
  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية                           
  حث العلمي ـوزارة التعليم العايل و الب                      
  ضر  بسـكرة  ـجامـعة حمـمد خي                       
   كلية احلقـوق و العلوم السـياسية                       

  
  

  
          
  مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف قانون األعمال            

  
  

  : حتت إشــراف                               :الطــالبتقدمي 
  خبوش مصطفى/ حسونة عبد الغين                                د

   
  :جلنة املناقشــة

  مقررا                ....................: الدكتور 
  رئيسا   ....................               :الدكتور
  مناقشا : ...................               الدكتور 
  مناقشا  : ...................              الدكتور 

  
  

  2008 -2007السنة اجلامعية                    



  ـداء ـإهـ

  .الغزير  أمي  إىل التي ضحت من أجلي  بالكثري ، إىل ذات القلب الكبري و نبع احلنان

  .إىل الغائب احلاضر ، الغائب جبسده ،احلاضر بروحه أبي 

  .إخوتي و أخوتي   كل  إىل

  .إىل كل أزواج وزوجات إخوتي و أخواتي 

  .إىل الشموع املضيئة و همسات الرباءة ، أبناء و بنات إخوتي و أخواتي 

  .الدرب  و رفاق إىل كل أصدقاء العمر 

  .إىل كل من  ينتظر جناحي 

  . أهدي هذا العمل 

  

  



  

  شكر و عرفان 

  .أول من أشكر صاحب املنة و النعمة سبحانه و تعاىل الذي وفقني الجناز هذا العمل 

لعمـل اعلى حسن إشرافه علـى هـذا  كما أتقدم جبزيل الشكر إىل األستاذ املشرف الدكتور خبوش مصطفى
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  مقدمة

بالتفكري و البحث اإلبداعي يف خمتلف العلوم و  يرتبط ارتباطا و ثيقا  احلضاري لألمم و التطور تقدمالإن  

عـن التجديـد و     أن تستغين يف أي مكان جتماعيةية أو اقتصادي تنمية األ ذلك أنه ال ميكن ،اآلداب و الفنون 

صـوهتا و   على أن تعلي أمة ستكون هي األقدر  يف أي فإذا ما كان هناك مفكرين ومبدعني و علماء   بتكاراال

إال بوجود أنظمة إبداعاهتم  تطوير  منهلؤالء املفكرين و املبدعني   و ال ميكن،   الدويل تمعاجملتفرض وجودها يف 

  هذه األخـرية  شأن توفري أنه من حيث ،ملالئم للمبدعني و أصحاب احلقوق قانونية تضمن محايتها و توفر املناخ ا

تطورات ، مما يعين اإلطالع على آخر ال مبتكاراهتاو  مإبداعاهتللمعلومات عن يف النشر السريع والواسع  املسامهة

االنطالق منها حنو مزيد مـن  أدت إىل هذه االبتكارات و البحث والتطوير اليت  جتاهاتإالتقنية احلاصلة ومواكبة 

إضافة إىل أن و املال  تا يعين ذلك من توفري للجهد والوقبكل معملية متصلة و اإلبداعواإلبداع باعتبار  رالتطوي

  . والتجديد كفيل بتشجيع اآلخرين على اإلبداع للمبدعنيتوفري احلماية 

ينصب موضـوعها  اليت و فكرة  امللكية الفكرية  على او تستند األعمال اإلبداعية و االبتكارية يف محايته

إىل مجيـع   امللكية الفكرية ينصرف مضمون وعلى هذا األساس فإن، ادية على احلقوق الذهنية أو احلقوق غري امل

مبا فيها االختراعات يف مجيع مناحي احلياة و الرسوم و النماذج الصناعية و العالمـات علـى   األعمال اإلبداعية 

و ة أيا كانت طريقة فنيخمتلف أنواعها و األمساء  و العناوين التجارية ، كما ينصرف أيضا إىل األعمال األدبية و ال

  . )1( اشكل التعبري عنه

                                                 
عمان ، دار الثقافة للنشر و التوزيع  ،  ،الطبعة األوىل ، شرح التشريعات الصناعية و التجاريةانظر صالح زين الدين ، ) 1( 

  . 15، ص  2003



 ب 
 

يثة نسـبيا  تعد فكرة امللكية الفكرية حدعلى خالف فكرة امللكية املادية اليت عرفت منذ عهود بعيدة ، و 

تاريخ صدور أول تشريع حلقوق املؤلف يف  1709إىل القرن السابع عشر و بالضبط سنة   ها تعود جذور حيث

  )1(. بريطانيا 

هتماما متباينا يف ما بني الدول حبسب وضعية و حالة كل دولـة ،  ابعد ذلك ذه احلقوق ه عرفت قدو 

هتمامـا  اولقد كان التباين واضحا و بشكل أساسي بني الدول املتقدمة و الدول النامية ، حيث عرفـت األوىل  

 هذه  فقد كانت استجابتها حلماية ، أما الدول النامية اخل...متزايدا نتيجة وعيها بأمهيتها االقتصادية و االجتماعية 

و هو ما جيعل هذه احلقـوق  و ذلك نتيجة للظروف الصعبة و السيئة اليت تعاين منها يف جمملها  احلقوق متواضعة،

  . تندرج يف آخر سلم اهتماماهتا  و أولوياهتا 

سبيا خاصـة و أهنـا   ن اة حديثكان اهتمامها حبقوق امللكية الفكري و اجلزائر باعتبارها من الدول النامية

 62أين استمر تطبيق القوانني الفرنسية مبوجب القانون رقم  1962حتت االحتالل الفرنسي لغاية   اقعةكانت و

ما عدا ما تعارض مع السـيادة   قى على العمل بالقوانني الفرنسيةالذي أب 1962ديسمرب  31املؤرخ يف  157-

نسية اخلاصة باحلقوق الفكرية على ما قد يثور مـن مسـائل و   ، و بالتبعية يفترض تطبيق النصوص الفرالوطنية 

  .إشكاالت متس هذا املوضوع 

و رغم كل هذه الظروف مل يقف املشرع اجلزائري عند هذا احلد بل حاول و بشكل تدرجيي و ضـع    

التشريعات  ، وتتنوع هذه ذات الصلة مبوضوع حقوق امللكية الفكرية جمموعة من التشريعات و اآلليات القانونية 

، كما تتدرج ما و اآلليات  بني ما يتعلق  باألعمال األدبية و الفنية و منها ما يتعلق باألعمال الصناعية و التجارية 

                                                 
   ).2007/ 14/03(  تاريخ االطالع ، www.kutab.org  ) قراءة تارخيية للملكية الفكرية(،  الكعيب مرياانظر  )1( 
  

    



 ج 
 

بتتويج هذه التشريعات بنصوص دستورية  املؤسس الدستوري و قد قام  ،و حىت القرارات بني األوامر و املراسيم 

    . )1( احلقوق و احلرياتب املتعلق بابالذلك يف و األعمال ضمان احلماية هلذه  تكرس

الضمانات عتبار ا إمكانيةو املتعلقة بامللكية الفكرية لنا أن نتساءل حول التشريعات املختلفة  انطالقا منو 

   ال ؟ ، أم اإلبداعيـة  مألعماهلاية الالزمة للمبدعني و حتقيق احلمتتمتع بالقدرة على وضعها املشرع  التشريعية اليت

و الƔ وȑعها املشرț ة بامللكية الفكرية ميكȸ اعتبار التدابري املوȑوعية و اɋجرائية املتعلق Ƚل بعبارة أخرى و

 ɃزماجلزائرɎاحلماية ال Ȩعمال  ةكفيلة بتحقيɊبداعية لɋا ƙللمبدع Ý  .  

  :  جنملها يف ما يلي الفرعية و اليت  هذه اإلشكالية جمموعة من التساؤالت وتتفرع عن

  . عترف هلا املشرع باحلماية ؟اليت إ امللكية الفكرية ما هي مواضيع -1

  .؟  احلمايةو عترافحىت حتظى باإلع امللكية الفكرية يضاما هي الشروط الواجب توفرها يف مو -2

 .عتراف باحلماية للحقوق الفكرية ؟ لنتائج و اآلثار املترتبة على اإلما هي ا -3

  . لفة مبهمة احلماية  ؟ما هي األجهزة املك -4

هل عاجل التشريع املتعلق بامللكية الفكرية مجيع اجلوانب املوضوعية و اإلجرائية أم أنه أحال عـدد منـها إىل   -5

  .القواعد العامة ؟

  

  

                                                 
  .  1996من التعديل الدستوري  38انظر املادة ) 1( 
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  تتسم هذه الدراسة بأمهية نظرية و أخرى عملية  :ƵǕية الدراسة 

نب موضوع امللكية الفكرية الـيت   و اإلملام جبوا ةاإلحاط يفاسة تتلخص األمهية النظرية هلذه الدر :األƵية النȚرية 

ذلك أن Û  إبراز األطر القانونية املنظمة ملوضوع امللكية الفكرية يف اجلزائر  واملشرع اجلزائري باحلماية  اعترف هلا

وما تفرضه هذه األخرية ، إىل املنظمة العاملية للتجارة  اإلنضماميف وقت تستعد فيه اجلزائر إىل  تأيت الدراسة  هذه

، ومن بني هذه الشـروط و املتطلبـات   نضمام إليها توفرها يف الدولة الراغبة يف اإل من شروط و متطلبات يتعني

        نضـمام مـع مـا تقتضـيه    الفكرية يف الدولة الراغبـة يف اإل ضرورة مواكبة املنظومة التشريعية املتعلقة بامللكية 

تفاقيات املنظمة إ  و اليت تعد من بني أهم)  فكرية قية اجلوانب التجارية املتعلقة بامللكية التفاإ" ( تريبس " تفاقية إ

ألجـنيب  اكما تأيت هذه الدراسة يف وقت تعمل فيه اجلزائر بشكل حثيث على تشجيع االستثمار  ،ملية للتجارة االع

اجلزائر ، و ما يتطلبه هذا مـن ضـرورة   ا يتعلق بنقل التكنولوجيا إىل على خمتلف املستويات و األنواع ال سيما م

  . املراد نقلها  الفكرية قوق امللكية وجود محاية جادة وفعالة حل

اإلجراءات  اإلدارية و القضائية  واجبة اإلتباع حـىت  األمهية العملية هلذه الدراسة تتمثل يف إبراز : األƵية العملية 

  .باحلماية املقررة قانونا ية الفكرية تتمتع مواضيع امللك

 țوȑاختيار املو ǡسباǕ :يعود اختياري هلذا ملوضوع ألسباب علمية و أخرى شخصية :  

ǡك بـالنظر إىل  املواضيع ذات الصلة مبجال األعمال و ذل بني يعد موضوع امللكية الفكرية من :ة العلمي األسبا

 األمر الذي  ، حضاريحجر األساس يف أي تطور  واعتبارهة لتجارييف القطاعات الصناعية و اأمهية هذا املوضوع 

     احلماية هلذا املوضـوع مـن أجـل حتقيـق دوره    كرس تاليت  ةالتشريعياء الضوء على الضمانات إلقمعه  يتعني

  .احلضاري 



 ه 
 

 ǡصيةاألسباǺملسـاحات  توى األسواق و اعلى مس مبختلف األنواع الواسع للمنتجات املقلدة االنتشار إن :الش

حبثا عن التقـدير و احلمايـة   الكوادر البشرية اجلزائرية أو ما يعرف هبجرة األدمغة باإلضافة إىل نزيف  ، التجارية

علـى حتقيـق التطـور    سليب  ذلك بشكل  إلنتاجهم الفكري و اإلبداعي خمافة املساس حبقوقهم الفكرية و تأثري

املسـاس   وجود أحكام قانونية خاصة مبنع يوحي بعدم  كل هذا،  قتصادي يف اجلزائر زدهار االالتكنولوجي و اال

  . ال أمما إذا كان ذلك صحيح  من خالل هذه الدراسة سوف يتبني باحلقوق الفكرية و

الـذي   باعتباره األنسـب و  التحليلي الوصفي املنهج  باألساس على يف هذه الدراسة  عتمدتا  منهǰ الدراسة

   .و تقيمها تعلقة بامللكية الفكرية و شرح مضموهنا  وكذا تقديرها لنصوص امللسوف يظهر من خالل حصر 

هتمام مبوضوع امللكية الفكرية بشكل عام من ننكر اإل احلقيقة أنه و إن كان ال ميكن لنا  أن:  الدراساǧ السابقة 

هتمام هبذا املوضـوع  جلزائر ليس بتلك الصورة إذا أن اإلاملقارنة ، إال أن الوضع يف االنظم ي يطرف فقهاء وقانون

عتمدت عليها يف هذه الدراسة كما هو احلال بالنسـبة  من خالل  بعض اإلصدارات و اليت ا يكاد يكون مغيبا إال

املدخل إƂ  كتـاب   و،،  لصاحبته  فرحة زراوي صاحل  احلقوق الفكرية :الكامل يف القانون التǲارɃ لكتاب  

  . لصاحبة إدريس فاضلي  امللكية الفكرية

إىل فصـلني ،   ااجلديد يف هذه الدراسة هو طريقة معاجلة موضوع امللكية الفكرية من خالل تقسـيمه و 

    .على خالف الدراسات السابقة اليت كانت تقوم بدجمهما مع بعضهما البعض األول موضوعي ، و الثاين إجرائي 

انني املختلفة الـيت هلـا صـلة    البحث عن القو يف عمليةتمثل أهم صعوبات هذه الدراسة ت: ȍعوباǧ الدراسة 

         و محايته غـري مكرسـة يف قـانون    مبوضوع امللكية الفكرية  ذلك أن موضوع امللكية الفكرية موضوع متشعب

  .واحد 



 و 
 

  :  خطة البحث 

 مضـمون يف  تطرقـت حيث هذه األخرية إىل فصلني ،  قسمتومن أجل حتقيق أهداف هذه الدراسة 

حيـث  إىل مبحثني ،  قسمته ، وهذا الفصل بدوره  وضوعي حلقوق امللكية الفكريةاإلطار امل  إىل الفصل األول

 املبحث الǮاƆأما  ،الصناعية و التجارية ألحكام القانونية املوضوعية املتعلقة بامللكية ل حمال منه املبحث األولكان 

  .اجملاورة   و احلقوقاملتعلقة حبقوق املؤلف  القانونية املوضوعية حمال لألحكام كانفمن هذا الفصل 

قسـمته  والـذي   امللكية الفكرية حلمايةاإلجرائي  تطرقت يف مضمونه إىل اإلطارفقد  الفصل الǮاƆأما 

 املبحث الǮاƆأما  الفكرية،فيه اإلطار اإلجرائي اإلداري حلماية امللكية  ناولتت املبحث األول  مبحثني،بدوره إىل 

   .الفكريةي حلماية امللكية فيه اإلطار اإلجرائي القضائ فتناولت

ويعود السبب يف تقسيم الدراسة على النحو املذكور أعاله إىل ضرورة حتديد األحكام القانونية املقـرة و  

املعترفة باحلقوق الفكرية يف البداية مث توضيح كيفية تفعيل هذه احلقوق بطريقة إجرائية سـوى علـى املسـتوى    

  .اإلداري أو القضائي 

الدراسة فيه على موضوعات امللكية الفكرية  حصرتة إىل أنه على مستوى الفصل األول وجدير باإلشار

اليت خصها املشرع بقانون خاص وبذلك خترج األمساء و العناوين التجارية منها على اعتبار أن املشرع قد تناوهلـا  

ختراعـات دون  اال على موضوعيف املبحث األول من هذا الفصل  حصرتكما  ،يف أحكام القانون التجاري  

ختراعات تعد من أهم عناصر امللكيـة  اال " الرسوم و النماذج و التصاميم الشكلية للدوائر املتكاملة ، وذلك ألن
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 إضافة إىل أن تناول املوضوعني األخريين يؤدي إىل خلل كبري يف خطة الدراسـة ،  )1( " الصناعية على اإلطالق

 .ختراعات ني من الدراسة و موضوع االيتعلقة بني املوضوعني املستثنباإلضافة إىل وجود تشابه يف األحكام امل

 

                                                 
عمان ، دار وائل للنشر و التوزيع ،  ،األوىل ، الطبعة امللكية الصناعية:  ةشرح قواعد امللكية الفكريخاطر ،  نوري محد  ) 1(
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  :  Ƣهيد

القانونية ذات الصفة املوضوعية و القواعد أباإلطار املوضوعي حلقوق امللكية الفكرية جمموعة األحكام  يقصد

, احلمايةاليت تتمتع بصالحية مواضيع امللكية الفكرية  هذه األخرية على تشتملاحلماية، و املقررة و اǂددة جملاالت 

مباشرهتا على مواضيع  ميكناليت وق كما حتدد أيضا هذه األحكام مضمون احلقوق و التعريف بأصحاب احلق

تلك احلقوق و العقوبات اليت تلحق باملعتدين  نقضاءا امللكية الفكرية املتمتعة باحلماية ، باإلضافة إىل حتديد أسباب

  . عليها 

، اصة بعناصر امللكية الفكرية من التشريعات اخل هذه األحكام ضمن العديد املشرع اجلزائري قد تناوللو

، أما )1(07-03مبوجب عدة قوانني متعاقبة وراء بعضها  كان آخرها األمر  ختراعاتالحيث عاجل  مسألة ا

، )2( 08-03  هتمام املشرع هبا حديثا من خالل األمرإمسألة التصاميم الشكلية للدوائر املتكاملة فقد كان 

، يف حني عاجل مسألة العالمات من ) 3(86-66 لصناعية من خالل األمرعاجل موضوع الرسوم و النماذج ا كما

). 5(65- 76عترف هلا املشرع باحلماية مبوجب األمر ا، أما تسميات املنشأ فقد ) 4( 06-03خالل األمر 

شرع من خالل فقد عاجله امل امللكية الصناعية  ، أما عن الشق املتعلق بامللكية األدبية و الفنيةاملتعلق بشق الهذا عن 

يف املبحث  سأتناولحيث   مبحثني،سأعاجل هذا الفصل يف على ضوء هذه التشريعات و )6( 05-03 األمر

                                                 
  44، عدد2003يوليو  23الصادرة يف   ر.ج ،   ختراعاملتعلق برباءة اال  2003يوليو  19املؤرخ يف   07-03األمر ) 1(
يوليو  23الصادرة يف   ر.جاملتعلق حبماية التصاميم الشكلية للدوائر املتكاملة ،  2003يوليو  19املؤرخ يف  08-03األمر ) 2(

 . 44، عدد2003
        مـايو   03الصـادرة يف    ر.ج املتعلق بالرسـوم و النمـاذج الصـناعية ،     1966أفريل  28املؤرخ يف 86-66األمر  )3(

 . 35،عدد  1966
 .44، عدد  2003يوليو  23الصادرة يف    ر.ج ،  بالعالمات املتعلق  2003يوليو  19املؤرخ يف  06-03األمر ) 4(
 . 59عدد  ،   1976يوليو  23الصادرة يف   ر.ج املتعلق بتسميات املنشأ  ،  1976يوليو  16املؤرخ يف  65-76األمر) 5(
،  2003يوليو  23الصادرة يف  ج راملتعلق حبقوق املؤلف و احلقوق اجملاورة ،  2003يوليو  19املؤرخ يف  05-03األمر ) 6(

 . 44 عدد
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أما اإلطار املوضوعي حلقوق املؤلف و احلقوق  ،و التجارية  الصناعيةحلقوق امللكية اإلطار املوضوعي  األول

    .الثايناملبحث  فسأتناوله ضمناجملاورة 

  اɋطار املوȑوعي حلقوق امللكية الصناعية و التǲارية   :ث األولـاملبح

أحد قسمي امللكية الفكرية بوجه عام  وتنقسم بدورها إىل  و التجاريةتعترب حقوق امللكية الصناعية 

قسمني ، حقوق امللكية الصناعية من جهة ، و حقوق امللكية التجارية من جهة أخرى ، ويتضمن القسم األول 

و الرسوم و النماذج الصناعية  والتصاميم الشكلية للدوائر املتكاملة ، أما القسم الثاين ت ختراعاضوع االمو

  .وتسميات املنشأ  كل من العالمات  على فيشمل

  : راǧـكاملبت :  لب األولـاملط

ختراعات فقط مع اإلشارة يف بعض اسيت يف هذا املطلب على موضوع االصر درتقتسكما أسلفت القول  

كذا التصاميم الشكلية  و ،مع موضوعي الرسوم و النماذج الصناعية مواطن تشابه أحكامها القانونية  ىلاألحيان إ

  . للدوائر املتكاملة 

  : هاللحماية وموȑوع ختراɎȍțحية اɍ: الفرț األول 

وضوع املاحلديث عن أتبعه بالشروط املوضوعية لصالحية االختراع للحماية مث يف هذا الفرع  أعاجلس   

  . هذه احلماية  الذي تنصب عليه

ɍوǕ  :ɋحية اɎȍللحماية țخترا   :  

ختراعات توفر هذه األخرية على جمموعة من الشروط المحايته على ا إلضفاء لقد ربط املشرع اجلزائري

عتراف بتلك اإلجنازات ، وسأكتفي يف هذا املبحث باحلديث عن والشكلية ينتج عن ختلفها عدم اال املوضوعية 
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 .           الشروط الشكلية إىل الفصل الثاين هلذه املذكرة   ضوعية للحماية و أؤجل احلديث عنشروط املوال

        ختراع و اليت جاءبرباءة اال املتعلق 07- 03قد نص املشرع على الشروط املوضوعية يف مضمون األمر ل

ختراعي و القابلة او الناƟة عȸ نشاȓ  ةاجلديدختراعاǧ ختراț اǕɍن حتمى بواسطة براǒة اɍ ميكȸ"  فيه

Ȩة " من هذا األمر بأنه  08، و تضيف املادة )1( ..." الصناعي للتطبيǒاحلصول عل برا ȸميك ɍا țخترا

Ɏمضر بصبالنسبة ل Ƀقليم اجلزائرɋيكون تطبيقها على ا Ɣال ǧة بشكلختراعاǞو البي ȋاǺحة و حياة األش 

  ".عام 

 صالحيةاملوضوعية ل شروطالميكن استنتاج القانونني املشار إليهما أعاله  النصني ضمونمن خالل مو 

  .ختراع للحماية اال

جديد له ذاتية خاصة متيزه عن   بشيءوهو أن يأيت املخترع ": تكار ابختراț ينطوɃ على اوجود   -  1

وكذا  و النماذج الصناعية أيضا بالنسبة لكل من الرسومو ننوه هنا بأن هذا الشرط  .) 2( " نظائره من األشياء

كون درجة التقدم الصناعي تأن  املذكور أعاله يف بتكاراالو يتحدد معƖ  .)3(  التصاميم الشكلية للدوائر املتكاملة

و املستوى الذي أدى إليه  بني املستوى السابق للفن الصناعيالذي حققه االختراع ميثل فارقا ملموسا و واضحا 

  .)4(االختراع

                                                 
 .، مرجع سابق  07-03من األمر 03املادة ) 1(

 .  24 ص، 2004ة، ي،اإلسكندرية، دار املطبوعات اجلامع الوسيط يف محاية حقوق امللكية الفكرية سيد عبد الوهاب عرفة،) 2(
 .،  مرجع سابق  08-03من األمر  03املادة   كذا و 86-66من األمر 02ف  01انظر املادة ) 3(
   34،ص  1983ر ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، ، اجلزائ حقوق امللكية الفكرية يف التشريع اجلزائريحممود إبراهيم الوايل ، ) 4(
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، و إƴا حدد املوضوعات اليت ميكن أن يتناوهلا  ختراعلالاملشرع اجلزائري مل يعطي تعريفا ري أن ونش

              ، حيث الذكرسالف  07-03من األمر  02يف فقرهتا  03، و هذا يف نص املادة  ختراعاال

نتاج جزة ميكن استو بتحليلنا هلذه الفقرة املو "  Ǖو طريقة منتǲا ختراțاɍميكǕ ȸن يتضمȸ "  نصت على 

  : ظى باحلماية  Ʒختراع حىت املوضوعات اليت يتناوهلا اال

 Ǖ-   Ȩن يتعلǕɍاțناعي جديد  ختراȍ ǰنتƞ : ختراعا ملنتج صناعي جديد إذا امبفهوم املخالفة ال يعد

وف  اجلديد على جمرد إدخال  حتسينات و تنقيحات بسيطة أو عادية على منتج موجود و معر اإلنتاجتصر قإ

  .ج باحلماية تحبيث ال تغيب هذه التحسينات على رجل الصناعة املتخصص  و من مث ال Ʒظى هذا املن

  ǡ- ناعية جديدةȍ بطريقة Ȩن يتعلǕ    :ختراع هنا ينصب على وسيلة جديدة يتوصل و موضوع اال

 جديد مل شيء بإنتاجة ال يتعلق إليها املخترع مل تكن معروفة يف الفن الصناعي السابق إذ أن  األمر يف هذه الصور

  .موجود  شيءيكن معرفا يف السابق  بل يرتبط بابتكار طرق و وسائل جديدة إلنتاج 

 ǯ- ةȥناعي جديد لوسيلة معروȍ Ȩبابتكار تطبي Ȩن يتعلǕ  : و تنصب احلماية هنا على التطبيق اجلديد

              إلجياد نتائج أخرى قد تكون جديدةهذه الوسيلة من قبل الغري  استعمال، إذ ميكن  الوسيلةمن غري 

 . الكهرباء يف تسري و عمل القطارات بدال من مادة الفحم  استخدامكما هو احلال يف ) 1(جديدة  أو غري

ختراع يف هذه احلالة الموضوع ا:   ختراعاǧ معروȥةاȨ بابتكار تركيب جديد لوسائل  و Ǖن يتعل -د 

يربز مقدرة املبتكر يف الذي  الشيءفة من قبل ، وركب جديد من جمموعة وسائل صناعية معرم إنتاجيتجسد يف 

        ذاتية مستقلة عن العناصرصناعي جديد له  بتكاراعدة وسائل و ضمها إىل بعضها البعض للتوصل إىل  اجلمع بني

                                                 
          ، اإلسكندرية ، دار الفكر اجلامعي، ختراع و الرسوم و النماذج الصناعيةقانوين لرباءة االالنظام الحممد أنور محادة ،   )1(

 .   18،ص   2002
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ختراع يف االلعقاقري الطبية ، إذ أن موضوع املتعلقة با الكيميائيةختراعات كما هو احلال بالنسبة لال) 1(له  املكونة

 . هذه احلالة ينصب على تكوين مركب جديد من خلط عدة مركبات معروفة 

 عاتختراالاعلى  يعترب هذا الشرط من بني الشروط األساسية إلسباȟ احلماية:   شرȓ اجلدة    - 2

          هو غري موجود يف احلالة السابقة إثبات اجلدة يتمم بطريقة سلبية ، فيعد جديد كل ما أن " إىل ونشري 

جديدا وفقا ألحكام التشريع اجلزائري إذا مل يكن مدرجا يف احلالة التقنية ، و  ختراعاال، ويعترب ) 2" (للصناعة 

وسيلة  استعمالكل ما وȜȑ يف متناول اجلمهور عȸ طريȨ وȤȍ كتاǕ Ÿو شفوǕ Ƀو " تتضمن هذه احلالة 

  ) .3(..." األولوية بȼ  يداț طلب احلماية Ǖو تاريǸ مطالبةǽلȬ قبل يوم إ ǕخرɁ عƎ العاÛ Ɓ و

يتضح من خالل هذه املادة أن املشرع اجلزائري قد أخذ بفكرة اجلدة املطلقة يف الزمان و املكان ، و 

ريخ طلب احلماية  من أن اجلدة املطلقة يف الزمان ال يتم فيها حتديد أو حصر للمدة السابقة أو املاضية عن تا نطالقاإ

، أما اجلدة املطلقة من حيث املكان فيتعني النظر Ɲصوصها  ختراعاالللبحث فيها عن موجودية أو عدم موجودية 

و نشري هنا ،  .)4(بلدأي  ر على أي تراب أويف ختراع اليت قد وصلت إىل اجلمهوإىل كافة املعلومات املتعلقة باال

على اجلمهور يف املعارض ، أما الثانية   ختراعاالعرض  ألوىل تتمثل يف أثر سبق تني ، اأن اجلدة املطلقة تثري مسأل

يف اخلارج ، و يف هذا الصدد  وƝصوص املسألة األوىل ميكن القول بأن  ختراعاالمحاية  عتمادإثر أفتتمثل يف 

عنه إذا حدǫ خالل يف املعارض الدولية كسبب لسقوط احلماية  للجمهور ختراعاالاملشرع مل يعتد بالكشف عن 

                                                 
 . 38،  ص  2002، األردن ، دار الثقافة للنشر و التوزيع ،  شرح التشريعات الصناعية و التجاريةصالح زين الدين ،   )1(
،تاريخ اإلطالع     www.alumansaia.net، )  ختراع اإلتفاقي باستغالل براءة االرخيص الت(ماجد أمحد املراشدة ،  )2(
)02/11/2006(   
  .، مرجع سابق  07-03من األمر  1ف 4املادة  )3(

   (4) Albert chevanne, Jean Jaques Burst , Droit de propriété Industrielle, Edition cinq , France, 
Dalloz defta,  1998, p40.  
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 ختراعاالاملتعلق برباءة  07-03من األمر  24لمادة ل وفقاشهرا قبل التقدم لطلب احلماية ، و هذا  12مدة 

  ) . ∗(سالف الذكر

يف اخلارج  سقوط احلق يف طلب  ختراعامحاية  عتمادإأما Ɲصوص املسألة الثانية ، فإنه يترتب على 

، أما إذا كان صاحب طلب احلماية هو  ختراعاالاحلماية شخص غريب عن يف اجلزائر إذا تقدم بطلب  عتمادهإ

إذا تقدم بطلب احلماية خالل سنة واحدة من تاريخ  ختراعهاأو من ميثله ، فله احلق يف محاية  ختراعاالمالك 

وإال سقط حقه يف تفاقية باريس املتعلقة بامللكية الصناعية إوفقا ملبدأ األولوية الذي أقرته اجلزائر خارج  عتمادهإ

  ) . 1(احلماية 

أن يتوفر  ختراعااليتطلب  باإلضافة إىل الشرطني السابقني :قابلية اɍختراț لɎستغɎل الصناعي   - 3

على الصفة الصناعية ، أو بعبارة أخرى القابلية للتطبيق الصناعي ، إذ ال ميكن منح احلماية القانونية املتعلقة 

