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يعج عقج الشذخ االلكتخوني آلية قانػنية تدسح بانتذار اإلنتاج الحىشي والفكخي لمسؤلف في البيئة
الخقسية عغ شخيق تشازل ىحا األخيخ لمشاشخ عغ حق استشداخ ندخ عجيجة مغ مرشفو حدب الذخوط الستفق
.عمييا ومقابل مكافأة لمقيام بشذخه وتػزيعو عمى الجسيػر لحداب الشاشخ
لحا كان لداما وضع مشطػمة قانػنية لحساية كل مغ شخفي عقج الشذخ ومحاولة التػفيق بيغ حقػق
. وىحا ما سشحاول دراستو مغ خالل ىحه الػرقة البحثية،كل مغ السؤلف والشاشخ
. ندخ، بيئة رقسية، الشاشخ، مرشفات، مؤلف:كمسات مفتاحية
Abstract:
The electronic publishing contract is a legal mechanism that allows the intellectual
production of the author to spread in the digital environment through the latter’s
assignment to the publisher of the right to reproduce many copies of his work according
to the conditions agreed upon and in return for a reward for publishing and distributing in
to the public for the publisher’s account.
Therefore, it was necessary to establish a legal system to protect both parties to the
publishing contract and to try to reconcile the rights of both the author and the publisher,
and this is what we will try to study through this research paper.
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مقدمة :
إن التصػر التكشػلػجي الدخيع أدى إلى زيادة استخجام األدوات الخقسية في كل مكان
وزمان ،مسا أدى إلى ضيػر صشاعات ججيجة ومعيا عالقات قانػنية ججيجة لع تكغ مػجػدة
مغ قبل ،فالتكشػلػجيا الحجيثة وما صاحبيا مغ تقجم محىل لػسائل االترال الحجيثة انعكذ
عمى جسيع نػاحي الحياة بسا فييا العالقات العقجية.
ىحا التصػر كان الدبب في نذػء عقػد ججيجة لع تكغ مػجػدة وال معخوفة سابقا وأداة
لتصػر عقػد تقميجية وضيػر مرصمحات وأشكال ججيجة مغ العقػد مشيا عقج الشذخ
االلكتخوني الحي نذأ بطيػر مرشفات في البيئة الخقسية وىػ ما يصمق عمييا بالسرشفات
االلكتخونية.
ويعج عقج الشذخ الػسيمة التي بسػجبيا يتع نذخ السرشفات عبخ شبكة االنتخنت ،فيػ
عقج يبخم بيغ مؤلف السرشف والشاشخ مغ أجل وضع السرشف في متشاول الجسيػر وذلظ
عغ شخيق وضع السرشف ميسا كانت شبيعتو عمى ذاكخة جياز الحاسػب السترل بذبكة
االنتخنت بحيث يدسح لجسيع األشخاص ميسا كان مكان وزمان تػاججىع باالشال ع عمى
السرشف ،ىحا ما تصمب وجػب حساية السرشف السشذػر الكتخونيا وذلظ عغ شخيق تشطيع
حقػق كال شخفا العالقة التعاقجية وىسا السؤلف والشاشخ.
ألجل ذلظ نصخح اإلشكالية التالية هل السذرع الجزائري وفق في تشغيسه لعقد الشذر
في عل التحديات الرقسية؟
وعميو سشحاول اإلجابة عمى ىحه اإلشكالية بإتبا ع السشيج التحميمي والسشيج الػصفي،
وىحا بدبب شبيعة الجراسة ،فسغ خالل استخجام السشيج التحميمي سشحاول تقري مػقف
السذخ ع الجدائخي مغ حساية أشخاف العالقة العقجية وىسا السؤلف والشاشخ بيشسا مغ خالل
السشيج الػصفي سشقػم بجراسة الطػاىخ في محيصيا القانػني والخخوج بتػصيات.
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وعمى ضػء ىحيغ السشيجيغ قدسشا الجراسة إلى قدسيغ:
_ تعخيف عقج الشذخ االلكتخوني وشخوشو
_ اآلثار الستختبة عقج الشذخ االلكتخوني
السبحث األول :ماهية عقد الشذر االلكتروني
لقج صاحب الثػرة الرشاعية تصػرات وتغيخات أصابت كل جػانب الحياة في السجتسع
مشيا الجانب القانػني الحي تع تصػيخ نطخياتو وأحكامو ليتالءم مع الطخوف التي خمقتيا
الثػرة ،ومغ أىع التصػرات التي عخفيا العرخ الحجيث ضيػر مرشفات ججيجة تجعى
السرشفات الخقسية وىي مرشفات مشذػرة في البيئة الخقسية ،لحا وجب تحجيج عقج الشذخ الحي
بسػجبو تشذخ وتػز ع السرشفات في الذبكة العشكبػتية لشقػم بعجىا بتحجيج شخوط عقج الشذخ
االلكتخوني.
