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الملخص

يعد �أ�سلوب الرعاية الإعالمية من الأ�ساليب ال�شائعة ،بكرثة ،يف الوقت الراهن للرتويج للم�ؤ�س�سات
التجارية واالقت�صادية عموما وملنتجات تلكم امل�ؤ�س�سات وذلك باال�ستفادة من تعلق اجلمهور �إما ب�إحدى
ال�شخ�صيات (النجوم) يف �أحد املجاالت التي يهتم بها ذلك اجلمهور كالريا�ضة �أو الفن �أو ما �شابه� ،أو
تعلقه ب�إحدى و�سائل الإعالم  -مبعناها الوا�سع – �أو اجنذابه نحو �أحد الربامج ونحو ذلك .ويتحقق
ذلك عمليا من خالل بلورة عالقة قانونية بني طرفني �أحدهما هو املرعي (املروج) والآخر هو الراعي
(املمول) .وقد يدخل يف هذه العالقة طرف �آخر ويكون عادة مكتبا �أو م�ؤ�س�سة متخ�ص�صة يف الرتويج
والإعالن التجاري ويتوكل عادة عن املرعي يف �صيغة وكالة بالعمولة ،وتتج�سد العالقة بني الراعي واملرعي
يف عقد يدعى عقد الرعاية الإعالمية �أو الإعالنية.
و�إذا كان ما يهمنا يف �إطار هذا البحث هو ت�سليط ال�ضوء على حقوق امل�ؤلف التي تثبت مل�ؤلفي بع�ض
الفعاليات الرتويجية �أو الدعائية التي التي تتداخل مع عملية الرعاية الإعالمية ،فيمكن القو ل ب�أن من
الآثار القانونية التي ترتتب على عقد الرعاية الإعالمية تتمثل يف احلقوق التي تثبت لأطرافه �إىل جانب
االلتزامات التي يفر�ضها عليهم� ،سواء مت �إبرام ذلك العقد بني كل من الراعي (املمول) واملرعي (املروج)
مبا�شرة� ،أم بطريقة غري مبا�شرة عن طريق مكاتب الإعالن .غري �أنه قد تظهر �أحيانا حقوق ذات طابع
فكري �أو �أدبي مل�ؤلفي املبتكرات الدعائية والرتويجية �إذا ما توافرت فيها �شروط امل�صنفات الأدبية،
فال�شعارات والر�سوم والرموز وغريها من الفعاليات الدعائية والرتويجية ،والتي تربزها و�سائل الإعالم
بهدف لفت انتباه اجلمهور و�إظهار الراعي (املمول) ومنتجاته ب�أف�ضل �صورة �أمامه  ،قد حتمل يف طياتها
مبتكرا يرقى بها �إىل م�ستوى امل�صنفات الأدبية التي تتكفل بحمايتها قواعد حماية حقوق امل�ؤلف  ،فهل
ميكن �أن تعد تلك الفعاليات الدعائية من قبيل تلك امل�صنفات وبالتايل ت�شملها تلكم احلماية؟
�س�أحاول يف هذا البحث الإجابة على ذلك ،وذلك من خالل تق�سيمه �إىل مبحثني ُخ�ص�ص �أولهما للبحث
يف مدى �إمكانية عد املبتكر الدعائي م�صنفا �أدبيا �أو فنيا ،وذلك بالتحقق من توافر �شروط هذه امل�صنفات
فيها من عدمه وذلك من خالل املطلب الأول ،ف�إذا انتهينا من ذلك نتطرق �إىل حتديد الطرف الذي يثبت
له احلق على هذا املبتكر الذي �أ�ضحى م�صنفا� .أما املبحث الثاين فعاجلنا فيه قواعد اال�ستغالل املايل
للم�صنف الدعائي وحمايته القانونية وذلك بتخ�صي�ص املطلب الأول منه لقواعد ا�ستغالل امل�صنفات
الدعائية ،والثاين لقواعد حماية احلقوق على تلكم امل�صنفات.
الكلمات املفتاحية :حقوق امل�ؤلف ،عقد ،رعاية اجتماعية.
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Abstract
Media sponsorship is considered one of the widely means that utilized in advertising for
commercial and economical institutions in general and for the products of that institutions
in particular. They take advantage of public attraction of celebrities of different fields such
as sport, cinema and television stars. This can be concluded by establishing a legal relation
between the two parties, the first one called sponsored and the second one is called the
sponsor and a third party might be involved in that relation who is usually an institution
specialized in commercial advertising hired by the sponsored according to commission
agency contract. The legal relation between the sponsored and the sponsor is characterized
as media sponsorship contract.
What concerns us in this research is to shed light on the author›s rights that are acquired
through advertising and publicizing activities, which interrelate with the media sponsorship
contract. Therefore, we can say that the legal effects of the media sponsorship contract are
the rights and obligations of the contracting parties whether that contract was concluded
directly between the sponsored and the sponsor or indirectly via one of the advertising
agencies.
Yet, in some cases some intellectual rights may arise from such contract for the authors
of innovative advertising and publicizing means provided that the terms requirements for
intellectual legal terms are included. Signs, symbols, paintings and other advertising means
that are highlighted to attract the public to the products might be used to present products
in such an attractive way may include within these ads innovations that could reach the
level of intellectual property that are protected by the provisions of the author›s rights.
Thus, the question is whether such activities considered as intellectual property require
legal protection.
In this research, we will try to answer this question in two subchapters: the first one is
dedicated to the possibilities of considering advertising innovative activities as intellectual
property by ensuring the existence of legal terms of such property. Then we will identify
the party who owns such rights. In the second subchapter, we research the rules of financial
exploitation of such property and its legal protection. Then we conclude our research with
some recommendations and final remarks.

Keywords: Copyright, Contract, Media, Sponsorship.
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مقدمة
يق�صد بعقد الرعاية الإعالمية  -بب�ساطة
– ذلك العقد الذي يربم بني طرفني ي�سمى
�أحدهما املرعي (املروج) والآخر الراعي
(املمول) يلتزم مبوجبه الأول بالرتويج مل�ؤ�س�سة
الثاين �أو منتجاته بالطريقة املتفق عليها لقاء
التزام هذا الأخري بتقدمي الدعم ملايل املتفق
عليه وذلك ملدة معينة.
مما ال�شك فيه �أنه ويف ظل املناف�سة املحمومة
بني امل�ؤ�س�سات االقت�صادية ام�ست القدرة على
جذب اجلمهور وك�سب ودهم ديدن امل�ؤ�س�سات
ومقيا�س النجاح �أو الف�شل بل والبقاء والزوال
حتى ،ولذلك نالحظ تفنن امل�ؤ�س�سات يف و�سائل
حتقيق ذلك املبتغى ومن ذلك ،بطبيعة احلال،
الإعالن والدعاية التجاريني .وتعد الرعاية
الإعالمية �أو الإعالنية من �أحدث تلكم الأ�ساليب
لتنفيذ الإعالنات الدعائية .ومما ال �شك فيه
�أي�ضا�أن ما�شجع ذلك الأ�سلوب جملة من املعطيات
والظروف ال�سائدة يف ع�صرنا احلايل ،ومن ذلك
تزايد و�سائل الإعالم كما وتنوعا و�أ�ساليبا وتزايد
ت�أثر اجلمهور بها ب�شكل غري م�سبوق ويف كل بقاع
الأر�ض ،فها هي القنوات الف�ضائية تغزوا وحتتل
كل البيوت والأماكن� ،أما عن �شبكة الإنرتنيت

م .م ن�شوان خالد �صالح
املعهد التقني جامعة البولتكنك
دهوك  -جمهورية العراق
فحدث وال حرج وكذا احلال بالن�سبة للهواتف،
وبخا�صة ،الال�سلكية منها التي مل تعد و�سيلة
لالت�صال امل�سموع كما كانت – فح�سب – بل
ا�ضحت م�ؤهلة لالت�صال املرئي �أي�ضا واللتقاط
البث الإذاعي والتلفزيوين والدخول �إىل �شبكات
الإنرتنيت وم�آرب �أخرى ..وحتى و�سائل الإعالم
التقليدية مل تعد حمدودة العدة والعدد كما
كانت ،بل نالحظ �أن يف كل بلد ت�صدر الع�شرات
من ال�صحف �سواء ن�شرت بالأ�ساليب املعروفة �أم
الإلكرتونية� .أن كل ما تقدم ذكره جعل من هذه
املعطيات م�ؤهلة للعب دور هام يف جمال الدعاية
والرتويج التجاريني.
ويربز بطبيعة احلال يف هذا املجال دور
�أ�سلوب الرعاية الإعالمية من خالل ا�ستخدام
املرعي ليتوىل �إي�صال الدعاية �إىل اجلمهور
وب�شكل م�ؤثرعرب و�سائل الإعالم �أو عرب �أ�شخا�ص
�أو جمموعات م�ؤثرة يف اجلمهور كنجوم الفن
والريا�ضة والتي هي الأخرى تبث فعالياتها �إىل
جميع بقاع الأر�ض لي�ستغل ذلك بو�ضع الدعاية
�أو ال�شعار املطلوب على �أزيائهم �أو يف �أماكن
فعالياتهم �أو و�سائط بثها �أو غريذلك.
و�إزاء �شيوع هذا الأ�سلوب وتبنيه من قبل
معظم امل�ؤ�س�سات مل يعد كافيا جمرد و�ضع ا�سم
http://journals.uob.edu.bh
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م�ؤ�س�سة �أو منتج ما يف قناة تلفزيونية �أو برنامج �أو
�صحيفة �أو على �صفحة الإنرتنيت كافيا ،بل يحب
التفنن يف ذلك مبا يثري انتباه اجلمهور ويجذبهم،
وهذا ما دفع باملخت�صني يف هذا املجال �إىل
ابتكار �أ�ساليب لتحقيق ذلك يجعل منها �أحيانا
ترتقي �إىل م�صاف امل�صنفات الأدبية والفنية
املبتكرة والتي حتميها قوانني حماية احلقوق
الأدبية والفنية.
فجاء هذا البحث حماولة منا لت�سليط ال�ضوء
على هذه اجلزئية املتمثلة يف حقوق امل�ؤلف التي
تن�ش�أ بالتجاور مع �أو مبنا�سبة عقد الرعاية
الإعالمية للتثبت من خالله من مدى �إمكانية عد
املبتكرات الدعائية من قبيل حقوق امل�ؤلف وماهي
�شروط حتقق ذلك ،ف�إذا ما حتققت تلك ال�شروط
ملن تثبت احلقوق على هذه امل�صنفات؟ �أهي
للراعي؟ �أم للمرعي؟ �أم ملكتب الإعالن؟ �أم ملن
يتوىل ت�صميم و�إعداد وتنفيذ تلك الدعايات؟
حتى �إذا انتهينا من ذلك نبحث يف القواعد
القانونية ال�ستغالل تلك امل�صنفات وقواعد
حمايتها ومدة احلماية.
و�سوف نتبع يف ذلك املنهج املقارن متخذين
من كل من القانون العراقي حلماية حق امل�ؤلف
وامل�صري حلماية حقوق امللكية الفكرية والأردين
حلماية حق امل�ؤلف حمال للمقارنة.
وذلك وفقا للخطة الآتية:
املقدمة
املبحث الأول :املبتكر الدعائي والرتويجي
وحق امل�ؤلف
املطلب الأول� :شروط ثبوت حق امل�ؤلف على
املبتكرات الدعائية
املطلب الثاين :من تثبت له حقوق امل�ؤلف على
املبتكرات الإعالنية