  . النظرية كنظرية النسبية واكتشاف الظواهر الطبيعية كاجلاذبية اآلراء ربتكااعلى جمرد  ختراعاتباال

باريس املتعلقة  تفاقيةإالصناعي تنص املادة األوىل يف فقرهتا األوىل من  ستغالللال ختراعاالويف إطار قابلية 

يقتصر تطبيقها على Ǖن تǘخذ امللكية الصناعية بǖوسȜ معانيها Ɏȥ Û " بامللكية الصناعية املذكورة آنفا على 

 Ȩا تطبƴو إ Û ا احلريفȽعناƞ ارةǲالصناعة و التɍالزراعية و ا ǧعلى الصناعا Ȭكذل ȜيƤ راجية  وعلىǺست

 Ȼو املواشي و املعادن  وامليا  ȼو الفواك Ƞوراق التبǕ و ǡل األنبذة و احلبوǮاملصنعة و الطبيعية م ǧاǲاملنت

Ȩور و الدقيȽال تنحصر  ختراعلالالصناعي  ستغاللاال، و باملطابقة نقول بأن فكرة  "  املعدنية و البرية  و الز

فقط يف جمال ضيق من جماالت الصناعة ، و إƴا تتسع لتشمل كافة أوجه الصناعة ، و تعزيزا هلذا املعƖ أورد 

                                                 
          املتعلق بشهادات املخترعني و إجازات  1966مارس  03املؤرخ يف 54-66من األمر  2ف2أشري إىل أن املادة ) ∗(
 الهأشهر فقط ، بدل املدة املذكورة أع 6كانت تعتمد مدة   19، عدد  1966مارس  08الصادرة يف  ر.جختراع ، اال
  . 136، ص  1985جلزائر ، املؤسسة الوطنية للكتاب  ، ا،  الوجيز يف امللكية الفكرية ،حممد حسنني   )1(
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للصنǕ Ȝو قابɎ للتطبيȨ الصناعي إǽا كان موȑوعȼ قابɎ  اɍختراțيعتƎ " املشرع اجلزائري نصا جاء فيه 

ɍداماǺالصناعة  ست țنواǕ ȸم țنو ɃǕ وقد أحسن املشرع هنا بالتوسيع يف جمال التطبيق الصناعي )  1( "يف ،

  .  ختراعاالأدراج الرياح حبجة عدم صناعية  املخترعنيحىت ال تذهب جهود  ختراعلال

حيث أن احلماية  التجارية،مة ال بالقي ختراعاللو جدير بالذكر يف هذا الصدد أن العربة بالقيمة الصناعية 

قابليته  بغض النظر عن الصناعي، ستثمارلالما دام هذا األخري قابال  ختراع منهااال الستفادةواجبة تكون 

  )2( .تكاليفه ارتفاعبسبب التجاري  ستغالللال

4 -    țختراɍيتصف  أناألصل أن كل تصرف مهما كان نوعه  وطبيعته جيب : مشروعية ا

إذا كانت  ختراعاتلالواحلماية ، و عليه فال ميكن احلصول على احلماية املقررة  عترافالباحىت Ʒظى  باملشروعية

العامة أو تتعارض مع التشريع املعمول به يف اجلزائر ، ويف هذا  اآلدابهذه األخرية خيالف نشرها أو تطبيقها 

للمادة  03هذا الشرط ، حيث جاء يف الفقرة يف اجلزائر  ختراعاتباالالصدد تضمنت خمتلف القوانني ذات الصلة 

سالف الذكر على أنه ال ميكن احلصول  االختراعاملتعلق بشهادات املخترعني و إجازات  54-66من األمر  05

 اɇداǡ استعماƬاختراعاǧ الƸ ƔالȤ نشرȽا Ǖو اɍ" أو شهادة املخترعني Ɲصوص   ختراعاتالاعلى إجازات 

املتعلق  17-93، وهو نفس املعƖ الذي تضمنته إحدى نصوص املرسوم التشريعي " العامة Ǖو النȚام العام

حبيث  2003سنة  هتماماتهإ، و يالحȘ أن املشرع اجلزائر قد توسعت ) 3(و شهادة املخترعني  ختراعاتباال

ئة ، وليس فقط الضارة بالبي اآلثارذات  ختراعاتاالو وقاية البيئة باستبعاد  الصحةسالمة  احترام أمهيةتدارك 

الدويل  هتماماإلو يعود هذا إىل تكريس موقف اجلزائر من " و األخالق احلسنة ،  اآلداباليت متس  ختراعاتاإل

                                                 
  .، مرجع سابق  07-03من األمر  06المادة )1(

2)Chechour Moustafa : Proprieté  Industrielle,Oran, Edition Iben Khaldoun  , (A .d) ,  p47.(  
ختراعات  وشهادة املتعلق باال 1993ديسمرب  7رخ يف املؤ 17-93من املرسوم التشريعي رقم   04ف 08نظر املادة ا) 3(

  .  81، عدد 1993ديسمرب  08الصادرة بتاريخ  ج ر    ،املخترعني
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املتزايد بالبيئة بشكل عام وهذا يف إطار فكرة التنمية املستدمية ، و يتجلى ذلك من خالل مصادقة اجلزائر على 

وننوه هنا أيضا ،  )1"(لتنوع البيولوجي من خماطر التكنولوجيا اإلحيائية احلديثةا تفاقيةإوقاية النباتات  وكذا  تفاقيةإ

و املتعلق بالرسوم و النماذج الصناعية سالف الذكر قد تطلب توفر هذا الشرط بالنسبة  86- 66 القانون رقمأن 

   .منه 07ة املاد مضمونهلا و ذلك يف  املقررةللرسوم و النماذج الصناعية حىت تستفيد من احلماية 

 ختراعات املخالفة للنظام العام يعد اإل عنلحماية ل إسقاط أو حجب املشرع قيقة أنه و إن كانو احل  

احلفاȗ  فكرة جيد ما يربره يف حجب احلماية عن هذه االختراعاتإال أن الفكرية للمبدعني ،  ات جهودملإهدار ل

  .احلفاȗ على أمن و استقرار  الدولة  املصلحة اليت Ź إهدارها و تتمثل يفعلى مصلحة أهم من 

  :ختراعاǧباɍموȑوț احلماية اƪاǭ:  ȋانيا 

أما املسألة  ختراعاال األوىل تتمثل يف براءة مسألتني،على  ختراعاتباالينصب موضوع احلماية اخلاص  

األصلية و  ختراعاتاال ةوسأعاجل موضوع املسألة األوىل يف إطار فكر .ختراعاالالثانية فتتمثل يف صاحب احلق يف 

    .املشتركة ختراعاتاالاخلدمة و  ختراعاتاأما املسألة األخرى فسأعاجلها يف إطار فكرة  اإلضافية،

1 - ɍاǧلية و  ختراعاȍيةاألȥاȑɋا:   Ǜختراعاتاالمث األصلية  ختراعاتاال عن ديثباحلسأبتد 

    . اإلضافية

على أهلية احلماية اليت سبق بياهنا  أصبح صاحبها  ختراعاتاالإذا توفرت : اɍختراعاǧ األȍلية  -أ

              ،واليت عرفها املشرع اجلزائري ختراعاالجدير باستكمال عدد من اإلجراءات و حصوله على ما يعرف برباءة 

                                                 
 ،وهران ، ابن خلدون للنشر و التوزيع ،  احلقوق الفكرية: الكامل يف القانون التجاري اجلزائري فرحة زراوي  صاحل ، )1(

 .  58، ص  2006
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د ويالحȘ على هذا التعريف أن  صياغته موجزة و خمتصرة ، و ال حتدÛ )1(" ختراțاɍوǭيقة تسلم حلماية "بأهنا 

املشرع  ضبط  يف إطارفقط  قد جاء هذا التعريفذلك أن املفهوم احلقيقي للرباءة من حيث طبيعتها أو شكلها ، 

     شهادة " على أهنا  ختراعاتاالملفاهيم املصطلحات الواردة يف هذا القانون ، و على كل ميكن تعريف براءة 

              ختراعاابتصريح معلنا فيه أنه حقق صك تعطى من الدولة دون تدقيق مسبق لشخص تقدم إليها  أو

 برباءة املتعلق  07-03األمر  ، ويعد هذا التعريف أكثر صالحية و متاشيا مع أحكام) 2" (مبينا أوصافه 

 من 31ويتجلى ذلك يف مضمون املادة ، املشرع  هاعتمدا واليتو باخلصوص مسألة اإليداع املسبق  ختراعالا

ǽاǧ الطلباǧ املستوȥية الشروȓ  ختراțاɍتصدر براǒاǧ "  أن  و اليت نصت على ملذكور أعالهذات األمر ا

 Ȝاألمر بواق Ȩتعل ǒسوا Û مانȑ ɃǕ ريȡ ȸوم  ƙولية الطالبǘوحتت مس ÛȨمسب Ȍحȥ دونɍاțو  ختراǕ

ȼو جدارتǕ ȼتǭليم احلر ، والذي و على الرغم من أن نظام اإليداع املسبق أو ما يعرف بنظام التس . .."..حدا

املشرع كما أسلفنا القول ، يتميز ببساطته حيث ال يتطلب نفقات كبرية ألغراض الفحص وأيضا ال  عتمدها

إجيادها إلجراء الفحص إال أنه يؤخذ عليه إضعاف الثقة يف  يف كثري من األوقاتيتطلب خربات عالية يتعذر 

  . بسبب منحها دون التأكد من صحتها الرباءات نظرا إلمكانية الطعن فيها من كل ذي مصلحة

 ǡ- ɍية اȥاȑɋا ǧغري مكتملة متاما نظرا لكون املخترع يف  ختراعاتاالغالبا ما تولد : " ختراعا

، ) 3" ( ختراعهإحىت ال يتقدم غريه عليه و كثريا ما يتوصل املخترع إىل حتسني  ختراعهاعجلة من أمره إلثبات 

تعديالت على شهادة تسمى  أومن حتسينات  ختراعلالاحلصول على ما يضيفه ويف هذا الصدد أجاز له املشرع 

املذكور  07-03من األمر  16و 15شهادة اإلضافة ، وقد تناول املشرع أحكام هذه األخرية يف املادتني 

من طرف ملك  موضوع احلماية ختراعاإدخال حتسينات أو إضافات على  جوازتضمن هذا األخري  حيثسابقا ، 
                                                 

  . ، مرجع سابق  07-03من األمر  3ف 2املادة )  1(
 .171، ص  1999عويدات للطباعة و النشر ، لبنان ،  ، ةالكامل يف قانون التجارإلياس ناصيف ،   )2(
 .  49حممود إبراهيم الوايل،  مرجع سابق ، ص  )3(



11 
 

ستيفاء اإلجراءات الالزمة ، كما تضمن أيضا على أنه يتم إثبات هذه التعديالت ال تهمع مراعا ختراع اال حقوق

ويف هذا اإلطار يتضح لنا أن  ،) 1(الرباءة األصلية  بانقضاءعن طريق شهادة تسلم وفق شروط حمددة و تنقضي 

، حيث تستحق باستحقاق  األصليةع الرباءة املشرع قد جعل الوضع القانوين لشهادة اإلضافة يف عالقة تبعية م

 اختراعاإلضايف من املطالبة برباءة  االختراعالرباءة األصلية وتزول بزواهلا ، ومع هذا فإن املشرع قد مكن صاحب 

 07-03من األمر  16املذكورة آنفا ، وهذا وفقا ملا أقرته املادة  االختراععن هذا األخري إذا توفرت فيه أهلية 

  . ذكرسالف ال

يف إطار عالقات العمل أو  ختراعاتاالقد تنشأ : ختراعاǧ املشتركة ختراعاǧ اƪدمة و اɍا  -  2

  . ؟  ختراعاال  نتيجة جلهد مشترك بني عدة خمترعني ، وهنا لنا أن نتساءل عن الوضع القانوين هلؤالء املخترعني من

         من األمر 17دمة يف نص املادة اخل ختراعاتاعرف املشرع اجلزائري :   ختراعاǧ اƪدمةإ  -أ

الذɃ ينǲزȻ شǕ ȌǺو عدة ǕشǺاȋ خɎل تنفيذ عقد عمل  ختراțاɍ... "  املذكور آنفا بأهنا  03-07

اƪدمة  ختراțايعد " أنه  على 18املادة ويضيف يف نص Û "...  ختراعية تسند إليهم ȍراحةايتضمȸ مهمة 

ɍاțخترا  ȋاǺشǕ و عدةǕ ȌǺش Ȼزǲين Ƀقتضى الذƞري  تفاقيةإȡɋعليها يف املادة  تفاقيةا ȋ17املنصو 

   ."  ǕعȻɎ وǽلȬ باستǺدام تقنياǧ املǘسسة Ǖو وسائلها

ة ، حيث تتمثل اخلدم ختراعاليتضح لنا من خالل هذين النصني القانونيني أن هناك حالتني أو وضعني 

معني ،  ختراعاخترع و إدارة العمل أو املؤسسة إلجناز بناءا على عقد صريح بني امل ختراعاالمتام إاحلالة األوىل يف 

                                                 
  .، مرجع سابق  07-03من األمر  15نظر املادة ا) 1(
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يف  ويالحȘ ،قة العمل و لكن بوسائل املؤسسة بشكل عرضي يف إطار عال ختراعاالو احلالة الثانية تتمثل يف إجناز 

  ) 1. (ما مل تتنازل عنه للمخترع  ختراعاالعترف يف األصل للمؤسسة حبق ملكية إكلتا احلالتني أن املشرع قد 

على  17ا املادة ختراع للمؤسسة هلا ما يربرها إذا متت وفقا ملا نصت عليهوإن كانت حيلولة ملكية اال

و تأسيسا على أن العقد شريعة وقت إبرام العقد قد Ź التنازل عنه  برضاه  احلق الفكري للمخترععتبار أن ا

، وهنا كان  عفيه هدر حلقوق املختر 18ة ختراع للمؤسسة وفقا  ملضمون املادتقال االن،  إال أن إاملتعاقدين 

ر للمؤسسة باحلق يف األولوية يف ختراع ، مع اإلقراتراف للمخترع حبقه األصلي على االعيتعني على املشرع اإل

  . ختراع إذا مل يبادر املخترع إىل استغالله بنفسه استغالل اال

ألة محاية الرسوم و النماذج الصناعية وفقا أن هذا املوقف قد تبناه املشرع أيضا يف ما خيص مسونشري إىل 

 الشكلية للدوائر املتكاملة بناء سالف الذكر ، وكذا فيما خيص مسألة التصاميم 86- 66من األمر  04للمادة 

  .املذكور سابقا 08-03من األمر  10على املادة 

 ǡ- ɍاملشتركة ا ǧفضل جمهـوداهتم  ، وذلك ب ختراعاقد يساهم شخصان أو أكثر يف إجناز : ختراعا       

لكل من شارك يف  شتراكاالأحقية ملكيته على وجه  كتساباجديد يترتب عليه  بتكارااملشتركة ، فيتوصلون إىل 

سـالف   07-03من األمـر   10بامسهم مجيعا  وهذا ما أقرت به املادة  ختراعاإمتامه ، وƷق هلم إصدار براءة 

   .الذكر 

                                                 
لذي Ʒدد كيفيات إيداع براءات ا 2005أوت  02املؤرخ يف  275-05من املرسوم التنفيذي رقم  2ف  26نظر املادة ا) 1(
  . 54، عدد  2005أوت  07الصادرة يف ج ر  ختراع و إصدارها ، اال
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جنازهـا  إختراعـات الـيت Ź   يه  وذلك ألنه جعل الوضعية القانونية لالو موقف املشرع هنا جدير بالتنو  

 ختراعرباءة  االل ستغالل املادياال أن ، حيث أكثر من خمترع يف وضعية شراكة و ليست وضعية شيوع  مبسامهة

ع و شتراك اليت يتمكن فيها من معرفة حصة كل خمتـر ترع  يتناسب أكثر مع توفر صفة االاملمنوحة ألكثر من خم

  .هو ما ال ميكن حتققه مع توفر صفة الشيوع يف الرباءة  

 09كما ننوه أيضا هنا مبوقف املشرع املماثل بالنسبة للتصاميم الشكلية للدوائر املتكاملة بناءا على املادة   

  .    08-03من األمر  02يف فقرهتا 

     ƆاǮال țالفر :ɍا țوȑاية موƥ ار املترتبة علىǭɇاǧختراعا :  

 :   عات جمموعة من اآلثار أو النتائجخترااليترتب على محاية موضوع ا

ɍوǕ:   ةǒاƎيف ال Ȩاحب احلȍ ǧحقوق و التزاما :   

  : ختراع احلقوق و االلتزامات التالية ينجم عن إقرار احلماية ملوضوع اال

ة من احلقوق جنملها          جمموع ختراعاتالا محاية يترتب على :ختراعاǧاɍاملترتبة على ƥاية  احلقوق - 1

  : يف ما يلي 

Ǖ- يف احتكار ا Ȩاحلɍا țوȑل موɎستغțختراع هو اإلفادة ماليـا منـه   املقصود باستغالل اال:  خترا

كأن يقوم باحتكار صـناعة  ) 1(ختراع و يراها صاحلة و مالئمة لذلك و الوسائل اليت خيتارها صاحب اال بالطرق

ائري قد تـبƖ يف  ختراع أن املشرع اجلزستغالل االا، وننوه هنا فيما خيص احتكار  هااملنتجات و بيعها و تصدير

ختراع و شـهادة  إختراعات و مها براءة ت اإلشارة إليه نظامني حلماية االو الذي سبق 54-66مضمون األمر 

                                                 
 .  288، ص  2000،  دار هومة ،  ، اجلزائر املدخل إىل امللكية الفكريةإدريس فاضلي ،  ) 1(
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ة أن حق احتكـار  أما الثانية فتمنح للجزائريني و يترتب على هذه األخري حيث متنح األوىل لألجانب ،ختراع الا

االستغالل يعود إىل الدولة ، و تقوم هذه األخرية بتعويض املخترع عن طريق مكافأة حتسب قيمتها  على أسـاس  

  خمتلف مصانع و منشǔت الدولة حبسـب  و يتم استغالل االختراع عرب ،)1(اآلثار االقتصادية الناجتة عن االختراع 

  . احلاجة 

بأن أورد  ختراعهاستغالل اخترع يف احتكار يد من إطالقية حق املو رغم كل هذا فإن املشرع قد ق

  : وتتمثل هذه احلدود يف  ختراع،االستغالله هلذا ابزمان و مكان  علق حدود تت

بل هو  دائما،ستغالل االختراع ليس حقا اإن حق احتكار  :الزمانستغɎل مȸ حيث احتكار اɍ حȨحدود  -

و لقد حدد املشرع مدة احتكار االستغالل ، للجميعذلك ملكا شائعا  ويصبح بعد زمن،بد حق مؤقت و حمد

 07-03من األمر  09  سنة تبدأ من تاريخ إيداع طلب احلصول على الرباءة ، حبسب تعبري املادة 20ب

ج سنوات بالنسبة لكل من الرسوم و النماذ 10ونشري إىل أن املشرع قد قدر هذه املدة ب ،سالف الذكر 

  )2(التصاميم الشكلية للدوائر املتكاملة و  الصناعية 

إن االختراعات املشمولة باحلماية وفقا للتشريع اجلزائري  :املكاناحتكار اɍستغɎل مȸ حيث  حȨحدود  -

من اجلهات املختصة محاية حقه يف ضحىت ت اجلزائري،يستوجب على صاحبها أن يقوم باستغالهلا داخل اإلقليم 

تفاقية باريس املتعلقة بامللكية الصناعية مل تقيد من قاعدة إقليمية الرباءة ، إوننوه بأن  .اختراعهاحتكار استغالل 

الذي مينح صاحب االختراع احلق يف احلصول على براءة اختراع ) 3(ويربز تأثريها فقط يف تقرير مبدأ األسبقية 

                                                 
  .،   مرجع سابق   54-66من األمر  5ف8املادة  ظران)  1(
 . ،  مرجع سابق 08-03من األمر  07، مرجع سابق،  وكذا املادة  86-66من األمر  13املادة  نظرا) 2(
  .  228إدريس فاضلي ، مرجع سابق ، ص  )3(
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على الرباءة األول يف إحدى  صولشهرا من تاريخ إيداع طلب احل 12تفاقية باريس خالل إيف الدول املنظمة إىل 

  تفاقية باريس إحتاد إدول 

 ǡ  - țختراɍالتصرف يف حقوق ا Ȩالناجتة عن  قوقاحلالتصرف يف  اجلزائري  أجاز املشرع :)∗( ح

           سالف الذكر و اليت جاء 07-03من األمر  36براءة االختراع بعدة وسائل وفقا ملا تضمنته املادة 

قوق الناƟة عȸ براǒة اɍختراǕ țو شهاداǧ اȑɋاȥة اǂتملة Ǖو الطلباǧ املتصلة بذلȬ قابلة تكون احل" فيها 

ȼاملعمول ب Ȝو جزئيا طبقا للتشريǕ نتقال كلياɎوتضيف هذه املادة بأنه يتعني أن تكون التصرفات املتعلقة   "  ل ،

  .بالرباءة مثبته كتابيا و مسجلة يف السجل اخلاص بالرباءات 

وه هنا بأن اشتراط الكتابة بالنسبة هلذه التصرفات هلو أمر يف غاية األمهية نظرا ملا هلذه التصرف من ونن 

  : ومن بني التصرفات اليت ترد على الرباءة ، آثار اقتصادية كبرية 

كن و السؤال الذي يثار مي) 2" (شركة أو عن طريق تقدميها كحصة يف يتم التنازل عن طريق البيع " :التنازل  -

يف هذه املسألة هو هل يؤدي التنازل عن الرباءة األصلية إىل انتقال الشهادات اإلضافية أيضا و اليت ميكن أن تلحق 

  . باالختراع  ؟ 

املتعلق  54-66و نسجل هنا أن موقف املشرع من هذه املسألة كان أكثر وضوحا يف مضمون األمر  

الذي مل يشر إىل هذه املسألة  07-03إليه سابقا  منه يف األمر بشهادات املخترعني وإجازات االختراع  املشار 

 مستجدات و الوقائعبتاتا الشيء الذي جيعلنا نتساءل عن أمهية التعديل الذي قام به املشرع إذا مل يكن مستجيبا لل

                                                 
 29ية للدوائر املتكاملة من خالل املادة أشري إىل أن حق التصرف معترف به أيضا من قبل املشرع فيما خيص  التصاميم الشكل )∗(

  . رسالف الذك 08-03من األمر 
          بدون سنة( ، اجلزائر ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، امللكية الصناعية وفق القوانني اجلزائرية، مسري مجيل حسني الفتالوي )2(

 . 217،  ص ) نشر 
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ية من أحقية املتنازل إليهم عن الرباءة األصل أقرت 54-66من األمر  40اليت قد حتدǫ ، وعلى كل فاملادة 

  . االستفادة كذلك من شهادة اإلضافة اليت قد تلحق باالختراع 

-  ȸȽونشري هنا إىل أن رهن الرباءة ال  07-03من األمر  36جاءت اإلشارة إىل هذا التصرف يف املادة :  الر

املعنوية ال يتم  يتم بطريقة حيازية ، فعلى الرغم من كوهنا ماال منقوال إال أهنا تعد أيضا ماال معنويا ، و األموال

  ) . 1( رهنها بشكل حيازي

ا كما سبقت الترخيص االختياري هو عقد أوجب املشرع أن يثبت كتابي:  الترخيȌ اɍختيارɃ باɍستغɎل -

سابق  07-03من األمر  37هبذا احلق من خالل املادة  لصاحب االختراع عترف املشرعااإلشارة إليه ، ولقد 

لصاحب براǒة اɍختراǕ țو طالبها Ǖن مينǴ لشǓ ȌǺخر رخصة استغɎل  ميكȸ" الذكر حيث جاء فيها 

ويالحȘ من خالل هذا النص أن املشرع مل يقيد من سلطة صاحب الرباءة  يف استغالل  ، ..." عقد  ƞوجب

ال جييز يص االختياري الستغالل االختراع الرباءة بنفسه أو منح تراخيص استغالل أخرى ، مبعƖ أن الترخ

حب االختراع يف التمتع تكريس حلق صاو يف موقف املشرع هذا ،  )  2(فيد منه احتكار االستغالل  للمست

   .، األمر الذي يعود عليه بنفع أكرب من عمله اإلبداعي سع او بشكل 

2  -  ǧلتزاماɍا ǧختراعاɍاية اƥ وضع املشرع على كاهل صاحب االختراع التزامني :  املترتبة على

  :  أساسني و مها

                                                 
  .  221، ص  هنفس املرجع: مسري مجيل حسني الفتالوي انظر  )1(

، الطبعة األوىل ، عمان ، دار الثقافة للنشر و التوزيع ،  دراسة مقارنة: عقد الترخيص : عالء عزيز محيد  اجلبوري انظر  )2(
 . 98، ص  2003



17 
 

 Ǖ-  الرسوم Ȝȥلتزام بدɍبالعودة إىل البيانات الصادرة عن املعهد الوطين للملكية الصناعية ) : ∗(  ا

اجلزائري جنده Ʒدد قيمة جمموعة من الرسوم الواجبة التسديد لضمان احلفاȗ  على احلماية املقررة ملوضوع 

ج يف  د 5000ر الرباءة الذي حتدد قيمته ب االختراعات املسجلة ومن بني الرسوم الواجبة التسديد ، رسم نش

ج ، أما رسم احلماية اخلاص بالسنوات الثانية  الثالثة و  د 7500حني يقدر رسم اإليداع بالنسبة ألول سنة ب 

     ج ، أما السنوات املمتدة بني السادسة و العاشرة فيقدر الرسم اخلاص هبا  د 5000الرابعة و اخلامسة يقدر ب

ج ،  د 12000يقدر رسم السنوات املمتدة بني احلادي عشر و اخلامس عشر ب يف حني ، ج  د 8000ب 

  .  )1(ج  د 18000أما السنوات املمتدة بني السادسة عشر و العشرين فتقدر ب

املشار إليها أعاله تعرف حركة تصاعدية ، ويفسر  و يالحȘ أن الرسوم املفروضة على تسجيل الرباءة 

تكون يف بداية االستغالل مرتفعة مث تبدأ يف  اليتاستغالل االختراع  تكاليف تطور د راعىهذا على أن املشرع ق

  . االƳفاض مع مرور الوقت باملوازاة مع ارتفاع العوائد من االستغالل 

 ǡ- لتزامɍل  اɎباستغțختراɍقصد املشرع من تقرير حق احتكار استغالل االختراع قيام مالك  :ا

الصناعي لكون حق املخترع يف احتكار استغالل اختراعه مقيد هبذه  مصلحة العامة لتحديث التقدالرباءة بتحقيق امل

سنوات حتسب من تاريخ  4وبناءا على هذا إذا مل يقم صاحب االختراع باستغالل اختراعه خالل  ،املصلحة  

اع من احلصول على رخصة احلصول على الرباءة ، أجاز املشرع لكل شخص يريد القيام  باستغالل هلذا االختر

املذكور سابقا ، وتتفق هذه املادة مع ما  07-03من األمر  38من املصلحة املختصة  وفقا ملا جاءت به املادة 

تفاقية باريس للملكية الصناعية للدول من سن تشريعات تقضي مبنح رخص إجبارية الستغالل إعترفت به ا

                                                 
   املتعلق بالتصاميم الشكلية للدوائر املتكاملة سالف الذكر 08-03من األمر  14أشارت إىل هذا االلتزام أيضا املادة ) ∗(

INAPI, Bulletin officeil de la propriété Industrielle, N 279, Algérie, octobre 2004, P 119. )1(  
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للمادة  02الفقرة  احلق يف احتكار االستغالل و ذلك يف مضمون االختراعات للحيلولة دون التعسف يف استعمال

  . تفاقية من  هذه اإل 05

  :انقضاǒ براǒة اɍختراț وعقوباǧ املساŏ ȃا :  ǭانيا 

االختراعات جمموعة من األحكام تعاجل مسألة انقضاء احلق يف براءة حبماية  لقد تضمن القانون املتعلق     

  . من النصوص اجلزائية اليت تساهم يف احليلولة دون املساس بتلك الرباءات االختراع و كذا على جمموعة

1  - ǧɍة حاǒاƎال ǒيلي  احلق يف الرباءة يف ما انقضاءميكن القول أن املشرع قد حصر حاالت :  انقضا  

 Ǖ-  املدة ǒتها ، حيث من بني أهم أسباب انقضاء براءة االختراع هو انتهاء املدة املقررة حلماي:  )∗(انتها

وكما سبق و أن أشرنا فإن املشرع اجلزائري قد حدد  ،تسقط براءة االختراع يف امللك العام و تصبح ملكا مشاعا 

تفاقية باريس املتعلقة إو للمالحظة فإن  للتجديد،سنة غري قابلة  20مدة احلماية اخلاصة برباءة االختراع ب 

 العموموعلى ، تفاقية تركت ذلك ألعضاء اإل للحماية وللمدة املقررة بامللكية الصناعية مل تشر إىل بيان أو حتديد 

نعترب املدة اليت أقرها املشرع حلماية االختراعات كافية لضمان تعويض صاحب االختراع عن اجلهد الفكري الذي 

   .بذله

    ǡ -  ةǒبطال براǚدور حكم قضائي بȍțختراɍيزيل إن صدور حكم قضائي هنائي ببطالن الرباءة  :ا

           ) 1(احلق يف الرباءة بأثر رجعي و بناءا عليه تقوم املصلحة املختصة بالرباءات بإلغاء القرار الصادر مبنحها 

تعلȸ اجلهة "  فيهاسابق الذكر و اليت جاء  07-03من األمر  53و مشروعية هذا السبب تعود إىل املادة 

                                                 
 10كما ذكرنا فيما سبق فإن مدة محاية كل من الرسوم و النماذج الصناعية، و التصاميم الشكلية للدوائر املتكاملة هي ) ∗(

 .سنوات وبانتهائها تنقضي محاية احلق فيها
  . 58نظر سيد عبد الوهاب عرفة ،  مرجع سابق ، ص ا) 1(
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لب Ǖو عدة مطالب تتعلȨ بƎاǒة اختراț بناǒ على طلب ɃǕ القضائية املǺتصة البطɎن الكلي Ǖو اجلزئي ملط

  :   شȌǺ معين يف احلاǧɍ التالية 

   .ǕعȻɎ 8إƂ  3مȸ يف املواد  إǽا Ɓ تتوȥر يف موȑوț براǒة اɍختراț األحكام الواردة - 

   .ǕعȻɎ)  3الفقرة (  Ɓ22 تتوȥر يف وȤȍ اɍختراǕ țحكام املادة  إǽا -

Ǖولوية ǽ țاتȼ موȑوț براǒة اختراț يف اجلزائر تبعا لطلب سابǕ Ȩو كان مستفيدا مȸ إǽا كان اɍخترا - 

  ".. .سابقة

براءة  بإبطالمن خالل هذه املادة يتضح أن املشرع قد قام حبصر احلاالت اليت تربر املطالبة باحلكم 

هو هبذا يقلل من حاالت و أن أي تأسيس على غري هذه احلاالت يؤدي إىل رفض احلكم باإلبطال ، و االختراع،

  اللجوء التعسفي  إىل القضاء للمساس باملراكز القانونية ألصحاب احلق يف الرباءة 

 ǯ-  ةǒاƎيف ال Ȩاحل ȸلي عǺسالف  07-03من األمر  51هذه احلالة نصت عليها املادة  :) ∗(الت

جزئيا Û و يف ɃǕ وقت عȸ  ميكȸ لصاحب براǒة اɍختراǕ țن يتǺلى كليا Ǖو"  جاء فيها أنه يتالذكر و ال

 Ȩو عدة مطالب تتعلǕ مطلبȼتǒاƎب  Ǵتصةبتقدمي تصريǺاملصلحة امل Ƃإ ǡمكتو ... "  .  

