف مشتركا اذا شارك في ابداعه او  15و قد نصت على ذلك المادة 

.انجازه لعدة مؤلفين  
بالنسبة للمصنفات السمعية البصرية التي  16و من صور االشتراك مانصت عليه المادة 

نصت على انه يعد على الخصوص مشاركا في المصنف السمعي البصري االشخاص 
:ذكرهم  االتي  

.مؤلف السيناريو ـ      

.مؤلف االقتباسـ     
.مؤلف الحوار او النص الناطقـ   
.المخرجـ   
.كان المصنف السمعي البصري مقتبسا من مصنف اصلي مؤلف المصنف االصلي اذاـ   
.مؤلف التلحين الموسيقي مع كلمات او بدونها تنجز خصيصا لذلكـ   
.ق االمر برسم متحركالرسام الرئيسي او الرسامون اذا تعلـ   

 
بحيث يعتبر مشاركا  17ات المعدة للبث االذاعي السمعي حسب المادة و كذلك المصنف

.فيه كل من ساهم بجزء او بنوع معين في انجازه  
.و كذلك االشتراك في الموسيقى بين مؤلف الكلمات وواضع االلحان و الموسيقى  

LES ŒUVRES  COLLECTIONالمصنفات الجماعية  
نف الجماعي هو ذلك المصنف الذي يتحقق باشتراك او مساهمة عدة اشخاص المص

تحت توجيه و اشراف شخص طبيعي او معنوي يتكفل بنشره تحت ادارته و باسمه و 
.لحسابه  

و يعتبر الشخص الطبيعي او المعنوي الذي تم المصنف تحت اشرافه و توجيهه المؤلف 
على انه يعتبر مصنفا جماعيا المصنف  18الوحيد للمصنف الجماعي و قد نصت المادة 

الذي يشارك في ابداعه  عدة مؤلفين بمبادرة شخص طبيعي او معنوي باشرافه و تحت 
.اسمه  

LES ŒUVRES COMPOSITEالمصنفات المركبة  
على ان المصنف المركب هو ذلك المصنف الذي يدمج فيه  14و قد نصت المادة 

كري مصنف او عناصر من مصنفات اصلية دون باالدراج او التقريب او التحوير الف
.مشاركة مؤلف المصنف االصلي  
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افرد المشرع الباب الثالث لحماية الحقوق المجاورة و قد صنف المشرع اصحاب 
:على انهم 107الحقوق المجاورة في مادته   

الفنانين المؤديينـ   

السمعية او السمعية البصريةمنتجو التسجيالت ـ   
هيئات البث االذاعي السمعي او السمعي البصريـ   

 الفنانين المؤديين:
الممثل و المغني والفنان المؤدي بانه كل فنان العمال فنية او عازفا  108عرفت المادة 

و الموسيقي و الراقص و أي شخص اخر يمارس التمثيل او الغناء او االنشاد او العزف 
وة او يقوم باي شكل من االشكال بادوار مصنفات فكرية او مصنفات من التراث او التال

من اتفاقية روما لسنة ) ا(3الثقافي التقليدي و هو نفس التعريف الوارد في المادة 
بشان االداء و التسجيل الصوتي  1996 ومن اتفاقية الويب) ا( 02و كذا المادة  1961

اد الفنانين المؤديين المشمولين بالحماية كل من هاته االخيرة التي اضافت الى تعد
و اعتبرتهم من الفنانين ) أي الفلكلور(يقومون بادوار مصنفات التراث التقليدي 

.المؤديين  
 الحقوق محل الحماية للفنانين المؤديين:

 كما هو الشان بالنسبة لحق المؤلف فان الفنانين المؤديين يتمتعون بحقوق معنوية
.قوق ماليةاو ادبية و ح   

 الحقوق المعنوية:
:تتمثل الحقوق المعنوية او االدبية لفناني االداء في   

.)األبوةحق (الحق في نسبة االداء اليهم   
الحق في دفع االعتداء على (الحق في احترام سالمة االداء من أي تشويه او تغيير 

المؤدي او  على ان يتمتع الفنان 05\03من االمر  112و قد نصت المادة ) المصنف
العازف عن ادائه بحقوق معنويةالحق في ذكر اسمه العائلي او المستعار و كذلك صفته 

الحق في ان يشترط احترام  اال اذا كانت طريقة استعمال ادائه التسمح بذلك) حق االبوة(
سالمة ادائه و االعتراض على أي تعديل او تشويه او افساد من شانه ان يسئ الى 

و تمارس هذه الحقوق ) الحق في دفع االعتداء على مصنفه(الى شرفه  سمعته كفنان او
بعد وفاته من قبل ورثته او أي شخص طبيعي او معنوي اسندت له هذه الحقوق 

. 26طبقا للمادة بمقتضى وصية  

لم تتضمن اية حقوق معنوية او ادبية لفئة  1961و المالحظ ان اتفاقية روما لسنة 
اتفاق تريبس لم يرد به أي نص حول  الحقوق االدبية لهذه  الفنانيين المؤديين و حتى

في المادة  1996الفئة و قد ورد النص على هذه الحقوق مؤخرا في اتفاقية الويبو لعام 
. 05\1  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تية و هيئات االذاعة نصت على لحماية فناني االداء و منتجي التسجيالت الصو 1961من اتفاقية روما لسنة ) أ(3المادة 
 ان يقصد بتعبير فناني االداء الممثلون و المغنون و الموسيقيون و الراقصون و غيرهم من

"االشخاص الذين يمثلون او يغنون او يلقون او ينشدون او يعزفون  مصنفات ادبية او فنية او يؤدونها او باخرى   

  