املبحث الثاين :قواعد اال�ستغالل املايل
واحلماية القانونية للم�صنف الإعالين
املطلب الأول :قواعد اال�ستغالل املايل
للم�صنف الدعائي
املطلب الثاين :احلماية القانونية حلقوق
م�ؤلف امل�صنف الدعائي
اخلامتة

املبحث الأول

املبتكر الدعائي والرتويجي وحق امل�ؤلف
�إن ال�شعارات والر�سوم والرموز الدعائية
والرتويحية التي تربز �أمام و�سائل الإعالم
املختلفة ،بالإ�ضافة �إىل ما حتتاجه العملية هذه
من �صور ومقطوعات مو�سيقية ومتثيلية هدفها
�إظهار ا�سم الراعي �أو عالمته التجارية ب�أف�ضل
�صورة ممكنة ،ميكن �أن تلفت به انتباه اجلمهور،
قد ي�شكل ابتكارا يخول املبتكر حقا مماثال
حلق امل�ؤلف ،وبالتايل ميكن �أن ت�شمله احلماية
القانونية املقررة يف قوانني حق امل�ؤلف والقوانني
الأخرى.
وبغية التعرف على كيفية ثبوت حق امل�ؤلف
على املبتكرات الدعائية والرتويجية ،ومن الذي
يتمتع بحقوق امل�ؤلف املالية والأدبية واحلماية
املقررة لها يف قوانني حق امل�ؤلف والقوانني
الأخرى نق�سم هذا املبحث �إىل مطلبني نبحث
يف الأول �شروط ثبوت حق امل�ؤلف على املبتكرات
الدعائية ،ويف الثاين من يثبت له حق امل�ؤلف على
املبتكرات الدعائية.
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املطلب الأول

�شروط ثبوت حق امل�ؤلف على املبتكرات
الدعائية
�إن العمل الدعائي والإعالين الذي يقوم به
املرعى (املروج) وهو يف غالب الأحيان م�ؤ�س�سة
�إعالمية ،والذي من خالله تنتج املبتكرات
الإعالنية �أما �أن يعهد به �إىل مكاتب الإعالن �أو
�إىل �أ�شخا�ص يعملون لدى املروج مبرتب �شهري
يرتبطون به مبوجب عقد عمل ،و�إما �أن يقوم به
عن طريق تكليف �أ�شخا�ص �آخرين ال يرتبطون
بامل�ؤ�س�سة الإعالمية �أو مكتب الإعالن وعندها
تكون الرابطة بينهما عقد مق�أولة(.)1
ويف هاتني احلالتني يطرح الت�سا�ؤل حول مدى
�إمكانية اعتبار العمل الدعائي والرتويجي م�صنفا
م�شموال بحماية حق امل�ؤلف؟
لغر�ض الإجابة على هذا ال�س�ؤال يجب القول
ب�أن هذه املبتكرات يجب �أن تتوافرفيها �شروط
امل�صنفات الأدبية وذلك ما �سنحاول التثبت منه
يف الفرعني الآتيني:
الفرع الأول :ال�شرط املو�ضوعي
ت�شرتط قوانني حق امل�ؤلف �شرطني �أحدهما
مو�ضوعي والآخر �شكلي لي�ضفي القانون على
عمل معني احلماية القانونية� ،أي ليكون م�صنفا
م�شموال باحلماية؛ ففيما يتعلق بال�شرط
املو�ضوعي ي�شرتط �أن يكون امل�صنف املتمثل يف
(العمل الدعائي والرتويجي) قد انطوى على
�شيء من االبتكار ،فاالبتكار هو الأ�سا�س الذي
تقوم عليه حماية القانون حلق امل�ؤلف عموما،
مبعنى �آخر �أن االبتكار هو الذي ين�شئ للم�ؤلف
حقا ي�ستحق احلماية.واالبتكار كما عرفه قانون
 -1د�.أحمد �إبراهيم ،النظام القانوين للإعالنات يف القانون
املدين ،دار النه�ضة العربية ،القاهرة� ،2006 ،ص 238

حق امل�ؤلف واحلقوق املجاورة يف �إقليم كورد�ستان
ـ العراق هو (الطابع الإبداعي الذي ي�سبغ
الأ�صالة على امل�صنف) ،ويفرت�ض �أن يخلع امل�ؤلف
على م�صنفه �شيئا جديدا من �شخ�صيته وطابعه
اخلا�ص و�إن تربز �شخ�صيته يف مقومات الفكرة
التي قدمها ويف الأ�سلوب الذي عر�ضه ،ولي�س من
ال�ضروري �أن يكون االبتكار ذا قيمة جدية ،فاملهم
يجب �أن يكون هناك ابتكار يف امل�صنف الإعالين
دون النظر يف قيمته العلمية �أو الفنية �أو �أهميته
�أو الغر�ض منه .وهذا ما ن�صت عليه املادة ()1
من قانون حماية حق امل�ؤلف العراقي رقم ()3
ل�سنة  1971املعدل النافذ بقولها( :يتمتع بحماية
هذا القانون م�ؤلفو امل�صنفات الأ�صلية يف الآداب
والفنون والعلوم �أيا كان نوع هذه امل�صنفات �أو
طريقة التعبري عنها �أو �أهميتها �أو الغر�ض من
ت�صنيفها)(.)2
وعليه �إذا كانت املبتكرات الإعالنية تتميز
بالأ�صالة من حيث الإن�شاء �أو التعبري حتى لو
كانت فكرة م�شتقة ،لكن امل�ؤلف �أ�ضفى عليها
طابعا جديدا متميزا فيمكن عدها م�صنفا
جديرا بحماية قانون حق امل�ؤلف ،مبعنى �أنه ال
ي�شرتط يف عملية الدعاية والرتويج �أن تكون فكرة
جديدة ،و�إمنا تكفي �أن تكون فكرة قدمية ،لكن
ي�ضفي عليها وا�ضعها �شيئا جديدا من �شخ�صيته
حتى تكون حمال حلماية القانون ،لذلك ف�إذا مت
 )1( -2تقابلها الفقرة ( )1من املادة ( )138من قانون حماية
حقوق امللكية الفكرية امل�صري رقم  82ل�سنة  ،2002والفقرة
(ب) املادة ( )3من قانون حماية حق امل�ؤلف الأردين رقم 22
ل�سنة  1992املعدل بالقانون رقم  14ل�سنة  1998والقانون رقم
 29ل�سنة  1999يف حني �أن قانون حق امل�ؤلف الكورد�ستاين قد
�أورد امل�صنفات التي متثل ابتكار ًا و بالتايل حتظى باحلماية يف
املادتني ( )3و ( )4منه وللمزيد انظر .د .ع�صمت عبداملجيد،
د� .صربي حمد خاطر ،احلماية القانونية للمكية الفكرية ،بيت
احلكمة ،ط ،1بغداد� ،2001 ،ص.17ينظر كذلك :د .م�صطفى
حممد اجلمال ،د .حممد ح�سن قا�سم ،املدخل لدرا�سة القانون،
الدار اجلامعية ،اال�سكندرية ،بال �سنة الن�شر� ،ص122وما بعدها.
http://journals.uob.edu.bh
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اقتبا�س الأحلان من بع�ض الأغاين ،ومن ثم قام
م�ؤلف الإعالن ب�إجراء بع�ض التغيري عليها يف
مقاطع من اللحن �أو الكلمات مبا يتالءم مع املادة
املعلن عنها ،على �أن ال ي�شكل هذا العمل اعتداء
على حق م�ؤلف اللحن �أو الأغنية ،مما يجعلها
تظهر بطابع جديد مبا �أ�ضفى عليها م�ؤلف
الإعالن من �شخ�صيته لذا يعد ذلك ابتكارا(.)3
وبهذا يتحقق ال�شرط املو�ضوعي املتمثل يف
االبتكار .ومما ال�شك فيه �إن توافر هذا ال�شرط
من عدمه يف العمل الدعائي هو �أمر مو�ضوعي
يرجع تقديره �إىل اجلهة التي يخت�صم لديها عند
النزاع.
الفرع الثاين :ال�شرط ال�شكلي
لكي يتمتع العمل الدعائي والرتويجي بحماية
حق امل�ؤلف البد من �أن يتوافر فيه الركن ال�شكلي
املتمثل ب�إخراج امل�صنف من جمال خبايا النف�س
�إىل الواقع املادي املح�سو�س ي�ستوي بعد ذلك
�أن تكون و�سيلة التعبري هي الكتابة �أو الإلقاء
ال�شفهي �أو الت�صوير �أو احلركة( ،)4و لذلك فقد
ا�ستبعدت املادة (�/5أو ًال) من قانون حق امل�ؤلف
الكورد�ستاين (الأفكار املجردة) من نطاق
احلماية مبوجب �أحكام هذا القانون.
وعليه متى توافر هذان ال�شرطان (االبتكار
والتعبري عنه) ف�إنه يتمتع بحماية القانون �سواء
اتخذ �شكل امل�صنف املكتوب� ،أو اتخذ �شكال من
�أ�شكال فنون الر�سم والت�صوير باخلطوط �أو

بالأوان �أو باحلركة �أو بالإلقاء ال�شفوي �أو املو�سيقي
�أو الغنائي �أو الفوتوغرايف �أو ال�سينمائي �أو الإذاعي
�أو التلفزيوين �أو اتخذ �شكال جم�سما(.)5
ويف الغالب ين�صب عقد الرعاية الإعالمية
�إما على اال�سم التجاري للراعي(املمول) �أو
عالمته التجارية �أو رمز �أو �شعار معني يرمز �إىل
م�ؤ�س�سته� .أما بخ�صو�ص كل من اال�سم والعالمة
التجارية فهما حمميان �أ�سا�سا مبوجب القوانني
التي حتمي حقوق امللكية ال�صناعية والتجارية،
وبالتايل ف�إن الأمر ال ي�ستوجب البحث عن
حمايتها �ضمن قواعد حماية حق امل�ؤلف�.أما
ال�شعار �أو الرمز (لوجو) ف�إنه �إذا كان متميزا
باالبتكار بحيث ي�ستبني منه �أن م�ؤلفه قد طبع
عليه �شيئا من �شخ�صيته ف�إنه يتمتع بحماية حق
امل�ؤلف ،حيث ميلك م�ؤلفه فقط ا�ستغالله وال
ميلك غريه ن�سخه �أو تقليده و�إال كان متعديا على
حق امل�ؤلف ،ولذلك ق�ضى الق�ضاء الفرن�سي ب�أن
اللوجو  Les logosاملكون من كتابة يف مربع ذي لون
مظلم ومربعات بخطوط وا�ضحة يتميز باالبتكار
والأ�صالة وقابل للحماية بقانون حق امل�ؤلف،
وق�ضى �أي�ضا �أن طريقة كتابة  Euroconfortيف �شكل
لوجو يكون حمميا بقانون حق امل�ؤلف لكونه متميزا
بالأ�صالة ويظهر فيه الطابع ال�شخ�صي مل�ؤلفه(.)6
وعلى العك�س ف�إن الرمز (اللوجو) الذي ال
يتميز باالبتكار مل�ؤلفه ال يكون حمميا بقانون حق
امل�ؤلف(.)7

 -3ينظر :هالة مقداد يحيى اجلليلي ،الإعالن -درا�سة قانونية
مقارنة� -أطروحة دكتوراه مقدمة �إىل كلية القانون ،جامعة
املو�صل� ،2002 ،ص.117
 -4ينظر :د .م�صطفى حممد اجلمال ،د .حممد ح�سن قا�سم،
امل�صدر ال�سابق� ،ص .،127ينظر كذلك :يو�سف �أحمد النوافلة،
احلماية القانونية حلق امل�ؤلف،دار الثقافة ،عمان� ،2004 ،ص61
وما بعدها .د .حممد ح�سن قا�سم ،املدخل لدرا�سة القانون-
القاعدة القانونية -نظرية احلق ،اجلزء الثاين-نظرية احلق،
من�شورات احللبي احلقوقية ،بريوت� ،2007 ،ص.159

 -5ينظر املادة ( )8من قانون حماية حق امل�ؤلف العراقي وكذلك
املادة ( )3من قانون حق امل�ؤلف الكورد�ستاين ،تقابلها املادة
( )140من قانون حماية حقوق امللكية الفكرية امل�صري ،والفقرة
(ب) من املادة ( )3من قانون حماية حق امل�ؤلف الأردين.
6-. CAParis,4ech.16 dec. 19981 Sani c. UFA:PIBD,
1982,III,105.