فإذا كان بعوض اعترب عقد بيع  عوض،إن التخلي املنصوص عليه يف هذا النص قد يكون بعوض أو بغري 

  ) . 1(اهلبة حكام عقد أما إذا كان بغري عوض فيخضع عندئذ أل األخري،تسري عليه أحكام هذا 

                                                 
 .سالف الذكر 08- 03من األمر  23نظر ما يوافق هذا املعƖ بالنسبة للتصاميم الشكلية للدوائر املتكاملة يف املادة ا )∗(
 .  191إلياس ناصيف  ، مرجع سابق ، ص  )1(
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 أرجع املشرع اجلزائري سبب سقوط براءة االختراع إىل عدم دفع الرسوم  :اɍختراțسقوȓ براǒة  -د 

  . املستحقة  ، و السقوط باملفهوم القانوين يترتب عليه زوال الرباءة بأثر فوري فقط و ليس بأثر رجعي 

أشهر حتسب من  6املذكور سابقا مهلة  07-03مر يف فقرهتا الثانية من األ 54هذا و قد أقرت املادة 

    تفاقية باريس للملكية إنصت عليها أيضا  ، كماتاريخ استحقاق الرسوم متنح للملتزم بدفع هذه األخرية 

 و تعد هذه املهلة من بني الضمانات اليت تساهم يف إضفاء محاية أكثر لصاحب احلق يف  االختراع) 1(الصناعية 

  .  االحتفاȗ باحلق يف الرباءة يف حالة ما إذا غفل عن تسديد الرسوم املستحقة يف وقتها  تساعده علىحيث 

عتداء على حمل يف حالة اإل لقد منح املشرع اجلزائري للقضاء :اɍختراțعقوباǧ املساȃ بƎاǒة  - 2

املذكور سابقا  07-03من األمر  61الرباءة إصدار عقوبات جزائية و مضمون هذه العقوبات جاءت به املادة 

 Ʀسمائةوبغرامة مȸ مليونƙ و  سنتǕÛƙشهر إƂ  6يعاقب على جنحة التقليد باحلبȄ مȸ  " إذ نصت على أنه

 ȤلǕ)2500.00 ǯد ( ƙيɎعشرة م Ƃإ)د10.000.000ǯ (  ƙالعقوبت ƙاتȽ Ɂحدǚو بǕ ÛȔقȥ "    

الذي ينص ) 2(17 -93التشريعي رسوم جاء به امل املادة ومامبقارنة العقوبات النصوص عليها يف هذه و 

ألف  أربعنيوغرامة مالية من  أشهر 6 تتراوح بني شهر ونحة التقليد باحلبس مدة القائم جبعلى معاقبة 

نالحȘ أن املشرع قد رفع ، أو بإحدى هاتني العقوبتني ) دج 400.000( ألف أربعمائةإىل ) دج 40.000(

هذا تعزيزا  يشكلناحية الغرامة املالية اليت تضاعفت عدة مرات ، ومن مستوى العقوبات بشكل كبري وخاصة من 

لضمان محاية االختراعات نظرا ملا للغرامة من تأثري على الذمة املالية للمعتديني و اليت يسعى هؤالء إىل إƴائها  أكرب

                                                 
تفاقية باريس للملكية الصناعية املربمة يف املتضمن املصادقة على إ 1975ناير ي 09املؤرخ يف  2-75األمر من  ثانيا 5املادة ) 1(

  .10، عدد 1975فيفري  4الصادرة يف ج ر و املعدلة،  1883مارس  20
 . ، مرجع سابق  17-93من املرسوم التشريعي  35املادة  )2(
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يفكر أكثر من مرة   على االختراعات اǂمية ، وهي هبذا جتعل كل من يريد تقليد اختراع ما عتداءاإلمن خالل 

  .قبل أن يقدم على هذا الفعل 

  

   :املـميزةاراǧ ــالش :الǮـاƆلب ـاملط     

كشارات  العالمات و تسميات املنشأ كل من موضوعباحلماية يف هذا اإلطار تعمد املشرع اجلزائري 

  : على النحو التايل   ضمن قوانني خاصة  مميزة

   :الــعɎماǧ :األولفرț ـال  

القرن املاضي و  يعود إىل الستينيات من مبوضوع العالمات املشرع اجلزائري هتمامإ بداية نشري إىل أنيف ال  

سالف الذكر و  06-03وجب األمر مب، والذي قام بتعديل أحكامه  57-66خالل األمر يتجسد ذلك من 

  .اجلماعية وآخر للعالمات المات ، نظام للعالمات الفردية نظامني قانونيني للع هفي أدرجقد 

Ʒتوي يف كثريا ما املتميزة عن النظام األول فإنه  حكامهذا األخري ببعض األ تفرد على الرغم من هغري أن   

كل إشارة أو داللة يضعها التاجر أو الصانع "    أهناعلى  العالمة ، وعلى كل تعرفالنظام األول مضمونه أحكام

املعـƖ  هذا و ، )1(  "املماثلة يز هذه املنتجات عن غريها من السلععلى املنتجات اليت يقوم ببيعها أو صنعها لتمي

، ذلك أن هذه األخرية تستعمل من قبل عدة مشروعات اقتصـادية تباشـر    اجلماعية يف العالمات أيضا مفترض

مالكة  يةحتاد أو اهليئة اجلماعشتركة لتلك املشروعات ، وهذا اإلنشاطها يف إطار إحتاد يسعى إىل حتقيق املصاحل امل

                                                 
)1 (  ، Ÿاحلديثة ، ، مكتبة القاهرة  ، مصر الوجيز يف شرح التشريعات الصناعيةمسيحة القليو)220، ص ) بدون سنة نشر  . 
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العالمة ال تنتج السلع بنفسها و إƴا يقتصر دورها على مراقبة صفات املنتجات لتضع عليها بعد ذلـك العالمـة   

       ).1(كضمان لتوفر تلك الصفات اجلماعية 

 ɍوǕ : مةɎحية العɎȍ ȓللحمايةشرو:   

املوضوعية   على الشروطمجاعية أن تتوفر  سوى كانت فردية أو يستلزم إلضفاء احلماية على العالمة

  : التالية

العالمة املميزة هي العالمة اليت هلا ذاتية خاصة هبا ، و اشتراط هذه  :ƶب Ǖن تكون العɎمة ưيزة   - 1 

الصفة يف العالمة ضروري من أجل أداء هذه األخرية دورها و املتمثل يف محاية املستهلك ضد كل غȈ أو خداع 

تصاف العالمة هبذا الوصف حىت تكون إوقد تتطلب املشرع اجلزائري Û ) 2(نوعيتها  يف أصل البضاعة و كفاءهتا و

سالف الذكر حيث  06-03من األمر  07للمادة  02صاحلة إلضفاء احلماية عليها و ذلك يف مضمون الفقرة 

و على ضوء هذه   "يز الرموز اƪاȍة بامللȬ العام Ǖو اŎردة مȍ ȸفة التم" أقر فيه املشرع بأنه ال تتمتع باحلماية 

بيانات متداولة بصفة اعتيادية بني  عالمات اليت ترتكز على شكل شائع أو على املادة فإنه ال تستفيد من احلماية ال

  .اجلمهور 

                                                 
ع ، عدد ، الوادي ، دار القبة للنشر و التوزي دراسات قانونية، ) العالمة التجارية يف التشريع اجلزائري ( نظر وادي مجال ا ) 1(

 .55، ص  2002، أكتوبر  03رقم 
(2)   Amor Bouhnik,( créer et développer une marque en Algérie) , www.inap.dz , Le ( 15/ 
12/2006) . 
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يعد عنصر اجلدة من العناصر الضرورية والالزمة يف الرموز و األشكال اليت يتم :  جدة العɎمة  - 2

المة حتظى باحلماية القانونية ، غري أن اجلدة املطلوبة يف هذه الرموز و األشكال هي اختيارها من أجل استعماهلا كع

    : يف العالمة من خالل ثالǫ نواحي  اوتربز اجلدة النسبية املطلوب توفره )1(جدة نسبية و ليست مطلقة

 Ǖ- ǧاǲحيث املنت ȸى أنه سالف الذكر عل 06-03من األمر  09جاء يف الفقرة األوىل للمادة :  م

الرموز املماǭلة و املشاŏة لعɎمة كانت حمل طلب تسǲيل Ǖو تسǲيل تشمل سلعا Ǖو "  يستثƖ من التسجيل

خدماǧ مطابقة و مشاŏة لتلȬ الƔ سǲلت مǕ ȸجلها عɎمة الصنǕ Ȝو العɎمة التǲارية Û إǽا كان Ƚذا 

عالمات مستعملة لتميز منتجات ن استخدام ، ومبفهوم املخالفة هلذا النص يتضح أنه ميك "Ʒدǫ لبسا  اɍستعمال

يصيب مالك العالمة  ضرر إحداǫ ، وهذا األمر قد يؤدي إىلبتلك العالمة  األصلاملميزة يف نتجات املخمتلفة عن 

على الرغم من  -نتيجة إمكانية إحداǫ  تضليل للجمهور الذي قد يتوهم بأن املنتجات املوسومة بنفس العالمة 

  .ا نفس مستوى اجلودة  و هو ما ال  يتحقق دائما هل -اختالف مصدرها 

 ǡ-  حيث ȸأن تنتهي مدة احلماية املقررة لعالمة معينة دون أن يقوم صاحبه :الزمانم ǫدƷ اقد 

  . باملطالبة بإعادة جتديدها خالل املدة اǂددة ، وهنا Ʒق للغري أن يتقدم باملطالبة بتسجيل هذه العالمة حلسابه 

 ǯ- حيث ا ȸسالف الذكر أنه    06-03من األمر  09للمادة  04جاء يف الفقرة : ملكان م         

، و مبفهوم املخالفة هلذه " ري مȸ استعمال عɎمتȼ دون رȑاȻلصاحب عɎمة ǽاǧ شهرة يف اجلزائر حȨ منȜ الغ" 

ال تتمتع باحلماية بكل ملسجلة الفقرة فإن العالمات اليت ال تتمتع بالشهرة يف اجلزائر ومن باب أوىل العالمات غري ا

 Ɩوبعبارة أخرى فإن العالمات اليت خترج عن نطاق تطبيق القانون اجلزائري وفقا ما حتمله هذه األخرية من مع ،

  . ملبدأ إقليمية النص القانوين تعد جديدة بالنسبة إليه عند املطالبة بتسجيلها 

                                                 
(1) voir  Albert chavanne et Claudine Salomon  , (Marque de fabrique de commerce ou de 
service) , Encyclopédie juridique , paris , Dalloz , 2003 , p 23 .   



24 
 

 ال سالف الذكر على أنه 06-03ن األمر م 07للمادة  04جاء يف الفقرة :شرعية العɎمة   - 3

الرموز املǺالفة للنȚام العام و اɇداǡ العامة و الȚƷ Ɣر استعماƬا ƞوجب القانون "  تسجيلها كعالمةيقبل 

ɋو اǕ الوطينƔو املتعددة األطراف الǕ نائيةǮال ǧيهاجلاتكون  تفاقياȥ اȥا رموزتعد  وتطبيقا هلذا النص  " زائر طر

التعامل بني البشر  ه وإن كان أن ذلك اخلليعةشكال األو السمات أو  املثرية صورالكلمات أو ال داب العامةاآلب ماسة

  )1( كانت يف األصل قواعد دينية أو أخالقيةإال أهنا  ترعاه أحكام وأنظمة قانونية 

  : العɎمة  ملكيةاحلقوق املرتبة على  : ǭانيا   

من مث احلق االستئثاري و كيتهالباحلق يف م هذه العالمةمتتع صاحب  مايةباحليرتب االعتراف لعالمة معينة   

    .يف استغالهلا  فضال عن احلق يف التصرف فيها

مـن   06من املادة  2عليه الفقرة  حسب ما نصت مضمون هذا احلق  :العɎمةاستغɎل  احلȨ يف -1  

يتمتع وحده دون مزامحة الغـري بـاحلق يف   يف العالمة  أن صاحب احلق تفاقية باريس املتعلقة بامللكية الصناعية يف إ

املشـرع   و من أجل ذلك قـام ، يثري فكرة حدود هذا األخري  استغالل العالمة إال أن احلق يف   ، استغالل عالمته

        مع اإلقرار بإمكانية متديد هذهمن تاريخ إقرار احلماية  حتسبين هلذا االستغالل بعشرة سنوات النطاق الزمبتحديد 

يقتصر فقط على السلع أو اخلدمات اليت سجلت من أجلها، دون  استغالل العالمة أنإىل نشري  كما  ،  )2( الفترة

مـن حيـث    حق نسـيب وهذا ما جيعلنا نقول أيضا بأن احلق يف العالمة  ، أخرى أن يتعداه إىل سلع أو خدمات 

  .املوضوع مطلق من حيث الزمان 

                                                 
) بدون بلد نشر و ال دار نشر ( الطبعة األوىل  دراسة يف القانون املقارن،: و الصناعيةارية املاركات التجنعيم مغبغب،  انظر) 1(

 .58ص   ،2005السنة 
 . ، مرجع سابق   06-03من األمر  05املادة  انظر) 2(
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العالمة تعد من عناصر اǂل التجاري، فقـد اختلفـت   نظرا لكون : العɎمة احلȨ يف التصرف يف -2   

ختـذ  إويبدو أن املشرع قد  ، )1(ا بصورة مستقلة عن اǂل التجاري من عدمه اآلراء حول إمكانية التصرف فيه

لكـن دون  التصرف يف العالمة بصورة مستقلة عن اǂل التجاري و  جواز موقفا وسطا بني تلك اآلراء  حيث أقر

باخلصوص بطبيعة و مصـدر السـلع أو    و أن يكون الغرض منه تضليل اجلمهور أو األوساط التجارية فيما يتعلق

سابق  03/06من األمر  14وهذا ما نستشفه من نص املادة  ، تستعمل فيها العالمة حمل التصرف اخلدمات اليت

  . الذكر

لصاحبها احلق يف التنازل عنـها و   عترف املشرعا على العالمة ميكن مباشرهتاوƝصوص التصرفات اليت   

 ،      أعـاله  من األمر املذكور 09للمادة  02 من خالل الفقرةالترخيص باستعماهلا وكذا احلق يف رهنها وذلك 

تجات بالعالمات من خالل إتاحة صاحب العالمة استخدام هذه األخرية على من املتعلقو تتجسد فكرة الترخيص 

  )2( منها و تسويقها يف أحسن الظروف املمكنة  للغري هبدف االستفادةتعود ملكيتها 

ويربز  إال أنه يتعني علينا اإلشارة إىل أن املشرع قد استثƖ العالمات اجلماعية من صالحية التصرف فيها 

             ال Ǖو نتقإɍ ميكǕ ȸن تكون العɎمة اجلماعية حمل "  واليت جاء فيهانفس األمر  من 24ذلك من خالل املادة 

ȸȽو رǕ تنازل"....  .   

  : وعقوباǧ املساŏ ȃا  انقضاǒ احلȨ يف العɎمة : ǭالǮا 

نقضائه كما أنه ال قيمة هلذا عتراف باحلماية للعالمة ليس أبدي حيث توجد عدة أسباب الإن اال

   .عتراف دون أن يقترن بعقوبات رادعة عند املساس به اال

                                                 
 . 210ص،   2006،  عمان ،دار الثقافة للنشر والتوزيع، العالمات التجارية وطنيا ودولياانظر صالح زين الدين، ) 1(

  Moustafa Cherchour , op.cit , p397 .)2( 
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1 - ǒيف انقضا Ȩمة  احلɎمن املسلم به أن الطريقة العادية و الطبيعية النقضاء احلق يف العالمة هي  : الع

  :  ، وباإلضافة إىل هذا تنقضي العالمة أيضا لألسباب التالية و الذي سبق بيانه من قبل املشرع  األجل اǂدد نتهاءا

 Ǖ-  مةɎالع ȫتر  :Ʒا كما قد يكون ضمنيا ، وتطبيقا تنقضي ملكية العالمة بالترك الذي قد يكون صر

يتم العدول اجلزئي Ǖو الكلي عȸ التسǲيل لدɁ املصلحة املǺتصة بناăǒا " للحالة األوىل نص املشرع على أنه 

 Ȭروف تدل و إن كان املشرع مل ينص عليه فإنه أما الترك الضمين  )1("على طلب املالș يستفاد من وقائع و

يف التخلي عن ملكيته للعالمة كما لو قام منافس باستعمال أو تقليد العالمة ملدة على عزم أكيد لدى مالك العالمة 

   )2(. معينة دون أن يعترض أو يتصدى له مالك العالمة 

 ǡ-    ستعمالعدمɍأنعلى سالف الذكر  06- 03من األمر  11ملادة تضمنت ا :ا  " Ȩارسة احلư

Ƀ للعɎمة على السلȜ و توȑيبها Ǖو على ȍلة مȜ املǺول عȸ تسǲيل العɎمة يرتبȔ باɍستعمال اجلد

  .بالعɎمةاƪدماǧ املعرȥة 

  ." .إبطاƬايترتب على عدم استعمال العɎمة  -

ويف هذا اإلطار ال ميكن القول بوجود استعمال صحيح للعالمة يف اجلزائر إذا كان استعماهلا قد Ź خارج 

 خارجهبذا األخري كان  تصالاالأن باجلمهور و حيث  التصاالاحلدود اجلزائرية،  ذلك أن االستعمال يعين 

كما نشري إىل أن ،  )3(اجلزائريف هذه العالمة  صحيح ملثلدعاء بوجود استعمال كن اإلمي اجلزائرية فالاألراضي 

ǫ هذه الفترة بثال قد حدداستعماهلا أم ال و قد Ź العالمةإذا كانت ما  وحتديد لبياناملشرع قد وضع ضابطا زمنيا 

                                                 
الذي Ʒدد كيفيات إيداع العالمات و  2005أوت  02املؤرخ يف  277-05من املرسوم التنفيذي رقم  25املادة  )1(

 . 54، عدد 2005أوت  07الصادرة يف  ج رتسجيلها، 
  .252نظر إلياس ناصيف، مرجع سابق، ص ا )2(
 .  93مرجع سابق ، ص ب، نعيم مغبغ انظر  )3(
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إذا كان االنقطاع عن استعمال العالمة ملدة ال تزيد عن ثالǫ سنوات بصفة مستمرة فإن هذا سنوات ، مبعƖ أنه 

  .املذكورة أعاله  11من املادة  02، وهذا وفقا للفقرة ال يعد عدم استعمال 

 ǯ- نɎمة بطɎكم بإبطال العالمة بناء على طلب من املصلحة املختصة  :العƷ أو من الغري  للقضاء أن

و ميكن سالف الذكر  06-03من األمر  07إذا تبني أن تسجيلها و من مث محايتها يتعارض مع ما تضمنته املادة 

   : األخريةهذه إمجال احلاالت اليت تضمنتها 

من نفس  02املادة  احددهتاليت  تلك األشكال و املظاهر غريمن  مظهرالعالمة املسجلة بشكل أو  تاتصف إذا -

التعبري عن العالمة من خالل أمساء األشخاص و األحرف و األرقام و الرسومات  ر املذكور أعاله واليت أجازت ماأل

     .مركبةو األشكال املميزة للسلع و توضيبها أو عن طريق األلوان سوى كانت منفردة أو و الصور 

 .العامةكانت العالمة خمالفة للنظام العام و اآلداب  إذا -

اليت حتدǫ تضليال يف األوساط التجارية نتيجة تشاهبها مع عالمات مميزة لسلع مشاهبة أو عالمات  اتالعالم  -

 .معينةحمددة ملصدر منتجات ألمساء جغرافية أو  يف اجلزائر مشهورة

أو أي إشارة أو دمغة تستخدم للرقابة من طرف دولة أو  تتشكل من شعارات رمسية أو أعالم اليت العالمات -

   .حكومية منظمة

قرر املشرع اجلزائري ملرتكب جرمية تقليد عالمة عقوبة جزائية  :العɎمةعقوباǧ املساȃ باحلȨ يف  - 2

ليونني و Ʀسمائة ألف أشهر و ال تتجاوز سنتني و بغرامة ال تقل عن م 06تتمثل يف احلبس مدة ال تقل عن 
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ما أجاز توقيع إحدى هاتني ك، ) ج د10.000.000(تتجاوز عشرة ماليني و ال ) ج د2500.000(

  )1(: العقوبتني فقط ولكن تزامنا  مع إحدى هذه اجلزاءات 

  .الغلق املؤقت أو النهائي للمؤسسة صاحبة العالمة -

  .مصادرة األشياء و األدوات املستعملة يف املخالفة  -

  .  إتالف األشياء حمل املخافة  -

من ناحية الغرامة  ىل تتمثل يف كفاءهتا خاصةمضمون هذه العقوبات مالحظتني، األو Ɲصوصونسجل 

عرفت هذا التطور كأثر للتعديل احلديث للقانون املتعلق بالعالمات و الذي راع فيه املشرع الظروف  يتاملالية و ال

عاله حيث ر أذكوتتعلق بصياغة النص امل فهي و املستجدات االقتصادية و االجتماعية ، أما املالحظة الثانية

د تناقض يف تكيف املشرع جلرمية التقليد حيث اعتربها وفقا لصياغة املادة املذكورة أعاله خمالفة يف يالحȘ وجو

تقليد لعɎمة كل عمل  جنحةيعد "... من نفس األمر حيث جاء فيها  26يف مضمون املادة حني اعتربها جنحة 

 Ȅارية  باحلقوقميǮǞستɍماɎاحب العȍ الغري خرقا حلقوق ȼمة قام بɎوعليه كان على املشرع أن يعوض "  ةلع

             " اجلرمية" أو مصطلح"  اجلنحة" عاله مبصطلح املذكورة أ 32الوارد يف املادة " املخالفة " مصطلح 

    .   كتعبري عام 

  

 ƆاǮال țاملنـتس: الفر ǧــميا ǖش :  

املشرع اجلزائري تسمية املنشأ  سالف الذكر ، عرف 65-76من خالل أحكام املادة األوىل من األمر 

اɍسم اجلغرايف لبلد Ǖو منطقة Ǖو جزǒ منطقة Ǖو مكان مسمى  ومȸ شǖنǕ ȼن يعƙ منتǲا ناشǞا ȥيȼ و " ŒǕا على 

                                                 
 .، مرجع سابق  06-03من األمر  32املادة  انظر  )1(
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تكون جودة Ƚذا املنتǕ ǰو ưيزاتȼ منسوبة حصرا Ǖو Ǖساسا لبيǞة جغراȥية تشتمل على العوامل الطبيعية و 

ل هذا التعريف أن املشرع قد وضع معيارا أساسيا حلماية املنتجات عن طريق ، ويتضح من هذا خال " البشرية

تسميات املنشأ والذي يتمثل يف احتكار بلدة أو موقع معني من أراضي دولة معينة إنتاج بضائع أو تقدƇ خدمات 

تطاع شخص ال ميكن أن يتوصل إليها شخص أو جهة يف مكان آخر ببذل جهد معقول ، ومبفهوم املخالفة إذا اس

أوجهة أخرى يف حميط جغرايف آخر بإنتاج البضائع وتقدƇ اخلدمات و بنفس مستوى البضائع و اخلدمات 

  )1( . حق هذه األخرية يف التسمية املذكورة أعاله سقط

كما تتميز تسميات املنشأ بطابعها اجلماعي حيث ميكن جلميع األعوان االقتصاديني الفاعلني يف ذلك 

 االستفادة من نفس التسمية مع األخذ بعني االعتبار أن تكون ملنتجاهتم نفس املميزات و نفس اǂيط اجلغرايف

  . اجلودة 

  :  للحماية وهيومن خالل هذا العرض نستنتج بعض شروط صالحية التسمية 

 ɍوǕ  : حية التسمية للحمايةɎȍ :  

  :  ن تتوفر فيها الشروط املوضوعية التاليةيستلزم املشرع من أجل متتع تسميات املنشأ باحلماية القانونية أ

عدم جواز استعمال األمساء  - كما رأينا - إذا كان من املقرر قانونا :  ران التسمية ƞكان جغرايفتاق - 1

إذǐ أنه بناءăا على  ، تعلق باستعماهلا كتسميات للمنشأ إذا كان األمر يمات ، فإنه على العكس من ذلك العامة كعال

أن يتم حتديد تسمية منشأ إال من خالل تسمية حتدد مكان نشأهتا ، و يعين هذا أنه  كور أعاله ال ميكن يف املذالتعر

                                                 
 .   369انظر نوري محد خاطر ، مرجع سابق  ، ص  ) 1(
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        جيب أن تكون تسمية املنشأ مطابقة لصفات اǂيط اجلغرايف الذي نشأت فيه املنتجات موضوع احلماية

  ) .  1(القانونية 

2 - ǡالتسمية  وجو ƙتعǰينتج يف تلك )  بفتح التاء( تسمية مرتبطة مبنتج تكون ال يتعني أن :ملنتć معني

و العربة أو الغاية يف حتديد مكان   ،املنطقة ، حبيث يكون هو سبب هذه التسمية و مقترنńا هبا كتسمية ماء سعيدة 

رايف تضمن ذلك أن العالقة املادية املوجودة بني املنتجات و اǂيط اجلغ املستهلك،نشأة أو صنع املنتجات هو محاية 

  )  2( .املميزةللمستهلك نوعية هذه املنتجات و جودهتا الناجتة عن صفاهتا 

ال يعد وجود رابطة مادية بني املنتجات واǂيط اجلغرايف كايف : Ǖن تكون للمنتǲاȍ ǧفاư ǧيزة   -  3

شكل يضمن للجمهور لوحده لتمتع التسمية باحلماية ، بل يتعني أن يكون للمنتج مميزات خاصة متيزه عن غريه ب

التعرف على التسمية مبجرد إدراكها أو اإلحاطة هبا ، وعالوة على ذلك يتعني أن تكون هذه الصفات هي األساس 

  ) . 3(يف متيز هذا املنتج و ليست جمرد صفات ثانوية 

املذكورة أعاله ، أن الصفات املميزة   65-76و الواضح من خالل مضمون املادة األوىل من األمر 

        لمنتجات تكون منسوبة و بشكل أساسي و حصري للبيئة اجلغرافية اليت نشأت فيها ، وتتضمن هذهل

  . كل ما حتتويه من عناصر طبيعية و بشرية -حبسب ما أشارت إليه ذات املادة  –األخرية 

عمل الناجتة عن جيدر بنا القول أن التسمية ال تعني جبرد ارتباط بني املنتج وطريقة ال  طلقنومن هذا امل

اخلربات البشرية فقط ، إذا أن هذه الطرق تكون قابلة لالستعمال يف أي منطقة أخرى ، كما ال تعني التسمية جملرد 

                                                 
 .   365نظر فرحة زراوي صاحل ، مرجع سابق ،ص ا ) 1(
 . 366، ص  نفسه نظر فرحة زراوي صاحل ، املرجع ا ) 2(

 Albert chevanne et jean jacques Burst , op.cit , p 491 . )3 (  
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و العوامل الطبيعية لتلك البيئة فقط ، و هذا أمر منطقي ذلك أنه )  بفتح التاء( وجود عالقة ارتباطيه بني املنتج 

Ɲ ملنتجاته وفكره ملنح طابع متميز  رباتهكثري ما يتدخل اإلنسان .  

 استلزم املشرع أن تتوفر تسميات املنشأ كما هو الشأن بالنسبة للعالمات :مشروعية التسمية   - 4

 65- 76من األمر  04املادة  وقد حدد إطار املشروعية الذي ينبغي أن ال حتيد عنه يف مضمون على املشروعية

  : ميكǕ ȸن حتمى تسمياǧ املنشǖ التالية  ɍ"  واليت جاء فيها أنهسالف الذكر 

 Ǖ– ري املنطبقة على التعارȡ ǧيالتسميا Ƃاملدرجة يف املادة األو Ȥ .  

ǡ -  اميةȚري النȡ ǧالتسميا .  