ان تبقى سارية بعد وفاة الفنان الى حين  و قد نصت  الفقرة الثانية من هذه المادة على
. 4انقضاء الحقوق المالية على االقل  

 الحقوق المالية:
دائهم رية سواء كان ذلك بالنسبة الوجه أثائتسيتمتع فنانو االداء بعدد من الحقوق اال

بقولها يحق للفنان المؤدي او  109المثبتة او الغير المثبتة و هو مانصت عليه المادة 
:العازف  

.الترخيص بتثبيت االداء او العزف غير المثبتـ   
الترخيص بالبث االذاعي السمعي او السمعي البصري الدائه او عزفه و ابالغه الى ـ 

.الجمهور بصورة غير مباشرة  
.الترخيص باستنساخ هذا التثبيتـ   

ء المقصود باالستنساخ هو عمل نسخ من االداء المثبت و على ذلك يعد من قبيل االعتدا
.على هذه الحقوق القيام بنسخ االداء دون موافقة الفنان المؤدي  

و اتفاق تريبس و اتفاقية  1961وقد وردت هذه الحقوق تباعا في اتفاقية روما لسنة 
. 1996الويبو   

:مدة حماية حقوق فناني االداء*  
 50بان تكون مدة حماية الحقوق المادية للفنان المؤدي او العازف  122نصت المادة 

:سنة ابتداء من  
.نهاية السنة المدنية لتثبيت بالنسبة لالداء او العزفـ   
.نهاية السنة المدنية التي تم فيها االداء او العزف عندما يكون العزف غير مثبتـ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــ
 

الحقوق الممنوحة لفنان االداء بمقتضى الفقرة السابقة تضل محفوظة بعد وفاته و الى حين انقضاء الحقوق  2\05المادة 4
.."المالية على االقل   

تشمل الحماية المنصوص عليها في هذه االتفاقية لصالح " تنص على ان  1961من اتفاقية روما لسنة  1\07المادة  5
:نع مايليفناني االداء امكانية م  

اذاعة ادائهم و نقله الى الجمهور دون موافقتم اال اذا  كان االداء المستعمل في االذاعة او النقل الى الجمهور هو )أ(
 نفسه اداء اذيع في السابق او اجري باالستناد الى تثبيت

تثبيت ادائهم غير المثبت دون موافقتهم)ب(  
استنساخ أي تثبيت الدائهم دون موافقتهم)ج(  
 
 
 
 



 منتجو التسجيالت السمعية او السمعية البصرية:
منتجو  التسجيالت السمعية بانهم االشخاص الطبيعيين  113و قد عرفت المادة   

او المعنويين الذين يتولون تحت مسؤوليتهم التثبيت االولي لالصوات المنبعثة من تنفيذ 
.اداء مصنف ادبي او فني او مصنف من التراث التقليدي  

لبصرية بانهم االشخاص الطبيعيين امنتجو التسجيالت السمعية  115فت المادةو قد عر
ة ــاو المعنويين الذين يتولون تحت مسؤوليتهم التثبيت االولي لصور مركبة مصحوب

.باصوات او غير مصحوبة بها تعطي رؤيتها انطباعا بالحياة او بالحركة  
الحقوق محل الحماية لمنتجي التسجيالت السمعية او السمعية البصرية الحقوق المعنوية 

 او االدبية:
اليستفيد منتجي التسجيالت السمعية و السمعية البصرية من الحقوق االدبية باعتبارانهم 

.اشخاص معنوية و ان الحقوق االدبية هي حقوق لصيقة باالشخاص الطبيعية  
 الحقوق المالية:

:لمنتج التسجيالت السمعية الحق في 114خولت المادة  
الحق في التصريح  لترخيص باالستنساخ المباشر او غير المباشر لتسجيله السمعيا

.لجمهور عن طريق البيع او التاجيربوضع نسخ من التسجيل السمعي ل  

:لمنتج التسجيل السمعي البصري الحق في 116و قد خولت المادة   
.الترخيص باالستنساخ التسجيل السمعي البصريـ   
.مهور باي وسيلةالتصريح بابالغه للجـ   

وتي المنشور الغراض تجارية او صعلى من ينتفع بالتسجيل ال 119و قد اوجبت المادة
نسخة الذاعته او نقله للجمهور ان يدفع مكافاة عادلة للفنان او المنتج التسجيالت 

السمعية من هيئات البث االذاعي السمعي او السمعي البصري او المستعملين المعنيين 
 اإلتاوةتولى الديوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة بتحصيل بادائهم و ي

.المترتبة عن الحق في المكافاة و توزيعها على مستحقيها  
 مدة حقوق منتجو التسجيالت السمعية او السمعية البصرية

بان تكون مدة حماية حقوق منتج التسجيالت السمعية او السمعية  123نصت المادة
:ة ابتداء منسن 50البصرية   

.نهاية السنة التي نشر فيها التسجيل السمعي او السمعي البصريـ      
.سنة ابتداء من تاريخ تثبيتها 50و في حالة عدم وجود هذا النشر خالل ـ        

.نهاية السنة المدنية التي تم فيها التثبيتـ      
 هيئات البث االذاعي السمعي او السمعي البصري:

هيئة البث االذاعي السمعي او السمعي البصري بانه الكيان الذي  117ةو قد عرفت الماد
يبث باي اسلوب من اساليب النقل الالسلكي الشارات تحمل اصواتا او يوزعها بواسطة 

.سلك او ليف بصري او أي كبل اخر بغرض استقبال برامج مبثة الى الجمهور  
 
 
 
 
 



الحقوق محل الحماية لهيئات البث االذاعي السمعي او االذاعي السمعي البصري 
 الحقوق المعنوية او االدبية:

