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ملخص البحث باللغة العربية
ٌتمتع موضوع الحماٌة االجرائٌة للمصنفات بؤهمٌة بالؽة
 لكون ان ما ٌبدعه ٌُعد جزء من, ًبالنسبة لصاحب االنتاج الذهن
 فضالً عن ذلك فؤن تقدم, تفكٌره وترجمة لقدراته وملكاته الذهنٌة
أي شعب اصبح الٌوم ٌقاس بمدى ما وصل الٌه هذا الشعب من
ًتعلٌم وثقافة وبمستوى الحماٌة التً تتوفر لألبداع الفكري الوطن
وقد عبر مٌثاق االتحاد الكونفدرالً الدولً لجمعٌات المإلفٌن عن
اهمٌة دور مبتكري المصنفات الفكرٌة بالقول انّ مإلفً المصنفات
االدبٌة والفنٌة والعلمٌة ٌإدون دوراً فكرٌا ً رفٌعا ً ٌعم نفعه على
 وٌإثر على نمو,  وٌضرب بجذوره فً الزمن, البشرٌة جمعاء
 ومن ّثم فؤنّ على الدولة أن تضمن, جوهري فً تطور الحضارة
 ال تكرٌما ً لمجهود الشخصً فحسب, للمإلؾ اكبر قدر من الحماٌة
.ًبل ومراعاة لخٌر المجتمع اٌضا
summary
The subject of procedural protection of works
has paramount importance for the owner of the
intellectual output, the fact that that's creativity
is part of his thinking and the translation of his
abilities and mental talents, as well as that the
progress of any people is now measured by the
conclusion reached by this people of
education, culture and the level of protection
that is available for creative intellectual
National has been through the international
Confederation of Societies of Authors Charter
about the importance of the role of creators of
intellectual works by saying that the authors of
literary, artistic and scientific works performing
intellectually role senior prevail usefulness to
all mankind, and rooted in time, affect the
substantial growth in the development of
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civilization, and therefore the State to ensure
that the largest of the author amount of
protection, not a tribute to personal effort, but
also taking into account also for the good of the
community
الحماية االجرائية للمصنفات
ذهب جانبا من الفقه من ان وسائل الحماٌة االجرائٌة تمثل
طرٌقا ً مستقالً من طرق حماٌة المصنفات (.)1
نظراً لما توفره هذه االجراءات من حماٌة سرٌعة وفعالة لحقوق
المإلؾ  ,بٌد انّ الحماٌة االجرائٌة وان كانت مستقلة عن الحماٌة
الموضوعٌة اال انها تتمٌز بؤنها سابقة على الحماٌة الموضوعٌة
بحٌث تعد االخٌرة امراً الزما ً وتالٌا ً علٌها(.)2
ومما ٌنبؽً االشارة الٌه ان التشرٌعات الوطنٌة الخاصة بحماٌة
حق المإلؾ قد عالجت مسؤلة االعتداء على حقوق المإلؾ بؤتباع
اجراءات متعددة تهدؾ جمٌعا ً الى حماٌة حقوق مإلفً المصنفات ,
وان اختلفت فٌما بٌنها من حٌث طبٌعتها وتوقٌت اللجوء الٌها فهناك
اجراءات وقائٌة الؽرض منها تجنب وقوع االعتداء على المصنؾ ,
وهناك اجراءات تحفظٌة ٌقصد بها اثبات الضرر الناشئ عن
االعتداء على المصنؾ  ,واٌقافه مستقبالً  ,فضالً عن مواجهة
االعتداء الذي وقع على المصنؾ وحصر االضرار الذي لحقته
واتخاذ التدابٌر الالزمة إلزالة هذه االضرار.
ووفقا ً لذلك سنقسم هذا البحث على مطلبٌن  :االول نخصصه
لإلجراءات الوقائٌة  ,اما الثانً  :نتناول فٌه االجراءات التحفظٌة.
المطلب االول
االجـــــــراءات الـــوقــــائيــــة
عالجت ؼالبٌة التشرٌعات المتعلقة بحماٌة حق المإلؾ  ,االٌداع
القانونً للمصنفات  ,إذا عدت مإلؾ المصنؾ والناشر والموزع
وصاحب المطبعة التً طبع فٌها المصنؾ  ,والمنتج والموزع له
مسإوالً عن اٌداع المصنؾ فً المكان المخصص له (.)3
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وعلٌه فؤنّ دراستنا لإلٌداع القانونً بكونه ٌمثل االجراءات
الوقائٌة والتً من شؤنها اثبات حقوق مإلؾ المصنؾ سٌكون على
النحو االتً  :نتناول معنى االٌداع القانونً للمصنفات واهمٌته  ,ثم
نتناول االشخاص الملزمون باإلٌداع وكذلك اجراءات اٌداع
المصنفات فً مركز االٌداع  ,ومن ثم نعقد الكالم بعد ذلك عن
الجزاءات التً تترتب على عدم االٌداع  ,وهو ما نتناوله فً
الفروع االتٌة :
الفرع االول
معنى االيداع القانوني للمصنف واهميته
ٌعد االٌداع القانونً اهم االجراءات الوقائٌة التً تهدؾ الى
تالفً وقوع االعتداء على المصنؾ  ,فهو اجراء بمقتضاه ٌلتزم
اصحاب الحق على المصنؾ – من مإلؾ او ناشر او طابع او
موزع فً حاالت معٌنة – بتسلٌم عدد محدد من نسخ المصنفات
المنشورة ألحدى الجهات الرسمٌة – كالمكتبات الوطنٌة مثالً التً
ٌحددها تشرٌع كل دولة(.)4
او هو التزام قانونً والذي ٌتطلب من أي منظمة او فرد
بإٌداع نسخة او اكثر من المادة المنشورة بؽض النظر عن وسائل
النشر واالرسال لدى مركز او مإسسة وطنٌة  ,وذلك بهدؾ تمكٌن
الجمهور من االطالع علٌه وحفظ التراث الثقافً الوطنً لألجٌال
القادمة(.)5
وبالرجوع لنص المادة ( )44من قانون حماٌة حق المإلؾ
العراقً  ,والمقابلة لنص المادة ( )144من قانون الملكٌة الفكرٌة
المصري ٌ ,تبٌن لنا عن انها قد اخذت بؤجراء االٌداع القانونً  ,اذ
نصت على انه (( ٌجب على ناشري المصنفات التً تعد للنشر عن
طرٌق عمل نسخ منها  ,ان ٌودعوا خالل شهر من تارٌخ النشر
خمس نسخ من المصنؾ فً المكتبة الوطنٌة ))(.)6
ومن الجدٌر بالذكر ان االٌداع القانونً اجراء ٌتحدد من خالله
عنوان المصنؾ واسماء مإلفٌه والناشرون والطابعون والمنتجون ,
و رقم الطبعة وتؤرٌخ انجازها  ,وعدد النسخ المطروحة للبٌع  ,كما
وٌالحظ فً هذا الخصوص ان القانون قد خص المصنفات التً
تنشر وتطبع وٌسهل استخراج نسخ منها ( بحٌث تكون طبق االصل
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عن المصنؾ االصلً ) بحكم االٌداع  ,ومن ث ّم اجراء المقارنة بٌن
النسخ المحفوظة لدى جهة االٌداع او أي نسخ لتقرٌر واثبات حقوق
مإلؾ المصنؾ (.)7
وٌتضح مما تقدم  ,ان اجراء االٌداع القانونً للمصنفات ٌتمٌز
عن ؼٌره من االجراءات االخرى التً تفرضها قوانٌن حماٌة حق
المإلؾ بؤنه ال ٌعد شرطا ً اساسٌا ً لحماٌة المصنؾ  ,بمعنى اخر
ان عدم االٌداع ال ٌترتب علٌه االخالل بحقوق مإلؾ المصنؾ .
وهذا ما استقر علٌه الفقه والقضاء فً مصر على انه ال ٌترتب
على عدم االٌداع االخالل بحقوق المإلؾ التً ٌقررها القانون ,
وانه ٌكفً لنشوء حق المإلؾ على المصنؾ ان ٌضع المإلؾ
مصنفه فً صورة مادٌة تصلح للنشر او االتاحة  ,وان ٌتمٌز هذا
المصنؾ باالبتكار والذي هو االساس الذي تقوم علٌه الحماٌة
القانونٌة للمصنفات(.)4
على اساس ان شرط االٌداع لحماٌة حق المإلؾ  ,امر ٌتنافى
ومبدأ العدالة  ,وفٌه هدر لجهد المإلؾ الفكري الذي بذله فً
صٌاؼة مإلفه  ,اضافة الى ان شرط االٌداع قد ٌحد من سرعة
تداول المصنفات(.)9
ومع ما تقدم من القول  ,فؤن ذلك ال ٌنفً اهمٌة الدور الذي
ٌلعبه االٌداع القانونً للمصنفات  ,فهو باإلضافة الى الدور الذي