السظمب األول  :تعريف عقد الشذر االلكتروني:
إن السؤلففف متففى انتيففى مففغ إنجففاز عسمففو األدبففي أو الفشففي كففان لففو الحففق فففي الترفخيح
بعسل الشدفخ مفغ ىفحا السرفشف بأيفة شخيقفة ولفأي شفكل كفان وىفحا مفا نرفت عميفو السفادة 72
مف ففغ األمف ففخ " 301/30يحف ففق لمسؤلف ففف اسف ففتغالل مرف ففشفو بف ففأي شف ففكل مف ففغ أشف ففكال االسف ففتغالل
والحرففػل عمففى عائففج مففالي مشففو" يتزففح مففغ نففز السففادة أن السذ فخ ع الج ادئففخي قففج ذكففخ عففجة
شخق الستغالل السرشف ولع يعخف عقج الشذخ االلكتخوني بسعشاه الجقيق ،وإنسا جاء بتعخيف
ع فام يدففخي عمففى عقففج الشذففخ التقميففجي وعقففج الشذففخ االلكتخونففي ،ولففحلظ تففخك السجففال مفتػحففا
الستيعاب ما سػف يدتجج في السدتقبل نتيجفة التقفجم التقشفي ،2لفحلظ فعمفى السؤلفف أن يختفار
بففيغ وضففع مرففشفو فففي متشففاول الجسيففػر باسففتخجام التقشيففات التقميجيففة أو عففغ شخيففق التقشيففات
الحجيثففة السففيسا تقشيففات الشذففخ االلكتخونففي ،فيففحا األخيففخ أصففبح يذففيج تصففػ ار متشاميففا ،ف فالػاقع
العسمي بحاجة إلى آلية ججيجة تدتجيب لمتصػرات التكشػلػجية التي بات يذيجىا العالع.
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إن نذخ السرشف الكتخونيا ضاىخة وعسمية مذتقة مباشخة عغ عسميات الخقسشة ،باعتبار
ىففحه األخيفخة كسرففجر معمػمففات متففاح عمففى وسففي تخفديغ تقميففجي تديففج مففغ إمكانيففة االسففتفادة
مشو مغ خالل تيديخ عسميات الػصػل واالشفال ع عميفو ،حيفث أصفبح باإلمكفان إجفخاء البحفث
واالستعالم داخفل الشرفػص الكاممفة لسرفادر السعمػمفات واالسفتعانة بسجسػعفات مفغ الفخواب
الفائقفة  hypertexteوالتفي تحيفل القفارب مباشفخة إلفى الشرفػص التفي يشبغفي اإلشفال ع عمييفا
إلى جانب إحالتو إلى السرادر الخارجية السختبصة بسػضػ ع بحثو.3
إن الشذخ اإللكتخوني ىف ف فػ نذ ف فخ السعمػمات التقميجي ف فة الػرقيف ف ف فة بػاسص ف فة تقشيفات ججي ف فجة
تدتخجم الحػاسيب و بخامج الشذخ اإللكتخوني في شباعة السعمػمات وتػزيعيا ونذخىا ،فيتسيد
الشذفخ االلكتخونفي بكفػن جسيفع مخاحمفو تففتع بػاسفصة الحاسفبات والػسفائ االلكتخونيفة بفجءا مففغ
عسمية الجسع والتخديغ ،ثفع إنتفاج الشدفخة األصفمية الكتخونيفا إلفى أن نرفل إلفى مخحمفة الشدفخ
والتػزيع عمى الػسائ االلكتخونية ،كاألقخاص الميدرية أو البث مغ خالل شبكات السعمػمات

4

ومففا يجففب مالحطتففو مففؤخ اخ ىففػ أن الشذففخ االلكتخونففي ىففػ فففي ت اديففج مدففتسخ ولالسقابففل
الشذخ السصبعي ىػ في تخاجع وىحا بدبب أن الشذخ االلكتخوني ال يحتاج إلى مكان ،ففالمجػء
إليو سيقزي عمى مذكمة ضيق السكان السخرز لسرادر السعمػمات التقميجيفة التفي تعفاني
مشيا السكتبات نط اخ لرغخ حجع الػسائ الحاسبة وعطع ما تحتػيو مغ معمػمات ،ضف إلى
ىففحا كمففو فإنففو فففي نفففذ الػقففت يسكففغ اسففتخجام السعمػمففات مففغ قبففل العجيففج فففي آن واحففج أيشسففا
كانػا وحيثسا وججوا فال أحج يشتطخ .
إن عقففج الشذففخ صففار ذا أىسيففة قرففػى لشذففخ الثقافففة عمففى نصففاق أوسففع ،خاصففة م ففع
ضيففػر التقشيففات الججيففجة التففي سففسحت بػجففػد شففخق ججيففجة لمتثبيففت السففادي لمسرففشفات أيففغ
تدسح بشقميا إلى الجسيػر بصخيقة غيخ مباشخة.5
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فتطيخ أىسية الشذخ االلكتخوني مفغ ضفخورة مػاكبفة االنفجفار السعخففي والحاجفة السمحفة
لستابعة ذلظ عغ شخيق ما يكتب عمى الػرق ،وىحا الجانب تزاعف بذكل كبيخ جفجا ،والفحي
يمدمو أماكغ واسعة وتكمفة كبيخة ،إذ البج مغ تػفيخ أنطسفة حاسفبات ورلصيفا ببعزفيا الفبعس
بذبكات محمية أو عالسية خاصة بعج انخفاض تكمفتيا وتصػىا تصػ ار رىيبا.
إن الشذ ففخ االلكتخون ففي ق ففارب ب ففيغ الش ففاس فاختر ففخ الدم ففان و السك ففان فأت ففاح التفاع ففل
والتحاور بيغ كل عشاصخ البذخ والتعخف عمى مختمفف الحزفارات األخفخى ،كسفا سفاعج عمفى
السحافطففة عمففى السرففادر الشففادرة والد فخيعة التمففف خاصففة السخصػشففات والكتففب ،وفففي خزففع
ىففحه التغي فخات تبشففت العجيففج مففغ السكتبففات تػضيففف تقشيففات السعمػمففات الججيففجة واالتجففاه مففغ
الذكل التقميجي إلى ما يعخف بالسكتبات االفتخاضية 6التي أساسيا السرشفات االلكتخونية.
السظمب الثاني  :شروط عقد الشذر االلكتروني
حتى يشذأ أي عقج صحيح البج مغ تػفخ شفخوط قانػنيفة ،حيفث تعفج أساسفية إلبفخام أي
عق ففج ،وم ففغ ث ففع ي ففؤدي انتفاؤى ففا إل ففى بص ففالن العق ففج ،فعم ففى ى ففحا األس ففاس ال يشعق ففج عق ففج الشذ ففخ
صحيحا إال بتػافخ ىحه الذخوط وىحا ما سشػضحو.