اليستفيد منتجي التسجيالت السمعية و السمعية البصرية من الحقوق االدبية باعتبار 
.انهم اشخاص معنوية و ان الحقوق االدبية هي حقوق لصيقة باالشخاص الطبيعية  

 الحقوق الماليـة:
:سمعي او السمعي البصري الحق في لهيئة البث االذاعي ال 118خولت المادة  

.الترخيص باعادة بث حصصها المذاعةـ       
.تثبيت حصصها المذاعةـ       

.الترخيص باستنساخ ما تم تثبيتها لحصصها المذاعةـ       
.و نقل حصصها المتلفزة الى الجمهور بإبالغالترخيص ـ        

السمعي البصري تكون مدة  عياإلذاالسمعي او  اإلذاعيمدة حماية حقوق هيئات البث 
سنة ابتداء من  50السمعي او السمعي البصري  اإلذاعيالحماية للحقوق المادية للبث 

.نهاية السنة المدنية التي تم فيها بث الحصة  

 املبحث الثانياملبحث الثانياملبحث الثانياملبحث الثاني:::: آليات حماية حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة
 املطلب املطلب املطلب املطلب األولاألولاألولاألول:::: الحماية المدنية

من الباب السادس لموضوع الحماية المدنية لحق المؤلف األولافرد المشرع الفصل   
على ان الدعوى القضائية لتعويض الضرر  143و الحقوق المجاورة فنصت المادة  

داء لمالك الحقوق المجاورة ألل غير الرخص به لمصنف المؤلف و االناتج عن االستغال
.من اختصاص القضاء المدني  

 الفرع الفرع الفرع الفرع األولاألولاألولاألول:::: اختصاصات رئيس الجهة القضائية المختصة
و تدابير تحفظية  إجراءاتباتخاذ  األمرلجهة القضائية صالحية رئيس ايخول القانون ل

:مؤقتة فورية و فعالة لتحقيق هدفين  
.الحيلولة دون حدوث تعد على الحقوق المحميةـ      

.ذات الصلة بالتعدي األدلةلصون ـ       
ان يطلب من الجهة القضائية المختصة لمالك الحقوق المتضرر  144و قد خولت المادة 
ية من شانها ان تمنع احتمال المساس بحقوقه او تضع حدا لهذا ظان تتخذ تدابير تحف

.األضرارالمساس المعاين مقابل تعويضا عن تلك   
فورا و استنادا   إخطارههة القضائية المختصة من خالل اختصاص رئيس الج و يتقرر

.ثبت النسخ المقلدة المحجوزةبان يلى محضر مؤرخ و موقع قانونا ا  
ة ــتمنع الجه ال إقليمياوصالحية المراقبة المخولة لرئيس الجهة القضائية المختصة 

ابتداء  أيامالقضائية من الفصل في طلب الحجز التحفظي في اجل اليتجاوز مدته ثالث 
انتهاك اليكون هناك  من اجل الفحص الجيد للشكاوي و حتىو ذلك  إخطارهامن تاريخ 

.الخاصة بالمؤلف الحقوق  
فانها تتيح ممارسة دعوى اخرى متعلقة بالموضوع من اجل  144و بالرجوع للمادة 

الحق بمالك الحقوق لمساس بحقوق المالك المتضرر و النطق  بتعويض الضرر االمنع 
.المتضرر  



ح ـتتيية مرفوعة بطريقة تحفظية و الثان األولىين مختلفتين يان الدعوب و بالتالي نرى
.لقاضي الحكم في الموضوع و النطق فيه بالتعويض عن الضرر الحاصلل  

مر بناءا من نفس االمر ان يأ 147مادة و يسوغ لرئيس لجهة القضائية كذلك عمال بال
:على طالب مالك الحقوق او ممثلة بالتدابير التحفظية التالية  

المشروع للمصنف  ايقاف كل عملية صنع جارية ترمي الى استنساخ غيرـ       
دعائم مصنوعة بما يخالف حقوق المؤلفين و الحقوق سويق او االداء المحمي او ت

.المجاورة  
بحجز الدعائم المقلدة و االيرادات المتولدة  ةالقانوني األوقاتالقيام و لو خارج ـ     

.المشروع للمصنفات و االداءات من االستغالل غير  
.لصنع الدعائم المقلدةاسا حجز كل عتاد استخدم اس ـ       

.كفالة من قبل المدعي بتأسيسو يمكن لرئيس الجهة القضائية المختصة ان يامر   
أي عملية صنع  بإيقافتد كذلك الى االمر ب ان مكنة رئيس الجهة القضائية تمريال و

.سارية ترمي الى االستنساخ غير المشروع للمصنف او االداء المحمين  
ات االجرائية و لتسهيل مهمة رئيس الجهة القضائية و حتى و لتفادي بعض الصعوب

قررت بان االتاوي المستحقة للمؤلف  159قضاة الموضوع في حالة النزاع فان المادة 
تشكل  من استغالل مصنفه او ادائه الفني األخيرتينين تو فنان االداء الخاصة بالسن

.األجورذلك شان  في شأنهاديونا ممتازة   
مبالغ االداءات و التعويضات المستحقة لمالك الحقوق اذا وقع استغالل  و تعتبر كذلك

.غير مشروع لمصنفه او ادائه الفني  
هل يملك رئيس الجهة القضائية المختصة اقليميا : و لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو 

 صالحيات خاصة من اجل حماية المؤلف في حالة المساس بحقه المعنوي؟
ك الحقوق المعنوية و التي يمارسها شخصيا على مصنفه او عن نعرف ان المؤلف يمل

طريق ذوي حقوقه او حتى الديوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة في 
.حالة غياب الورثة  

