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 على الحق المعنوي للمؤلفاالمتيازات المترتبة 

  سعد لقليب جامعة المسيلة: األستاذ                               

                               

  :مقدمة

ـــــة،         ــــة ، تتفــــــرع عنهــــــا حقــــــوق عائليـ ــ ـــى  أن احلقــــــوق تتنــــــوع بــــــني حقــــــوق سياســــــية و أخــــــرى مدني ــــق علـــ اتفــ

ـــــة،  ـــــن احلقـــــــوق العينيـــــــة األصـــــــلية، واحلقـــــــوق العينيـــــــة التبعيــ ـــــني كـــــــل مــ ـــــرية  تتـــــــوزع بــ وحقـــــــوق ماليـــــــة، وهـــــــذه األخــ

ـــــة احلقـــــــوق وهــــــذا بظهـــــــ ـــــيم مل يســـــــتوعب كافـ ور واحلقــــــوق الشخصـــــــية واحلقــــــوق األدبيـــــــة ، حيــــــث أن هـــــــذا التقسـ

ــري  حقــــوق غـــــري ماديـــــة تســــمى بـــــاحلقوق املعنويـــــة نظمــــت مبوجـــــب نصـــــوص خاصــــة باعتبارهـــــا تـــــرد علــــى أشـــــياء غـــ

  . مادية 

ــــه الفكـــــــري أو األديب  أو            ــا علـــــــى إنتاجـــ ــــلطات خيوهلـــــــا القـــــــانون لشـــــــخص مـــــ واحلقـــــــوق املعنويـــــــة هـــــــي ســـ

ــــة املاليــــــة الناجتــــــة عــــــن اســــــ ـــــث يكــــــون لــــــه حــــــق احتكــــــار املنفعــ ـــا الفــــــين أو الــــــذهين حيـ تغالهلا ومــــــا مييزهــــــا أن حملهـــ

ـــذلك تـــــدرج ضـــــمن املنقـــــوالت املعنويـــــة ، وهـــــي  ــط لــ أشـــــياء غـــــري ماديـــــة وغـــــري ملموســـــة ، وإمنـــــا ميكـــــن تصـــــورها فقـــ

   .اآلخر مايل  معنوي وتتميز بطبيعة مزدوجة خاصة أل�ا تقوم على جانبني أحدمها 

قـوق املمنوحـة لـه فإ�ـا تـربز لنـا اإلشـكالية ودون شك انه عندما نتحـدث عـن حـق املؤلـف املعنـوي واحل : اإلشكالية

  :التالية

  إلى أي مدى يمكن لالمتيازات القانونية المعترف بها للمؤلف أن تحقق له أماله وتطلعاته ؟   

    :  و تندرج حتت هذه اإلشكالية جمموعة من التساؤالت الفرعية مفادها

  ما مفهوم احلق املعنوي للمؤلف ؟  

  خيوهلا احلق املعنوي للمؤلف ؟ما هي االمتيازات اليت 

 وهل هي مطلقة أم ترد عليها بعض القيود ؟ 

  تعريف الحق المعنوي للمؤلف  : أوال

للمؤلف نظرا الختالف األسس و املعايري اليت اعتمد  )1()احلق األديب (اختلف الفقهاء يف تعريف احلق املعنوي 

  .عليها كل فقيه و من هذا املنطلق وجدت عدة تعاريف فقهية للحق املعنوي للمؤلف واليت من بينها 

احلق املعنوي للمؤلف هو الدرع الواقي الذي مبساعدته يثبت للمؤلف شخصيته " :  " ران كسني"تعريف الفقيه 

  )2(".يف مواجهة األجيال املاضية و املستقبلية  يف مواجهة معاصريه و

                                                           
احلق األديب ، وهو نفس إن اصطالح احلق املعنوي هو االصطالح الدارج واملتفق عليه يف القانون املقارن ، وهو األصح من اصطالح بعض الفقه العريب الذي يسميه ب -) 1(

 .منه  22املادة  03/05املصطلح الذي تبناه املشرع اجلزائري يف األمر رقم 

 . 202،ص  1978،دار النهضة العربية للنشر ، القاهرة ) النظرية العامة و تطبيقا�ا(احلق األديب للمؤلف: الدكتور عبد الرشيد مأمون شديد - ) 2(
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حق الكاتب الفنان يف أن خيلق وان حيرتم فكره الذي عرب : فقد حدد احلق املعنوي للمؤلف بأنه" بوتيه"أما الفقيه 

  )1(.عنه يف املصنف األديب و الفين

كره ، بإذاعته اىل العامة ، إن احلق املعنوي هو حق املؤلف يف أن يتصرف يف ف" بقوله " Geny"وذهب الفقيه 

  )2(".أو أن حيتفظ به ، وان يسحبه أو يعدله ويدمره ويلغيه 

حق لصيق بشخص املؤلف الذي ال جيوز التصرف فيه أو التنازل عنه "أما الدكتور نوري خاطر فقد عرفه بأنه     

 "لف و به يظهر إبداعه الفكري وال يسقط بالتقادم ، وأي تصرف يرد عليه يعد باطال ، وانه امتداد لشخصية املؤ 

)3 (
.  