الفرع األول :التراضي :
إن التخاضي في عقج الشذخ ىػ التقاء إرادتيغ أو أكثخ إلحجاث آثار قانػنية معيشة ،ولع
يتزسغ قانػن حق السؤلف الجدائخي أحكام خاصة تتعمفق بتشطفيع الت اخضفي ففي عقفج الشذفخ ال
فففي القػاعففج الخاصففة بففو وال فففي القػاعففج العامففة الستعمقففة باسففتغالل الحففق السففادي لمسؤلففف ،لففحا
وجب الخجفػ ع إلفى القػاعفج العامفة التفي تفشطع الت اخضفي والسشرفػص عمييفا ففي القفانػن السفجني
الجدائخي.7
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ويع فج اإليجففاب كففامال مففغ خففالل اسففتيفائو لكففل العشاصففخ الخئيدففية لمعقففج الس فخاد إب اخمففو،
لحلظ جعل السذخ ع الجدائخي عقج الشذخ في حكع البصالن إذا لع يدتػف شخوشو السفحكػرة ففي
السادة  72مغ األمخ  30/30وىي:
_ نػ ع الحقػق التي تشازل عشيا السؤلف لمشاشخ وشابعيا االستئثاري أو غيخ االستئثاري.
_ شخيقة مكافأة السؤلف الستفق عمييا مع مخاعاة أحكام السادة  50مغ ىحا األمخ.
_ عجد الشدخ السحجدة في كل شبعة متفق عمييا.
_ مجة التشازل والشصاق اإلقميسي الستغالل السرشف.
_ الذكل السشاسب لمسرشف الحي يجب أن يدمسو السؤلف لمشاشخ قرج استشداخو.
_ اجففل تدففميع السرففشف إذا لففع يكففغ فففي حففػزة الشاشففخ عشففج إب فخام العقففج ،ومتففى تقففخر أن يدففمع
السؤلف مرشفو في وقت الحق.
_ تاريخ الذخو ع في نذخ السرشف وتػزيعو.
وتجفجر اإلشفارة إلفى أن السذفخ ع الج ادئفخي كسفا اعتسفج اسفتغالل السرفشف بفأي شفكل مفغ
أشففكال االس ففتغالل فإنففو ف ففي السففادة  57م ففغ االمففخ 30/30س ففسح بففإبخام العق ففج بػاسففصة تب ففادل
رسائل أو بخقيات تحجد الحقػق السادية الستشازل عشيا.
الفرع الثاني  :مهضهع عقد الشذر:
إن السؤلف في إشار عقج الشذخ يقػم بشقل حق االستغالل السادي لمسرفشف إلفى الغيفخ
" الشاشخ" عمى أن يقػم ىحا األخيخ بشقل السرشف إلفى الجسيفػر عفغ شخيفق نذفخه ،8وىكفحا ال
يقفػم عقففج الشذففخ إذا لففع يكففغ ىشففاك عسففال أدبيففا أو فشيفا قففج قففام بإبجاعففو مؤلففف مففا وجعمففو محففال
لعالقاتو التعاقجية مع الشاشخ.
فيجففب أن يتزففسغ عقففج الشذففخ التحجيففج الرفخيح لسحمففو ومزففسػنو والغففخض مشففو ،لففحلظ
نففز قففانػن حففق السؤلففف والحقففػق السجففاورة عمففى ضففخورة تحجيففج فففي عقففج التشففازل الصبيعففة
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والذففخوط االقترففادية لمحقففػق الستشففازل عشيففا ،وكففحا الذففكل الففحي يففتع بففو اسففتغالل السرففشف
ومففجة التشففازل عففغ ىففحه الحقففػق والشصففاق اإلقميسففي السففتغالل السرففشف ،وحتففى يسكففغ اعتبففار
السرشف قابال ألن يكػن محال لعقج الشذخ يجب أن يكػن قج افخغ في شكل مادي يطيخ مفغ
خاللو إلى الػجػد ،ويكػن معجا لمشذخ.
ويج ففب اإلش ففارة إل ففى أن السر ففشف األدب ففي أو الفش ففي ال يعش ففي الكت ففاب فقف ف  ،ب ففل يتع ففجاه
ليشرخف إلى كل إنتاج ذىشي كيفسا كانت شخيقة التعبيفخ عشفو فقفج يكفػن السرفشف األدبفي أو
الفشي نتيجة إبجا ع أصمي ،أو مرشفا مذتقا مغ األصل.
السبحث الثاني  :اآلثار السترتبة عن عقد الشذر االلكتروني
يعتبخ القانػن أىع وسيمة لحساية السرشفات التقميجية أو السرشفات السشذػرة في البيئة
الخقسية وكحا حقػق السؤلفيغ والشاشخيغ عمى حج سػاء ،فستى ابخم عقج الشذخ بيغ السؤلف
والشاشخ تختبت آثار قانػنية عمى كال شخفا العالقة التعاقجية وىحا ما سشبيشو.
السظمب األول  :التزامات طرفي عقد الشذر االلكتروني
يختب عقج الشذخ االلكتخوني الت ادمفات متقابمفة عمفى شخففي العالقفة أي كفل مفغ السؤلفف
والشاشخ.