 ǯ–  صصاƯ عندما يكون Ȅنǲسم يكون تابعا للɍن اǕ املعلوم ȸم Û ǧاǲاملنت ȃجناǕ ȸاملشتقة م ǧالتسميا

  شكل مȽǕ ȸل اƎƪة يف Ƚذا الشǖن ومȸ اجلمهور  لȼ عرȥا و معتƎا على Ƚذا ال

  " .  التسمياǧ املناȥية لɊخɎق احلسنة و اɇداǕ ǡو النȚام العام  -د

استلزام املشرع توفر تسميات املنشأ على عناصر املشروعية املشار إليها أعاله كشرط   جدير بالتنويه أنو

ن التسمية مبكان جغرايف و أن تكون حمددة ملنتج معني كما ضرورة  اقتراعلى يعد تأكيد   محايته عليها سباȟإل

 65-76أي أن املشرع يؤكد على مضمون املادة األوىل من األمر  ، صفات مميزة  تيتعني أن تكون للمنتجا

  . عدم مساس التسمية بالنظام العام ، باإلضافة  سالف الذكر 
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  : احلقوق املترتبة على استحقاق التسمية  : ǭانيا 

كل تسمية للمنشƶ ǖب Ǖن تستعمل طبقا لنȚام " سالف الذكر  65-76من األمر  19ضمنت املادة ت

ȼذة لتطبيقǺاملت ȋذا األمر و النصوȽ حكامǖب ȃدون املسا Ȭلǽ التسمية و Ȭستعمال لتلɍا  "Û  و باستقراء

         ادة املذكورة أعاله قد أوردتهللنصوص القانونية الواردة يف ذات األمر نستنتج أن نظام االستعمال الوارد يف امل

من نفس األمر بإقرارها للمنتفعني املسجلني وحدهم استغالل شهادة تسجيل التسمية بالنسبة للمنتجات  11املادة 

  .  مولة هبذه التسمية دون غريها من املنتجات شامل

ية منشǖ مسǲلة إǽا ȨƷ ɍ Ɓ ألحد Ǖن يستعمل تسم" من ذات األمر على أنه  21كما أضافت املادة 

يرخȌ لȼ بذلȬ مȍ ȸاحبها حƓ  ولو ǽكر املنشǖ احلقيقي للمنتǕ Û ǰو كانت التسمية موȑوț ترƤة Ǖو نقل 

 ȗلفاǖقة بȥو كانت مرǕ حريف )Ȅاجلن ( وǕ)الشكل ( وǕ)لة  ) التقليدǭاư ȗلفاǖو بǕ " .  

انية اعتبار حق استغالل التسمية بكونه غري أن السؤال الذي ميكن أن يثار يف هذا الصدد هو ما مدى إمك

حق احتكاري خالص و مانع من استغالل الغري هلا ؟ ، وهنا ميكن القول أن املشرع قد اختذ موقفا خمالفا ملا أقره 

بشأن حق االستغالل االحتكاري لكل من براءات االختراع و العالمات املشمولة باحلماية ، إذا أنه على الرغم من 

غالل التسمية املسجلة إال من طرف املستفيدين املذكورين يف طلب التسجيل إال أن ذلك ال مينع أي عدم جواز است

تقدƇ طلب الستعمال نفس التسمية إذا كان ميارس نشاطه يف نفس اǂيط اجلغرايف مع األخذ ) بكسر التاء(منتج 

يمية ، وذلك بالنظر إىل كون تسميات بعني االعتبار أن تكون ملنتجاته نفس اجلودة املوضحة يف النصوص التنظ

  . ،  هذا عن احلق يف االستغالل )  1(املنشأ تتصف بالطابع اجلماعي 

                                                 
 . 385مرجع سابق  ،  ص نظر فرحة زراوي صاحل ،ا ) 1(
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أما يف ما خيص احلق يف التصرف بشهادة التسمية فإنه ميكن القول أن املشرع قد أقر احلق يف الترخيص 

 من ذات األمر و املذكورة أعاله  ،  21باالستغالل لتسمية املنشأ و لكن بشكل ضمين و ذلك يف مضمون املادة 

إىل منع االعتداء على التسمية  ، و على الرغم من هذه اإلشارة الضمنية للحق يف الترخيص  واليت هتدف باألساس 

باستغالل التسمية فإن عدم قيام املشرع بوضع أحكام خاصة ودقيقة تنظم طريقة الترخيص باستغالل التسمية 

  . ات املقررة حلماية هذا العنصر من عناصر امللكية الصناعية يشكل انتقاصا من الضمان

وإذا كان املشرع قد نص بطريقة ضمنية على احلق يف الترخيص باستغالل التسمية ، فإنه كان أكثر 

غموضا Ɲصوص احلق يف التصرفات األخرى كحق بيع التسمية أو رهنها ذلك أنه مل يشر ال بشكل صريح أو 

  . ف فيها على هذا النحو من عدمه ضمين لقابلية التصر

ولعل الرأي الذي ميكن األخذ به يف هذا الصدد هو عدم قابلية التسمية للبيع أو الرهن و ذلك بالنظر إىل 

  : األسباب التالية 

                            .املشرع مل ينص صراحة على قابلية التصرف فيها  أن -

ة للتصرف فيها من قبل ابقا بطابعها اجلماعي و لذلك تبدو كحق غري قابلتتسم تسمية املنشأ كما ذكرنا س - 

  .                                                        شخص واحد 

كما أنه من املقرر قانونا أنـه  )  1(الصناعية عد عنصرا من عناصر امللكية أن تسمية املنشأ ت قانونا املقرر منأنه  -

عن اǂل التجاري و كان هذا األخري يتضمن عناصر للملكية الصناعية فإنه باإلمكان التنازل عـن   إذا Ź التنازل

                                                 
 . ، مرجع سابق  2-75من األمر  02ف  20نظر املادة ا ) 1(
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، و بالقيام بعملية مقارنة بسيطة يتبني لنـا أن مجيـع   ) 1(هذه العناصر يف إطار اǂل التجاري  بشروط خاصة 

 . نشأ عناصر امللكية الصناعية تتمتع بقابلية التنازل عنها ما عدا تسميات امل

  : انقضاǒ احلȨ يف التسمية و عقوباǧ املساŏ ȃا  :ǭالǮا 

 على عتداءباالالعقوبات اجلزائية اليت تلحق أسباب انقضاء احلق يف التسمية و كذا  مايلي  سنتناول يف

  . احلق يف هذه األخرية 

1 - ǒيف التسمية  انقضا Ȩسالف الذكر طريقتني 65-76وضع املشرع من خالل األمر : احل 

        : النقضاء احلق يف التسمية و مها 

Ǖ - كمةǂا ȸا على حكم مăǒبنا ǒنقضاɍمكانية احلكم بشطب أو تعديل إلقد منح املشرع للقضاء :  ا

من ذات األمر  23و األساس القانوين هلذا هو نص املادة  ، للتسمية بناءăا على طلب من له صفة ومصلحة يف ذلك

كمة املǺتصة بناăǒا على طلب مɃǕ ȸ شȌǺ لȼ مصلحة مشروعة Ǖو مɃǕ ȸ ميكȸ للمح"  و اليت جاء فيها

 : سلطة Ưتصة Ǖن تǖمر ƞا يلي 

-  ƙا على السببăǒبنا ǖيل لتسمية املنشǲشطب التسƙالتالي:                       

  Ü                             04استبعاد التسمية مȸ احلماية تطبيقا ألحكام املادة  * 

 .زوال الȚروف و األسباǡ الداعية لتسǲيل التسمية *  

 :                                  تعديل التسǲيل لتسمية املنشǖ بناăǒا على Ǖحد األسباǡ التالية  -

                                                 
 ج راملعدل واملتمم واملتضمن القانون التجاري ،   1975سبتمرب  26املؤرخ يف  59-75من األمر  147نظر املادة ا ) 1(

  . 78، عدد  1975تمرب سب 30الصادرة يف 
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  *                                        Ü يةȥام املساحة اجلغراƢ لعدم تغطيتها 

  رة يف الطلب Ɓ تعد كاȥية Ü                                              ألن ưيزاǧ املنتǲاǧ املذكو*  

   .ألن املنتǲاǧ املعينة يف الطلب Ɓ تعد Ƥيعها مغطاة بالتسمية * 

  يفتتمثـل  األوىل  الصورة،   أقر صورتني  النقضاء التسمية هذا النص أن املشرع قدمن خالل ونسجل   

األسباب   شكلتمن خالل التعديل ،  و  تتمثل يف االنقضاء اجلزئي و الثانية ب  االنقضاء الكلي من خالل الشط

فرصة ودفعة حنو ضمان احترام  املذكورة يف النص السابق  اليت وضعها املشرع كحاالت إلمكانية تعديل التسمية 

  .  لعديد من املصاحل اهدم يؤدي إىل من إقرار االنقضاء الكلي  الذي   احلقوق الناشئة عنها و استقرارها بدل

 ǡ–  التسمية ȸلي عǺيتحقق التخلي عن التسمية يف صورتني ، الصورة األوىل تستمد أساسها من : الت

من نفس األمر ، حيث يترتب على عدم رغبة صاحب احلق يف التسمية يف جتديدها بعد انتهاء املدة  17املادة 

أما الصورة الثانية فتتمثل يف ختلي صاحب احلق يف  .سنوات  10القانونية للحماية بسقوطها و املقدرة ب

صالحية العمل هبا وحىت قبل سقوطها ، ولكن ذلك يتم وفق شروط و ة عن هذه األخرية يف أثناء فترة التسمي

  .) 1(شكلية  إجراءات 

2  -  ǖاملنش ǧبتسميا ȃاملسا ǧسالف الذكر   65-76من األمر  30نص املشرع  يف املادة  :عقوبا

د ج  2000نه تلحق مبزوري تسميات املنشأ املسجلة سوى كانوا أصليني أو مشاركني عقوبة الغرامة من أعلى 

الذين  كما أحلق باألشخاص ،سنوات أو إحدى هاتني العقوبتني  3أشهر إىل  3 بس منواحلد ج  20000إىل 

د ج و احلبس من شهر  15000 د ج إىل 1000يقومون ببيع منتجات حتمل تسمية مزورة عقوبة الغرامة من 

                                                 
 .  ، مرجع سابق 65-76من األمر  27نظر املادة ا ) 1(
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كما أجاز للمحكمة أن تأمر بنشر و إعالن احلكم على نفقة اǂكوم عليه يف  ، إىل سنة أو إحدى هاتني العقوبتني

   .حتددهااألماكن و الوسائل اليت 

تقديرها كان مرتبطا بالظروف  ة فيما يتعلق بقيمة الغرامة أناصو Ɲوما يالحȘ على هذه العقوبات 

مما جيعلها غري متناسبة مع الظروف االقتصادية و االجتماعية للفترة االجتماعية لفترة السبعينيات  االقتصادية و

   .  يتناسب مع هذه األخريةالراهنة الشيء الذي يستدعي تعديلها بالشكل الذي 
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     اŎاورةحلقوق املǘلȤ و احلقوق  اɋطار املوȑوعي : اƆـبحث الǮـامل  

األحكام املوضـوعية  إىل جمموعة من  سالف الذكر ،   05-03يف إطار األمر اجلزائري  املشرعتطرق   

لمصنفات املشمولة باحلمايـة ،  ل ا حتديد ضمن هذا األمر، حيث ت و احلقوق اجملاورة  قوق املؤلفذات الصلة حب

أيضا أسـباب  واحلماية املكفولة بو كذا مضمون احلقوق املعنوية و املادية  ه املصنفاتذوأصحاب احلقوق على ه

  .املساس هبا انقضاء هذه احلقوق وعقوبات 

  

   :احلـمايةيȨ ـتطب نطاق: األولطلب ـامل  

املصـنفات و أصـحاب هـذه      تنصب احلماية املتعلقة حبقوق املؤلف و احلقوق اجملاورة على كل مـن   

  : املصنفات 

    țاملشمولة  :األولالفر ǧباحلمايةاملصنفا.   

هـو  األول الـركن  مصنفات حممية جيب أن تستويف هذه األخرية ركنني أساسيني ، حىت نكون بصدد   

صنف على شـيء مـن   أن يفرȟ فيه هذا املصنف ، أما الركن الثاين فهو أن ينطوي املالشكل املادي الذي جيب 

  ) .1(تبني أن املؤلف قد خلع عليه شيئا من شخصيته االبتكار حبيث ي

   : احلماية بني وتتنوع املصنفات املشمولة ب   

  

                                                 
         ، 2004، اإلسـكندرية ، منشـأة املعـارف ،      جرائم الصحافة و النشـر : جلرائم التعبريية ، انظر عبد احلميد الشوارŸ ا )1(

     .333ص 
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  ɍوǕ  : ليةȍاأل ǧاملصنفا:  

من جماالت اإلبداع ، ويف الغالب ال تقوم التشـريعات  املصنفات األصلية جماالت عديدة و متنوعة  متس  

على سبيل املثال كمـا فعـل املشـرع     احبصر كل األعمال اليت تدخل يف نطاقها ، وإƴا تكتفي بذكر عدد منه

سالف  05-03من األمر  04وذلك يف مضمون املادة ما تشابه منها يف جمموعات ، حيث قام جبمع  اجلزائري

، وكـذا   حبماية املصنفات األدبية والفنية   ةاملتعلق فاقية بارنإتمن  02للمادة  04تفق مع الفقرة الذكر و اليت ت

  . املية حلقوق املؤلفتفاقية العمع املادة األوىل من اإل

  :ذه املصنفات يف وعلى العموم ميكن إمجال ه   

وقد ) 1( "  حمتواهاوهي املصنفات اليت يعرب فيها بالكلمات أيا كان "  :العلميةاملصنفاǧ األدبية و  - 1  

و اليت ميكـن  املذكورة أعاله تعداد غري حصري ألمثلة عن املصنفات األدبية و العلمية األصلية  04أوردت املادة 

  :إمجاهلا يف ما يلي 

 Ǖ- املك ǧـاوالت  : توبة املصنفاǂو هي مجيع املصنفات اليت تصل إىل اجلمهور عن طريق الكتابة ، كا

     .و البحوǫ العلمية و التقنية و الروايات و القصص و القصائد الشعرية و برامج احلاسوب  األدبية

 ǡ -  الشفوية ǧفسه و هي اليت تلقى شفويا ، وإن كان أسلوب اإلبداع و جهد التعبري هو ن: املصنفا

، ومن هذه األعمال اǂاضرات و  )2(وبالتايل فهي تعكس شخصية املؤلف Û  اجلهد املبذول يف املصنفات املكتوبة

                                                 
، اجلزء الثاين ، عدد صادر عن اللجنة الوطنيـة   مصر و اليونسكو، ) احلماية القانونية حلق املؤلف  (حممد حسام حممد لطفي  )1(

  .    71،ص  1996املصرية لليونسكو ، مصر ،  

 ئـر،  ديـوان املطبوعـات اجلامعيـة ،           ، اجلزا حقوق املؤلف على ضوء القانون اجلزائري اجلديد،  انظر حمي الدين عكاشة )2(
  . 59،ص  2005
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اخلطب و جتدر اإلشارة إىل أنه العتبار العمل يتصف بصفة  الشفوية أن ينفذ بشكل ارجتايل و ال يكون قد سـبق  

  . كتابته 

جند أن املشرع قد أدرج ضمنها وبشكل صريح  فات املكتوبةو بالعودة إىل التعداد غري احلصري  للمصن  

ـ    1973أفريل  03املؤرخ يف 14-73تعديل الذي قام  به على األمر كأثر لل برامج احلاسوب  ق املتعلـق حب

املتعلـق حبقـوق     1997مارس  06املؤرخ يف 10 -97، وقد șهر هذا التعديل يف كل من األمر  تأليفال

  . الذكر  سالف 05-03و األمر رة املؤلف و احلقوق اجملاو

دوهنا ال يكون للمكونات املادية من  وبشكل عام وتعد برامج احلاسوب الكيان املعنوي لنظام الكومبيوتر   

النوع األول يتمثل يف برنامج املصدر  وينقسم  ، م هذه الربامج إىل ثالثة أنواعو تنقس  أي فائدةأجهزة و أدوات 

  فني ، الصنف األول يتمثل يف برنامج التشغيل املناط به إتاحة عمل مكونـات النظـام   هذا األخري بدوره إىل صن

أمـا النـوع   معا ، و الصنف الثاين يتمثل يف الربامج التطبيقية واليت تقوم مبهام حمددة كربامج معاجلة النصوص ، 

  امج املصدر إىل برامج اآللـة ،  بر لتحويلالثاين الذي يضاف إىل برامج املصدر هو برامج الترمجة و اليت تستعمل 

  ).  1(هي الربامج املترمجة إىل لغة اآللة  و يتمثل النوع الثالث يف برامج اهلدف و

 اويبدو أن املشرع قد حسم موقفه هنا بتبين محاية برامج احلاسوب و فقا لقواعد حقوق املؤلف ، بعـدم   

املتعلق باالختراعـات   17-93املرسوم التشريعي  الشأن ، خصوصا و أنه مل يوضح مكانتها يفترك فراغا هبذا 

ـ  يف  اسالف الذكر عل اعتبار أن برامج احلاسوب ميكن أن يكون هلا وصف االختراعات ، كما أنه مل يشر إليه

  .الذكر   و املتعلق حبقوق املؤلف سالف 14-73األمر 

                                                 
  دار وائـل  ، الطبعة األوىل ، عمـان،     احلماية القانونية لربامج احلاسب اآليل و مشكلة قرصنة الربامج نظر عماد سالمة ،ا )1(

  . 50، ص  2005للنشر ، 
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عن املصنفات التقليديـة األخـرى   وبالنظر إىل الطبيعة اخلاصة ملصنفات برامج احلاسوب  واليت تتميز هبا   

     ):1( جتعل محايتها مبوجب قواعد  قانون حقوق املؤلف أمر تنقصه الفعالية و الكفاءة و ذلك بالنظر إىل أن 

برامج احلاسوب ال تعد جمرد وسيلة للتعبري عن األفكار ، بل تتضمن تنفيذ خدمة تطبيقية ، ومن مث فمن غـري   -

  . ملصنفات األخرى املمكن متثيلها و تشبيهها با

  -كما سنرى يف ما بعد  –باملصنفات التقليدية برامج احلاسوب حتتاج إىل مدة محاية أقل من مدة احلماية اخلاصة  -

وذلك ألن برامج احلاسوب تتضمن تقدما تكنولوجيا و تغريا سريعا و مستمرا ، و أن ƽوهلا مبدة محاية طويلـة  

 .  تؤخر هذا التقدم

نون مواكبة إفرازات التطور التكنولوجي و العلمي ، و بالتايل فإن șهور برامج احلاسب اآليل إن من و اجب القا -

 . العامة من املشرع وضع قوانني خاصة هبا و ليس االكتفاء بالنصوص يتطلب 

وبناءăا على هذه النقاط اليت متيز برامج احلاسوب عن املصنفات األخرى فإنه يتعني على املشرع اجلزائري 

   . محايته على برامج احلاسوب مبوجب قانون خاص يراعي الطبيعة اخلاصة هلذه الربامج بسط 

من عناصر املصـنفات  عنصر ذا أمهية  املشمولة باحلماية يضاف إىل ما سبق من حديث متعلق باملصنفات

لدى اجلمهـور و   أال و هو العنوان ، الذي Ʒدد اإلطار العام للمصنف و يعطي رؤية عن حمتواه مما يسمح بتعريفه

 05-03   ألمرامن  06، وقد أقر له املشرع اجلزائري باحلماية مبوجب املادة ) 2(األخرى  متيزه عن املصنفات 

.  "  ǽاتȚƷ ȼى عنوان املصنȤ إǽا اتسم باألȍلية باحلماية املمنوحة للمصنȤ"    سالف الذكر و اليت جاء فيها 

قصر محايته على العناوين اليت تتميز بطابع االبتكـار دون العنـاوين   و يظهر من خالل هذا النص أن املشرع قد 

                                                 
    .108 ، صنفسه   نظر عماد سالمة  ،  املرجعا )1(

  .       100مرجع سابق ، ص  ،نظر حمي الدين عكاشة  ا )2(
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شائعة االستعمال و التداول و اليت تصلح ألكثر من مصنف ، وهو موقف يساير املنطق ذلك أن إقـرار احلمايـة   

  .ملك للجميع  ام احلقوق الفكرية ألهنوين الشائعة أمر ال يعزز يف احتراللعنا

الغرض من هذا النوع من املصنفات هو اسـتهواء و اسـتنهاض   :  املوسيقية املصنفاǧ الفنية و    -2

احلس اجلمايل للشخص املخاطب هبا ، و هي بذلك ختتلف عن املصنفات األدبية و العلمية اليت يكون تأثريهـا يف  

صـنفات  املصنفات الفنية مـن جهـة و امل  ، املصنفات ا النوع من ه إىل العقل و الفكر وƴيز يف هذالغالب موج

  . املوسيقية من جهة أخرى 

 Ǖ –  ǧومنهالتشمل جماالت و ميادين عديدة األصلية تتنوع املصنفات الفنية  :الفنيةاملصنفا:                   

     مـن األمـر    05  دةللمـا  05 هذا النوع من املصنفات الفقـرة  أشارت إىل: مصنفاǧ الفنون التشكيلية - 

يف عرض حتديدها  و ذلك الفقرة األوىل للمادة األوىل من اتفاقية بارن إليها كما أشارت سالف الذكر 03-05

، وتتضمن هذه املصنفات أكثر أنواع الفنون اجلميلة كالرسـم و  ملفهوم املصنفات األدبية و الفنية اǂمية مبوجبها 

 Ÿو فن الزرا Ȉاخل ....الرسم الزييت  و النحت و النق  

الذي وضع الفكرة و ليس عن أن يتم أداؤها فعليا من طرف الفنان ت يشترط و حلماية مثل هذه املصنفا   

  ) . 1(خمصصة لذلك من غري أن يكون للعمل الشخصي أثر فعال يف املصنف طريق أداة ميكانيكية 

- ǧا يتضمن كل الصور اليت  الفوتوغرايفال يقتصر مفهوم التصوير على التصوير  :التصويرية املصنفاƴفحسب وإ

ويف هذا الصدد أقر املشرع إسباȟ محايته  )2(كالفيديو و التلفيزيونالتقاطها بكافة الوسائل و التقنيات احلديثة يتم 

مـن األمـر    04للمادة  08على مجيع املصنفات التصويرية دون قيد أو استثناء و يتضح ذلك من خالل الفقرة 

                                                 
   .  431، ص  2003،  ، مصر ، شركة ناس للطباعة مللكية الفكريةموسوعة حقوق ا ،نظر خاطر لطفي ا) 1(

  (2) Bertrand André , Le droit d’auteur et les droits voisines ,2 em  Edition, Paris, Dalloz , 1999    , 
p 179.   
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يف بسط احلماية على املصنفات التصويرية إذǐ و يؤخذ على موقف املشرع هنا إطالقيته .  سالف الذكر  03-05

عليه عند إسباȟ محايته على هذا النوع من املصنفات التميز بني املصنفات اليت يغلـب عليهـا جهـد    كان يتعني 

تستحق إسباȟ احلماية عليها و اليت ال تتضمن مثل هذا الشخص اإلبداعي من حسن ذوق و طول حماولة ، وهذه 

  . نطاق احلماية  اجلهد ومن مث خترج عن

 ǡ-  املوسيقية ǧأصوات تصدر عن آلة موسيقية بشكل يؤثر يف  "تعرف  املوسيقى على أنه : املصنفا

و لقد نص املشرع على إقرار احلماية هلذا النوع من املصنفات من خـالل  ، ) 1" (العاطفة و اإلحساس اإلنساين 

بصورة منفردة  إعدادهاكان   املشرع باحلماية سواء اعترف هلا إذǐ،  05-03من األمر  04للمادة  03ة الفقر

و تتألف هذه املصنفات من ثالǫ عناصر ، أوهلا األنغام و اليت كان القضاء الفرنسي يعتربهـا   أو مصحوبة بغناء 

األفكار تتوجـه إىل خماطبـة   مبثابة األفكار يف املصنفات األدبية قبل أن يتم التراجع عن هذا الرأي على اعتبار أن 

، أما العنصر الثاين فهو االنسجام يف األنغام مبعƖ وجود ) 2(األنغام تتوجه إىل خماطبة اإلحساس أن العقل يف حني 

مدة بني توقيع  ضبطو وضع يقصد به اإليقاع و الذي  يف ثل العنصر الثالثتتوافق بني األنغام املتتابعة ،  يف حني مي

   . ) 3( نغميني خمتلفني

  : املشتقة  املصنفاǭ   :ǧانيا

ملصنفات األصلية فقط و إƴا متتد أيضا إىل املصـنفات املشـتقة منـها ، و    على اال تقتصر محاية املشرع 

         و الـيت جـاء   سـالف الـذكر    05-03من األمر  05للمادة  04ذلك من خالل مضمون الفقرة  جسديت

                                                 
  . 78،ص  2002الفكر اجلامعي ،   اإلسكندرية دار محاية امللكية الفكرية ،، عبد احلميد املنشاوي ) 1(

(2) Claude Clombet : propriété littéraire et artistique  et droits voisine  , 9 em  édition , paris 
Dalloz , 1999 , p 58  . 

تري ، مذكرة لنيل شهادة املاجس  الوضعية احلالية حلق املؤلف يف التشريع اجلزائري و االتفاقيات الدوليةنظر مسعودة عمارة ، ا )3(
  .  214، ص ) بدون سنة نشر ( ، جامعة اجلزائر  ، غري منشورة  يف القانون
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وقد عمدت ،  "  مǘلفي املصنفاǧ األȍلية تكفل احلماية ملǘلȤ املصنفاǧ املشتقة دون املساƜ ȃقوق" فيها  

 ، 03يف فقرهتا  02عتراف بشمول احلماية هلذه املصنفات وșهر ذلك من خالل املادة تفاقية بارن أيضا إىل االإ

   :املصنفات جندومن أمثلة هذه 

         عـن طريـق األعمـال   املصنفات املشتقة  و تتحقق هذا النوع من : املصنفاǧ األدبية و العلمية  – 1

  : التالية 

 Ǖ-   ةƤومعاين و أساليب من لغة إىل أخرى " وتعرف الترمجة على أهنا   :التر ȗفن مجيل يعين بنقل ألفا

غة املترحم إليها يتبني النصوص بوضوح و يشعر هبا بقوة مثلما يتبينها و يشعر هبا املتكلم باللغة لحبيث أن املتكلم بال

بلغة غري لغته األصلية الفكري الذي يتطلبه هذا العمل  للتعبري عن مضمون املصنف  و نتيجة للجهد) 1" (األصلية  

    )2. (حلصول على احلماية املقررة للمصنفات له ا خيول إبداعيا ايد طابعديؤدي إىل إكساب املصنف اجلفإنه 

 ǡ-   ȃقتباɍص يتم فيه نقل التلخيص و التحويل ، فالتلخي  مهاويتم هذا العمل  من خالل طريقتني :ا

املصنف األصلي بشكل موجز إىل القارǛ ، أما التحويل فيعمد فيه املؤلف إىل حتويل املصنف إىل لون آخـر مـع   

كان االقتباس ينصب على األفكار فقط فإنه ال يكون على املقتبس  نفإ وبناءăا علي هذا  ،  )3( االحتفاȗ مبضمونه

يترتب عليـه  د تناول قدرا من العمل األصلي يتجاوز فيه األفكار فإنه أية التزامات جتاه أي كان ، أما إذا كان ق

  . )4( عدم املساس حبقوق مؤلف املصنف األصلي

                                                 
،ص  2003، اجمللد الثاين ، الطبعة األوىل ، القاهرة ، دار الفجر للنشر و التوزيع ،   املوسوعة اإلعالميةحممد منري حجاب،  )1(

668  .  
، الطبعة الثالثة ، عمان،  مكتبة دار الثقافة ،    ملؤلف و وسائل محايتهالنماذج املعاصرة حلق ا: حق املؤلف نظر نواف كنعان ، ا )2(

  .  256،     ص  2000
  . 78مرجع سابق ، ص  إدريس فاضلي  ، )3(

 Claude Colombet, op.cit, p 41 .)4(  
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ومن خالل استقراء النصوص القانونية املتعلقة حبقوق املؤلف و احلقوق اجملاورة نالحȘ أن املشـرع قـد      

مصنفني خمتلفني  كان للصدفة دور يف إجياد ما إذاعن تساؤل قد يثار يف هذا الصدد و هو حالة سكت عن اإلجابة 

  يف النوع و متشاهبني يف املضمون ، فهل يعترب أحدمها اشتقاق عن اآلخر أو كليهما  يعد مصنف أصلي ؟

   .املوسيقيةميكن التميز هنا أيضا بني املصنفات الفنية و املصنفات  :واملوسيقيةاملصنفاǧ الفنية  – 2

 Ǖ-  الفنية ǧلوحة حماكيا فيها  برسم صورة أو رسام لعل أبرز صورة ملثل هذه املصنفات قيام   :املصنفا

من الصعوبة مبكـان   حبيث أنه ، أصلية موجودة أو قيام ناحت بتشييد متثال على شاكلة متثال آخرصورة أو لوحة 

  . حماولة إجراء مقارنة بني الصورتني أو التمثالني عند إجياد فارق 

 ǡ-  امل ǧمصـنفات   –مثل املصنفات األدبيـة   -قد تنشأ عن املصنفات املوسيقية : وسيقية املصنفا

وتتمثل هذه الصورة يف مشتقة ، ويتلخص هذا االشتقاق يف صورتني ، األوىل هي إعادة التوزيع املوسيقي    أخرى

يـانو ، و هـذا   حتويل صالحية مصنف موسيقي آللة معينة كǔلة كالعود إىل صالحيته للعزف بǔلة أخرى كǔلة الب

فهي التنويع و املقصود هبا اقتباس املصنف املوسيقي مياثل الترمجة يف املصنفات األدبية و العلمية ، أما الصورة الثانية 

ولقد أشار املشـرع إىل إسـباȟ    )1(املشتق من جمموعة مصنفات أصلية يتم اجلمع بينها و إبداع مصنف جديد 

  . سالف الذكر  05-03من األمر  05مادة لل 02احلماية عليها يف مضمون الفقرة

  : مصنفاǧ التراǫ الǮقايف و امللȬ العام :   ǭالǮا

الثقافة التقليدية و الشعبية على أهنا جمموع اإلبداعات املنبثقة عن نفات التراǫ الثقايف تعرف يف جمال مص

 شـفويا   نقلـها  ميكنعني االعتبار أنه ثقافة مشتركة  و اليت يعرب عنها من قبل عدد من أفراد اجملتمع ، مع األخذ ب

                                                 
، 2004ية،  منشأة املعارف، ، اجلزء الثامن ، اإلسكندرحق امللكية :  الوسيط يف شرح القانون املدينعبد الرزاق السنهوري،  )1(

  . 324ص 
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           و املوسـيقى و  أو بوسائل أخرى و تشمل هـذه الثقافـة جمـاالت عديـدة منـها  اللغـة و األدب      بالتقليد 

             مـن األمـر    08وقد بسط املشرع محايته على هذا النوع من املصنفات  مبوجـب املـادة   ،  )1( اخل...الرقص

           مـƥ ȸايـة  .. ...فاǧ التراǫ الǮقـايف التقليـدɃ   تستفيد مصن"  و اليت جاء فيهار سالف الذك 05- 03

   :التاليةأعاله مضمون مصنفات التراǫ الثقايف يف اجملاالت  ةاملذكور 08و قد حصرت املادة  " ....خاȍة 

                                                  واألغاين الشعبية                      مصنفات املوسيقى الكالسيكية التقليدية -

                                               .الوطنيةاألشكال التعبريية الشعبية املنتجة و املترعرعة يف أوساط اجملموعة  -

                                                                      .الشعبيةالنوادر و األشعار و الرقصات و العروض  –

                                                     .النحتمصنفات الفنون الشعبية مثل الرسم و الرسم الزييت و النقȈ و  –

  .... . معدنية و خشبية و احللي  املصنوعات على مادة –

لثقايف جاء على سبيل احلصر ألنه ال يوجد ما وقيام املشرع بتعداد املصنفات اليت تدخل يف إطار التراǫ ا

يدل أو يوحي يف مضمون هذه املادة أهنا مذكورة على سبيل املثال كما هو احلال بالنسبة للمصنفات األدبيـة و  

أن مثل هذه املصنفات تصور مرحلة ماضية من مراحل تطور اجملتمع ، وبالتايل ميكن  الفنية ، و لعل ذلك يعود إىل

العناصر الثقافية اليت عاȇ يف إطارها ذلك اجملتمع على عكس املصنفات األدبية و الفنية اليت تعرف تطـورا  حصر 

  .بالفاعلية   أمر ال يتصفالذي جيعل من حصرها  الشيءبتطور احلياة ، 

ع بتعريف املصنفات اليت تقع يف تعداد امللك العام بأهنا تلك املصنفات األدبية و الفنية اليت كما قام املشر

املـذكورة   08للمادة  03و ذلك يف مضمون املادة الفقرة  حقوقهم،وذوي ت مدة محايتها املالية ملؤلفيها انقض

                                                 
  . 74صÛ  نظر حمي الدين عكاشة ، مرجع سابقا) 1(
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اجملاورة باحلق يف تنظيمهـا و تسـريها   ، واعترف للدولة ممثلة يف الديوان الوطين حلقوق املؤلف و احلقوق  أعاله

   .لصاحلها 

  :   صنفاǧ اŎاورةامل: رابعا 

نشرها و إذاعتها بني  أكرب عدد يف هناية املطاف هو  البشري الفكرالعقل والغرض من محاية نتاج  إذا كان

 التوصـل إىل اجلمهـور  هذا النشر و  فإنممكن من الناس و ذلك لالستفادة منه و حتقيق املنفعة العامة للبشرية ، 

بل Ʒتاج يف أغلب األحيان وجود وسيط بني املؤلفني و ، مبجرد șهور هذا العمل إىل الوجود العريض ال يتحقق 

 باحلماية ولقد اعترف املشرع ، )1(املركز القانوين للمؤلفني ، هذا الوسيط يتمتع مبركز قانوين متميز عن اجلمهور 

 و اليت عن طريقها يتم تسهيل التواصل بني املؤلفني و اجلمهوريتدخل يف أدائها  ملصنفات اليتهلذا الوسيط وكذا ا

إنشاء املنظمة العامليـة للملكيـة    تفاقيةإكما عمدت  ،سالف الذكر 05-03وذلك يف الباب الثالث من األمر 

ملصنفات اجملـاورة و  ، وجدير بالذكر أن املشرع قد اعترف ألول مرة با)2( احلماية هلذه املصنفات بإقرار الفكرية

قوق اجملـاورة ،  احلاملؤلف و املتعلق حبقوق  10-97أسبȠ عليها احلماية يف إطار التشريع الداخلي مبوجب األمر 

  :  يف املصنفات اليت اعترف املشرع هلا باحلماية  تتمثلو

ـ  :األداǒ الفين  -1            ددهم املشـرع هذا النوع من املصنفات يقوم بأدائه ما يعرف بفناين األداء الذين ح

يعتȥ Ǝنانا مǘديا ألعمال ȥنية  املمǮل و املغين و الراقȌ و كل شǓ ȌǺخر ميارȃ التمǮيل Ǖو الغناǕ ǒو  "  بقوله

         ǧالفكريـة و مصـنفا ǧدوار املصـنفاǖاألشـكال بـ ȸشـكل مـ Ƀǖو يقـوم بـǕ وةɎو التǕ نشادɋا              

                                                 
طالع تاريخ اإل    www.  tashareeat.com )فاحلقوق اجملاورة و احلقوق املرتبطة حبق املؤل(ا،  نظر على رضا )1(
)02/07/2007( .  

