
 

  قانون حق المؤلف األردني والفنية وفق الوسائل المدنية والجنائية لحماية المصنفات األدبية

  محد بين خلفأهاشم  الدكتور

 :المقدمة

مظهـر  يبـل هـ ،مثار تفكري اإلنسان ومهـبط سـره ومـرآة شخصـيتهرب املصنفات األدبية والفنية هي عتتُ 
ا لـذلك   ؛أو نقائصـها ويكشـف عـن فضـائلها ،وامنهـايُعِرب عنها ويفصـح عـن ك ،من مظاهر الشخصية ذا

ومحايــة إنتاجــه  ،متكنــه مــن صــيانة شخصــيته ،البــد مــن االعــرتاف لــه بــاحلقوق األدبيــة علــى مصــنفه كــان
 ،وذلك ملا هلذه احلقوق من أمهيـة لـدى منتجهـا ،والدفاع عن هذه احلقوق يف وجه املعتدين عليها ،الذهين

وتضــعف  ،فينطفــئ مصــباح إنتاجــه ،عندئــذ يشــعر خبيبــة األمــل ،ايتهــاحيـث يؤملــه االعتــداء عليهــا وعــدم مح
عتــرب والــذي يُ  ،ينهــار ركــن هــام مــن أركــان تقــدم اإلنســانية وبــذلك ،وينصــرف عــن التــأليف واالبتــداع ،مهتــه

  .)١(اليت نسمو بواسطتها على سائر الكائنات احلية ،األساس يف حياتنا الراقية

 ،لــة ومحايــة حقــوق املؤلــف املاديــة واألدبيــة مــن االعتــداء عليهــالــذلك حــرص املشــرع األردين علــى كفا
ــا، وبالتــايل  ــدف ضــمان ســالمة املصــنفات احملميــة مــن التحريــف والتشــويه، وكــل مــا مــن شــأنه اإلضــرار 
ــدف إىل محايــة حــق املؤلــف  ،ضــمان حقــوق املؤلــف علــى املصــنفات، وذلــك مــن خــالل وســائل متعــددة 

ــدف إىل وقــف االعتــداء علــى املصــنفوتتمثــل هــذه الوســائل يف اإل واحلــد مــن  ،جــراءات التحفظيــة الــيت 
 وحـذف بعـض ،ومنع خطـر نشـر املصـنف املقلـد أو وقـف تداولـه ،تفاقم األضرار الناجتة عن هذا االعتداء

أو سحبه وذلك بنـاء علـى  ،أجزائه، أو إدخال بعض التعديالت عليه، باإلضافة إىل حجز املصنف املقلد
ومنع املعتدي من التصرف يف نسخ املصـنف ،دف وقف نشر املصنف املقلد ومنع تداوله ،طلب املؤلف

  .)٢(وذلك ضمن إجراءات احلجز اليت حيددها القانون، املقلدة

فإنــه ال يكــون للمؤلــف إال  ،أمــا إذا وقــع االعتــداء علــى املصــنف احملمــي مبوجــب قــانون حــق املؤلــف
ة، والــيت تســتهدف ردع املعتــدي علــى حــق املؤلــف، عــن طريــق توقيــع تبــاع طــرق املســؤولية املدنيــة واجلزائيــا

                                                 
 .٢٨-٢٧ص ،م ١٩٧٦القاهرة ، دار الكتاب العريب، حقوق اإلنتاج الذهين، أمحد سويلم العمري .د )١(
عبـد الرشـيد مـأمون و .د، ٤٣٤ص  ،م ٢٠٠٤دار الثقافـة ، املؤلـف ووسـائل محايتـه النمـاذج املعاصـرة حلـق، حق املؤلـف، نواف كنعان .د )٢(

ــاورة يف ضــوء قــانون محايــة حقــوق امللكيــة الفكريــة اجلديــد - حممــد ســامي عبــد الصــادق. د لســنة  ٨٢رقــم  ،حقــوق املؤلــف واحلقــوق ا
  .٤٩٩ ، صم ٢٠٠٤ ،دار النهضة العربية –حق املؤلف  - الكتاب األول، ٢٠٠٢

 



 

باإلضــافة إىل العقوبــات اجلزائيــة األصــلية أو  ،اجلــزاءات املدنيــة يف شــكل تعــويض للمؤلــف صــاحب احلــق
  .نتيجة االعتداء على حقوق املؤلف عما أصابه من ضرر مادي وأديب ،االتبعية املقررة قانونً 

  :ل املدنية واجلنائية حلماية حق املؤلف تكون على النحو التايلوعليه فإن دراستنا للوسائ



 

  الفصل األول

  الوسائل المدنية لحماية حقوق المؤلف األدبية والفنية

ـــدف  حـــرص املشـــرع األردين علـــى كفالـــة ومحايـــة حـــق املؤلـــف املـــادي واألديب مـــن االعتـــداء عليهـــا 
ــا ،ضــمان ســالمة املصــنفات احملميــة مــن التحريــف والتشــويه وبالتــايل ضــمان  ،وكــل مــا مــن شــأنه اإلضــرار 

ـدف إىل محايــة حـق املؤلـف ،حقـوق املؤلـف علـى املصــنفات ــا  ،وذلـك مـن خــالل وسـائل متعـددة  إال أ
ا يف ردع املعتــدين علــى  ،ووســائل إجــراءات تطبيقهــا ،طبيعتهــا :ختتلــف فيمــا بينهــا مــن حيــث ومــدى شــد

   .)١(حقوق املؤلف

يف اإلجــراءات التحفظيــة الــيت  -والــيت ســوف نقــوم بدراســتها يف هــذا الفصــل- وتتمثــل هــذه الوســائل
دف إىل وقف االعتداء، واحلد من تفاقم األضرار الناجتة عنه، ومنع خطر نشر املصـنف املقلـد أو وقـف 

أجزائــه، أو إدخــال بعــض التعــديالت عليــه، باإلضــافة إىل حجــز املصــنف املقلــد،  تداولــه، وحــذف بعــض
ــدف وقــف نشــر املصــنف املقلــد ومنــع تداولــهوذلــك بنــاء علــ ومنــع  ،ى طلــب املؤلــف، أو ســحبه وذلــك 

   )٢( املعتدي من التصرف يف نسخ املصنف املقلدة، وذلك ضمن إجراءات احلجز اليت حيددها القانون

فإنــه ال يكــون للمؤلــف إال  ؛أمــا إذا وقــع االعتــداء علــى املصــنف احملمــي مبوجــب قــانون حــق املؤلــف
عــن طريــق توقيــع اجلــزاءات  ،املســؤولية املدنيــة والــيت تســتهدف ردع املعتــدي علــى حــق املؤلــف تبــاع طــرقا

  .املدنية يف شكل تعويض للمؤلف صاحب احلق

وعليـــه فـــإن دراســـتنا لوســـائل احلمايـــة املـــدين حلـــق املؤلـــف يف هـــذا الفصـــل تكـــون علـــى النحـــو التـــايل، 
  :وضمن املباحث التالية

  

                                                 
  ٤٣٤املرجع السابق ص  -حق املؤلف -نواف كنعان. أنظر د )١(
اورة -حممد سامي عبد الصادق. عبد الرشيد مأمون و د. د  ٤٩٩٤٩٩املرجع السابق ص  -حقوق املؤلف واحلقوق ا
  ٤٣٤املرجع السابق ص  -حق املؤلف -نواف كنعان. أنظر د )٢(
اورة -حممد سامي عبد الصادق. عبد الرشيد مأمون و د. د   ٤٩٩املرجع السابق ص  -حقوق املؤلف واحلقوق ا
 



 

  )حالة االستعجال والخطر(جرائية لحق المؤلف الحماية اإل: المبحث األول

  :ميدتق

أجــاز املشــرع األردين اختــاذ التــدابري اإلجرائيــة الالزمــة حلمايــة حقــوق املؤلــف األدبيــة أو تلــك املتعلقــة 
  .)١(باجلوانب املالية من االعتداء عليها إىل حني الفصل يف الدعوى املوضوعية واليت قد يطول أمدها

حيــث تعــىن  ؛واألخــرى حتفظيــة، إجــراءات وقائيــة ؛جرائيــة نــوعني مــن اإلجــراءاتوتشــمل احلمايــة اإل 
اإلجراءات الوقائية يف حق املؤلف، من رفع دعـوى وقـف االعتـداء علـى حقـه، وإجبـار املعتـدي مـن وقـف 

   .)٢(االعتداء على حقه، وإيقاف استمراره يف املستقبل

ملصـنف ويف حظـر نشـر املصـنف املقلـد أو كذلك تشمل اإلجراءات الوقائيـة يف وقـف التعـدي علـى ا
أو إدخــال بعــض التعــديالت علــى املصــنف ومصــادرة النســخ غــري  ،وحــذف بعــض األجــزاء، وقــف تداولــه

  .املشروعة، وإتالف املصنفات املقلدة، أو حصر اإليراد الناتج عن هذه املصنفات

مواجهـة االعتـداء الـذي  هئـجـراء يكـون القصـد مـن وراإفتعـين أي عمـل أو  ،أما اإلجـراءات التحفظيـة
ختـاذ التـدابري الالزمـة إلزالتهـا واحلفـاظ علـى علـى حقـوق املؤلـف، وحصـر األضـرار الـيت حلقتـه، ال وقع فعـًال 

  .)٣(هذه احلقوق

وكــذلك املــواد الــيت تســتعمل  ،وتشــمل اإلجــراءات التحفظيــة احلجــز علــى املصــنف األصــلي أو نســخة
  .امجة عن االستغالل غري املشروعواحلجز على اإليرادات الن ،يف إعادة نشره

بأن هـذه اإلجـراءات وردت يف قـانون محايـة حـق املؤلـف األردين علـى سـبيل احلصـر، إال أنـه ال  اعلمً 
  .مينع من اختاذ غري هذه اإلجراءات يف سبيل احملافظة على املصنفات من االعتداء عليها

                                                 
مصـادر االلتـزام مـع تطبيـق نظـرييت االلتـزام واملسـؤولية املدنيـة يف ، اجلـزء األول، النظريـة العامـة لاللتـزام، نزيه حممد الصادق املهـدي. د :انظر )١(

شرع قد راعى يف تقرير هذه اإلجراءات ضرورة وضع حـد أن امل :ويرى الدكتور خاطر لطفي، ٣٤ص  ،٢٠٠٨جمال امللكية الفكرية لعام 
لألضرار اليت قد ترتتب على استمرار املعتدي يف اعتدائه حـىت تفصـل احملكمـة يف أصـل النـزاع  احتاشيً  ؛سريع لالعتداء على حقوق املؤلف

 .١٢٠ص م،١٩٨٨ لعام الطبعة األوىل ،قانونا حق املؤلف والرقابة على املصنفات، خاطر لطفي.د. الذي قد يطول أمده
ا التفاقية املسائل التجاريـة املتعلقـة حقوق املؤلف وفقً  ،عبد السند ميامه.د، ٤٥٤املرجع السابق ص  -حق املؤلف -نواف كنعان. انظر د )٢(

 .٩٩ص ، م١٩٩٨الطبعة األوىل ، والتشريع املصري) تريبس (حبقوق امللكية الفكرية 
ومـا  ،١١٤ص ،دار النشـر هاتيـه، حـق املؤلـف بـني الواقـع والقـانون :كتـاب  -كـز املـؤلفني األجانـب يف مصـرمر  - إبـراهيممحد أ إبراهيم. د )٣( 

  .٩٩املرجع السابق ص -حقوق املؤلف -عبد السند ميامة. د، بعدها



 

ا دراســة احلمايــة اإلجرائيــة الوقائيــة حلــق وعليــه فــإن دراســتنا للحمايــة اإلجرائيــة حلــق املؤلــف تتطلــب منــ
املطلــب الثالــث  ويف ،املؤلــف يف املطلــب األول، ويف املطلــب الثــاين دراســة احلمايــة التحفظيــة حلــق املؤلــف

ــذه اإلجــراءات وذلــك  ،ويف املطلــب الرابــع مواجهــة اإلجــراءات الوقتيــة والتحفظيــة ،احملكمــة املتخصصــة 
  : على النحو التايل

  :الحماية اإلجرائية الوقائية: لالمطلب األو 

  :يمدتق

اختـاذ التـدابري اإلجرائيـة الالزمـة  من قانون حق املؤلف أن للمؤلف) ٤٦( املشرع األردين يف املادة بّني 
واملتمثلة يف وقف التعدي على املصنف، ويف حظر نشر املصنف املقلـد، أو  ،حلماية حقوقه األدبية واملالية
املستوردة غري املشروعة، وإتالف املصـنفات املقلـدة، أو إدخـال التعـديالت  وقف تداوله، ومصادرة النسخ

  . عليها

   :هذا ما سوف نبحثه يف الفروع التالية

  :وقف التعدي على المصنف: الفرع األول

 قـــانون حـــق املؤلـــف األردين بـــأن للمؤلـــف حـــق اســـتئثاري علـــى مصـــنفه، والـــذي يتمتـــع باحلمايـــة بـــّني 
، وبالتــايل اا مشــروعً يف اســتخدام املصــنف يف احلــدود الــيت جييزهــا القــانون اســتخدامً القانونيــة، وأن لــه احلــق 

فإن أي استخدام غري مشروع ملصنف مشمول باحلماية مبوجـب قـوانني حـق املؤلـف، يشـكل اعتـداًء علـى 
حــق املؤلــف، كمــا هــو احلــال يف عمليــة نســخه أو القيــام بعــرض املصــنف أمــام اجلمهــور دون إذن املؤلــف، 

يف اللجـوء إىل الوسـائل القانونيـة الالزمـة للمحافظـة  فإنه يكون للمؤلف أو ورثته احلق ؛ما مت االعتداء فإذا
علـى  "حـق املؤلـف األردين"قـانون  وقف التعدي على مصنفه، ولقد نصّ  على حقهم، ومن هذه الوسائل

ــــدف احلفــــاظ علــــى حقــــوق املؤلــــف مــــن االعتــــداء عليهــــا، وذلــــك يف املــــاد مــــن ) ٤٦(ة هــــذا اإلجــــراء 
  .)١(قانونال

نه جيب على صاحب املؤلف وحسب أحكام قانون حـق املؤلـف األردين اللجـوء إىل حمكمـة إحيث و 
ومتيـزه  للمصـنف املطلـوب محايتـه، وشـامًال  اتفصـيلي  االبداية، وذلك مـن خـالل طلـب خطـي يتضـمن وصـفً 

                                                 
فيمــا  أدنــاهاملبينــة  اإلجــراءاتا مــن يّــأن تتخــذ أو مــن خيلفــه أو أي مــن ورثتــه أعلــى طلــب صــاحب احلــق  للمحكمــة بنــاءً  )أ:  ٤٦(املــادة  )١(

ا ا تفصــيلي ن يتضــمن الطلــب وصــفً أمــن هــذا القــانون شــريطة ) ٢٣(و) ٩(و) ٨(ي اعتــداء حصــل علــى احلقــوق الــواردة يف املــواد أيتعلــق بــ
 .مر بوقف التعدياأل. ١: و الربنامج الذي مت االعتداء عليهأالتسجيل الصويت  أو األداء أو للمصنف وشامًال 



 

ميكـن  ،)١(اسـينمائي  ارحية أو فيلًمـيف فرع مـن فـروع الفنـون أو اآلداب، أو مسـ اكتابً  كأن يكون ،عن غريه
مــن احملكمــة إصــدار أمــر قضــائي عاجــل بوقــف التعــدي  اتقدميــه قبــل أو خــالل أو بعــد رفــع الــدعوى، طالبًــ

  .على مصنفه

فـــإذا ثبـــت للمحكمـــة أن الطالـــب هـــو صـــاحب حـــق، وأن حقوقـــه قـــد مت التعـــدي عليهـــا أو أصـــبح  
  .أو احلفاظ على دليل له عالقة بفعل املعتدي ، فإن على احملكمة أن تأمر بوقف التعدي،اوشيكً 

وجيــب علــى الطالــب بوقــف التعــدي وحســب أحكــام حــق املؤلــف األردين رفــع الــدعوى أمــام احملكمــة 
رفـع الـدعوى خـالل فـإذا مل تُ  ،أيام من تاريخ صدور أمر القاضـي بوقـف التعـدي) ٨(املختصة خالل مدة 

  . عديهذه املدة زال كل أثر حلكم احملكمة بوقف الت

 اوعليه فإن احملكمة املختصة إذا تبني هلا أنه قد مت التعدي عليها أو أن التعـدي عليهـا أصـبح وشـيكً  
كمـات املدنيـة األردين ا مـا قـرره قـانون أصـول احمل وهـذا يتفـق مـع ،فإن على احملكمة أن تأمر بوقف التعـدي

   .)٢(بالنسبة لدعوى االستعجال

فإنه يكـون هلـم احلـق يف  ،الطلب بوقف التعدي قبل رفع الدعوى وإذا كان للمؤلف أو ورثته احلق يف
م أثناء رؤية الدعوى ضـمن الئحـة الـدعوى،  احبيـث يـورد الطالـب طلبًـ ؛طلب وقف التعدي على مصنفا

إصــدار القــرار بصــورة مســتعجلة بوقــف التعــدي علــى املصــنف حمــل ) حمكمــة البدايــة(ويطلــب مــن احملكمــة 
  .احلماية القانونية

ك أن وقف التعدي يعترب هو أحد الوسائل الفعالة يف حفـظ حقـوق املؤلـف مـن االسـتمرار يف وال ش
وبعــد ذلــك أن  ،املطروحــة أمامهــا ريثمــا تنتهــي مــن املنازعــة ،وذلــك علــى ســبيل االحتيــاط ،التعــدي عليهــا

ائيـــ ى احلـــق مســـتقبلي أو جديـــد علـــ متنـــاع عـــن أي تعـــدٍّ ا وأمـــر املعتـــدي مـــن االتــأمر بوقـــف هـــذا التعـــدي 
  .)٣(املعين

                                                 
 .١١٩ص ،املرجع السابق ،نونا محاية حق املؤلف والرقابة على املصنفاتقا ،خاطر لطفي. د )١(
مور مــور املســتعجلة بصــفه مؤقتــه مــع عــدم املســاس بــاحلق بــاألحيكــم قاضــي األ( :األردين كمــات املدنيــةا مــن قــانون أصــول احمل )٣٢( املــادة )٢(

ـذه املسـايًضـأمينـع مـن اختصـاص حمكمـة املوضـوع  هذا ال أنعلى  التالية املسـائل الـيت خيشـى  - ١ : التبعيـةبطريـق  إليهـاذا رفعـت إئل ا 
 .عليها من فوات الوقت

الطبعــة ، دار النهضــة العربيــة  ٢٠٠٢لســنة  ٨٢رقــم .ألحكــام القــانون اأمحــد صــدقي حممــود، احلمايــة الوقتيــة حلقــوق امللكيــة الفكريــة وفًقــ.د )٣(
نـدوة الويبـو الوطنيـة حـول حـق املؤلـف واحلقـوق ، ة يف جمال حقوق املؤلفقضايا خمتار ، كنعان األمحر: نظر، ا١٢٣ص، م ٢٠٠٤األوىل 

اورة للمحامني والقضاة نيسـان /أبريـل ٢٨و ٢٧بالتعـاون مـع وزارة الثقافـة دمشـق، ) الويبـو( تنظمها املنظمـة العامليـة للملكيـة الفكريـة ، ا
  .٨ص ،٢٠٠٥



 

  

  :مصادرة النسخ المستوردة من المصنفات غير الشرعية: الفرع الثاني

ــ تعتــرب مصــادرة النســخ املســتوردة واملقلــدة إجــراءً  حلمايــة املصــنفات األدبيــة والفنيــة مــن التشــويه  اوقائي
نصـت علـى أنـه  منـه، إذ) ٤(على هذا اإلجراء قـانون حـق املؤلـف األردين يف مـادة  ولقد نصّ  ،والتحريف

ا مــن اإلجــراءات خيلفــه أن تتخــذ أيّــ مــن ورثتــه أو مــن للمحكمــة بنــاء علــى طلــب صــاحب احلــق أو أيّ ( 
مــن هــذا ) ٢٣(و ) ٩(و ) ٨(املبينــة أدنــاه فيمــا يتعلــق بــأي اعتــداء حصــل علــى احلقــوق الــواردة يف املــواد 

األداء أو التســـجيل الصـــويت أو  للمصـــنف أو وشـــامًال  اتفصـــيلي  االقـــانون شـــريطة أن يتضـــمن الطلـــب وصـــفً 
مصـــادرة النســـخ عـــري الشـــرعية وأي مـــواد أو أدوات اســـتعملت يف  -٢ :الربنـــامج الـــذي مت االعتـــداء عليـــه

  . )االستنساخ

يتضح لنا من خالل النص السابق أنه للمحكمة مصادرة النسخ غري الشـرعية مـن املصـنف، وكـذلك 
ـدف محايـة حقـوق املؤلـف األدبيـة والفنيـة، ومحايـة املواد واألدوات اليت استعملت يف االستنساخ،  وذلـك 

  .الفكر واإلبداع الفكري والفين من التخريب والضياع والتحريف

كــذلك أجــازت اتفاقيــة بــرن حجــز املصــنفات والتســجيالت غــري الشــرعية املســتوردة بغــري تصــريح مــن 
  .)١(األطراف املعنية يف دولة تعتربها تسجيالت خمالفة للقانون

واملقصـــود باملصـــادرة هـــو انتقـــال  ،د اســـتعمل املشـــرع األردين يف املـــادة الرابعـــة مصـــطلح املصـــادرةولقـــ 
لـــــذلك كـــــان األجـــــدر باملشـــــرع األردين أن ال يســـــتعمل مصـــــطلح  ،)٢( امللكيـــــة إىل الـــــدول بـــــدون تعـــــويض

 ،مــــن اصــــطالح املصــــادرة وأن يســــتخدم بــــدًال  ،لتعــــارض مفهومهــــا مــــع مــــا قصــــده يف الــــنص) املصــــادرة(
   .صطالح بيع نسخ املصنف الذي نشر، واقتضاء مبلغ التعويض من مثنها ملصلحة املؤلف املتضررا

يقـع  اأما بالنسبة ملصادرة النسخ غري املشروعة واليت تدخل حدود الدولة فإن هذا اإلجراء يعترب واجبً 
  .من دخول املصنفات غري الشرعية إىل إقليمها ،على عاتق الدولة

                                                 
مــن هــذه املــادة والــيت يــتم اســتريادها، بغــري تصــريح مــن ) ٢(و ) ١(وفقــا للفقــرتني  التســجيالت الــيت تــتم( مــن اتفاقيــة بــرين) ١٣/٣(املــادة )١(

 .األطراف املعنية، يف دولة تعتربها تسجيالت خمالفة للقانون، تكون عرضة للمصادرة
  .٣٠٢ص ،١٩٧٨م : وزارة الثقافة والفنون، بغداد ،دراسة مقارنة، حقوق املؤلف املعنوية يف القانون العراقي، سهيل الفتالوي .د )٢(



 

أو صــاحب احلــق يف الطلــب باختــاذ كافــة اإلجــراءات الالزمــة ملصــادرة النســخ  وعليــه فــإن للمحكمــة
وذلـــك ملنـــع تـــداول  ،وتلـــك املـــواد واألدوات الـــيت اســـتعملت يف االستنســـاخ ،)١(املســـتوردة وغـــري املشـــروعة

املصـــنف بـــني اجلمهـــور، وبـــذات الوقـــت تقـــدمي النســـخ املصـــادرة واملضـــبوطة كـــدليل إثبـــات لـــدى احملكمـــة 
  .املختصة

وذلـك  ،أيـام وإال زال كـل أثـر للحكـم) ٨(لى أنه جيب على الطالب أن يرفع الـدعوى خـالل مـدة ع
  .)٢(من قانون حق املؤلف األردين )و/٤٦(حسب نص املادة 