الفرع األول :التزامات السؤلف:
ب ففالخجػ ع لشر ففػص األم ففخ  05/03وخاص ففة السف فػاد الستعمق ففة بعق ففج الشذ ففخ ،تتز ففح أى ففع
االلتدامات التي تقع عمى عاتق السؤلف اتجاه السترخف إلييع في حقفػق االسفتغالل ،فيتزفح
أنو يتختب في ذمة السؤلف التدامان رئيديان وىحا ما سشبيشو:
أوال :التزام السؤلف بتدميم السرشف االلكتروني:
يتع تدميع محفل عقفج الشذفخ االلكتخونفي ففي السيعفاد الستففق عميفو بفيغ السؤلفف والشاشفخ،
إذا لففع يكففغ السرففشف فففي حففػزة الشاشففخ عشففج اب فخام العقففج ،لففحا يشبغففي عمففى السؤلففف ان يزففع
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السرففشف تحففت ترففخف الشاشففخ فففي األجففل الستفففق عميففو متففى تقففخر أن يدففمع السؤلففف مرففشفو
في أجل الحق حدب السادة  87فقخة  6مغ األمخ .05/03
ويتزف ففح مف ففغ خف ففالل الػاقف ففع العسمف ففي لمشذف ففخ االلكتخونف ففي انف ففو ال يذف ففتخط تدف ففميع أصف ففل
السرشف ،بفل يكففي تدفميع ندفخة مصابقفة لوصفل ،ويكفػن زمفغ اسفتالم الشاشفخ لمسرفشف ىفػ
وقففت دخففػل السرففشف محففل الشذففخ البخيففج االلكتخونففي لمشاشففخ ،9وىففحا تجدففيجا لسففا جففاء بالسففادة
 62مفغ األمففخ  05/03أيففغ سففسح السذفخ ع بففإبخام العقففج عشففج الحاجفة بػاسففصة تبففادل رسففائل أو
بخقيات تحجد الحقػق السادية الستشازل عشيا.
ثانيا  :التزام السؤلف بزسان عدم التعرض الذخري وتعرض الغير:
يشبغي عمى السؤلف أن يزسغ لمشاشخ االلكتخوني الحقفػق الستشفازل عشيفا ،وان يدفاعجه
ويقففف إلففى جانبففو فففي كففل مففا مففغ شففأنو أن يحففػل دون انتفاعففو بحقػقففو مففغ جفخاء فعففل الغيففخ
حدب السادة  67مغ األمخ .05/03
إذ يمتففدم السؤلففف بزففسان السسارسففة اليادئففة لمحقففػق الستشففازل عشيففا لمشاشففخ بزففسان أي
تعففخض شخرففي ولعففجم القيففام بففأي عسففل مففغ شففأنو تعصيففل اسففتغالل السرففشف ومففغ شففأنو
اإلضخار بالشاشخ الستعاقفج معفو ،كفأن يتعاقفج عمفى ذات السرفشف مفع ناشفخ آخفخ دون إعالمفو
بالتعاقففج الالحففق ،فسففغ حففق الشاشففخ األول فففي مثففل ىففحه الحالففة رفففع دعففػى ضففج السؤلففف عمففى
أساس السدؤولية العقجية ومصالبة السؤلف بالتعػيس.10
الفرع الثاني :التزامات الشاشر:
بسا أن عقج الشذخ السبخم بيغ مؤلف السرشف والشاشخ يعتبخ في الػاقع العسمي مغ أىفع
الػسائل السصخوحة لشذخ السرشف ،فسفغ السشصقفي أن تكفػن ىشفاك الت ادمفات تقفع عمفى الشاشفخ
بد ففبب عق ففج الشذ ففخ ،وس ففشبيغ فيس ففا يم ففي الت ادم ففات الشاش ففخ االلكتخون ففي بد ففبب نذ ففخ السر ففشف
الكتخونيا.
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أوال :التزام الشاشر االلكتروني بشذر السرشف االلكتروني واإلعالن عشه بالهسائل السشاسبة:
يمتدم الشاشخ االلكتخوني بشذخ السرشف االلكتخوني حدب ما تع االتفاق عميو ففي عقفج
الشذخ االلكتخوني ولالصخيقة السبيشة في العقفج ،ويكفػن تشفيفح الشاشفخ االلكتخونفي اللت ادمفو بشذفخ
السرففشف االلكتخونففي فففي السػعففج الستفففق عميففو فففي العقففج ،وليففحا يحففق لمسؤلففف أن يفدففخ عقففج
الشذخ شبقا لمسادة  97مغ األمخ  05/03دون السداس بالتعػيزات عقب إنحار دون جفجوى
عشجما ال تػضع ندخ السرشف تحت ترخف الجسيػر وفقا لمسػاصففات وففي اآلجفال السقفخرة
في العقج.
كسا يتع االلت ادم باإلعالن عفغ السرفشف االلكتخونفي ،ويقرفج بفاإلعالن عفغ السرفشف
ىػ التعخيفف بالسرفشف وشبيعتفو وخرائرفو ونذفخ ىفحه السعخففة لمكاففة بغفخض تدفػيق وليفع
ىحا السرشف ،ويعج االلتدام باإلعالن عغ السرشف االلكتخونفي التفدام ضفخوري وذلفظ لغفخض
التعخيففف بالسرففشف ،فعمففى الشاشففخ االلكتخونففي اإلعففالن والجعايففة عففغ السرففشف االلكتخونففي
بكافة الػسائل الفعالة والكافية التي تداعج عمى تخويج أو استغالل السرشف االلكتخوني عبفخ
الػسائل االلكتخونية.