ما يرتتب على جهد العامل يف التصنيف من اختصاصات أدبية : "و أما الدكتور عبد اهللا النجار فعرفه بأنه    

  . )4(" تستوجب نسبة مصنفه إليه واحرتامه فيما كتب ، مع احتفاظه حبقه يف تعديله وتنقيحه 

أي انه جمموعة االمتيازات اليت " تعريف األستاذ حممد األمني الرومي منيل إليه هو  والذي: التعريف الراجح 

مينحها القانون للمؤلف على إنتاجه الفكري ، فهو يولد مع أول خطوة خيطوها يف طريق أعمال قرائح الذهن ، و 

حلق على هذا إذا قام شخص بسرقة مصنف املؤلف الذي مل يطرح للتداول بعد و نسبه إىل نفسه كان للمؤلف ا

  )5(.يف أن يتمسك يف مواجهته باحلق املعنوي على الرغم من عدم الكشف عن املصنف أو اكتماله

املتعلق  05- 03وما يليها من أمر   21هذا و قد نص املشرع اجلزائري على احلق املعنوي للمؤلف يف املواد 

  .  حبقوق املؤلف واحلقوق ا�اورة

  خصائص الحق المعنوي للمؤلف: ثانيا  

ت القوانني املقارنة و االتفاقيات الدولية اخلاصة حبق املؤلف و كذلك رأي غالبية الفقه إن احلق املعنوي أكد

للمؤلف من احلقوق املرتبطة بالشخصية ، مبعىن آخر انه من حقوق الشخصية أي احلقوق املالزمة لصفة اإلنسان 

   )6(.يته و ال ينفصالن عنهو ذلك باعتبار أن تفكري اإلنسان و ابتكاره يكونان جزء من شخص

فحقوق الشخصية هي حقوق غري مالية ألنه ال ميكن تقوميها بالنقود فهي ال تقبل التصرف فيها و ال احلجز 

و عليه جيب أن نتحقق من توافر هذه اخلصائص يف احلق املعنوي . عليها و ال تتقادم كما أ�ا ال تنتقل إىل الورثة 

  )7(.للمؤلف

  :الحق المعنوي للتصرف فيه عدم قابلية  -/1

                                                           
ص  2006، الطبعة األوىل، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، –دراسة مقارنة  -ذكر ذلك الدكتور مجال هارون ،احلماية املدنية للحق األديب للمؤلف يف التشريع األردين  - ) 1(

16 .  

  . 204- 203ذكر ذلك الدكتور عبد الرشيد مأمون شديد ،املرجع السابق ،ص  -) 2(

  . 16ذكر ذلك الدكتور مجال هارون ، املرجع السابق ، ص  -) 3(

  . 52ص ،  2000الدكتور عبد اهللا النجار ، احلق األديب للمؤلف يف الفقه اإلسالمي والقانون املقارن ، دار املريح للنشر ،  - ) 4(

  .103اإلسكندرية ، ص -دار الفكر اجلامعي_حقوق املؤلف و احلقوق ا�اورة:األستاذ حممد أمني الرومي - ) 5(

)
  .    85ك احلقوق اجلامعة األردنية ص ) النماذج املعاصرة حلق املؤلف و وسائل محايته(د نواف كنعان حق املؤلف - )1

  .  230السابق ص د عبد الرشيد مأمون شديد املرجع  - ) 7(
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استقر رأي الفقه على أن احلق املعنوي للمؤلف حق غري قابل للتصرف فيه باعتبار أن هذا احلق يكون جزء من  

عقل اإلنسان و شخصيته فمن باع مصنفا له بيعا �ائيا يكون مبثابة من باع جزء من شخصيته و لذلك فان 

باإلنتاج الفكري يتضمن اعتداء  - وليس اجلزئي- ز الن التصرف الكليالتنازل عن احلق األديب للمؤلف غري جائ

و هذا ما أشارت إليه االتفاقيات الدولية  حيث جعلت احلق املعنوي غري قابل  )1(.خطري على شخصية املؤلف