أمـــا بالنســـبة ملصـــنفات الفـــن املعمـــاري كـــالتحف املوجـــودة علـــى اجلـــدران وكالشـــكل اهلندســـي للعقـــار 
ا إذا اســـتعملت  ؛ملؤلفـــه اتضـــمنت ابتكـــارً الـــذي يعتـــرب مـــن املصـــنفات املعماريـــة إذ  فإنـــه ال جيـــوز مصـــادر

طائلــة وتــدخل يف الثــروة  وذلــك ملــا هلــذه املصــنفات مــن أمهيــة كبــرية وتكلــف أمــواًال  ،غــري مشــروع اســتعماًال 
ـــة عمـــا حلقـــه مـــن ضـــرر أديب نتيجـــة االعتـــداء علـــى  ،الوطنيـــة للـــبالد إال أنـــه يكـــون للمؤلـــف احلـــق باملطالب

  .)٣(حقه

ال جيـــوز يف أي حالـــة مـــن (...  :مـــن قـــانون حـــق املؤلـــف األردين) ٤٧(مـــا نصـــت عليـــه املـــادة وهـــذا 
حمــل  -مــن حنــت ورســوم وزخــارف وأشــكال هندســية-احلــاالت أن تكــون املبــاين ومــا يظهــر فيهــا أو عليهــا 

ا بقصــد احملافظـــة علــى حقــوق املؤلـــف احجــز، كمــ  ال جيــوز احلكـــم بإتالفهــا أو تغيــري معاملهـــا أو مصــادر
أن ال خيـل ذلـك حبقوقـه علـى  ،املعماري الذي استعملت تصاميمه للبناء ورسومه فيه بصـورة غـري مشـروعة

  .يف التعويض العادل عن ذلك

  :إتالف المصنفات المقلدة: الفرع الثالث

  . )٤(، ومنع نشوئه مستقبًال امبحوه من الوجود حاضرً  ؛إتالف املصنف يعين إعدام املصنف

                                                 
جيوز يف أي خالة من احلاالت أن تكون املباين وما يظهر فيهـا أو مـا عليهـا مـن حنـت "من قانون محاية حق املؤلف األردين ) د/٤٧(ملادة ا )١(

ا بقصــد احملافظــة علــى حقــو  ق ورســم وزخــارف وأشــكال هندســية حمــل حجــز، كمــا ال جيــوز احلكــم بإتالفهــا أو تغيــري معاملهــا أو مصــادر
 ."املؤلف املعماري

يتم بناء طلب املدعى عليه إلغاء اإلجراءات التحفظية املتخذة قبل رفع الدعوى وفـق "من قانون محاية حق املؤلف األردين ) و/٤٧(ملادة ا )٢(
 . ذ اإلجراءمر احملكمة باختاأذا مل يتم رفع دعوى خالل مثانية أيام من تاريخ صدور إمن هذه املادة ) د(و ) ج(حكام الفقرتني أ

 .٣٠٣املرجع السابق ص  –حقوق املؤلف املعنوية  - سهيل الفتالوي. د )٣(
 .٢٩٣ص  ،املرجع السابق )١٧( 



 

، مـــن قـــانون حـــق املؤلـــف )٤٧(ؤلـــف األردين علـــى هـــذا اإلجـــراء يف املـــادة وقـــد نـــص قـــانون حـــق امل
حيث أنه يكون للمحكمة املختصـة بنـاء علـى طلـب صـاحب املصـلحة يف إتـالف نسـخ مصـنفه  ؛األردين

   .الذي نسخ بصورة غري مشروعة، وكذلك املواد اليت استعملت يف نشره

ة بنـاء علـى طلـب صـاحب املصـلحة، ممـا يعـين واحملكمة املختصـة بـإتالف املصـنف هـي حمكمـة البدايـ
والـيت جيـوز فيهـا للمؤلـف أن يطلـب مـن احملكمـة  ،أن طلب صاحب املصلحة يعتـرب مـن األمـور املسـتعجلة

   .احجز املصنف أو إتالفه فورً 

يف إتـــــالف املصـــــنف املقلـــــد خيـــــالف القاعـــــدة املعروفـــــة بالقضـــــاء  اوال شـــــك أن املشـــــرع ســـــلك طريًقـــــ
والـــيت خيشـــى عليهـــا فـــوات الوقـــت بشـــرط عـــدم املســـاس بأصـــل  ،ســـائل املســـتعجلةاملســـتعجل يف بعـــض امل

وهــذا احلكــم قــد يــنجم عنــه مشــاكل كبــرية فيمــا إذا كــان صــاحب املصــلحة قــد رفــع دعــوى أمــام ، )١(احلــق
  .على حقوق املؤلف يف املصنف الذي مت إتالفه وقررت احملكمة أن الناشر مل يعتدِ  ،احملكمة املختصة

ب علـى املشـرع الـنص علـى ختويـل احملكمـة املختصـة حـق احلكـم بـإتالف املصـنف إذا لذلك كان جي 
أو تعيــني حــارس مهمتــه ، )٢(وســري الــدعوى أن املصــنف نشــر بصــورة غــري مشــروعة ،تبــني هلــا مــن التــدقيق

  .)٣(حىت يتم الفصل يف النزاع القائم بني املؤلف والغري ةحفظ نسخ املصنف املقلد

إتالفهــا هــي املــواد الــيت يعتــرب وجودهــا واســتمرار تــداوهلا اعتــداًء علــى حقــوق  واملصــنفات الــيت جيــوز 
ـــالت واألفـــالم الســـينمائية  ،املؤلـــف واملـــواد الـــيت يشـــملها اإلتـــالف، نســـخ املصـــنف املقلـــد، كالكتـــب وا

  .وأشرطة التسجيل والرسوم والنماذج وغريها من املصنفات املقلدة أو الصورة املأخوذة منها

فإن اإلتالف ينصب على اجلزء املقلـد فقـط ، إذا كان باإلمكان فصل أجزاء املصنف املقلدعلى أنه  
، إىل أنـــه إذا مـــزج املـــدعي عليـــه ابتكـــاره بابتكـــار املـــدعي يف مصـــنفه، فإنـــه إذا أمكـــن فصـــل )٤(دون اآلخـــر

صــنف عمــل كــل منهمــا اقتصــر اإلتــالف علــى اجلــزء الــذي قلــد، أمــا إذا مل يكــن باإلمكــان فصــل أجــزاء امل

                                                 
 .٢٩٣ص  ،املرجع السابق )١(
  .١١ص ،حبث منشور على شبكة االنرتنت - اجلزاء املدين - الوسائل القانونية حلماية حق املؤلف -سهيل الفتالوي )٢(
 www.arab/awininfo.com   
السـعودية ، األردن ،مصـر ،دراسـة لـبعض التشـريعات العربيـة –يف جمال حقوق امللكية الفكريـة  اإلجرائيةاحلماية ، أسامه شوقي املليجي.د  )٣(

  .٨٣ص، ٢٠٠٠حبث القي يف مؤمتر امللكية الفكريه يف جامعة الريموك لعام 
 .١٣ص ،االبحث املشار إليه سابقً  - الوسائل القانونية حلماية حق املؤلف - سهيل الفتالوي. د :رنظا )٤(



 

 بـدًال  ،كـان مـن املمكـن تغيـري معـامل املصـنف ، غري أنـه إذا)١(فإن اإلتالف يشمل املصنف بأكمله ،املقلد
  ).٢(من إتالفه فإنه جيوز للمحكمة أن ال حتكم بإتالفه

فللمحكمـة يف  ،ملؤلـف آخـر اأو موضـوعً  اأو رسـومً  افإذا ما قام ناشر بنشر كتاب وأضـاف إليـه صـورً 
وإمنــــا بتغيــــري معــــامل الصــــفحات الــــيت حــــدث عليهــــا  ،حتكــــم بــــإتالف الكتــــاب بأكملــــههــــذه احلالــــة أن ال 

  .)٣(أو حتكم بإتالف ما أضيف ،االعتداء

 ،وإمكانية تعديل املصنف املقلد أو حذف بعض أجزائه ختتلف حبسب طبيعة املصنف حمل االعتـداء
إجـــراء التعـــديل أو حـــذف فبالنســـبة للمصـــنفات املطبوعـــة فـــإن  ،هـــل هـــي الكتابـــة أو الصـــوت أو الصـــورة

  .األجزاء اليت تشكل اعتداء على حقوق املؤلف األدبية يكون بالنسبة للطبعات اليت مل تنشر بعد

فإنه يكون من الصعب إدخال التعديالت اليت قررها القاضي على مـا تبقـى  :أما بالنسبة ملا مت نشره 
 ،إيـداعها يف دار الكتـب بة للنسـخ الـيت متأمـا بالنسـ ،من النسخ أو الطبعات اليت وصلت إىل أيدي القـراء

فإنـه جيـب علـى دار الكتـب الوطنيـة إعـالن احلكـم الصـادر بإدخـال التعـديالت  :واليت تبقى يف يـد القـارئ
حبيـــث ال جيـــوز تســليم الكتـــاب املـــودع لـــديها للقـــارئ إال ومعـــه احلكـــم،  ،أو حــذف أجـــزاء مـــن املصـــنفات
، )٤(ليم احلكــم مــع نســخ الطبــع األوىل، أو مل يعــد نشــرهحيــث جيــب تســ ؛وذلــك ســواء أعيــد نشــر الكتــاب

ويف حالة إعادة طبع الكتاب بطريقة تتفق مع ما قررته احملكمة، جيب إيداع نسـخة الطبـع اجلديـدة يف دار 
  .الكتب وعدم االكتفاء بالطبعة األوىل

ــــا حباجــــه إىل إجــــرا ،إال أنــــه إذا قضــــى القاضــــي بعــــدم تــــداول الطبعــــة األوىل  ء تعــــديالت وذلــــك أل
أو املـودع  ،فإنه جيب إتـالف مجيـع نسـخ الطبعـة األوىل املوجـودة لـدى الناشـر ،وحذف يف بعض نصوصها

  .)٥(لديهم مثل املكتبات، واملكتبات العامة، ودور الكتب والوطنية

                                                 
 .٤٦٠ص  ،املرجع السابق –حق املؤلف  -نواف كنعان. د )١(
 .من قانون حق املؤلف العراقي) ٤٧(واملادة  ،قانون حق املؤلف األردين) ٤٧(املادة  )٢(
 .١٣ص ،االبحث املشار إليه سابقً  - اجلزء املدين -القانوين حلماية حق املؤلفالوسائل  - سهيل الفتالوي. د )٣(
حســام الــدين كامــل األهــواين، احلــق يف احــرتام احليــاة اخلاصــة، احلــق يف .د، ٤٥٦ص  ،املرجــع الســابق - حــق املؤلــف –نــواف كنعــان . د )٤(

 .٤٢١ص .م ١٩٧٨اخلصوصية، دراسة مقارنة، 
ص  ،املرجـــع الســـابق ،احـــرتام احليـــاة اخلاصـــة - حســـام الـــدين األهـــواين. د ،٤٥٦ص  ،املرجـــع الســـابق -ؤلـــفحـــق امل –نـــواف كنعـــان . د) ٥(

٤٢٢. 



 

علـى صـورة موضـوعة ضـمن كتـاب، أو موضـوعة يف بعـض اإلعالنـات، فـإن  اوإذا كان التعديل منصبً 
عن طريق احلذف بإخفاء معامل الصورة مبادة معينة أو بتغطية الصورة بنوع معني مـن الـورق التعديل يكون 

  .)١(خيفيها ومينع رؤيتها

فـــإن التعـــديل يكـــون عـــن طريـــق حـــذف بعـــض  ،علـــى صـــورة يف فـــيلم اأمـــا إذا كـــان التعـــديل منصـــبً  
تســجيالت ، واحلــذف قــد يكــون عــن طريــق حــذف بعــض اللقطــات مــن ال)٢(اللقطــات قبــل نشــر الصــورة

علـى حـق  تشـكل اعتـداءً  إذا ما تضمنت مثل هـذه التسـجيالت لقطـات ،الصوتية أو السمعية أو البصرية
فإن احلذف يكون حبذف بعض املشاهد من الفيلم السـينمائي  ؛، أما بالنسبة لألفالم السينمائية)٣(املؤلف

  .)٤(إذا كان فيها مساس حبق املؤلف

علـــى طلـــب صـــاحب املصـــلحة، إتـــالف مجيـــع نســـخ املصـــنف  خنلـــص ممـــا تقـــدم بأنـــه للمحكمـــة بنـــاءً 
مثــل القوالـــب والكليشــات وغريهـــا، وذلـــك   ،وكـــذلك املــواد الـــيت اســتخدمت يف استنســـاخه ونشـــره، املقلــد

إال أنــه إذا كــان  ،كــإجراء وقــائي جبانــب مــا حتكــم بــه احملكمــة مــن تعــويض املؤلــف عمــا أصــابه مــن أضــرار
أو حـذف بعـض األجـزاء  ،اء تعـديل علـى املصـنف املقلـد أو نصوصـهبـإجر  ،باإلمكان تغيري معامل املصنف

فــإن ذلــك حيــول دون  ،أو املــواد الــيت اســتعملت يف استنســاخه ،الــيت تشــكل اعتــداء علــى حقــوق املؤلــف
  .)٥(إتالفه

) ٤٧(مــع مراعــاة أحكــام املــادة (مــن قــانون حــق املؤلــف األردين ) ٤٨(وهــذا مــا نصــت عليــه املــادة  
ة احلـال يف أي مصـنف تعرضـت حقـوق املؤلـف فيـه لالعتـداء إىل مـا كانـت عليـه مبــا يف جيـوز احلكـم بإعـاد

  ).ذلك إجراء أي تعديل فيه أو حذف أجزاء منه لتحقيق تلك الغاية

ـا أشـياء غـري ماديـة ،أما إذا مل يكن باإلمكان إتالف املصنفات أو تغيري معاملها ـا  ،وذلـك أل أو أل
 ،)اإلذاعـة والتلفزيـون(اشرة كاإللقاء املباشر، أو عـن طريـق البـث يف اهلـواء ختتفي من الوجود بعد نشرها مب

فإنـــه يكـــون للمؤلـــف أو خلفـــه أن يطلـــب وضـــع احلجـــز علـــى املبـــالغ الـــيت تتحصـــل مـــن جـــراء نشـــر هـــذه 
                                                 

املرجــع الســابق  -احلــق يف احــرتام احليــاة اخلاصــة -حســام الــدين األهــواين. د، ٤٥٧ص  ،املرجــع الســابق -حــق املؤلــف -نــواف كمعــان. د )١(
 ٤٢٢ص 

  .٤٥٧ص  ،رجع السابقامل -حق املؤلف -نواف كنعان. د )٢(
 ،املرجـع السـابق - احلـق يف احـرتام احليـاة اخلاصـة - حسام الدين األهـواين. د، ٤٥٧ ، صاملرجع السابق -حق املؤلف -نواف كنعان. د )٣(

 .٤٢٣ -٤٢٢ص 
 ،٤٥٧املرجع السابق  -حق املؤلف -نواف كنعان ،٤٢٧-٤٢٢ص  ،املرجع السابق )٤(
 -اجلــزاء املــدين -الوســائل القانونيــة حلمايــة حــث املؤلــف -ســهيل الفــتالوي. د، ٤٥٦املرجــع الســابق ص  -حــق املؤلــف -نــواف كنعــان. د )٥(

 .١٣ص  ،االبحث املشار إليه سابقً 



 

، إال أن إتــالف املصــنفات املقلــدة يــرد عليــه بعــض القيــود نــص عليهــا املشــرع ملصــلحة املؤلــف )١(املصـنفات
  )٢( :وهي ،اتمع معً والناشر وا

للمحكمـــة إذا تبـــني هلـــا أن حـــق املؤلـــف يف املصـــنف ينقضـــي بعـــد ســـنتني مـــن تـــاريخ اكتســـاب  -١
بأن تضع احلجز عليهـا  ،هنسخ املصنف وصور  ةمن إتالف بقي احلكم الدرجة القطعية فلها أن حتكم بدًال 

  .)٣(حلني انتهاء املدة املتبقية من احلماية

أو تغيــري  ،فلهــا أن تقضــي بــإتالف املصــنف ،زي للمحكمــة ال وجــويب عليهــاوهــذا األمــر يعتــرب جــوا 
وذلـــك إذا رأت أن ظـــروف الـــدعوى  ،بـــرغم أن املـــدة الباقيـــة مـــن محايـــة املصـــنف أقـــل مـــن ســـنتني ،معاملـــه

  .)٤(تقتضي ذلك

واملـــــواد الـــــيت  ،كـــــذلك للمحكمـــــة أن حتكـــــم مبصـــــادرة نســـــخ املصـــــنف أو الصـــــور املـــــأخوذة عنـــــه  -٢
 ،وذلــك يف حــدود مــا يفــي منهــا بتعــويض املؤلــف عــن الضــرر الــذي أصــابه ،إخراجــه وبيعهــااســتعملت يف 

  . )٥(من إتالف تلك النسخ أو الصور أو تغيري معاملها أو إتالف تلك املواد وذلك بدًال 

ورسـوم وزخـارف  ال جيوز للمحكمة أن حتكم بإتالف املباين وما يظهـر منهـا أو عليهـا مـن حنـت -٣
ا، كذلك ال جيوز احلجز عليهاوأشكال هندسية أ دف احملافظـة علـى  ،و تغيري معاملها أو مصادر وذلك 

حقــوق املؤلــف املعمــاري الــذي اســتعملت تصــاميمه للبنــاء ورســومه فيــه بصــورة غــري مشــروعة، علــى أن ال 
  .)٦(خيل ذلك حبقوقه يف التعويض العادل عن ذلك

                                                 
 .٣٠٣ص  ،املرجع السابق -حقوق املؤلف املعنوية -سهيل الفتالوي.د )١(
 .٣٠٠املرجع السابق ص -وق املؤلف املعنويةحق -سهيل الفتالوي.د، ٤٦٠ص، املرجع السابق، حق املؤلف، نواف كنعان.د )٢(
بــإتالف نســخ  للمحكمــة بنــاء علــى طلــب املؤلــف أو أي مــن ورثتــه أو خلفــه أن حتكــم - مــن قــانون حــق املؤلــف األردين) ٤٧(املــادة  )٣(

حتكـم بتغيـري  تالفهـا أن مـن إمشـروعة واملـواد الـيت اسـتعملت يف نشـره، وهلـا بـدًال  بصـورة غـري املصنف أو الصـورة املـأخوذة عنـه الـذي نشـر
ينقضــي بعــد  لالســتعمال، علــى أنــه إذا تبــني للمحكمــة أن حــق املؤلــف يف املصــنف أو جعلهــا غــري صــاحلة معــامل النســخ والصــور واملــواد
  مـــن ذلـــك بتثبيــت احلجـــز وفـــاء ملـــا تقضـــي بـــه للمؤلـــف مـــنأن حتكـــم بـــدًال  فلهـــا ،احلكـــم الدرجــة القطعيـــة ســنتني مـــن تـــاريخ اكتســـاب

 .تعويضات
 .١٢٧ص  ،املرجع لسابق، قانونا حق املؤلف والرقابة على املصنفات، خاطر لطفي. د )٤(
 مبصـادرة نسـخ املصـنف أو الصـور املـأخوذة عنـه والـيت اسـتعملت يف للمحكمـة أن حتكـم -من قانون حق املؤلـف األردين ج) ٤٧(املادة  )٥(

 مـن إتـالف تلـك النسـخ والصـور أو وذلـك بـدًال  ،الضرر الـذي أصـابه منها بتعويض املؤلف عن وذلك يف حدود ما يفي ،إخراجه وبيعها
  .معاملها أو إتالف تلك املواد تغيري

احلــاالت أن تكــون املبــاين ومــا يظهــر فيهــا أو عليهــا مــن حنــت  ال جيــوز يف أي حالــة مــن -مــن قــانون حــق املؤلــف األردين د) ٤٧(املــادة  )٦(
ا بقصـد احملافظـة علـى حقـوق   جيـوز احلكـم بإتالفهـا أوحجـز، كمـا ال وزخـارف وأشـكال هندسـية حمـل ورسـوم تغيـري معاملهـا أو مصـادر
 مشروعة، على أن ال خيل ذلك حبقوقه يف التعويض العادل عـن تصاميمه للبناء ورسومه فيه بصورة غري املعماري الذي استعملت املؤلف
  .ذلك



 

أو الصـور املـأخوذة عنـه أو تغيـري معاملهـا ال جيوز للمحكمة أن حتكم بإتالف نسخ أي مصـنف  -٤
إذا كان النزاع يتعلق برتمجـة املصـنف إىل اللغـة العربيـة، علـى أن يقتصـر حكـم احملكمـة يف هـذه احلالـة علـى 

  .)١(تثبيت احلجز على املصنف أو على نسخه أو على صورة املأخوذة منه حسب مقتضى احلال

بيــــة بطريقــــة غــــري مشــــروعة ال يرتتــــب عليهــــا إتــــالف هــــذه وعليــــه فاملصــــنفات املرتمجــــة إىل اللغــــة العر  
وذلــك ملــا لوجــود هــذه املصــنفات مــن فائــدة يف تنميــة الثــروة الثقافيــة وتغليــب  ،املصــنفات أو تغيــري معاملهــا

ـين  ،)٢(للمصلحة العامة على املصلحة اخلاصة ـا للمـؤلفني ا كذلك لكفالـة الوفـاء بالتعويضـات احملكـوم 
أمــا إذا كانــت الرتمجــة مــن اللغــة العربيــة إىل لغــة أخــرى أو الرتمجــة  ،)٣(يق هــذه النســخعلــيهم مــن عائــد تســو 

   .)٤(فال يسري عليها هذا االستثناء ،من لغة أجنبية إىل لغة أجنبية أخرى

  :الحماية اإلجرائية التحفظية: المطلب الثاني

  :ميدتق

ؤلــف، ملــا تتميــز بــه مــن الســرعة تشــكل اإلجــراءات التحفظيــة وســيلة فعالــة ملواجهــة انتهاكــات حــق امل
، املشـــرع األردين علـــى اإلجـــراءات الـــيت يكـــون للمؤلـــف احلـــق يف اللجـــوء إليهـــا لـــذلك نـــصّ  ؛)٥(والبســـاطة

وذلك لوقف نشـر املصـنف ومنـع املعتـدي مـن التصـرف فيهـا، وذلـك عـن طريـق احلجـز عليهـا وعلـى املـواد 
وعليــه فإنـه البــد لنــا يف  النــاتج مــن اسـتغالهلا، وكــذلك احلجـز علــى اإليـراد ،الـيت تســتخدم يف إعـادة نشــرها

واملصـنفات املسـتثناة مـن احلجـز  ،واملواد اليت جيـوز احلجـز عليهـا ،هذا املطلب، بيان ماهية احلجز وشروطه
  :وذلك ضمن الفروع التالية

  

                                                 
املــأخوذة عنــه أو تغيــري معاملهــا إذا   م بــإتالف نســخ أي مصــنف أو الصــورال جيــوز احلكــ -مــن قــانون حــق املؤلــف األردين ب) ٤٧(املــادة  )١(

احلالـة علـى تثبيـت احلجـز علـى املصـنف أو  وجيـب أن يقتصـر حكـم احملكمـة يف هـذه ،إىل اللغـة العربيـة املصـنف كـان النـزاع يتعلـق برتمجـة
 .املأخوذة منه حسب مقتضى احلال الصور على نسخه أو على

ص  ،املرجـع لسـابق، قانونا حق املؤلف والرقابة علـى املصـنفات، خاطر لطفي. ، د٤٦١املرجع السابق ص -املؤلف حق -نواف كنعان.د )٢(
١٢٨. 