ٌإدٌه فً حصر االنتاج االدبً والفنً فً البالد  ,فضالً عن تؽذٌة
المكتبة الوطنٌة بكل ما ٌنشر على ارض الوطن من ثقافات للوقوؾ
على ما وصلت الٌه الدولة من درجة علمٌة او ادبٌة او فنٌة  ,سنجد
ان لإلٌداع القانونً دوراً وقائٌا ً مهما ً ٌتمثل فً المساعدة على تالفً
وقوع االعتداء على المصنفات بكونه خٌر وسٌلة
ألثبات حقوق المإلفٌن فعلى سبٌل المثال  ,سنالحظ ان كل من
تسول له نفسه االقدام على تقلٌد مصنؾ ما ومنازعة مإلفه االصلً
فً احقٌته للفكرة التً تضمنها المصنؾ سٌفكر كثٌراً قبل اقتراؾ
هذا العمل فً ظل وجود نظام االٌداع القانونً الذي ٌمكن بسهولة
الرجوع الى النسخة المودعة فً الجهات الحكومٌة للتعرؾ على
تارٌخ نشرها وكافة البٌانات المتعلقة بها(.)10
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هذا وان تؤٌٌدنا لبعض الفقهاء بفضل عملٌة االٌداع وكثرة فوائدها
التً تتجلى فً حماٌة المصنفات  ,اال ان االٌداع اٌا ً كان ؼرضه
ٌجب اال ٌقؾ حائالً دون منح المبدعٌن لحقوقهم عن الجهود التً
بذلوها فً عملٌة االنتاج الذهنً والتً جل اهتمام التشرٌعات هو
حماٌتها(.)11
ومن الجدٌر بالذكر ان اجراء االٌداع القانونً للمصنفات هو
اجراء قرٌب او شبٌه لما ٌسمى بتسجٌل المصنؾ فهذا االخٌر هو
اجراء وقائً اخر ٌراد به الزام المإلؾ او اصحاب الحق على
المصنؾ بتسجٌل كافة البٌانات المتعلقة بالمصنفات .وٌتطلب
التسجٌل عادة ملء استمارة تحتوي على بٌانات خاصة مثل اسم
المإلؾ  ,وعنوان المصنؾ  ,وتارٌخ ومكان نشره ألول مرة (اذا
كان قد نشر)  ,واسم الناشر  ,واللؽة وسائر البٌانات المتعلقة
بالمـــــصنؾ مثل شكله وعدد صفحاته  ,وعدد مجلداته  ,وتحفظ
هذه البٌانات فً ملؾ فً مكتب وطنً للسجالت(.)12
علما ً ان قانون حماٌة حق المإلؾ العراقً لم ٌنص على هذا
االجراء  ,فً الوقت الذي نص علٌه قانون حق التؤلٌؾ العثمانً
الذي كان نافذاً قبل القانون الحالً  ,فقد نصت المادة ( )20منه على
انه  (( :على كل مإلؾ اذا اراد تؤمٌن حق تؤلٌفه ان ٌسلم ثالث نسخ
مطبوعة من كتابه الى وزارة المعارؾ فً العاصمة والى مدٌرٌة
المعارؾ فً ؼٌرها وذلك ألجل قٌده وتسجٌله.)13( ))...
وتطبٌقا ً لذلك رفضت محكمة التمٌز االتحادٌة فً العراق
المصادقة على قرار محكمة جزاء بؽداد – محكمة الجناٌات حالٌا ً
القاضً بحبس مقلد لمدة شهر ألدخاله الى العراق مصنفا ً مقلداً ,
على اعتبار ان المصنؾ المقلد لم ٌسجل فً وزارة المعارؾ(.)14
وفقا لما تقدم  ,ان اجراء التسجٌل الذي انتهجته بعض التشرٌعات
العربٌة المتعلقة بحماٌة حق المإلؾ(.)15ال ٌختلؾ فً مضمونه عن
اجراء االٌداع القانونً  ,فكالهما وسٌلة لحماٌة حقوق مإلفً
المصنفات فً حال االعتداء علٌها ,وما ٌإٌد ذلك قرار المحكمة
العلٌا السودانٌة الذي جاء فٌه  (( :ان الحماٌة فً قانون  1996ال
تكون بالتسجٌل وانما التسجٌل ألثبات الملكٌة وهً قرٌنته قابلة
ألثبات العكس.)16())....
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الفرع الثاني
االشخاص الملزمون باإليداع القانوني
ٌلتزم باإلٌداع بشكل عام جمٌع االشخاص الذٌن ٌعملون فً
مجال التؤلٌؾ والنشر والطبع كالمإلفٌن والناشرٌن والطابعٌن ,
سواء كانوا اشخاص طبٌعٌٌن او اعتبارٌٌن  ,تابعٌن لجهات حكومٌة
او لمإسسات عامة او للقطاع الخاص(.)17
اال ان تشرٌعات حق المإلؾ لم تسر على هذه القاعدة
بعمومٌتها  ,بل ان بعض هذه التشرٌعات وباألخص الحدٌث منها ,
قد اعفت المإلؾ من التكلٌؾ او االلتزام باالٌداع(.)14
وبؤستقراء نص المادة ( )44من قانون حماٌة حق المإلؾ العراقً
ٌكشؾ لنا ذلك حٌث الزمن هذه المادة ناشري المصنفات دون
ؼٌرهم حٌث جاء فً نص هذه المادة على انه (( ٌجب على ناشري
المصنفات التً تعد للنشر عن طرٌق عمل نسخ منها ان ٌودعوا
خالل شهر من تارٌخ النشر خمس نسخ من المصنؾ فً المكتبة
الوطنٌة )).
اما بالنسبة للمشرع المصري فقد الزمت المادة ( )144من
قانون الملكٌة الفكرٌة باألضافة الى الناشرٌن طابعو ومنتجو
المصنفات فقد جاء فً المادة االنفة الذكر على انه (( ٌلتزم ناشرو
وطابعو ومنتجو المصنفات بالتضامن فٌما ٌببنهم بؤٌداع نســــــخة
او اكثر بــــــما ال ٌجاوز عشرة .)19())...
وعلٌه فؤن الناشر او الطابع او حتى المستورد للمصنفات التً تم
طباعتها او نشرها فً الخارج  ,ملزمون وتحت طائلة المسإولٌة ,
بالقٌام بعملٌة االٌداع  ,فٌقع لزاما ً علٌهم القٌام بتزوٌد مركز االٌداع
المختص بنسخ مطابقة للمصنؾ الجماعً(.)20
كذلك ٌقع على عاتق المإلؾ للمصنؾ اذا كان كاتبه و ناشره
وصاحب المطبعة التً طبع فٌها التزاما ً بالكشؾ عن بٌانات
الفهرسة والتصنٌؾ ورقم االٌداع وتارٌخه  ,على ظهر صفحة
عنوان المصنؾ  ,واما المصنؾ من ؼٌر الكتب فٌثبت رقم االٌداع
فً أي مكان ظاهر من المصنؾ(.)21
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اما بالنسبة لوقت االٌداع  ,فؤنه ٌجب ان ٌكون بعد مدة زمنٌة
محددة من ابتكاره وخروجه الى حٌز الوجود على اساس ان تحدٌد
مدة طوٌلة كآجل إلٌداع المصنؾ بعد نشره قد ٌإخر حصول مركز
االٌداع على المصنؾ  ,وبالتالً ٌفوت على الباحثٌن والدارسٌن
فرصة االطالع علٌه فً الوقت المناسب  ,وخاصة ان بعض
الناشرٌن ٌتعمد اؼفال ذكر تارٌخ النشر  ,لذا فؤنه من االفضل ان
ٌتم اٌداع نسخ المصنؾ الذي ٌنشر داخل حدود الدولة فور االنتهاء
منها وقبل تداولها  ,اما بالنسبة للمصنفات التً تنشر خارج حدود
الدولة فٌمكن ان ٌتم اٌداع نسخها قبل تداولها(.)22
اما بالنسبة للتشرٌعات التً تناولت الوقت الذي ٌنبؽً فٌه االٌداع
فبالرجوع لنص المادة ( )44من قانون حماٌة حق المإلؾ العراقً
ٌتبٌن لنا من ان وقت االٌداع ٌجب ان ٌكون خالل شهر من تارٌخ
النشر(.)23
اما بالنسبة لعدد النسخ الواجب اٌداعها فهً تتفاوت بحسب
طبٌعة ونوع المصنؾ الذي تم نشره او انتاجه  ,كما ٌتفاوت هذا
العدد اٌضا ً بحسب اتجاه الدولة فً االستفادة من النسخ التً ٌتم
اٌداعها فً مركز االٌداع فً تبادل المطبوعات مع البلدان االجنبٌة
او اتاحة الفرصة لمراكز البحث العلمً والجامعات والمعاهد العلمٌة
لالستفادة من االنتاج الفكري  ,كما ٌمكن ان ٌتفاوت
العدد اٌضا ً والسٌما فً القوانٌن التً توجب تسلٌم نسخ – اضافة
الى النسخ التً تسلم لدار الكتب الوطنٌة – لبعض الجهات الحكومٌة
 ,مثل وزارة الثقافة او وزارات الداخلٌة او ؼٌرها من الجهات
الحكومٌة  ,وخاصة بالنسبة للمصنفات التً اعدت ونشرت خارج
الدولة وتم استٌرادها للتداول فٌها  ,او القوانٌن التً تلزم الناشرٌن
والموزعٌن بإٌداع عدد من نسخ المصنفات لدى ادارات المطبوعات
 ,او عدد من النسخ التً تتعلق باألمور الدٌنٌة لدى وزارات العدل
والشإون االسالمٌة  ,زٌادة على النسخ التً ٌتم اٌداعها فً المكتبة
الوطنٌة(.)24
كما اجازت بعض قوانٌن االٌداع العربٌة للمسإولٌن عن دور
الكتب الوطنٌة فٌها – بناء على طلب ٌتقدم به احد الملتزمٌن
باإلٌداع – تخفٌض عدد النسخ المطلوب اٌداعها عن العدد المحدد
02