تفاقية إنشاء املتضمن مصادقة اجلزائر على إ 1975اير ين 09مكرر املؤرخ يف  2-75من األمر  08ف  02نظر املادة ا )2(
  .13، عدد 1975فيقري  14الصادرة يف  ج ر،  1967يوليو  14العاملية للملكية الفكرية املوقعة بستوكهومل يف  ةاملنظم
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ǫقايف التراǮذلك أن الـتالوة  ولعل أكثر ما يثري اإلشكال يف هذا النص هو النقطة املتعلقة بالتالوة ، ،   )1( " ال

 هذا من جهة ، ومن جهة أخرى نالحȘ أن املشرع قـد تعمـد  القراءة من القرآن الكرƇ أو من غريه  يقصد هبا 

لنا أن نساءل هنا إىل أي مدى  ،ةباحلماية فكرة التالوة كحق من احلقوق اجملاورة اليت ترد على املصنفات  وباملقارن

    )2(فنيا ؟  القرآن الكرƇ مصنفا أدبيا أو ميكن اعتبار

و يف هذا الصدد جتدر اإلشارة إىل أنه على الرغم من اعتراف املشرع هبذه احلقوق على مستوى التشريع 

املتعلقة بالفنانني املؤديني املربمة سنة تفاقية روما إباخلصوص  الداخلي إال أنه مل ينظم إىل اإلطار الدويل املتعلق  هبا و

  .  م 1961

املقصود بالتسجيالت السمعية و السمعية البصرية هـو   :البصريةالتسǲيǧɎ السمعية و السمعية  -2

        خمصـص عن طريق جهـاز  حتتويه  تثبيت حمتوى املادة املراد تسجيلها على دعامة أو وسيلة مادية ميكن إدراك ما

  . )3(لذلك 

ننوه أنه قبل اعتراف املشرع هلذا النوع من املصنفات باحلماية يف إطار احلقوق اجملاورة حلـق املؤلـف   و 

احلقوق ذات طبيعة تعاقدية فقط  ومل يكن لديهم سوى حتريك دعوى املنافسة غـري  كانت حقوق أصحاب هذه 

  )4(ى من شروط و إجراءات مرهقـة  املشروعة يف حالة االستنساخ غري املشروع ملصنفاهتم  مبا تتطلبه هذه الدعو

لف سا 05-03من األمر  107و قد جتسد اعتراف املشرع هبذا النوع من املصنفات من خالل مضمون املادة 

                                                 
  .، مرجع سابق  05-03من األمر  108املادة  )1(
غـري   ، مذكرة خترج لنيل شهادة املاجستري يف احلقـوق ،  تها القانونيةاحلقوق اجملاورة حلق املؤلف ومحاينظر العيد شنوف ، ا )2(

  .  49، ص  2003جامعة اجلزائر ،    منشورة ،
،  2005، دار اجلامعة اجلديدة للنشر ، اإلسـكندرية ،    احلقوق اجملاورة حلق املؤلفنظر رمزي رشاد عبد الرمحن الشيخ، ا )3(

  .  131ص 
، مذكرة خترج لنيل شهادة املاجستري ظام القانوين لعقد اإلنتاج السمعي البصري يف التشريع اجلزائري الننظر ميينه حويشي ، ا )4(

   . 24، ص  2001يف احلقوق ، غري منشورة ، جامعة اجلزائر ،  
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             كل منتǰ تسǲيƧ ǧɎعية Ǖو Ƨعية بصرية يستفيد عǕ ȸداǒاتȼ حقوقـا ƭـاورة   ... " فيها   الذكر و اليت جاء 

 Ȥلǘامل Ȩمشمول باحلماية موضوع احلق  أن  حلماية داللة علىبا، و اعتراف املشرع هنا لصاحب احلق  " ..حل .  

3-  Ƀاعي السمعي و السمعي البصرǽɋمل يقم املشرع اجلزائري بوضع مفهوم للبث اإلذاعي : البث ا

لك من خالل املـادة  بشكل مباشر ، وإƴا قام بتحديد مفهومه يف سياق تعريفه للكيان املسؤول عن هذا البث و ذ

ȽيǞة للبث اǽɋاعي السمعي Ǖو السمعي " ...   تعد أنهسالف الذكر واليت جاء فيها  05-03من األمر  117

البصرɃ الكيان الذɃ يبث بǕ Ƀǖسلوǡ مǕ ȸساليب النقل الɎسلكي ɋشاراǧ حتمل ȍǕـواتا Ǖو ȍـورا  Ǖو   

   ."  إƂ اجلمهور ةمنبǮتقبال برامǓ ǰخر بغرȏ اسيوزعها بواسطة سلǕ Ȭو ليȤ بصرǕ Ƀو ɃǕ كابل  

يف صياغته إقرار احلماية ملختلف األساليب و الطرق احلديثـة   ضح من هذا النص أن املشرع قد راعو يت  

           اليت ميكن أن تساهم يف نقل البث و بالتايل فاملشرع حـاول اللحـاق بركـب التطـور احلاصـل يف وسـائل      

  .التكنولوجيا  

جمموعة من احلقوق  ةمباشرهلذا النوع من املصنفات احلماية من خالل ختويل هليئة البث  وقد أقر املشرع

سالف الذكر و اليت تضـمنت   05-03من األمر  118على هذه املصنفات و يتجلى ذلك يف مضمون املادة 

Ƭ ȨƷيǞة البث اǽɋاعي السمعي Ǖو السمعي البصرǕ Ƀن ترخȌ حسب شروȓ يف عقـد مكتـوǡ   " على أنه 

 بǚعادة بث و تǮبيت حصصها املذاعة و استنساǷ ما ǭبت مȸ حصصها املذاعة و إبȟɎ حصصها املتلفزة على

  . "  ....اجلمهور 

ويؤكد املشرع من خالل هذا النص على وجوب أن يتم انتقال احلقوق املخولة هليئة البث بشكل رمسي ، 

  ا اعتداء عليهوأن استغالهلا دون التقيد هبذه الشكلية يشكل 
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ƆاǮال țباحلماية :  الفر ƙاحلقوق املتمتع ǡحاȍǕ :  

إن اعتراف املشرع بشمول احلماية  لألعمال و املصنفات الفكرية سابقة الـذكر يسـتتبعه بالضـرورة    

 أصـحاب  هذا الفرع على ضمن بحثالب سوف نقتصر غري أنه، االعتراف بأصحاب تلك األعمال و املصنفات 

األعمـال اجملـاورة   دون أصحاب احلقوق يف  ة و الفنية سواء كانت أصلية أو مشتقة األعمال األدبي احلقوق يف 

و إعادة احلـديث  عرض احلديث عن املصنفات اجملاورة ألنه قد سبقت اإلشارة إليهم يف وذلك  ،  حلقوق املؤلف

  .واقعني يف دائرة التكرار جيلنا  عنهم سوف

احلقوق على هـذه  صاحب فإن  نفات األدبية والفنيةعرضنا للمص سياق يف و كما سبقت اإلشارة إليه 

هذا مـا   ،األحوال ؟  ال يتغري بتغري و واضحوضع ثابت  على مصنفه ملؤلفحلق ا ، ولكن هل هو املؤلفاألخرية 

  :مايليسنكتشفه من خالل 

 ɍوǕ   : املنفرد Ȥلǘامل:  

  ل دون أن يشـاركه شـخص  يقصد باملؤلف املنفرد الشخص الذي ابتكر املصنف لوحده و بشكل أصي   

سـالف   05-03من األمـر   12وقد أشار املشرع اجلزائري إىل حتديد صفة املؤلف يف مضمون املادة Û  آخر

  .لشȌǺ الطبيعي الذǕ Ƀبدعـȼ  يعتƎ مǘلȤ مصنǕ ȤدǕ Ÿو ȥين يف مفهوم Ƚذا األمر ا" الذكر حيث تضمنت 

 ȋاملنصو ǧɍلفا يف احلاǘم Ƀاملعنو ȌǺاعتبار الش ȸذا األمرميكȽ عليها يف "  .  

  كل على اعتبار أنه  ، ويالحȘ من خالل هذا النص أن املشرع مل يقم بإعطاء تعريف موضوعي للمؤلف

Ǆأو فنيا Ǆطريقة التعبري و بغض النظر عن  أو موسيقيا  شخص يقوم بإنتاج فكري مبتكر سواء كان هذا اإلنتاج أدبيا  
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هو أن يصل نتاج األهم من كل هذا و ير إىل غري ذلك من الطرق األخرى، بالكتابة أو الرسم أو التصو  عنه سواء

وليس املقصود باالبتكار أن يقوم املؤلف باختراع أفكار غري معروفة من قبل  ،من االبتكارمستوى معني إىل  العقل

ه سواء كان شخصية صاحب يظهربطابع معني  اإلبداع الفكري أن يتميز  معتربńاولكن يكفي لكي يكون االبتكار 

و إƴا اقتصر بالنص على إمكانية إسباȟ صفة املؤلف علـى   ، )1(الفكرة نفسها أو يف طريقة عرضها لبذلك يف 

  . الشخص الطبيعي أو املعنوي 

و إذا كان إسناد صفة املؤلف على الشخص الطبيعي أمر واضح و مقبول كون الشخص الطبيعـي لـه   

للشخص املعنوي امليادين  فإن إسناد هذه الصفة  يف خمتلف شىت اجملاالت واملقدرة على إبداع املصنفات الفكرية يف

يثري نوعا من اإلشكال ،  فاإلبداع و االبتكار كما أشرنا يكون لألشخاص الطبيعيني الذين ميلكون القدرة علـى  

بـأن   نشريغم من هذا ، وبالر )2(التفكري حبكم طبيعتهم البشرية أما األشخاص املعنويني فال ميلكون هذه املقدرة  

  . الشخص املعنوي ميكن أن يكون مالكا حلقوق املؤلف 

ما مل يثبت خـالف  و على العموم فإن صفة املؤلف تستمد من واقعة șهور اسم الشخص على املصنف 

سالف الذكر ، إذǐ أن șهور اسم الشخص على املصنف  05-03من األمر  13ذلك  وفقا ملا جاءت به املادة 

 العامليـة  تفق مضمون هذه املادة مع ما أقرته اتفاقية جنيفيومادية ميكن إثباهتا عكسها بكافة الوسائل  ميثل قرينة

يتمتȜ مǘلـȤ املصـنȤ    "يف فقرهتا األوىل اليت جاء فيها  04املتعلقة حبقوق املؤلف سابقة الذكر ضمن مادهتا 

  " . نȤ باÛ ȼƧ ما Ɓ يǮبت خɎف ǽلƜȬقوق التǖليȤ و تǮبت ȍفة املǘلȤ ملȸ ينشر Ǖو يذيǕ Ȝو عرف املص

  

                                                 
، تاريخ  www.arablawinfo.com، )محاية حق املؤلف يف إطار املصنفات املشتركة(نظر عبد الرشيد مأمون، ا )1(

  ) 2007/ 01/ 06( اإلطالع 
  .  25، ص  2001 ، دار اجلامعة اجلديدة للنشر ، ، ، اإلسكندرية محاية احلق املايل للمؤلفظر رضا متويل وهدان ، ان )2(
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   :املشترȫاملǘلȤ يف املصنǭ:  Ȥانيا

على تنفيذ عمل أدŸ أو عدة أشخاص أقدم  من تراه يعترب مالك احلقوق إذǐ ما حولل ؤسايتبادر لنا التقد 

د باملصـنف  يتعني علينا يف البداية فهـم املقصـو   قبل اإلجابة على هذا التساؤل لكنو  Û Ýباحلماية  فين مشمول

   .املشترك

            و الـيت جـاء   سـالف الـذكر    05-03من األمـر   15هذا األخري عرفه املشرع اجلزائري من خالل املادة 

و انطالقا من هذا التعريـف  ،  " ...مǘلفƙ رȫ يف إيداعǕ ȼو إƱازȻ عدة يكون املصنȤ مشتركا إǽا شا"   فيها 

صف بصفة االشتراك النظر إىل وجود عنصر االشتراك من عدمـه بـني   ما إذا كان املصنف يتيتضح أنه لتحديد 

  . شاركني فيه خمتلف املؤلفني امل

ويبدو أن املشرع قد أخذ بفكرة املشاركة التامة و اليت يترتب عليها متتع مجيع املؤلفني حبقوق متسـاوية  

 اسـتغالل نصـيبه   لف حبقوقمتتع كل مؤعلى عكس االشتراك الناقص الذي يترتب عليه على املصنف املشترك 

ذات املادة  الفقرات املوالية من  ويربز هذا املوقف من خالل ما تضمنته )1(مقدار اشتراكه يف املصنف تتناسب و 

تعود حقوق املصنȤ إƤ ƂيȜ مǘلفيÛ ȼ و ƢارȽ ȃذȻ احلقوق و Ȩȥ الشروȓ " و اليت جاء فيها املذكورة أعاله 

  . تفاق تطبȨ األحكام املتعلقة بالشيوț ا Ɓ يتم اɋبينها Û و إǽاملتفȨ عليها ȥيما 

 Ȩيف الشكل املتفـ Ȥل املصنɎاستغ ȏن يعارǕ ȫاملشتر Ȥم يف املصنȽمسا Ƀأل ȸميك ɍ   ɍإ ȼعليـ

  .  . "...Ǝƞر

  

                                                 
  .  334نظر نواف كنعان ، مرجع سابق ، ص ا )1(
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  :  املǘلȤ يف املصنȤ اجلماعي:  ǭالǮا

تعـدد املـؤلفني    لنظر إىلبـا للوهلة األوىل أن املصنفات اجلماعية هي نفسها املصنفات املشتركة  يبدو

دات و، غري أنه يوجد اختالف جوهري بينها، ذلك أنه يف املصنف اجلماعي تنظم جمهاملصنف إجناز يف  املسامهني

األصـل يف  بيسـاهم   لذي الاو شخص معنوي أو طبيعي من بناءăا على  إشراف و توجيهاملشاركني يف التأليف 

على عكس املصنف املشترك الذي يثبـت  ،  )1( ؤلف األدبية و املاليةه حقوق املالتأليف ومع ذلك تثبت له مبفرد

، ومن أمثلة األعمال الفكرية اليت وصف املؤلف مبا يستتبعه من حقوق لكل من اشترك يف التأليف كما سبق بيانه 

  .ينطبق عليها وصف املصنفات اجلماعية ، املعاجم و املوسوعات العلمية 

 18املـادة   وحيدة هيوواحدة ذه املصنفات من خالل مادة أحكام ه اجلةمبع املشرع اجلزائري قاموقد 

يعتƎ مصنفا Ƥاعيا املصنȤ الذɃ يشـارȫ يف إبداعـȼ عـدة    " جاء فيها إذǐ  سالف الذكر 05-03من األمر 

Ûƙلفǘم  ȼȥو إشرا Ƀو معنوǕ طبيعي ȌǺبادرة شƞ وينشرȼƧبا.   

ńيزư اجلماعي حقا Ȥة يف املصنƵاملسا ǴنƢ ɍ Ȥمل املصنƭ يف ƙاملشارك ȸزا لكل واحد مǲاملن.   

تعود حقوق مǘلȤ املصنȤ اجلماعي إƂ الشȌǺ الطبيعي Ǖو املعنوɃ الذɃ بادر بǚنتاǯ مصـنȤ وإƱـازȻ و   

 Ȼمانشر ÛȼƧبا  ȓة شرƣ ȸيك ƁȤالƯ " .  

   .ليها أعاله  إر و هنا يتجسد تطبيق موقف املشرع من فكرة إمكانية اعتبار املؤلف شخص معنوي املشا 

  

                                                 
    ،  1996اإلسكندرية ، منشـأة املعـارف ،     ، حلقوق و غريها من املراكز القانونيةا ، وآخروننظر جالل على العداوي ا) 1(

  .  398ص 
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    ƆاǮقوق حمل احلماية احل: املطلب ال :  

تطبيق احلماية بشقيه ، حيث تعرضنا يف البداية  نطاقبعد ما تطرقنا يف املطلب األول من هذا املبحث إىل    

عن حتديد أصحاب احلقـوق الـذين    مث عرجنا إىل احلديث واع املصنفات املشمولة باحلماية أنإىل احلديث عن 

اهبا على خمتلف أنواع املصنفات  وذلك على احلقوق اليت يتمتع هبا أصحالتعريف بنأيت اآلن إىل  ، متعون باحلمايةيت

  : النحو التايل 

   :  قوق حمل احلماية  احلمضمون : الفرț األول   

اسـتغالل   لصاحب املصنف اليت تتيحجمموعة من السلطات  على موضوع احلماية تضمن احلقوق املترتبة  

تفاقية بارن منحت الدول املنظمة إليها احلـق يف الـنص ضـمن    إونشري إىل أن  ، الئمهيمصنفه بالشكل الذي 

وبناءا عليه حدد املشرع اجلزائري هـذه  ،  )1(  اليت تراها ضرورية للمؤلف تشريعاهتا الداخلية على احلقوق املالية

  .  05-03يف مضمون األمر و السلطات  احلقوق

ضمن هذا األمر للمصنفات اجملاورة حبقوق مالية تتميز هبا عـن احلقـوق    ف املشرع أيضاوقد اعتر هذا   

مضمون احلقوق  أعاجلوس ،  118،  116،  114، 111املالية للمؤلفات وذلك يف مضمون كل من املواد 

طـة الثانيـة   النق أمـا   املعنويمضمون احلق  سنتناول فيها ضمن نقطتني أساسيتني ، النقطة األوىلاحلماية  حمل

  .املايل    فسنتناول فيها مضمون احلق

  

                                                 
املتضمن إنضمام اجلزائر ، مع التحفȘ إىل  1997سبتمرب  13ؤرخ يف امل 341-97من املرسوم الرئاسي  05نظر املادة ا) 1(
سبتمرب  14الصادرة يف  ج راملتممة و املعدلة ،  1886سبتمرب   09املؤرخة يف  ةبارن حلماية املصنفات األدبية و الفين ةتفاقيإ

 .   61، عدد  1997
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 ɍوǕ : Ƀاملعنو Ȩمضمون احل :  

 .حقوق ملكية مصنفاته على يتيح احلق املعنوي لصاحبه جمموعة من السلطات اليت تساعده على اǂافظة   

صـنفات اجملـاورة   ونشري إىل أن احلق املعنوي حبكم طبيعته ال يترتب إال للمؤلف  وفنان األداء أما أصـحاب امل 

نظرا لطبيعتهم اخلاصة ، وعلى العموم فإن السلطات اليت يتيحها احلـق  يتمتعوا هبذا احلق األخرى فال يتصور أن 

        : املعنوي للمتمتعني به تتمثل يف 

  1 - ȼيف نشر مصنف Ȥاحب املصنȍ Ȩيف أن صاحب املصنف هـو   هذا احلق  يتلخص مضمون:  ح

الذي يشعر فيه أن عمله  الوقت الذي يراه مالئما لذلك وقرير صالحية املصنف للنشر يفوحده الذي له احلق يف ت

و يعترب حق تقرير النشر من أهم احلقوق األدبية اخلاصة باملصـنفات  ألنـه    ،الذهين قد بلȠ درجة من االكتمال 

ولقـد أقـر املشـرع    . ) 1( لتقيم األفراد من مث خيضعو لذي خيرج فيه املصنف إىل النور يرتبط بتحديد الزمن ا

يتمتȜ املǘلƜ ȤـȨ  "  سالف الذكر و اليت جاء فيها  05-03من األمر  22اجلزائري هذا احلق مبوجب املادة 

Ȩذا احلȽ حتويل ȼو حتت اسم مستعار و ميكنǕ ȋاƪا ȼƧالصادر با Ȥاملصن ȸع Ȥالكش  " .  

        ى فكرة حق املؤلف يف نسـبة املصـنف   ويتضح من خالل هذه املادة أن املشرع باإلضافة على النص عل  

يالحȘ أن موقـف  ، كما على حقه يف الكشف عنه أو نشره  تأكيده –اليت سوف نتطرق إليها فيما بعد  –إليه 

فيما يتعلق حبالة تعاقد املؤلف مع الغري سواء كان ناشـرا   خاصةهذا احلق يكتنفه بعض الغموض  Ɲصوصاملشرع 

هل يتعني على  ساءلتأداء مصنف و متكينه للمتعاقد اآلخر خالل مدة معينة ، وهنا لنا أن نعميال على إعداد أو  أو

املؤلف الوفاء بالتزامه التعاقدي و تسليم املصنف حىت و لو مل يكن راضيا عنه ؟ أو انه ƷتفȘ حبقه يف تقرير  نشر 

  . ؟ يوخيرق بالتايل التزامه التعاقد الوقت الذي يراه مناسبا لذلك مصنفه يف

                                                 
  443ص   ، مرجع سابق ، نظر خاطر لطفي ا) 1(
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ة حـق  رغم ما تسببه من تأثري على فكـر  بشكل صريح  سكت عن إبداء رأيهه املسألة يف هذ اجلزائري املشرع

و الرأي هنا أنه يتعني على املشرع االعتراف للمؤلف بشكل صريح باحلق يف رفض  ،املؤلف يف تقرير نشر مصنفه 

قرار بوجوب تعويض عادل للمتعاقد مع املؤلف بشكل تسليم املصنف إذا بدا له أنه غري جدير بامسه و مسعته مع اإل

    .يلحقهجيرب الضرر الذي 

ونشري إىل أن املشرع مل ينص صراحة على حق فنان األداء بتقرير نشر مصنفه على اعتبار أنه ميثل أحـد    

أما بعد  ،ل حياة صاحب املصنف هذا خالكأنه ترك ذلك ليفهم  ضمنا من خالل طبيعة أدائه،  حقوقه األدبية و

         مـن األمـر   22للمـادة   02فإن هذا احلق يتحول إىل خلفه طبقا ملا نصت عليـه الفقـرة    هذا األخريوفاة 

يعود الكشȤ عȸ املصنȤ بعد وȥاة مǘلفȼ إƂ ورǭتȼ ما Ɓ تكȽ ȸناȫ وȍية " سالف الذكر على أنه  03-05

يف نشر املصنف للجمهور إىل ورثـة املؤلـف ،   ، و يفهم من مضمون هذه الفقرة على أنه ينتقل احلق   " خاȍة

ونشري إىل أنه ال يوجد ما مينع املؤلف من حتديد أحد الورثة بالذات للقيام بنشر املصنف نظرا العتبارات جتعلـه  

  .أحسن من يقوم هبذه املهمة 

  2 -   Ȥيف األبوة على املصن Ȩـ   نظرا لكون احلق األ:  احل ح ندŸ يلتصق بشخصية اإلنسـان فإنـه مي

و لصاحب املصنف إșهار امسه فيكـون موضـوع    ة التمتع حبق احترام امسه وصفته للمؤلف أو فنان األداء سلط

 سالف الذكر على  05-03من األمر  23تضمنت املادة  ولقد  ، )1(محاية أو إغفاله أو استعمال اسم مستعار

ملǖلوف Û و كذا على دعائم املصنȤ اشكلȨƷ ȼ ملǘلȤ املصنȤ اشتراǽ ȓكر اȼƧ العائلي Ǖو املستعار يف " أنه 

، ويتضح من خالل هذا النص أن املشرع قد اعترب املؤلف هو صاحب االختصـاص يف التصـريح    .."..املɎئمة 

تفاقية بارن املتعلقة حبماية  املصـنفات  إتضمنته  بامسه احلقيقي أو املستعار على املصنف ، و هذا املعƖ يتفق مع ما

                                                 
op.cit, p 270.  Bertrand André, )1(  
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بغȐ النȚر عȸ احلقوق املالية للمǘلÛ Ȥ بل و حƓ بعد انتقال " ة سالفة الذكر ، حيث جاء فيها األدبية و الفني

ȼإلي Ȥيف املطالبة بنسبة املصن Ȩباحل  ȘتفƷ Ȥلǘن املǚȥ احلقوق ȻذȽ "... )1 . (  

أن املشرع أقر للمؤلف احلق يف أن ينشر مصنفه بامسه من خـالل   ني السابق نيويتضح من مضمون النص  

و   ،كر امسه على كل نسخة من النسخ إذا كان كتابا أو شريطا و على ƴاذجه إذا كان متثاال أو صورة أو رمسا ذ

إذا كان املؤلف قد دفعته اعتبارات معينة إىل نشر مصنفه حتت اسم مستعار أو دون اسم ، فيكون له احلق دائما يف 

  . أن يكشف امسه احلقيقي 

مـن   112فنان األداء فقد اعترف له املشرع هبذا احلق من خالل املادة  هذا عن املؤلف أما فيما خيص  

يتمتȜ الفنان املǘدǕ Ƀو العازف عǕ ȸدائƜ ȼقوق معنويـة Û لـȼ   " سالف الذكر واليت جاء فيها  05-03األمر 

      تسـمɍ  Ǵاسـتعمال Ǖدائـȼ    احلȨ  يف ǽكر اȼƧ العائلي Ǖو املستعار Û وكذلȍ Ȭفتȼ إɍ إǽا كانت طريقـة 

Ȭق ،   ."...  بذلƷ ق للمؤلف أن يستعمل امسا مستعارا يف نشر مصنفه فكذالكƷ و يتبني من هذا النص أنه كما

لفنان األداء أن يلجأ إىل إخفاء امسه احلقيقي و الظهور باسم مستعار و غالبا ما يتحقق هذا يف الواقع العملي حيث 

  .) 2(ليت تعرف باألمساء الفنية كما هو حال املمثلني عموما األداء استعمال أمساء مستعارة و ا  يفضل فنانوا

اعترف املشرع خللف كل من املؤلف و فنان األداء باحلق يف الكشف  فقد املصنف وفاة صاحببعد أما   

فإذا مل  ، سألةاملو لكن بشرط احترام رغبة املورǫ أو املوصي بشأن هذه  فاهتما،عن امسيهما للجمهور من بعد و 

احب املصنف املتوż خللفه بالكشف عن امسه بعد موته أو اجتهت إرادته قبل وفاته إىل عدم الكشف عنـه  يأذن ص