، ١٩٩٩ ،الكتــاب الرابـــع، املرجــع العملـــي يف امللكيــة األدبيــة والفنيـــة يف ضــوء آراء الفقــه وأحكـــام القضــاء ،حممــد حســام حممـــود لطفــي.د )٣(
 .٥٩ص

 -احلقــوق علــى املصــنفات األدبيــة والفنيــة والعلميــة -اليزيــد علــي املتيــت أبــو .د،  ٤٦١ص ،املرجــع الســابق، ؤلــفحــق امل، نــواف كنعــان.د )٤(
، قانونــا حــق املؤلــف والرقابــة علــى املصــنفات، خــاطر لطفــي.د، ١٤٢ص ،م ١٩٦٧ســنة  ،منشــأة املعــارف باإلســكندرية -الطبعــة األوىل

 .١٢٨ص  ،لسابقااملرجع 
 .١٢٠ص ،املرجع السابق، ا حق املؤلف والرقابة على املصنفاتقانون،خاطر لطفي .د )٥(



 

  :مفهوم الحجز التحفظي للمصنف المقلد: الفرع األول

واآلالت  ،حتفظــي علــى نســخ املصــنف املقلــد وصــورهخيتلــف احلجــز الــذي يلجــأ إليــه املؤلــف كــإجراء 
عــن احلجــز الــذي يلجــأ إليــه الــدائن يف اســتيفاء  ،والــذي نظمــه قــانون حــق املؤلــف ،املســتخدمة يف ذلــك

والذي يتمثل يف جلوء الدائن إىل طلب التنفيـذ اجلـربي  ،والذي نظمه قانون أصول احملاكمات املدنية ،دينه
  .على أموال املدين وبيعها واقتضاء الدين من مثنهاالذي يتم عادة عن طريق احلجز 

 ،حيــث أن احلجــز الــذي يلجــأ إليــه الــدائن يف اســتيفاء دينــه يف حالــة امتنــاع املــدين عــن الوفــاء بالتزامــه
وحتدده قواعد قانونية حتدد اإلجراءات اخلاصـة بتنفيـذه، والـيت تتمثـل يف جلـوء الـدائن  ،حمله مبلغ من النقود
اجلــربي الــذي يــتم عــادة عــن طريــق احلجــز علــى أمــوال املــدين وبيعهــا واقتضــاء الــدين مــن  إىل طلــب التنفيــذ

  .مثنها

وقـف نشـر املصـنف حمـل االعتـداء، ووضـعه  ،يف حني أن احلجز الذي يلجأ إليـه املؤلـف يهـدف منـه 
دف وقف االعتـداء علـى املصـنف احملمـي ومنـع املعتـدي  حتت يد القضاء عن طريق احلجز عليه، وذلك 
من التصرف بنسخ املصنف اليت مت تقليدها، أو تداوهلا بني اجلمهـور، ملـا يرتتـب علـى مثـل هـذا التصـرف، 

  .)١(والتداول غري املشروع من أضرار مادية وأدبية للمؤلف

وقـــف نشـــر املصـــنف : أمههـــا ،ويرمـــي احلجـــز الـــذي ميارســـه املؤلـــف كـــإجراء حتفظـــي إىل عـــدة أهـــداف
ــدف وقــف االعتــداء علــى حــق املؤلــف مــن تــاريخ وضــع احلجــز علــى  ؛وراملقلــد ومنــع تداولــه بــني اجلمهــ

ألن  ،ذلــــك أن احملجــــوز يف حيــــازة املعتــــدي قــــد يــــؤدي إىل تلفــــه ،املصــــنف، وحفــــظ املصــــنف مــــن التلــــف
إجراءات الـدعوى قـد تطـول وقـد ينتقـل املصـنف خالهلـا إىل الغـري ويهلـك نتيجـة االسـتعمال، كـذلك منـع 

ه علــى ئــوتقدميــه كــدليل مــادي يــدين املعتــدي ويؤكــد مــدى اعتدا ،صــنف املقلــداملعتــدي مــن التصــرف يف امل
  .)٢(حق املؤلف األديب

يف حالــــة احلكــــم  ،باإلضــــافة إىل التنفيــــذ علــــى املصــــنف املقلــــد واألدوات الــــيت اســــتعملت يف إنتاجــــه
ضـرر مـن وذلك بالتنفيذ على هذه املواد وبيعهـا واستحصـال مبلـغ ال ،بتعويض الضرر الذي أصاب املؤلف

  .)٣(مثنها

                                                 
ومـا  ،٧٩ص ،املرجع السـابق ،حقوق املؤلف املعنوية، سهيل الفتالوي . د، ٤٦٣ص ،املرجع السابق ،حق املؤلف ،نواف كنعان. نظر دا )١(

 .بعدها
 .٢ص ،البحث املشار إليه سابقً ا) اجلزء املدين(الوسائل القانونية حلماية حق املؤلف ، سهيل الفتالوي.د )٢(
 .٢ص االبحث املشار إليه سابقً ، سهيل الفتالوي. د )٣(



 

والــــيت أعطــــت للمحكمــــة  "حــــق املؤلــــف األردين"مــــن قــــانون ) أ/٤٧(وهــــذا مــــا نصــــت عليــــه املــــادة 
  .)١(وفاًء ملا تقضي به للمؤلف من تعويضات ؛صالحية احلجز على املصنفات

  :المواد التي يجوز الحجز عليها ومصادرتها: الفرع الثاني

نــه جيــوز احلجــز علــى نســخ املصــنف املقلــد واملــواد أعلــى  "حــق املؤلــف األردين"قــانون   املشــرع يفبــّني 
كـــذلك فإنـــه جيـــوز للمحكمـــة أن حتكـــم مبصـــادرة   ،واألدوات الـــيت اســـتعملت يف االستنســـاخ غـــري املشـــروع

ومصـادرة العائـدات النامجـة عــن  ،نسـخ املصـنف أو الصـور املـأخوذة منــه واملـواد الـيت اسـتعملت يف إخراجــه
  :ا ما سوف نبحثه على النحو التايلوهذ ،االستغالل غري املشروع

  :احلجز على نسخ املصنف املقلد -١

أي توقيـــع احلجـــز علـــى املصـــنف أو التســـجيل الصـــويت أو الربنـــامج اإلذاعـــي األصـــلي، مهمـــا كانـــت  
وســـيلة التعبـــري عنـــه ســـواء كـــان ذلـــك بـــاخلطوط أو التصـــميم أو التســـجيل أو غـــري ذلـــك مـــن الوســـائل الـــيت 

لت إىل الغري بصورة غري مشروعة، أو أن املصنف انتقل إليه بصـوره مشـروعة دون أن ابتدعها املؤلف وانتق
  ).٢( حيق له نشرها

للمحكمــة أن حتكــم مبصــادرة ( مــن قــانون حــق املؤلــف األردين) ج/٤٧(وهــذا مــا نصــت عليــه املــادة  
حـدود مـا يفـي  وذلـك يف ،نسخ املصنف أو الصور املأخوذة عنه واملواد الـيت اسـتعملت يف إخراجـه وبيعهـا

مــن إتــالف تلــك النســخ والصــور آو تغيـــري  وذلــك بــدًال  ،منهــا بتعــويض املؤلــف عــن الضــرر الــذي أصــابه
  ).معاملها أو إتالف تلك املواد

وإمنا يشمل النسخ والصـور والـيت تعـين مجيـع مـا  ،كذلك فإن احلجز ال يقتصر على املصنف األصلي
ــالت والصــحف، يقــوم بــه الغــري مــن نشــر باالســتناد إىل أصــل امل صــنف أو إىل نســخة منــه، كالكتــب وا

  .)٣(وعمل النماذج والتماثيل، والتسجيل السينمائي واملوسيقي والرسوم
                                                 

بــإتالف نســخ  علــى طلــب املؤلــف أو أي مــن ورثتــه أو خلفــه أن حتكــم للمحكمــة بنــاءً  -أ :مــن قــانون حــق املؤلــف األردين -٤٧املــادة  )١(
 مـن إتالفهـا أن حتكـم بتغيـري الـيت اسـتعملت يف نشـره، وهلـا بـدًال  وادبصـورة غـري مشـروعة واملـ املصنف أو الصـورة املـأخوذة عنـه الـذي نشـر

يف املصــنف ينقضــي بعــد  أو جعلهــا غــري صــاحلة لالســتعمال، علــى أنــه إذا تبــني للمحكمــة أن حــق املؤلــف واملــواد معــامل النســخ والصــور
احلجـــز وفـــاء ملـــا تقضـــي بـــه للمؤلـــف مـــن  مـــن ذلـــك بتثبيــت بـــدًال  فلهـــا أن حتكـــم ،احلكـــم الدرجــة القطعيـــة ســنتني مـــن تـــاريخ اكتســـاب

  .تعويضات
 -اللجـوء املـدين -الوسائل القانونية حلماية حق املؤلـف -سهيل الفتالوي. د، ٤٦٨..املرجع السابق ص  -املؤلف حق -نواف كنعان. د )٢(

 .٦املرجع السابق ص
 .٦ص ،ملرجع السابقا -اللجوء املدين -الوسائل القانونية حلماية حق املؤلف -سهيل الفتالوي. د )٣(



 

إال أنه ال جيوز للمؤلف أو خلفـه طلـب توقيـع احلجـز علـى املصـنف الـذي يقـوم املؤلـف بنشـر نسـخة 
  .)١(منه بغرض استعماله الشخصي ةواحد

وما يظهـر ، فإنه ال جيوز احلجز على املصنفات اخلاصة باملباين ،املعماري أما بالنسبة ملصنفات الفن 
عليها من حنت ورسوم وزخارف وأشكال هندسـية وضـعت بشـكل مبتكـر، وذلـك ألن توقيـع احلجـز علـى 

باإلضـافة إىل مـا  ،ويتعـارض مـع مقتضـيات املصـلحة العامـة ،هذه املباين يلحق إجحـاف شـديد باملخـالف
تصـــاميم الـــيت اســـتعملت بطريقـــة غـــري مشـــروعة علـــى املبـــاين مـــن قيمـــة ماليـــة، وتكلـــف تضـــيفه الرســـوم وال

ا أمـواًال  الـذي  ،وال يكـون للمؤلـف املعمـاري ،وتعتـرب ثـروة وطنيـة تسـهم يف التقـدم العمـراين ،طائلـة أصحا
ـدف احملا ،سـوى املطالبـة بـالتعويض عـن هـذا االعتـداء ،مت االعتداء علـى تصـاميمه ورسـوماته فظـة وذلـك 

  .)٢(على حقوق املؤلف املعماري

ال جيـوز يف أي حالـة مـن ( :"محاية حـق املؤلـف األردين"من قانون ) ٤٧(وهذا ما نصت عليه املادة  
احلـــاالت أن تكـــون املبـــاين ومـــا يظهـــر فيهـــا أو عليهـــا مـــن حنـــت ورســـوم وزخـــارف وأشـــكال هندســـية حمـــل 

الـذي اسـتعملت تصـاميمه للبنـاء ورسـومه فيـه  املعمـاري بقصـد احملافظـة علـى حقـوق املؤلـف....... حجز
  ).يف التعويض العادل عن ذلك بصورة غري مشروعة على أن ال خيل ذلك حبقوقه

وذلـــك بقصـــد احملافظـــة علـــى  ،أنـــه ال جيـــوز احلجـــز علـــى مصـــنفات الفـــن املعمـــاري :خنلـــص ممـــا تقـــدم
إذا كان املؤلـف بنفسـه قـام  ،اريإال أنه جيوز له احلجز على مصنفات الفن املعم ،حقوق املؤلف املعماري

ا فيجــوز حجــز أي جــزء منــه وبيعــه لوفــاء بــدل  ،بتنفيــذها ومل يــتم دفــع املبلــغ املتفــق عليهــا مــن قبــل أصــحا
  .)٣(الدين 

ـــا مـــن  ،أمـــا بالنســـبة للتصـــاميم املعماريـــة يف الكتـــب والكراســـات فإنـــه جيـــوز احلجـــز عليهـــا وذلـــك أل
خل ضمن املصنفات املعمارية، وذلك ألن الفن املعماري هـو مـا مصنفات اخلرائط أو املخطوطات وال تد

                                                 
  .٤٦٨ص  ،املرجع السابق -حق املؤلف -نواف كنعان. د )٤٩(
احلمايـــة اإلجرائيـــة يف جمـــال حـــق املؤلـــف ، أســـامة أمحـــد شـــوقي املليجـــي .د، ٤٧١ص  ،املرجـــع الســـابق -حـــق املؤلـــف -نـــواف كنعـــان. د )٢(

اورة يف ضوء القانون رقم  الوسـيط  عبـد الوهـاب عرفـة،.د،  ٨٣ص، م ٢٠٠٨لعربيـة الناشـر دار النهضـة ا، ٢٠٠٢لسـنة  ٨٢واحلقوق ا
  .٢٩٩صم، ٢٠٠٤اإلسكندرية سنة  –دار املطبوعات اجلامعية  يف محاية حقوق امللكية الفكرية،

لبيـت ذا كـان اإ الإال جيـوز بيـع البيـت الـذي يسـكنه املـدين وال حصـته الشـائعة فيـه  -أ : م٢٠٠٧قانون التنفيـذ األردين لسـنة  )٢٨( املادة )٣(
و أو التـأمني أا عـن مثنـه فيجـوز حجـز أي جـزء منـه وبيعـه لوفـاء بـدل الـرهن و كان الدين ناشئً أو موضع تأمني أو احلصة الشائعة مرهونة أ

  .الدين



 

يظهـــر علـــى املبـــاين يف شـــكل ملمـــوس كاألشـــكال اهلندســـية والـــديكورات، وال يعـــين مـــا ينشـــر مـــن خـــرائط 
  .)١(وتصاميم أبنية يف الكتب والكراسات

  :املواد واألدوات اليت استعملت يف االستنساخ غري املشروع -٢

توقيـــع احلجـــز علـــى املـــواد الـــيت  -علـــى توقيـــع احلجـــز علـــى املصـــنف املقلـــد باإلضـــافة-كـــذلك جيـــوز 
أو  ،أو األداء أو التسـجيل الصـويت ،استعملت يف استنساخه بصورة غري مشروعة سـواء كـان ذلـك بالنشـر

للمحكمـة :( نـه أمن قانون حق املؤلف األردين علـى ) ٤٧(وهذا ما نصت عليه املادة  ،الربنامج اإلذاعي
  ).واملواد اليت استعملت يف إخراجه ،صادرة نسخ املصنف أو الصور املأخوذة منهأن حتكم مب

وكــذلك املــواد الــيت تســتعمل يف إعــادة نشــر هــذا .... وعلــى ذلــك فإنــه جيــوز احلجــز علــى املصــنف  
أن تكـون تلـك  املصنف أو األداء أو التسجيل الصويت أو الربنامج اإلذاعـي أو اسـتخراج نسـخ منـه بشـرط

  .غري صاحلة إال إلعادة نشر املصنف أو األداء أو التسجيل الصويت أو الربنامج اإلذاعياملواد 

ستعمل يف طبع الرسوم والكتابـة وغريهـا يف اليت تُ ) الكليشات(ومن التطبيقات على ذلك األختام أو 
  .)٢(الصحف والكتب واجلرائد واليت ال تصلح إال إلعادة نشر املصنف وال تستعمل يف أغراض أخرى

ـا ختصـص إلعـادة نشـر  ؛كذلك األمر بالنسـبة للمطـابع احلجريـة املخصصـة لطبـع الكتـب القدميـة أل
القوالـب املعـدة لصـب التماثيـل والنمـاذج الـيت  ،ااملصنف فقط وال تصلح لعمل آخر، ويشمل احلجـز أيًضـ
ــــب نشــــر وميكــــن تكــــرار هــــذه العمليــــة يف إعــــادة  ،يكــــون حتضــــريها عــــن طريــــق وضــــع مــــواد معينــــة يف قال

  .)٣(املصنف

ولكنهــا تســتعمل  ،فهــي املــواد الــيت تســتعمل يف إعــادة نشــر املصــنف ،أمــا املــواد الــيت ال جيــوز حجزهــا
الت والصحف وأشـرطة  ألغراض أخرى أو لنشر املصنفات األخرى، كاملطابع اليت تقوم بطبع الكتب وا

وســـيقى وأدوات النجـــارة والنحـــت التســـجيل الصـــويت وآلـــة التصـــوير وآلـــة االستنســـاخ واألدوات اخلاصـــة بامل
  .)٤(يف أغراض ال تقتصر على إعادة نشر املصنف وغريها من األدوات اليت ميكن االستفادة منها

                                                 
  ٨ص االبحث املشار اليه سابقً  -اجلزاء املدين -الوسائل املدنية حلماية حق املؤلف -سهيل الفتالوي. د )١(
   ٦املرجع السابق ص ) ٥٣( 
  ٤٦٩املرجع السابق ص  -حق املؤلف -نواف كنعان. د 
 ٧املرجع السابق ص -اجلزء املدين -الوسائل املدنية حلماية حق املؤلف -سهيل الفتالوي . د )٥٤( 

  ٧املرجع السابق ص )٤( 



 

  :مصادرة العائدات النامجة عن االستغالل غري املشروع -٣

إذا مل يكـــن باإلمكـــان احلجـــز علـــى املصـــنفات الـــيت تنشـــر بصـــورة غـــري مشـــروعة بـــني  :يف هـــذه احلالـــة
فـــإن للمحكمـــة أن تـــأمر حبصـــر اإليـــراد النـــاتج مـــن النشـــر أو  ،كاإليقـــاع أو التمثيـــل أو اإللقـــاء  ،مهـــوراجل

  .العرض وتوقيع احلجز عليه

للمحكمـــة صـــالحية : (مـــن قـــانون حـــق املؤلـــف األردين بأنـــه) ٤٦/٣(وهـــذا مـــا نصـــت عليـــه املـــادة  
  ). ستعمال غري املشروعمصادرة العائدات النامجة عن اال

هــو  ،أو اإللقــاء بــني اجلمهــور ،أو التمثيــل ،يف احلجــز علــى اإليــرادات الناجتــة عــن اإليقــاعوالســبب  
حيـــث أن اإليقـــاع أو  ؛وذلـــك لطبيعتهـــا غـــري امللموســـة ،عـــدم إمكانيـــة وضـــع احلجـــز علـــى هـــذه املصـــنفات

ذلك ولــــ ،وبالتــــايل اســــتحالة احلجــــز عليهــــا ،ويفــــىن بعــــد إلقائــــه ،اإللقــــاء أو التمثيــــل يلقــــى أمــــام اجلمهــــور
    .)١(استعيض عن ذلك باحلجز على اإليرادات الناجتة عنها

فإنـــه ال  ،أو اإللقـــاء ال يهـــدف مـــن ورائـــه أي مـــردود مـــايل أو ربـــح ،أو التمثيـــل ،أمـــا إذا كـــان اإليقـــاع
أو اإللقـــاء الـــذي حيصـــل يف اجتمـــاع  ،كمـــا هـــو احلـــال يف اإليقـــاع أو التمثيـــل  ،ميكـــن طلـــب احلجـــز عليهـــا

  .و مجعية أو منتدى خاص أو مدرسةأو اجتماع أ ،عائلي

  :المحكمة المختصة باإلجراءات السابقة: المطلب الثالث

وذلـــك لوقـــف التعـــدي علـــى مصـــنفه  ،ا أن للمؤلـــف احلـــق يف اللجـــوء إىل احملكمـــة املختصـــةنـــا ســـابقً بيّ 
أو  ،وكـــذلك طلـــب مصـــادرة النســـخ مـــن املصـــنفات غـــري املشـــروعة، أو إتـــالف املصـــنفات املقلـــدة ،األديب
  .جز عليهااحل

والــذي يتوالهــا ، )٢(واحملكمــة املختصــة هــي حســب أحكــام قــانون املؤلــف األردين هــي حمكمــة البدايــة
   .املستعجلة قاضي األمور

                                                 
 -اجلــزاء املــدين -ق املؤلــفالوســائل القانويــة حلمايــة حــ -ســهيل الفــتالوي. د، ٤٦٩املرجــع الســابق ص -حــق املؤلــف –نــواف كنعــان . د )١(

  .٧ص االبحث املشار إليه سابقً 
يكــون للكلمــات التاليــة حيثمــا وردت يف هــذا القــانون املعــاين املخصصــة هلــا أدنــاه إال إذا دلــت : ردينمــن قــانون حــق املؤلــف األ )٢( املــادة )٢(

  .حمكمة البداية املختصة :احملكمة: القرينة على غري ذلك



 

وعلــى مــن يرغــب بتقــدمي طلــب احلمايــة اإلجرائيــة التحفظيــة اىل احملكمــة املختصــة أن يكــون صــاحب 
ن احلـــق األديب هـــو حـــق لصـــيق بشخصـــية وذلـــك بـــأ ،)١(حـــق املؤلـــف أو أي مـــن ورثتـــه أو أي مـــن خيلفـــه
مـن ورثتــه يف حـاالت حمــددة  اإال مـن قبـل املؤلــف أو أيًـ ،صـاحبه، وال يقبـل التصــرف فيـه وال جيـوز ممارســته

إال أنــه قــد يتعــدد املــدعون يف هــذا الطلــب كمــا هــو احلــال يف املصــنف املشــرتك الــذي  ،بعــد وفــاة املؤلــف
  .)٢(إلمكان فصل نصيب كل منهم أم مل يكنسواء كان با ،يشرتك يف وضعه أكثر من شخص

كــذلك قــد يكــون للشــخص الطبيعــي أو املعنــوي احلــق يف اللجــوء للمحكمــة املختصــة بأصــل النــزاع 
   .)٣(وذلك الختاذ اإلجراءات التحفظية حلماية حقوق امللكية الفكرية

، فإنـه اشـيكً فعلـي علـى حقـوق املؤلـف، أو أن التعـدي أصـبح و  لذلك فإنه ويف يف حالـة وقـوع تعـدي
وذلــك الختــاذ إجــراءات  ،تقــدمي طلــب خطــي إىل حمكمــة البدايــة -أو أي مــن ورثتــه-جيــب علــى املؤلــف 

أو  ،للمصـــنف وشـــامًال  اتفصـــيليً  اشـــريطة أن يتضـــمن الطلـــب وصـــفً ، احلمايـــة املنصـــوص عليهـــا يف القـــانون
فق مع هذا الطلب كفالة مالية  أو الربنامج الذي مت االعتداء عليه، على أن ير  ،األداء أو التسجيل الصويت

  .يف دعواه اولضمان أي ضرر قد يلحق باملدعى عليه إذا مل يكن املدعي حمقً  ،كافية ملنع التعسف

علــى أن هــذا الطلــب ال خيضــع إىل القواعــد العامــة يف رفــع الــدعاوى، مــن حيــث تســجيل الــدعوى، 
 ،أمــر يصــدر مــن احملكمــة املختصــةومبقتضــى  ،وحتديــد جلســة هلــا، وإمنــا يــتم بنــاء علــى طلــب ذوي الشــأن

أو خـالل هـذه الـدعوى أو  ،إلثبات املؤلف حقه يف التعدي على مصنفه ،وميكن تقدميه قبل رفع الدعوى
 ،وذلـك لتحقيـق اهلـدف مـن صـدور هـذا األمـر ،كذلك فإنه ال يشـرتط حضـور اخلصـوم  ،بعد رفع الدعوى

ريب أمواله    .)٤(وهو مباغتة اخلصم باحلجز التحفظي قبل 

فإذا تبني لقاضي األمـور املسـتعجلة يف حمكمـة البدايـة أن الطالـب هـو صـاحب حـق، وأن حقوقـه قـد 
على عريضـة يـأمر بـه  ، فإنه جيب عليه أن يصدر أمراأو أن التعدي عليها أصبح وشيكً  ،مت التعدي عليها