ثانيا  :التزام الشاشر االلكتروني باحترام الحقهق األدبية لمسؤلف:
إن حففق السؤلففف فففي ندففبة السرففشف االلكتخونففي إليففو يعشففي حقففو بففأن يحسففل السرففشف
االلكتخون ففي ال ففحي ضي ففخ لمػج ففػد اس ففسو ،ويعتب ففخ ى ففحا الح ففق م ففغ الحق ففػق السعشػي ففة الخاص ففة
بففالسؤلف وحففجه والتففي ال يجففػز التشففازل عشيففا لمغيففخ ،لففحلظ عمففى الشاشففخ االلكتخونففي ان يمتففدم
بففحكخ اسففع السؤلففف عمففى مرففشفو االلكتخونففي واسففع عائمتففو ومؤىالتففو العمسيففة وخب اختففو العسميففة
والسشاصب اإلدارية والجامعية والجفػائد ،واألوسفسة الفخخيفة التفي ناليفا ،إن أراد السؤلفف ذكخىفا
فففي السرففشف ،وال يقففف االمففخ عشففج حففج وضففع اسففع السؤلففف ولقبففو ومؤىالتففو عمففى السرففشف
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االلكتخوني عشج الشذخ وإنسا يستج كحلظ إلى كافة اإلعالنات التي يقػم بيفا الشاشفخ االلكتخونفي
عمى السرشف.11
ثالثا :التزام الشاشر االلكتروني باحترام حق السؤلف في سحب السرشف االلكتروني
أو تعديمه:
إن مغ حقػق السؤلف األدبية التي يمتدم الشاشخ االلكتخوني باحتخاميا ىي حفق السؤلفف
في سحب مرشفو االلكتخوني مغ التفجاول وحفق السؤلفف ففي تعفجيل مرفشفو ،إال أنفو ال يسكفغ
لمشاش ففخ أن ي ففجخل تع ففجيالت عم ففى السر ففشف بتر ففحيح أو إض ففافة أو ح ففحف إال بسػافق ففة م ففغ
السؤلف وىػ ما أشارت إليو السادة  90مغ األمخ .05/03
رابعا :التزامات الشاشر االلكتروني بدفع السقابل السالي:
يمتففدم الشاشففخ االلكتخونففي بففجفع السقابففل السففالي إلففى السؤلففف وىففحا االلت فدام مقابففل الت فدام
السؤلف بالتشازل إلى الشاشفخ االلكتخونفي ،12فيفػ ففي حقيقفة األمفخ ييفجف مفغ وراء عقفج الشذفخ
الحر ففػل عم ففى عائ ففج م ففالي كتع ففػيس عس ففا بحل ففو م ففغ جي ففج فك ففخي وذىش ففي ف ففي س ففبيل إخف فخاج
السرشف في شكمو الشيائي.
فبتشففازل السؤلففف ع فغ حففق االسففتغالل السففالي لمسرففشف إلففى الشاشففخ ،تشذففأ مقابففل ذلففظ
حقػقا مالية ىحه ما ىي إال نتيجة إلدراج العالقة العقجية ضسغ العقفػد السمدمفة لمجفانبيغ التفي
تشذأ في ذمفة الشاشفخ الت ادمفا بفجفع مكاففأة ماليفة مشاسفبة لمسؤلفف نطيفخ التشفازل يكفػن ففي شفكل
مبمف مفالي يحفجد كأصفل بشدففبة مفغ األرلفاح الشاتجفة عفغ بيففع ندفخ السرفشف واسفتثشاءا تحجيففج
ىحا السبم بصخيقة جدافية.13
وعمفى ىففحا األسففاس يجففب عمفى الشاشففخ أن يفػافي السؤلففف بكفل السعمػمففات الالزمففة عففغ
حالة تشفيح العقج ،والسيسا بذأن الذخوط السالية ،إذا كانت السكافأة السدتحقة لمسؤلف محدػلة
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بالتشاسب مع إيخادات مبيعات ندخ السرشف إضافة إلى إرسال مخة في الدشة كذفا عغ تقجيع
الحدابات.14
السظمب الثاني :الحساية السقررة لمسرشف السشذهر رقسيا:
إن إب فخام عقففج نذففخ الكتخونففي ال يعشففي أن الرففمة انقصعففت بففيغ السؤلففف وابجاعففو ،وان
الشاشففخ االلكتخونففي يدففتصيع أن يترففخف فففي اإلبففجا ع األدبففي ،بففل إن السؤلففف مففازال مختبصففا
بسرشفو ال يشفرل عشفو كفػن عالقفة األبفػة بفيغ السؤلفف والسرفشف ال يسكفغ أن تشقصفع ،فسفغ
ىحا الباب فيػ يدتصيع عفغ شخيفق ىفحا الحفق أن يفجافع عفغ مرفشفو ويرفج جسيفع السحفاوالت
التي مغ شأنيا أن تذػىو أو تحخفو.
ألجل ذلظ وفخ السذخ ع الجدائخي لمسؤلف أو صاحب الحقفػق األدوات القانػنيفة الالزمفة
لففجفع االعتففجاءات الساسففة بحقػقففو ،وكففحا الحرففػل عمففى تعففػيس عففادل ج فخاء الزففخر الففحي
أصففابو ،والجففجيخ بالسالحطففة أن ىففحه االعتففجاءات قففج تبم ف حففجا مففغ الخصففػرة تجعففل الشاشففخ
عخضة لمسداءلة الجدائية بجعػى التقميج ،فالخصأ السكػن ليحه الجشحفة يكتدفي شبيعفة مددوجفة
مجنية وجدائية في آن واحج.15
الفرع األول :الدعهى السدنية :
ند ففتشتج عشاص ففخ السد ففؤولية م ففغ الس ففادة  143م ففغ األم ففخ  " 05/03تك ففػن ال ففجعػى
القزائية لتعػيس الزخر الشاتج عغ االسفتغالل غيفخ السفخخز بفو لسرفشف السؤلفف واألداء
لسالظ الحقػق السجاورة مغ اختراص القزاء السجني" .