للتصرف فيه و للمؤلف بأن يطالب باحرتام مصنفه ، كما نصت على حق أبوة املصنف و جعلته غري قابل 

يه ، واعرتفت للمؤلف باحلق يف معارضة كل تشويه أو حتريف قد يدخل على املصنف و لكن على للتصرف ف

الرغم من اختالف االجتاهات بني مؤيد و معارض لعدم قابلية احلق التصرف فيه و قابليته لذلك نستخلص أن 

من  21/2ما جاء يف م  الرأي الراجح هو عدم قابليته للتصرف فيه شأنه شأن احلقوق اللصيقة بالشخصية و هذا

  )2(.املتعلق ب حقوق املؤلف و احلقوق ا�اورة 05- 03أمر 

  :عدم قابلية الحق المعنوي للحجز عليه  -/ 2 

إن مثل هذه امليزة أال و هي عدم قابلية احلق املعنوي للحجز عليه ، اقتضتها طبيعة هذا احلق و كونه مرتبطا  

يس هلا قيمة مالية حىت ميكن للدائنني احلجز عليها الستيفاء ديو�م  بشخصية املؤلف و حقوق الشخصية عموما ل

كما أن السماح باحلجز على احلق املعنوي للمؤلف فيه اعتداء خطري على شخصيته و مساس باحلقوق املرتبطة 

  )3(.�ا و أنه جيب التوفيق بني مصلحة الدائنني و احرتام شخصية املؤلف

ى مبدأ عدم قابلية احلق املعنوي للمؤلف للحجز عليه فقضت حمكمة النقض هذا و قد أكد القضاء املصري عل

املصرية بأنه جيوز حيازة نسخ الكتاب باعتبارها منقوالت مادية أما احلق األديب فال ميكن أن يكون حمل للحيازة و 

من اتفاقية  06للمادة  ال جيوز إعمال قاعدة  احليازة يف املنقول سند امللكية إال بالنسبة للنسخ فقط ، وبالرجوع

اليت حددت مضمون احلق املعنوي للمؤلف مل تنص صراحة على هذا احلق ، فاقرتح اخلرباء الذين شاركوا يف ) برن(

أو كل مساس أخر " مؤمترات تعديل اتفاقية برن إجراء تنقيح طفيف ملضمون هذه املادة و ذلك بإضافة عبارة 

قرة ال ينصرف إىل التحريفات و التشويهات يف املصنف ، بل أيضا على حنو جيعل حكم هذه الف"بذات املصنف

أي عمل يتم إجراؤه حنو املصنف و يكون من شانه اإلضرار بشرف املؤلف أو بسمعته ، و يفهم من هذا التعديل 

ذلك  أن االتفاقية اعرتفت ضمنيا بأن احلق املعنوي للمؤلف ال يقبل التصرف فيه و بالتايل ال جيوز احلجز عليه و

علي عكس احلق املايل للمؤلف الذي يستطيع صاحبه التصرف فيه و يستطيع دائنوه احلجز عليه ألنه حق يقوم 

  )4(.مبال 

                                                           

  . 86د نواف كنعان املرجع السابق ص   - ) 1(

  . )249.... 247(د عبد الرشيد مأمون شديد ، املرجع السابق ص  - ) 2(

   88- 87نواف كنعان مرجع سابق ص . د -)3( -)2( - ) 3(

  88نواف كنعان . د -
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و قد تعرض هذا املبدأ بدوره إىل تأييد و معارضة ، ففي فرنسا قدميا هناك من أجاز احلجز على احلقوق املعنوية و 

فات الفنية دون املصنفات األدبية على أساس أن األوىل تعترب مطروحة هناك من اجته إىل إمكانية احلجز على املصن

  .للتداول مبجرد انتهاء صاحبها  من إمتامها 

صراحة على عدم جواز احلجز على احلق  - ومنها القانون اجلزائري –هذا و قد نصت بعض قوانني حق املؤلف 

على املصنفات اليت مت نشرها باعتبار أن نسخ مثل املعنوي للمؤلف ، باستثناء بعض القيود اخلاصة جبواز احلجز 

هذه املصنفات متثل أشياء مادية مستقلة عن احلق املعنوي للمؤلف ، و أن احلجز عليها حيقق الغاية املقصودة من 

احلجز ، و هي بيع النسخ احملجوز عليها من املصنف الذي مت نشره و استيفاء مثن الدين منــها و هذا ال حيول 

اء احلقوق األدبية األخرى للمؤلف ، و مبــا أن احلق املعنوي مرتبط بشخصية املؤلف و يهدف إىل الدفاع دون بق