                                                 
 .، مرجع سابق 341-97من املرسوم الرئاسي رقم ) ثانيا(  06املادة )1(
  .  485، مرجع سابق ، ص نظر رمزي رشاد عبد الرمحن الشيخ ا )2(
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تعني على خلفه التقيد برغبته ، أمņا إذا نسب صاحب املصنف إىل نفسه هذا األخري خالل حياته كان خللفـه أن  

   .) 1(يباشروا هذا احلق عنه بعد موته 

  3 - ȼيف سحب Ȥاحب املصنȍ Ȩالتداول ح ȸيعود احلق للمؤلف يف أن يتراجع عن نشر مصنفه  :    م

التداول ، إذا بدا له أن األجواء مل تعد مالئمة بناء على ما ميكن تسميته بوقفة ضمري أو عملية تقدير   وسحبه من

هذا احلـق  تقرير و لقد تضمنت  ، )2(معنوية و اليت ترجع إىل املؤلف فقط حق تقيمها و العمل وفقا ألحكامها 

ميكȸ للمǘلȤ الذɃ يرǕ Ɂن مصـنفƁ ȼ يعـد   "  فيهاسالف الذكر و اليت جاء  05-03من األمر  24املادة 

مطابقا لقناعاتǕ ȼن يوقȍ ȤنȜ دعامة إبȟɎ املصنȤ إƂ اجلمهور ƞمارسة حقـȼ يف التوبـة Ǖو Ǖن يسـحب    

  .  "  املصنȤ الذɃ سبȨ نشرȻ مȸ جهة اɋبȟɎ للǲمهور عȸ طريȨ حقȼ يف السحب

قد لتعسف يف استعماله بشكل مبالȠ و يضمن عدم  القد وضع قيداǄ على هذا احلق حىت وننوه أن املشرع   

ȡري Ǖنɍ ȼ ميكȸ للمǘلư Ȥارسة Ƚذا احلȨ إɍ بعد "   فيهورد هذا القيد يف الفقرة الثانية من ذات املادة حيث جاء 

 Ɣرار الȑاأل ȸعادل ع Ȑتعوي Ȝȥدƞ ذاȽ ȼاحلقوق املتنازل عنهايلحقها عمل Ƀومن األسباب اليت ،   " ستفيد

قد تربر سحب املصنف من التداول أن يضع املؤلف مصنفه متأثرńا  برأي يسيطر عليه مث يتبني له بعد البحـث و  

            اإلطالع أنه جانب الصواب يف رأيه ، أو أن يغري املؤلف ديانته بعد نشر املصنف الـذي يعـرب عـن معتقداتـه    

  ) .3(السابقة  

يعترف لفنـان   ملوعلى الرغم من متتع فنان األداء حبق أدŸ قريب من احلق األدŸ للمؤلف إال أن املشرع   

          ضمين يتضمن االعتـراف لـه    األداء باحلق يف سحب مصنفه من التداول  بدليل غياب أي نص قانوين صريح أو

                                                 
   61،ص  2005، إلسكندرية ، دار اجلامعة اجلديدة ، حقوق و التزامات املؤلف يف عقد النشر، نظر حسن حممد بدويا )1(

(2) Bertrand André, 0p.cit, p 278.     
  .  119، ص  نظر نواف كنعان ، مرجع سابقا )3(
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نان األداء يرجع إىل أسس عملية و مالية انطالقا من أن فنان األداء ال ويبدو أن عدم االعتراف هبذا احلق لف ،بذلك

يستطيع دفع التعويض العادل يف حالة تقرير سحب أدائه أو تعديله ، و حىت لو استطاع ذلك فإن هناك إشـكالية  

از املصنف حمل ترتبط بإمكانية تعسفه يف استعمال هذا احلق لɌضرار مبصاحل وحقوق املشاركني أو املسامهني يف اجن

  . )1(السحب 

يبدو أن احلق يف سحب املصنف من التداول حق شخصي يستأثر به املؤلـف دون غـريه ، إذǐ  أن    كما  

و باستقراء النصوص القانونية اليت أوردهـا  ) 2(املؤلف هو وحده من يستطيع تقدير األسباب اليت تربر السحب 

  . نص جييز لغري املؤلف ممارسة هذا احلق من بعد وفاته  املشرع ذات الصلة باحلقوق املعنوية ال جند أي

  4 -  ȼمصنف ȸع ǒعتداɍا Ȝȥيف د Ȥلǘامل Ȩاملشرع للمؤلف احلق يف الدفاع عن مصـنفه و   فلك:  ح

يف اشتراȓ احترام سɎمة مصنفȼ و اɍعتراȏ علـى ɃǕ تعـديل   " دفع أي اعتداء  يقع عليه بالنص على حقه  

إȥسادȻ إǽا كان ǽلȬ مȸ شǖنȼ املساȃ بسمعتȼ كمǘلـǕ Ȥو بشـرǕ ȼȥو ƞصـاحلȼ    يدخل عليǕ ȼو تشويǕ ȼو 

  ) . 3("  املشروعة

و يتأسس هذا احلق انطالقا من اعتبار املصنف الذهين ميثل مرآة لشخصية املؤلـف و بالتـايل يشـكل       

غـري أن االسـتغالل   Û   )4( أو التعديل ومن مث ال جيوز لغريه املساس به سواء باحلذف مكانتهانعكاسا لسمعته و 

و هنا يتعني دوما إعطـاء  غالل و احلق يف منع االعتداء ، املادي للمصنف قد يؤدي إىل تعارض بني احلق يف االست

األولوية للحقوق املعنوية إذا حصل تعارض بينها و ببني احلقوق املادية ، إذǐ يقع باطالǄ تنازل املؤلف عن حقـه يف  

                                                 
  .  162،  ص  2005دار اجلامعة اجلديدة للنشر ، ، ، اإلسكندرية  داءحقوق فنان األنظر مصطفى أمحد أبو عمر ، ا )1(
  . 420نظر عبد الرزاق السنهوري ، مرجع سابق ،ص ا )2(

 .، مرجع سابق  05- 03من األمر 25املادة  )3(
   .  450مرجع سابق  ، ص ، نظر خاطر لطفي ا )4(
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ه مبناسبة إبرام عقد استغالل هلذا املصنف ال سيما إذا كان هذا املساس من شأنه اإلساءة املطالبة بعدم املساس مبصنف

 )1(. إىل املصنف

    مـن األمـر   112للمـادة  02وننوه أن فنان األداء يتمتع أيضا هبذا احلق حيث أقره املشرع يف الفقرة   

سɎمة Ǖدائȼ و اɍعتراȏ علـى ɃǕ   ولȼ احلȨ يف Ǖن يشترȓ احترام" واليت جاء فيها  سالف الذكر  05- 03

ȼȥشر Ƃو إǕ كفنان ȼعتƧ Ƃإ ǒن يسيǕ ȼنǖش ȸساد مȥو إǕ ȼو تشويǕ تعديل "   .  

أدخل أحد تغريńا أو تعديالăǄ على  فلو حدǫ وأن ، نيابة عنه  هذا احلقلفه مباشرة خل كانتويف املؤلف وإذا   

حق دفع االعتـداء   05-03من األمر  26حتيل املادة  أن يدفعوا هذا االعتداء حيث احلق يف  املصنف كان هلم

وينسحب هذا احلق أيضا خللف فنان األداء و ذلك بناءăا علـى  ، الوقع على املصنف إىل خلف املؤلف بعد وفاته 

   .  من نفس األمر  112للمادة 04الفقرة 

تعلقـة  ملالنصوص القانونية ا الواردة يف مضموناملالية  ميكن تصنيف احلقوق: مضمون احلȨ املايل :   ǭانيا  

، أمـا النـوع   ) االستغالل املباشر ( العلين  األداء هوإىل نوعني ، النوع األول  حبقوق املؤلف و احلقوق اجملاورة 

  . ) االستغالل غري املباشر ( الثاين هو احلق يف النشر  

  1 -  ǒاألدا Ȩمـن  نف و عرضه على اجلمهور أو متثيل أي مص تنفيذيعين حق األداء العلين "   :العلينح

             املـƕيل  العـرض   على أن يتجـاوز ذلـك حـدود     خاصة،مشاهدين الذين ال يكونون مجاعة مستمعني أو 

يوجـد   أن  أمام اجلمهور وفق شكلني ، الشكل األول مباشـرة أي  األداء العلينويتحقق تنفيذ ، ) 2" (االعتيادي

اهديه أو مستمعيه ، أما الشكل الثاين غري مباشر كمـا هـو التقـدم    ومشاحتكاك بني صاحب املصنف املؤدى 

  . مسجل رط أن يكون هذا النقل مباشر وغريللجمهور باألداء عن طريق اإلذاعة أو التلفزيون بش
                                                 

Voir Claude Colombet, op.cit, p 134 .)1(    

  .   160كنعان ، مرجع سابق ،ص نواف  )2(
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حبـق   لمؤلفنيسالف الذكر ل 05-03من األمر 27يف املادة ويف هذا اإلطار اعترف املشرع اجلزائري    

املصـنف   إبالȟالتمثيل و األداء العلنيني ، باإلضافة إىل احلق يف  ن طريق عدة صور منهاع نقل مصنفهم للجمهور

عن طريق البث اإلذاعي السمعي أو السمعي البصري ، كما اعترف له باحلق يف إبالȟ املصنف املذاع إىل اجلمهور 

لة لنقـل اإلشـارات احلاملـة    أو أي وسي بالوسائل السلكية أو األلياف البصرية ، أو عن طريق التوزيع السلكي

  . اخل ...لألصوات و الصور معا 

أمـا   املـؤلفني ، يتم وضعها من قبل الواردة على املؤلفات أو املصنفات اليت  املالية هذا بالنسبة للحقوق  

مـن   اهحبكم طبيعتهذه احلقوق  هلا املشرعاليت أقر  وباستثناء املصنفات املتعلقة باألداء الفين -املصنفات اجملاورة 

حقوق مادية على  ألخرى منااملصنفات  تستفيدفال يتصور أن  -من ذات األمر املذكور أعاله  09خالل املادة 

  . نظرا لطبيعتها اخلاصة هذا النحو 

ɍ يعد نشر ǮƢيـل مصـنȤ   ......  "د هذا املعƖ من خالل النص على أنهيوتذهب اتفاقية بارن إىل تأي  

مصنȤ موسيقي والقراǒة العلنيـة ملصـنǕ ȤدŸ و   Ǖو سينمائي Ǖو Ǖداǒ  مسرحي Ǖو مصنȤ مسرحي موسيقي

 .) 1( "املصنفاǧ األدبية Ǖو الفنية و عرȏ مصنȥ Ȥين و تنفيذ مصـنȤ معمـارɃ    إǽاعةالنقل السلكي Ǖو 

مـن   علنيا وتنطبق عليه بالتايل الصـور املسـتثناة   ا أداء يعدنشرا املادة ما ال يعد  املخالفة ملضمون هذه فبمفهوم

  .  موضوع النشر املذكورة يف املادة السابقة 

من عـدمها هـي    املصنفء أدااملأخوذ هبا يف التميز بني عالنية  وكتأكيد على ما سبق نشري إىل أن العربة  

فإذا توفر يف االجتماع صفة العمومية كان األداء علنيا و لـو  ، املكانال بطبيعة   اجلمهورالطبيعة الذاتية الجتماع 

غـري أن   عـام  عقد فيه االجتمـاع انو بالعكس قد يكون املكان الذي  عقد فيه مكان خاصلذي تملكان اكان ا

                                                 
 .، مرجع سابق  341-97من املرسوم الرئاسي رقم  02ف 03املادة   )1(
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) 1( بدون مقابل   يؤثر يف عالنية األداء كونه قد Ź مبقابل أو كما نشري إىل أنه الاالجتماع يكون ذا طابع خاص 

إال أنه يتم إبالȟ مضمون هذا حد األشخاص أل، وكمثال عن احلالة األوىل لألداء تنفيذ أداء معني يف  بيت خاص 

، أما احلالة األداء إىل اجلمهور يف اخلارج عن طريق مكربات الصوت أو وسائل البث السمعية و السمعية البصرية 

خاص لتدارس كان فندق إلجراء اجتماع  الثانية فتتحقق يف قيام جمموعة من األشخاص بتأجري مكان عام كما لو

  :جند  الصور العديدة اليت جتسد موضوع األداء العلين للمصنفات الفكرية بني ومن  ،قضية    معينة 

    Ǖ - العلين ȏالعر  ǧتتحقق هذه الصورة يف عرض مصنف مـن مصـنفات الفنـون      :الفنيةللمصنفا

  .هباالتشكيلية أو املصنفات التصويرية على أنظار اجلمهور يف قاعات العرض اخلاصة 

     ǡ- العلين ǒاألدبية  األدا ǧأو علمي بصورة : للمصنفا Ÿسواء  شفهيةو املقصود هبا إلقاء مصنف أد

  اإلذاعـة اجلمهور إىل مكان اإللقاء أو عن طريق نقل هذا األخري بواسطة وسـائل البـث و   كان ذلك حبضور 

  .  املختلفة

      ǯ -  ǧالعلين للمصنفا ǒي إىل مسـامع  إيصال مصـنف موسـيق  ،  ويقصد هبذا احلق :املوسيقيةاألدا

مع التنويه  اجلمهور،ويربز دور فنان األداء هنا يف حتقيق نقل هذا املصنف إىل  الشخصي،اجلمهور عن طريق األداء 

   .األصلنيبعدم املساس حبقوق املؤلفني 

عنـد  قواعد البيانات  مصنفات يتحقق ذلك وبشكل واضح يف: األداǒ العلين للمصنفاǧ الرقمية  -د    

  . حيث تصبح متاحة للجمهور دون قيود نترنيت اإل شبكةعرب عرضها 

                                                 
 اإلسكندرية ،منشأة املعارف للنشـر ،  ، احلماية القانونية لقواعد البيانات وفقا لقانون حق املؤلف حممد فارس الزغيب ، نظرا )1(

  . 250 ، ص 2003
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   املؤلف أو ورثته يف استغالل  هو ذلك احلق الذي يباشره "  :) اɍستغɎل ȡري املباشر( حȨ النشر  - 2  

عليها قانونا  املصنف ، وهذا احلق ميكن التنازل عنه للغري ليقوم هبذا االستغالل عن طريق أحد الوسائل املنصوص

املتعلق حبقوق  05- 03هذا التعريف أدرج املشرع اجلزائري يف األمر   مع ، ومتاشيا) 1( "قد النشر عن طريق ع

من ذات  27يف املادة املؤلف و احلقوق اجملاورة سالف الذكر أحكاما تساهم يف تكريس هذا احلق ، حيث أكد 

، وحسب هذا  " بɃǖ وسيلة كانتاستنساǷ املصنȤ  " األمر أنه يرجع للمؤلف احلق احلصري يف إجازة أو منع 

 الذيبالشكل  و النص يبدو أن املشرع قد ترك اجملال مفتوحا للمؤلف يف اختيار الوسيلة اليت ينسخ هبا مصنفه

ويتماشى هذا املعين مع , أو التصوير الفوتوغرايف أو التصوير السينمائي مع طبيعة هذا األخري ، مثل الطباعة  يتالءم

يقصد باملصنفاǧ املنشورة "  فيهامن اتفاقية بارن املذكورة آنفا  واليت جاء  03للمادة  03ما تضمنته الفقرة 

 Ɣال ǧيا املصنفاǕ لفيهاǘقة مȥواƞ ا عمل وسيلة كانتتنشر  ȻذȽ Ǹلنس...." .   

ولتكون األمور أكثر وضوحا يتعني علينا التميز ما بني حق تقرير النشر الذي يعترب أحد خصائص اجلانب   

أن املؤلف وحده هو من ميلك إمكانية تقريـر   إذǐ تعترب من قبل احلقوق املالزمة للشخصية حيث للمؤلف  نوياملع

نشر املصنف و مدى صالحيته للتداول و أنسب األوقات و األماكن هلذا النشر من جهة ، ومن جهة أخرى احلق 

تترتب فتولد هذا احلق عن عقد النشر  ما إذا أيف النشر الذي قد يباشره املؤلف بنفسه وهنا ال يثار أي إشكال ،  

  :نوجزها يف ما يلي عليه جمموعة من األحكام 

  Ǖ-   يف نقل املصنف للجمهور  إعمال حقه لمؤلفالذي يتيح لهو اإلطار عقد النشر   :النشرطبيعة عقد

العقـد الـذɃ    "أنه  ويعرف املشرع اجلزائري هذا العقد على ،  النوربطريقة غري مباشرة و خروج املصنف إىل 

يتنازل ƞوجبȼ املǘلȤ للناشر عȸ حȨ استنساǷ نسǸ عديدة مȸ املصنȤ حسب شروȓ متفȨ عليها و ƞقابـل  

                                                 
  .   46ص ،  2001دار اجلامعة اجلديدة للنشر  ، ة ، اإلسكندري ، احلق املايل للمؤلفمحاية رضا متويل وهدان ،  )1(
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هنا يف حتديده ملفهـوم  ، وموقف املشرع ) 1( " ..الناشرعها على اجلمهور حلساǡ مكاǖȥة للقيام بنشرȽا و توزي

االنتفاع مبحل العقـد دون  ) الناشر (له  ه جييز للمرخصد ترخيص كونعلى أنه عقهذا األخري  يصور عقد النشر

دون انتقـال  )  املكافأة ( على تعويض مايل ) املؤلف (  مع حصول املرخص) املصنف( قد ل العانتقال ملكية حم

  . )2() املصنف( العقد ملكية حمل 

النشر و الواردة يف وفقا ألحكام النصوص القانونية ذات الصلة حبق  :حقوق املǘلȤ يف عقد النشر  -2  

بصـفة   يباشرهابعضها  احلقوق  جمموعة منيرتب عقد النشر للمؤلف  سالف الذكر، 05-03مضمون األمر 

على هذا األخري و على  و بعبارة أخرى تعد التزامات مباشرة على املصنف و البعض اآلخر ال بد من تدخل الناشر

    : يف العموم تتمثل هذه احلقوق 

حتسب للتداول بني اجلمهور يف الشكل املتفق عليه لالستنساخ وضع نسخ املصنف سنة ل مدة اشرالن عدم جتاوز -

   .املصنفمن تاريخ تسلمه 

فضال  أجل الترخيص املتفق عليه مع الناشربكل حرية عند انقضاء  على املصنف حقهاحلق يف استرداد  لمؤلفل -

  .التزاماتهالناشر م تنفيذ قضائية لطلب تعويض مدين بسبب عد ىعن حقه يف رفع دعو

شـريطة أال  تعديالت أثناء الشروع يف عملية صنع الدعامة اليت تسمح باستنساخ املصنف  احلق يف إدخالللمؤلف  - 

االلتزام الذي دفع الناشـر إىل   ذا الصدد يتمثلواملعيار املعمول به يف هتؤدي هذه التعديالت إىل تغري نوع املصنف ، 

   . العقد إبرام

  .لذلكتفاق خمالف إاليت يقوم الناشر باستنساخها ما مل يوجد  ذكر امسه على مجيع النسخ احلق يف ؤلفلمل  -

                                                 
 .، مرجع سابق  05- 03من األمر  84املادة  )1(
 .  41مرجع سابق ، ص ،  نظر عالء عزيز محيد اجلبوري ا )2(
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 . من اإليرادات  من قبل الناشر وتقدر هذه األخرية وفقا لنسبة معينةيف احلصول على مكافأة احلق  لمؤلفل -

 ǯ-  عقد ǒمهاينقضي هذا األخري وفقا لطريقتني  :النشرانقضا:   

الناشر احلق يف فسخ عقـد   للمؤلف دون لقد وضع املشرع اجلزائري جمموعة من احلاالت اليت تتيح: فسǸ ال -

ميكـȸ للمǘلـǕ Ȥن   "   تضمنت أنهسالف الذكر و اليت  05-03من األمر  97يف املادة  ملا جاءالنشر وفقا 

Ǹقد يستحقها عقب إنذار بقي دو يفس Ɣال ǧبالتعويضا ȃدون املسا Û ل مهلـة  عقد النشرɎخ Ɂن جدو

   :Ǖشهر يف احلاǧɍ التالية  03

  وȥقا للمواȍفاǧ و اɇجال املقررة يف العقد Û عندما ɍ توȜȑ نسǸ املصنȤ حتت تصرف اجلمهور  -

- ɍ املستحقة طوال مدة  عندما Ȥليǖحقوق الت ɁتاوǕ ȼل ȜȥتدÛسنة 

د و احلال Ǖن عدد نسǸ املصنȤ املǺزونة اشر بǚعادة طبȜ املصنȤ كما Ƚو مقرر يف العقɍ يقوم النعندما  -

    ." ة نيمȸ مسحوǡ الطبعة املع% ) 3( املائةيساوɃ على األكǮر ǭɎǭة يف 

الذي يتوجب التصريح بوجوب أن يكون لɌنذار  املشرع على يتعني ه كانعلى هذا النص أن ما يؤخذو

قانونا وذلـك لتفـادي كـل     مؤثردفعه على أساس الفسخ لحىت يكون شكل مكتوب   على املؤلف القيام به

   . التأويالت 

  )1( :التاليةقام املشرع اجلزائري حبصر أسباب بطالن عقد النشر ضمن احلاالت لقد  :البطɎن -

  . املؤلف للناشر من قبل تنازل عنهااملاالستئثاري أو غري االستئثاري للحقوق  طابعالإغفال حتديد   -

                                                 
 ، مرجع سابق   05-03من األمر  87نظر املادة ا )1(
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 . املتفق عليها ة املؤلفطريقة مكافأإغفال حتديد  -

 .عدد النسخ اǂددة يف كل طبعة متفق عليها إغفال حتديد  -

  .املصنفمدة التنازل و النطاق اإلقليمي الستغالل عدم ذكر أو حتديد  -

 .استنساخهقصد بملؤلف للناشر ا املصنف الذي جيب أن يسلمه عدم حتديد شكل -

   .األخريهذا مل يكن يف حوزة  ناشر إذاللمن قبل املؤلف  أجل تسليم املصنفإغفال حتديد  -

 .تاريخ الشروع يف نشر املصنف و توزيعه إغفال ذكر  -

احلقوق املالية ألصحاب احلقوق اجملاورة ال للحديث عن  انتقلناإذا هذا بالنسبة للحقوق املالية للمؤلفني أم 

 صـر حب قام قد  املشرعأن ي فنسجل و هيئات البث اإلذاع سيما منتجي التسجيالت السمعية و السمعية البصرية

سالف الذكر ، حيث اعتـرف املشـرع    05-03من األمر  مواد 03ضمن املالية األحكام املتعلقة حبقوقهم 

 تهلتسجيالباالستنساخ املباشر أو غري املباشر باحلق يف الترخيص  السمعية و السمعية البصرية  ملنتجي التسجيالت

بـاحلق  البث اإلذاعي  اتكما قام باالعتراف هليئ )1(ك عن طريق عقد مكتوب وذلة البصري ةأو السمعي ةالسمعي

  )2(مكتوب أيضا و املتلفزة و ذلك مبوجب عقد حصصها املذاعة و استنساخ بالترخيص بإعادة بث و تثبيت 

  

     țالفرƆاǮال:  Ȍوقيود  خصائ ȃاملسا ǧحمل احلماية وعقوباŏا  :  

  :  لتالية سأتناول يف هذا الفرع النقاط ا    

  

                                                 
  .، املرجع نفسه  05-03األمر من  116و  114نظر املادتني ا )1(
 . نفسه رجع امل،  05- 03من األمر  118نظر املادة ا )2(
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   ɍوǕ : حمل احلماية Ȍخصائ:   

احلماية ينصب على احلقوق املعنوية و املادية للمؤلفني و أصحاب احلقـوق   موضوعكما أشرنا أعاله أن   

  . اجملاورة و فيما يلي سنتناول خصائص احلق األدŸ ثǊم خصائص احلق املايل 

  1 -  Ȩاحل Ȍخصائ Ƀوفنان األداء على وجه اخلصوص بأنه أبدي ، يتسم احلق املعنوي للمؤلف  :املعنو

بفترة زمنية ، وذلـك علـى    من غري تقيدهأي يظل طوال حياة كل من املؤلف و فنان األداء ويبقى بعد موهتما 

ال ينتهي هذا احلق إال عندما  و"   -كما سنرى فيما بعد  –لفترة حمددة بعد وفاته عكس احلق املايل الذي يستمر 

،  كما أنه ال يتقادم ذلك أن سـقوط احلـق   ) 1("  هنائي يف بئر النسيان فيمحى من الذاكرة يقع املصنف بشكل

ملعنوي يف انتقاله إىل الورثة ا احلق املايل للمؤلف يف امللك العام ال يعين تشويه املصنف أو حتريفه كما تتجسد أبدية 

أنه يقتصر انتقال اجلانب السليب للحق املعنوي ، ولكن هنا يتعني علينا التوقف لنشري إىل بعد وفاة صاحب املصنف 

Ÿخيتفي هذا األخري من هذا احلق و املتمثل يف تقرير نشر املصـنف وكـذا    لصاحب احلق دون اجلانب اإلجيا ǐإذ

تعديل وسحب املصنف من التداول ، و ال يبقى إال اجلانب السليب و املتمثل يف الدفاع عن شخصـية صـاحب   

 ż2(املصنف املتو (.  

ومرد ذلك إىل أن احلقوق الشخصية   احلجز عليه Ǖو كما يتسم احلق املعنوي أيضا بأنه غري قابل للتصرف   

 قيمة ماليـة  ب املؤلف وال ميكن تقديرهشخصية حلق املعنوي من احلقوق اللصيقة بال جيوز احلجز عليها ، وملا كان ا

ه والقول بغري هذا  يؤدى إىل املساس بشخصية املؤلف استغاللفإنه يكون مبنأى عن حلول الدائنني حمل املؤلف يف 

         تعد جـزء مـن الذمـة املاليـة     النتهاك أحد احلقوق املرتبطة به و ميتد هذا احلظر للمصنفات غري املنشورة ألهنا 

                                                 
     ). 02/2007/ 06(تاريخ اإلطالع  ، www.arabcin.net .) و حقوق الرقابة حقوق املؤلف (إبراهيم أمحد الدوى، )1(
، تـاريخ اإلطـالع     )   www.wipo.intن املصـري حلمايـة حقـوق امللكيـة الفكريـة     القانو (نظر حسن مجيعي ،ا )2(
)03/02/2007 (  
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للمؤلف ، فإذا تويف صاحب املصنف قبل أن يقرر نشر مصنفه و مل توجد أية  أدلة على رغبته يف النشـر فـإن   

ويتجسد موقف املشرع ) 1(ألعمال اليت تركها تكون خارجة عن إطار التعامل  وال ميكن للدائنني احلجز عليها ا

           و الـيت جـاء    سـالف الـذكر   05-03من األمـر   21للمادة  02يف هذا اإلطار من خالل املادة الفقرة 

   . "  دم و ɍ ميكȸ التǺلي عنهاتكون احلقوق املعنوية ȡري قابلة للتصرف ȥيها وɍ للتقا "  فيها

يتميز احلق املايل بأنه قابل لتصرف و االنتقال من خالل طـريقتني مهـا   :   خصائȌ احلȨ املايل  - 2  

 ǫولصحة االنتقال عن طريق التعاقد استلزم املشرع باإلضافة إىل الشروط العامة لصحة العقد  ) 2(التعاقد و املريا

سـالف   05-03من األمر  62يثبت هذا العقد كتابة و ذلك يف مضمون املادة  يترتب على خمافتها ، أن و ما

أما Ɲصوص االنتقال عن طريق املـرياǫ   ،  ...."يتم التنازل عȸ حقوق املǘلȤ املادية بعقد مكتوǡ "   الذكر

رثته ومنه احلق املايل فهو قائم على فكرة اخلالفة العامة اليت يترتب عليها انتقال كافة احلقوق املالية للموǌرǫ إىل و

  ) 3(الناجم عن التأليف 

ثبت للمؤلف يكما يتميز احلق املايل للمؤلف بأنه حق مؤقت و ليس أبدي على خالف احلق األدŸ حيث   

لفترة حمددة ، ومبضي هذه املدة يسقط املصنف  يف امللك العام  فترتفع عنه احلماية مدى حياته و لورثته من بعده 

بعد فترة  ـ  املصنف   توقيت احلق املايل على هذا الشكل حتقيق للمصلحة العامة اليت تفرض وضع القانونية ، ويف

ـ يف جمموع التراǫ الفكري للبشرية و اليت استفاد منها املؤلـف يف ابتكـار   احتكار مؤلفة  له و ذوي حقوقه  

املؤلف لة حياة هي طيستغالل املايل مصنفه ، والقاعدة العامة اليت وضعها املشرع يف احتساب مدة  انقضاء حق اال

سالف الذكر ، و أيضـا املـادة    05-03من األمر  54سنة من بعد وفاته حسب ما نصت عليه املادة  50و

                                                 
  .) 03/02/2007(تاريخ اإلطالع  ،   www.arabpip.org، )احلقوق املالية و احلقوق املعنوية  (نظر حسن البدراوي ،ا )1(
 .مرجع سابق ،  05-03ن األمر م 61أنظر املادة   )2(
 .  100نظر حسن حممد بدوي ، مرجع سابق ،ص ا )3(
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تفاقية جنيف فقد وضعت حد أدƅ ملدة احلماية ال ميكن الƕول عنه و تقـدر  إتفاقية بارن ، أما إمن  01ف 07

  ) 1( سنة من بعد وفاة املؤلف 25هذا احلد ب

ع وقد أورد املشرع نصوص تفصيلية للقاعدة العامة الحتساب مدة احلماية و اليت تتناسب و طبيعة كل نو  

    مـن األمـر   60إىل  55املواد مـن  نصوص يف  وقد أدرج هذه التفصيالت، من املصنفات املشمولة باحلماية

  . سالف الذكر 03-05

هذه اخلاصية و كأنه مسلم  ن اخلوض يفقد سكت املشرع عى احلق املايل فأما بالنسبة خلاصية احلجز عل  

، ومـع  للقواعد العامـة   اوفقلمؤلف مبا يف ذالك احلق املايل لاحلجز عليها  إلمكانيةبأن كل احلقوق املالية ختضع 

ذلك كان يتعني على املشرع أن يفصل بنص مينع فيه احلجز على حق املؤلف املايل ويبني أن احلجز يقع على نسخ 