وعميو فإن الذخز الحي تتػافخ فيو الرفة القانػنيفة لخففع الفجعػى السجنيفة ىفػ السؤلفف
الذففخز الصبيعففي الففحي قففام بإبففجا ع السرففشف أو ورثتففو ،كسففا أجففاز القففانػن لمففجيػان الففػششي
لحقػق السؤلف والحقػق السجاورة رفع دعػى أمام القزفاء ،حيفث تفؤول لفو ميسفة الدفيخ عمفى
حساية السرمحة األدبية والسالية لمسؤلفيغ السشزسيغ إليو أو ورثتيع ،وىكحا يتستفع ىفؤالء بحفق
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الترففجي لكففل اعتففجاء مسففارس مففغ شففخف الشاشففخ عمففى حقففػق السؤلففف والسصالبففة بالتعػيزففات
نتيجة الزخر الحي يريب حقػق السؤلف السعشػية والسالية .
عمى العسفػم يجفب لسباشفخة الفجعػى السجنيفة أن تتفػافخ العشاصفخ اآلتيفة  :خصفأ  ،ضفخر
وعالقة سببية بيشيسا .
أوال  :الخظأ :
فيففػ تففخك مففا يجففب فعمففو أو فعففل مففا يجففب اإلمدففاك عشففو ،فيقتففخب معشففاه ىففحا لقيففام
السدففؤولية التقرففيخية أو العقجيففة ،فففاألولى مشاليففا فففي االعتففجاء عمففى حقففػق السؤلففف مففغ قبففل
غيففخ ال تخلصففو بففالسؤلف أي عالقففة عقجيففة عمففى مدففتػى مػض فػ ع الش فدا ع ،أمففا الخصففأ العقففجي
فيطيخ ففي عالقفة السؤلفف والستشفازل إلفييع عفغ حقفػق االسفتغالل أو السفخخز ليفع باسفتغالل
الحق أو السرشف.
يق ف ففاس الخص ف ففأ بسعيفف ففار مػض ف ففػعي اس ف ففتشادا إل ف ففى معي ف ففار الخجف ف ففل الع ف ففادي ال بسعيف ف ففار
شخري ،16وإن كان جانب مغ الفقو يشطخ إلى الخصأ بشطخة مجخدة عفغ الطفخوف الذخرفية
لسختكففب الخصففأ حيففث لففع يشطففخ إليففو بشط فخة ذاتيففة بسعيففار شخرففي بيففج أنففو أضففاف إلففى ىففحا
السعيار السػضػعي ضخورة األخح بعيغ االعتبار الطخوف الخارجية السحيصة بسختكب الخصفأ
مغ زمان ومكان.17
ويعج الخصأ العقجي الخكغ األساسي لقيام مدؤولية الشاشخ العقجية ،ويتسثل خصأ الشاشفخ
العقجي إما في امتشا ع ىحا األخيخ عغ تشفيفح االلت ادمفات العقجيفة اتجفاه السؤلفف أو التفأخيخ ففي
تشفيفففحىا ،كف ففأن يقف ففػم الشاشف ففخ بشذف ففخ السرف ففشف أو يتف ففأخخ فف ففي نذ ف فخه متجف ففاو از فف ففي ذلف ففظ السف ففجة
السعقػلة.18
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والجففجيخ بالسالحطففة أن لخصففأ الشاشففخ صففػرتان ،إمففا خصففأ إيجففابي كففأن يقففػم الشاشففخ
بتعففجيل أو تكييففف أو تذففػيو السرففشف دون أخففح السػافقففة مففغ السؤلففف ،أو خصففأ سففمبي كففأن
يستشع الشاشخ عغ شباعة السرشف.19
ثانيا :الزرر :
لقج مشح السذخ ع الجدائخي لكل مؤلف إذا كفان ضفحية اسفتعسال غيفخ مفخخز بفو لخففع
دعػى مجنية بصمب التعػيس عغ الزخر الشاجع نتيجة اسفتعسال غيفخ مذفخو ع لسرفشفو ،كفأن
يقففػم الشاشففخ الستعاقففج بإلحففاق الزففخر بحقففػق السؤلففف مففغ خففالل اسففتعسال السرففشف خففارج
الحففجود الستفففق عمييففا فففي العقففج أو اسففتغاللو بففجون الحرففػل عمففى تففخخيز مففغ السؤلففف أو
خارج االستثشاءات والحجود الػاردة عمى الحقػق السالية لمسؤلفف السقفخرة قانػنفا ،ومفغ ثفع يكفػن
الشاشخ ممدما اتجاه السؤلف بأن يجفع لو تعػيزا نتيجة الزخر الفحي أصفابو جفخاء االسفتعسال
غيخ السذخو ع لسرشفو.20
ثالثا:عالقة سببية :
ال يكفي تػافخ خصأ الشاشخ الستعاقفج والزفخر السفادي أو األدبفي الفحي أصفاب السؤلفف
حتفى تقففػم مدففؤولية الشاشففخ العقجيففة ،بففل البففج أن يكففػن ىففحا الزففخر ناجسففا عففغ خصففأ الشاشففخ
ومختبصا بو بػاسصة العالقة الدببية.21
رابعا :التعهيض :
ىففػ أثففخ مففغ آثففار قيففام السدففؤولية ويخزففع تقففجيخه لقاضففي السػض فػ ع ،إن حففق شمففب
التعػيس يشتقل إلى ورثة السؤلف بػصفيع دائشيغ بالحق السالي سػاء شالب مػرثيع" السؤلف"
حال حياتو بيحا الحق أو لع يصالب بو ،ىفحا عفغ الزفخر السفادي ،أمفا الزفخر السعشفػي الفحي
أصاب مػرثيع فال يجػز ليع السصالبة بالتعػيس عشو إذا لع يقع بحلظ السؤلف حال حياتو.22
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الفرع الثاني :التدابير التحفغية :
تذكل اإلجخاءات التحفطية وسيمة فعالة لسػاجية االنتياكات الػاقعة عمى حق السؤلف،
وىففحا لتسيدىففا بالدففخعة والبدففاشة ،لففحلظ نففز السذفخ ع الج ادئففخي عمففى مجسػعففة مففغ اإلجفخاءات
التحفطية يسكفغ لمسؤلفف أن يمجفأ إلييفا وذلفظ لػقفف نذفخ السرفشف ومشفع التعفجي عمفى حقػقفو
وذلظ بالحجد عمييف ففا وعمى السػاد التي تدتخجم لشذخىا .