العدد  :االول المجلد  :السابع
نيسان 6102/

جامعة القادسية
مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية

فً القانون  ,بالنسبة للمصنفات التً ال ٌتجاوز ما اعد منها للنشر
عن مائتً نسخة.
كما اجازت لهم اٌضا ً تخفٌض عدد النسخ المطلوب اٌداعها من
الدورٌات وؼٌرها من المصنفات التً تودع لدى دور الكتب
الوطنٌة لالنتفاع بها فً اؼراض تبادل المطبوعات مع الخارج(.)25
وتشترط بعض قوانٌن االٌداع ان تكون نسخ المصنؾ التً ٌتم
اٌداعها فً مركز االٌداع مطابقة ألفضل النسخ التً ٌتم تداولها من
المصنؾ  ,وان تكون النسخة كاملة  ,وفً حالة تمكن من المحافظة
علٌها  ,فمثالً اذا كان المصنؾ من المصنفات التً تعد للنشر عن
طرٌق الطباعة و استعمل فً طبعها اكثر من نوع واحد من الورق
فٌجب ان تكون النسخ المودعة من الورق الجٌد(.)26
الفرع الثالث
اجراءات ايداع المصنفات في مراكز االيداع
لكً ٌضمن المإلؾ حقوقه المالٌة واالدبٌة (المعنوٌة) على
مصنفه فؤنه ٌلزم علٌه وعلى الناشرٌن والطابعٌن  ,والمنتجٌن ,
سواء كانوا من االشخاص الطبٌعٌٌن او االعتبارٌٌن  ,الخاصة او
العامة  ,بالتضامن فٌما بٌنهم بإٌداع مصنفاتهم لدى مراكز االٌداع
الخاصة بها قبل طرحها للتداول(.)27
بحٌث ٌلتزمون بتسلٌم النسخ المطلوب اٌداعها( .)24مرفقا بها
اقرارا مإرخا ً وموقعا ً علٌه منهم ٌ ,تضمن البٌانات األتٌة  :عنوان
المصنؾ  ,اسم المإلؾ وعنوانه  ,والناشر والطابع والمنتج له ,
ورقم الطبعة وتارٌخ انجازها  ,وعدد صفحات المصنؾ المكتوب
المرقمة وؼٌر المرقمة  ,ومقٌاس المصنؾ بالسنتمتر  ,وعدد النسخ
المطروحة للتداول  ,وثمن بٌع النسخة اذا كان المصنؾ مطروحا ً
للبٌع  ,كذلك البٌانات الخاصة بالمصنؾ الذي تمت منه الترجمة الى
لؽة المصنؾ المودع مع ذكر اسم المترجم اذا كان المصنؾ
مترجما ً( , )29وٌجب ان تكون النسخة المطبوعة مطابقة للمصنؾ
من جمٌع الوجوه ومن اجود نسخه الفاخرة(.)30
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اما بالنسبة لإلجراءات الخاصة بمركز االٌداع  ,فتتمثل فً قٌام
المسإول عن االٌداع فً مركز االٌداع بتسلٌم نسخة واحدة من
المصنفات المودعة بها مختومة بخاتم المركز  ,وٌقوم
بالتصرٌح باإلٌداع  ,وٌعد ذلك بمثابة اٌصال ٌثبت عملٌة االٌداع
القانونً للمصنؾ وٌطلب بموجب ذلك من المودع ( المإلؾ او من
فً حكمه او الناشر او صاحب المطبعة ) ان ٌثبت فً نهاٌة
المصنؾ او فً صفحة العنوان او الصفحة التً تتبعها او فً نهاٌة
المصنؾ على الصفحة التً تلٌها رقم االٌداع وتارٌخه(.)31
كذلك فؤنّ االلتزام الذي ٌقع على عاتق كل من المإلؾ للمصنؾ
والناشر والمنتج وصاحب المطبعة باإلٌداع ٌتجدد عند اعادة طبع
المصنفات الخاضعة للحماٌة القانونٌة(.)32
اما اذا اراد أي شخص بعد عملٌة االٌداع الحصول على شهادة
اٌداع المصنؾ  ,فؤن علٌه دفع الرسم الذي تحدده الالئحة التنفٌذٌة
بما ال ٌجاوز الؾ جٌنه على كل شهادة  ,وهذا ما نصت علٌه المادة
( ) 146من قانون الملكٌة الفكرٌة المصري على انه (( ٌجوز ألي
شخص الحصول من الوزارة المختصة على شهادة اٌداع لمصنؾ
او اداء مسجل او تسجٌل صوتً او برنامج اذاعً  ,مودع وذلك
مقابل رسم تحدده الالئحة التنفٌذٌة لهذا القانون بما ال ٌتجاوز الؾ
جنٌه عن كل شهادة ))(.)33
الفرع الرابع
الجزاءات التي تترتب على عدم االيداع
ٌترتب على عدم وفاء الملتزم باإلٌداع فرض عقوبات كثٌراً ما
تكون على شكل ؼرامة مالٌة  ,وهذا ما نصت علٌه المادة ( )44من
قانون حماٌة حق المإلؾ العراقً على انه (( ..وٌعاقب على عدم
االٌداع بؽرامة ال تزٌد على خمسة وعشرٌن دٌناراً .))..
كذلك الحال فً قانون حماٌة حقوق الملكٌة الفكرٌة المصري
فؤن المادة ( )144قد نصت على انه (( ٌلتزم ناشرو وطابعوا
ومنتجو المصنفات والتسجٌالت الصوتٌة واالداءات المسجلة
والبرامج االذاعٌة – بالتضامن فٌما بٌنهم – باٌداع نسخة منها او
اكثر بما ال ٌجاوز عشرة  .... ,وٌعاقب الناشر والطابع والمنتج عند
مخالفة احكام الفقرة االولى من هذه المادة بؽرامة ال تقل عن الؾ
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جنٌه وال تتجاوز ثالثة االؾ جنٌه عن كل مصنؾ او تسجٌل
صوتً او برنامج اذاعً وذلك دون االخالل بااللتزام باالٌداع
.)34())...
المطلب الثاني
االجراءات التحفظية
بعد وقوع االعتداء على المصنؾ تظهر االجراءات التحفظٌة
او الوقتٌة كما ٌسمٌها البعض( ,)35والتً ٌراد بها تفادي االضرار
التً تصٌب مإلؾ المصنؾ اثناء نظر دعواه المرفوعة اما القضاء
لمواجهة االعتداء  ,السٌما وان النزاع بٌنه وبٌن المعتدي ٌمكن ان
ٌستؽرق فترة طوٌلة من الزمن(.)36
ومن اجل تالفً االثار السٌئة التً من الممكن ان تترتب نتٌجة
استمرار المعتدٌن فً االعتداء على حقوق مإلؾ المصنؾ  ,تولى
قانون حماٌة حق المإلؾ العراقً والتشرٌعات المقارنة االخرى
الخاصة بحماٌة حق المإلؾ النص على االجراءات التحفظٌة على
سبٌل الحصر لكونها من االجراءات الوقتٌة التً ال تتقرر اال بنص
()37
ألنها تنظم حالة مستعجلة ٌتم الفصل فٌها قبل الحكم النهائً.
وٌمكن تعرٌؾ الطلب المستعجل بؤنه  :طلب اتخاذ اجراء وقتً
ٌبرره خطر داهم او امر ٌتضمن ضرراً قد ال ٌمكن تالفٌه اذا لجؤ
الخصوم الى القضاء العادي باإلجراءات العادٌة ,وله شرطان:
االول االستعجال والثانً وقتٌة الطلب(.)34
ومن بٌن االجراءات التحفظٌة نذكر  :حظر نشر المصنفات
المقلدة ووقؾ تداولها  ,والحجز على هذه المصنفات  ,ومصادرة
النسخ المنشورة من المصنفات ؼٌر المشروعة(.)39
ومن الجدٌر بالذكر ان االجراءات التحفظٌة ٌشترط فٌها بعض
الشروط منها :
 -1وجود حق ٌقرره القانون  :اذ اشترط قانون المرافعات المدنٌة
العراقً رقم  43لسنة 1969المعدل المصلحة فً الدعوى
وتكفً المصلحة المحتملة  ,و ُتعد هذه القاعدة من القواعد