  )1(.عنها عرب املصنف فانه ال ميكن ألحد أن حيل حمله يف هذه املمارسة و عليه ال جيوز احلجز عليه

  عدم قابلية الحق المعنوي للمؤلف للتقادم-/3

اعرتف �ذه اخلاصية للحق املعنوي ، حيث خول للورثة بل أفراد ا�تمع احلق يف  أول من) كانط(يعترب الفقيه 

الدفاع عن املصنف بعد وفاة املؤلف ، والوقوف يف وجه الناشر إذا حاول تشويه املصنف أو حتريفه أيا كانت املدة 

  .اليت مضت على خلق املصنف

قوق الشخصية متنع من التقادم بصفة عامة سواء يف وقد لقي هذا املبدأ تأييد الفقه و القضاء بعد ذلك ، فح

  )2(.التقادم املكسب أو التقادم املسقط 

فهو حق دائم و أبدي أي يبقى طول حياته كما يظل قائما بعد مماته ، عكس ما هو احلال بالنسبة حلق 

د�ا القوانني الوطنية االستغالل املايل الذي قيد مبدة حمددة هي حياة املؤلف و عدد من السنوات بعد وفاته حد

حلق املؤلف و االتفاقيات الدولية اخلاصة حبق املؤلف ، بل يبقي هذا احلق املعنوي باقيا حىت بعد انقضاء املدة 

احملددة للحق املايل للمؤلف ، و ال ينتهي إال عندما يطرح املصنف �ائيا يف طي النسيان و يتول مباشرة احلق 

  .  )3(ته و خالفائهم املعنوي للمؤلف بعد وفاته ورث

و تعرتف غالبية قوانني حق املؤلف �ذا املبدأ و تنص صراحة على أن احلق املعنوي للمؤلف حق أبدي ال ينتهي 

املتعلق حبقوق املؤلف  05- 03وال يسقط بالتقادم و يبقي بعد وفاة املؤلف ، و من بني هذه القوانني جند األمر 

  . 21/2و احلقوق ا�اورة السيما املادة 

  : عدم قابلية انتقال الحق المعنوي إلى الورثة -/4 

                                                           
  88- 87نواف كنعان املرجع السابق ص . د  - ) 1(

   250د عبد الرشيد مأمون شديد املرجع السابق ص  - )2(

  88د نواف كنعان املرجع السابق ص  -)2(
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لقد أثار االعرتاف �ذه اخلاصية للحق املعنوي للمؤلف اجلدل حول املقصود بعدم قابلية انتقال احلق األديب إىل  

؟ أم أن  ورثة املؤلف ، و هل هذا يعين أن يكون املنع شامال جلميع االمتيازات اليت يرتبها احلق املعنوي للمؤلف

  املنع يقتصر على بعض االمتيازات دون البعض األخر ؟ 

ويرجع السبب يف إثارة اجلدل السابق إىل صعوبة التوفيق بني كون احلق املعنوي للمؤلف من احلقوق املرتبطة 

و بني الواقع  –و هي حقوق ال تقبل االنتقال باملرياث بسبب اختفاء الشخصية اليت ترتبط �ا  - بالشخصية 

لعملي للحق املعنوي للمؤلف بعد وفاته و ما يتطلبه هذا الواقع من ضرورة احلفاظ على مسعة املؤلف األدبية حيث ا

يرتك مصنفاته اليت تتمثل فيها شخصيته و أفكاره و أرائه و هي حباجة إىل من حيافظ عليها و يدافع عنها األمر 

ية للمؤلف بعد وفاته و انتقاهلا إىل ورثته حىت بعد انقضاء الذي أدى إىل اعرتاف بعض القوانني ببقاء احلقوق األدب

مدة محاية احلقوق املالية و البعض األخر نصت على أن احلق املعنوي للمؤلف غري قابل لالنتقال للورثة إال أنه 

فإنه بعد وفاة املؤلف ميكن للورثة ممارسة  احلق املعنوي للمؤلف و يف حالة عدم قدر�م على ممارسة هذا احلق 

  .ميكن لسلطات الدولة أو املنضمات  و اهليئات محاية حق املؤلف 

و عليه نستخلص أن هذه اخلاصية غري مطلقة و إمنا نسبية ألنه ميكن انتقال بعض االمتيازات املرتتبة عن احلق 

  )1(. املعنوي للمؤلف و يف املقابل من غري املمكن تصور انتقال بعضها األخر 

  المعنوي للمؤلف مضمون الحق: ثالثا 

استقر الفقه و القضاء وكذلك جل قوانني حق املؤلف على أن احلق املعنوي للمؤلف يتضمن عدد االمتيازات أو 