ألجف ففل ذلف ففظ نف ففز السذ ف فخ ع الج ادئف ففخي فف ففي الس ف فػاد 146و  147و  148و  149عمف ففى
مجسػعففة مففغ اإلجفخاءات التحفطيففة اليففجف مشيففا الحفففاف عمففى حففق السؤلففف مففغ اسففتسخار فعففل
التعجي او خػفا مغ ضيا ع األدلة الستعمقة بفعل التعجي ،إذ أعصفى لسالفظ الحفق الستزفخر أو
مغ يسثمو حق تقجيع شمب لخئيذ السحكسة السخترة قزائيا مغ أجل :
ف ف إيقففاف كففل عسميففة صففشع جاريففة تخمففي إلففى االستشدففاخ غيففخ السذففخو ع أو لففوداء السحسففي أو
تدػيق دعائع مرشػعة بسا يخالف حقػق السؤلفيغ و الحقػق السجاورة .
ف القيفام ولفػ خفارج األوقفات القانػنيفة بحجفد واإليفخادات الستػلفجة مفغ االسفتغالل غيفخ السذفخو ع

لمسرشفات واآلداءات.
ف حجد كل عتاد استخجم أساسا لرشع الجعائع السقمجة .
يسكغ رئيذ الجية القزائية السخترة أن يأمخ بتأسيذ كفالة مفغ قبفل السفجعى 23وىفحا حتفى
ال يكػن الحجد تعدفيا عمى الشاشخ ،إذ أن أداء الكفالة مغ السؤلف مغ شأنيا تحقيق نػ ع مغ
التػازن بيغ مرمحة السؤلف الحي صجر أمخ الحجد لسرمحتو والشاشخ السحجػز عميو.24
كسففا يسكففغ لوع فػان السحمفففػن التففابعػن لمففجيػان الففػششي لحقففػق السؤلففف و الحقففػق السجففاورة
القيام برفة تحفطية بحجد ندخ دعائع السرشفات أو اآلداءات السقّمجة شخيصة وضفعيا تحفت
حخاسة الجيػان .
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ويخصفخ ففػ ار رئفيذ الجيفة القزففائية السخترفة بشفاء عمفى محزففخ مفؤرخ و مػقفع قانػنفا يثبففت
الشدخ السقمجة السحجػزة.
تفرففل الجيففة القزففائية فففي شمففب الحجف ف فد التحفطففي خ ف فالل ثالثففة  )3أيففام عمففى األكثففخ مففغ
تاريخ إخصارىا.25
الفرع الثالث :الحساية الجشائية :
إذا كففان الشذففخ االلكتخونففي قففج سففيل مففغ نذففخ السرففشفات وحففخر الجسيففع مففغ ىففاجذ
السدافة والحجود الجغخافية ،إال ان وجييفا اآلخفخ الزال مشبفع خفػف وقمفق السجتسعفات البذفخية
والسشطػمففات التذ فخيعية وىففحا بدففبب السخففاشخ التففي نجسففت عففغ ىففحا االبتكففار ،ذلففظ أنففو وجففج
العجيففج مففغ السجففخميغ فففي السرففشفات السشذففػرة بالبيئففة الخقسيففة مدففخحا مالئسففا الرتكففاب بعففس
الجفخائع ألجفل ذلفظ دعفع السذفخ ع الج ادئففخي قفانػن حقفػق السؤلفف و الحقفػق السجفاورة بجفداءات
ردعية عمى كل مغ يقجم عمى أفعال تعج خخقا لحقػق السؤلف وأصحاب الحقػق السجاورة.
إن أساس الجعػى الجدائية لحساية حقػق السؤلف في عقج الشذخ السخفػعة ضج الشاشخ
الستعاقج تخمي إلفى درء كفل اعتفجاء صفادر مفغ ىفحا األخيفخ مفغ شفأنو أن ييفجد حقفػق السؤلفف
السعشػية والسالية نتيجة تشازل السؤلف لمشاشخ عغ حق االستغالل السالي لسرشفو بسػجب عقج
الشذخ.26
_ جخيسة التقميج :إن السذخ ع الج ادئخي لع يقع بتعخيف جخيسة التقميفج ،ولكفغ حدفب السفادة
 151يعج مختكبا لجخيسة التقميج كل مغ يقػم باألعسال اآلتية :
ف الكذف غيخ السذخو ع لمسرشف أو السداس بدالمة مرشف أو أداء لفشان مؤد أو عازف ،
ف استشداخ مرشف أو أداء بأي أسمػب مغ األساليب في شكل ندخ مقمجة،
ف استيخاد أو ترجيخ ندخ مقمجة مغ مرشف أو أداء،
ف بيع ندخ مقمجة لسرشف أو أداء،
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ف تأجيخ أو وضع رىغ التجاول لشدخ مقمجة لسرشف أو أداء.
كسا يعج مختكبا لجشحة التقميج كل مغ يشتيظ الحقػق السحسية بسػجب ىحا األمخ فيبمف
السر ف ففشف أو األداء عف ف فغ شخي ف ففق التسثي ف ففل أو األداء العمش ف ففي ،أو الب ف ففث اإلذاع ف ففي الد ف ففسعي أو
الدسعي البرخي ،أو التػزيع بػاسصة الكبل أو بأية وسيمة نقفل أخفخى إلشفارات تحسفل أصفػاتا
أو صػ ار وأصػاتا أو بأي مشطػمة معالجة معمػماتية .