  .)٥(جلرميةبإجراء وصف تفصيلي لآلالت واألدوات اليت تستخدم أو تكون قد استخدمت يف ارتكاب ا
                                                 

  .انون محاية حق املؤلف األردين من ق) ٤٦(املادة  )١( 
  .٩٧املرجع السابق ص ،احلماية الوقتية حلقوق امللكية الفكرية –أمحد صدقي حممود . د )٢( 
   .٩٨أمحد صدقي حممود، املرجع السابق ص. د )٣( 
الفقـه والصـيغ القانونيـة وأحكـام  بـآراء عليهـا النصوص قانون املرافعات معلقً  ااألوامر على عرائض وأوامر األداء وفقً ، أمحد مليجي. نظر دا )٤(

  .٩٧م ص ٢٠٠٦-٢٠٠٥الطبعة األوىل ، النقض
احلمايـــة ، أســـامة أمحـــد شـــوقي املليجـــي. د، و ١٢٩املرجـــع الســـابق ص، احلمايـــة الوقتيـــة حلقـــوق امللكيـــة الفكريـــة، حممـــد صـــدقي حممـــود. د )٥(

املرجــع ، قانونــا حــق املؤلــف والرقابــة علــى املصــنفات ،ر لطفــيخــاط.د، ٨٩املرجــع الســابق ص ،اإلجرائيــة يف جمــال حــق املؤلــف واحلقــوق
  .١١٩السابق ص



 

 )١(أو أن يأمر بإجراء وصف تفصيلي للمصـنف أو األداء أو التسـجيل الصـويت أو الربنـامج اإلذاعـي 
دف احلفاظ على دليل له عالقة بفعل التعدي   .وذلك ملنع فعل التعدي من احلدوث أو 

يتعـذر على أنه يكون للمحكمة ويف احلاالت اليت حيتمل أن يؤدي التأخري إىل ضرر لصاحب احلـق  
ًــــ ــــة بفعــــل التعــــدي، أن تتخــــذ أي ــــا بضــــياع األدل مــــن اإلجــــراءات  اتعويضــــه، أو هنــــاك خطــــورة ميكــــن إثبا

املنصـــوص عليهـــا يف القـــانون وبصـــورة حتفظيـــة وبـــدون تبليـــغ املـــدعى عليـــه وبغيابـــه، وهـــي إمـــا األمـــر بوقـــف 
أو مصـــــادرة  ،التعـــــدي أو مصـــــادرة النســـــخ غـــــري الشـــــرعية وأي مـــــواد وأدوات اســـــتعملت يف االستنســـــاخ

  .)٢(أو غريها من اإلجراءات ،العائدات النامجة عن االستغالل غري املشروع

فإنـه جيـب تبلـيغهم  ،إال أنه ولضمان حقـوق األطـراف املتضـررة بـاإلجراءات املتخـذة مـن قبـل احملكمـة
وحيــق للمــدعى عليــه أن يطلــب مــن احملكمــة عقــد جلســة لســماع  ،فــور تنفيــذ أي مــن اإلجــراءات الســابقة

قوالـه خـالل فـرتة زمنيـة معقولــة بعـد تبليغـه اإلجـراء، وعلـى احملكمــة أن تقـرر يف هـذه اجللسـة فيمـا إذا كــان أ
  . )٣(ينبغي تأكيد اإلجراء التحفظي أو تعديله أو إلغائه

فإنــه إذا تقــدم صــاحب حــق املؤلــف بطلــب قبــل أو خــالل أو بعــد رفــع  ،علــى أنــه يف مجيــع األحــوال
فإنــه جيــب أن يتقــدم بــدعواه إىل احملكمــة املختصــة  ،ة اإلجرائيــة والتحفظيــةالــدعوى للحصــول علــى احلمايــ

أيــام مــن تــاريخ صــدور أمــر ) ٨(إلثبــات حقــه بوقــوع االعتــداء علــى مصــنفه خــالل مــدة ) حمكمــة البدايــة(
احملكمــة باختــاذ اإلجــراءات احملــددة يف قــانون حــق املؤلــف األردين، وإال فإنــه جيــب علــى احملكمــة أن تــأمر 

  .)٤(مجيع اإلجراءات التحفظية املتخذة قبل رفع الدعوى وبناء على طلب املدعي عليهبوقف 

 إذا كان غري جديّ  ،أن املشرع أراد سد الطريق أمام صاحب املصلحة: ولعل احلكمة من هذا القيد 
وأن عليــه اللجــوء إىل القضــاء املوضــوعي للحصــول علــى حقوقــه املعتــدى  ،يف اختــاذه اإلجــراءات التحفظيــة

                                                 
  .من قانون حق املؤلف) أ/٤٦(املادة  )١(
.... مـن اإلجـراءات املبينـة أدنـاه  اأن تتخـذ أيًـ... للمحكمـة بنـاء علـى طلـب صـاحب احلـق "من قانون حق املؤلـف األردين  )٤٦(املادة  )٢(

مصــادرة العائــدات النامجــة . ٣ .صــادرة النســخ غــري الشــرعية وأي مــواد وأدوات اســتعملت يف االستنســاخم. ٢ .األمــر بوقــف التعــدي. ١
  . عن االستغالل غري املشروع

و يف أان يـؤدي التــأخري اىل ضـرر لصـاحب احلــق يتعـذر تعويضــه  يف احلــاالت الـيت حيتمـل -مـن قــانون حـق املؤلـف األردين د) ٤٦(املـادة  )٣(
ا بضـياع إ فيها خطورة ميكناليت يكون  احلاالت جـراءات املنصـوص عليهـا ن تتخـذ أي مـن اإلأالتعـدي للمحكمـة  متعلقـة بفعـل ةدلـأثبا

 طـراف املتضـررة اإلجـراءات املتخـذة مـن قبـلوجيـري تبليـغ األ ،وبغيابـه بصـورة حتفظيـة بـدون املـدعي عليـه مـن هـذه املـادة )أ(الفقـرة  يف
 لسـماع أقوالـه خـالل فـرته زمنيـة معقولـة بعـد تبليغـه اإلجـراء وعلـى دعي عليه ان يطلب عقد جلسـةوحيق للم ،اإلجراء احملكمة فور تنفيذ

  .و إلغائهأو تعديله أاإلجراء التحفظي  ذا كان ينبغي تأكيدإن تقرر يف هذه اجللسة فيما أ احملكمة
  . من قانون حق املؤلف األردين) ٤٦(املادة  )٤(



 

 ايشــهره ذوي الشــأن يف وجــه الغــري الــذي ال يكــون معتــديً  اعليهــا، وحــىت ال يكــون اإلجــراء العاجــل ســالحً 
  .)١( على حقوقه

فإذا ما طرح أصل النزاع إىل احملكمة املختصـة، فإنـه جيـوز للمحكمـة املطـروح أمامهـا أصـل النـزاع بنـاء 
  :على طلب املؤلف أو من يقوم مقامه

أو أن تــأمر بــإتالف نســخ أو صــور املصــنف الــذي نشــر بوجــه  ،اا أو جزئيــكليــإمــا تأييــد احلكــم  : أوًال 
بشـرط أن ال تكـون صـاحله لعمـل آخـر، وهلـا أن تـأمر بتغيـري  ،غري مشروع، واملواد الـيت اسـتعملت يف نشـره

 وذلك كله على نفقة الطرف املسؤول ألنه ،أو الصور أو املواد أو جعلها غري صاحلة للعمل ،معامل النسخ
  .)٢(هو املتسبب فيما وقع

كــــذلك فــــإن للمحكمــــة أن تــــأمر بوقــــف نشــــر املصــــنف أو األداء أو التســــجيل الصــــويت أو الربنــــامج 
اإلذاعــي أو عرضــه أو نســخه أو صــناعته أو توقيــع احلجــز عليهــا، أو علــى املــواد الــيت اســتعملت يف إعــادة 

عـــي بشـــرط أن ال تكـــون صـــاحلة لعمـــل أو الربنـــامج اإلذا ،نشـــر املصـــنف، أو األداء أو التســـجيل الصـــويت
  .)٣(آخر

ــ إمــا بنــاء  ،أو أن تصــدر احملكمــة قرارهــا بإلغــاء اإلجــراءات التحفظيــة املتخــذة قبــل رفــع الــدعوى: اثانًي
أو إذا ، بسبب إمهال الطالب يف رفعها بعد صدور قرار القاضي املستعجل )٤(على مرور مدة رفع الدعوى

  .ي أو خطر من وقوع فعل التعديتبني للمحكمة بأنه ال يوجد فعل تعد

إذا تبني هلا أن املستدعي يف طلبه قـد تعسـف  -وبناء على طلب املدعى عليه-وجيب على احملكمة  
باملــدعى عليــه  احلــق ضــررً أحبيــث  ؛غــري مشــروع اختــاذ اإلجــراءات التحفظيــة اســتعماًال  يف اســتعمال حقــه يف

  .)٥(ا للقواعد العامةوذلك طبقً  ،أن حتكم على املستدعي بالتعويض الكايف
                                                 

اورة يف ظل محاية حقوق امللكية الفكرية رقماحلما، سعيد سعد عبد السالم .د )١( دار ، ٢٠٠٢لسـنة  ٨٢ية القانونية حلق املؤلف واحلقوق ا
  .١١٩ص ،املرجع السابق -احلماية الوقتية حلقوق امللكية الفكرية، محد صدقي حممودأ.د: نظر، ا٢٠٦ص  ،م٢٠٠٤النهضة العربية 

 ٢٤٨فقـــرة  ،م١٩٦٧القـــاهرة ، دار النهضـــة العربيـــة، ٨حـــق امللكيـــة ج، لقـــانون املــدينالوســـيط يف شـــرح ا، الســـنهوري أمحـــد عبــد الـــرزاق.د )٢(
  .٤٢٩ص

  .من قانون حق املؤلف األردين) ٤٦(املادة  )٣(
التحفظيــة املتخــذة قبــل رفــع  اإلجــراءات إلغــاءعليــه  يــتم بنــاء علــى طلــب املــدعي -و...... مــن قــانون حــق املؤلــف األردين ) ٤٦(ة املــاد )٤(

  .جراءمر احملكمة باختاذ اإلأيام من تاريخ صدور أمثانية  مل يتم رفع دعوى خالل إذااملادة  الفقرتني ج و د من هذه حكامأق الدعوى وف
التحفظية املتخذة قبـل رفـع الـدعوى وفـق  اإلجراءاتلغاء إعليه  يتم بناء على طلب املدعي -من قانون حق املؤلف األردين و) ٤٦(املادة  )٥(

 .جــــراءمــــر احملكمــــة باختــــاذ اإلأمــــن تــــاريخ صــــدور  أيــــاممثانيــــة  مل يــــتم رفــــع دعــــوى خــــالل إذااملــــادة   ج و د مــــن هــــذهالفقــــرتني حكــــامأ
 الـدعوى من هذه املادة بناء على مـرور مـدة رفـع )د(و  )ج(الفقرتني  جراء التحفظي املتخذ بناء علىاحلاالت اليت يلغى فيها اإل يف -ز



 

اختـاذ  إذا تبـني هلـا أن املسـتدعي يف طلبـه يف :-وبناء على طلب املـدعى عليـه-وعليه فإن للمحكمة 
باملـدعى عليـه  احلق ضررً أحبيث  ؛غري مشروع اإلجراءات التحفظية قد تعسف يف استعمال حقه استعماًال 

  .د العامةوذلك طبقا للقواع ،أن حتكم على املستدعي بالتعويض الكايف

فلها أن تقبلها  ؛هي سلطة جوازيه ،ا فإن سلطة احملكمة يف اختاذ اإلجراءات الوقتية والتحفظيةوأخريً  
يف جعــــل الســــلطة  وال شــــك أن ســــبب االحنيــــاز للمشــــرع ،دون إبــــداء أســــباب ذلــــك اأو أن ترفضــــها متاًمــــ

فإنـه يكـون  :وبالتـايل ،اعتداء متامً جوازيه للقاضي هو أن املؤلف أو خلفه العام، قد ال يتأكد من واقعة اال
 ،للمحكمـــة التثبيـــت مـــن وقـــوع االعتـــداء علـــى حقـــوق املؤلـــف قبـــل اختـــاذ اإلجـــراءات الوقتيـــة والتحفظيـــة

  . )١( وبالتايل جتنب ما قد يلحق بالغري من خسائر فادحة ال ميكن دفعها

  :مواجهة اإلجراءات الوقتية والتحفظية: المطلب الرابع

بغيــاب  ،يتخــذ اإلجــراء التحفظيــة بســلطته الوالئيــة ال بســلطته القضــائية ســتعجلملــا كــان القاضــي امل
إال أنـه  ،حىت تتحقق الغاية من هذه اإلجراءات ،دون تنبيه أو إنذار اوتنفذ فورً  ،اخلصوم وبدون حضورهم

ليـه أو مـدعى ع ايف قـانون حـق املؤلـف أعطـى لـذوي الشـأن سـواء كـان مـدعيً  فـإن املشـرع ،للعدالة اوحتقيقً 
  :وهذا ما سوف نبحثه ضمن الفروع التالية ،من التظلم من اإلجراءات اليت يتخذها القاضي

  :التظلم من أمر المحكمة في قانون حق المؤلف األردني: الفرع األول

إذا كان املؤلف احلق يف طلب احلجز التحفظـي علـى املصـنف املقلـد أو صـوره أو نسـخه أو اآلالت  
و اإليـــراد النـــاتج عـــن االســـتغالل املـــايل للمصـــنف، وكـــذلك إذا كـــان لـــه احلـــق يف املســـتخدمة يف إنتاجـــه، أ

ا ،أو إتــالف املصــنفات غــري املودعــة ،طلــب وقــف التعــدي علــى الصــنف فــإن للمــدعي عليــه  ،أو مصــادر
ا تتخذ بصورة حتفظية وبدون حضوره وغيابه ،حق التظلم من هذه اإلجراءات  .ال سيما وأ

مـــن قـــانون محايـــة حـــق املؤلـــف األردين علـــى احملكمـــة يف ) ٤٦(مـــن املـــادة  )د(حيـــث أوجبـــت الفقـــرة 
أو يف احلـاالت الـيت يكـون  ،احلاالت اليت حيتمل أن يؤدي التأخري إىل ضرر لصاحب احلق يتعـذر تعويضـه

ـــا بضـــياع أدلـــ متعلقـــة بفعـــل التعـــدي، فـــإن عليهـــا أن تتخـــذ أي مـــن اإلجـــراءات  ةفيهـــا خطـــورة ميكـــن إثبا

                                                                                                                                            
 تـأمر ،وقـوع فعـل تعـد للمحكمـة بنـاء علـى طلـب املـدعي عليهـا و خطـر مـنأيوجـد فعـل تعـد  ه النـأو تبـني بأو بسبب تقصـري املـدعي أ

جــراءات ي مــن اإلأتــأمر املســتدعي الــذي تعســف بطلــب  أن للمحكمــة -ح .بتعــويض مناســب لألضــرار الناشــئة عــن هــذه اإلجــراءات
  .ضرره نتيجة هذا التعسف عن اا كافيً تعويضً  املادة بتعويض الطرف املتخذ اإلجراء حبقه الواردة يف هذه

اورة -سعيد سعد عبد السالم.د) ١(   .١٩٩ص ،املرجع السابق -احلماية القانونية حلق املؤلف واحلقوق ا



 

ودون تبليـغ املـدعي عليـه وبغيابـه، علـى أن  ،وبصورة حتفظية) ٤٦(من املادة) أ(ها يف الفقرة املنصوص علي
  .جيري تبليغ األطراف املتضررة اإلجراءات املتخذة من قبل احملكمة فور تنفيذ اإلجراء

هنا ويف هذه احلالة فإنـه حيـق لألطـراف املتضـررة أن تـتظلم مـن هـذا اإلجـراء، حبيـث حيـق للمتضـررأن  
  .)١(طلب عقد جلسة لسماع أقواله خالل فرتة زمنية معقولة بعد تبليغه اإلجراءي

ومل حيدد املشرع األردين الفرتة الزمنية اليت جيب خالهلا على الشخص املتضرر أن يطلـب عقـد جلسـة 
لــذلك فإنــه كــان علــى  ،لســماع أقوالــه، وإمنــا بــني املشــرع بــأن تكــون هــذه الفــرتة خــالل فــرتة زمنيــة معقولــة

 ؛ملشــرع أن حيــدد هــذه الفــرتة الزمنيــة بصــورة واضــحة ودقيقــة حــىت ال يــتم فــتح بــاب االجتهــاد الشخصــيا
من وجهة نظر شخص معني قد ال تعترب كذلك من وجهة نظر أخرى، كمـا أن  حيث أن ما يعترب معقوًال 

  .)٢(لقةا مرنة ومطهذه املدة تعترب من قبيل مدة الطعن، واليت جيب أن تكون واضحة وصرحية وأيضً 

وعليه فإنه ويف حالة تظلم املتضرر من إجراء احلماية وذلك بطلبـه عقـد جلسـة لسـماع أقوالـة خـالل  
فـور تنفيـذها، فإنـه جيـب علـى  فرتة زمنيـه معقولـة مـن تـاريخ تبليغـه اإلجـراءات املسـتخدمة مـن قبـل احملكمـة
حبيــث تقــوم احملكمــة بســماع  ؛احملكمــة االســتجابة لطلــب املــتظلم املســتدعي ضــده بعقــد مثــل هــذه اجللســة

ودون تبليــغ أو دعــوة املســتدعي  ،أو مســتندات يرغــب بتقــدميها ،أقوالــه، كمــا تســمح لــه بتقــدمي أيــة بيانــات
وللمحكمـة بعـد ذلـك أن تقـرر فيمـا ، )٣(الذي مت إجابة طلبه باختاذ إجراءات احلماية اإلجرائية والتحفظيـة

    .)٤(يله أو إلغائهإذا كان ينبغي تأكيد اإلجراء التحفظي أو تعد

  :الطعن في الحكم الصادر من التظلم في التشريع األردني: الفرع الثاني

مــن قــانون حــق املؤلــف ) ٤٦( ال شــك أن احلكــم الصــادر يف اإلجــراءات املنصــوص عليهــا يف املــادة
اسـتئنافه حبيـث جيـوز  ؛للطعـن بـالطرق املقـرر يف القـانون لذلك فإنه يكون قـابًال  ؛األردين هو حكم قضائيّ 

                                                 
و يف أىل ضـرر لصـاحب احلـق يتعـذر تعويضـه إن يـؤدي التـأخري أ يف احلاالت الـيت حيتمـل -د،  من قانون حق املؤلف األردين) ٤٦( ةاملاد )١(

ا بضـياع إ يت يكون فيها خطورة ميكنال احلاالت املنصـوص عليهـا  اإلجـراءاتمـن  أين تتخـذ أالتعـدي للمحكمـة  متعلقـة بفعـل ةأدلـثبا
 املتخـذة مـن قبـل اإلجـراءاتطـراف املتضـررة وجيـري تبليـغ األ ،وبغيابـه بصـورة حتفظيـة بـدون املـدعي عليـه مـن هـذه املـادة )أ(الفقـرة  يف

 قوالـه خـالل فـرته زمنيـة معقولـة بعـد تبليغـه اإلجـراء وعلـىألسـماع  ن يطلب عقد جلسةأوحيق للمدعي عليه ، جراءاإل احملكمة فور تنفيذ
  .لغائهإ أوتعديله  أوجراء التحفظي اإل ذا كان ينبغي تأكيدإن تقرر يف هذه اجللسة فيما أ احملكمة

 .٢٨٧ص ،م ٢٠٠٦ األوىلالطبعة  ،دار الثقافة ،احلماية املدنية للحق األديب للمؤلف يف التشريع األردينمجال هارون، .د )٢(
  .ويف املوضع نفسه ،املرجع السابق )٣(
جـراء التحفظـي اإل ذا كـان ينبغـي تأكيـدإن تقـرر يف هـذه اجللسـة فيمـا أ احملكمـة وعلـى"......  من قانون حق املؤلف األردين) ٤٦( املادة )٤(

  .لغائهإ أوتعديله  أو



 

يــتم احلصــول عليهــا مبوجــب  ،طاملــا أن هــذه احلمايــة هــي محايــة إجرائيــة حتفظيــة ،أمــام حمكمــة االســتئناف
طلــــب يقــــدم قبــــل أو بعــــد رفــــع الــــدعوى، و قاضــــي األمــــور املســــتعجلة يف حمكمــــة البدايــــة هــــو املخــــتص 

  .باإلجراءات التحفظية

اإلجـراءات التحفظيـة واإلجرائيـة يف جمـال وعليه فإن القرارات الصادرة عـن القضـاء املسـتعجل بشـأن  
وتفصـــل حمكمـــة االســـتئناف فيهـــا بقـــرار ال يقبـــل  ،يكـــون اســـتئنافها أمـــام حمكمـــة االســـتئناف حـــق املؤلـــف،

وتكــون مــدة الطعــن  ،)١(الطعــن بطريقــة التمييــز، إال بــإذن مــن رئــيس حمكمــة التمييــز، أو مــن يفوضــه بــذلك
، وإال فمــن اليــوم التــايل ا لتــاريخ صــدور احلكــم إذا كــان وجاهيــيف هــذه احلالــة عشــرة أيــام مــن اليــوم التــايل

أو علـى  ،شـريطة أن يتضـمن طلـب اإلذن بـالتمييز نقطـة قانونيـة مسـتحدثة )٢(التاريخ تبليغه إذا كان غيابيًـ
  .)٣( للرد شكًال  اجانب من التعقيد القانوين، وإال فإن الطلب يكون مستوجبً 

لــى مقــدم الطلــب أن يقــدم الئحــة الطعــن خــالل عشــرة أيــام مــن وجــب ع ؛فــإذا صــدر القــرار بــاإلذن
  .)٤(ا حىت صدور احلكم النهائي يف الدعوىويبقى اإلذن قائمً  ،اليوم التايل لتاريخ تبليغه قرار اإلذن

  :الحماية المدنية لحق المؤلف: المبحث الثاني

اإلجــراءات الوقائيــة  إىلاللجــوء  -أو صــاحب احلــق أو أي مــن ورثتــه- ا أنــه يكــون للمؤلــفبينــا ســابقً 
  .من التعدي عليها أو وقف هذا التعدي اعلى حقوقه ومنعً  اوالتحفظية، وذلك حفاظً 

فإذا ما وقع التعدي على حـق املؤلـف قبـل اختـاذ اإلجـراءات الوقائيـة والتحفظيـة للحيلولـة دون وقـوع  
إمــا إلصــالح  ،املــدين فإنــه ال يكــون للمؤلــف أو أي صــاحب حــق إال اللجــوء إىل الطريــق ،هــذا االعتــداء

أو باحلصـــول علـــى تعـــويض عـــادل تقـــدره احملكمـــة  ،ااحلـــال وإعادتـــه إىل مـــا كـــان عليـــه إذا كـــان ذلـــك ممكنًـــ

                                                 
كانـت احملكمـة الـيت   ايً أجيوز استئناف القرارات الصادرة يف األمور املستعجلة،  )٢(ل احملكمات املدنية ألردين من قانون أصو ) ١٧٦(املادة )١(

ا، وتفصــل حمكمــة االســتئناف املختصــة يف الطعــن املقــدم  ال بــإذن مــن رئــيس حمكمــة إليهــا بقــرار ال يقبــل الطعــن بطريــق التمييــز إأصــدر
  .و من يفوضه بذلكأالتمييز 

يـام مـن اليـوم التـايل أن يقدم الطلب خالل عشرة أعلى طالب اإلذن بالتمييز - ٣من قانون أصول احملكمات املدنية األردين ) ١٩١(دةاملا )٢(
  .فمن اليوم التايل لتاريخ تبليغه ، وإالاذا كان وجاهيً إلتاريخ صدور احلكم 