  )2(.السلطات متكن املؤلف من محاية شخصيته اليت يعرب عنها إنتاجه الذهين 

ة للمؤلف بل وحىت بعد انتقال بغض النظر عن احلقوق املالي" من اتفاقية برن على أن  6هذا و قد نصت املادة 

هذه احلقوق فإن املؤلف حيتفظ باحلق يف املطالبة بنسبة املصنف إليه و باالعرتاض على كل حتريف أو تشويه أو 

  " أي تعديل أخر هلذا املصنف أو كل مساس أخر بذات املصنف يكون ضارا بشرفه و بسمعته 

باحلق املعنوي للمؤلف مل تنص صراحة على مجيع احلقوق  يستخلص من هذه املادة أن اتفاقية برن الين اعرتفت

الفرعية اليت ميكن إدراجها يف املفهوم النظري للحق املعنوي و إمنا أقتصر نصها على حق املؤلف يف نسب املصنف 

  .إليه و حقه يف االعرتاض على كل حتريف أو تشويه أو تعديل أو كل مساس أخـر بذات املصنف 

ازات يف حق املؤلف أو سلطته يف تقرير نشر مصنفه و حقه يف نسبة مصنفه إليه و حقه يف و تتمثل هذه االمتي

تعديله و حقه يف سحبه من التداول و دفع االعتداء عليه و هذا ما سنحاول التطرق إليه و ذلك بتخصيص كل 

  )3(.حق فرعي مطلب مستقل 
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الكشف ، سلطة إتاحة المصنف  سلطة اإلذاعة، سلطة(حق المؤلف في تقرير نشر مصنفه أو  -/ 1

  )للجمهور ألول مرة 

بغض النظر على املصطلح املستخدم للتعبري على هذا احلق من حق الكشف أو اإلذاعة أو احلق يف توصيل    

املصنف إىل علم اجلمهور فإنه يعترب أحد االمتيازات اهلامة اليت يوفرها احلق املعنوي ، حبيث يقوم هذا االمتياز على 

أن املؤلف هو الشخص الوحيد الذي يقرر مدي صالحية املصنف األديب أو الفين للنشر و ال يستطيع أساس 

أحد أن جيربه على نشر املصنف يف وقت يرى فيه انه  ما يزال حباجة إىل حتسينات إضافية حىت يظهر باملستوى 

  )1(.الالئق بسمعته األدبية و الفنية 

  : ه أو عدم نشره على اإلطالق ، و للتوضيح أكثر نتطرق إىل مبعىن أخر للمؤلف احلق يف نشر مصنف

النشر هو إتاحة املصنف للجمهور ألول مرة عن طريـق املؤلف : حق تقرير النشر يف حياة املؤلف ) : أ(احلالة 

وحده فهو الذي خيتار وقت النشر و طريقة النشر أي الطريقة املناسبة لذلك و اليت تعد سلطات متفرعة عن 

فال ميكن إرغامه على نشر املصنف و يف حالة التعاقد مع الناشر ال ميكن إجباره . ل الذي هو تقرير النشر األص

على التنفيذ العيين و تسليم عمله للناشر الن ذلك يتعارض مع احلق املعنوي للمؤلف ، و يف هذه احلالة يكون 

  )2(.مسؤوال طبقا للقواعد العامة يف تعويض الناشر 

د نشر املصنف و إذاعته و كشفه و إتاحته للجمهور يصبح ذلك املصنف قابال لالستغالل االقتصادي كما أنه بع

و بالتايل جيب التفرقة و عدم اخللط بني حق املؤلف يف تقرير نشر مصنفه الذي هو حق معنوي و امتياز و بني 

بعد ذلك يف إبرام العقود ، كما أنه ميكن أن فاملؤلف يبدأ أوال باختاذ قرار اإلذاعة مث يشرع . إبرام عقود االستغالل 

تطول املدة الزمنية بينهما ، أي يقرر املؤلف نشر مصنفه مث متضي فرتة طويلة أو قصرية دون أن يشرع املؤلف يف 

 )3(.إبرام عقود االستغالل 

فه فإن ورثته هم يف حالة وفاة املؤلف دون أن يقرر نشر مصن: حق تقرير النشر بعد وفاة املؤلف ) : ب(احلالة 

الذين يقررون ذلك و يعينون وقته و طريقته ، هذا يعين أ�م يباشرون نفس احلق املعنوي الذي كان للمؤلف أثناء  