يمكن حصرها  05-03من االمر  26الى  22فهذه الحقوق و حسب ما جاءت به المواد 
:في الحقوق االربعة التالية  

ف في الكشف عن المصنف الصادر باسمه الخاص او تحت اسم حق المؤلـ    
.مستعار  

او المستعار و كذا  على حق نسب المصنف للمؤلف مع اشتراط ذكر اسمه العائلي ـ    
.دعائم المصنف المالئمة  

جمهور لممارسة حقه في التوبة او ان لحق ايقاف صنع الدعامة البالغ المصنف لـ   
ره للجمهور عن طريق ممارسة حقه  في السحب و ذلك سبق نش الذييسحب المصنف 

.هتفي حالة ما اذا رأى المؤلف بان مصنفه لم يعد مطابقا لقناع  
 
 
 

ه ــحق المؤلف في اشتراط سالمة مؤلفه و االعتراض عن أي تعديل يدخل عليـ       
ه ــــاو تشويهه او افساده اذا كان ذلك من شانه المساس بسمعته كمؤلف او بشرف  



سكت عن هذه الحماية و من المرتقب   عالمالحظ ان المشرو او بمصالحه المشروعة
ادماج المساس  بهذه الحقوق في مجال الصالحيات الخالصة لرئيس الجهة القضائية 

.المختصة اقليميا  

الفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثاني:::: االشخاص المؤهلون قانونا بمعاينة االنتهاكات المثارة بشان الحماية 
 المدنية

من االمر على ان يتولى ضباط الشرطة القضائية و االعوان  145دة نصت الما
المحلفون التابعون للديوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة معاينة المساس 

.بحقوق المؤلف او الحقوق المجاورة  
و فضال عن ذلك فانهم يتمتعون بالقيام بصفة تحفظية بحجز نسخ دعائم المقلدة و 

:ة تحفظية شريطة التقيد بمايليالمزورة بصور  

من طرف ضباط  تان النسخ المقلدة يجب ان تكون موضوعة تحت الحراسة ليس: اوال
 الشرطة القضائية و لكن من طرف الديوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة

 ـــاان المحضر الذي يثبت بان النسخ المقلدة المحجوزة و الذي يكون مؤرخ :ثانيا
 2يقدم لرئيس الجهة القضائية المختصة و ذلك حسب الفقرة  نيجب ا ،وقانونيا اعو موق

.من االمر السالف ذكره 146من المادة   
.و من ثم نرى بان هناك ضمانات لبعض التجاوزات التي يمكن تواجدها عمليا  

ان تبث الجهة القضائية في طلب الحجز خالل ثالثة ايام من تاريخ اخطاره و  :ثالثا 
.الغها بالمحضر المثبت للحجزاب  

يوما ابتداءا من تاريخ صدور االمرين  30الموضوع خالل اجل  رفع الدعوى في :رابعا
147و  146بالحجز المنوه عنهما بالمادتين   

يطلب في اجل  ضده ان من صدر االمرل 148ياق اجاز القانون في مادته و في نفس الس
الجهة القضائية المختصة لقاء ايداع مبالغ ثالثون يوما ابتداء من تاريخ صدوره من 

مالية كافية لتعويض مالك الحق في حالة مااذا كانت دعواه مؤسسة اما برفع اليد او 
.ية االخرىه او رفع التدابير التحفظخفض الحجز او حصر  

المحلفون  ناالحكام المتعلقة باختصاصات ضباط الشرطة القضائية و االعوا و كل تلك
:لوقوف عند النقاط التاليةستوجب منا ات  

الموظفون اليملكون امكانية تقييم او تكييف الشكاوى المتعلقة بالتزوير  ـ هؤالء   
.التقليدي و انما تنحصر مهمتهم في االجراءات المتعلقة بحجز النسخ المزوة  

ي منف الذي يطلب حمايته هو محـ يجب على هذه الجهات ان تتأكد من ان المص   
.شرعا  
ك الحال بالنسبة لذوي حقوق المؤلف او خلفه فيجب عليهم اثبات صفتهم و على و كذل

.السابقة ان تتاكد من تلك الصفةالسلطات   
 
 
 

   



س البعض ينسخ المزورة و لـ يستطيع هؤالء الموظفون و عند االقتضاء حجز كل ال 
.منها فقط  

هناك مساس بحق  ـ المجال للحديث عن صالحيات هؤالء الموظفين ، اال اذا كان   
.ائم المصنفات او االداءات الفنيةاستنساخ المصنفات و دع  

ـ واذا كان الضرر الناتج عن الحجز غير جسيم فيسوغ لضباط الشرطة القضائية      
.ر قضائي مسبق بحجز النسخ المقلدةاالعوان المحلفون التدخل ، و ذلك دون امو   

 الفرع الثالثالفرع الثالثالفرع الثالثالفرع الثالث::::    دعوى التعويض
ن ما اصابه المتضرر ع لتعويض كوسيلة لجبرالمدنية كذلك من خالل مبدأ االحماية  تأتي

.اته من كسب و ما لحقه من خسارة ف على مصنفه او ما جراء االعتداء من ضرر  
الثالث ووفقا للقواعد العامة ، فانه يلزم لقيام المسؤولية التقصرية توافر عناصرها 

ه هي القواعد العامة في المسؤولية السببية ، وهذ عالقةالالخطأ و الضرر و  وهي
.ضررا للغير يلزم مرتكبه بالتعويضالتقصيرية عموما ، حيث ان كل خطأ سبب   

حق المؤلف الى جانب   هذا و قد تقوم المسؤولية المدنية في حالة االعتداء على
ة مسؤوليته الجنائية، وذلك اذا ما اقترن االعتداء بسوء نية المعتدي ، او تقوم المسؤولي