م�شار �إليه لدى :د�.أحمد �إبراهيم عطية ،امل�صدر ال�سابق�،ص.550
7- CA Paris,13 ch. Corr. 16 dsc. 1988:PIBD 1989,
III,360.
مشارإليه لدى :المصدر نفسه ،ص.542
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كذلك قد يتخذ الراعي �شعارا للدعاية
والرتويج عن منتجاته وبالتايل يعترب م�صنفا
�إذا توافرت فيه �شروط امل�صنف املبتكر ب�أن كان
متميزا بكونه ابتكار ًا فنيا له �صفة الأ�صالة �سواء
من الفكرة التي عرب عنها �أو البتكار ال�صيغة،
ولذلك ا�ستقر الق�ضاء الفرن�سي على �أن ال�شعار
الإعالين هو عمل فني قد يكون مبتكرا ،ولذلك
ف�إنه يكون حمميا بقانون حق امل�ؤلف ،ويف ذات
الوقت يحب �أال يكون ال�شعار الإعالين مت�ضمنا
التعدي على م�صنف فني �أو عنوان مل�صنف مبتكر
حممي بقانون حق امل�ؤلف ،ولذلك ق�ضت حمكمة
ا�ستئناف باري�س ب�أن �شعار» ادخلوا الدائرة
 ›Entrez dans› l›araonndاخلا�ص مبنتج Simca
مل يكن له �شروط امل�صنف املحمي ولذلك ف�إن
ا�ستغالله من جانب �شركة �أخرى ك�شعار �إعالين
ال يعد اعتداء على حق امل�ؤلف وعلى العك�س ق�ضت
حمكمة النق�ض الفرن�سية ب�أن ا�ستخدام �شركة
لل�شعار الإعالين « »les Jeunes Loupsال يعد
اعتداءا على حق امل�ؤلف رغم كونه عنوان �أغنية
لكونه غري متميز بالأ�صالة واالبتكار(.)8

املطلب الثاين

من تثبت له حقوق امل�ؤلف على املبتكرات
الإعالنية
تتعد �صور املبتكرات الدعائية والرتويجية فقد
يكون ا�سم الراعي �أو عالمته التجارية مبتكرا،
وقد يكون عمل الفنان �أو الر�سام �أو اخلطاط �أو
الفكرة التي تذاع يف الو�سائل الإعالمية املختلفة
مبتكرا ،عندئذ يثور الت�سا�ؤل عن ال�شخ�ص الذي
 -8وق�ضى �أي�ضا �أن ال�شعار الإعالين “�أنه يف غاية الب�ساطة
والراحة”  Cest si simple et confortحممبا بحق امل�ؤلف
لكونه مبتكر ًا ومرتبط ًا با�سم علم و�أن ا�ستخدامه تعديا على حق
امل�ؤلف وعلى ذلك ف�إن ال�شعار الإعالين يخ�ضع لقانون امللكية
الفكرية يف حمايته طاملا يحقق له �شرط الأ�صالة الذي يحمل
طابع �شخ�صية امل�ؤلف.م�شار �إليه لدى :امل�صدر نف�سه� ،ص.542

يثبت له حق امل�ؤلف؟ �أهو مالك (�صاحب) اال�سم
�أو العالمة التجارية (الراعي) �أم هو املبتكر �أم
مكاتب الإعالن التي ت�ستخدم �أ�شخا�صا �آخرين
للقيام بهذا العمل �أم املرعى –املروج (امل�ؤ�س�سة
الإعالمية)؟(.)9
وال�صعوبة التي تثار يف حتديد م�ؤلف املبتكر
الإعالين تكمن يف طبيعة هذه املبتكرات التي
تختلف عن املبتكرات الفنية ال�صرفة ،ففي
املجال الفني يعد الر�سام �أو املثال �أو النحات �أو
املو�سيقي هو املالك الوحيد للعمل الفني وهو من
يتمتع باحلماية املقررة يف قانون حق امل�ؤلف دون
منازع� ،أما املبتكرات الدعائية والرتويجية ف�إن
العمل الفني لي�س مق�صودا بذاته ،بل الهدف منه
هو �إي�صال الر�سالة الدعائية والرتويجية للراعي
(املمول) �إىل �أكرب قدر ممكن من اجلمهور،
لذلك ف�إن امل�ؤلف احلقيقي قد يتوارى يف الظل
ليخلي للأ�شخا�ص الذين يتولون ا�ستغالل هذا
العمل �أي الراعي (املمول) �أو مكتب الإعالن
�أو امل�ؤ�س�سة الإعالمية(.)10وعموما ف�إن تو�ضيح
هذه امل�س�ألة ت�ستلزم ابتداءا ت�سليط ال�ضوء على
الفر�ضني الآتيني:
الفر�ض الأول :يتلخ�ص يف حالة امل�صممني
امل�ستقلني الذين يقومون بت�صميم مبتكر �إعالين
بناء على عقد مق�أولة ،ف�إذا كان امل�صمم للمبتكر
الإعالين هو �شخ�ص طبيعي �أو معنوي قد قام
بت�صميم مبتكر �إعالين بناء على طلب من �أي
من �أطراف عقد الرعاية الإعالمية وهم كل
من الراعي (املمول) واملرعي (املروج) و مكتب
الإعالن �أي�ضا �أحيانا ،ف�إن عقد املقاولة هو الذي
يحدد حقوق والتزامات كل من الطرفني(.)11
 -9ينظر :هالة مقداد يحيى اجلليلي ،امل�صدر ال�سابق.119 ،
 -10ينظر :د�.أحمد �إبراهيم عطية ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.238
 -11ينظر :امل�صدر نف�سه� ،ص.240
http://journals.uob.edu.bh
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ويرتتب على ذلك �إن امل�صمم يعد م�ؤلفا
للمبتكر الإعالين ،ومبوجبه له احلق الأدبي
واحلق املايل على املبتكر ،وله احلق يف التنازل
عن احلق املايل فله �أن يت�صرف به وينزل عنه
لأي من الأطراف امل�شار �إليهم �أعاله( .)12وهذا
ما �أ�شارت �إليه املادة ( )7من قانون حق امل�ؤلف
العراقي بالن�ص على �أنه( :للم�ؤلف وحده احلق
يف تقرير ن�شر م�صنفه ويف تعني طريقة هذا
الن�شر ،وله �أي�ضا احلق يف االنتفاع من م�صنفه
ب�أية طريقة م�شروعة يختارها ،وال يجوز لغريه
مبا�شرة هذا احلق دون �إذن �سابق منه �أو ممن
ي�ؤول �إليه هذا احلق)( ،)13و كذلك املادتني ()7
و( )8من قانون حق امل�ؤلف الكورد�ستاين.
واملبد�أ امل�ستقر عليه �أنه يف حالة تعاقد مكتب
الإعالن مع امل�صمم الإعالين على ت�صميم مبتكر
�إعالين مبوجب عقد مق�أولة ف�إنه يتم نقل احلقوق
املالية التي ميلكها امل�صمم �إىل النا�شر الإعالين
�أو مكتب الإعالن الذي ميلك ا�ستغالل احلقوق
املالية للم�صمم فقط وا�ستعماله يف الغر�ض
امل�صمم من �أجله وهكذا احلكم �إذا كان عقد
املقاولة بني امل�صمم وبني �أي من الراعي �أو املرعي
على �أن يكون التنازل يف جميع الأحوال مكتوبا و�أن
يحدد فيه �صراحة وبالتف�صيل كل حالة على حدة
مع بيان الغر�ض منه ومدة اال�ستغالل ومكانه على
النحو الذي �سن�أتي �إليه تف�صيال.
�أما الفر�ض الثاين :ف�إن امل�صمم يكون فيه
مرتبطا بالراعي �أواملرعي �أو مكتب الإعالن
مبوجب عقد العمل� ،أي �أن عمل امل�صمم هو
ت�صميم املبتكرات الإعالنية وي�ستخدمه �أحد
الأطراف لكي ي�ؤدي هذه ال�صنعة فيظل يف خدمة
 -12ينظر :هالة مقداد يحيى اجلليلي ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.121
 -13تقابها املادة ( )147من قانون حماية امللكية الفكرية
امل�صري ،واملادة(  )9من حق امل�ؤلف الأردين.
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هذا الأخري ي�صمم املبتكرات الإعالنية التي
يو�صي بها يف مقابل �أجر طبقا للطرق التي يحدد
بها الأجر يف عقد العمل(.)14
ويف هذا الفر�ض يبقى امل�صمم هو امل�ؤلف
للمبتكر الإعالين ،وبالتايل فال يتنازل عن احلق
الأدبي له� .أما احلق املايل فالأ�صل هو جواز
النزول عنه مبوجب عقد العمل �إىل الطرف الذي
يعمل حل�سابه الإعالن ذلك لأن امل�صمم قد تنازل
عن حقه املايل يف ا�ستغالل مبتكره الإعالين فال
ين�شر هذا املبتكر �إال يف ال�صحيفة �أو املجلة �أو
الإذاعة �أو التلفزيون �أو املوقع الإلكرتوين الذي
تعاقد معه والتي �صمم املبتكر خ�صي�صا للدعاية
والرتويج للراعي (املمول)(.)15
وقد ن�ص امل�شرع الفرن�سي على هذه الأحكام
يف قانون حماية امللكية الأدبية والفنية رقم 597
ل�سنة  1992يف املادة الأوىل منه� ،إذ تقرر �أن امل�ؤلف
�سواء كان مرتبطا بعقد مق�أولة �أو بعقد عمل ف�إنه
ال يفقد �صفته كم�ؤلف وال ميكنه �أن ينزل عن هذه
ال�صفة لرب العمل بينما يكون له حق الت�صرف
املادي يف م�ؤلفه �أي نقل حقه يف ا�ستغالل امل�صنف
ماليا للغري ،كما ن�ص على �أن الأعمال التي تتم
بناء على طلب �سواء كان القائم مرتبطا بعقد
عمل �أو عقد مق�أولة ف�إن العقد ال يت�ضمن �إال تنازال
عن حقوق اال�ستغالل لطالب العمل (.)16
يف حني �أكد قانون حماية امللكية الأدبية
والفنية اللبناين على �أن رب العمل �أو امل�ستخدم
هو �صاحب حق امل�ؤلف وميار�س كافة احلقوق التي
 -14ينظر :هالة مقداد يحيى اجلليلي ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.122
 -15د .عبدالرزاق ال�سنهوري ،الو�سيط ،ج ،8امل�صدر ال�سابق،
�ص.329
 -16م�شار �إليه لدى :د .خالد م�صطفى فهمي ،امل�س�ؤولية املدنية
عن �أعماله ال�صحفية ،دار اجلامعة اجلديدة ،اال�سكندرية،
� ،20003ص  .62م�شار �إليه �أي�ضا لدى :هالة مقداد يحيى
اجلليلي ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.122
http://journals.uob.edu.bh
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يتمتع بها امل�ؤلف �إال �إذا كان هناك اتفاق خطي
بني العامل ورب العمل على خالف ذلك( )17بينما
خالف امل�شرع الأردين موقف القانون اللبناين
واقرتب من نهج القانون الفرن�سي عندما قرر
�أن االبتكار الذي يتو�صل �إليه العامل �أثناء عمله
هو حق للم�ؤلف املبتكر �إال �إذا اتفق العامل مع رب
العمل على خالف ذلك خطيا(.)18
�أما قانون حماية حق امل�ؤلف العراقي و قانون
حق امل�ؤلف الكورد�ستاين وكذلك قانون حماية
حقوق امللكية الفكرية امل�صري فلم ين�ص �أيا منها
�صراحة على هذه امل�سالة ،و�إمنا اكتفيت بالإ�شارة
�إىل امل�صنف اجلماعي الذي ي�شرتك يف و�ضعه
�أكرث من �شخ�ص وهو ما نو�ضحه يف التف�صيل
الآتي:
�إذا ا�شرتك �أكرث من �شخ�ص يف عملية ت�صميم
املبتكر الإعالين من خالل ت�صميم و�إخراج العمل
الإعالين مثل امل�صمم واملخرج وامل�صور والر�سام
واخلطاط واملن�سق وامللحن فهنا وتطبيقا للقواعد
العامة يف قانون حق امل�ؤلف ال بد من التمييز بني
حالتني:
احلالة الأوىل :كون العمل الذي قام به
امل�شرتكون ال ميكن ف�صله �أو متيزه كال على
حدة ،فامل�ؤلفون يعدون قد تنازلوا عن حقهم
املايل مبوجب عقد العمل املربم مع الطرف
املعني لقاء الأجر الذي يتم االتفاق عليه ،وقد
تنازلوا �أي�ضا عن حقهم الأدبي �إىل ذلك الطرف