االساسٌة االجرائٌة ,اذ ان المصلحة مناط الدعوى وال دعوى
بؽٌر المصلحة والمصلحة التً ٌهدؾ الشخص للحصول علٌها
من استعمال الدعوى  ,هً المٌزة التً ٌخولها له حق  ,وقد
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تكون هذه المٌزة اقتضاء الحق او صٌانته من االعتداء علٌه وقد
تكون التعوٌض عن هذا االعتداء(. )40
 -2الصفة ٌ :لزم لقبول الدعاوى امام المحاكم ان تقام من ذي صفة
 ,أي ان ٌكون للمدعً فً الدعوى صفة فً اقامتها  ,وتجدر
االشارة فً هذا الصدد ان اؼلب الفقهاء ٌشرطون توفر الصفة
فً المدعً والمدعى علٌه على حد سواء وٌإكدون على ان
الدعوى ٌجب ان ترفع من ذي صفة على ذي حقة( ,)41اال ان
المادة ( )4من قانون المرافعات المدنٌة العراقً اقتصرت على
صفة المدعى علٌه(.)42
 -3وقوع اعتداء على حقوق مإلؾ المصنؾ  :ال تشكل االعمال
التحضرٌة اعتداء ٌبرر المطالبة باستصدار اجراء وقتً او
تحفظً  ,فعلى سبٌل المثال لو اشترى شخصا ً ما االوراق
والماكٌنات بنٌة طبع مصنؾ بدون حق فؤن ذلك ال ٌشكل اعتداء
على حقوق مإلؾ المصنؾ اذ ال ٌعاقب على الشروع فً نطاق
حماٌة حق المإلؾ( ,)43وال ٌعتد سوى باالعتداء المادي
الملموس على حقوق مإلؾ المصنؾ  ,فاذا نسب شخص لنفسه
مصنفا ً لم ٌكن هو صاحبه كان هنالك اعتداء على حقوق المإلؾ
للمصنؾ  ,وٌمثل هذا االعتداء اعتداءاً صرٌحا ً ومباشراً على
حقه(.)44
ووفقا ً لما تقدم سنقسم هذا المطلب على فروع ثالثة  :نتناول فً
الفرع االول منه اجراء وقؾ االعتداء على المصنؾ  :اما الفرع
الثانً نتناول فٌه اجراء توقٌع الحجز  :ثم نعقد الكالم فً الفرع
الثالث عن كٌفٌة اجراء المصادرة .
الفرع االول
اجراء وقف االعتداء على المصنف
فاذا ما تم االعتداء على المصنؾ  ,فؤنه ٌكون لمإلؾ المصنؾ
او ورثة الحق فً اللجوء الى الوسائل القانونٌة الالزمة للمحافظة
على حقوقهم  ,ومن هذه الوسائل وقؾ التعدي على المصنؾ ,
وذلك من خالل المحكمة المختصة  ,وقد ورد هذا االجراء فً المادة
( ) 1/46معدلة من قانون حماٌة حق المإلؾ العراقً والتً نصت
على انه (( للمحكمة ان تقرر  -1مطالبة المعتدي بوقؾ انشطته
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المخالفة للقانون ))..كذلك ورد هذا االجراء فً التشرٌعات محل
المقارنة  ,فقد ورد فً المادة ( )2/179من قانون الملكٌة الفكرٌة
المصري والمادة ( )L-331-1من قانون الملكٌة الفكرٌة الفرنسً ,
وكذلك فً بقٌة التشرٌعات العربٌة االخرى(.)45
وقد ٌتصور مإلؾ المصنؾ ان االجراء االمثل للمحافظة على
حقوقه التً ٌتكفل القانون حماٌتها هو العمل على وقؾ االعتداء
الصادر من الؽٌر علٌها بصفة وقتٌة حتى ٌتمكن الحقا ً من اللجوء
للقضاء لمطالبته بالحماٌة الموضوعٌة  ,لذا له الحق فً دفع اي
اعتداء ٌقع علٌه سواء تمثل ذلك فً اقتباس او تحوٌر او
تحرٌؾ(.)46
وٌنبؽً االشارة الى ان طبٌعة وقؾ االعتداء بالنسبة للمصنؾ
تقتضً بوقؾ نشر المصنؾ على اعتبار ان المصنؾ فً االؼلب
االعم ٌكون كتابا ً لذا فؤجراء وقؾ التعدي هو المطالبة بوقؾ
نشره(.)47
ومن جانبنا نرى ان هذا االجراء ٌقع ضمن واجبات القاضً
التً ٌجب علٌه اال ٌقفلها وان ٌدقق فً االسباب التً دفعت المدعً
الى طلب هذا االجراء وذلك الن وقؾ نشر المصنؾ او سحبه
ٌترتب علٌه اثار خطٌرة تإدي الى االضرار بمصالح المدعى علٌه
 ,طبعا ً اذا كان المدعً ادعى باطالً فً طلبه  ,إذ ٌمنعه من اصدار
اعداد كبٌرة من المصنؾ مما قد ٌلحقه بخسارة فادحة.
وفً هذا الصدد نتفق مع الرأي الذي ٌإكد على ان القاضً
ٌمكنه اتخاذ مثل هذا االجراء طالما تراءى له انه هو وحده الكفٌل
بتفادي الضرر الذي ٌلحق بمإلؾ المصنؾ (.)44
ومن الجدٌر بالذكر فً هذا الصدد ان المحكمة المختصة حسب
احكام قانون حماٌة المإلؾ العراقً هً محكمة البداءة  ,إذ ٌجب
على المإلؾ او ورثته تقدٌم طلب خطً ٌتضمن وصفا ً تفصٌلٌا ً
وشامالً للمصنؾ المطلوب حماٌته وتمٌزه عن ؼٌره – كؤن ٌكون
كتابا ً فً فرع من فروع القانون او قد ٌكون كتابا ً ادبٌا ً(.)49
وٌجب على الطالب بوقؾ التعدي وحسب احكام قانون حماٌة
حق المإلؾ العراقً رفع الدعوى امام المحكمة المختصة خالل مدة
( )4اٌام من تارٌخ صدور امر القاضً بوقؾ التعدي فاذا لم ترفع
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الدعوى خالل هذه المدة  ,زال كل اثر لحكم المحكمة بوقؾ
التعدي(.)50
ومما ال شك فٌه ان وقؾ التعدي ٌُعد احد الوسائل الفعالة فً حفظ
المصنفات من االستمرار فً التعدي علٌها  ,وذلك على سبٌل
االحتٌاط رٌثما تنتهً المحكمة من المنازعة المطروحة امامها ,
وبعد ذلك ان تؤمر بوقؾ هذا التعدي نهائٌا ً وامر المعتدي من
االمتناع عن اي تع ٍد مستقبلً او جدٌد على الحق المعنً(.)51
الفرع الثاني
اجراء توقيع الحجز
ٌختلؾ الحجز الذي ٌلجؤ الٌه المإلؾ كؤجراء تحفظً على نسخ
المصنؾ وصوره واآلالت المستخدمة فً ذلك  ,والذي نظمه قانون
حماٌة حق المإلؾ  ,عن الحجز الذي ٌلجؤ الٌه الدائن فً استٌفاء
دٌنه  ,والذي نظمه قانون المرافعات المدنٌة العراقً  ,والذي ٌتمثل
فً لجوء الدائن الى طلب التنفٌذ الجبري الذي ٌتم عادة عن طرٌق
الحجز على اموال المدٌن وبٌعها واقتضاء الدٌن من ثمنها  ,فً حٌن
ان الحجز الذي ٌلجؤ الٌه المإلؾ الهدؾ منه  ,هو وقؾ نشر
المصنؾ الجماعً محل االعتداء ووضعه تحت ٌد القضاء عن
طرٌق الحجز علٌه  ,وذلك بهدؾ وقؾ االعتداء على المصنؾ
ومنع المعتدي من التعرؾ بنسخ المصنؾ  ,او تداولها بٌن الجمهور
 ,لما ٌترتب على مثل هذا التصرؾ والتداول ؼٌر المشروع من
اضرار مادٌة وادبٌة لمإلؾ المصنؾ (.)52
والحجز بمعناه العام ٌعرؾ بؤنه  :فرز مال معٌن من اموال
المدٌن ووضعه تحت ٌد القضاء للتحفظ علٌه وجعله بمنؤى من
تصرفات المدٌن التً ٌحتمل اضرارها بالدائن(.)53