.ن النية عن انتهاكه لحقوق المؤلفالمدنية و حدها اذا كان حس  
و يتمثل الخطأ المدني في مجرد االعتداء على حق المؤلف سواء تمثل هذا االعتداء في 

 تقليده او استغالله دون اذن من صاحبه او ورثته باي صورة من صور االستغالل
على حق االفتئات  القاضي بعدم وني العام،و معيار ذلك هو االخالل بالواجب القان 

المؤلف و هذا االخالل هو الخطأ في مجال المسؤولية التقصيرية ، حيث ان االلتزام 
القانوني في هذا الشأن هو دائما التزام ببذل عناية ، وهو ان يصطنع الشخص في 
 سلوكه اليقظة و التبصر حتى اليضر بالغير ، فاذا انحرف عن هذا السلوك الواجب

ف خطأ يستوجب مسؤوليته ن عنده القدرة عن التمييز و االدراك ، كما هذا االنحراو كا 
.التقصيرية  

كما يتمثل الضرر في تفويت كسب مادي مشروع ، اصاب صاحب المصنف بضرر مادي 
قد يكون هو الغاية من قيامه بالتاليف و هذا الضرر قد يكون ماديا يصيب المضرور في 

هذا الضرر محققا سواء كان متوقعا او غير متوقع ، ولذا جسمه او ماله ، وقد يكون 
.القضاء، يتفقان على ضرورة اثباتهفان الفقه  و   

لسببية بينهما حتى تقوم وبجانب الخطأ و الضرر فانه يجب ان تنهض رابطة ا
ه المدنية للمعتدي في هذا الشان ، وبمجرد توافر العناصر الثالث فان المسؤولي

ه بالعقوبة المدنية و هي كون قائمة و من ثم تعيين الحكم عليمسؤولية المعتدي ت
.التعويض  

اء المدني القض مأمابيد انه في هذا الشأن يجوز للمؤلف او من يخلفه رفع الدعوى 
العامة بنظر دعوى التعويض و تقديره و ذلك في صاحب االختصاص االصيل و الوالية 

ى التنفيذ المدني كاتالف او عدم عرض الحاالت التي اليمكن من خاللها االلتجاء ال
.ك بشرط عدم االخالل بحقوق المؤلفالمصنف و ذل  

 
يجد نفعا للمضرور بل  هذه الحالة يكمن في ان االتالف لمو عليه الحكم بالتعويض في 

قد يؤدي الى صعوبة الحصول على التعويض في حد ذاته ، فالسلطة اذن تقديرية 
.ناسب في هذا الشأن للمضروريض المللمحكمة في تحديد التعو  



 لإلجراءات و هكذا فانه في حالة االعتداء على حقوق المؤلف يجوز له بعد اتخاذه
الوقتية و التحفظية ان يرفع دعوى المسؤولية المدنية للمطالبة بالتعويض و نشير الى 

 ان المسؤولية المدنية يجوز ان تكون تقصيرية او عقدية ، و ذلك بحسب العالقة 
ؤلف و مرتكب االعتداء على الحق ، فاذا كانت هناك عالقة عقدية بين المؤلف الم  

فهنا يمكن رفع دعوى المسؤولية العقدية في حالة  ،و بين شخص اخر كالناشر مثال
ة عقدية بين المؤلفتكن هناك عالقشر على حقوق المؤلف ، اما اذا لم اعتداء النا  

يمكن رفع دعوى المسؤولية التقصيرية  ففي هذه الحالة ،و بين من ارتكب الخطأ 
للمطالبة بالتعويض و سواء كانت دعوى المسؤولية المدنية او تقصرية ، يشترط توافر 

.المذكورة اعاله طالشرو  
ونشير بان قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية الجديد قد اقر باختصاص األقطاب 

ها في المنازعات المتعلقة المتخصصة المنعقدة في بعض المحاكم بالنظر دون سوا
وبخصوص االختصاص . منه 07ف  32بالملكية الفكرية وذلك عمال بإحكام المادة 

من نفس القانون أوجبت بان ينعقد اختصاص المحكمة الكائنة  40فان المادة اإلقليمي 
بمقر المجلس القضائي الموجود بدائرة اختصاصه موطن المدعى عليه، وذلك في المواد 

.الملكية الفكريةالخاصة ب  

  الحماية الجزائية:  املطلب الثانياملطلب الثانياملطلب الثانياملطلب الثاني

في حماية حق المؤلف بل رتب نـوع    المدني لم يقتصر المشرع الجزائري على الطريق
آخر من الحماية و هي الحماية الجنائية أو الجزائية لردع األفعال و االنتهاكات المنصبة 

ة في حالة االعتـداء قـد ال يـردع    بالحماية المدني االكتفاءذلك ألن , على هذه الحقوق 
و , العقوبة  ةبل قد نجد البعض ينتهك للحق األدبي عمدا معتمدا على عدم شد, المعتدي 

  .أنه سيدفع مجرد مبلغا ماديا ال قيمة له بالمقارنة بالقيمة األدبية الرفيعة للحق األدبي 

  التزوير أو التقليد و الجنح المشابهة:  الفرع األولالفرع األولالفرع األولالفرع األول

مشرع الجزائري بالمعنى الضيق للتقليد و انما انتهج المفهوم الواسع للتقليـد  لم يأخذ ال
أو التزوير و الذي يتمثل في اصباغ وصف الجنحة على كل الفعال التي تشكل مساسا أو 

ارية المحمية بموجب األمر المتضمن حـق المؤلـف و الحقـوق    ئثانتهاكا للحقوق االست
  .المجاورة 