 -17ينظر :املادة ( )8من قانون حماية امللكية الأدبية والفنية
اللبناين رقم  99/75ل�سنة .1999
 -18ينظر :املادة (  )6من قانون حق امل�ؤلف الأردين.

في�صبح هو م�ؤلف العمل ومن ثم تكون له احلقوق
الأدبية واملالية معا( )19وهو ما يعرب عنه بامل�صنف
اجلماعي.
احلالة الثانية� :إذا كان العمل قابال للتجزئة
بحيث ميكن متييز اجلزء الذي قام به كل
م�شرتك فيه وميكن ف�صله فيبقى لكل م�شرتك
�صفته كم�ؤلف للجزء اخلا�ص به ب�شرط �أن ال
يناف�س العمل اجلماعي �أي �أن الطرف املوجه
للعمل �أو الذي مت العمل حل�سابه يعد مالكا للحق
الأدبي للعمل ككل يف جمموعه ويبقى لكل م�شرتك
حقه الأدبي على حدة على �أجزاء العمل – ح�سب
الأحوال  -ب�شرط �أن ال يتعار�ض ذلك مع احلق
الأدبي للعمل ككل( )20وهو ما يعرب عنه بامل�صنف
امل�شرتك.
 -19وعلى هذا ف�إن املادة ( )27من قانون حماية حق امل�ؤلف
العراقي تن�ص على �أنه(:امل�صنف اجلماعي هو امل�صنف الذي
ي�شرتك يف و�ضعه جماعة ب�إرادتهم وبتوجيه من �شخ�ص طبيعي
�أو معنوي ويندمج عمل امل�شرتكني يف الفكرة العامة املوجهة من
هذا ال�شخ�ص الطبيعي �أو املعنوي بحيث يكون من غري املمكن
ف�صل عمل كل من امل�شرتكني ومتييزه على حدة ،ويعترب ال�شخ�ص
الطبيعي �أو املعنوي الذي وجه ونظم ابتكار هذا امل�صنف م�ؤلفا
ويكون له وحده احلق يف مبا�شرة حقوق امل�ؤلف) .كما عرفه
امل�شرع الكورد�ستاين يف املادة (/1خام�س ًا) بالقول �أن (امل�صنف
اجلماعي هو امل�صنف الذي �ساهم به �أكرث من �شخ�ص طبيعي،
مببادرة وتوجيه و�إ�شراف �شخ�ص طبيعي �أو معنوي يتوىل ن�شره
ب�أ�سمه) .تقابلها الفقرة ( )4من املادة ( )131من قانون حماية
حقوق امللكية الفكرية امل�صري .والفقرة (�أ) من املادة ( )35من
قانون حماية حق امل�ؤلف الأردين.
 -20تن�ص املادة(  )26من قانون حق امل�ؤلف العراقي على �أنه:
(�إذا ا�شرتك عدة �أ�شخا�ص يف ت�أليف م�صنف م�شرتك بحيث
ميكن ف�صل دور كل منهم يف العمل امل�شرتك كان لكل منهم احلق
يف االنتفاع باجلزء الذي �ساهم به على حدة ب�شرط �أن ال ي�ضر
ذلك با�ستغالل امل�صنف امل�شرتك ما مل يتفق على خالف ذلك)
وعرف الت�شريع الكورد�ستاين امل�صنف امل�شرتك ب�أنه (هو امل�صنف
الذي ال ي�شكل م�صنف ًا جماعي ًا ،و�ساهم به �أكرث من �شخ�ص طبيعي
�سواء �أمكن ف�صل ن�صيب كل منهم فيه �أو مل يكن) .تقابلها الفقرة
( )5من املادة ( )131من قانون حماية حقوق امللكية الفكرية
امل�صري .والفقرة (ب) من املادة ( )35من قانون حماية حق
امل�ؤلف الأردين.
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و�أخريا ن�شري �إىل �أن الطرف الذي يتعاقد
مع م�ؤلفي املبتكر الإعالين هو الذي يتمتع بحق
اال�ستغالل املايل للم�صنف الدعائي( ،)21فله
احلق يف طبع امل�صنف و�إذاعته و�إجازة الغري
بذلك و�إجازة ا�ستعمال ن�سخة واحدة �أو عدة
ن�سخ منه للأ�شخا�ص الذين ي�شتغلونه يف �أعمال
تعر�ض على اجلمهور بهدف الربح ،و�إجازة
عر�ض امل�صنف التمثيلي �أو املو�سيقي علنا �أو
نقله �إىل اجلمهور ب�أية و�سيلة كانت ف�ضال عن
�إلقاء امل�صنف الأويل �أو امل�سرحي على اجلمهور
�أو �إجازة �إلقائه( .)22لكن يف النهاية هدف هذا
الطرف هو جتاري بحت وهو احل�صول على
الربح عن طريق ا�ستغالل املبتكرات الإعالنية
ماليا ،ولي�س هدفه هو �إظهار ال�صورة الفنية لهذا
املبتكر �أو اال�ستفادة من ت�أثريه على اجلمهور من
خالل جذب انتباههم �إىل مو�ضوع الر�سالة املعلن
عنها ،وغالبا ما يقوم الراعي (املمول) بو�ضع
�شرط يف العقد يت�ضمن تنازل مكتب الإعالن عن
حقوق اال�ستغالل املايل للمبتكر الإعالين �ضمن
تنفيذها لعقد املقاولة وباملقابل املحدد يف العقد،
عليه ف�إن امل�ستفيد النهائي للمبتكر الإعالين هو
الراعي (املمول) لأنه بالن�سبة �إليه متثل ر�سالة
�إىل اجلمهور للدعاية والرتويج له وملنتجاته(.)23
وم�س�ألة حتديد ما �إذا كان امل�صمم الإعالين
يرتبط بالراعي �أواملرعي �أو مكتب الإعالن بعقد
عمل �أو عقد مق�أولة تعد م�س�ألة واقع تخ�ضع
لتقدير قا�ضي املو�ضوع يف �ضوء تف�سري �إرادة
الأطراف(.)24

 -21هالة مقداد يحيى اجلليلي ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.125
 -22ينظر :املادة ( )8من قانون حق امل�ؤلف العراقي.
 -23ينظر :هالة مقداد يحيى اجلليلي ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.125
 -24ينظر :د� .أحمد �إبراهيم عطية ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.241

املبحث الثاين

قواعد اال�ستغالل املايل واحلماية
القانونية للم�صنف الإعالين
بعدما انتهينا �إىل �أن حق املنتج الدعائي
قد يرقى �إىل م�صاف حق امل�ؤلف متى ما ات�سم
بال�صفة االبتكارية وهذا ي�ستتبع القول �أنه يخول
�صاحبه حقوقا ذات طابع �أدبي و�أخرى ذات طابع
مايل ،ف�ضال عن �أن القوانني قد تكفلت بحماية
هذه احلقوق ،ولت�سليط ال�ضوء على ذلك نق�سم
هذا املبحث �إىل مطلبني :نبني يف الأول قواعد
اال�ستغالل املايل للم�صنف الدعائي ويف الثاين
احلماية القانونية حلقوق امل�ؤلف للم�صنف
الدعائي.