ن يبـــني يف طلبـــه بالتفصـــيل النقطـــة القانونيـــة ألـــب اإلذن بـــالتمييز علـــى طا- ٤مـــن قـــانون أصـــول احملكمـــات املدنيـــة األردين ) ١٩١( املـــادة )٣(
  .وذلك حتت طائلة رد الطلب شكًال  اليت على جانب من التعقيد القانوين أواملستحدثة 

طعـن ن يقـدم الئحـة الإذن وجب على مقـدم الطلـب ذا صدر القرار باإلإ - ٥من قانون أصول احملكمات املدنية األردين ) ١٩١/٥(املادة )٤(
  .حىت صدور احلكم النهائي يف الدعوى ااإلذن، ويبقى اإلذن قائمً  خالل عشرة ايام من اليوم التايل لتاريخ تبليغه قرار



 

إىل وقـف التعـدي علـى حقـوق املؤلـف، إال  كذلك فإنه قد تـؤدي اإلجـراءات الوقتيـة والتحفظيـة  ،املختصة
ما ال يكفيان حملو الضرر املادي واألديب الذي حلق به   .أ

لـذلك فــإن املشــرع أعطــاه حــق اللجــوء إىل الطريــق املـدين للمطالبــة بــالتعويض عــن كــل مــا أصــابه مــن  
  .)١( ضرر

ومـن مث حتديـد عناصـر املسـؤولية  ،ال بد لنا من بيان مفهـوم الضـرر األديب الـذي حلـق بـاملؤلف :وعليه
جـراء االعتـداء الـذي وقـع مـن  ،أو صـاحب احلـق أو ورثتـه ،وبيان التعويض الذي يسـتحقه املؤلـف ،املدنية

  :على املصنف، وذلك كله ضمن املطالب التالية

  :مفهوم الضرر األدبي الذي أصاب المؤلف: المطلب األول

هــــو ذلــــك الضــــرر الــــذي يصــــيب الشــــخص يف شــــرفه أو يف مسعتــــه أو يف  :املقصــــود بالضــــرر األديب
شــعوره بــاحلزن أو األمل، ويرتتــب عليــه ويتمثــل يف  ،أو يف اعتبــاره املــايل ،عاطفتــه، أو يف مركــزه االجتمــاعي

التعـــويض للمؤلـــف نتيجـــة االعتـــداء علـــى حقـــوق املؤلـــف األدبيـــة، كحقـــه يف تقريـــر نشـــر مصـــنفه، وإعـــادة 
  .)٢(وحقه يف سحبه من التداول ،وحقه يف نسبة املصنف إليه ،نشره، وحقه يف إجراء التعديل عليه

ار الــــيت متــــس اجلانــــب االجتمــــاعي للشــــخص،  وتنقســــم األضــــرار األدبيــــة إىل جممــــوعتني، مهــــا األضــــر 
كــاآلالم الــيت   ،وكــذلك األضــرار الــيت متــس اجلانــب العــاطفي لــه ،كاالعتــداء علــى شــرفه أو مسعتــه أو اعتبــاره

  .)٣(يتكبدها اإلنسان بسبب موت شخص عزيز عليه

عي فإنـه يكـون عـن الضـرر الـذي ميـس اجلانـب االجتمـا ،أما بالنسبة للتعويض الذي يرتتب للمؤلـف 
  . )٤(لشخص املؤلف نتيجة االعتداء على حقوقه األدبية

ــوملــا كــان اال
ً
قــد  انفســي  اعتــداء علــى حقــوق املؤلــف األدبيــة يــؤثر يف نفــس املؤلــف ويكابــد بســببه أمل

جتمــــاعي ووقعــــه يف مركــــزه اال اجســــيمً  االعتــــداءمــــىت كــــان  ،يســــوقه اىل اإلحجــــام عــــن التــــأليف مســــتقبًال 
                                                 

إال أنه قد يتفق أطراف النـزاع ، ١٦ص ،االبحث املشار إليه سابقً  -الوسائل القانونية حلق املؤلف اجلزاء املدين -سهيل الفتالوي. د :نظرا )١(
من قانون محاية حقوق ) ١٨٢( وهذا ما نص عليه املشرع املصري يف املادة، وذلك حلصول كل حق على حقه ،إىل التحكيم ىل اللجوءإ

طــريف النــزاع علــى التحكــيم تســري أحكــام قــانون التحكــيم يف املــواد املدنيــة والتجاريــة الصـــادر  اتفــاقيف حالــة " امللكيــة الفكريــة املصــري
  .وال يوجد نص مقابل هلذا النص يف التشريع األردين ،مل يتفقا على غري ذلك ما ١٩٩٤لسنة  ٢٧بالقانون رقم 

  .٣٠٦ص ،املرجع السابق ،حقوق املؤلف املعنوية يف القانون العراقي، سهيل الفتالوي. د )٢(
  .ويف املوضع نفسه ،املرجع السابق )٣(
  .٢٠٧ص ،املرجع السابق )٤(



 

إال إذا اطمـــأن إال أن ابتكـــاره  ،درة علـــى اإلنتـــاج اليقـــدم علـــى التـــأليفالنفســـي، ذلـــك ألن صـــاحب القـــ
  .).١( سيكون يف مأمن من عبث املعتدين

وذلــك  ،األديب الــذي حلـق بـه فـإن املشـرع األردين قـد مــنح املؤلـف حـق املطالبــة بـالتعويض عـن الضـرر
إن كـان ال يزيـل الضـرر األديب  وذلـك ترضـية كافيـة للمتضـرر، وهـو ،يف نطاق يف دائـرة املسـؤولية التقصـريية

  .)٢( اإال أنه خيفف من وقعه كثريً  اائي 

يتنـاول حـق الضـمان الضـرر . ١( علـى أنـه )٣( مـن القـانون املـدين األردين) ٢٦٧(حيث نصت املادة 
فكــــــل تعــــــد علــــــى الغــــــري يف حريتــــــه أو يف عرضــــــه أو يف شــــــرفه أو يف مسعتــــــه أو يف مركــــــزه  ،األديب كــــــذلك
  . عن الضمانمسئوًال  املايل جيعل املتعدي يف اعتباره أو ،االجتماعي

فإنه مل يرد به النص على الضرر األديب صراحة، إال أنه نـص  ؛أما بالنسبة لقانون حق املؤلف األردين
علــى  للمؤلــف الــذي وقــع االعتــداء علــى أي حــق مــن احلقــوق املقــررة لــه" :منــه علــى أنــه) ٤٩(يف املــادة 

عـادل عـن ذلـك علـى أن يراعـى يف  تعـويض القـانون احلـق يف احلصـول علـىمصـنفه مبقتضـى أحكـام هـذا 
  " املصنف األدبية أو العلمية أو الفنية تقديره مكانة املؤلف الثقافية وقيمة

 اوذلــك طبًقــ ،مــن حقــوق املؤلــف األدبيــة يوجــب التعــويض فــإن أي ضــرر أديب يقــع علــى أي :وعليــه
  .للقواعد العامة يف املسؤولية املدنية

شـرفه واعتبـاره ومسعتـه ومكانتـه الثقافيـة، نتيجـة و األديب عمـا حلـق املؤلـف  رون التعويض عن الضـر ويك
حقه يف نسبة  :وهي ،االعتداء على أي حق من احلقوق األدبية للمؤلف، واليت نص عليها املشرع األردين

وحقــه يف ســحب  تقريــر نشــر مصــنفه وإعــادة نشــره، وحقــه يف إجــراء التعــديل عليــه، مصــنفه إليــه وحقــه يف
  .مصنفه من التداول

  

  

                                                 
  .٢٠٦ص ،املرجع السابق )١(
 .٢٠٧ص ،بقاملرجع السا )٢(
أصــبح قانونــاً   ١/٨/١٩٧٦بتــاريخ  ٢٦٤٥مــن عــدد اجلريــدة الرمسيــة رقــم  ٢املنشــور علــى الصــفحة  ١٩٧٦لســنة  ٤٣القــانون املــدين رقــم  )٣(

 .١٦/٣/١٩٩٦بتاريخ  ٤١٠٦من عدد اجلريدة الرمسية رقم  ٨٢٩املنشور على الصفحة  ،١٩٩٦دائماً لسنة 



 

  :تحديد عناصر المسؤولية المدنية الموجبة للتعويض: المطلب الثاني

اخلطــأ  :هــي ،أركــان أو تقصــريية ثالثــة ،جيمــع الفقــه والقضــاء علــى أن أركــان املســؤولية املدنيــة تعاقديــة
مرتكـــب اخلطـــأ والتـــزم  والضـــرر وعالقـــة الســـببية بينهمـــا، فـــإذا مـــا تـــوافرت هـــذه األركـــان حتققـــت مســـؤولية

  .)١(بتعويض املتضرر عما أصابه من ضرر

علـى املصـنفات  وعليه البد لنا من بيان عناصر املسؤولية املدنية وتطبيقها علـى االعتـداءات الـيت تقـع
  . )٢( األدبية والفنية

  :الضرر: وًال أ

اعلـــه ولـــو غـــري مميـــز كـــل إضـــرار بـــالغري يلـــزم ف: "مـــن القـــانون املـــدين األردين أن) ٢٥٦(بينـــت املـــادة 
؛ )٣(أو مصــلحة مشــروعة لــه ،والضــرر هــو كــل أذى يصــيب الشــخص يف حــق مــن حقوقــه" بضــمان الضــرر

ويف جمــال ، اأن يكــون الفعــل ضــارً  ،حيــث أنــه يشــرتط لقيــام املســؤولية التقصــريية يف القــانون املــدين األردين
كمــا لــو امتنــع املتعاقــد مــع املؤلــف   )٤(قــدهــو عــدم تنفيــذ املــدين اللتزامــه الناشــئ مــن الع: املســؤولية العقديــة

عــن تنفيــذ كــل التزاماتــه أو بعضــها أو يتــأخر يف تنفيــذه، كمــا هــو احلــال يف عقــد النشــر، فــإذا امتنــع الناشــر 
عــن نشــر املصــنف أو نشــر بــدون إذن املؤلــف أحــد مصــنفاته الــيت عهــد إليــه بطبعهــا أو نشــرها فــإن ذلــك 

  . )٥(ة واألدبيةعلى حقوق املؤلف املالي يشكل اعتداءً 

ا مــن شخصــيته،  قــانون محايــة حقــوق املؤلــف ماهيــة حقــوق املؤلــف األدبيــة، والــيت تعتــرب جــزءً وقــد بــّني 
  .وأن أي اعتداء على أي حق من حقوق املؤلف األدبية، يرتتب عليه ضرر يستوجب التعويض عند ثبوته

                                                 
ـا –ألديب للمؤلف احلق ا ،مونأعبد الرشيد م.د :نظرا )١( سـهيل . د: نظـر، ا٤٤٧، صم١٩٩٥دار النهضـة العربيـة ، النظريـة العامـة وتطبيقا

 .٣٠٥ص ،املرجع السابق، املعنويةحقوق املؤلف ، الفتالوي
  .٤٤٧ص ،املرجع السابق، احلق األديب للمؤلف -عبد الرشيد مأمون. د )٢(
اورة -حممد سامي عبد الصادق. د -عبد الرشيد مأمون. د )٣(  -سـهيل الفـتالوي. د، ٥٠٤ص ،املرجـع السـابق -حقوق املؤلف واحلقوق ا

تنقــيح  ٢ج – االلتزامــات، شــرح القــانون املـدين، حممـد كامــل مرســي باشـا. د :نظــر، ا٣٠٩ص، املرجـع الســابق - حقـوق املؤلــف املعنويــة
  .١١٤ص  ٢٠٠٥، منشأة املعارف باإلسكندرية، معتز كامل مرسي، املستشار حممد علي سكيكر

  .٣٢٧ص  ٢٠٠٦، الناشر دار النهضة العربية، االلتزاممصادر ، اجلزء األول، لاللتزاماتالنظرية العامة ، حممود عبد الرمحن حممد. د) ٤(
اورة –سعيد سعد عبد السالم . د :نظرا )٥(   .٢١٢ص ،املرجع السابق -احلماية القانونية حلق املؤلف واحلقوق ا



 

، والضرر يكـون االضرر حمققً أن يكون  :لتوافر عنصر الضرر يف االعتداء على حقوق املؤلف ويشرتط
  .)١(وقع فعًال  :، أيإذا كان حاًال  احمققً 

أو سـحبه مـن التـداول،  فإنه إذا قام الغري بنشر مصنف دون إذن املؤلف أو أجرى فيه تعديًال  :وعليه
، وميكــن للمحكمــة التثبــت مــن اأو افرتاضــيً  ا، ولــيس ومهًيــحــاًال  افإنــه يعتــرب الضــرر يف هــذه احلــاالت حمقًقــ

  . )٢(ده ومتلك تقديرهوجو 

كمـا لـو    ،، ولكـن شـعر املؤلـف خبطـر االعتـداء يهـدد حقـه األديبا حـاًال ولكن إذا مل يكن هنـاك ضـررً 
ــدف تشــويه مصــنفه أو حتريفــه، فهــل حيــق لــه  كانــت هنــاك حمــاوالت تــدبر مــن جانــب الناشــر أو الغــري 

  ).٣(اللجوء إىل القضاء لوقف هذا اخلطر؟

أن للمؤلف احلق يف اللجوء إىل القضـاء وذلـك لرفـع دعـوى قطـع  :نسا إىلذهب الفقه والقضاء يف فر 
م قبــل  ؛النــزاع وذلــك ملــا هلــا مــن فائــدة قانونيــة ــا متكــن املــؤلفني مــن جتنــب االعتــداء علــى مصــنفا حيــث أ

وقوعــه، إال أن بعــض األحكــام رفضــت قبــول هــذه الــدعوى، وذلــك علــى أســاس أن الضــرر احملتمــل وقوعــه 
   .)٤(ريك دعوى قطع النزاعلتح غري كافٍ 

وحنــن نتفــق مــع مــا ذهــب إليــه الفقــه املصــري والفرنســي علــى إمكانيــة جلــوء املــؤلفني إىل دعــوى قطــع 
فيهــا قــد أصــبحت  وذلــك ملنــع التعــدي علــى حقوقــه األدبيــة والفنيــة، إذا كانــت األعمــال املشــكوك ؛النــزاع

من قانون حق ) ٤٦(السيما أن نص املادة  ،)٥(مؤكده، ومل يعد بينها وبني املصنف سوى البدء يف التنفيذ
، فلهــا اأنــه للمحكمــة إذا تبــني هلــا أن التعــدي علــى حقــوق املؤلــف قــد أصــبح وشــيكً  :املؤلـف األردين تبــني

وذلــك بصــورة حتفظيــة ملنــع ) ٤٦(مــن املــادة ) أ(أن تتخــذ أي مــن اإلجــراءات املنصــوص عليهــا يف الفقــرة 
  .فعل التعدي

                                                 
 -احلمايـة القانونيـة حلـق املؤلـف  -سـعيد سـعد عبـد السـالم.د :نظـر، ا٣٠٩حقوق املؤلف املعنوية املرجـع السـابق ص -يسهيل الفتالو .د )١(

  .٢١٩ص ،املرجع السابق
  .٣٠٩املرجع السابق ص -حقوق املؤلف املعنوية -سهيل الفتالوي.د) ٢(
  .٤٤٥فقرة  ٤٥٦املرجع السابق ص -احلق األديب للمؤلف -عبد الرشيد مأمون. انظر د) ٣(
  املرجع السابق ويف املوضع نفسه) ٤(
اورة -حممد سامي عبد الصادق. عبد الرشيد مأمون د. د، و املرجع السابق ويف املوضوع نفسه )٥( املرجع السابق  -حقوق املؤلف واحلقوق ا

  .٥٠٧ص



 

يكـون نتيجـة  :أي ،اا مباشـرً ون الضـرر األديب الـذي يصـاب بـه املؤلـف ضـررً كذلك فإنه جيب أن يك 
كمــا هــو احلــال يف أي اعتــداء يقــع علــى أي حــق مــن ،  )١(طبيعيــة للعمــل الــذي قــام بــه املســؤول املعتــدي

وعليـه فإنـه ال يرتتـب التعـويض عـن الضـرر غـري املباشـر  ،حقوق املؤلف الواردة يف قانون محاية حـق املؤلـف
  .)٢( املسؤولية العقدية أو املسؤولية التقصريية سواء يف

حيــث يــرى جانــب  ؛وال يلتــزم املؤلــف بإثبــات الضــرر الــذي حلــق بــه نتيجــة االعتــداء علــى حقــه األديب
من الفقه أنه من املستحيل علـى املؤلـف إثبـات مـا أصـابه مـن ضـرر مـن جـراء االعتـداء علـى حقـه األديب، 

حتقيــق االعتــداء علــى مصــنفه مــن عدمــه، وبالتــايل فــإن ســلطة قاضــي ألنــه الوحيــد الــذي يســتطيع أن يقــدر 
املوضــوع ستنحصــر فقــط يف حتديــد نطــاق األضــرار الــيت أصــابت املؤلــف وذلــك دون التطــرق ملســألة إثبــات 

  .)٣(وجودها

يف حني يرى جانب آخر مـن الفقـه، أنـه يتعـني علـى املؤلـف إتبـاع القواعـد العامـة الـيت تلزمـه بإثبـات  
وال يســتطيع املعتــدي أن يثبــت أن مــا قــام بــه مــن  ،ي حلــق بــه نتيجــة االعتــداء علــى حقــه األديبالضــرر الــذ

 ااعتــداء مل يســبب للمؤلــف أيــة أضــرار أدبيــة، وذلــك ألن هــذه املســألة مــن اختصــاص املؤلــف وحــده نظــرً 
رر الــذي لرابطــة األبــوة الــيت تربطــه مبصــنفه، علــى أن يكــون للقاضــي الســلطة التقديريــة يف التثبــت مــن الضــ

  .)٤(أصاب املؤلف

 ،أنه يتعني علـى املؤلـف إثبـات الضـرر الـذي حلـق بـه نتيجـة االعتـداء علـى حقـه األديب) ٥( وحنن نرى 
ا للمبـدأ الـذي ال جيعـل وذلـك طبًقـ ،وأنه ال ميكن االعتمـاد علـى املؤلـف يف تقـدير األضـرار الـيت حلقـت بـه

القاضـي صـاحب السـلطة التقديريـة يف التثبـت ا يف نفـس الوقـت، وإمنـا يكـون وحكمً  امن الشخص خصمً 
  .) ٦(من الضرر الذي أصاب املؤلف

                                                 
  .ويف املواضيع نفسها ،املراجع السابقة )١(
  .٥٠٦ص ،املرجع السابق) ٢(
  ٥٠٣سابق صاملرجع ال )٣(
حممـد سـامي عبـد . عبـد الرشـيد مـأمون د. دو  ، ٤٤٥،  ٤٤٣يت فقـر  ،املرجـع السـابق ،للمؤلـف األديباحلـق  ،عبـد الرشـيد مـأمون.د :نظرا) ٤(

اورة -الصادق   .٥٠٦ص ،املرجع السابق -حقوق املؤلف واحلقوق ا
ـاورةاحلماية القانونية حلق امل،  سعيد سعد عبد السالم. من هذا الرأي د )٥( : عكـس هـذا الـرأي ،٢٢٠املرجـع السـابق ص،  ؤلف واحلقـوق ا

لسـنة  ٨٢دراسـة يف قـانون محايـة حقـوق امللكيـة الفكريـة رقـم ، احلـق األديب ملؤلـف بـرامج احلاسـب اآليل، غريب حممد شـلقامي شحاتة.د
  .١٤٣ص ،م٢٠٠٨اإلسكندرية ، دار اجلامعة اجلديدة، ٢٠٠٢

  ٤٥٥، ٤٤٣يت املرجع السابق فقر  ،للمؤلف األديباحلق ، عبد الرشيد مأمون.د :نظرا )٦(



 

كــذلك فإنــه يقــع علــى عــاتق املؤلــف ويف جمــال املســؤولية العقديــة عبــئ إثبــات االلتــزام العقــدي، وأنــه 
ا واء كليـأو امتنع عنه، سـ ،وأنه طالبه بالتنفيذ وتأخر فيه ،طالب املتعاقد معه بتنفيذ التزاماته الواردة بالعقد

فإنــه يتعــني علــى املســؤول نفــي هــذا  :، حــىت يتــوافر ركــن اخلطــأ يف املســؤولية العقديــة، ويف املقابــلاأو جزئيــ
وأنـــه قـــام بتنفيـــذ كـــل التزاماتـــه الناشـــئة عـــن هـــذا  ،اخلطـــأ مـــن ناحيتـــه، وإثبـــات أنـــه عـــرض التنفيـــذ يف أوانـــه

  .)١(العقد

  :عالقة السببية: اثانيً 

ــ تعتــرب عالقــة الســببية  ،يف املســؤولية املدنيــة اأساســي  ابــني الفعــل والضــرر يف القــانون املــدين األردين ركًن
  .)٢(لفعلة وذلك ألنه من البديهي أن ال يسأل مرتكب الفعل إال عن األضرار اليت تعترب نتيجة

مـــن ) ٢٦٦(ن املـــادة إكـــذلك فـــ،  )٣(مـــن القـــانون املـــدين األردين) ٢٥٦( وهـــذا مـــا نصـــت عليـــه املـــادة
 ،ومــا فاتــه مــن كســب ،نون املــدين األردين بينــت أن الضــمان يقــدر بقــدر مــا حلــق املضــرور مــن ضــررالقــا

  .بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعيه للفعل الضار

وعليــه فإنــه يشــرتط لقيــام املســؤولية املدنيــة وجــود عالقــة ســببية مباشــرة بــني الفعــل والضــرر يف القــانون 
ــ الســببية تنتفــي إذا كــان هنــاك ســببً علــى أن هــذه العالقــة ا ،املــدين األردين أو  ،كتــوافر القــوة القــاهرة  ،اأجنبًي
وتقــدير تــوافر  ،وال ميكــن قيــام دعــوى املســؤولية واملطالبــة بــالتعويض ،أو خطــأ املضــرور نفســه ،خطــأ الغــري

 يعـــد مـــن املســـائل املوضـــوعية الـــيت يـــرتك تقـــديرها ،عالقـــة الســـببية لقيـــام املســـؤولية املدنيـــة أو عـــدم توافرهـــا
  .)٤( للمحكمة املختصة

  

  

  

  
                                                 

  .٢١٤املرجع السابق  )١(
  .٣٣٣ص، ١٩٨٧عمان  ،ىلو األ الطبعة) سالميمقارنه بالفقه اإل دراسة(ردين مصادر االلتزام يف القانون املدين األ -سلطان أنور.د )٢(
  ".ار بالغري يلزم فاعله ولو غري مميز بضمان الضرركل إضر : " من القانون املدين األردين على أنه) ٢٥٦(املادة  )٣(
ـــاورة -حممـــد ســـامي عبـــد الصـــادق. عبـــد الرشـــيد مـــأمون د.د) ٤( غريـــب  ةشـــحات. د، ٥٠٨املرجـــع الســـابق ص -حقـــوق املؤلـــف واحلقـــوق ا

  .١٤٤ص  ،املرجع السابق، احلق األديب ملؤلف برامج احلاسب ،شلقامي



 

  :أشكال التعويض عن الضرر األدبي للمؤلف: المطلب الثالث

فإنه يكون  -فعل أو ضرر وعالقة سببية من-ال شك أنه مىت توافرت عناصر املسؤولية املدنية 
للمؤلف احلق يف احلصول على تعويض عادل، تراعي احملكمة يف تقديره مكانة املؤلف األدبية والثقافية 

  .)١(استفادة املؤلف من استغالل املصنفومدى 

والتعويض الذي يرتتب للمؤلف املتضرر عن االسـتغالل غـري املشـروع للمصـنفات احملميـة يكـون عـن  
) املقلـــد( يف املقابـــل الـــذي كـــان ســـيدفعه املســـتغل ويتمثـــل الضـــرر املـــادي ،الضـــرر املـــادي، والضـــرر األديب