  التزوير البسيط أما الجنح المشابهة له فهي عديدة, تقليد ويخص هذا التزوير أو ال
  :التزوير البسيط : 1فقرة 

  :جنحة التزوير  -1
  : عن وجود جنحة التزوير في الحاالت التالية  05_03من األمر  151تنص المادة 

 الالحقـة  هذه الجنحة تخص حق االستنساخ و األخرى المنصوص عليها في المـادة  (
  .)تخص حق التمثيل 

  .الكشف غير المشروع عن مصنف أو أداء فني ـ    
  

 .المساس بسالمة مصنف أو أداء فني ـ    
 .استنساخ مصنف أو أداء فني بأي أسلوب من األساليب في شكل نسخ مزورة ـ    
 .استيراد نسخ مزورة أو تصديرها ـ    



 .بيع نسخ مزورة من مصنف أو أداء فني ـ    
 ).أو نسخ مزورة ( فني مزور أو عرضه للتداول  تأجير مصنف أو أداءـ    

تعتبر من جنح التقليد و التزوير و يمكن تصنيفها إلى , جنح ) 06(نستنتج من هنا ستة 
  .ثالثة أصناف أو فروع 

  :الصنف األول 
يعتبر كالسيكي بالنسبة للبعض اآلخر إذ أن , فيما يبدو غريب بالنسبة لبعض الحقوقيين 

قد نص عن الجـنح التـي تمـس    ,  1957مثيلة الفرنسي في سنة المشرع الجزائري ك
و  151أي الصنفين األوليين المنصوص عليهما فـي المـادة   , بالحق المعنوي للمؤلف 

  :هما 
من األمر المنصـوص   22المادة ( مصنف أو أداء فني الكشف غير المشروع عن ـ   

  .وع عن المصنفعليه أعاله و التي تنص عن الحق المعنوي للكشف غير المشر
 )مر من نفس األ 25المادة ( المساس بسالمة المصنف أو أداء فني ـ   

من المواد الهامة في الفصـل الخـاص بـالحقوق    ) 25و  22(فتعد المادتين األخيرتين 
  .المعنوية و كيفية المطالبة بها 

هنـا قـد   ، وو اإلشكالية المطروحة تتعلق بإلزامية الحماية الجزائرية للحقوق المعنوية
بعين االعتبار التطور الفقهي و القضـائي  اولى المشرع الجزائري لهذا الموضوع واخذ 

في ميدان الدفاع عن الحقوق المعنوية المرتبطـة بـالتطور الهـام للحقـوق اللصـيقة      
حرية الرأي و هذا ما طور الوضـعية الخاصـة بحقـوق    , حرية التعبير   بالشخصية 

  .اإلنسان في بالدنا 
  .ى بهذا االختالف الفقهي إلى تطور فكرة حماية حقوق المؤلف و مما أد

  :الصنف الثاني 
  .و يخص استنساخ مصنف أو أداء فني بأي أسلوب من األساليب في شكل نسخ مزورة 

هذا المساس بحق التمثيل يلزم عنصرين كالسيكيين حسب القضاء و الفقـه الفرنسـي   
  :و هما  05_03الجزائري رقم  لالمر

فهو سهل التحديد بالنسبة للقانون و هو االستنساخ بدون تـرخيص  : المادي  العنصر*
  .و هو استنساخ عددي لبعض النسخ كاملة أو جزئية في أي شكل كان , من المؤلف 

  , نساخ عدة نسخ و ليس واحدة فقط و ما نالحظه هو أن المشرع الجزائري يلزم است
هـو  , غير المنشور أو غير المطبـوع   و كذلك فالمصنف, المحاولة ال يعاقب عليها و 

  .فعل ابتدائي و ال يعاقب عليه 
القصد اإلجرامي يكون مفترضا و هذا خالفا لما ينص عليه القانون : العنصر المعنوي * 

حيث أنه يجب على مرتكب الجنحـة أن  , ة فهي غير مفترضة حسن النيأما , المشترك 
بالنسبة للمتخصص الـذي  , الهين خاصة  و هذا ليس باألمر, يقدم دليال عن حسن نيته 

  .يجب أن يتخذ كل احتياطاته 
يعد , أو في فصل متقدم من النشر , و لكن عندما يصل المصنف إلى النشر غير الكامل 

إذ يمكن هنا معاينة التشابه بين المنتوج المزور , و يعاقب عليه , حينئذ الفعل إجرامي 
  .و المصنف المحمي 

  :يخص عدة جنح  و  :الصنف الثالث 
  .استيراد نسخ مزورة أو تصديرها ـ   
 .بيع نسخ مزورة من مصنف أو أداء فني ـ   



 .تأجير مصنف أو أداء فني مزور أو عرضه للتداول ـ   
  .جنح مشابهة و سنشرحها الحقا )  03(إن هذه الجنح الثالثة 

  
  :جنحة التزوير بوسائل مزورة  -2

  .لتمثيل و ليس بحق النسخ أو االستنساخ تؤدي هذه الجنح إلى المساس بحق ا
  :على أنه  05_03من األمر  152تنص المادة 

  يعد مرتكبا جنحة التزوير كل من يقوم بإبالغ المصنف أو األداء الفني للجمهور عن " 
أو بواسـطة  ‘ أو السـمعي البصـري   / طريق التمثيل أو األداء العلني أو البث السمعي و

 لألصوات أو الصور و األصـوات معـا   خرى لبث اإلشارات الحاملة التوزيع أو أية وسيلة أ
  .أو بأي نظام من نظم المعالجة المعلوماتية 

فالمؤلفون يميزون بين التقليد و السرقة األدبية أو االنتحـال فالتقليـد   , و من جهة أخرى 
  .بينما االنتحال فال يعاقب مرتكبه , يعاقب عليه 