املطلب الأول

قواعد اال�ستغالل املايل للم�صنف الدعائي
�إن قوانني حماية حق امل�ؤلف ت�ؤكد على �أن
طبيعة حق امل�ؤلف على م�ؤلفاته ذو طبيعة مزدوجة
فهو يجمع بني حقني �أحدهما الأدبي والثاين احلق
املايل.
يتمثل احلق الأدبي للم�ؤلف �أنه من حقوق
ال�شخ�صية للم�ؤلف الذي ال يجوز الت�صرف فيه �أو
احلجز عليه وفاء لدين يف ذمة �صاحبه ،لأنه من
احلقوق الل�صيقة بال�شخ�صية وامل�ؤبدة وال يدخل
يف عنا�صر الذمة املالية ،ومن قبيل هذه احلقوق
حق امل�ؤلف يف ن�شر م�صنفه وحتديد طريقة الن�شر
وحقه يف �أن ين�سب �إليه م�صنفه ومنع الغري من �أي
حذف �أو تغيري يف امل�صنف(.)25

 -25ينظر :املادتني ( )10 ،7من قانون حق امل�ؤلف العراقي
واملادة ( )8من قانون حق امل�ؤلف الكورد�ستاين ،تقابلها الفقرات
( )1،2،3من املادة ( )143من قانون حماية حقوق امللكية
الفكرية امل�صري ،والفقرات (�أ ،ب ،ج ،د ،ه) من املادة ( )8من
قانون حماية حق امل�ؤلف الأردين.
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�أما احلق املايل للم�ؤلف ،ف�إنه يتمثل يف
القيمة املادية مل�ؤلفاته ،وهي التي حتدد باملنافع
�أو الأرباح املالية التي يجنيها امل�ؤلف من ن�شره
هذه امل�صنفات وا�ستثمارها ،ذلك لأنه من
العدل �إعطاء امل�ؤلف فر�صة االنتفاع بثمرة فكره
عند عر�ضه للجمهور يف �صورة احتكار ا�ستغالل
�إنتاجه مبا يعود عليه باملنفعة �أو الربح املايل.
وعليه فاحلق املايل للم�ؤلف على نقي�ض احلق
الأدبي قابل للت�صرف فيه والتعامل فيه ،لأنه
ميثل اجلانب املادي ال�ستغالل االبتكار وهو
عن�صر من عنا�صر الذمة املالية للم�ؤلف وينتقل
�إىل ورثته( .)26وهو حق م�ؤقت ينتهي بانتهاء مدة
احلماية املقررة يف القانون.
ولإي�ضاح انتقال احلق املايل من م�ؤلفه �إىل
من ي�ستغل املبتكر الإعالين ماليا �سواء كان راعيا
�أو مكاتب الإعالن �أو امل�ؤ�س�سة الإعالمية يلزم
التفرقة بني فر�ضني :الفر�ض الأول هي حالة ما
�إذا كان م�صمم �صيغة الدعاية والرتويج يرتبط
مبكتب الإعالن �أو املرعى (املروج) �أو الراعي
(املمول) بعقد مق�أولة ،واحلالة الثانية �إذا كان
يرتبط به مبرتب دائم مبوجب عقد عمل .ويف
احلالتني يبقى للم�صمم �صفة امل�ؤلف وال تنتقل �إىل
رب العمل ،كما يبقى له حقه الأدبي على م�صنفه،
�إذ �إن هذا احلق ل�صيق بال�شخ�صية ،ولكنه تنازل
عن حقه املايل للطرف املعني �سواء �أكان بينهما
عقد مق�أولة �أم عقد عمل ويف هذه احلالة يجب
 -26ينظر :املواد ( )38 ،19 ،8من قانون حق امل�ؤلف العراقي
واملواد ( )8و( )9و(� 25أوال وثانيا) من قانون حق امل�ؤلف
الكورد�ستاين ،تقابلها املواد من قانون حماية حقوق امللكية
الفكرية امل�صري ،واملواد ( )23 ،13،22 ،9من قانون حقوق امل�ؤلف
الأردين .وللمزيد حول النظرية (الطبيعة) املزدوجة حلق امل�ؤلف
ينظر :د .عبد الرزاق ال�سنهوري ،الو�سيط ،ج ،8امل�صدر ال�سابق،
�ص .159وكذلك د.نواف كنعان ،حق امل�ؤلف ،دار الثقافة ،عمان،
� ،2004ص 80وما بعدها.وكذلك :د .م�صطفى حممد اجلمال ،د.
حممد ح�سن قا�سم ،امل�صدر ال�سابق� ،ص 15وما بعدها.

�أن يكون هذا النزول �صريحا وت�شرتط القوانني
�أن يكون مكتوبا و�أن يحدد بو�ضوح نطاقه واملقابل
املايل له.
لتو�ضيح ما تقدم نق�سم هذا املطلب �إىل
فرعني ،نتناول يف الأول التنازل عن احلق املايل
على امل�صنف الدعائي ووجوب كتابته ويف الثاين
تقدير املقابل املايل لهذا التنازل.
الفرع الأول :التنازل عن حقوق امل�ؤلف ووجوب
الكتابة
�إن جمرد قيام امل�صمم بت�صميم املبتكر
الإعالين وتقدميه لأي من �أطراف عقد للرعاية
الإعالمية بناء على عقد العمل �أو عقد املقاولة،
ال�ستعمال املبتكر للدعاية والرتويج للراعي
(املمول) ،ال يعني تنازل امل�صمم الإعالين عن
جميع حقوقه املالية على املبتكر الإعالين(.)27
ف�إذا اتفق الطرفان على تنازل امل�صمم عن
حقوقه املالية للراعي (املمول) �أواملرعي �أو مكتب
الإعالن ف�إنه يلزم �أن يتم ذلك كتابة و�أن يحدد يف
العقد �صراحة كل حق يكون حمال للت�صرف على
حدة ،مع بيان مداه والغر�ض منه ومدة اال�ستغالل
ومكانه ،هذا ويلتزم امل�صمم الإعالين ب�ضمان
التعر�ض فيلتزم باالمتناع عن �أي عمل من �ش�أنه
تعطيل ا�ستعمال احلق املت�صرف �إليه( ،)28ا�ستنادا
�إىل ن�ص املادة ( )38من قانون حماية حق امل�ؤلف
العراقي التي تن�ص على �أنه( :للم�ؤلف �أن ينقل
�إىل الغري حقوق االنتفاع املن�صو�ص عليها يف هذا
القانون� ،إال �أن نقل �أحد احلقوق ال يرتتب عليه
�إعطاء احلق يف مبا�شرة حق �آخر وي�شرتط ل�صحة
الت�صرف �أن يكون مكتوبا و�أن يحدد فيه �صراحة
وبالتف�صيل كل حق يكون حمال للت�صرف مع بيان
 -27ينظر :د .عبد الرزاق ال�سنهوري ،الو�سيط ،ج ،8امل�صدر
ال�سابق� ،ص.383
 -28ينظر :د .ع�صمت عبداملجيد ،د�.صربي حمد خاطر،
امل�صدر ال�سابق� ،ص.120
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مداه والغر�ض منه ومدة اال�ستغالل ومكانه وعلى
امل�ؤلف �أن ميتنع عن �أي عمل من �شانه تعطيل
ا�ستعمال احلق املت�صرف �إليه) وكذلك املادة
( )9من القانون الكورد�ستاين التي ا�شرتطت -
يف فقرتني -يف الت�صرف الناقل للحق (�أوال� :أن
يكون مكتوبا و�أن يحدد بالتف�صيل مو�ضوع العقد
على انفراد مع حتديد مدة اال�ستغالل(.)...ثانيا:
�أن ين�ص الت�صرف على املقابل ...نظري نقل حق
�أو �أكرث من حقوق االنتفاع املايل)( .)29عليه ف�إنه
يجب حتديد حقوق اال�ستغالل يف جمال املبتكر
الإعالين (احلق يف الن�شر واحلق يف الأداء
العلني وحق التتبع)( ،)30ذلك لأن القانون �أجاز
للم�ؤلف التنازل عن حقوقه املالية كليا �أو جزئيا
ح�سب ما ق�ضت به املادة ( )41من قانون حق
امل�ؤلف العراقي واملادتني ( )8و( )9من قانون
حق امل�ؤلف الكورد�ستاين( ،)31وال بد من بيان
الغر�ض من الت�صرف يف حق اال�ستغالل املايل
هل كان لغر�ض الدعاية والرتويج للراعي من
خالل التلفزيون �أو الإذاعة �أو يف و�سائل الإعالم
املكتوبة (املطبوعة) من ال�صحف واملجالت �أم
عرب الإنرتنيت �أم لل�صق الإعالين وكذلك �أي
 -29تقابلها املادة ( )149من قانون حماية حقوق امللكية الفكرية
امل�صري ،واملادة ( )13من حق امل�ؤلف الأردين.
 -30وتعد هذه من �أهم الطرق ال�شائعة لال�ستغالل املايل
للم�صنفات يف الوقت احلا�ضر والتي �أ�شارت �إليها الت�شريعات
املتعلقة بحماية حق امل�ؤلف� ،أما اتفاقية برن فهي مل حتدد و�سائل
ال�ستغالل امل�صنفات ماليا و�إمنا اكتفت بن�ص عام ي�ضمن ات�ساع
م�ضمونه لي�شمل و�سائل اال�ستغالل املوجودة وما ميكن �أن يوجد
من و�سائل م�ستقبال .للمزيد حول احلقوق املالية للم�ؤلف ينظر:
د.نواف كنعان ،امل�صدر ال�سابق� ،ص 129وما بعدها .ينظر كذلك
كل من :د .ع�صمت عبداملجيد بكر ود�.صربي حمد خاطر،
امل�صدر ال�سابق� ،ص 114وما بعدها .د.حممد خليل يو�سف �أبا
بكر ،امل�صدر ال�سابق� ،ص 74وما بعدها.يو�سف �أحمد النوافلة،
امل�صدر ال�سابق� ،ص 45وما بعدها.
 -31تقابلها املادة ( )149من قانون حقوق امللكية الفكرية
امل�صري ،وال مقابل يف قانون حماية حق امل�ؤلف الأردين.
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غر�ض �آخر مثل ا�ستعمال املبتكر الإعالين كا�سم
جتاري �أو عالمة جتارية(.)32
و�أخريا ال بد من حتديد مدة اال�ستغالل
هل هي مدة م�ؤقتة بفرتة زمنية معينة �أو مدة
احلماية املقررة يف القانون وال بد من بيان مكان
اال�ستغالل �إذا كان مق�صورا على بلد دون �آخر
وكل ذلك حتى ال جتئ عبارات الت�صرف عامة
جمملة فيقع فيها من الإبهام والغمو�ض ما ي�ضر
امل�صمم الإعالين (امل�ؤلف)(.)33
و�إن نزول امل�صمم الإعالين عن �أي حق ال
ي�ستتبع النزول عن حق �آخر ،فنزوله عن حقه
يف الن�شر ال ي�ستفاد منه نزوله عن حقه يف الأداء
العلني لذلك وجب حتديد احلق املت�صرف فيه
ا�ستنادا �إىل ن�ص املادة ( )38من قانون حماية
حق امل�ؤلف العراقي واملادة ( )9من قانون حق
امل�ؤلف الكورد�ستاين �سالفتي الذكر ونزوله عن
ترجمة مبتكره الإعالين �إىل لغة معينة ال ي�ستفاد
منه نزوله عن ترجمته �إىل لغة �أخرى غري متفق
عليها وهكذا.)34(...
الفرع الثاين :تقدير مقابل الت�صرف يف احلق
املايل على املبتكر الدعائي:
للم�صمم الإعالين �أن يتنازل عن حقه املايل
يف ا�ستغالل مبتكره الإعالين مبا ي�شتمل عليه
م�ضمون هذا احلق من حقوق فرعية (احلق يف
الن�شر واحلق يف الأداء العلني وحق التتبع)كما
�سبق ،والتي يجوز �أن يت�صرف يف كل منها على
حدة �أو جميعا ،ف�إذا ت�صرف يف حق من هذه
احلقوق �أو يف احلق املايل كله مبقابل مايل يتمثل
مببلغ من النقود كان هذا بيعا حلقه املايل ،و�إذا
 -32ينظر:د� .أحمد �إبراهيم عطية ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.244
 -33ينظر :د�.أحمد �إبراهيم عطية ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.240
 -34ينظر :د .عبدالرزاق ال�سنهوري ،الو�سيط ،ج ،8امل�صدر
ال�سابق� ،ص.384
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نزل عنه بغري مقابل كان هذا هبة ،وللغري الذي
تلقى احلق من امل�صمم (امل�ؤلف) �أن ينزل عنه
بدوره ملن ي�شاء مبقابل �أو بغري مقابل(.)35
هذا ويجوز �أن يكون ت�صرف امل�صمم على
مبتكره الإعالين كليا �أو جزئيا على �أ�سا�س
امل�شاركة يف ن�سبة من الإيراد الناجت من اال�ستغالل
وقد ن�صت املادة ( )41من قانون حق امل�ؤلف
العراقي على �أن( :ت�صرف امل�ؤلف يف حقوقه على
امل�صنف �سواء كان كامال �أو جزئيا يجوز �أن يكون
على �أ�سا�س م�شاركة ن�سبية يف الإيراد الناجت من
االنتفاع) وقد �أورد القانون الكورد�ستاين حكما
مماثال( .)36وبهذا ف�إن ن�ص هذه املادة يتطابق
يف امل�ضمون مع ن�ص املادة  .L 4-131من تقنني
امللكية الفكرية الفرن�سي التي تن�ص على �أن:
(تنازل امل�ؤلف عن حقوقه ميكن �أن يكون كليا �أو
جزئيا ،ويجب �أن يح�صل امل�ؤلف على الثمن وهو
اال�شرتاك الن�سبي يف الربح الناجت من البيع �أو
اال�ستغالل)(.)37
ون�ص امل�شرع امل�صري يف املادة ( )150من
قانون حماية حقوق امللكية الفكرية على �أنه:
(للم�ؤلف �أن يتقا�ضى املقابل النقدي والعيني
الذي يراه عادال نظري نقل حق �أو �أكرث من حقوق
اال�ستغالل املايل مل�صنفه �إىل الغري ،على �أ�سا�س
م�شاركة ن�سبية يف الإيراد الناجت من اال�ستغالل،
كما يجوز له التعاقد على �أ�سا�س مبلغ جزايف �أو
باجلمع بني الأ�سا�سني).
وعليه ف�إنه وطبقا لهذه املادة ف�إنه قد يكون
املقابل الذي يح�صل عليه امل�صمم الإعالين
نتيجة تنازله عن حقوقه املالية للراعي �أواملرعي