  .على عملية التقليدللمؤلف إذا كان حصل على ترخيص مكتوب مسبق 

 ،)٢(أو مكانتــه الثقافيــة أو الفنيــة ،فيتمثــل يف الضــرر الــذي يقــع علــى مسعــة املؤلــف :أمــا الضــرر األديب
يتنــاول حــق الضــمان الضــرر األديب  ( :علــى أنــه) ٢٦٧(وعلــى ذلــك نــص القــانون املــدين األردين يف املــادة 
أو يف مسعتـه أو يف مركـزه االجتمـاعي أو يف ويف شـرفه  ،كذلك فكل تعد على الغري يف حريته أو يف عرضه

  ).عن الضمان اعتباره املايل جيعل املعتدي مسؤوًال 

مـن حـق املؤلـف احلصـول علـى " :أنه) ٤٩( يف املادة كما أن قانون محاية حقوق املؤلف األردين بّني 
العلميـــة والفنيـــة تعـــويض عـــادل تراعـــي احملكمـــة يف تقـــديره مكانـــة املؤلـــف الثقافيـــة وقيمـــة املصـــنف األدبيـــة و 

  ".ومدى استفادة املعتدي من استغالل املصنف

وأن جـرب الضـرر  ،هو جرب الضرر الذي أصاب املؤلـف ،وال شك أن اهلدف األساسي من التعويض 
ائيـ كـان ا  بإعـادة الشـيء إىل مـ اخيتلف بـاختالف طبيعـة املـواد املتضـررة، فـإذا كـان باإلمكـان إزالـة الضـرر 

، أما إذا مل يكن باإلمكان التعويض العيين، فـال يكـون أمـام القضـاء سـوى التعويض عيني ا كان اعليه سابقً 
  .)٣(من النقود أو غري ذلك اسواء كان مبلغً  ،اللجوء إىل التعويض غري العيين

                                                 
ـاورة -ي عبد الصادقحممد سام. عبد الرشيد مأمون د.د )١( يـد  .د ، ٥٠٩املرجـع السـابق ص -حقـوق املؤلـف واحلقـوق ا عصـمت عبـد ا

  ١٩٨٩الطبعة األوىل سنة  -بيت احلكمة بغداد -احلماية القانونية للملكية الفكرية -صربي محد خاطر. بكر، و د
ونظريـة احلـق الطبعـة السادسـة ، نظريـة القـانون، حكـام القضـاءاملدخل لدراسة القـانون يف ضـوء آراء الفقـه وأ، حممد حسام حممود لطفي .د )٢(

  .م ٢٠٠٧القاهرة 
. د، و ٤٧٥املرجــع الســابق ص -حــق املؤلــف -نــواف كنعــان. د، و ٣١١املرجــع الســابق ص -حقــوق املؤلــف املعنويــة -ســهيل الفــتالوي. د) ٣(

اورة -حممد سامي عبد الصادق. عبد الرشيد مأمون د   ٥٠٩املرجع السابق ص -حقوق املؤلف واحلقوق ا



 

وعلــى ذلــك فــإن التعــويض الناشــئ عــن اإلخــالل باملســؤولية املدنيــة يف جمــال حقــوق املؤلــف إحــدى  
  :وهذا ما سوف نبحثه ضمن الفروع التالية. )١()التعويض(يين والتنفيذ مبقابل صورتني، التنفيذ الع

  :التنفيذ العيني: الفرع األول

هـــو إعـــادة احلـــال إىل مـــا كـــان عليـــه قبـــل وقـــوع االعتـــداء، وهـــو أفضـــل مـــن : يقصـــد بالتنفيـــذ العيـــين 
الضــرر وإعطــاء املؤلــف   مــن بقــاءبــدًال  ،ألنــه يــؤدي إىل حمــو الضــرر الــذي أصــاب املؤلــف ؛التعــويض مبقابــل

  .)٢(من املال امبلغً 

أن تـــأمر احملكمـــة بـــإتالف نســـخ  :منهـــا والتنفيـــذ العيـــين ويف جمـــال حقـــوق املؤلـــف يتخـــذ عـــدة صـــور،
أو صوره اليت نشرت بوجه غـري مشـروع، أو أن تـأمر بـإتالف املـواد الـيت اسـتعملت  ،املصنف املعتدي عليه

  .)٣(من قانون حق املؤلف األردين) ٤٧(يف نشره، وهذا ما نصت عليه املادة 

كــذلك   ،)٤(إال أنــه يشــرتط يف إتــالف املــواد الــيت اســتعملت يف نشــره أن ال تكــون صــاحلة لعمــل آخــر 
مـــن صـــور التنفيـــذ العيـــين، وإعـــادة احلـــال إىل مـــا كانـــت عليـــه يف أي مصـــنف تعرضـــت حقـــوق املؤلـــف فيـــه 

) ٤٧(، وهـذا مــا نصـت عليــه املــادة )٥(هإجــراء أي تعـديل علــى املصـنف أو حــذف بعـض أجزائــ :لالعتـداء
جيــوز احلكــم بإعــادة احلــال يف أي مصــنف تعرضــت حقــوق املؤلــف فيــه ( :مــن قــانون حــق املؤلــف األردين

  ).لالعتداء إىل ما كانت عليه مبا يف ذلك إجراء أي تعديل فيه أو حذف أجزاء منه لتحقيق تلك الغاية

على صورة موضوعة ضمن كتاب أو موضـوعه يف بعـض  اكما هو احلال فيما إذا كان التعديل منصبً   
اإلعالنــات، فــإن التعــديل يكــون عــن طريــق احلــذف بإخفــاء معــامل الصــورة مبــادة معينــة أو بتغطيــة الصــورة 

  .)٦(بنوع معني خيفيها ومينع رؤيتها

                                                 
اورة -حممد سامي عبد الصادق. عبد الرشيد مأمون د.د )١(   ٥٠٩ص ٢٣٠املرجع فقرة  -حقوق املؤلف واحلقوق ا
) نظريـة احلـق(املـدخل لدراسـة القـانون ، معتـز نزيـه حممـد املهـدي  .نزيه حممـد الصـادق املهـدي ود.د ،٥٠٩ص ٢٢٠ ةفقر  ،املرجع السابق )٢(

املرجــع  -حقــوق املؤلــف املعنويــة -ســهيل الفــتالوي. د، و ٤٧٦املرجــع الســابق ص -حــق املؤلــف -نــواف كنعــان. دو ، ٧١م ص  ٢٠٠٥
  .٣١١السابق ص

بــإتالف نســخ  للمحكمــة بنــاء علــى طلــب املؤلــف أو أي مــن ورثتــه أو خلفــه أن حتكــم -أ :مــن قــانون حــق املؤلــف األردين -٤٧املــادة  )٣(
  .اليت استعملت يف نشره بصورة غري مشروعة واملواد ذي نشراملصنف أو الصورة املأخوذة عنه ال

  .٤٢٩ص٨ج -الوسيط يف شرح القانون املدين –عبد الرزاق السنهوري . د )٤(
  .٤٥٧املرجع السابق ص -حق املؤلف -نواف كنعان. د )٥(
  .٤٥٧املرجع السابق ص )٦(



 

علـــى فـــيلم عـــن طريـــق حـــذف بعـــض اللقطـــات قبـــل نشـــر  اكـــذلك فـــإن التعـــديل قـــد يكـــون منصـــبً   
فـإن للمؤلـف اللجـوء إىل  ،أنه إذا متثـل االعتـداء علـى عنـوان املصـنف :صور التنفيذ العيينومن  ،)١(الصورة

القضــاء ونشــر املصــنف بعنوانــه احلقيقــي، كــذلك فإنــه إذا وقــع االعتــداء علــى حــق نســبة املؤلــف إىل مؤلفــه 
  ،)٢(امسـه بأن قام الناشر بوضع امسه علـى املصـنف، فـإن التعـويض يكـون عـن طريـق نشـره مـرة ثانيـة حـامًال 

أو تـأخر يف طـرح برنـامج احلاسـب اآليل  ،كذلك فإنه إذا تأخر املنتج يف عرض املصنف السمعي البصـري
جــاز لــه الرجــوع اىل  ؛أو عــدم طرحــه يف اللحظــة املناســبة ممــا أضــر بــاملؤلف ،ــدف تفويــت فرصــة عرضــه

  .) ٣(بالتنفيذ العيين االقضاء مطالبً 

حق املؤلف قد أساء إىل مسعته وكرامته بني املواطنني، فإن التنفيـذ  كذلك فإنه إذا كان االعتداء على  
أو أكثر على نفقة الطـرف املسـؤول عـن هـذا  ،أو جملة ،العيين يكون عن طريق نشر قرار احلكم يف جريدة

) ٥٠(وهــذا مــا نصــت عليــه املــادة  ،)٤(العتبــار املؤلــف ومكانتــه الثقافيــة واالجتماعيــة ااالعتــداء، وذلــك رد 
للمحكمة بناء على طلب احملكـوم لـه أن تقـرر نشـر احلكـم الـذي تصـدره (: قانون حق املؤلف األردين من

  ).مبوجب هذا القانون يف صحيفة يومية أو أسبوعية حملية واحدة أو أكثر على نفقة احملكوم عليه

قـانون حـق األردين يف  نص عليها كل من املشـرع -باعتباره طريق من طرق التعويض-والتنفيذ العيين 
وذلـــك جلـــرب الضـــرر الـــذي أصـــاب  ٥٠، ٤٩، ٤٨، ٤٧، ٤٦(يف املـــواد  ااملؤلـــف األردين كمـــا بينـــا ســـابقً 
  .املؤلف من االعتداء على مصنفه

أن للمؤلـــف احلـــق يف احلصـــول علـــى تعـــويض عـــادل جـــراء االعتـــداء علـــى حقوقـــه  :خنلـــص ممـــا تقـــدم
بإعادتــه احلــال إىل مــا كــان عليــه قبــل  ،ض العيــينهــو التعــوي ،وأن أفضــل طريــق للتعــويض ،األدبيــة واملعنويــة
علـى أن تقـدير ، املطالبة بالتعويض النقـدي إن كـان لـذلك مقتضـى ،وله عالوة على ذلك ،وقوع االعتداء

ا قاضي املوضوع   .قيمة التعويض من مسائل الواقع اليت يستقل 

  

  

  
                                                 

  .٤٥٧املرجع السابق ص )١(
  .٣١٢املرجع السابق ص -نويةحقوق املؤلف املع -سهيل الفتالوي.د) ٢(
اورة -حممد سامي عبد الصادق. عبد الرشيد مأمون د. د )٣(   .٥٠٩ص ،٢٣٠فقرة  ،حقوق املؤلف واحلقوق ا
  .٤٧٧املرجع السابق ص -حق املؤلف -نواف كنعان. د، و ٢١٣املرجع السابق ص -حقوق املؤلف املعنوية -سهيل الفتالوي. د )٤(



 

  :التعويض غير العيني: الفرع الثاني

لـــك التعـــويض الـــذي يلجـــأ إليـــه القاضـــي عنـــدما يتعـــذر إصـــالح هـــو ذ :يقصـــد بـــالتعويض غـــري العيـــين
  .)١(الضرر الناجم عن االعتداء على املصنف بطريق التنفيذ العيين

والتعـــويض غـــري ، )٢(انقـــدي  اوقـــد يكـــون تعويًضـــ غـــري نقـــديٍّ  اوالتعـــويض غـــري العيـــين قـــد يكـــون تعويًضـــ
ويعتــرب وســيلة حملــو الضــرر  ،)٣(التعــويض أن تــأمر احملكمــة بــأداء أمــر معــني علــى ســبيل: النقــدي يقصــد بــه

  .)٤(وإزالته

ويتمثـل التعـويض غـري العيـين يف بعــض احلـاالت الـيت يكـون مـن مصــلحة املتضـرر أن يطلـب مثـل هــذا 
إذا رأى أنـــه ال يســـتطيع مببلـــغ التعـــويض الـــذي يـــدفع إليـــه أن حيصـــل علـــى مثـــل الشـــيء الـــذي  ،التعـــويض
أن يطلــب مــن  ،طلــب إتــالف النســخ الــيت نشــرت بــدون إذنــهمــن أن ي حيــث جيــوز للمؤلــف بــدًال  ؛أصــابه

احملكمـة أن تــأمر بإعطائــه مجيــع النســخ أو بعضـها حبســب مــا حلقــه مــن ضـرر أديب نشــأ عــن االعتــداء علــى 
  .)٥(وذلك يف حدود ما يفي منها بتعويضه عن الضرر الذي أصابه ،حقوقه األدبية، وبيعها

للمحكمة أن حتكم مبصـادرة (: ون حق املؤلف األردينمن قان) ج/٤٧( وهذا ما نصت عليه املادة  
نسخ املصنف أو الصورة املأخوذة عنه، واملواد اليت استعملت يف إخراجه وبيعها، وذلك يف حدود ما يفي 

مــن إتــالف تلــك النســخ والصــور، أو تغيــري  منهــا بتعــويض املؤلــف عــن الضــرر الــذي أصــابه، وذلــك بــدًال 
  .)معاملها أو إتالف تلك املواد

كــذلك فإنــه إذا كــان مــن حــق املؤلــف أن يطلــب ببيــع النســخ حلســابه، فــإن لــه احلــق أن يأخــذ هــذه 
ا تتضمن ابتكاره ؛النسخ بقدر ما أصابه من ضرر كتعويض    .)٦(ال سيما وأ

                                                 
حقـــوق املؤلـــف  -حممـــد ســـامي عبـــد الصـــادق. عبـــد الرشـــيد مـــأمون ود. د، و ٤٧٩املرجـــع الســـابق ص -ؤلـــفحـــق امل -نـــواف كنعـــان. د )١(

اورة   .٩٢املرجع السابق ص -حقوق املؤلف املعنوية -سهيل الفتالوي. د، و ٥١٢املرجع السابق ص -واحلقوق ا
  .٣١٢املرجع السابق ص )٢(
من القـانون املـدين األردين مببـدأ ) ٢/  ٢٦٩(خذ املشرع األردين يف املادة أوقد  ٣٠١ص  )١(املذكرة اإليضاحية للقانون املدين األردين ج )٣(

ويقدر الضمان بالنقد على أنه جيوز للمحكمة وبناء على طلـب املتضـرر أن :" حيث نصت هذه املادة على ؛التعويض مبقابل غري نقدي
  ."عني متصل بالفعل الضار، وذلك على سبيل التضمنيتأمر بإعادة احلال إىل ما كانت عليه، أو أن حتكم بأداء أمر م

  .٣١٤املرجع السابق ص -حقوق املؤلف املعنوية -سهيل الفتالوي. د) ٤(
  .املرجع السابق ويف املوضوع نفسه) ٥(
  .املرجع السابق ويف املوضوع نفسه )٦(



 

أنــه إذا كــان االعتــداء قــد أســاء إىل مسعــة املؤلــف بــني  :ا مــن صــور التعــويض غــري النقــديوأرى أيًضــ
سـواء كـان بالتنفيـذ  ،ويكـون عـن طريـق نشـر قـرار احملكمـة ،لـه احلـق يف طلـب التعـويضالناس، فإنـه يكـون 

أو أسـبوعية حمليـة واحـدة  ،أو غريهـا يف صـحيفة يوميـة ،أو املصادرة ،العيين املتمثل بإتالف أو تغيري املعامل
العتبـار للمؤلـف ملـا قـد يكـون ملثـل هـذا اإلجـراء مـن أثـر مباشـر يف رد ا ،على نفقـة احملكـوم عليـه ،أو أكثر
  .من قانون حق املؤلف األردين) ٥٠(وهذا ما نصت عليه املادة  ،)١(ومسعته

فإنه يعترب أكثر طرق الضمان مالئمة إلصالح الضرر املرتتب على العمل غـري : أما التعويض النقدي
إصـالح  وذلـك ألن مـن وظيفـة النقـود ،وهو األصل واألسـاس يف املسـؤولية عـن الفعـل الضـار ،)٢( املشروع

   .)٣(اأو معنويً  االضرر الناتج عن الفعل الضار مهما كان نوع الضرر ماديً 

 ،وقـــد عــــربت املـــذكرة اإليضــــاحية للقــــانون املـــدين األردين وبينــــت أن التعــــويض النقـــدي هــــو األصــــل 
 ال ،إذا كــان التنفيــذ العيــين هــو األصــل يف املســؤولية التعاقديــة فعلــى النقــيض مــن ذلــك:" والــذي جــاء فيهــا

يكون هلذا الضرب مـن التنفيـذ وهـو يقضـي إعـادة احلـال إىل مـا كانـت عليـه، إال منزلـة االسـتثناء يف نطـاق 
هو القاعدة العامـة يف ) أو مبلغ من النقود( املسؤولية العقدية، فالتنفيذ مبقابل أو عن طريق التعويض املايل

  .)٤("قودمن الن ااملسؤولية التقصريية واألصل يف التعويض أن يكون مبلغً 

وعليــه فــإن األضــرار األدبيــة الــيت تصــيب املؤلــف قابلــة للتعــويض عنهــا بالنقــد، وهــذا مــا نصــت عليــه 
للمؤلـــف الـــذي وقـــع االعتـــداء علـــى أي حـــق مـــن حقوقـــه : ( مـــن قـــانون حـــق املؤلـــف األردين) ٤٩(املـــادة 

  ...).ل عن ذلكاملقررة له على مصنفه مبقتضى أحكام هذا القانون احلق يف احلصول على تعويض عاد

ومـن األمثلـة الـيت يلجـأ إليهـا القاضـي إىل التعـويض النقـدي حالـة مـا إذا مل يكـن باإلمكـان احلصـول  
  .)٥(على النسخ املتداولة وإتالفها أو إضافة أجزاء إليها أو حذف أجزاء منها

التعــويض هنــا ، فــإن اكــذلك احلــال فيمــا إذا مت االعتــداء علــى األداء العلــين للمصــنف واســتغالله ماديــ
يكون على املقابل املـادي الـذي حصـل عليـه املـدعى عليـه إضـافة إىل حقـه يف التعـويض عـن الضـرر الـذي 

  . وبدون موافقته احلق به بسبب عرضه مصنفه علنً 
                                                 

  .٣٣٠املرجع السابق ص -مجال هارون. د :نظرا )١(
  .٣٥٣املرجع السابق ص -لتزام يف القانون املدين األردينمصادر اال -أنور سلطان. د) ٢(
  .٤٢٨ص ١٩٨٨دمشق سنة  -دار الفكر -الفعل الضار والضمان فيه -مصطفى الزرقا. د) ٣(
ويقــــدر الضـــــمان ): " ٢٦٩/٢(، كــــذلك احلــــال يف قــــانون املــــدين األردين يف املــــادة ٣٠٠املــــذكرة اإليضــــاحية للقــــانون املــــدين األردين ص )٥(

  ...."بالنقد
  .٥١٢املرجع السابق ص -حممد سامي عبد الصادق. عبد الرشيد مأمون ود. د :انظر )١(



 

ــ ؛مــن التعــويض العيــين وقــد قيــد املشــرع األردين املؤلــف يف طلــب التعــويض النقــدي بــدًال   اوذلــك تغليًب
ملصلحة اخلاصة وذلك يف حاالت حمددة نص عليهـا املشـرع يف قـانون حـق املؤلـف للمصلحة العامة على ا

  :منه وهذه احلاالت هي) ٤٧(األردين يف املادة 

  : حق املؤلف ينقضي بعد سنتني :احلالة األوىل

إذا تبـــني للمحكمـــة أن حـــق املؤلـــف ينقضـــي بعـــد مـــرور ســـنتني مـــن تـــاريخ اكتســـاب احلكـــم الدرجـــة 
مـن إتـالف نسـخة  حتكم بتثبيت احلجز وفاًء ملا تقضي للمؤلف من تعويضات، بـدًال القطعية، فإن هلا أن 

أو الصورة املأخوذة عنه الـذي نشـر بصـورة غـري مشـروعة، واملـواد الـيت اسـتعملت يف نشـره، وهـذا  ،املصنف
  .من قانون حق املؤلف األردين) ٤٧(ما نصت عليه املادة 

التنفيـذ العيــين وبــإتالف األشــياء وتغيــري معاملهــا، االكتفــاء مــن احلكــم ب وعليـه فإنــه جيــوز للقاضــي بــدًال 
بالتعويض للمؤلف أو خلفه عما أصابه من ضرر بسبب االعتداء على حقه املايل، ويف استغالل مصنفه، 

بتثبيـت احلجـز التحفظـي علـى  حيث يقدر القاضي قيمة التعويض الواجب دفعه، ويقضـي يف الوقـت ذاتـه
التعـــويض احملكـــوم بـــه مـــن النقـــود الـــيت حكـــم  عليهـــا، فيتقاضـــى املؤلـــف أو خلفـــه األشـــياء والنقـــود احملجـــوز

ومن مثن األشـياء الـيت حكـم بتثبيـت احلجـز  ،بتثبيت احلجز عليها وهي اإليراد الناتج من النشر أو العرض
  .)١(عليها نسخ املصنف واملواد اليت تستعمل يف إعادة النشر

  .برتمجة مصنف على اللغة العربية إذا كان النزاع يتعلق: احلالة الثانية

كــذلك إذا تبــني للمحكمــة أن النــزاع املطــروح خــاص برتمجــة مصــنف إىل اللغــة العربيــة، فإنــه ال جيــوز 
احلكم بإتالف نسخ أي مصنف أو الصور املأخوذة عنه أو تغيري معاملها، وإمنا حتكم بتثبيت احلجـز علـى 

  .املصنف أو على نسخه أو الصور املأخوذة منه

ال جيـوز احلكـم بـإتالف نسـخ ( :من قـانون حـق املؤلـف األردين) ٤٧/٢(وهذا ما نصت عليه املادة  
أي مصنف أو الصور املأخوذة عنه أو تغيري معاملها إذا كان النزاع يتعلق برتمجـة املصـنف إىل اللغـة العربيـة، 

علـى نسـخه أو علـى وجيب أن يقتصر حكم احملكمـة يف هـذه احلالـة علـى تثبيـت احلجـز علـى املصـنف أو 
  ).الصور املأخوذة منه حسب مقتضى احلال

                                                 
  .٤٣٠ص ٢٥٠ ةفقر  ٨الوسيط ج –السنهوري  )٢(



 

يف خالل ثالث سنوات علـى  ،وعليه فإنه إذا ترجم شخص مصنف باللغة األجنبية إىل اللغة العربية 
، ومل يكــن قــد حصــل علــى إذن املؤلــف األصــلي، فإنــه يكــون قــد اعتــدى )١( تــاريخ أول نشــر هلــذا املصــنف

دون التنفيــذ  ،ة االكتفــاء بــاحلكم ملؤلــف املصــنف املــرتجم بــالتعويضعلــى حــق املؤلــف، ويكــون للمحكمــ
وذلــك ملــا هلــا مــن فائــدة يف  ،)٢(العيــين بــإتالف النســخ املرتمجــة أو الصــور املــأخوذة عنهــا أو تغيــري معاملهــا

، كـــــذلك لكفالـــــة الوفـــــاء )٣( .تنميـــــة الثـــــروة الثقافيـــــة وتغليـــــب للمصـــــلحة العامـــــة علـــــى املصـــــلحة اخلاصـــــة
ين عليهم من عائد تسويق هذه النسخ ا للمؤلفني ا   . )٤(بالتعويضات احملكوم 

  .إذا كان النزاع املطروح خاص حبقوق املؤلف املعماري :احلالة الثالثة

ال جيـوز يف أي حالـه مـن احلـاالت أن (من قانون حق املؤلـف األردين علـى أنـه ) د/ ٤٧(تنص املادة 
بــاين ومــا يظهــر فيهــا أو عليهــا مــن حنــت ورســوم وزخــارف وأشــكال هندســية حمــل حجــز، كمــا ال تكــون امل