وٌعرفه اخرون بؤنه  :وضع مال تحت ٌد القضاء لمنع صاحبه من
القٌام بؤي عمل قانونً او مادي ٌخرج هذا المال او ثماره من
ضمان الدائن الحائز(.)54
اما الحجز فً اطار قوانٌن حق المإلؾ  ,فؤنه ٌعرؾ بؤنه :
اجراء ٌتم بنا ًء على طلب ٌتقدم به المإلؾ او من ٌخلفه للجهة
القضائٌة المختصة ألستصدار امر بوضع المصنؾ تحت ٌد القضاء
عن طرٌق الحجز علٌه بهدؾ وقؾ االعتداء ومنع المعتدي من
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التصرؾ فً النسخ المقلدة  ,لما فً ذلك من اضرار بحقوق مإلؾ
المصنؾ (.)55
وتوقٌع الحجز على المصنؾ اجراء نظمه المشرع العراقً فً
المادة ( )11من قانون حماٌة حق المإلؾ والتً نصت على انه ((
ال ٌجوز الحجز على حق المإلؾ  ,وٌجوز حجز نسخ المصنؾ
الذي تم نشره  , ))...لقد احتدم الخالؾ بٌن الفقه بشؤن تحدٌد المحل
الذي ٌقع علٌه الحجز وذلك لؽموض النص  ,وتعلٌقا ً على النص
سالؾ الذكر ذهب بعض الفقه الى القول بؤن هذه الجملة الواردة
بالنص (ال ٌجوز الحجز على حق المإلؾ) تنصرؾ الى الحق
االدبً للمإلؾ لكونه لصٌقا ً بشخصٌة صاحبه وال ٌجوز انتقاله الى
الؽٌر ,ومن ثم ال ٌجوز توقٌع الحجز علٌه واال ُع ّد هذا الحجز
اعتدا ًء على شخصٌة المإلؾ نفسه  ,وبنا ًء على هذا التفسٌر للنص
فؤنه ٌجوز توقٌع الحجز على الحق المالً للمإلؾ الن النص قد
سكت عنه(.)56
فً حٌن ٌرى البعض االخر من الفقه وعلى النقٌض من الرأي
السابق  ,ان الحق المقصود بنص المادة هو حق المإلؾ المالً ,
وذلك الن الحق االدبً ال ٌقبل االنتقال بطبٌعته الى الؽٌر  ,ومن ثم
فال ٌجوز الحجز علٌه ولم ٌكن المشرع فً حاجة الى النص على
ذلك  ,اما الحق المالً فهو قابل لالنتقال الى الؽٌر وٌقبل من ثم ان
ٌكون محالً للحجز فكان من الالزم النص على حظر الحجز علٌه
صراحة(.)57
ؼٌر ان ؼالبٌة الفقه قد اتخذوا مسلكا ً وسطا ً بٌن الرأٌٌن السابقٌن
بتقرٌرهم ان حظر الحجز الوارد بنص المادة الحادٌة عشر ٌنصرؾ
الى الحق المالً فً حالة واحدة فقط هً حالة عدم تقرٌر المإلؾ
نشر م صنفه  ,اما اذا قرر المإلؾ نشر مصنفه فؤن الحجز على
الحق المالً له على هذا المصنؾ جائز فً هذه الحالة( , )54ووفقا ً
لذلك ٌمكن القول ان جواز توقٌع الحجز على الحقوق المالٌة للمإلؾ
مشروطة بحالة واحدة هً ان تكون المصنفات التً تم توقٌع الحجز
علٌها قد تم نشرها او اتاحتها للتداول بالفعل  ,اما عن المصنفات
التً انتهى المإلؾ من اعدادها او ابتكارها ولم ٌنشرها بعد  ,فؤنه ال
ٌجوز توقٌع الحجز علٌها( , )59اال انه ٌنبؽً االشارة الى ان نص
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المادة ( )11التً نظمت احكام الحجز على المصنؾ قد عُلق العمل
بها بموجب تعدٌل عام 2004م(.)60
اما فً فرنسا فقد اهتم المشرع فٌها بموجب قانون الملكٌة
الفكرٌة بتنظٌم اجراءات الحجز على نسخ المصنؾ المقلدة والذي
اصطلح على تسمٌته بالحجز العٌنً( ,)61رؼبة فً التوفٌق بٌن
امرٌن اولهما توفٌر نظام حجز سرٌع وفعال تفادٌا ً ألمكانٌة تهرٌب
المصنفات المقلدة  ,وثانٌهما منع المتنافسٌن االخرٌن من التمادي فً
التعدي على حقوق مإلؾ المصنؾ (.)62
كما نظم هذا االجراء قانون الملكٌة الفكرٌة المصري ضمن
االجراءات التحفظٌة الواردة فً المادة (.)3/179
اما بقٌة التشرٌعات العربٌة الخاصة بحق المإلؾ فقد حرصت
على تحدٌد االحكام الخاصة بشروط واجراءات الحجز على
المصنفات المقلدة( ,)63كما حددت هذه التشرٌعات المصنفات التً
تكون محالً للحجز فضالً عن تحدٌد المصنفات التً ال ٌجوز
حجزها(.)64
وٌتضح مما تقدم  ,ان اجراء الحجز التحفظً المنصوص علٌه
فً الكثٌر من تشرٌعات حق المإلؾ له فائدة كبٌرة  ,اذ انه ٌستهدؾ
وقؾ نشر المصنفات المقلدة ومنع تداولها بٌن الجمهور  ,مما ٌإدي
الى وقؾ االعتداء على حقوق مإلؾ المصنؾ من تارٌخ تنفٌذ
الحجز على هذه النسخ المقلدة ٌ ,ضاؾ الى ذلك ما ٌحققه الحجز
من فائدة عملٌة تظهر عند حصول مإلؾ المصنؾ على حكم
بتعوٌض الضرر الذي لحقه اذ بإمكانه فً تلك الحالة ان ٌقوم
بالتنفٌذ على النسخ و المواد المحجوزة لبٌعها والحصول على مبلػ
التعوٌض المحكوم به من ثمنها(.)65
الفرع الثالث
اجراء مصادرة المصنفات
المصادرة تعنً انتقال ملكٌة المصنؾ الى الدولة بدون
تعوٌض( ,)66وتعد مصادرة النسخ المنشورة والمقلدة اجرائا ً وقائٌا ً
لحماٌة المصنفات من التشوٌه والتحرٌؾ(.)67
ولقد نص على هذا االجراء قانون حماٌة حق المإلؾ العراقً فً
المادة ( )1/46المعدلة والتً جاء فٌها على انه (( للمحكمة ان تقرر
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...ب -مصادرة النسخ محل االعتداء واٌة مواد وادوات استعملت
فً تحقٌق التعدي  .ج -مصادرة عائدات التعدي ))  ,كذلك اجاز
المشرع الفرنسً للمحكمة مصادرة النسخ المقلدة والمعدات
واالدوات التً استخدمت فً انتاج المصنفات بطرٌقة ؼٌر
قانونٌة(.)64
وٌتضح مما تقدم  ,ان المواد المشمولة بالمصادرة حسب احكام
قانون حماٌة حق المإلؾ العراقً هً نسخ المصنؾ االصلً
وبؽض النظر عن الوسٌلة المستخدمة فً االستنساخ سواء كانت
الطباعة او التصوٌر طالما تم الحصول علٌها بطرٌقة ؼٌر مشروعة
 ,كما وتشمل المصادرة المواد المستعملة فً اعادة نشر المصنؾ
والتً تعنً كل ما ٌمكن ان ٌستعمله المعتدي ألعاده النشر او
االستمرار فً اعتدائه شرٌطة ان ال تكون صالحة لعمل اخر  ,كما
وٌشمل اجراء المصادرة العائدات المترتبة على المصنؾ المخالؾ
ألحكام القانون  ,ولعل الهدؾ او المسوغ من هذا االجراء هو منع
المعتدي من االستمرار فً اعتدائه  ,على اساس ان توفر المال لدى
االخٌر من الممكن ان ٌواصل اعتداءه على المصنؾ (.)69
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كذلك ينظر Quidelines for legal deposit legislation by Jules Laririere
.