   ".بريئا و لكن قانونيا, فهو معنويا مذنبا , ينتحل بمهارة  من: " فكما يقول بليزنت أنه 
فمن استعمل فكرة من , تنص على نفس الفكرة  05_03من األمر ,  2الفقرة ,  42المادة 

  يكون مطابق  لالستعمال األمين مصنف في مصنف آخر فهذا شرعي بشرط ان
  :الجنح المشبهة للتزوير  2فقرة 

يضيف المشرع الفرنسي أو النظام , س جنح مشبهة بالتزوير يعترف القانون الجزائي بخم
الفرنسي جنحة سادسة و هو التزوير االعتيادي و الذي لم ينص عليه المشرع الجزائـري  

و بما , و التزوير االعتيادي يعني أن مرتكب الجنحة تعود على التزوير  05_03في األمر 
اءل مستمر لهذا نتخذ موقف و نقول أن هذه الجنحة تعرف أيضا حاالت عود فنكون في تس

  .أن العود على عود آخر يؤدي إلى عود 
و بدون شك االكتفـاء بـالنص علـى العـود     , فلهذه األسباب قد فضل المشرع الجزائري 

  .البسيط و معاقبة مرتكبه بعقوبة أكبر و مضاعفة 
  . 05_03من األمر  155,  154,  151بهة تخضع للمواد اإذن فالجنح الخمس المش

  : 151الجنح الثالث المنصوص عليها في المادة 
و هي الصنف الثالث من الجنح و التي سبق و أن بيناها و هي المنصـوص عليهـا فـي    

  :و هي  05_03من األمر  151المادة 
و هذا الخطأ يطبق على المصنفات المـزورة التـي   , استيراد نسخ مزورة أو تصديرها  ـ

  رج و كذا التي تمت في الخارج و بيعت في الجزائرتمت في الجزائر و بيعت في الخا
  .بيع نسخ مزورة من مصنف أو أداء فني  ـ

تأجير مصنف أو أداء فني مزور أو عرضه للتداول لقد عرفت هذه الجـنح مـن قبـل    ـ 
  ) .بالمفرق( الفقهاء و منذ زمن بجنح البيع 
LE DELIT DE DEBIT     ـ , أي ما نصت عليه المادة بخصـوص البيـع أجير و الت

  هذا البيع بالمفرق بدون سوء نيةحتى انه في بعض األحيان قد يتم , عرض على التداول 
و هو العرض للجمهـور أي  , إذ له معنى واسع , و يخص البيع بالمفرق  بعض المكتبات 

و لكن بطريقة غير شرعية فالعنصر المادي في هـاتين  , عرض المصنف إلعالم الجمهور 
  .التأجير و العرض على التداول  الجنحتين هو البيع و



و يبعـدون   05_03فالفقهاء و القضاء السابقين لألمر , أما فيما يخص العنصر المعنوي 
احتمال سوء نية البائعين و أن كانت هناك تساهالت مع هذه الفئة المختصمة فهـي غيـر   

  .كذلك بالنسبة للمطبعيين 
  
  : 155و  154الجنحتين المنصوص عليها في المواد  -3

إن المساعدة و المشاركة في المساس في حقوق المؤلـف و   : 154الجنحة المادة  -  
  و يعاقب  151الحقوق المجاورة تعد من بين ستة جنح المنصوص عليها في المادة 

يعـد مرتكبـا   " بنفس العقوبة حيث تنص على انـه   154طبقا للمادة , عليها مرتكبها 
من هذا األمر و يستوجب العقوبة المقرة فـي   151الجنحة المنصوص عليها في المادة 

أعاله أو بالوسائل التي يحوزها للمسـاس بحقـوق المؤلـف أو أي مالـك      153المادة 
  ".للحقوق المجاورة 

و هذا نوع من االشتراك و المشاركة الفعلية في ارتكاب جنحة التزوير و التي قد تكون 
  .أشد من مرتكب الجنحة ذاته 

ـ ان دي و المعنوي يجب تقدير العنصرين الما ر فـي حـالتي   يشابه تقدير جنحة التزوي
  . مثيلنتاج و التالمساس بحقي النسخ و اال

نفس العقوبة تتخذ ضد من رفض عمدا :  155الجنحة المنصوص عليه في المادة ـ   
دفع المكافأة المستحقة بمقتضى الحقوق المقررة للمؤلف أو أي مالك للحقوق المجاورة 

 .قوق المعترف بها خرقا آخر للح
هذه الجرائم أن كانت لها فوائد تطبيقية فهي تسمح بالحفاظ على حقـوق المؤلـف   ـ   

فتبقى غامضة من حيث التعويض عن الضرر فهي تخضع أكثر لتعريض الضرر المدني 
 .و ال الجزائي 

  .خاصة و أن العقوبات المقررة مماثلة لعقوبات جنحة التزوير

  المقررة العقوبات ::::الفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثاني

  قانوناجنحة التزوير البسيط و الجنح المشبه له ، يعاقب عليها 
  :الدعوى العمومية  تحريكأ ـ   

إضافة على االحتماالت الكالسيكية لرفع الدعوى العمومية ، أو المنصوص عليهـا فـي   
على حـق مالـك    03/05: من األمر رقم 160قانون اإلجراءات الجزائية ، تنص المادة 

في تقديم شكوى للجهة القضائية المختصـة  ) ذوي حقوقه (محمية و من يمثلهالحقوق ال
محليا، في حالة ما إذا كانوا ضحية لألفعال المنصوص عليها آنفا ، و المعاقب عليها في 