ا ،جيـوز احلكــم بإتالفهــا أو تغيــري معاملهـا بقصــد احملافظــة علـى حقــوق املؤلــف املعمــاري الــذي  ،أو مصــادر
تعــويض علــى أن ال خيــل ذلــك حبقوقــه يف ال ،اســتعملت تصــاميمه للبنــاء ورســومه فيــه بصــورة غــري مشــروعة

  ).العادل عن ذلك

مهندس  أنه إذا اعتدى شخص على تصميمات أو رسوم ،يتضح لنا ومن خالل هذا النص 
يف العادة كثرية  فإنه ال جيوز احلجز عليها، وذلك ألن املباين تكون ،معماري واستعملها دون إذنه

ا جزاًء أشد بكثري من االعتداء على  التكاليف، حبيث يكون احلجز عليها أو إتالفها أو مصادر
تصميمات املهندس املعماري ورسومه، لذلك فإنه جيب االكتفاء باحلكم بالتعويض للمهندس املعماري 

  .)٥( دون التنفيذ العيين

فإنــه واألصــل جيــب عليــه دفعهــا دفعــة  ؛فــإذ مــا قــررت احملكمــة إلــزام املعتــدي بــدفع التعــويض النقــدي
ا أو أن يكـون التعـويض النقـدي مقسـطً  -جمـال حقـوق املؤلـف ويف-إال أنه ليس هناك مـا مينـع ، )٦(واحدة

يف صورة إيراد، باعتباره أنسب الطرق جلـرب الضـرر، ذلـك أن مبلـغ التعـويض لـو مت دفعـه دفعـة واحـدة، فيـه 

                                                 
  .من قانون حق املؤلف األردين) ١١(نظر املادة ا) ١(
  .٤٣٢ص ٢٥١فقرة  -٨ج -الوسيط -السنهوري.د )٢(
املرجـع السـابق السـابق  -احلقـوق علـى املصـنفات -أبو اليزيد علـى إىل املتيـت.د، و ٤٦١ص املرجع السابق -حق املؤلف -نواف كنعان.د )٣(

 .١٢٨املرجع لسابق ص ، قانونا حق املؤلف والرقابة على املصنفات، خاطر لطفي ، ١٤٢ص
 ٥٩املرجع السابق ص، املرجع العملي يف امللكية األدبية والفنية ، حممد حسام حممود لطفي .د )٤(
  .٤٣٣ص ٢٥٢فقرة  – ٨ج –الوسيط  -سنهوريال. د )٥(

  .٦٥٤املرجع السابق ص -مصادر االلتزام يف القانون املدين األردين -أنور سلطان.د )٦(



 

، واملسـألة يف ذلـك راجعـة إىل تقـدير )١(اوقد ال ميكن استيفاؤه منه إذا كـان معسـرً  ،إرهاق للمعتدي املدين
  .) ٢(وقف على طلب املؤلف املتضررالقاضي دون ت

  :تقدير التعويض: الفرع الثالث

وذلك  ،وضع املشرع األردين قواعد عامة يف تقدير التعويض واملعيار الذي يتعني استعماله يف التقدير
  .من القانون املدين األردين، )٤()٢٦٨(، )٣()٢٦٤(يف املواد 

ـــا قاضـــي املوضـــوعوعمليـــة تقـــدير التعـــويض يف جمـــال حقـــوق املؤلـــف تعتـــرب   ؛ مســـألة وقـــائع يســـتقل 
ــ للظــروف واملالبســات الــيت ترافــق القضــية وجســامة الضــرر الــذي حلــق  احيــث تقــدر احملكمــة التعــويض تبًع

ومــن هــذه املالبســات واالعتبــارات الــيت تؤخـــذ بعــني االعتبــار عنــد تقــدير التعــويض للمؤلـــف  .)٥(بــاملؤلف
ة والفنيــــــة، حيــــــث أن هــــــذه املكانــــــة تضــــــفي علــــــى املصــــــنف املتضــــــرر، مكانــــــة املؤلــــــف الثقافيــــــة والعلميــــــ
  .الشهرة،وبالتايل تؤثر على مقدار التعويض

للمؤلف الذي وقع االعتداء على (: منه) ٤٩(وهذا ما أخذ به قانون حق املؤلف األردين يف املادة  
 تعويض على مصنفه مبقتضى أحكام هذا القانون احلق يف احلصول على أي حق من احلقوق املقررة له

  ).عادل عن ذلك على أن يراعى يف تقديره مكانة املؤلف الثقافية

كــذلك فــإن احملكمــة تأخــذ بعــني االعتبــار عنــد تقــدير التعــويض قيمــة املصــنف األدبيــة أو العليمــة أو 
  .)٦(الفنية، ذلك أن االعتداء على برامج احلاسب اآليل ليس كمثل االعتداء على رسومات فنية

                                                 
اورة -سعيد سعد عبد السالم. د )١( مـن القـانون ) ١/ ٢٦٩(تنص املـادة  ٢٢٢املرجع السابق ص -احلماية القانونية حلق املؤلف واحلقوق ا

 األن يقـدم تأمينًـ ؛، وجيـوز يف هـاتني احلـالتني إلـزام املـدينامرتبً  اا كما يصح أن يكون إيرادً يصح أن يكون الضمان مقسطً : "املدين األردين
  . "تقدره احملكمة

  .٣٥٤املرجع السابق ص -مصادر االلتزام يف القانون املدين األردين –أنور سلطان . د )٢(
يقــدر الضــمان يف مجيــع االحــوال بقــدر مــا حلــق املضــرور مــن ضــرر ومــا فاتــه مــن كســب  -األردين مــن القــانون املــدين ) ٢٦٦(املــادة  :نظــرا )٣(

  .للفعل الضار بشرط ان يكون ذلك نتيجة طبيعية
فكــل تعــد علــى الغــري يف حريتــه او يف  ،ديب كــذلكيتنــاول حــق الضــمان الضــرر األ -١مــن القــانون املــدين األردين  ١ -٢٦٧املــادة  :نظــرا )٤(

  .  عن الضمانو يف اعتباره املايل جيعل املتعدي مسؤوًال أيف مركزه االجتماعي  أو شرفه او يف مسعته عرضه او يف
  .ديب بسبب موت املصابأعما يصيبهم من ضرر  األسرةمن  ولألقربنيزواج ن يقضي بالضمان لألأوجيوز  -٢
  ..٣١٧املرجع السابق ص  -حقوق املؤلف املعنوية -سهيل الفتالوي. د :نظرا )٥(

  . ٣١٨املرجع السابق ص :نظرا )٦(



 

للمؤلف الذي وقع االعتداء ( :منه)  ٤٩( انون حق املؤلف األردين يف املادة وهذا ما أخذ به ق 
 على مصنفه مبقتضى أحكام هذا القانون احلق يف احلصول على على أي حق من احلقوق املقررة له

املصنف األدبية أو العلمية أو الفنية له  قيمة.... على أن يراعى يف تقديره  ،عادل عن ذلك تعويض
  ).يف السوق ومدى استفادة املعتدي من استغالل املصنف صنف األصليامل وقيمة

كــذلك فــإن احملكمــة تأخــذ بعــني االعتبــار جســامة االعتــداء علــى حقــوق املؤلــف األدبيــة، فاالعتــداء 
على حق تقرير النشر ليس من حيث جسامته كاالعتداء على حـق تعـديل املصـنف الـذي يظهـر املصـنف 

اء يف احلالة الثانية يعـرض مسعـة املؤلـف إىل األذى والتشـويه، لـذلك يكـون بشكل مشوه، ذلك ألن االعتد
  .)١(مبلغ التعويض عن الضرر أكثر منه يف احلالة األوىل

كــذلك مــن االعتبــارات الــيت تؤخــذ بعــني االعتبــار يف تقــدير التعــويض عــدد النســخ الــيت مت االعتــداء 
ني عـدد النسـخ املباعـة وصـايف االسـتغالل الـيت حيث يقدر التعـويض مـن خـالل املقارنـة بـ ؛عليها وحصرها
للمؤلــف الــذي وقــع ( :منــه) ٤٩(وهــذا مــا أخــذ بــه قــانون حــق املؤلــف األردين يف املــادة  .)٢(مت بيعهــا بــه

علـى مصـنفه مبقتضـى أحكـام هـذا القـانون احلـق يف احلصـول  االعتداء على أي حق من احلقـوق املقـررة لـه
يف السـوق ومـدى  املصـنف األصـلي قيمـة.... اعـى يف تقـديرهعلـى أن ير  ،عـادل عـن ذلـك تعـويض علـى

  ).استفادة املعتدي من استغالل املصنف

للضـرر الـذي حلـق بـه، وذلـك  وعلى ذلك فإن التعويض الذي يرتتب للمؤلف جيب أن يكون معـادًال 
ــذه الفكــرة يرتتــب عليــه مــن أن املؤلــف املتضــرر حيصــل علــى أكثــر ممــا يســتحق ويســتفيد  ،ألن اإلخــالل 

  . )٣(فال جيوز أن يكون التعويض يزيد عن الضرر الذي حلق باملؤلف ،االعتداء عليه

والذي  ،هو عدم ختفيض مبلغ التعويض عن احلد األدىن من املال ،واالجتاه الغالب يف الفقه والقضاء
م مـن ضـرر للمـؤلفني علـى فـرض احـرتامهم حلقهـم، ومـن مث  اوذلـك تشـجيعً  ،يعوض للمـؤلفني عمـا أصـا

كمــا أن   ،حيقــق القــانون هدفــه يف محايــة أهــم قيمــة مــن القــيم الضــرورية للدميقراطيــة ومحايــة اإلنتــاج الفكــري
علــى أن  فضــًال  ،لرتاخــي املــؤلفني عــن حقــوقهم ومقاضــاة املعتــدي اقــد يكــون دافًعــ ،ضــآلة مبــالغ التعــويض

                                                 
  .٣١٨املرجع السابق ص،حقوق املؤلف املعنوية، سهيل الفتالوي. د :نظرا )١(
اورة،سعيد سعد عبد السالم. د) ٢(   .٣٢٣املرجع السابق ص، احلماية القانونية حلق املؤلف واحلقوق ا
  .٤٨٣املرجع السابق ص،حق املؤلف، نواف كنعان. د )٣(



 

وذلـك مـن شـأنه أن بثنيـه اهلدف األساسي من رفع مبلغ التعويض هو عدم استفادة املعتدي من اعتدائـه، 
   .)١(عن االعتداء على حقوق املؤلف

لكـل  ، شـامًال ا عـادًال جيـب أن يكـون تعويًضـ ،وحنن نرى أن تعويض املؤلف عن الضرر الذي حلق بـه
ــ يف ذلــك مــدى اســتفادة املعتــدي مــن  امــا حلــق املؤلــف املتضــرر مــن خســارة، ومــا فاتــه مــن كســب، مراعًي

من ثراء، بشرط أن ال يتجاوز التعـويض عـن الضـرر الـذي حلـق بـاملؤلف،  وما عاد عليه ،استغالل املصنف
للضرر الذي حلق باملؤلف، حىت ال حيصل املؤلف أكثر مـن  وال يقل عن ذلك، بل جيب أن يكون معادًال 

مما يستحق، فيما لو كان التعويض أكرب من قيمـة الضـرر، كـذلك فإنـه إذا كـان التعـويض أقـل مـن الضـرر، 
لرتاخي املؤلفني عن الدفاع عن حقوقهم، ومقاضاة املعتدي، باإلضافة إىل زيادة  اكون دافعً فإن ذلك قد ي

وهـذا سـيكون لــه مـردود عكســي  ،االعتـداء علـى املصــنفات األدبيـة والفنيـة والعلميــة لضـآلة مبلـغ التعــويض
  .)٢(على احلركة الثقافية واالجتماعية ومن مث االقتصادية

علـى مثـن بيـع النسـخ  اممتـازً  االـذي حتكـم بـه احملكمـة علـى سـبيل التعـويض دينًـفإنـه يعتـرب املبلـغ  اوأخريً 
  .)٣(املقلدة واألدوات اليت استعملت يف نشره أو على اإليراد الناتج عن اإليقاع أو اإللقاء غري املشروع

ه ويعتــرب التعــويض احملكــوم بــ(...  :مــن قــانون حلــق املؤلــف األردين) ٤٩(وهــذا مــا نصــت عليــه املــادة  
يف صايف مثن بيع األشياء اليت استخدمت يف االعتداء على حقه وعلـى املبـالغ احملجـوزة  اممتازً  اللمؤلف دينً 
  ).يف الدعوى

أنه إذا حكمـت احملكمـة للمؤلـف مببلـغ معـني للتعـويض ) ٤٩(وعليه يتضح لنا من خالل نص املادة 
ــفــإن هــذا امل ،عــن الضــرر الــذي أصــابه نتيجــة االعتــداء علــى حقوقــه ًــ ابلــغ يعتــرب ديًن بالنســبة ألمــوال  اعادي

  .املعتدي وال يتقدم على أي دين يف ذمته

من قانون حـق املؤلـف األردين أعطـت االمتيـاز لـدين املؤلـف علـى مثـن ) ٤٩(وذلك ألن نص املادة  
مــا بيــع األشــياء واملبــالغ احملجــوزة فقــط، واألشــياء هــي النســخ املقلــدة واألدوات الــيت اســتعملت يف النشــر، أ

   .)٤(املبالغ فهي اإليرادات الناجتة عن اإليقاع واإللقاء

                                                 
املرجـع السـابق ، حـق املؤلـف، نـواف كنعـان. د، و ٢٥١املرجـع السـابق ص، احلق يف احـرتام احليـاة اخلاصـة، م الدين كامل األهواينحسا. د )١(

  .٤٨٣ص
  .١٠٨ص  ،بال سنة طبع ،دار الفكر للنشر والتوزيع–محاية احلق املايل للمؤلف  –رضا متويل وهدان .د )٢(
  .٣١٩ص ،املرجع السابق، املعنوية حقوق املؤلف، سهيل الفتالوي. د :نظرا ) ٣(
  .٣١٩املرجع السابق ص -حقوق املؤلف املعنوية -سهيل الفتالوي.د :نظرا )٤(



 

مــن قـانون حــق املؤلــف األردين مل حيـدد درجــة االمتيــاز املمنــوح ) ٤٩(إال أن املشـرع األردين يف املــادة 
ـــازة املنصـــوص عليهـــا يف املـــواد  ،للمؤلـــف ايـــة احلقـــوق املمت وبالتـــايل فـــإن درجـــة االمتيـــاز هـــذه تكـــون يف 

مـــن القـــانون ) ١/ ١٤٢٥(إىل نـــص املـــادة  اوذلـــك ســـندً  ،مـــن القـــانون املـــدين األردين) ١٤٤٥ -١٤٣١(
  .)١(املدين األردين

  

                                                 
إذا مل يـنص القـانون علـى مرتبـة امتيـاز احلـق كانـت مرتبتـه تاليـة للحقـوق املنصـوص عليهـا . ١"من القانون املـدين األردين ): ١٤٢٥(املادة  )١(

  ".يف هذا الباب



 

  الفصل الثاني 

  لحماية حقوق المؤلف األدبية والفنية الوسائل الجنائية

  :تمهيد

ا للعقـاب وذلك ملـ ،حرص املشرع األردين على توفري احلماية القانونية حلق املؤلف من الناحية اجلنائية
  .اجلنائي من قوة يف الردع وسرعة يف اإلجراءات

منـه علـى جـرائم االعتـداء ) ٥١(حيث تتنـاول املشـرع األردين يف قـانون حـق املؤلـف األردين يف املـادة 
يعاقب بـاحلبس مـدة ال تقـل عـن ثالثـة ( :إذ تنص هذه املادة على أنه ،على املصنف والعقوبات املقررة هلا

ثـــالث ســـنوات وبغرامـــة ال تقـــل عـــن ألـــف دينـــار وال تزيـــد علـــى ســـتة آالف دينـــار أو أشـــهر وال تزيـــد عـــن 
كــــل مــــن باشــــر بغــــري ســــند شــــرعي أحــــد احلقــــوق املنصــــوص عليهــــا يف  1-:بإحــــدى هــــاتني العقــــوبتني

 امقلـدً  اللبيـع أو للتـداول أو لإلجيـار مصـنفً  كـل مـن عـرض  - 2 .مـن هـذا القـانون) ٢٣,١٠، ٨,٩(املـواد
أو  علــى اجلمهــور بــأي طريقــة كانــت أو اســتخدمه لتحقيــق أي مصــلحة ماديــة ذاعــهمنــه أو أ اأو نســخً 

 بأنــه مقلــد  مأدخلــه إىل اململكــة أو أخرجــه منهــا مــع علمــه أو إذا تــوافرت األســباب والقــرائن الكافيــة للعلــ
املــادة حيكــم علــى  مــن هــذه) أ( تكــرار أي جرميــة مــن اجلــرائم املنصــوص عليهــا يف الفقــرة ويف حالــة -ب
األعلــى للغرامــة وللمحكمــة يف هــذه احلالــة احلكــم بــإغالق  احلــبس وباحلــد كبهــا باحلــد األعلــى لعقوبــةمرت

ائية اليت ارتكبت فيها اجلرمية ملدة ال تزيد على سنة أو وقف املؤسسة  .)ترخيصها ملدة معينة او بصورة 

اجلـرائم املنصـوص وعلى ذلك ومن خالل نصوص من قانون حق املؤلف األردين ال بد لنـا مـن بيـان  
  :عليها فيه والعقوبات املقررة هلا وذلك على النحو التايل



 

  الجرائم المنصوص عليها في قانون حق المؤلف األردني: المبحث األول

) ٥١(جــرم املشــرع األردين األفعــال الــيت تشــكل اعتــداء علــى حقــوق املؤلــف األدبيــة وذلــك يف املــادة 
  :سوف نتناوهلا ضمن املطالب التالية واليت ،من قانون حق املؤلف األردين

   :بيع أو تأجير المصنف أو طرحه للتداول بدون تصريح: األول المطلب

كـل مـن   -٢... يعاقـب( :نـهأمن قانون حق املؤلف األردين علـى ) ٥١(بني املشرع األردين يف املادة 
اجلمهــــور بــــأي طريقــــة  أو نســــخا منــــه أو أذاعــــه علــــى  اعــــرض للبيــــع أو للتــــداول أو لإلجيــــار مصــــنفا مقلــــدً 

  ...).كانت

لفنيـة أو طرحهـا للتـداول بـدون إذن  اوعليه فإن املشرع األردين جّرم بيع أو تأجري املصنفات األدبية و  
ـاور بأيـة صـوره مـن صـور التـداول حـىت ولـو مل يعلـم  ؛كتايب من صاحب حـق املؤلـف أو صـاحب احلـق ا

  .)١(البائع أو املستأجر حبقيقة هذه املصنفات

  :التقليد في الداخل أو بيع مصنف منشور في الخارج أو تصديره: طلب الثانيالم

أو  امقلــدً  اكــذلك فــإن املشــرع األردين قــد عاقــب كــل مــن عــرض للبيــع أو للتــداول أو لإلجيــار مصــنفً 
أو استخدمه لتحقيق أي مصـلحة ماديـة، أو أدخلـه  ،منه أو أذاعه على اجلمهور بأي طريقة كانت انسخً 

ة أو أخرجه منها مع علمه، أو إذا توفرت األسباب والقرائن الكافية للعلم بأنه مقلد، وذلك يف إىل اململك
يعاقــب بــاحلبس مــدة ال تقــل عــن ثالثــة أشــهر وال تزيــد  )أ( (مــن قــانون حــق املؤلــف األردين ) ٥١(املــادة 

حـــدى هـــاتني علــى ثـــالث ســـنوات وبغرامـــة ال تقــل عـــن ألـــف دينـــار وال تزيـــد علــى ســـتة اآلف دينـــار أو بإ
منــه أو  اأو نســخً  امقلــدً  اكــل مــن عــرض للبيــع أو للتــداول أو لإلجيــار مصــنفً   -٢:............العقــوبتني

سـتخدمه لتحقيـق أي مصـلحة ماديـة أو ادخلـه اىل اململكـة أو اأذاعه على اجلمهور بـأي طريقـة كانـت أو 
  ).بأنه مقلدأخرجه منها مع علمه أو إذا توفرت األسباب والقرائن الكافية للعلم 

أن نطـاق احلمايـة القانونيـة للمصـنفات األدبيـة والفنيـة  :وعليه فإننا نالحظ ومن خالل النص السابق
تشمل مصنفات املؤلفني األردنيني واألجانب املنشورة وغري املنشورة خارج اململكة بأي وسيلة من وسائل 

ـــذين ت ـــة مصـــنفات املـــؤلفني ال ـــتهم عضـــوً النشـــر، كـــذلك تشـــمل احلمايـــة القانوني يف االتفاقيـــات  اكـــون دول
املتعلقـة حبمايــة حقـوق املؤلــف والــيت انضـمت هلــا األردن، وإن كــانوا مـن غــري مــواطين اململكـة، كــذلك فــإن 

                                                 
اورة -سعيد سعد عبد السالم. د :نظرا )١(   .٢٢٩املرجع السابق ص -احلماية القانونية حلق املؤلف واحلقوق ا



 

املشرع األردين أخذ مببدأ املعاملة باملثل على مصـنفات املـؤلفني األجانـب املنشـورة، أو غـري املنشـورة خـارج 
  . )١(م االتفاقيات الدولية املتعلقة حبماية حقوق املؤلفاململكة يف حالة عدم انطباق أحكا

  :جريمة التقليد: المطلب الثالث

ــــا نقــــل مصــــنف مل يســــقط يف امللــــك العــــام مــــن غــــري إذن  يعــــرف الفقــــه الفرنســــي جرميــــة التقليــــد بأ
  .)٢(مؤلفه

ـا  ؛أما الدكتور نواف كنعان لـى حقـوق تلـك الـيت يرتكبهـا مـن يعتـدي ع"فقد عرف جرمية التقليـد بأ
ــا )٣(املؤلــف األدبيــة أو العلميــة أو الفنيــة علــى أي حــق  اعتــداءكــل " :وعرفهــا الــدكتور ســهيل الفــتالوي بأ

مـــن حقـــوق املؤلـــف األدبيـــة واملاليـــة كحـــق تقريـــر النشـــر وحـــق اإلنتفـــاع وحـــق طبـــع وترمجـــة املصـــنف وبيعـــه 
  .)٤(نهوعرضه للجمهور، وكل فعل يتناول تعديل املصنف أو تغيريه أو احلذف م

رمــة، وعاقــب ، جرميــة التقليــد، ومل يعــرف املشــرع األردين يف قــانون حــق املؤلــف وإمنــا حــدد األفعــال ا
  .من قانون حق املؤلف األردين )٥١( مرتكبها بعقوبة جرمية التقليد يف املادة

ــا كــل نشــر للمصــنفا) ٤٢٥(إال أن املــادة   ت مــن قــانون العقوبــات الفرنســي عــرف جرميــة التقليــد بأ
املكتوبة، واألحلان املوسيقية والرسم والتصوير وكل إنتاج بالنحـت ومبلكيـة املـؤلفني جرميـة تقليـد وكـل تقليـد 

  .)٥(يعترب جنحة

                                                 
تسري أحكام هذا القانون على مصنفات املؤلفني األردنيني واألجانب املنشورة أو غري املنشورة،  -أ" :على ما يلي) ٥٦(إذا نصت املادة  )١(

مــع مراعــاة أحكــام االتفاقيــة الدوليــة . ب، خــارج اململكــة) ٣(مــن املــادة ) ب( يهــا يف الفقــرةواملعــرب عنهــا بــأي مــن الوســائل املنصــوص عل
املتعلقــة حبمايــة حقــوق املؤلــف ويف حالــة عــدم انطباقهــا يراعــى مبــدأ املعاملــة باملثــل وتســري أحكــام هــذا القــانون علــى مصــنفات املــؤلفني 