– chapter-1-

نقالً عن ىاشم احمد سالم بني خمف  ،المصدر السابق ،ص .442ومن الجدير بالذكر
ان من المكتبات الوطنية في الوقت الحاضر والتي اصبحت مظير من مظاىر التقدم
ورقي االمم حضاريا عمى سبيل المثال (مكتبة الكونغرس) في الواليات المتحدة االمريكية
 ،ومكتبة (لينين) في روسيا  ،و(المكتبة الوطنية) بباريس  ،و(المتحف البريطاني) في
لندن  ،و(دار الكتب الوطنية) في القاىرة  ،و(المكتبة الوطنية) في العراق .
()6

ينظر  :بالنسبة لمتشريعات العربية  ،المادة ( )35المؤلف بحريني  ،المادة ()39

المؤلف سوري ،المواد ( )79 ، 78 ، 77 ، 76ممكية ادبية وطنية لبناني  ،المادة
( )26المؤلف سعودي  ،المادة ( )33المؤلف اماراتي  ،المادتين ( )37 ، 36المؤلف
قطري  ،المادة ( )12المؤلف عماني.
()7

ينظر رشا موسى محمد  ،المصدر السابق  ،ص.129

وتجدر االشارة الى ان المادة ( )48من قانون حماية حق المؤلف العراقي قد عمق العمل
بيا بموجب تعديل سمطة االئتالف المؤقتة المنحمة لعام 2004م .وقد يبدو ان المشرع
العراقي اراد بتعميق المادة ( ) 48الخاصة بحكم االيداع  ،ترك تنظيم ىذ المسألة لقانون
االيداع العراقي رقم ( )37لسنة 1970م.
()8

ينظر :د .حسن جميعي  ،مدخل الى حقوق الممكية الفكرية  ،ندوة الويبو الوطنية عن

الممكية الفكرية لمصحفيين ووسائل االعالم  ،تنظميا المنظمة العالمية لمممكية الفكرية
(الويبو) بالتعاون مع وزارة االعالم  ،المنامة  16 ،تزبيوان 2004 ،م  ،ص ،11بحث
منشور عمى الموقع االتي.www.Wipo.Nt/edocs/mdocs/arab/ar/wipo. :
ومن الجدير بالذكر ان االحكام التي تم ذكرىا بخصوص االيداع نجد خالفيا في بعض
القوانين الوطنية ومن بينيا قانون حماية حق المؤلف االردني والذي اعتبر ان عدم
االيداع يعد مانعا من سماع الدعوى المتعمقة بحماية حق المؤلف  .ينظر المادة ()45
المؤلف اردني كذلك ينظر بذات المعنى  ،المادة ( )407المؤلف امريكي  .وىذا يعني ان
التشريعين االردني واالمريكي بخالف القانون العراقي وقوانين اخرى قد وضعا شكمية
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معينة إلسباغ الحماية عمى المصنفات  ،بحيث يعد االيداع ىو االجراء المنشئ لمحماية .
وىذا يعد قدحا عمى التشريعين االردني واالمريكي وىذا القدح ىو الذي دفع المشرعين
االردني واالمريكي لكي يسارعا بتعديل النصوص الخاصة بيذا الشأن وفحوى ىذا التعديل
ىو ان عدم االيداع ال يؤثر عمى التمتع بحقوق مؤلف المصنف الجماعي في ىذين
القانونين  .ينظر :في ىذا المعنى رشا موسى محمد  ،المصدر السابق  ،ص-131
.132
()9

ينظر  :ىاشم احمد سالم بني خمف  ،المصدر السابق ،ص.444

()10

ينظر :محمد سامي عبد الصادق  ،المصدر السابق ،بند  ،122ص ،230كذلك

ينظر ربا طاىر قيموبي  ،حقوق الممكية الفكرية  ،الطبعة االولى  ،مكتبة دار الثقافة
لمنشر والتوزيع  ،عمان 1998 ،م ،ص.370
()11

ينظر  :حازم عبد السالم المجالي  ،المصدر السابق  ،ص.44

()12

ينظر :د .محمد ابو بكر  ،المبادئ االولية لحقوق المؤلف  ،واالتفاقيات والمعاىدات

الدولية  ،الطبعة االولى  ،دار الثقافة لمنشر والتوزيع  ،عمان 2005 ،م  ،ص.67
()13

ينظر :نصوص قانون حق التأليف العثماني  ،ترجمة الشاعر معروف الرصافي ،

منشور في مجمة القضاء  ،وىي مجمة حقوقية تصدرىا نقابة المحامين في العراق ،
العددان االول والثاني  ،السنة السادسة  ،كانون الثاني واذار  ،1948ص. 39-33
()14

ينظر :قرار محكمة التميز في العراق في االضبارة المرقمة /342ت 1951/في

 ، 1951/7/29قرار منشور في مجمة القضاء  ،مجمة حقوقية تصدرىا نقابة المحامين
العراقيين  ،العدد االول  ،السنة العاشرة  ،كانون الثاني 1952م ،ص.106
()15

ينظر  :المادة ( )1/23المؤلف سوداني  ،المادة ( )35حق فكري يمني  ،المادة

( )39المؤلف سوري.
()16

ينظر :قرار المحكمة العميا السودانية  ،ط ج  ،2000/219/قرار منشور في المجمة

العربية لمفقو والقضاء  ،مجمة تصدرىا االمانة الفنية لمجمس وزراء العدل العرب  ،العدد
الثامن والعشرين  ،تشرين االول 2003 ،م  ،ص.327
14

العدد  :االول المجلد  :السابع
نيسان 6102/

جامعة القادسية
مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية
()17

ينظر  :د .نواف كنعان  ،المصدر السابق  ،ص.445

()18

ينظر :د .جمال ىارون  ،المصدر السابق  ،ص.237ذىب جانب من الفقو الى

القول ان اعفاء اغمب التشريعات الخاصة بحق المؤلف من التزامو باإليداع وذلك عمى
اساس انو التزام شكمي  ،يجب عدم شغل فكر المؤلف فيو  ،وان يتم تفرغيم لألبداع
واالبتكار في شتى المجاالت  .ينظر .د .شحاتة غريب شمقامي  ،الممكية الفكرية في
القوانين العربية  ،المصدر السابق  ،ص.35
()19