       )4(.   22/2حياته املادة 

و لكن يف حالة اختالف الورثة بني مؤيد ومعارض إلتاحة املصنف، هنا وجب تدخل احملكمة للفصل يف أمر 

 )5(.صنف ، وكذلك تدخل اجلهات املختصة يف حالة عدم وجود ورثة املؤلف املتوىفاإلذن بنشر امل

اطالع : هذا و جبب التميز و عدم اخللط بني حق تقرير النشر و بني املفاهيم اليت ال تعد حق تقرير النشر مثل

ناشر لقراءته لكي بعض األقارب أو األصدقاء أو املؤلفني على املصنف بغية إعطاء رأيهم ، توصيل املصنف لل
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يقرر نشره من عدمه ، توصيل رواية إىل منتج سينمائي ليقرأها و يرى مدى صالحيتها لتحويلها إىل فيلم أم ال ، 

من ذلك نستخلص أن هذا احلق يعد مبثابة شهادة ميالد للمصنف  )1(إلقاء بعض أجزاء املصنف أثناء الربوفات،

  )2(. سائر احلقوق املعنوية  فمنذ ذلك الوقت يوجد املصنف و ترتتب عليه

  ) حق األبوة (سلطة نسب المصنف إلى المؤلف  -/2

اعرتفت معظم قوانني حق املؤلف الوطنية حبق املؤلف يف نسبة مصنفه إليه ، كما اعرتفت به االتفاقيات الدولية 

التعبري عن املصنف فإن  اخلاصة حبماية امللكية األدبية و الفنية من قبلها ، فبما أن املؤلف هو صاحب الفضل يف

  .له احلق وحده بالتمتع بنسب املصنف إليه و ال ينازعه يف ذلك أحد سواء نشر املصنف يف حياته أو بعد وفاته 

يسمي أيضا حبق األبوة و يعين حق املؤلف يف املطالبة باالعرتاف بأن املصنف الذي أبدعه هو من إنتاجه ، كما 

هذا و يطبق هذا احلق على مجيع املصنفات و مجيع املؤلفني . ابلة للتنازل عنها يعين متتعه مبكنات أبدية و غري ق

على اختالف فئا�م سواء كانوا كتاب ، فنانني أو موسيقيني و كذلك على املؤلفات املشرتكة بني عدة أشخاص 

  . إذ ينبغي أال يغفل أي  من أمسائهم 

  : على كيفية نسب املصنف إىل مؤلفه و هي  إىل التدليل 05- 03أمر  13هذا و قد اجته نص املادة 

  عزا  –مثل الروائي أمني زاوي  –) االسم و اللقب الشخصيان(وضع االسم احلقيقي للمؤلف

  .ربيعة جلطي  –لدين منهويب 

 أي ليس جمهول و أمنا ذكر مثل احلرف األول من :  وضع إشارة أو عالمة تدل على شخصيته

 .امسه و احلرف األول من لقبه 

  فهو اسم خمتلف خيتاره املؤلف من أجل نسب املصنف إليه دون أن : وضع اسم مستعار

يكشف عن هويته احلقيقية للجمهور و تتعدد األمساء املستعارة اليت خيتارها املؤلفون أو الفنانون كقناع 

أمسه و " يامسينة خضرة" إلخفاء أمسائهم احلقيقية مثل الكاتب اجلزائري الذي يكتب باسم مستعار 

 "حممد مولسهول "احلقيقي هو 

  أي نشر املصنف الذي أبدعه دون ذكر أي اسم ، و : و كذلك قد ينشر حتت اسم جمهول

 .لكن يبقى حقه ثابتا يف الكشف عن شخصيته و اٌإلعالن على أنه هو مؤلف املصنف 

  ) حق السحب ، حق الندم ، و حق التوبة( سلطة العدول عن المصنف  -/3

على نشره مث ) الناشر( من األحيان املؤلف نشر مصنفه و يقوم بذلك فعال عن طريق التعاقد مع الغري يقرر يف كثري

يرى أن هذا املصنف مل يعد مطابقا ألرائه األدبية أو الفنية فيقوم بتعديل أفكاره نتيجة ملا اكتشفه من عيوب يف 
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املوجودة يف ذلك املصنف فإنه ال يكتفي مضمون مصنفه ، و أحيانا على الرغم من تعديل و تنقيح األخطاء 

  .بذلك فقط و إمنا يلجأ إىل سحب مصنفه من التداول الن استمرار تداوله فيه إساءة إىل مسعته األدبية 

يكون السحب يف حالة وجود أسباب تضر بالسمعة و الشخصية املعنوية للمؤلف  ، فغالبا ما يقوم املؤلف بذلك 

و تعبري أورده أو شكل أختذه املصنف و ذلك لتأكد املؤلف أنه ميس به أو مبكانته أو عندما يندم على رأي أبداه أ

  .بسمعته كمبدع 

  : و ما استقر عليه غالبية الفقه املقارن هو البد من توافر شروط 

  البد من أن تطرأ أسباب خطرية بعد نشر املصنف تدعو املؤلف إىل سحب مصنفه من التداول

.  