�أو مكتب الإعالن نقديا �أو عينيا وهذا ما �أكدته
الفقرة الثانية من املادة ( )9من قانون حق
امل�ؤلف الكورد�ستاين ,كما �إذا اتفق مع هذا الأخري
على منحه عددا من ن�سخ ال�صحيفة �أو املجلة التي
مت ن�شر امل�صنف فيها(.)38
لكن ال�س�ؤال الذي يطرح نف�سه هو هل ميكن
حتديد مقابل احلقوق املالية على املبتكرات
الإعالنية على �أ�سا�س اال�شرتاك الن�سبي للأرباح
التي تعود للراعي جراء ا�ستخدامه املبتكر
الإعالين للدعاية والرتويج له وملنتجاته؟ �أو
بعبارة �أخرى هل �أن هذا احلل منطقي بالن�سبة
للم�صنفات الدعائية؟.
()39
�أجاب على هذا ال�س�ؤال الق�ضاء الفرن�سي
حيث ق�ضى ب�أن الأعمال الإعالنية ما هي �إال �أعمال
تكميلية بالن�سبة لل�شيء املعلن عنه ،ولذلك ف�إنه ال
يجوز نقل احلقوق املالية على املبتكرات الإعالنية
على �أ�سا�س اال�شرتاك الن�سبي يف الأرباح التي
تعود على املعلن من ترويج املنتجات واخلدمات
املعلن عنها .فقد ق�ضت حمكمة ا�ستئناف باري�س
�أن الر�سم املقدم من الر�سامني يف �إعالن طبقا
لأحكام املادة  3/25من قانون 11مار�س �سنة
 1975الفرن�سي بخ�صو�ص حق امل�ؤلف ،ال ميكن
معه تقدير مقابل نقل احلق املايل عن الر�سم
الإعالين �إال بطريقة تقديرية ،حيث �إن الر�سم
الذي ا�ستخدم ال ميثل �سوى �سمة تكميلية بالن�سبة
لل�شيء املعلن عنه.
وقد �أيد الفقه الفرن�سي موقف الق�ضاء
الفرن�سي يف رف�ضه الأجر الن�سبي يف الأرباح
كمقابل لنقل احلقوق املالية على املبتكرات

 -35د� .أحمد �إبراهيم عطية ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.245
 -36تقابلها املادة (  )28من قانون حق امل�ؤلف الأردين.
 -37م�شار �إليه لدى :د� .أحمد �إبراهيم عطية ،امل�صدر ال�سابق،
�ص.245

 -38ينظر :د .حممد ح�سن قا�سم ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.215
39- CAParis,4 ch. A, 6 fever. 1989,Remond c.Ste
(Davios- Orlyplast, inedit.)5
مشار إليه لدى :د .أحمد إبراهيم عطية ،المصدر السابق ،ص.247
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الإعالنية التي ي�ستغلها املعلن ،ذلك لأن الأجر
التقديري هو الذي ميكن �أن يكون مقابال لنقل
تلك احلقوق(.)40
لذلك كان امل�شرع امل�صري موفقا عندما ن�ص
يف املادة ( )150من قانون حماية امللكية الفكرية
على �أنه ................( :على �أ�سا�س م�شاركة
ن�سبية يف الإيراد الناجت من اال�ستغالل ،كما يجوز
له التعاقد على �أ�سا�س مبلغ جزايف �أو باجلمع
بني الأ�سا�سني) وقد ت�ضمن قانون حق امل�ؤلف
الكورد�ستاين يف العبارة الأخرية من الفقرة
الثانية من املادة ( )5منه حكما مماثال.
والأ�صل �أن ما مت االتفاق عليه من مقابل ال
يجوز تعديله �إال باتفاق جديد وال يجوز للم�صمم
الإعالين (امل�ؤلف) �أن يطالب ب�أكرث مما هو متفق
عليه مع الراعي �أو مكتب الإعالن ،لكن املادة
( )151من قانون حماية حقوق امللكية الفكرية
امل�صري منح احلق للم�ؤلف �أن يطالب ب�إعادة
النظر يف قيمة املقابل املتفق عليه �إذا تبني �أن
االتفاق على هذا املقابل كان جمحفا بحقوقه �أو
�أ�صبح كذلك لظروف طر�أت بعد التعاقد()41
�إذ تن�ص املادة املذكورة على �أنه�( :إذا تبني �أن
االتفاق امل�شار �إليه يف املادة ( )150من هذا
القانون جمحف بحقوق �أو �أ�صبح كذلك ،لظروف
طر�أت بعد التعاقد ،يكون للم�ؤلف �أو خلفه �أن يلج�أ
�إىل املحكمة االبتدائية بطلب �إعادة النظر يف قيمة
املقابل املتفق عليه مع مراعاة حقوق املتعاقد معه
وعدم الإ�ضرار به) ( .)42وتن�ص املادة 5-131
 .Lمن تقنني امللكية الفكرية الفرن�سي على �أنه:
 -40ينظر :امل�صدر نف�سه� ،ص.248
 -41ينظر :د .عبدالرزاق ال�سنهوري ،الو�سيط ،ج ،8امل�صدر
ال�سابق� ،ص .384ود .حممد ح�سن قا�سم ،امل�صدر ال�سابق،
�ص 215وما بعدها.
 -42تقابلها املادة ( )28من قانون حماية حق امل�ؤلف الأردين،
وال مقابل لهذا الن�ص يف قانون حماية حق امل�ؤلف العراقي �أو
الكورد�ستاين.

(�إذا تعر�ض امل�ؤلف خل�سارة �أكرث من 12/7
 dauziemesمن ال�ضرر �أو توقع غري متكافئ لنتاج
عمله ،يجوز له مراجعة �أ�سعار نقل ذلك احلق)
(.)43
Sept

املطلب الثاين

احلماية القانونية حلقوق م�ؤلف امل�صنف
الدعائي
مبا �أن املبتكر الإعالين امل�ستخدم للدعاية
والرتويج للراعي (املمول) يعد م�صنفا وفقا
لقواعد حماية حق امل�ؤلف فيما �إذا كان مبتكرا
ومت التعبري عنه ب�شكل مادي حم�سو�س-كما بينا
�سابقا -ف�إنه يتمتع بحماية حق امل�ؤلف .هذه
احلماية يف جانب منها م�ؤبدة عندما يتعلق الأمر
باحلقوق الأدبية ويف اجلانب الآخر تكون م�ؤقتة
مبدد حتددها الت�شريعات ذات العالقة .كما �أن
هذه احلماية ذات طبيعة مزدوجة حتمل يف طياتها
جزاءات جنائية و�أخرى مدنية .لأجل تو�ضيح ذلك
نق�سم هذا املطلب �إىل فرعني وكالآتي:
الفرع الأول :و�سائل حماية حقوق م�ؤلف
امل�صنف الدعائي.
الفرع الثاين :مدة احلماية.
الفرع الأول :و�سائل حماية حقوق م�ؤلف
امل�صنف الدعائي.
املبتكر الإعالين الذي يحميه القانون يتمتع
بحماية جزائية ومدنية و�إجراءات حتفظية كفيلة
بوقف االعتداء وبتعوي�ض امل�ؤلف عن ال�ضرر الذي
�أ�صابه نتيجة اعتداء الغري على م�صنفه.
وتتمثل الإجراءات التحفظية يف جملة من
اخلطوات التي ت�ستهدف �إما منع االعتداء �أو
ايقافه �أو التثبت من وقائع معينة يخ�شى �ضياعها
 -43م�شار �إليه لدى :د� .أحمد �إبراهيم عطية ،امل�صدر ال�سابق،
�ص.248
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ومن قبيل ذلك ما �أوردته املادة  46من القانون
العراقي بالن�ص على �أنه:
 – 1للمحكمة بناءا على طلب �صحيح من مالك
حق امل�ؤلف �أو من �أحد ورثته �أو من يخلفونه
�أن ت�صدر �أمرا ق�ضائيا فيما يتعلق ب�أي تعدي
على احلقوق الواردة يف املواد – 8 – 7 – 5
 34 – 10مكررة من هذا القانون �شريطة
�أن يت�ضمن هذا الطلب و�صف دقيق وكامل
للم�صنف �أو الأداء �أو الت�سجيل ال�صوتي �أو
الربنامج الذي مت التعدي عليه .وللمحكمة �أن
تقرر:
ا– مطالبة املعتدي بوقف �أن�شطته املخالفة
للقانون.
�أ -م�صادرة الن�سخ حمل االعتداء و�أية مواد
و�أدوات ا�ستعملت يف حتقيق التعدي.
ب -م�صادرة عائدات التعدي.
 –2ميكن تقدمي الطلب قبل �أو خالل �أو بعد رفع
الدعوى.
 – 3للمحكمة لدى �إثبات �أن الطالب هو �صاحب
احلق �أو �أن حقوقه قد مت التعدي عليها �أو
�أن التعدي عليها �أ�صبح و�شيكا� ,أن تتخذ �أي
من الإجراءات املن�صو�ص عليها يف الفقرة 1
من هذه املادة ب�صورة حتفظية ملنع حدوث
التعدي �أو بهدف احلفاظ على دليل له عالقة
بفعل التعدي.
 – 4للمحكمة يف حالة ما �إذا �سبب الت�أخري �ضرر ًا
ل�صاحب احلق يتعذر تعوي�ضه �أو يف احلاالت
التي يكون فيها خطورة ميكن �إثباتها ب�ضياع
�أدلة متعلقة بفعل التعدي ان تتخذ �أي من
الإجراءات املن�صو�ص عليها يف الفقرة 1
من هذه املادة ب�صورة حتفظية بدون تبليغ
املدعي عليه وبغيابه ,ويجب تبليغ الأطراف
املت�ضررة بالإجراءات املتخذة من قبل