ينظر  :بالنسبة لمتشريعات العربية التي حددت االشخاص الممزمين بااليداع  ،المادة

( )39المؤلف اردني.
()20

ينظر :د .عامر محمود الكسواني  ،المصدر السابق  ،ص.370

()21

ينظر :ىاشم احمد سالم بني خمف  ،المصدر السابق  ،ص.457

()22

ينظر :د .نواف كنعان  ،المصدر السابق  ،ص.449

()23

ينظر  :بالنسبة لمتشريعات العربية فمقد بينت المادة ( )38من قانون المؤلف

االردني ان عممية االيداع يجب ان تكون بعد طبع او نشر المصنف  ،وقبل عرضو لمبيع
او التوزيع  ،كذلك ينظر  :المادة (/4ب) من نظام ايداع المصنفات االردني.
()24

ينظر  :د .نواف كنعان  ،المصدر السابق  ،ص ، 447-446بالنسبة لمقوانين التي

تمزم بتسميم نسخ اضافية  ،ينظر

قانون االيداع القانوني العراقي رقم ( )37لسنة

1970م  ،الذي يمزم تسميم بعض النسخ الى وزارة االعالم  ،اما القوانين التي تمزم تسميم
بعض النسخ الى وزارة العدل والشؤون االسالمية  ،ينظر المادة ( )14من قانون
المطبوعات البحريني .
()25

ينظر :د .نواف كنعان  ،المصدر السابق  ،ص.447

()26

ينظر :المادة ( )9من قانون االيداع القانوني العراقي.

()27

ينظر :ىاشم احمد سالم بني خمف  ،المصدر السابق  ،ص.460

()28

ينظر  :د .مصطفى ابو عمرو  ،الحق المالي لفنان االداء  ،دراسة مقارنة  ،مطابع

الشتات 2007،م  ،ص.168
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()29

ينظر :د .نواف كنعان  ،المصدر السابق  ،ص.451

()30

ينظر :ىاشم احمد سالم بني خمف  ،المصدر السابق  ،ص ، 460كذلك ينظر

المادة ( )38المؤلف اردني  ،والمادة (/4ب) من نظام االيداع االردني.
()31

ينظر :د .محمد خميل يوسف  ،المصدر السابق  ،ص 280وما بعدىا

كذلك ينظر

)the legal deposit libraries (NON – Print works

Regulations 2013 ,P. 10.
ينظر

االتي

الموقع

:

. www.gov.UK
()32

ينظر :د .عامر محمود الكسواني  ،المصدر السابق  ،ص ،371كذلك ينظر د.

عصمت عبد المجيد بكر ،و د .صبري حمد خاطر ،المصدر السابق  ،ص ،151كذلك
ينظر :د .عصمت عبد المجيد بكر  ،المصدر السابق  ،ص ، 138كذلك ينظر  :المادة
(/4ب) من نظام االيداع االردني.
()33

ينظر  :ىاشم محمد احمد بني خمف  ،المصدر السابق  ،ص.461

()34

اما بالنسبة لمتشريعات العربية االخرى  ،فقد رتب المشرع االردني جزاءاً عمى عدم

االيداع يتمثل بغرامة مالية ال تقل عن خمسمائة دينار وال تتجاوز الف دينار  ،ينظر
المادة ( )52المؤلف اردني  ،كذلك ينظر ىاني الشعالن  ،البسيط في شرح نظام االيداع
القانوني لممصنفات ،الطبعة االولى  ،دار دجمة لمنشر والتوزيع 2008 ،م  ،ص، 63
كذلك ينظر بذات المعنى المادة ( )35المؤلف بحريني التي فرضت غرامة مالية عمى عدم
االيداع ال تتجاوز ( 100دينار )  ،اما المشرع المبناني فمم يورد نصاً يرتب عقوبة عمى
عدم ايداع العمل  ،وايداع العمل قرينة عمى ممكية العمل المودع لممؤلف  ،وال يحرمو من
اقامة الدعوى  ،ويمكن اثبات ىذه القرينة بطرق االثبات كافة  ،اما المادة ( )45من
قانون المؤلف االردني كانت ترفض سماع الدعوى المقدمة من قبل المؤلف بشأن
المصنفات غير المودعة ،وكانت محكمة التمييز االردنية بصفتيا الحقوقية  ،قد اصدرت
ق ار ارً بعدم سماع الدعوى لعدم ايداع المصنف حيث جاء فيو (( ان المصنفات غير
المسجمة ال تسمع بيا دعوى حق التأليف فاذا لم يقم المؤلف بتسجيل المصنف عمى
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الوجو المنصوص عميو في القانون ال تكون دعواه مسموعة الن حقو غير مصان  ،اال
ان المادة ( ) 45من قانون حماية حق المؤلف االردني عدلت ولم يعد يترتب عمى عدم
االيداع االخالل بحقوق المؤلف  ،اما القضاء المبناني  ،فقد اجاز اقامة دعوى التقميد
دون حاجة الى اجراء معاممة االيداع والتسجيل وفصل ما بين االبداع وااليداع وان حماية
االبداع غير مرتبطة بااليداع  ،ينظر  :د .محمد خميل يوسف  ،المصدر السابق ،
ص. 289
()35

ينظر :رشا موسى محمد  ،المصدر السابق  ،ص. 135

()36

ينظر :د .عبد اهلل مبروك النجار  ،تعريف الحق ومعيار تصنيف الحقوق  ،دراسة

مقارنة ف ي الشريعة والقانون  ،الطبعة الثانية  ،دار النيضة العربية  ،القاىرة -2000،
2001م ،ص . 144كذلك ينظر .نايت اعمر عمي  ،الممكية الفكرية في اطار التجارة
الدولية  ،رسالة ماجستير مقدمة الى مجمس كمية الحقوق والعموم السياسية  ،جامعة
مولود معمري 2014 ،م  ،ص ، 73كذلك ينظر  :محمد سامي عبد الصادق  ،المصدر
السابق  ،بند  ، 123ص. 232
()37

رشا موسى محمد  ،المصدر السابق  ،ص. 136

()38

ينظر  :محمد طالل الحمصي  ،القضاء المستعجل في قانون اصول المحاكمات

المدنية لسنة 1988م ،بحث عمى االنترنت عمى الموقع االتي:
w.w.w.lawjo.Net/vb/showthread.php.4590-1988
()39

ينظر  :المادة ( )46المؤلف عراقي -معدلة بموجب امر سمطة االئتالف المؤقتة،

لعام 2004م ،المادة ( )179ممكية فكرية مصري  ،المادتين(-1( ، )L-333-1-4
 )L-331ممكية فكرية مصري  ،اما بالنسبة لمتشريعات العربية االخرى  ،ينظر المادة
( )46المؤلف اردني – معدلة بموجب قانون رقم ( )29لسنة 1999م  ،المواد (،81
 )83، 82ممكية ادبية وفنية لبناني  ،المادة ( )14المؤلف عماني  ،المادة ()3/28
المؤلف سعودي ،المادة ( )36ممكية فكرية كويتي  ،المادتين ( )45-44المؤلف سوري
 ،المادة ( )39المؤلف بحريني  ،المواد ( )147 ،146 ، 144المؤلف جزائري ،المادة
( )61المؤلف مغربي  ،كذلك ينظر .المادة ( -503أ) المؤلف امريكي .
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ينظر :امينة النمر  ،اصول المحاكمات المدنية  ،بدون مطبعة  ،بدون مكان طبع ،

بدون سنة طبع  ،ص .87نقال عن زينب عبد الرحمن عقمة  ،المصدر السابق ،
ص.165
()41

ينظر  :د .عبد الرحمن العالم  ،شرح قانون المرافعات المدنية  ،الجزء االول  ،بغداد

2009 ،م ،ص ،54نقالً عن ناشتي احمد احمد  ،عريضة الدعوى المدنية شروطيا
واىميتيا  ،بحث منشور عمى االنترنيت ينظر الموقع w.w.w.krjc.i9 :
()42