   1(. أن يكون املصنف قيد التداول عند سحبه أي قد نشر و انتقل إىل الغري و أصبح متداوال( 

وجوب استئذان القضاء من أجل التأكد من جدية الدافع ملباشرة  05-03أمر  24و كذلك حسب املادة 

 .السحب و ضمان التعويض العادل لصاحب حق االستغالل املايل إن وجد 

 يسمح القانون اجلزائري بانتقال حق السحب إىل الورثة ألنه حق شخصي ال يعرف أسباب و بعد وفاة املؤلف ال

  .ممارسته إال املؤلف 

  .سلطة احترام المصنف و دفع االعتداء عليه  -/4

املتعلق  05-03من األمر  25مكرر و كذلك املادة  6نصت على هذا االمتياز كل من اتفاقية برن يف املادة 

  .احلقوق ا�اورة حبقوق املؤلف و 

فاملؤلف يتمتع باحلق يف احرتام مصنفه و ال ميكن أن يسمح ألحد القيام بأي حتوير أو تعديل بدون إذن مسبق و 

  .مكتوب  من قبله طبقا للقانون 

  ففي حياته له احلق يف التعديل ، التغيري ، احلذف ، اإلضافة و كل ما يراه مناسبا ملصنفه ، أما بعد وفاته 

  )2(.الورثة دفع االعتداء عن املصنف و يف حالة عدم وجود الورثة حيل حملهم الديوان الوطين للحقوق املؤلف يتوىل 

وهذا يعد استثناء من بني االستثناءات الواردة على خاصية عدم قابلية انتقال احلق األديب للمؤلف إىل الورثة ، 

  : حيث جند فئتني 

حقوق أدبية إستئثارية يستأثر �ا املؤلف و يستطيع وحده أن ميارسها و اليت يصعب تصور انتقاهلا إىل  ) :أ(الفئة 

  : الورثة و هي 

  االمتناع عن النشر ....احلق يف النشر باسم مستعار أو باالسم احلقيقي ، .  

  احلق يف التعديل. 

  احلق يف سحب املصنف من التداول 
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 : حقوق أدبية ميكن أن ميارسها املؤلف أو خلفه أي تنتقل إىل الورثة  و هي  ) :ب(الفئة  

  احلق يف تقرير النشر إذا تويف املؤلف و مل ينشر مصنفه ومل يرتك وصية بعدم النشر.  

  احلق يف منع إسقاط امسه أو اسم مستعار أو استخدام اسم غري مالئم و كذلك 

  1(.بسالمته و دفع االعتداء عليه احلق يف احرتام املصنف و عدم املساس( 

  و االلتزام باحرتام سالمة املصنف يطبق أيضا على كل املستعلمني سواء تعلق األمر باالستعمال

  )2(. و فق رخصة تعاقدية  أو يف إطار حدود حق املؤلف 

 :خاتمة 

من احلق املايل ألنه ال  من الصعب تصور مؤلف بدون إنتاج فكري و عليه  احلق املعنوي للمؤلف أسبق يف الوجود

  .ميكن أن نتصور حصول املؤلف على مزايا مالية من مصنفه قبل نشره و نسبه إليه و هذا ما مت توضيحه سابقا 

فهو من احلقوق اللصيقة بشخصية املؤلف ، غري مايل أي غري قابل للتقييم املايل حبيث حيتفظ به طيلة حياته و 

ىل ورثته أو األشخاص الذين أسندت هلم هذه احلقوق و عليه ال ميكن فصله بعد وفاته تنتقل بعض االمتيازات إ

عن املؤلف و نزعه منه و نقله إىل الغري ، األمر الذي أدى باملشرع اجلزائري كغريه من التشريعات إىل إبراز حق 

  :مراعيا يف ذلك اعتبارين أساسيان ) مادي (حق معنوي ، حق مايل : املؤلف يف صورتيه 

  ) .النشاط الفكري(ة الشخصية الفكرية للمؤلفمحاي - 

  .تأمني مصلحة ا�تمع يف املعرفة  - 

استهدف هذا البحث يف الواقع، الوصول إىل فكرة واضحة ودقيقة قدر اإلمكان ، حول االمتيازات وعليه فلقد 