، ذلك أن تقرير حكم خمالف هلذه الفكرة يتضمن اعتداء على حق املؤلف املطلق يف تقدير ملصنف الذي Ź نشره ا

  . مدى مالئمة نشر مصنفه ، فاحلجز على احلق املايل يؤدي يف آخر املطاف إىل نشر املصنف رغم إرادة املؤلف

  :  القيود الواردة على احلقوق حمل احلماية :  نياǭا   

سابقة الذكر مل يكن مطلق  ألصحاب احلقوق املتمتعني باحلقوق حمل احلماية  رف املشرع اجلزائريتإن اع  

، وتتخذ هـذه   أو ضرورات  احلياة املصلحة العامة تقتضيها  األخرية واليتوإƴا أورد جمموعة من القيود على هذه 

  : القيود صورتني أساسيتني مها 

                                                 
تفاقية العاملية لسـنة  املتعلق بإنضمام اجلزائر إىل اإل 1973يونيو  05ؤرخ يف امل 26-73من األمر  02ف  04نظر املادة ا )1(

   . 53، عدد  1973يوليو  03يف الصادرة  ج ر،  1971يوليو  24حول حق املؤلف و املراجعة بباريس يف  1952
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1 -   Ɔالقانو Ȍاملصنفات  احلق يف رع جمموعة من األحكام القانونية اليت تتيح لغري أصحابأورد املش :الترخي

من األمر  52إىل  41  من هبذه األخرية دون احلاجة إىل استئذان أصحاهبا وذلك من خالل املواد االنتفاع اǂمية

  : وميكن إمجال حاالت انتفاع الغري املرخص هبا قانونا كما يلي Û سالف الذكر  03-05

بصورة مشروعة لالستعمال الشخصي أو اخلاص عن  اجلمهور ق يف استغالل املصنفات اليت توضع يف متناولاحل -

  . طريق االستنساخ أو الترمجة أو االقتباس أو التحوير لنسخة واحدة فقط 

قق ذلك من و يتحلدولة يف إطار املصلحة العامة التابعة لجهزة قبل اهليئات واأل من اǂمية املصنفات استغالل  -

مصنف على صورة مقالة أو أثر مكتوب منشور يف جمموعة  خالل قيام املكتبات ومراكز حفȘ الوثائق باستنساخ

الدراسة أو البحث هو ، ولكن جيب أن يكون اهلدف من هذا العمل  دة معينةريجلعداد األمصنفات أو يف أحد 

زوال و غري متكرر إال يف مناسبات متمايزة عن يتعني أن تكون عملية االستنساخ هذه فعال معالعلمي ، كما 

 . بعضها البعض 

قيام أي جهاز إعالمي باستنساخ مقاالت استغالل املصنفات من قبل هيئات اإلعالم ، وتتجسد هذه الصورة يف  -

أو ، أو قيام هيئات البث السمعي  متعلقة بأحداǫ يومية قمت بنشرها الصحافة املكتوبة أو املسموعة أو املرئية

السمعي البصري بتسجيل مؤقت ملصنف ما بوسائلها اخلاصة ألجل حصصها اإلذاعية شريطة أن تتلف النسخة 

 . أشهر اليت تلي إجنازه  06املسجلة خالل 

  2 -  Ƀجبارɋا Ȍخيتلف الترخيص اإلجباري عن الترخيص القانوين يف أن األسـاس الـذي   : الترخي

ثل يف جمموعة النصوص القانونية اليت تعطيه احلق يف االستغالل بشـكل  يعتمد عليه صاحب الترخيص القانوين يتم

أما الترخيص اإلجباري  ،تمتع و االستفادة من تلك احلقوق من المباشر ، أي أن جمرد وجود النص يكفي لتمكينه 

 مبنح الترخيص، فباإلضافة إىل وجود النص القانوين الذي جييز للجهاز املختص مبنح التراخيص، قيام هذا األخري فعال
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   أو صـاحب املصـنف و كـذا    و يتم ذلك بعد مراجعة مجلة من الشروط و الضوابط جيب أن تتوفر يف املصنف 

، ويف هذا الصدد يتوىل الديوان الوطين حلقوق املؤلف و احلقوق اجملاورة منح التراخيص اإلجبارية   )1( املرخص له

  .  )2(ت الدولية ذات الصلة وفقا ألحكام قانون حقوق املؤلف و االتفاقيا

ومن املواضيع اليت أجاز املشرع خضوعها لنظام التراخيص اإلجبارية موضوع الترمجـة إذǐ جيـوز مـنح      

 اعلى نشره على األقل مضي سنة واحدةبشرط  إىل اللغة الوطنية اتمصنفلترمجة  احتكارية  تراخيص إجبارية غري

سالف الـذكر ، كمـا    05-03من األمر  33من املادة  02ه الفقرة ملا تضمنت اوفق وهذاألول مرة يف اجلزائر 

يسبق نشرها يف اجلزائـر بعـد   بغية استنساخ مصنفات مل أجاز املشرع أيضا منح تراخيص إجبارية غري احتكارية 

                                  . املذكورة أعاله  33مضي فترة زمنية خيتلف مداها و هذا ما ذهبت إليه الفقرة الثالثة من املادة 

   : عقوباǧ املساƞ ȃحل احلماية : ǭالǮا     

تنفذ علـى  رادعة يعد أمر ال معƖ له ما مل يكن مصحوبا جبزاءات  و االعتراف حبمايتهاقوق احلإن إقرار    

، وبناءăا عليه وضع املشرع اجلزائري عقوبات خمتلفة تلحق بكل من يرتكب حلقوق يقوم باالعتداء على حمل تلك ا

   .جرمية تقليد  

عقوبات جزائية متنوعـة بـني األصـلية و     املصنفاتأقر املشرع ملقلد  :عقوباǧ ماسة باملǊقلد   - 1    

يد مصنǕ Ȥو Ǖداǒ يعاقب مرتكب جنحة تقل" الذكر  سابق 05-03من األمر  153التكميلية ، فحسب املادة 

 ƙيف املادت ȼعلي ȋو منصوȽ 152و 151كما  ȸم Ȅباحلب Û ȻɎعǕ6( ستة ( ǫɎǭ Ƃشهر إǕ)3 ( و ǧسنوا

سواǒ كان النشر ) دǯ  1000.000(إƂ مليون دينار  )د ǯ 500.000(بغرامة مƦ ȸسمائة ǕلȤ دينار 
                                                 

،  2004، الطبعة األوىل ، عمان ، دار الثقافة للنشر و التوزيـع ،   احلماية القانونية حلق املؤلف نظر يوسف أمحد النوافلة ، ا )1(
    .   96ص 

 . ، مرجع سابق 05-03من األمر  33للمادة  04نظر الفقرة ا )2(
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ǯارƪو يف   اǕ قد حصل يف اجلزائر "  Û إن للقاضي سلطة تقديرية يف حتديـد مـدة   وكما يبدو من هذا النص ف

) 1(وإذا كانت القاعدة العامة يف مواد اجلنح تقدر العقوبة الدنيا بشـهرين  العقوبة بني حدها األدƅ و األقصى ، 

املتعلق حبقوق املؤلف و احلقوق اجملاورة سالف الذكر وضع محاية جنائية  05-03فإن املشرع اجلزائري يف األمر 

اجملاورة ن املؤلف و فنان األداء ، إذǐ رفع من احلد األدƅ لعقوبة جنحة تقليد املصنفات األدبية و خاصة حلق كل م

هذه العقوبة قرر املشرع عقوبة أخرى خاصة مبادة اجلنح و هـي  إىل جانب  و  ،أشهر بدل من شهرين  06إىل 

دƅ أو جتاوز  احلد ألقصـى ، وكمـا   الغرامة املالية ، وقد جعل هلا حدين ال ميلك القاضي الƕول عن حدها األ

  . يالحȘ من قيمتها فهي كفيلة بردع املقلد 

مـن قـانون    7ف 9إىل جانب العقوبات األصلية أقر املشرع عقوبات أخرى تكميلية حسب مفهوم املادة  و  

نـص عليهـا    و هذه العقوبة ال سبيل إليقاعهـا إال إذا العقوبات اجلزائري ، وتتمثل هذه العقوبة بنشر احلكم ، 

واليت جاء فيها  05-03من األمر  158قد أشار إليها املشرع يف املادة ,يف حكمه مع العقوبة األصلية القاضي 

ميكȸ للǲهة القضائية املǺتصة بطلب مȸ الطرف املدǕ Ɔن يǖمر بنشر Ǖحكام اɋدانـة كاملـة Ǖو ƭـزǕة يف    " 

 ȸاألحكام يف األماك ȻذȽ Ȩوتعلي Û تعينها Ɣال Ȥا الصحȽددƷ Ɣال.... " .   

العقوبة املالئمة لردع كل مقلد ميس وهكذا وضع املشرع للقاضي جمال عقاŸ و اسع يتيح له من خالله أن يوقع 

  . حبقوق املؤلف أو فنان األداء بتوقيع عقوبة تكميلية مقررة للتشهري بالعمل الذي ارتكبه  

شرع للقضاء سلطة واسعة يف إقرار عقوبات مبحـل  لقد منح امل :العقوباǧ املاسة ƞحل اجلرمية    - 2  

أشهر للمؤسسة اليت يسـتغلها املقلـد يف    06جرمية التقليد كتقرير اإلغالق النهائي ، أو املؤقت ملدة ال تتجاوز 

وهذا األجراء . سالف الذكر  05-03من األمر  156وفقا ملا نصت عليه املادة ) اإلجرامي( التقليدي نشاطه 
                                                 

و املتضمن قانون العقوبات املعدل و املـتمم   1966يونيو  08املؤرخ يف  156-66مرمن األ 05للمادة  02نظر الفقرة ا )1(
 . 84، عدد  2006ديسمرب  24الصادرة قي  ج ر،  2006ديسمرب  20املؤرخ يف  23- 06مبوجب القانون 



72 
 

ثرين  األول ميس بالذمة املالية للمقلد فتنقص منها أمŁا الثاين فهو أثر وقائي أمين فعند غلق املؤسسة يتيح العقاŸ له أ

                  .  ذلك محاية املصنفات من االعتداء عليها جمددا  
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  : د Ƣهي

منـع  و يةبداعاإل واألعمال الفكرية  الناشئة عنقوق احلحلماية  إجرائيةطرق عدة  اجلزائري املشرع وضع

املسؤولية املدنية سوى العقدية أو التقصريية و املتمثلة يف إلزام املعتدي بدفع تعويض ملالـك  أي اعتداء عليها فقرر 

املتمثلة يف الـنص   و املسؤولية اجلنائيةباإلضافة إىل عتداء ، اال احلقوق أو من خيلفه عن األضرار الناشئة عن هذا 

بعد القيام بإجراءات املتابعة اجلزائية أو املطالبة كل من املسؤولية املدنية و اجلنائية  وتثبت على جترƇ أعمال التقليد ،

ـ  ةالعالجيالقضائية يعد من قبل اإلجراءات هلاتني األخريتني و إقرار املشرع  ، املدنية وقـوع فعـل    داليت تأيت بع

الوقائية اليت ميكن ملالك احلقوق  األحكام اإلجرائية من بوضع جمموعة املشرعكما قام االعتداء وحدوǫ الضرر ، 

  .قبل املساس حبقوقه أو أثناء املطالبة املدنية و اليت تتمثل يف التدابري التحفظية القيام هبا 

كتسـجيل   منها ما تقوم به و مؤسسات و هيئات متخصصـة   باإلضافة إىل وضع أحكام إجرائية إدارية

االبتكارات الفكرية و اإلبداعات الذهنية على مستوى كل من املعهد الوطين للملكية الصناعية و الديوان الـوطين  

  .و منها ما تقوم به هيئات عامة كعمليات احلجز اليت تقوم به إدارة اجلمارك  ،  حلقوق املؤلف و احلقوق اجملاورة

مبحثني ، املبحث األول سأتناول فيه اإلطـار   سأقوم بتقسيم دراسة هذا الفصل إىل و على هذا األساس 

  .  لقضائي ، أما املبحث الثاين سأتناول فيه اإلطار اإلجرائي ا اإلدارياإلجرائي 
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  :اɋطار اɋجرائي اɋدارɃ حلقوق امللكية الفكرية : املبحث األول 

ة لɈليات اإلدارية و كذا األحكام املتعلقة بتنظيمها جمموعة األحكام القانونية املنشئري يف يتمثل هذا األخ   

    .  و أخرى عامة متخصصة إداريةاملشرع اجلزائري أحكاما إجرائية  وضعيف هذا الصدد  و تسريها ، و

  

  :حلماية حقوق امللكية الفكرية  ةاملتǺصص اɇلياǧ اɋدارية: املطلب األول 

اليت وضعها املشرع اجلزائري لتوفري احلماية القانونية للملكية الفكرية وجوب  ةبني األحكام اإلجرائيمن  

راكز إداريـة متخصصـة   استيفاء جمموعة من اإلجراءات والعمليات اإلدارية اليت تتم على مستوى مؤسسات وم

ف إثبات األعمال اإلبداعية و املبتكرة على خصيصا لتوفري احلماية القبلية حلقوق امللكية الفكرية و ذلك هبدأنشأها 

  . مستواها

امللكية الفكرية تتميز باالختالف و التنوع فقد دفع هذا باملشرع إىل إنشاء مؤسسات  رلكون عناص اونظر

هتمام أكثـر  لى اإلوهذا يعد يف حد ذاته عامال مساعدا ع العناصر،إدارية تتناسب اختصاصاهتا مع مواضيع تلك 

  .الفكريةية حبقوق امللك

  :  I.N.A.P.Iاملعهد الوطين اجلزائرɃ للملكية الصناعية : الفرț األول 

تتعهد كل دولة مȸ دول " تفاقية باريس املتعلقة بامللكية الصناعية سالفة الذكر بأن إمن  12تقضي املادة 

علـى بـراǒاǧ    اɍحتاد بǚنشاǒ مصلحة وطنية ơتȌ بامللكية الصناعية Û و مكتب مركزɋ ɃطțɎ اجلمهور

اɍختراț و ƴاǯǽ املنفعة و الرسوم و النماǯǽ الصناعية و العɎماǧ و تصدر ȽذȻ املصلحة نشرة دورية رƧية 

تقوم بانتȚام بنشر ƧǕاǒ مالكي الƎاǒاǧ املمنوحة مȜ بيان موجز لɎختراعاǧ الƔ منحت عنها الـƎاǒاǧ و  
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 )1( أنشأت اجلزائر املعهد الوطين للملكية الصناعية ه املادة وتطبيقا هلذ، "  ȍور طبȨ األȍل للعɎماǧ املسǲلة

كـل  بـإقرار هيا على إنشائه ولكن قبل استقرار املشرع على إنشاء هذا األخري و هبذه التسمية قام يف فترة سابقة 

ر الذي كان خيتص بكافة عناص  ، حيث أقر إنشاء املكتب الوطين للملكية الصناعيةأخرى  بتسميات و صالحيات

امللكية الصناعية و التجارية وكل ما يتعلق بالسجل التجاري ، مث حل حمل هذا األخري املعهد الـوطين للتوحيـد   

و املركز الوطين للسجل التجاري يف أنشطته املتعلقة  ،الصناعي و امللكية الصناعية يف أنشطته املتعلقة باالختراعات 

   )∗(ات املنشأ و تسمي بالعالمات و الرسوم و النماذج الصناعية

 ɍوǕ :  للملكية الصناعية Ƀيم املعهد الوطين اجلزائرȚتن :  

لقد وضع املشرع اجلزائري جمموعة من األحكام القانونية اليت حتدد اإلطار التنظيمي للمعهـد و كـذا   

     .  هذا املعهد السلطات والصالحيات املخولة ملختلف عناصره من أجل حتقيق احلماية اليت أسس من أجلها

1-  Ƀدارɋيم اȚجملـس   يف ذلـك  همدير عام ويساعد يدير املعهد الوطين اجلزائري للملكية الصناعية: التن

  . إدارة

 Ǖ-   يسري املعهد الوطين للملكية الصناعية مدير عام وميثله قانونا أمام العدالـة و يف كـل   : املدير العام

ير املكلف بالصـناعة، وميكـن أن   يذي بناءăا على اقتراح الوزأعمال احلياة املدنية ، ويتم تعينه مبوجب مرسوم تنف

  :)2(نه مدير عام مساعد أو أكثر ، و باإلضافة إىل ما سبق خيتص املدير العام أيضا مبا يلييعاو

                                                 
عهـد الـوطين اجلزائـري    املتضمن إنشاء امل 1998فرباير  21املؤرخ يف  68-98انظر املادة األوىل من املرسوم التنفيذي  )1( 

    .  11، عدد  1998مارس  01الصادرة يف  ج رللملكية الصناعية و اǂدد قانونه األساسي ، 
املنشور يف اجلريدة الرمسيـة   1963يوليو  10املؤرخ يف  248-63أنشǜ املكتب الوطين للملكية الصناعية مبوجب األمر  ) ∗(

مبوجب األمر  ناعي و امللكية الصناعية فقد أنشǜما املعهد اجلزائري للتوحيد الصأ. 49يف عدد  1963يوليو  19الصادرة بتاريخ
، و فيما  95يف العدد  1973نوفمرب  27و املنشور يف اجلريدة الرمسية الصادرة بتاريخ  1973نوفمرب  21املؤرخ يف  73-62

من خالل تبديل تسمية هـذا األخـري مبوجـب     خيص املركز الوطين للسجل التجاري فقد خلف املعهد الوطين للملكية الصناعية
  . سابق الذكر  62-73و الصادر بنفس اجلريدة الصادر هبا األمر  1973نوفمرب  21املؤرخ  188-73املرسوم 

  .    ، مرجع سابق  68-98من املرسوم التنفيذي  20انظر املادة  )2(
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  .تنظيم عملية مجع املعلومات املتعلقة بامللكية الصناعية و معاجلتها و حتليلها  -

 .نتائج مداوالته حتضري اجتماعات جملس اإلدارة و تنفيذ  -

  .إعداد امليزانية التقديرية للمعهد و إبرام الصفقات و االتفاقيات وكذا السهر على احلفاȗ على أمالك املعهد  -

 ǡ-   دارةɋا Ȅلƭ :   ، يظم هذا األخري الوزير املكلف بامللكية الصناعية أو من يفوضه كـرئيس لـه

ارجية وكذا التجارة والصحة العمومية والفالحة و أخريا ممثل وممثلي كل من وزراء الدفاع الوطين و الشؤون اخل

، ولقد وفق املشرع يف حتديده لتشكيلة أعضاء هذا اجمللس حيث كانت مدروسة وغري   )1(  كأعضاء  وزير املالية

  .اعتباطية ، كوهنا تترجم اإلطار املوضوعي حلقوق امللكية الصناعية والتجارية  الذي أقره 

وزارة الدفاع و الصحة يف جملس إدارة املعهد مرتبط باحلفاȗ على النظام العام ، كون بعض ذلك أن متثيل 

من حقوق امللكية الصناعية والتجارية املراد محايتها قد متس بالصحة العامة أو بالدولة ككل ، أمـا متثيـل وزارة   

تفاقية باريس إال سيما االلتزامات الناشئة عن  تفاقياهتا الدوليةإاخلارجية فهو متعلق بتنفيذ التزامات اجلزائر يف إطار 

املتعلقة بامللكية الصناعية سابقة الذكر، يف حني أن متثيل وزارة املالية متعلق باجلانب املايل حلقوق امللكية الصناعية 

ثيـل  واملتعلقة بتسجيل حقوق امللكية الصناعية و التجارية ، أمـا مت  ةو التجارية و أخص بالذكر الرسوم املفروض

    وزارة التجارة على مستوى هذا اجمللس  فيعود إىل ارتباطها بتنظيم ببعض احلقوق كالعالمات التجارية و تسميات

املنشأ ،وهذا فضال عن الوزير املكلف بامللكية الصناعة الذي يترأس اجمللس نظرا لكون املعهـد موضـوع حتـت    

  . وصايته 

، و مـن بـني   )2(ية مرتني يف السنة بناءăا على استدعاء مـن رئيسـه  و جيتمع جملس إدارة املعهد يف دورة عاد  

  )3( :اختصاصات هذا اجمللس

                                                 
     .نفسهاملرجع  ، 68-98من املرسوم التنفيذي  12 انظر املادة )1(
    نفسهاملرجع  ، 68-98من املرسوم التنفيذي  16 انظر املادة )2(
   نفسهاملرجع  ، 68-98من املرسوم التنفيذي  11 انظر املادة )3(
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  . تنظيم املعهد و سريه العام و نظامه الداخلي  -

  الفصل يف امليزانية التقديرية للمعهد  -

  . النظر يف نظام اǂاسبة و املالية و قبول اهلبات و الوصايا املقدمة للمعهد  -

سابق الذكر ال تصح مداوالت هذا اجمللس إال حبضور ثلثـي    68-98من املرسوم  17مادة و وفقا لل

أعضائه ، أما إذا مل يكتمل النصاب فيعقد اجتماع آخر يف الثمانية أيام املوالية و تصح املداوالت حينئذ مهما كان 

وتتم املصادقة على القرارات املتخذة باألغلبية البسيطة لألصوات املعرب و عند تعادهلـا   ،عدد األعضاء احلاضرين  

  .    املرسوم   من نفس 18يرجح صوت الرئيس وهذا حبسب املادة 

يكلف حمافȘ احلسابات املعين مبراقبة حسابات املعهد ، و يعد حضوره يف جلسـات  :  التنȚيم املايل -2

تقريره اخلاص هبذه  ليث يعلم جملس اإلدارة بنتائج مراقبته حلسابات املعهد و يقوم بإرساجملس اإلدارة استشاريا ح

 68-98مـن املرسـوم    22احلسابات إىل جملس اإلدارة يف هناية كل سنة مالية ، حبسب ما نصت عليه املادة 

   . سالف الذكر

اصة باملعهد يف اإلعانات سالف الذكر مصادر اإليرادات اخل 68-98من املرسوم  23وقد حددت املادة 

املستحقة على الدولة و اهلبات و الوصايا و القروض و كذا عائدات اخلدمات اليت ينجزها املعهد وأيضا العائدات 

النامجة عن توșيف أموال املعهد وفقا ملا هو مقرر قانونا ، كما حددت أوجه صرف مبالȠ هذه اإليرادات يف كل 

  .   والتجهيز تسيريما يتطلبه املعهد من نفقات لل

 68-98من املرسوم  07وفقا للمادة  :دور املعهد يف ƥاية حقوق امللكية الصناعية و التǲارية : ǭانيا 

يقوم املعهد الوطين اجلزائري للملكية الصناعية بتطبيق السياسة الوطنية يف جمال امللكية الصناعية ، و   سابق الذكر،

  )1(: نوية للمبدعني وبذلك فهو يعمل على  خاصة السهر على محاية احلقوق املع

                                                 
  نفسه، املرجع   68-98من املرسوم التنفيذي  08انظر املادة ) 1(
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  .توفري محاية احلقوق يف امللكية الصناعية  -

ختـاذ اإلجـراءات   إدعم القدرة اإلبداعية و االبتكارية اليت تتماشى و الضرورة التقنية للمواطنني من خـالل   -

 .التشجيعية املادية و املعنوية  

    اجلزائر ، بالتحليل و الرقابة و حتديد مسار اقتناء التقنيات األجنبيةحتسني șروف استرياد التقنيات األجنبية إىل -

 .ترقية وتنمية قدرة املؤسسات اجلزائرية لتسهيل العالقات التجارية البعيدة عن املنافسة غري املشروعة  -

  : وكتطبيق هلذا الدور يقوم املعهد ب  

  .ضاء نشرها ومنح سندات احلماية دراسة طلبات محاية االختراعات و تسجيلها وعند االقت -

 .دراسة طلبات العالمات و الرسومات و النماذج الصناعية وعقود الترخيص وعقود بيع هذه احلقوق  -

 .تفاقيات الدولية اليت تكون اجلزائر طرفا فيهاتطبيق أحكام اإل -

  . إتاحة كل الوثائق و املعلومات املتصلة بامللكية الصناعية و التجارية  -

  .تطبيق على طلبات اإليداع نأخذ كمثال إيداع طلب براءة االختراع و طلب تسجيل العالمات وك

  : يتكون ملف طلب إيداع براءة االختراع من الوثائق التالية : مضمون ملȤ الطلب  -1

ل هذا ، و يتعني أن يشتم)∗(  طلب التسليم و الذي Ʒرر على استمارة يوفرها املعهد الوطين للملكية الصناعية -

الطلب على اسم املودع و لقبه و جنسيته و عنوانه و إذا كان يتعلق بشخص معنوي اسم الشركة و مقرهـا  

الرئيسي ، كما يتعني أن يشتمل طلب التسليم  على عنوان االختراع و الذي جيب أن يكون دقيقا و خمتصرا 

كما يشتمل طلب التسليم أيضـا   ،  و أن ال يكون مستعارا كما  جيب أن  ال يؤخذ من شكل عالمة حممية

                                                 
   . 134،ص  للملكية الصناعية  الذي يوضح وثيقة طلب االنضمام إىل املعهد الوطين 01انظر امللحق رقم    )∗( 



80 
 

على اسم املخترع إذا مل يكن هو القائم بعملية اإليداع ، باإلضافة إىل شـهادة األولويـة عنـد االقتضـاء     

 . )1(للمستفيدين منها ، كما يتعني ذكر اسم الوكيل يف طلب التسليم إذا كان اإليداع قد Ź مبقتضى وكالة 

ر فيها لقب و اسم صاحب الطلب وعنوانه كما جيب أن تتضـمن هـذه   وكالة الوكيل و اليت يتعني أن يذك -

  . )2(الوكالة تاريخ إنشائها و توقيع صاحب الطلب 

          250نسختان من وثيقة مكتوبة يبني فيها وصف االختراع بشكل خمتصر ال يتجاوز فيـه عـدد الكلمـات     -

 .ورية لفهم االختراع إذا كانت ضر عكلمة ، فضال عن الرسومات التوضيحية لالخترا

 .وصل دفع أو سند دفع رسوم اإليداع و النشر  -

تصريح يثبت حق املودع أو املودعني يف براءة االختراع، و يف حالة ما إذا Ź اإليداع من شخص آخـر غـري    -

             املخترع جيب ذكر اسم املخترع و الشخص أو األشـخاص املـرخص هلـم باالسـتفادة مـن االختـراع يف       

 . )3(هذا التصريح 

شهادة األولوية عند االقتضاء للمستفيدين منها أو شهادة التنازل عن األولوية ، وتسـلم األوىل مـن اإلدارة     -

أشهر أو من طرف منظم املعرض إذا كانت األولوية املطالـب هبـا    03املكلفة بالرباءات للبلد األصلي يف أجل 

  )4( .هذه الشهادة مؤرخة  بداية املعرض و تاريخ انتهائه مؤسسة على معرض سابق ويتعني أن تكون 

  )5(: أما ملف طلب تسجيل العالمات فيتكون من   

 .و عنوانه الكامل عطلب تسجيل يقدم يف االستمارة الرمسية يتضمن اسم املود -

                                                 
  . مرجع سابق   ،  275-05من املرسوم التنفيذي  04انظر املادة  )1(
  نفسه، املرجع   275-05من املرسوم التنفيذي  08انظر املادة  )2(

  .    نفسهاملرجع  ،  275-05من املرسوم التنفيذي  09انظر املادة )3(
       نفسهاملرجع  .،  275-05ي من املرسوم التنفيذ 05انظر املادة )4(
  .، مرجع سابق   277-05التنفيذي  من املرسوم 04انظر املادة )5(
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يزة للعالمة جيب أن صورة من العالمة على أن ال يتعدى مقاسها اإلطار اǂدد هلذا الغرض، و إذا كان اللون م -

 . يرفق املودع الطلب بصور ملونة للعالمة

 .قائمة واضحة و كاملة بالسلع و اخلدمات املوسومة بالعالمة حمل طلب احلماية  -

  .وصل يثبت دفع رسوم اإليداع و النشر املستحقة -

حـص  تتأكد إدارة التسجيل على مستوى املعهد من صالحية الطلب ، وبف: ȥحȌ ملȤ الطلب  -2

امللف من حيث استيفاء الشكل القانوين املشار إليه أعاله ،كما تتأكد أيضا من عدم اندراج موضـوع الطلـب   

  : )1(ضمن دائرة االستثناءات التالية 

  املبادǛ و النظريات و االكتشافات ذات الطابع العلمي و كذا املناهج الرياضية  -

  .م بأعمال ذات طابع ثقايف أو ترفيهي حمض اخلطط و املبادǛ و املناهج الرامية إىل القيا -

  .املناهج و منظومات التعليم و التنظيم و اإلدارة و التسيري -

  .طرق عالج اإلنسان أو احليوان باجلراحة أو املداواة و كذلك مناهج التشخيص -

  . برامج احلاسوب  -

  . جمرد تقدƇ املعلومات  -

  االبتكارات ذات الطابع التزيين اǂض  -

و تنتهي إدارة التسجيل إما بقبول الطلب أو برفضه ، ففي حالة قبول الطلب تقوم اهليئة بتحرير حمضـر  

الطلبات ، أما إذا    اإليداع اليت يثبت تارخيه و مكانه و املالحȘ أن املشرع قد أخذ باألسبقية الشكلية أو أسبقية

      ية املـذكورة يف الفصـل األول مـن هـذه     رفض الطلب فيجب أن يكون مؤسسا على خمالفته للشروط القانون

  . املذكرة  

                                                 
  .،مرجع سابق  07-03من األمر  07انظر املادة )1(
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كما تتأكد املصلحة املختصة بتسجيل العالمات على مستوى املعهد من صالحية العالمة للحمايـة مـن   

سالف الـذكر ،   06-03من األمر  07خالل التأكد من عدم ƽوهلا ألي من االستثناءات املشار إليها يف املادة 

  . تسجيل العالمة من عدمه  وعلى ضوء ذلك تقرر

يتم تسجيل الرباءات املستوفية للشروط الشكلية و املوضوعية املشار إليها أعاله :  التسǲيل والنشر  -3

على مستوى املعهد من خالل قيدها يف سجل الرباءات و املوضوع هلذا الغرض ، و يشتمل هذا القيد على اسم و 

وتـاريخ   و عنوان االختـراع  ، و عند االقتضاء اسم وعنوان الوكيل، جنسيته  لقب صاحب الرباءة و عنوانه و 