ينظر  :المادة ( )4من قانون المرافعات المدنية العراقي والتي نصت (( يشترط ان

يكون المدعى عميو خصماً ))....
()43

ينظر  :زينب عقمة  ،المصدر السابق  ،ص. 28-27

()44

ينظر  :زينب عبد الرحمن عقمة  ،المصدر السابق  ،ص ، 170وتطبيقاً لذلك فقد

حصمت شركة والت ديزني عمى امر من المحكمة بوقف نشر رسوم كاريكاتيرية لميكي
ماوس تمت دون اذن  ،لم السبب في ذلك ىو ان ميكي ماوس ىو عالمة تجارية مسجمة
خاصة بشركة ديزني فحسب  ،ولكن ايضاً الن شركة ديزني تممك حقوق المؤلف عمى
صورة ميكي ماوس  ،ينظر  :بول جولد شتاين  ،حقوق المؤلف  ،حقوق المؤلف ،
حقوق المؤلف من جونتبرج الى الفونوجراف االلي الفضائي  ،ترجمة الدكتور محمد
حسام محمود لطفي  ،وسميمان قناوي  ،الطبعة االولى  ،الجمعية المصرية لنشر المعرفة
والثقافة العالمية  ،القاىرة 1999 ،م  ،ص.15
()45

ينظر  :المادة (/44ب) المؤلف سوري  ،المادة ( )83ممكية ادبية وفنية لبناني ،

المادة ( )3/28المؤلف سعودي  ،المادة (/46ج) المؤلف اردني – المعدلة بموجب
قانون رقم ( )29لسنة 1999م  ،المادة (/36ثانياً) ممكية فكرية كويتي  ،المادة
( )2/39المؤلف بحريني  ،المادة (/14أ) المؤلف عماني ،المادة ( )2/35المؤلف
سوداني  ،المادة ( )147المؤلف جزائري  ،المادة (/61أ) المؤلف مغربي .
()46

ينظر  :كوثر عبد اهلل محمد احمد بيومي  ،التحكيم في منازعات الممكية الفكرية ،دار

النيضة العربية  ،القاىرة 2007 ،م  ،ص.99
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ينظر  :د .اسامة احمد شوقي المميجي  ،الحماية االجرائية في مجال حق المؤلف

والحقوق المجاورة  ،المصدر السابق  ،بند  ،98ص 89وما بعدىا.
()48

ينظر  :محمد سامي عبد الصادق  ،المصدر السابق  ،بند  ، 123ص. 233

()49

ينظر  :المادة (/46اوالً) المؤلف عراقي .

()50

ينظر  :المادة ( )6/46المؤلف عراقي  ،اما قانون الممكية الفكرية المصري فقد

جعل المدة ( )15يوماً بموجب المادة ( ، )5/179اما بالنسبة لمتشريعات العربية
الموافقة لقانون المؤلف العراقي  ،ينظر  :المادة (/46و) المؤلف اردني  ،المادة (/36
خامساً) ممكية فكرية كويتي  ،اما المؤلف العماني فقد جعل المدة ( )15يوماً بموجب
المادة (/14ه) وكذلك المؤلف البحريني بموجب المادة ( )6/39اما المؤلف السوداني
فقد جعل المدة ىي ( )10ايام بموجب المادة ( /35رابعاً) .
()51

ينظر :كنعان االحمد  ،قضايا مختارة في مجال حقوق المؤلف  ،ندوة الويبو الوطنية

حول حق المؤلف والحقوق المجاورة لممحامين والقضاة تنظميا المنظمة العالمية لمممكية
الفكرية ( الويبو) بالتعاون مع وزارة الثقافة  ،دمشق /28/27 ،نيسان 2005 ،م ،
ص.8
()52

ينظر :د .نواف كنعان ،المصدر السابق  ،ص ،463كذلك ينظر :د .سييل حسين

الفتالوي ،المصدر السابق ،ص79
()53

ينظر :د .نبيل اسماعيل ،الوسيط في التنفيذ الجبري ،دار الجامعة الجديدة لمنشر،

االسكندرية 2001 ،م ،ص.753
()54

ينظر  :د .سييل حسين الفتالوي  ،الوسائل القانونية لحماية حق المؤلف ( الجزاء

المدني )  ،بحث مقدم الى المؤتمر العممي العالمي االول حول الممكية الفكرية  ،لمفترة
من  11 – 10تموز 2000 ،م  ،منشورات جامعة اليرموك  ،االردن 2001 ،م ،
ص. 280
()55

ينظر  :محمد سامي عبد الصادق  ،المصدر السابق  ،بند  ، 123ص. 234
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ينظر  :د .عبد الرشيد مأمون  ،الحق االدبي لممؤلف  ،المصدر السابق  ،ص273

 ،كذلك ينظر  .خاطر لطفي  ،المصدر السابق  ،ص ، 492كذلك ينظر  :عبد الحكيم
عباس عكاشة  ،التنفيذ الجبري في المواد المدنية والتجارية  ،الجزء االول  ،السندات
التنفيذية واشخاص التنفيذ ومحل التنفيذ  ،الطبعة االولى  ،دار النيضة العربية  ،القاىرة
1998 ،م – 1999م ،ص . 289-287نقال عن رشا موسى محمد  ،المصدر السابق
 ،ص.139
()57

ينظر  :د .عبد الرزاق احمد السنيوري  ،المصدر السابق  ،بند ، 225ص-392

. 393

كذلك ينظر  :د .عبد المنعم فرج العدة  ،المصدر السابق  ،بند ،233

ص. 348-347
()58

ينظر  :د .محمد السيد فارس  ،الوسيط في الممكية االدبية والفنية  ،حقوق المؤلف

والحقوق المجاورة  ،المجمد االول  ،الجزء االول  ،الكتاب االول مفيوم الحقوق المالية
لممؤلف  ،طبعة منقحة  ،بدون مطبعة  ،بدون مكان طبع  ،بدون سنة طبع  ،ص.167
()59

ينظر  :د .توفيق حسن فرج  ،المدخل لمعموم القانونية  ،الكتاب الثاني  ،نظرية

الحق  ،منشأة المعارف  ،االسكندرية 1960 ،م  ،ص. 119
()60

يبدو ان المشرع العراقي قد اراد ترك تنظيم احكام الحجز لمقواعد العامة الواردة في

قانون المرافعات المدنية العراقي  ،لذا ينظر المادتان ( )232 ، 231الخاصتان بأحكام
الحجز .
()61

ينظر  :رشا موسى محمد  ،المصدر السابق  ،ص .141كذلك ينظر حول ىذا

المعنى المواد ( ) L-332-4( ، ) L-332-1ممكية فكرية فرنسي.
()62

ينظر  :د .اسامة احمد شوقي المميجي  ،الحماية االجرائية في مجال حق المؤلف

والحقوق المجاورة  ،المصدر السابق  ،بند  ، 145ص.133
()63

ينظر  :المادة (/44ج) المؤلف سوري  ،المادة ( )3/28المؤلف سعودي  ،المادة

( )46المؤلف اردني  ،المواد ( )95 ، 94 ، 93ممكية ادبية وفنية لبناني  ،المادة
(/36ثالثاً) ممكية فكرية كويتي  ،المادة ( )3/39المؤلف بحريني  ،المادة (/14ب)
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المؤلف ُعماني  ،المادة ( )2/35المؤلف سوداني  ،المادة (/61ب) المؤلف مغربي ،
المادتين ( )147 ، 146المؤلف جزائري ،كذلك ينظر .المادة (-503أ) المؤلف امريكي

.
()64

ينظر  :المادة ( )11المؤلف سوري  ،المادتين ( )42 ، 36المؤلف بحريني ،

المادة ( )12المؤلف اردني  ،المادتين ( )40 ، 39ممكية فكرية كويتي  ،المادة ()61
المؤلف مغربي .
()65

ينظر :محمد سامي عبد الصادق  ،المصدر السابق  ،بند  ، 123ص. 235

()66

ينظر  :د .سييل حسين الفتالوي  ،حقوق المؤلف المعنوية في القانون العراقي ،

المصدر السابق  ،ص، 302
()67

ينظر  :د .ىاشم احمد بني خمف  ،الوسائل المدنية والجنائية لحماية المصنفات

االدبية والفنية وفق قانون حق المؤلف االردني  ،بحث منشور عمى االنترنت عمى الموقع
االتي magazine.mediu.edu.my/ :
()68

ينظر  :المادة ( ) L-1-335-6ممكية فكرية فرنسي.

()69

ينظر :د .حازم عبد السالم المجالي  ،المصدر السابق  ،ص. 183-182
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