املحكمة فور تنفيذ الإجراء .ويحق للمدعى
عليه �أن يطلب عقد جل�سة ل�سماع �أقواله خالل
فرتة زمنية معقولة بعد تبليغه الإجراء .وعلى
املحكمة �أن تقرر يف هذه اجلل�سة فيما �إذا كان
ينبغي ت�أكيد الإجراء التحفظي �أو تعديله �أو
�إلغائه) .ويف ذات املو�ضوع ن�صت املادة 189
من قانون امللكية الفكرية امل�صري على �أنه
(لرئي�س املحكمة املخت�صة ب�أ�صل النزاع ،بناء
على طلب ذي ال�ش�أن ،ومبقت�ضى �أمر ي�صدر
على عري�ضة� ،أن ي�أمر ب�إجراء �أو �أكرث من
الإجراءات التالية �أو غريها من الإجراءات
التحفظية املنا�سبة ،وذلك عند االعتداء
على �أي من احلقوق املن�صو�ص عليها يف هذا
الكتاب:
� -1إجراء و�صف تف�صيلي للم�صنف �أو الأداء �أو
الت�سجيل ال�صوتي �أو الربنامج الإذاعي.
 -2وقف ن�شر امل�صنف �أو الأداء �أو الت�سجيل
ال�صوتي �أو الربنامج الإذاعي �أو عر�ضه �أو
ن�سخه �أو �صناعته.
 -3توقيع احلجز على امل�صنف �أو الت�سجيل
ال�صوتي �أو الربنامج الإذاعي الأ�صلي �أو على
ن�سخه وكذلك على املواد التي ت�ستعمل يف
�إعادة ن�شر هذا امل�صنف �أو الأداء �أو الت�سجيل
ال�صوتي �أو الربنامج الإذاعي �أو ا�ستخراج
ن�سخ منه ب�شرط �أن تكون تلك املواد غري
�صاحلة �إال لإعادة ن�شر امل�صنف �أو الأداء �أو
الت�سجيل ال�صوتي �أو الربنامج الإذاعي.
� -4إثبات واقعة االعتداء على احلق حمل
احلماية.
 -5ح�صر الإيراد الناجت عن ا�ستغالل امل�صنف
�أو الأداء �أو الت�سجيل ال�صوتي �أو الربنامج
الإذاعي وتوقيع احلجز على هذا الإيراد يف
جميع الأحوال .ولرئي�س املحكمة يف جميع
http://journals.uob.edu.bh

)Int. J. Intel. Pro., 2, No. 2 (Oct. 2014

الأحوال �أن ي�أمر بندب خبري �أو �أكرث ملعاونة
املح�ضر املكلف بالتنفيذ ،و�أن يفر�ض على
الطالب �إيداع كفالة منا�سبة .ويجب �أن يرفع
الطالب �أ�صل النزاع �إىل املحكمة خالل خم�سة
ع�شر يوما من تاريخ �صدور الأمر و�إال زال كل
�أثر له) وال حتتاج هذه االحكام �إىل التعليق
بالنظر لو�ضوح عبارات هذين الن�صني مع
التاكيد على �أن َّ
امل�شرع امل�صري جاء �أكرث
ر�صانة ،هذا وكان امل�شرع الكورد�ستاين قد
�أورد �أحكاما مماثلة يف املادة ( )35وكذلك
فعل امل�شرع الأردين يف املادة ( )46منه.
�أما اجلزاء اجلنائي ف�إنه يتمثل يف عقوبات
وردت يف قانون حماية حق امل�ؤلف العراقي� ،إذ
تن�ص املادة ( )45منه على �أنه:
 -1يعترب �أي فعل يرتكب مما ي�أتي من �أعمال
القر�صنة التي يعاقب عليها بغرامة ال
تقل عن  5.000.000دينار وال تتجاوز
 10.000.000دينار.
 - 2من عر�ض للبيع �أو للتداول �أو للإيجار م�صنفا
مقلدا �أو ن�سخا منه ونقله �إىل اجلمهور ب�أية
و�سيلة وا�ستخدمه مل�صلحة مادية و�أدخله �إىل
العراق �أو �أخرجه منه �سواء�أكان عاملا �أو لديه
�سبب كايف لالعتقاد ب�أن ذلك امل�صنف غري
مرخ�ص.
 - 3يف حالة الإدانة ملرة ثانية� ,سيعاقب اجلاين
ال�سجن ملدة ال تقل عن خم�س �سنوات وال
تزيد على ع�شر �سنوات وبغرامة ال تقل
عن  100.000.000دينار وال تزيد على
 200.000.000دينار �أو ب�إحدى هاتني
العقوبتني وللمحكمة يف حالة الإدانة ملرة ثانية
احلكم بغلق امل�ؤ�س�سة التي ا�ستخدمت من قبل
املقلدين �أو �شركا�ؤهم يف ارتكاب اجلرم ملدة
معينة �أو �إىل الأبد.
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 - 4للمحكمة �أن ت�أمر كذلك مب�صادرة وتدمري
جميع الن�سخ �أو الت�سجيالت ال�صوتية حمل
االعتداء وكل الأدوات والآالت �أو املعدات
امل�ستعملة يف �صنع هذه الن�سخ �أو الت�سجيالت
ال�صوتية حمل االعتداء) .هذا وتن�ص املادة
( )476من قانون العقوبات العراقي رقم
 111ل�سنة  1969املعدل على �أنه( :مع عدم
الإخالل ب�أية عقوبة ين�ص عليها هذا القانون
يعاقب كل من تعدى على حق من حقوق امللكية
املعنوية للغري يحميها القانون �أو اتفاقية دولية
ان�ضم �إليها العراق .ويحكم مب�صادرة الأ�شياء
التي نتجت تعديا على احلق املذكور) .كما
ت�ضمنت املادة  181من قانون حماية امللكية
الفكرية امل�صري جزاءات مماثلة عندما
ن�صت (مع عدم الإخالل ب�أية عقوبة �أ�شد يف
قانون �آخر ،يعاقب باحلب�س مدة ال تقل عن
�شهر وبغرامة ال تقل عن خم�سة �آالف جنيه
وال جتاوز ع�شرة �آالف جنيه �أو ب�إحدى هاتني
العقوبتني ،كل من ارتكب �أحد الأفعال الآتية:
�أوال -بيع �أو ت�أجري م�صنف �أو ت�سجيل �صوتي
�أو برنامج �إذاعي حممي طبقا لأحكام هذا
القانون� ،أو طرحه للتداول ب�أية �صورة من
ال�صور بدون �إذن كتابي م�سبق من امل�ؤلف �أو
�صاحب احلق املجاور .ثانيا -تقليد م�صنف
�أو ت�سجيل �صوتي �أو برنامج �إذاعي �أو بيعه
�أو عر�ضه للبيع �أو للتداول �أو للإيجار مع
العلم بتقليده .ثالثا -التقليد يف الداخل
مل�صنف �أو ت�سجيل �صوتي �أو برنامج �إذاعي
من�شور يف اخلارج �أو بيعه �أو عر�ضه للبيع �أو
التداول �أو للإيجار �أو ت�صديره �إىل اخلارج
مع العلم بتقليده .رابعا -ن�شر م�صنف �أو
ت�سجيل �صوتي �أو برنامج �إذاعي �أو �أداء
حممي طبقا لأحكام هذا القانون عرب �أجهزة
احلا�سب الآيل �أو �شبكات الإنرتنت �أو �شبكات
املعلومات �أو �شبكات االت�صاالت �أو غريها من
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الو�سائل بدون �إذن كتابي م�سبق من امل�ؤلف �أو
�صاحب احلق املجاور .خام�ساً -الت�صنيع �أو
التجميع �أو اال�سترياد بغر�ض البيع �أو الت�أجري
لأي جهاز �أو و�سيلة �أو �أداة م�صممة �أو معدة
للتحايل على حماية تقنية ي�ستخدمها امل�ؤلف
�أو �صاحب احلق املجاور كالت�شفري �أو غريه.
�ساد�ساً -الإزالة �أو التعطيل �أو التعييب ب�سوء
نية لأية حماية تقنية ي�ستخدمها امل�ؤلف �أو
�صاحب احلق املجاور كالت�شفري �أو غريه.
�سابعاً -االعتداء على �أي حق �أدبي �أو مايل
من حقوق امل�ؤلف �أو من احلقوق املجاورة
املن�صو�ص عليها يف هذا القانون .وتتعدد
العقوبة بتعدد امل�صنفات �أو الت�سجيالت
ال�صوتية �أو الربامج الإذاعية �أو الأداءات
حمل اجلرمية .ويف حالة العود تكون العقوبة
احلب�س مدة التقل عن ثالثة �أ�شهر والغرامة
التي التقل عن ع�شرة �آالف جنيه وال جتاوز
خم�سني �ألف جنيه .ويف جميع الأحوال تق�ضي
املحكمة مب�صادرة الن�سخ حمل اجلرمية �أو
املتح�صلة منها وكذلك املعدات والأدوات
امل�ستخدمة يف ارتكابها .ويجوز للمحكمة عند
احلكم بالإدانة �أن تق�ضي بغلق املن�ش�أة التي
ا�ستغلها املحكوم عليه يف ارتكاب اجلرمية
مدة التزيد على �ستة �أ�شهر ،ويكون الغلق
وجوبي ًا يف حالة العود يف اجلرائم املن�صو�ص
عليها يف البندين (ثاني ًا ،وثالث ًا) من هذه
املادة .وتق�ضي املحكمة بن�شر ملخ�ص احلكم
ال�صادر بالإدانة يف جريدة يومية �أو �أكرث على
نفقة املحكوم عليه).هذا وقد �أوردت املواد
( )39-36من قانون حق امل�ؤلف الكورد�ستاين
وكذلك ( )55-52من القانون الأردين
حلماية حق امل�ؤلف �أحكاما مماثلة.
�أما احلماية املدنية ،ف�إنها تتج�سد يف حق
للم�ؤلف يف حالة الإعتداء على مبتكره الإعالين
�أن يطالب بالتعوي�ض وفقا للقواعد العامة املقررة