مــن هــذا القــانون خــارج ) ٣(مــن املــادة ) ب(الوســائل املنصــوص عليهــا يف الفقــرة األجانـب املنشــورة أو غــري املنشــورة املعــرب عنهــا بــأي مــن 
لغايــات تطبيــق أحكــام هــذه املــادة يعامــل املؤلــف املقيمــون أقامــه معتــادة يف إحــدى الــدول األعضــاء يف االتفاقيــات املتعلقــة  -ج .اململكــة

هـا معاملـة مـواطين اململكـة، كمـا تطبـق هـذه املـادة علـى أصـحاب حبماية حقوق املؤلف اليت انضمت هلا األردن وإن كانوا من غـري مواطني
  من هذا القانون) ٢٣(احلقوق املنصوص عليها يف املادة 

  ٣٢١املرجع السابق ص -حقوق املؤلف املعنوية -نقال عن سهيل الفتالوي)٢( 
  ٤٨٤املرجع السابق ص -حق املؤلف –نواف كنعان . د)٣(
  ٣٢١املرجع السابق ص -املعنوية حقوق املؤلف -سهيل الفتالوي. د)٤(
  ٣٢١املرجع السابق ص -حقوق املؤلف املعنوية -نقال عن سهيل الفتالوي) ٥( 



 

وعلى ذلك فإن االعتداء على أي حق أديب أو مايل من حقوق املؤلف كحق تقرير النشر وحق طبع 
ســـتخدمه لتحقيـــق أي مصـــلحة ماديـــة او وترمجـــة املصـــنف وبيعـــه أو إذاعتـــه للجمهـــور بـــأي طريقـــة كانـــت أ

  .وتقوم به جرمية التقليد ايعترب تقليدً 

وجرميـــة تقليـــد املصـــنفات يف قـــانون حـــق املؤلـــف األردين، ال ختتلـــف عـــن اجلـــرائم املنصـــوص عليهـــا يف 
  .قانون العقوبات من حيث األركان املكونة هلا ومها الركن املادي والركن املعنوي

  :ديالركن الما: الفرع األول

يتحقــق الــركن املــادي يف جرميــة التقليــد، وذالــك بقيــام املعتــدي باالعتــداء علــى أي حــق أديب أو مــايل 
مــن حقــوق املؤلــف، وذلــك مثــل قيــام املعتــدي بنشــر املصــنف بــدون إذن املؤلــف، أو طرحــة للتــداول بــأي 

أو حتــويرات  صــورة مــن الصــور بــدون إذن كتــايب مســبق مــن املؤلــف أو موافقتــه، أو إدخــال أي تعــديالت
قيـام املعتـدي بنقـل املصـنف  اأو احلذف منه دون إذن كتايب من املؤلف، كـذلك يعتـرب تقليـدً ،على املصنف

إىل اجلمهـــور بطريقـــة مباشـــرة مثـــل الـــتالوة العلنيـــة، أو التمثيـــل املســـرحي، أو العـــرض مـــن خـــالل شاشـــات 
  . )١(وسائل النقل باإلذاعة الالسلكيةالتلفزيون، أو السينما أو عرب شبكات اإلنرتنت، أو بأي وسيلة من 

بيــع مصــنف مقلــد يف إقلــيم الدولــة، أو القيــام بتصــدير أو : كــذلك مــن صــور االعتــداء غــري املباشــر  
شــحن مصــنفات قلــدت يف إقلــيم دولــة، وســبق أن نشــرت يف دول أخــرى، أو إدخــال مصــنف إىل إقلــيم 

  . )٢(أخرى ومقلدة فيها دولة دون إذن مؤلفه، إذا كان هذا املصنف قد نشر يف دولة

ويشرتط حىت تشكل األفعال السابقة اعتداء أن يكون الركن املادي قد وقـع علـى مصـنفات مشـمولة 
باحلماية القانونية، فإن ركن االعتداء يف جرميـة التقليـد ال  باحلماية القانونية، فإذا مل يكن املصنف مشموًال 
ت بــــني املصــــنفات املنشــــورة للمــــؤلفني الــــوطنيني، وكــــذلك يتــــوافر، وال فــــرق يف احلمايــــة القانونيــــة للمصــــنفا

مصــــنفات األجانــــب والــــيت تنشــــر أو تــــذاع يف إحــــدى الــــدول األعضــــاء يف آن واحــــد يف منظمــــة التجــــارة 
  .)٣(العاملية

وذلـك  ؛كذلك فإن ركن املادي ال يتوافر يف حالة قيام الشريك يف املصنف املشرتك يف نشر املصـنف
بنشـــر املصـــنف املشـــرتك دون موافقـــة بـــاقي الشـــركاء، وذلـــك ألنـــه يعتـــرب مـــن  ألن للمؤلـــف الشـــريك احلـــق

                                                 
 -احلــق األديب للمؤلــف -عبــد الرشــيد مــأمون. د، و ٤٨٦املرجــع الســابق ص -احلقــوق علــى املصــنفات -أبــو اليزيــد علــي املتيــت. د :نظــرا )١(

  .٤٨٦املرجع السابق ص ، ق املؤلف ح، نواف كنعان . د، و ٤٩٥املرجع السابق ص
  .٤٩٥املرجع السابق ص -احلق األديب للمؤلف -عبد الرشيد مأمون. نظر د، وا٤٨٦املرجع السابق ص ، حق املؤلف ، د نواف كنعان  )٢(
اورة -حممد سامي عبد الصادق. عبد الرشيد مأمون د.د )٣(   .٥١٨املرجع السابق ص -حقوق املؤلف واحلقوق ا



 

املسامهني يف تأليفـه، ومـن أصـحاب احلقـوق عليـه، حبيـث حيـق لـه نشـر املصـنف املشـرتك دون موافقـة بـاقي 
، وذلــك بتعــويض بــاقي الشــركاء االشــركاء وال ميكــن مســاءلته عــن جرميــة التقليــد، وإمنــا ميكــن مســاءلته مــدني 

م من أضرارعما    .)١(أصا

، أو مبوافقـة أحـدهم اأما إذا قام الناشر أو صاحب املطبعة بنشـر املصـنف دون موافقـة املـؤلفني مجيًعـ 
كـذلك احلـال يسـأل الغـري   )٢(أو بعضهم، فإن ذلك يشـكل جرميـة تقليـد ويسـأل جنائيـا أمـام بـاقي املـؤلفني

مسـتعار أو حـىت إذا مل يـذكر امسـه بشـكل كلـي عن جرمية تقليد املصنفات اليت تنشر بـدون اسـم أو باسـم 
  .)٣(على املصنف

  :الركن المعنوي في جريمة التقليد :الفرع الثاني

ال يكفــي لقيــام جرميــة التقليــد تــوافر الــركن املــادي يف جرميــة التقليــد بإتيــان املعتــدي فعــل مــن األفعــال  
تـــوافر القصـــد اجلنـــائي يف ارتكـــاب جرميـــة  املكونـــة جلرميـــة تقليـــد املصـــنفات األدبيـــة والفنيـــة، وإمنـــا البـــد مـــن

  . )٤(التقليد

يف حــني يــرى  )٥(ويــرى بعــض الفقهــاء بــأن القصــد اجلنــائي يف جرميــة التقليــد هــو القصــد اجلنــائي العــام
   .)٦(البعض اآلخر أنه البد من توافر القصد اجلنائي اخلاص يف جرمية التقليد

 صــنفات األدبيــة والفنيــة هــو القصــد اجلنــائي العــاموحنــن نــرى أن القصــد الــذي تقــوم بــه جرميــة تقليــد امل
  .)٧(مها العلم واإلدارة ؛والذي يقوم على عنصرين

                                                 
  .٤٩٢املرجع السابق ص، نواف كنعان حق املؤلف  .د، و ٤٩٨املرجع السابق ص -احلق األديب للمؤلف -عبد الرشيد مأمون. ر دنظا )١(
  ٤٩٢املرجع السابق ص، نواف كنعان حق املؤلف  .د، و ٤٩٨املرجع السابق ص -احلق األديب للمؤلف -عبد الرشيد مأمون. د )٢(
  .٤٩٢املرجع السابق ص ،نواف كنعان حق املؤلف . د :نظرا )٣(
القـاهرة ، دار النهضة العربيـة، دراسة مقارنة للركن املعنوي يف اجلرائم العمدية، النظرية العامة للقصد اجلنائي، حممود جنيب حسين. د :نظرا )٤(

 ،٣٢فقـرة ، ١٩٨١، القسـم العـام، الوسيط يف قانون العقوبـات، أمحد فتحي سرور. د، و ٢٣فقرة  ،٦٠ص  ،٢٠٠٤الطبعة الرابعة لعام 
  .٥٢٦ص 

 ،٨٢رقـم  ،دراسة يف قانون محاية حقـوق امللكيـة الفكريـة، احلق األديب ملؤلف برامج احلاسب اآليل، غريب حممد شلقامي ةشحات.د :نظرا )٥(
  .١٥٢ص  ،٢٠٠٤القاهرة ، دار النهضة العربية ،٢٠٠٢لسنة 

قانونـا حـق املؤلـف والرقابـة  ،خـاطر لطفـي.د. د اأيًضـ :انظـر، و ١٥٠لسـابق صاملرجـع ا -احلقوق على املصنفات  -أبو اليزيد علي املتيت )٦(
  .١٣٣املرجع السابق ص، على املصنفات

، يف ضـوء الفقـه والقضـاء ٢٠٠٢لسـنة  ٨٢ا لقانون محاية امللكية الفكريـة رقـم احلماية املدنية واجلنائية حلق املؤلف وفقً ، يسريه عبد اجلليل ) ٧(
حقـوق املؤلـف واحلقـوق  -حممـد سـامي عبـد الصـادق. عبد الرشـيد مـأمون د. نظر د، وا١٦٤ص، م٢٠٠٥ة دريباإلسكنمنشأة املعارف 

اورة   .٥١٩املرجع السابق ص -ا



 

سـواء كـان عاملـا (...  :من قانون حـق املؤلـف األردين) ٥١/٢(وهذا ما قرره املشرع األردين يف املادة 
  ).أو لديه األسباب الكافية للعلم بأنه مقلد

التقليـــد، وإمنـــا يلـــزم الفاعـــل إثبـــات بـــأن مـــا ارتكبـــه مل يكـــن بقصـــد وحســـن النيـــة ال يفـــرتض يف جرميـــة 
، فــإذا متكــن املــتهم مــن هــدم الــركن املعنــوي وأثبــت حســن )١(التقليــد وإنــه كــان حســن النيــة فيمــا أقــدم عليــه

ائيــ ا مــن أي التــزام اجتــاه املؤلــف، وإمنــا ال بــد مــن احلكــم عليــه بــالتعويض نيتــه، فلــيس معــىن ذلــك إعفائــه 
  .)٢(األضرار اليت ترتتب على عدم احتياطه وما أثاره الركن املادي من خلط يف أذهان األفراد نتيجة

االعتداء على أي حق أدبي أو مالي من حقوق المؤلف أو من الحقوق : المطلب الرابع
  :المجاورة

... س يعاقـب بـاحلب -أ(  :منـه) ٥١(، وذلـك يف املـادة اكذلك جّرم املشرع األردين هذه احلالـة أيًضـ
مـن هـذا ) ٢٣، ١٠، ٩، ٨(كل من باشـر بغـري سـند شـرعي أحـد احلقـوق املنصـوص عليهـا يف املـواد   -١

  ).القانون

وعلــى ذلــك فــإن املشــرع األردين جعــل كــل اعتــداء علــى أي حــق مــن حقــوق املؤلــف األدبيــة واملاليــة  
عليهـــا، وكـــذلك وبيعـــه وعرضـــه للجمهـــور جرميـــة يعاقـــب  وترمجـــة املصـــنف كحـــق تقريـــر النشـــر، وحـــق طبـــع

  .احلال، كل فعل يتناول تعديل املصنف أو تغيريه أو احلذف منه

نص هـذه املـادة فيـه مـن الشـمول والعمـوم، حبيـث يصـح أن ينـدرج حتـت هـذه النصـوص   وال شك أن
كافة أشكال االعتداء املستحدثة على هذه احلقوق، واليت ميكن أن يكشف عنها الواقع العملـي، يف ظـل 

اورةالتطورات السري   .)٣( عة اليت تطرأ على جماالت حقوق املؤلف واحلقوق ا

                                                 
املرجــع الســابق  -حقــوق املؤلــف املعنويــة -ســهيل الفــتالوي. د، و ٤٩٦املرجــع الســابق ص -احلــق األديب للمؤلــف -عبــد الرشــيد مــأمون. د )١(

  .٣٣٧ص
وقـد حكـم القضـاء الفرنسـي مبعاقبـة الناشـرين الـذين قـاموا بكتابـة ، ٤٩٦املرجع السابق ص -احلق األديب للمؤلف -الرشيد مأمونعبد . د )٢(

وذلــك ألن للمؤلــف مصــلحة أدبيــه ال ميكــن املنازعــة فيهــا، والــيت مبقتضــاها يكــون لــه احلــق يف .... دروس األســتاذ امســان بطريــق االختــزال
املرجـع السـابق –احلـق األديب –عبـد الرشـيد مـأمون . د.انظـر حكـم حمكمـة السـني الفرنسـية . ه بيـد املقلـدين السهر على أال يشوه مصـنف

  .٤٩٧ص
اورة -حممد سامي عبد الصادق. عبد الرشيد مأمون د. د )٣(   .٥٢٣املرجع السابق ص -حقوق املؤلف واحلقوق ا



 

  تحديد العقوبة: المبحث الثاني

حـدد املشــرع األردين يف قــانون حــق املؤلــف العقوبــة الواجــب إيقاعهــا علــى جــرائم االعتــداء علــى حــق 
ثـه علـى املؤلف، وهذه العقوبات ميكن تقسيمها إىل عقوبات أصلية وعقوبات تبعيـة، وهـذا مـا سـوف نبح

  :النحو التايل

  :العقوبات األصلية: المطلب األول

وهـي احلـبس مـدة ال  ،)٥١(حدد املشرع األردين عقوبة جرمية االعتداء على حقوق املؤلف يف املادة 
علــى ســتة  دتقــل عــن ثالثــة أشــهر وال تزيــد علــى ثــالث ســنوات، وبغرامــة ال تقــل عــن ألــف دينــار وال تزيــ

العقوبتني، ويف حالة العود وتكرار اجلرمية، فإنه حيكـم علـى مرتكبهـا باحلـد آالف دينار، أو بإحدى هاتني 
  .األعلى لعقوبة احلبس وباحلد األعلى للغرامة

، وأجـاز للقاضـي األخـذ بــإحدى هـاتني انالحظ أن املشـرع األردين أخـذ بعقوبـة احلـبس والغرامـة مًعـ 
حـدامها فقـط، وذلـك إأو  اال العقـوبتني مًعـالعقوبتني، وتقـدير ذلـك يعـود لقاضـي املوضـوع، فلـه احلكـم بكـ

ملــا لــه مــن ســلطة تقديريــة يف ذلــك، أمــا يف حالــة تكــرار ارتكــاب اجلرميــة، فــإن املشــرع شــدد العقوبــة علــى 
مرتكبهـــا بـــأن جعـــل العقوبـــة تصـــل إىل حـــدها األقصـــى لعقوبـــة احلـــبس والغرامـــة، وهـــي احلـــبس ملـــدة ثـــالث 

ينــار، وهــذا أمــر مــرتوك لقاضــي املوضــوع وفــق مــا يــراه مــن ســنوات والغرامــة حبــدها األقصــى ســتة آالف د
  .ظروف كل قضية

  :العقوبات التكميلية: المطلب الثاني

 ،ا لعقوبـة احلـبس والغرامـةتبًعـ ،فرض املشرع األردين باإلضافة إىل العقوبات األصلية عقوبات تكميلية
لــى ســنة أو وقــف ترخيصــها ملــدة وهــي احلكــم بــإغالق املؤسســة الــيت ارتكبــت فيهــا اجلرميــة ملــدة ال تزيــد ع

ائيــة ، وهــو أمــر تعــود الســلطة التقديريــة فيــه لقاضــي املوضــوع وال رقابــة حملكمــة التمييــز )١(معينــة أو بصــورة 
  .عليه يف ذلك

أن املشرع األردين، فرض على املعتـدي علـى حـق املؤلـف عقوبـات أصـلية تتمثـل يف ، خنلص مما تقدم
والــيت يكــون للقاضــي الســلطة التقديريــة يف توقيعهــا،  ،اتني العقــوبتنيعقوبــة احلــبس والغرامــة أو بإحــدى هــ

ا   .وشدد العقوبة يف حالة العود يف ارتكا
                                                 

  .من قانون حق املؤلف األردين) ب/ ٥١(املادة  )١( 



 

كــذلك فــرض املشــرع األردين عــالوة علــى العقوبــات األصــلية، عقوبــات تكميليــة تتمثــل يف مصــادرة   
ــا، أو غلــق النســخ حمــل اجلرميــة أو املتحصــلة منهــا، وكــذلك املعــدات واألدوات الــيت اســتخد مت يف ارتكا

مـــدة ال تزيـــد علـــى ســـنة يف التشـــريع ، املؤسســـة أو املنشـــأة الـــيت اســـتغلها احملكـــوم عليـــه يف ارتكـــاب اجلرميـــة
ائيه   .األردين، أو وقف ترخيصها ملدة معينة أو بصورة 

ة أو ويف مجيع األحوال فإن على احملكمة اليت تصدر احلكم باإلدانة نشر هذا احلكم يف جريـدة يوميـ 
  .)١(أكثر على نفقة احملكوم عليه

                                                 
العتبـار املؤلـف ومكانتـه الثقافيـة واالجتماعيـة،  ارب نشر احلكم يف جريدة يومية على نفقة احملكوم عليه من قبيل التنفيذ العيين وذلـك رد يعت )١(

املرجــع الســابق ، حقــوق املؤلــف املعنويــة، ســهيل الفــتالوي. د :نظــر، امــن قــانون حــق املؤلــف األردين) ٥٠(وهــذا مــا نصــت عليــه املــادة 
  .٢١٣ص



 

  الخالصة

ــــة حــــق املؤلــــف املــــادي واألديب مــــن إ ــــدف إىل محاي ن املشــــرع األردين نــــص علــــى وســــائل متعــــددة 
وكـل مـا مـن شـأنه اإلضـرار  ،دف ضمان سالمة املصنفات احملمية من التحريف والتشويه ،االعتداء عليه

ـــة ح ؛نفاتوبالتـــايل ضـــمان حقـــوق املؤلـــف علـــى املصـــ ،ـــا اإلجـــراءات يـــث أن املشـــرع األردين بـــني ماهي
ـدف إىل وقـف االعتـداء واحلـد مـن تفـاقم األضـرار الناجتـة عنـه، ومنـع خطـر نشـر املصـنف  التحفظية اليت 
املقلـــد أو وقـــف تداولـــه وحـــذف بعـــض أجزائـــه، أو إدخـــال بعـــض التعـــديالت عليـــه، باإلضـــافة إىل حجـــز 

ـدف وقـف نشـر املصـنف املقلـد ومنـع  ،ب املؤلف، أو سحبهعلى طل املصنف املقلد، وذلك بناءً  وذلـك 
وذلـك ضـمن إجـراءات احلجـز الـيت حيـددها  ،تداوله، ومنع املعتدي من التصرف يف نسـخ املصـنف املقلـدة

  .القانون

فإنــه ال يكــون للمؤلــف إال  ،أمــا إذا وقــع االعتــداء علــى املصــنف احملمــي مبوجــب قــانون حــق املؤلــف 
عــن طريــق توقيــع  ،والــيت تســتهدف ردع املعتــدي علــى حــق املؤلــف ،ولية املدنيــة واجلزائيــةإتبــاع طــرق املســؤ 

باإلضــافة إىل العقوبــات اجلزائيــة األصــلية أو  ،اجلــزاءات املدنيــة يف شــكل تعــويض للمؤلــف صــاحب احلــق
  .نتيجة االعتداء على حقوق املؤلف عما أصابه من ضرر مادي وأديب االتبعية املقررة قانونيً 

  وصياتالت
 ،نقرتح على املشرع األردين عدم إتالف نسخ املصنف املقلد الذي نسـخ بصـورة غـري مشـروعة -١

ذلك أن إتالف املصنف خيـالف  ،وكذلك املواد اليت استعملت يف نشره بناء على طلب صاحب املصلحة
ات الوقــت القاعــدة املعروفــة يف القضــاء املســتعجل يف بعــض املســائل املســتعجلة والــيت خيشــى عليهــا مــن فــو 

لــذلك نقــرتح ختويــل احملكمــة املختصــة حــق احلكــم بــإتالف املصــنف إذا  ،بشــرط عــدم املســاس بأصــل احلــق
  تبني هلا من التدقيق وسري الدعوى أن املصنف نشر بصورة غري مشروعة

مل حيدد املشرع األردين الفرتة الزمنية اليت جيـب خالهلـا علـى الشـخص املتضـرر أن يطلـب عقـد  -٢
نقـرتح  لـذلك فإننـا ،واله، وإمنا بني املشرع بـأن تكـون هـذه الفـرتة خـالل فـرتة زمنيـة معقولـةجلسة لسماع أق

وذلك بضرورة حتديد املدة الزمنية لسماع أقوال كال من ، )د( فقره) ٤٦(تعديل املادة  األردينعلى املشرع 
  . . بصورة واضحة ودقيقةالطرفني 
ا إبطـال مفعـول التـدابري  فيهجيرم  اأن يورد نصً  نقرتح على املشرع األردين -٣ األفعال اليت مـن شـأ

اور باإلضـافة حل التكنولوجية تصـنيع أو بيـع أو  ظـرألية محاية تقنية يستخدمها املؤلف أو صاحب احلق ا
واخلاصـــة حبمايـــة  تـــداول األجهـــزة الـــيت تســـتعمل إلبطـــال مفعـــول التـــدابري التكنولوجيـــة أو التحايـــل عليهـــا

 .حقوق املؤلف



 

Abstract 
The Jordanian legislator ensured on a variety of means aimed 

at protecting copyright material and moral of assault in order to 
ensure the safety of protected works of distortion and all that 
would detriment them, and thus ensure the rights of the author 
on the works. As the Jordanian legislator between what the 
precautionary measures that aim to stop abuse and reduce the 
aggravation of the damages caused by that and prevent the risk of 
publishing the work Impersonator or stop trading and delete 
some of its parts, or some modifications in addition to booking 
the impersonator workbook and that at the request of the author 
or withdrawn in order to stop publishing the imitator and the 
prevention of circulation and to prevent the aggressor from the 
disposition of counterfeit copies of the work as part of the 
booking procedures prescribed by law. 

 
As if the attack took place on the work protected under 

copyright law, it is not the author's methods, but civil and penal 
responsibility, which aims to deter the aggressor to copyright 
through civil sanctions in the form of compensation to the author 
who is the right holder. In addition to criminal penalties original 
or dependency as a result of the prescribed legal assault on the 
rights of the author of what injury caused by material and moral 
damage. 
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  .م٢٠٠٥
  .م٢٠٠٤دار الثقافة ، وسائل محايتهالنماذج املعاصرة حلق املؤلف و ، حق املؤلف، نواف كنعان. د - ٣٥
رقم  ،ا لقانون محاية امللكية الفكريةف وفقً احلماية املدنية واجلنائية حلق املؤل، يسريه عبد اجلليل. د - ٣٦

   .م٢٠٠٥ة سكندريمنشأة املعارف باإل، يف ضوء الفقه والقضاء ،٢٠٠٢لسنة  ٨٢