ن و الباحثني حول املرتتبة عن احلق املعنوي للمؤلف ، و الذي ما زال احلديث عنه حمل جدل عند رجال القانو 

مدى أمهية هذه االمتيازات ، ومدى احلاجة إىل تأطريها بنظام قانوين حمدد ، وهذا ما حاولنا أن نلقي عليه الضوء 

  :من خالل حبثنا هذا ، وتوصلنا يف اخلامتة إىل النتائج التالية 

حيميها بغية حتقيق مصلحة جديرة املؤلف يتمتع بامتيازات لالستئثار حبقه والتسلط عليه يكفلها له القانون و  - 1

  .بالرعاية

 : خيول احلق املعنوي لصاحبه جمموعة من االمتيازات هي  - 2

  .للمؤلف وحده سلطة تقرير نشر املصنف أو عدمه  - أ

  .نسبة املصنف إىل املؤلف  - ب

  .للمؤلف وحده سلطة إدخال تعديل أو حتويل على املصنف -ج 

  .التداول حىت و لو نشرللمؤلف حق سحب املصنف بعد  -د
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  :قائمة المراجع

  :المعاهدات الدولية والقوانين: أوال 

  .املتعلقة بامللكية األدبية والفنية  1886اتفاقية برن لسنة  -

  07/2005/ 19املتعلق حبقوق املؤلف واحلقوق ا�اورة الصادر بتاريخ  05- 03أمر  -

  :الكتب: ثانيا 

، الطبعة  –دراسة مقارنة  -املدنية للحق األديب للمؤلف يف التشريع األردين مجال هارون ، احلماية / الدكتور -  1

  . 2006األوىل، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ،

  . 1985حممد حسنني ،الوجيز يف امللكية الفكرية ، املؤسسة الوطنية للكتاب ، اجلزائر سنة / الدكتور - 2

ــــــأمون ، حقـــــــوق امل/الـــــــدكتور -3 ـــــد الرشـــــــيد مـ ــ ــــــاب األول حقـــــــوق املؤلـــــــف ، عب ـــــــف واحلقـــــــوق ا�ـــــــاورة، الكتـ ؤل

  . 2007دار النهضة العربية للنشر، طبعة 

ــــف :األســـــــتاذ الــــــــدكتور نــــــــواف كنعــــــــان  -4 ـــــف و وســــــــائل محايتــــــــه(حــــــــق املؤلــــ ) النمـــــــاذج املعاصــــــــرة حلــــــــق املؤلـــ

  .2004الطبعة األوىل اإلصدار الرابع ، دار الثقافة ، عمان 

  . حقوق املؤلف و احلقوق ا�اورة ، اإلسكندرية : مني الرومي حممد أ: األستاذ الدكتور  - 5

الدكتور عبد اهللا النجار ، احلق األديب للمؤلف يف الفقه اإلسالمي والقانون املقارن ، دار املريح للنشر ،  - 6

2000 .  

  .المطبوعات : ثالثا 

مدونات من (  –احلقوق ا�اورة حقوق املؤلف و  –األستاذ الدكتور عمر زاهي قانون امللكية الفكرية  - 1

  2010/2011) ليسانس  –حماضرات مقدمة للسنة الرابعة 

اجللفة  –جامعة زيان عاشور (األستاذة جدي جناة حماصرات حقوق املؤلف و احلقوق ا�اورة  - 2

2009/2010. (  

.......................................................................................... 

  

  

  

  


	   تعريف العلّة :
	* لغةً :	
	1/- عدم قابلية الحق المعنوي للتصرف فيه :
	3/-عدم قابلية الحق المعنوي للمؤلف للتقادم
	يعتبر الفقيه (كانط) أول من اعترف بهذه الخاصية للحق المعنوي ، حيث خول للورثة بل أفراد المجتمع الحق في الدفاع عن المصنف بعد وفاة المؤلف ، والوقوف في وجه الناشر إذا حاول تشويه المصنف أو تحريفه أيا كانت المدة التي مضت على خلق المصنف.
	و تعترف غالبية قوانين حق المؤلف بهذا المبدأ و تنص صراحة على أن الحق المعنوي للمؤلف حق أبدي لا ينتهي ولا يسقط بالتقادم و يبقي بعد وفاة المؤلف ، و من بين هذه القوانين نجد الأمر 03-05 المتعلق بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة لاسيما المادة 21/2 .
	 4/-عدم قابلية انتقال الحق المعنوي إلى الورثة : 