يف امل�س�ؤولية التق�صريية �أو وفق امل�س�ؤولية العقدية
�إذا كان هناك عقد بني امل�ؤلف واملعتدي خ�صو�صا
يف حاالت جتاوز هذا الأخري على احلقوق املمنوحة
له( ،)44وهذا احلكم قرره امل�شرع العراقي يف
املادة ( )44من قانون حق امل�ؤلف التي تن�ص
على �أنه( :لكل م�ؤلف وقع عليه االعتداء على
حق من احلقوق املبينة بهذا القانون احلق يف
التعوي�ض املنا�سب)( ,)45بينما ت�ضمنت املادة
( )40من قانون حق امل�ؤلف الكورد�ستاين �أحكاما
�أكرث تف�صيال مما ورد يف القانون العراقي �إذ
ن�صت املادة امل�شار �إليها على �أنه (�أوال :لكل من
وقع التعدي على �أي من احلقوق املقررة له على
م�صنفه ...احلق يف احل�صول على تعوي�ض عادل
عن ذلك ,على �أن يراعى يف تقديره مكانة امل�ؤلف
�أو �صاحب امل�صنف الثقافية وقيمة امل�صنف
الأدبية �أو العلمية �أو الفنية ومدى ا�ستغالل
امل�صنف )...ويبدو �أن الن�ص الكورد�ستاين �أوفق
من الن�ص العراقي الذي جاء مقت�ضبا.
وجدير بالإ�شارة �أن ت�شريعات حماية حقوق
�أ�صحاب امل�صنفات هذه تقرر-ف�ضال عن
اجلزاءات اجلنائية واملدنية ال�سابقة – جزاءات
�أخرى ميكن عدها ذات طبيعة خا�صة ومن قبيلها
ما ن�صت عليها املادتان  46و 47من القانون
العراقي من �إمكانية احلكم بوقف االعتداء على
امل�صنف �أو م�صادرة الن�سخ غري امل�شروعة منه
�أو احلجز عليها �أو على الأدوات امل�ستخدمة يف
االعتداء وهذا ما ي�ؤكده امل�شرع الكورد�ستاين يف
املواد ( )38و( )39و( 40ثانيا) ،ويقرر يف ذات
 -44ينظر :د .حممد ح�سني من�صور ،د .حممد ح�سن قا�سم،
املدخل �إىل القانون (القاعدة القانونية-نظرية احلق) ،الدار
اجلامعية ،اال�سكندرية�،2000 ،ص  .155ينظر كذلك :هالة
مقداد يحيى اجلليلي ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.131
 -45ال مقابل لهذا الن�ص يف قانون حماية حقوق امللكية الفكرية
امل�صري .وتقابلها املادة ( )49من قانون حماية حق امل�ؤلف
الأردين.
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الإطار القانون الأردين �إمكانية �إعادة احلال �إىل
ما كان عليه وكذلك احلكم ب�إتالف ن�سخ امل�صنف
�أو تغيريمعاملها وغري ذلك مما ورد يف املواد -47
 50منه  ،كما ميكن ان تقرر املحكمة احلكم بن�شر
قرار احلكم كما تقرر املادة � 50أردين واملادة 181
م�صري.
الفرع الثاين مدة احلماية:
�إن جمرد البحث يف مدة احلماية املقررة
حلق �صاحب امل�صنف يعني بداهة �أننا ب�صدد
حماية احلقوق املالية للم�ؤلف لأن احلق الأدبي هو
حق م�ؤبد ال حمل فيه للبحث عن مدة حمايته،
وانطالقا من هذه احلقيقة ف�إننا ن�شري �إىل �أن
الت�شريعات املنظمة للحقوق الأدبية قد �أعطت
ل�صاحب احلق على امل�صنف يف احتكار ا�ستغالله
واال�ستئثار بثماره املادية ردحا من الزمان قبل �أن
ي�ؤول �إىل العامة �أو كما يقال �إىل الدومني العام,
وتتفاوت هذه املدة زيادة ونق�صانا بالنظر �إىل
نوع امل�صنف فيما �إذا كان م�صنفا �أدبيا �صرفا
�أم فنا �أدائيا �أم ت�سجيال �صوتيا �أم برناجما
�إذاعيا ...وكذلك ح�سب ما �إذا كان م�صنفا
فرديا �أم جماعيا .و�إزاء ذلك يف تقديرنا ف�إنه
لتوخي الدقة يف املدة التي تتمتع فيها امل�صنفات
الدعائية باحلماية البد من حماولة حتديد و�صف
هذه امل�صنفات وموقعها من �أنواع امل�صنفات
ليت�سنى بعد ذلك حتديد مدة حمايتها.
ويف هذا ال�سياق البد من القول �أن �أ�ساليب
الرتويج التي تتم عرب عقد الرعاية الإعالمية
تتم عادة عرب �أ�ساليب متنوعة ابتداءا من الكتابة
ومرورا باملل�صقات واملقاطع التمثيلية احلركية
وامل�صحوبة بالكالم �أو االغاين واملو�سيقى �أو
بدونها �أو من خالل الر�سوم والفنون الت�شكيلية
الأخرى وغري ذلك ..ف�ضال عن تنوع و�سائل
و�أ�ساليب عر�ضها للجمهور ،جممل القول �أن
�أنواع و�صور امل�صنفات الدعائية املبتكرة تتعدد
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لتكون بتنوع وتعدد �أنواع امل�صنفات الأدبية التي
�أوردتها ت�شريعات حماية امللكية الأدبية وحقوق
امل�ؤلف ،وهذا ي�ستتبع – بال�ضرورة – القول ب�أن
مدة احلماية التي تتمتع بها امل�صنفات الدعائية
املبتكرة تتفاوت ح�سب نوع ذلك امل�صنف و�صورته
وطبيعته.
وبناءا على تقدم ميكن �أن يكون امل�صنف
الدعائي من قبيل امل�صنفات التقليدية
(امل�ؤلفات) وبالتايل تكون مدة حمايته طيلة حياة
امل�ؤلف م�ضافة �إليها خم�سني �سنة من تاريخ وفاته
�أو وفاة �آخر من بقي حيا �إذا كان م�شرتكا وهذا ما
ت�ؤكده املادة 1/20و( 2عراقي) واملادة (� 25أوال)
(كورد�ستاين) واملادتان  160و( 161م�صري)
واملادة �( 30أردين) ،وقد يكون ذا طابع جماعي
لتمتد حمايته خم�سني �سنة من تاريخ ن�شره �إذا
كان مالكه �شخ�صا معنويا ح�سب ما تقرره املواد
( 3/20عراقي) و 25ثالثا) كورد�ستاين (و162
(م�صري) و�( 31أردين)� ،أما �إذا كان من نتاج
فناين الأداء تكون حمايته ملدة خم�سني �سنة من
تاريخ �أدائه �أو ت�سجيله وكذلك احلكم �إذا كان من
الت�سجيالت ال�صوتية كما تقرر املواد  34مكررة
3/2و( 5عراقي) و� 32أوال (كورد�ستاين) و166
و(167م�صري) و�/31أ (�أردين) ،وتقل مدة
احلماية مبوجب املادة �( 23أردين) �إذا ما كان
امل�صنف الدعائي يف �صورة �أحد الفنون التطبيقية
لت�صبح خم�سا وع�شرين �سنة يف حني تبقى مدة
احلماية يف هذه احلالة �أي�ضا خم�سني �سنة يف
كل من القانون العراقي وامل�صري ،ويالحظ
يف هذا ال�سياق �أن مدة احلماية املقررة لهيئات
البث الإذاعي هي خم�سني �سنة اعتبارا من تاريخ
�أول بث يف كل من القانون العراقي والأردين
بينما هي ع�شرون ح�سب املادة  32ثالثا ورابعا
(كورد�ستاين) واملادة ( 168م�صري) وهي مدة
تبدو معقولة مقارنة مع املدة املقررة يف كل من
القانون العراقي والأردين.
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اخلامتة:
بعد االنتهاء من هذا البحث بدت لنا بع�ض
النتائج ولنا �أن نقرتح ب�ضع تو�صيات وعلى الوجه
الآتي:
النتائج:
�-1إن بع�ضا من �أ�ساليب الدعاية والرتويج
التجاريني قد تنطوي على االبتكار واجلهد
الفكري مما يرتقي بها �إىل م�ستوى امل�صنفات
الأدبية والفنية املحمية مبوجب قواعد حماية
حقوق امل�ؤلف.
� -2إن الأ�ساليب امل�ستخدمة للرتويج يف �إطار عقد
الرعاية الإعالمية متنوعة ال�صور مما ي�ستتبع
تنوع �أحكامها وبالتايل تفاوت مدد احلماية
التي �ستحظى بها قيا�سا على تف�أوت مدد
احلماية املقررة للم�صنفات ح�سب �صورها،
فالبع�ض من هذه املبتكرات الدعائية ت�أخذ
حكم امل�ؤلفات كالإعالنات التي تت�ضمن جمال
وعبارات بليغة �أو مبتكرة ،والبع�ض ميكن
عدها كنوع من فنون الأداء ،وقد تتخذ طائفة
�أخرى منها �شكل ت�سجيالت �صوتية حممية،
يف حني قد يتعلق البع�ض منها بحقوق البث
الإذاعي �أو التلفزيوين ،وقد تتج�سد تلك
املبتكرات الدعائية يف فنون تطبيقية وهكذا.
ويف معظم الأحيان تكون ذات طابع م�شرتك
�أو جماعي مما يعني بال�ضرورة تطبيق �أحكام
هذه الأخرية عليها.
� -3إن حتديد من ميلك حق اال�ستغالل املايل على
املبتكرات الدعائية يتوقف على طبيعة العالقة
بني مبتكرها ومن يتوىل بثها �أو تنفيذها
ون�شرها للجمهور .وعلى العموم يفرت�ض �أن

يكون العقد الذي يت�ضمن تنازل املبتكرعن
حقوقه املالية مكتوبا وتتو�ضح فيه احلق �أو
احلقوق حمل التنازل ونطاقها ومداها.
التو�صيات:
 -1نقرتح �أن متنح احلماية القانونية للدعايات
التجارية التي تنطوي على االبتكار والإبداع
والذوق الراقي� ،صراحة يف قوانني حماية
امللكية الفكرية �أوالقوانني املنظمة للإعالن
التجاري ،على �أن يكون ذلك وفق �شروط
و�ضوابط وا�ضحة وحمددة ،و�أن تكون مدة
حمايتها معقولة وتن�سجم مع مدد احلماية
املقررة حلقوق امللكية ال�صناعية والتجارية
لوحدة البيئة املوجهة لها ،علما �أن هذه
الأخرية تتميز مبدد حماية �أقل من تلك التي
حتظى بها امل�صنفات الأدبية والفنية.
� -2إخ�ضاع الإعالنات والدعايات التجارية لنوع
من الرقابة جلهة ت�ضليلها للجمهور وجلهة
م�سا�سها بقيم املجتمع و�آدابه العامة وحتى
الذوق العام ،على �أن تتوىل ذلك جهات
رقابية متخ�ص�صة وخمولة قانونا� ،إىل جانب
�إعطاء احلق للهيئات التي تتحرى م�صالح
اجلمهور كجمعيات حماية امل�ستهلكني احلق
يف طلب �إيقاف بث �أو ن�شر مثل تلك الفعاليات
الرتويجية �أو منعها نهائيا ،وبقدر تعلق الأمر
بالعراق و�إقليم كرد�ستان التي تخلو من
ت�شريعات ت�ضمن احلماية احلقيقية والفعالة
للم�ستهلكني ف�إنه يتوجب ا�ستحداث مثل هذه
اجلمعيات ،املنوه عنها ،بعد �أن يتم �سن
ت�شريعات حقيقية وفعالة حلماية امل�ستهلكني.
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