وجخيسفة التقميففج تتكففػن مفغ ركشففيغ أساسففييغ أوليفا الففخكغ السفادي و يتحقفق بػقفػ ع التقميففج
فعففال وذلففظ بقيففام السعتففجي بارتكففاب فعففل جخمففو القففانػن فيسففا يتعمففق بحقففػق السؤلففف الساليففة
واألدبية وثانييا الفخكغ السعشفػي وىفػ الجانفب الذخرفي او الشفدفي لمجخيسفة ،فالبفج أن تختكفب
الجخيسة بإرادة فاعميا وتختب بو ارتباشا معشػيا وأدبيا .
يتصمف ففب القف ففانػن فف ففي ىف ففحه الج ف فخائع قرف ففجا جشائي ف فا خاص ففا ى ففػ ني ففة اإلض ف فخار بف ففالسؤلف
واالعتجاء عمى حقػقو التي كفميفا القفانػن ،وذلفظ إلفى جانفب القرفج الجشفائي العفام وىفػ إدراك
الستيع وعمسو بسا يختكبو.27
ولخد ع السجخميغ وحساية حقػق السمكيفة الفكخيفة مفغ االعتفجاءات الرفارخة التفي شالتيفا
نففز السذ فخ ع عمففى عقػلففات أصففمية وأخففخى تكسيميففة فاألصففمية يففتع الحكففع بي فا بسجففخد ت فػافخ
الخكشيغ السادي والسعشػي بجخيسة التقميفج ومشيفا مفا ىفػ تكسيمفي يتسثفل ففي التفجابيخ التفي يقرفج
مشيا عادة تسكيغ الذخز الستزخر مفغ الحرفػل عمفى تعفػيس عفادل وكفاف وإعفادة الحفال
إلى ما كان عميو قبل االعتجاء.
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خاتسة:
عقففج الشذففخ االلكتخونففي يعففج مففغ العقففػد السبخمففة عففغ بعففج ،يستففاز بالحجاثففة شففأنو شففأن
العقفػد االلكتخونيففة التفي رافقففت ففي ضيػرىففا التصففػر الحاصفل فففي السجفال السعمػمففاتي والسففيسا
ضيػر وتصػر شبكة االنتخنت ،وتدايج االعتساد عمييفا ففي انجفاز الكثيفخ مفغ التعفامالت ،فكفان
مففغ نتففاج تصففػر ىففحه الذففبكة عقففج الشذففخ االلكتخونففي الففحي يخزففع فففي تشطففيع أحكامففو إلففى
الشطخيففة العامففة لمعقففج ،ويختمففف عففغ العقففج التقميففجي فففي الػسففيمة التففي يففتع مففغ خالليففا إب اخمففو،
حيففث تعففج الػسففائ االلكتخونيففة مثففل الحاسففػب إلففى جانففب الذففبكة العشكبػتيففة دو ار ميسففا فففي
تشفيح العقج السبخم.
إن السذف فخ ع الج ادئ ففخي بسػجف ففب األم ففخ  05/03نط ففع أحكف ففام الشذ ففخ بر فففة عامف ففة دون
التصففخق إلففى الشذففخ االلكتخونففي ،إال أنففو كففان عمففى السذفخ ع أن يتشففاول عقففج الشذففخ االلكتخونففي
بأحك ففام مشف ففخدة ،خاص ففة وأن أغمبي ففة الس ففؤلفيغ يفز ففمػن المج ففػء إل ففى الشذ ففخ االلكتخون ففي وى ففحا
لسػاكبفة التصفػر التكشػلففػجي ،ذلفظ أن التقشيفات الحجيثففة كميفا تعتسفج عمففى االنتخنفت الفحي يفػفخ
الد ففخعة والػق ففت وال اخح ففة ،إال أن ففو رغ ففع إيجابي ففات التص ففػر التكشػل ففػجي إالّ أن حق ففػق السمكي ففة
الفكخيففة عخفففت أخصففخ السذففاكل بدففبب اتدففا ع رقعففة الشذففخ االلكتخونففي ،ذلففظ انففو مففغ الرففعب
ضسان حساية حق السؤلف والشاشخ أمام تدايج القخصشة والشدخ غيخ القانػني.
إن عق ففج الشذ ففخ االلكتخون ففي ى ففػ نت ففاج لس ففا اف ففخزه التص ففػر التكشػل ففػجي وعمي ففو فإن ففو م ففغ
السشصففق أن يتساشففى القففانػن مففع مدففتججات العرففخ خاصففة وأن الذففبكة العشكبػتيففة نففتج عشيففا
الكثيففخ مففغ السرففصمحات والسفففاىيع الججيففجة ،لففحا البففج مففغ صففياغة تذ فخيعية تذففسل مففا أفخزتففو
التكشػلػجيا الحجيثة ألجل ذلظ نػصي بسا يمي:
_ تشطيع قانػن حق السؤلف والحقػق السجاورة بسا يتساشى مع مدتججات العرخ.
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_ تشط ففيع العالق ففة ب ففيغ السؤل ففف والشاش ففخ االلكتخون ففي بأحك ففام خاص ففة م ففادام الع ففالع كم ففو
أصبح يختب بذكل رسسي باالنتخنت.
_ إضففافة مففادة تحففجد السقابففل السففالي برفففة واضففحة فففي عقففج الشذففخ االلكتخونففي والففحي
يختمف تساما عغ الشذخ التقميجي.
_ وضففع قػاعففج قانػنيففة صففارمة لسالحقففة السعتففجيغ خاصففة االعتففجاءات التففي تقففع عمففى
السرشفات في البيئة الخقسية.
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