  . 05ـ03من األمر  154ـ إلى  151المواد 
ـ  05ـ03تقادم هذه األخطاء يخضع لقانون المشترك بما أن األمر  ون سكت عنه ، و يك

  .سنوات ، إذا لم  يتم في هذا األجل أي فعل تحقيق أو متابعة 3بالتالي في اجل 
  
  
  
  :ب ـ العقوبات  



سـنوات   3أشهر إلى  6على العقوبات الجزائية ، كعقوبة أصلية من  153تنص المادة 
دج ، سواء تمـت عمليـة    1.000.000دج إلى  500.000حبس ، و غرامة مالية من 

  .و في الخارجالنشر في الجزائر أ
مـن قـانون    8 المادة وبة تكميلية  و عمال بنصتضاف إلى هذه العقوبة الرئيسية ، عق

  .العقوبات
الجهة القضائية المختصة تقرر مصادرة المبـالغ المسـاوية   : فان  157حسب المادة و 

  محمي، ألقساط اإليرادات المحصلة من االستغالل غير المشروع للمصنف أو أداء فني 
تاد أنشئ خصيصا لقيام بنشاط غير المشروع وكل النسخ و األشياء المقلـدة و  و كل ع

  .المزورة 
و لكن المصادرة تدبير تكميلي ال يمكن النطق به إال من طرف القسـم الجزائـي الـذي    

  .يعتبر الجهة القضائية المختصة إقليميا 
العتاد أو النسخ الجهة القضائية تأمر بتسليم : فان  05_03من األمر  159حسب المادة 

مـن   152إلـى   151المزورة أو قيمتها في جميع الحاالت المنصوص عليها في المواد 
أو أي  ،و كذلك اإليرادات و أقساط اإليرادات التي تمت مصادرتها إلى المؤلف ،هذا األمر

حقوقهما لتعويضهما عند الحاجة عن الضرر الـذي لحـق   ، أو ذوي مالك آخر للحقوق
  .بهما 

ض الحاالت عندما ال يوجد أي شيء مادي أو قيمته المالية فيتم التعويض حال و في بع
إصالح الضرر بالطرق العادية و في نفس الوقت مع الدعوى العمومية أو بدعوى مدنية 

  .أصلية 
في الصـحف التـي    نشر أحكام اإلدانة كاملة أو مجزأة،يمكن للجهة القضائية أن تأمر ب

م في األماكن التي تحددها و من ضمن ذلك على باب مسـكن  تعينها و تعليق هذه األحكا
  .يملكهاو كل مؤسسة أو قاعة حفالت  ،المحكوم عليهم

و يكون ذلك على نفقة هذا األخير و شريطة أن ال تتعـدى هـذه المصـاريف الغرامـة     
  .المحكوم بها 

من نفس األمر و بطلب من الطرف المـدني و بـالطبع علـى     158و هذا طبقا للمادة 
المحكمة أن تحدد مساحة المنشور حروف الطباعة المستعملة و كما تحدد مدة التعليـق   
و كل من يعرقل هذه العملية أي عملية التعليق يعاقب من الجهة القضائية و تخضع تلك 

  .العقوبات إلى قواعد القانون المشترك المتعلقة بالتعليق 
  :العقوبات اإلضافية في حاالت العود  -3

على مضاعفة العقوبة المنصـوص   05_03من األمر  156العود تنص المادة في حالة 
  153عليها في المادة 

  :على وجود درجتين من العقاب  156كما تنص الفقرة الثانية من المادة 
  :الدرجة األولى ـ         

ـ سـتغلها المقلـد و ال  أشهر لمؤسسة التي ي 06الغلق المؤقت لمدة ال تتعدى  زور أو م
  .شريكه

  
  
  
   



  :الدرجة الثانية ـ     
 إحدى الدرجتين حسب نوعية العود  الغلق النهائي لهذه المؤسسة عند االقتضاء و اختيار

  العود أو ما يسمى أيضا بالتكرار و من حقنا أن نطالب بتوضيحات أمام سكوت القانون ف
  
  .هل له تأثير على اختيار درجتين من العقاب  

  :زائية تقتضي توافر شروط البد منها و نصل للقول أن الحماية الج
  .أن نكون بصدد مصنف محمي  ـ  
  .أن يشكل الفعل المرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها ـ   
و الستثناء وارد علـى حـق   " أن ال يكون الفعل المشكل للجريمة قد تم أعماال لقيد ـ   

  ) 53إلى  29لمواد االستثناءات المنصوص عليها في ا( المؤلف أو الحقوق المجاورة 
  
  .أن تكون مدة الحماية سارية المفعولـ   

أوردت حماية مصنفات التراث التقليدي و الواقعـة ضـمن    142و نشير إلى أن المادة 
  الملك العام و فرضت على كل مستعملي هذه المصنفات و احترام سالمة هذه المصنفات

  .لتزوير أو التقليد و مراعاة أصالتها و المساس بها يعد إتيانا لجنحة ا 
  

        ::::اخلامتةاخلامتةاخلامتةاخلامتة
إن نجاح أي مجتمع ورقيه مرتبط باإلبداع والفكر والتأليف واألداء ، ولتـوفير مثـل     

هكذا مجتمع البد من حماية مبدعيه ومفكريه ومؤلفيه ومؤديه ، حتى يضمن استمراريته 
لحمايـة  واستمرار خدماته الجليلة للمجتمع ، وال يمكن توفير مثل هذه الشروط لضمان ا

فرها صرامة وتنظيما وانسب القوانين واباستحداث  االللمبدعين والمفكرين في الجزائر، 
ودقة، لضمان استمرارية اإلبداع واالبتكار وإرساء األسس الحقيقية للحضـارة بمعنـى   

  .ةالكلم
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  



  
  

  