إيداع طلب  الرباءة و تاريخ إصدار الرباءة ، ورمز أو رموز الترتيب العاملي للرباءات و شهادات اإلضافة املتعلقـة  

ل عن الرباءة و رهنها ، و بالرباءة مع األرقام و التواريخ املتعلقة هبا ، باإلضافة إىل تاريخ دفع الرسوم وعقود التناز

وبعد إجراءات التسجيل يقوم املعهد بنشر الرباءات اليت Ź قيدها يف ،   )1(كذا التراخيص اإلجبارية الواقعة عليها 

    .  )2( نشرة رمسية تصدر عنها بشكل دوري

ليل على ملكيـة  وعلى هذا األساس تبدأ حساب مدة احلماية القانونية ، وتعترب األسبقية يف اإليداع هي الد

  .احلق على الشيء اǂمي 

لنامجة عن التقليد أو املالحȘ أنه على مستوى املعهد ال يوجد جهاز رقاŸ أو جهاز حلل املنازعات ا غري أن

  .أي اعتداء 

  

 ƆاǮال țاورة  : الفرŎو احلقوق ا Ȥلǘالديوان الوطين حلقوق امل: O.N.A.D 

كرية ، ونشرها يف عدة أماكن داخل الوطن و خارجه جيعل كـل  إن تنوع وسائل استغالل املصنفات الف

   و ال يضمن للمؤلف احلصول على حقوقه املشـروعة ،  احلقوق النامجة عنها أقل فعالية تصرف فردي يف ممارسة 
                                                 

  . ، مرجع سابق     275-05من املرسوم التنفيذي  30انظر املادة   )1(
  .، مرجع سابق  07-03من األمر  34انظر املادة  )2(
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 سـالف الـذكر،    05-03من األمـر   132و 131و لضمان االحترام الفعلي هلذه احلقوق وتطبيقا للمادتني 

الديوان الوطين حلقوق املؤلف و احلقوق اجملاورة  كمؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و جتـاري  أنشأت الدولة 

الثقافة وقد  قـام  ، وهو موضوع حتت وصاية الوزير املكلف ب  )1( متمتعة بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل

ع أخرى متواجدة يف ربوع التـراب  باإلضافة إىل عدة فرو  )∗( موقعه الرئيسي باجلزائر العاصمةاملشرع بتحديد 

،  وذلك لتقريب خدمات الديوان مـن املـواطنني،   .... )وهران ، قسنطينة، سطيف ، سعيدة ، باتنة،(الوطين  

  . )2( ة وقليلة التكاليف حلقوقهم وضمان محاية فعالة وناجع

إىل الديوان الـوطين   ولɌشارة فإن مهام الديوان الوطين حلقوق املؤلف و احلقوق اجملاورة كانت موكلة

،و الذي عدل مـن خـالل    1973جوان 25املؤرخ يف  46-73حلقوق املؤلف الذي Ź إنشاؤه مبوجب األمر

 365-05فيذي رقم ، و الذي حل حمله املرسوم التن1998نوفمرب  21املؤرخ يف  366-98املرسوم التنفيذي 

 تسمية الديوان الوطين حلقوق املؤلف إىل الديوان حيث قام املشرع من خالل هذين األخريين  بتغرياملذكور أعاله 

لحقـوق اجملـاورة   ل باحلماية متاشيا مع التشريعات اجلديدة اليت اعترفت حلقوق املؤلف و احلقوق اجملاورة الوطين 

  . حلقوق املؤلف 

ɍوǕ :اورةŎو احلقوق ا Ȥلǘيم الديوان الوطين حلقوق املȚتن:   

  .وعة من األحكام تتناول صالحيات الديوان و تنظيمه اإلداري و املايلقام املشرع اجلزائري بوضع جمم

                                                 
املتضمن القانون األساسي للـديوان الـوطين    2005سبتمرب 21املؤرخ يف  356-05من املرسوم التنفيذي  02ر املادة انظ )1(

  .     65، عدد  2005سبتمرب  21الصادرة يف   ج رحلقوق املؤلف و احلقوق اجملاورة وتنظيمه وسريه، 
 .   ، اجلزائر العاصمة  يقع املقر الرئيسي للديوان  بالضبط يف شارع محلة ، بولوغني   )∗(
، دار القبـة   05، عدد رقم  دراسات قانونية، ) احلقوق اجملاورةالديوان الوطين حلقوق املؤلف و (لراري شناز ، انظر نوال  )2(

  .2002، أكتوبر  124للنشر و التوزيع ، الوادي ، ص 
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           تتمثل أهم الصـالحيات املخولـة  : Ɏȍحياǧ الديوان الوطين حلقوق املǘلȤ و احلقوق اŎاورة  -1

   )1(: للديوان يف 

غالل إنتاجهم الفكري داخـل  السهر على محاية املصاحل املعنوية واملالية للمؤلفني وذي حقوقهم سواء كان است -

  .اجلزائر أو يف اخلارج 

عمل على نشره و استعماله و استثماره لصاحل الثقافة ال، و له الظروف املالئمة   هتيئةتشجيع اإلنتاج الفكري و  -

  .و املؤلف 

  .ضمان محاية التراǫ الثقايف و الفلكلور ، وكذا محاية املنتجات اليت تؤول إىل امللك العام  -

  :طبيقا هلذه الصالحيات يتوىل الديوان وت

تلقي التصرƷات باملصنفات و األداءات األدبية أو الفنية اليت تسمح باستحقاق حقوق املؤلفني األدبية و املادية  -

  .و حقوق أصحاب احلقوق اجملاورة 

املؤلفني و أصحاب احلقوق إبرام اتفاقيات التمثيل املتبادل مع الشركاء األجانب املماثلني من أجل محاية حقوق  -

  .اجملاورة املستغلة عرب التراب الوطين 

تسليم الرخص القانونية و العمل بنظام الرخص اإلجبارية املرتبطة مبختلف أشكال االستغالل قبض األتـاوى   -

  .املستحقة مقابل االستغالل االقتصادي للمصنفات و األداءات الفنية 

  . وضع بنك للمعلومات مرتبط بنشاطه -

    .اإلنظمام إىل املنظمات الدولية ذات النشاط املماثل و املشاركة يف أشغاهلا   -

  .يساهم يف البحث عن احللول املالئمة للمشاكل اخلاصة بنشاط و إبداعات املؤلفني -

                                                 
      .،مرجع سابق  356-05من املرسوم التنفيذي  05 انظر املادة )1(
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2-   Ƀدارɋيم اȚيدير الديوان الوطين حلقوق املؤلف و احلقوق اجملاورة مدير عام يساعده جملـس  : التن

  . ة و مراقب مايلإدار

 Ǖ-   ا على اقتراح من الـوزير املكلـف   :املدير العامăيدير الديوان مدير عام يعني مبوجب مرسوم  بناء  

  : )1(بالثقافة ، ومن بني املهام املكلف هبا 

  . متثيل الديوان أمام القضاء و إعداد اهليكل التنظيمي والتقرير السنوي عن نشاط الديوان -

تفاقيـات  القيام بإبرام مجيع الصفقات و اإلات التقريرية لɌيرادات و املصرفات وضمان تنفيذها، و حتضري البيان -

  .يف إطار القوانني املعمول هبا 

 ǡ-  دارةɋا Ȅلƭ:   يساعد املدير العام جملس إدارة ، وقد قام املشرع اجلزائري بتحديد تشكيلته من

ذكر من الوزير املكلف بالثقافة كرئيس و كل من ممثلي وزراء سالف ال 356-05من املرسوم  09خالل املادة 

  .  الداخلية ، املالية ، التجارة واخلارجية

للمصـنفات  ) اثـنني (  ني للمصنفات األدبية، مؤلف) اثنني( كما يتشكل هذا اجمللس أيضا من مؤلفني  

ملصنفات الفنون التشكيلية ، مؤلف واحد  ، مؤلف واحد)  اثنني( ، فناين أداء )  اثنني( السمعية البصرية، ملحنني 

  . للمصنفات الدرامية 

ويالحȘ من خالل هذه املادة أن جملس إدارة الديوان يتشكل من فئتني من األعضاء ، الفئة األوىل تضـم  

ممثلني عن ممثلني عن السلطة التنفيذية و الذين يتم تعينهم بقرار من الوزير املكلف بالثقافة  ، أما الفئة الثانية فتضم 

  أصحاب احلقوق و الذين يتم اختيارهم عن طريق عملية االنتخاب من طرف مجيع املشاركني أو املنخـرطني يف 

الديوان ، واجلدير بالذكر أن إدراج املشرع ملمثلي أصحاب احلقوق ضمن تشكيلة جملس اإلدارة يعد بال ريـب  

                                                 
  .    نفسهاملرجع  ، 356-05من املرسوم التنفيذي  19انظر املادة  )1(
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قدر من يستطيع حتديـد املخـاطر و   ، كوهنم يعدون أخطوة إجيابية حنو تكريس محاية احلقوق الفكرية للمبدعني 

  . ضرار اليت ميكن أن تلحق بإبداعاهتم وتصيب حقوقهم األ

سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ، يستمعون خالهلا وفقا  03وتدوم عهدة أعضاء جملس إدارة الديوان    

عمل الديوان السنوية و املتعددة السنوات وكذا  للنظام املعمول به إىل تقارير املدير العام و يبدون رأيهم يف برنامج

الكشوف التقديرية مليزانية الديوان ،كما يتداول أعضاء جملس إدارة الديوان يف تقرير نظامه الداخلي وتقدير نظام 

نظـيم  محاية ممتلكاته باإلضافة إىل تداوله بشأن اهلبات و الوصايا املقدمة للديوان ، كما يقوم أيضا بإبداء رأيه يف ت

  . )1( اخل...الصندوق االجتماعي اخلاص باألعضاء و سريه 

ويصدر جملس إدارة الديوان قراراته حبضور ثلثي أعضائه على األقل ، ويف حالة عدم اكتمال النصـاب يف  

االجتماع األول ، يتم عقد اجتماع ثان خالل األيام الثمانية املوالية  حيث تصح مداوالته يف هذه احلالة مهمـا  

ن عدد األعضاء احلاضرين، و تتخذ هذه القرارات باألغلبية البسيطة لألعضاء احلاضرين ، ويكـون صـوت   كا

  . )2(الرئيس هو املرجح يف حالة تعادل األصوات

ويالحȘ هنا أن املشرع مل ينص على ضرورة توفر أغلبية خاصة يف حالة نظر جملـس اإلدارة يف مسـائل   

  .  ساوى بني مجيع املواضيع اليت تدخل يف اختصاصه من حيث أمهيتها خاصة قد تعرض عليه ،وبالتايل فقد 

يتـوƂ مراقبـة   " سابق الذكر فإنه  356-05من املرسوم التنفيذي  23طبقا للمادة : التنȚيم املايل -3

  .احلساباǧ حماȘȥ حساباǕ ǧو عدة حماƙȚȥ يعينهم ƭلȄ إدارة الديوان 

سنويا عȸ حساباǧ الديوان Ûيرسل إƂ الوزير الوȍي وإƭ ƂلـȄ   يعد حماǕ Șȥو حماȚȥو احلساباǧ  تقريرا

  ."  إدارة الديوان 

                                                 
  .     نفسهاملرجع  ،  356-05من املرسوم التنفيذي  17انظر املادة  )1(
      .نفسهاملرجع  ، 356-05من املرسوم التنفيذي  14انظر املادة )2(
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وتتضمن مصادر إيرادات الديوان وفقا ملوقف املشرع من أتاوى حقوق املؤلفني و األتاوى املقبوضة مقابل 

إلضافة إىل حقوق تسجيل استعمال مصنفات التراǫ الثقايف التقليدي اجلزائري و املصنفات الواقعة يف امللك العام با

املصنفات اǂمية كما تشمل مبالȠ  التعويضات املدنية اليت ميكن أن يقبضها  الديوان و أيضا األتاوى املتأتية مـن  

و كذا املتأتية من املؤسسات األجنبية املماثلة و الناجتة عن اسـتغالل  النسخة اخلاصة لتسجيل املصنفات يف املنازل 

لفني و أصحاب احلقوق اجملاورة اجلزائرين باإلضافة إىل اهلبات و الوصايا والقروض املكتتبة مصنفات و أداءات املؤ

  .)1(لصاحل الديوان 

إن قيام املشرع بالتوسيع من دائرة مصادر اإليرادات على هذا النحو من شأنه أن يعزز من قدرة الديوان 

           .نـات املاليـة مـن حتقيـق األهـداف و الغايـات       على حتقيق املهام املوكلة له بفعالية أكرب نظرا ملا لɌمكا

       وتتمثل أوجه النفقات يف مصاريف التسري و التجهيز و كذا املبالȠ املستحقة للمـؤلفني و أصـحاب احلقـوق   

  .  اجملاورة  وفقا لنفس املادة 

    :دور الديوان يف ƥاية امللكية األدبية و الفنية  مȸ اɍعتداǭ : ǒانيا 

عمليات القرصنة يف تفاقم مستمر، ويظهر ذلك من خالل التصريح الذي أدىل به مدير الديوان الوطين إن 

من األقراص املضغوطة مقلدة ، وأن نسبة التقليـد  % 72حلقوق املؤلف و احلقوق اجملاورة الذي أشار فيه إىل أن 

عية وقد أدى هـذا إىل إحلـاق   من األشرطة السم% 37منها، كما مس التقليد % 45يف أشرطة الفيديو مست 

الشيǜ الذي يستدعي إجياد حلول فورية حتقق احلد األدƅ مـن   )2(مليون دينار  207خسائر باملؤلفني تقدر ب 

  : احلماية هلذه احلقوق ويكون ذلك من خالل  

                                                 
   .   نفسهاملرجع  ، 356-05من املرسوم التنفيذي  21انظر املادة   )1(
جانفي  16، الصادرة بتاريخ  جريدة اخلرب، ) مليار سنتيم لتقليد برامج اإلعالم اآليل  83خسائر ب   (س يوسفي ،  انظر )2(

  . 13، ص  4912، العدد  2007
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1-  ȼايتƥ املراد Ȥاملصن țالديوان و إيدا Ƃمام إȚنɍجيوز لكل مؤلف يرغب يف مراقبة أشـكال   :ا

الـوطين حلقـوق    نإطار الديواالفكري أن ينظم أو ينخرط يف  إنتاجهاستغالل مصنفاته أو أداءاته الفنية و محاية 

، كما ميكن للمؤلفني وأصحاب احلقوق اجملاورة يف أن يطلبوا من الديوان التكفـل  )∗(املؤلف و احلقوق اجملاورة 

 ينظموا إىل الديوان ، وعلى هذا األسـاس فاإلنظمـام إىل   حبماية حقوقهم املشروعة املعنوية واملادية  حىت و لو مل

الديوان أمر جوازي من أجل احلصول على احلماية ، و من أجل أن يتمكن الديوان من القيام هبذه املهمة ال بـد  

  : من  للمؤلف أو صاحب احلق اجملاور 

  .التعريف بشخصيته و Ɲصائص نشاطه بتسجيله لدى الديوان  -

 .يله كمؤلف بتقدƇ قائمة املصنفات اليت ابتكرها أن يثبت تسج -

يتم التعريف باملصنف ضمن أوراق التصريح املقدمة من الديوان و اليت من خالهلا املعلومات املسجلة ، تعطـي   -

   . لكل مصنف بطاقته التعريفية 

 طين عن طريق األعوان يتم التدخل املباشر للديوان الو:   عتداǒتدخل املباشر للديوان يف حالة اɍال -2  

اǂلفني ، وهم عبارة عن موșفني لدى الديوان مهمتهم معاينة أي مساس يتعلق بامللكية األدبية و الفنية ، حيـث  

من خالل حجز النسخ املقلدة أو املزورة من املصنفات أو من دعائم املصـنفات   يباشر هؤالء اǂلفني اختصاصهم

اسة الديوان الوطين حلقوق املؤلف و احلقوق اجملاورة مث قيـامهم باإلخطـار   أو األداءات الفنية و وضعهاحتت حر

الفوري لرئيس اجلهة القضائية املختصة باالستناد إىل حمضر مؤرخ و موقع يثبت النسخ اǂجوزة حيـث تفصـل   

 .)1( اجلهة املختصة يف طلب احلجز التحفظي خالل ثالثة أيام من تاريخ اإلخطار

ن اختصاصات األعوان اǂلفني تكمن يف يف عملية احلجز يف حالة املساس باحلقوق و أن هذه وعليه  يستنتج أن أ

  .القضائية   لصالحيات تنتهي بتدخل رئيس اجلهةا
                                                 

   . 136ص . الذي يوضح وثيقة االنضمام  إىل الديوان الوطين حلقوق املؤلف و احلقوق اجملاورة   02انظر امللحق رقم    )∗(
  .، مرجع سابق  05-03من األمر 146انظر املادة  )1(
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و مبنح املشرع للديوان هذا االمتياز ، يكون قد ساهم يف تسهيل عملية إثبات التقليد و القرصنة ، و ذلـك  

 مؤهلني تابعني لقطاعه ، و لعل ذلك يساهم يف ضمان محاية أكرب للمنتجـات  بالتدخل السريع و املباشر ملوșفني

  Ÿالفكرية ، وذلك على عكس املعهد الوطين اجلزائري للملكية الصناعية ، الذي يفتقر إىل مثل هذا اجلهاز الرقـا

ى املعهد ضرورة الفعال يف الكشف عن عمليات التقليد ، و التفكري مستقبال يف خلق جهاز للمنازعات على مستو

  .يفرضها الواقع أما تصاعد عمليات التقليد و القرصنة يف جمال السلع و اخلدمات 

  

  
 ƆاǮلية إدارية عامة: املطلب الǔك ȫحلماية امللكية الفكرية  إدارة اجلمار:  

و  ك مصلحة عمومية ذات طابع إداري تابعة لوزارة املالية ، و هلا إطار عمل واسعتعترب إدارة اجلمار 

  .، واليت تشكل يف جمملها قانون اجلمارك القوانني و اللوائح و القرارات من خالل نظم قانونية خمتلفة ك املخول هلا

يتعني علينا بداية أن نتعرف على ) الفرع الثاين ( وقبل احلديث عن دور إدارة اجلمارك يف محاية امللكية الفكرية  

اية امللكية الفكرية ال محكون دورها يف  إطارها التنظيمي و التسرييل إلقاء نظرة عامة حو هذه اإلدارة من خالل

 ȟالفرع األول(  ينطلق من فرا. (  

  

  :اɋطار التنȚيمي و التسريɋ Ƀدارة اجلمارȫ : الفرț األول 

من األمهية مبكان احلدبث عن اإلطار التنظيمي و التسريي إلدارة اجلمارك لفهم دورها يف محاية امللكية  

  .كرية كون هذه األخرية تتم محايتها يف إطار الصالحيات املخولة و املهام املوكلة إىل إدارة اجلمارك  الف

 ɍوǕ : ȫومهام  إدارة اجلمار ǧحياɎȍ:   

عن طريق مكاتب و مراكز مجركية موزعة على ربوع التراب  امتارس إدارة اجلمارك مهامها و صالحياهت

  : إطار نطاق معني نتعرف عليه يف   ما يلي  ، و متارس هذه املهام يفالوطين 
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خول املشرع إلدارة اجلمارك ممارسة صالحياهتا  :مهامها  إدارة اجلمارȫ لصɎحياőا ونطاق ưارسة  - 1

يف إطار سائر اإلقليم اجلمركي و كذا يف ما يعرف بالنطاق اجلمركي ، حيث يتشكل األول من اإلقليم الوطين 

، أما النطاق اجلمركي )1(هم ة هلا و الفضاء اجلوي الذي يعلوة و اإلقليمية و  املنطقة املتاƦالربي و املياه الداخلي

كلم  يف شكل حبر  36فهي منطقة خاصة للمراقبة  متتد يف عرض البحر  على طول احلدود الساحلية ملسافة 

          من احلدود الربية لɌقليم كلم حتسب اعتبار 30إقليمي و منطقة متاƦة ، كما ميتد يف اإلقليم الربي لعمق 

 هو احلال بالنسبة لواليات النطاق اجلمركي ملسافة أكرب كما الوطين ، هذا كأصل عام و استثناءا قد يتسع 

 . )2(كلم  400تندوف ، أدرار ، تامنغاست و إليزي اليت يصل عمق النطاق اجلمركي فيها إىل 

ميز به هذه الواليات من شساعة يف مساحاهتا وطول  حلدودها و اهلدف من إقرار هذا االستثناء هو ما تت

املشتركة مع الدول اجملاورة الشيء الذي جيعل من مراقبتها عند نقاط حمددة أمر يف غاية الصعوبة إن مل نقل يف 

من مكانات املتوفرة إلدارة اجلمارك من أجل أداء مهامها ، كما أن اهلدف اإل قلة االستحالة خاصة يف șل حكم 

متيز املشرع جملال ممارسة إدارة اجلمارك ملهامها و صالحياهتا بني اإلقليم اجلمركي و النطاق اجلمركي مل يكن 

  . على كل منهما إدارة اجلمارك  باشرها تاعتباطيا بل هو مقصود نظرا  لطبيعة الصالحيات اليت 

2 –  ȫو مهام إدارة اجلمار ǧحياɎȍ دارة اجلمارك ملهامهم  من أجل مباشرة أعوان إ: مضمون

سابق الذكر   10- 98من القانون رقم  38بنوع من الكفاءة  رخص هلم املشرع من خالل املادة  وصالحياهتم 

  : باحلق يف استعمال األسلحة املتوفرة لديهم بشكل قانوين  إذا توفرت الشروط التالية 

  .حالة الدفاع الشرعي  -

  .و وسائل عنف أو هتديدهم من طرف أشخاص مسلحني تعرض أعوان اجلمارك إىل اعتداءات أ -

                                                 
املؤرخ يف  10-98املعدل و املتمم مبوجب القانون رقم  1979يوليو  21املؤرخ يف  07- 79من القانون  01انظر املادة  )1(

  . 30،عدد  1979يوليو  24الصادرة يف     ج ر،  1998أوت     22
  .نفسهاملرجع  ،  07- 79من القانون  29انظر املادة  )2(
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  .نذارات املوجهة هلا اجتياز جمموعة اشخاص مل متتثل لɌاعتراض  -

خرى املستعملة للغȈ أو اليت يسعى الكالب و األحصنة و احليوانات األحالة عدم التمكن من إلقاء القبض على  -

 Ȉإىل استريادها أو تصديرها  حية عن طريق الغ .  

دير بالتنويه أن املشرع قد أحسن عندما قام بتحديد شروط و حاالت استعمال أعوان إدارة اجلمارك وج

ألسلحتهم بشكل دقيق ، األمر الذي ال يترك جماال ألعوان إدارة اجلمارك للتعسف يف استعمال هذا احلق أو 

  .الرخصة حبجة مباشرة املهام املوكلة هلم 

Ǖ - عوان إدارة اǕ ǧحياɎȍ مضمونȫتتمثل صالحيات أعوان إدارة اجلمارك يف :  جلمار  :  

و يف سبيل ممارسة هذه املهمة خول املشرع لأل عوان عند ، حق تفتيȈ األشخاص و البضائع و وساءل النقل  -

كما  )1(خضاعه لفحوصات طبية للكشف عنها إاشتباههم بشخص Ʒمل مواد خمدرة خمبأة داخل جسمه احلق يف 

مجيع اآلالت املناسبة و الوسائل املادية لسد الطريق قصد توقيف السيارات عندما ال ميتثل خول هلم استعمال 

  .املتلق بقانون اجلمارك سالف الذكر  10-98من القانون  43سائقوها إىل أوامر التفتيȈ ، تطبيقا لنص املادة 

من قبل املدير العام  ني أو املنتدبني اجلمارك املؤهل و يتم هذه العمل من قبل أعوان إدارة، حق تفتيȈ املنازل   -

للجمارك برفقة أحد مأموري الضبط القضائي ، وهذا بعد حصوهلم موافقة كتابية من اجلهة القضائية املختصة و 

سالف الذكر ،  10-98  من القانون 47ذلك يف ضمن األوقات القانونية عدا احلاالت االستثنائية ، وفقا للمادة 

 .عد العامة لɌجراءات اجلزائية و هو بذلك يواق القا

هو احلق يف مراقبة مجيع أنواع الوثائق املتعلقة بالعمليات ذات العالقة بنشاط إدرة  ، و املقصود به حق اإلطالع  -

اجلمارك كالفواتري و سندات التسليم و جداول اإلرسال  وعقود النقل و الدفاتر و السجالت ، وذلك عرب 

            مكاتب شركات املالحة البحرية و اجلوية و حمالت مؤسسات النقل الربي حمطات السكك احلديدية و 

                                                 
   . نفسهاملرجع  ، 07- 79من القانون  42انظر املادة  )1(
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            ني احلقيقني للبضائعكالت العبور و الوكالء لدى اجلمارك باإلضافة إىل املرسل إليهم و املرسللدى و و

  . )1(املصرح هبا 

ا ألعوان إدارة اجلمارك لتشمل مجيع تساع دائرة الرقابة املرخص هبإو ما يالحȘ على هذا النص هو  

الوثائق املرتبطة بنشاط إدارة اجلمارك املوجودة عرب خمتلف اهليئات و املصاحل  ذات الصلة  ، و هو ما يساعد على 

 .حتقيق فاعلية أكرب يف قيام هذه اإلدارة مبهامها 

ل ألعوان إدارة اجلمارك القيام هبذه مراقبة األșرفة الربيدية  و اليت تتم على مستوى مكاتب الربيد حيث خيو -

             العملية قصد البحث عن األșرفة اǂظورة عن االسترياد أو التصدير أو اخلاضعة للرسوم اليت حتصلها 

 . )2(إدارة اجلمارك 

ا الذين تعد هذه األخرية من الصالحيات املوكلة إلدارة اجلمارك من خالل أعواهن ومراقبة هوية األشخاص  -

يقومون هبا مبناسبة دخول  أولئك األشخاص إىل اإلقليم اجلمركي اجلزائري أو خروجهم منه أو حىت عند تنقالهتم 

 . سالف الذكر  10-98من القانون  50داخل النطاق اجلمركي  وفقا ملا جاءت به املادة 

ǡ -  ȫ3(ك يف ما يليتتمثل املهام املوكلة إىل إدارة اجلمار: مضمون مهام إدارة اجلمار(  :  

   .تنفيذ اإلجراءات القانونية والتنظيمية اليت تسمح بتطبيق قانون التعريفة و التشريع اجلمركيني  -

تطبيق التدابري القانونية و التنظيمية املخولة إلدارة اجلمارك على البضائع املستوردة أو املصدرة و كذا البضائع  -

  .ام املصنع اخلاضع للمراقبة اجلمروكية ذات املنشأ اجلزائري املوضوعة حتت نظ

  .إعداد إحصائيات التجارة اخلارجية و حتليلها  -

  . السهر طبقا للتشريع على محاية احليوانات و النباتات و التراǫ الفين و الثقايف  -

                                                 
  . نفسهاملرجع  ،  07- 79نون من القا 48انظر املادة  )1(
  . نفسهاملرجع  ،  07- 79القانون  من 49انظر املادة  )2(
   .نفسهاملرجع  ، 07- 79من القانون  03انظر املادة  )3(
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تتمثل يف  ويالحȘ من خالل هذا النص أن املهام املوكلة إلدارة اجلمارك تتمحور حول نقطتني أساسيتني ، األوىل

  . حتصيل إيرادات مالية للخزينة العامة ، أما الثانية فتتمثل يف احلفاȗ على النظام العام 

   : التدابري اɋجرائية لعمل إدارة اجلمارǭ : ȫانيا 

التدابري  كذا التدابري املتعلقة باجلمركة  و إىل إدارة اجلمارك من بني التدابري القانونية و التنظيمية املوكلة  

  .نازعات اجلمركية ملتعلقة باملا

األصل أن كل البضائع املصدرة و املستوردة ختضع لعمليات اجلمركة و لكن :  إجراǒاǧ اجلمركة - 1

مالك املنتجات أو املسؤول  بعدة أعمال تبدأ بقيام لكي تتم عملية اجلمركة بشكل مشروع و منظم يتعني االلتزام 

لدى اجلمارك أو القائم بنقلها القيام بتقدƇ تصريح مفصل عن هذه  عنها الذي ميكن أن يكون وكيال معتمدا

ستمارة  تقدم من إدارة اجلمارك يتم مأل البيانات الواردة فيها و املتعلقة إ عن املنتجات و هذا التصريح عبارة

             اعالعرض لالستهالك ، اإليد( باألساس بالنظام اجلمركي املراد وضع املنتجات أو البضائع يف إطاره  

اجلمركي ،العبور، املسافنة ، املستودعات ، املصانع اخلاضعة للمراقبة اجلمروكية ، القبول املؤقت ، إعادة التموين 

، وكذا حتديد العناصر املطلوب ) باإلعفاء ، البضائع املعادة  ، التصدير النهائي،  التصدير املؤقت ، إعادة التصدير 

 21، على أن يتم  إيداع هذا التصريح لدى مكتب اجلمارك املؤهل لذلك يف أجل أقصاه  )ƽ)1وهلا هبذا اإلجراء 

أو تنقلها ، حبسب ما نصت عليه   يوما كامال ابتداء من تاريخ تسجيل الوثيقة اليت رخص مبوجبها تفريȠ البضائع

  .سالف الذكر  10- 98من القانون  76املادة  

استطاعة مالك املنتجات أو املسؤول عنها من إعداد التصريح  و نظرا للظروف اليت ميكن أن حتول دون

املفصل املشار إليه أعاله كان املشرع اجلزائري أكثر مرونة يف تعامله مع هذه املسألة حيث أجاز للمصرح إمكانية 

رف إيداع تصريح غري كامل مع تعهده بإكمال الوثائق و املعلومات الناقصة  يف آجال أخرى يتم حتديدها من ط

                                                 
  .نفسهاملرجع  ، 07- 79مكرر من القانون  75و  75انظر املادتني  )1(
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             كما أجاز املشرع إمكانية إيداع تصرحات مفصلة  )1(إدارة اجلمارك غري تلك املشار إليها أعاله 

 10- 98مكرر من القانون  86قبل وصول البضائع  طبقا ملا جاءت به املادة " التصرƷات املسبقة " تسمى 

و تسريع تصريف البضائع وتفادي حجزها يف املوانǜ سالف الذكر ، و هذا  اإلقرار يعد أمر مساعدا على تفعيل 

لفترات طويلة  جتنبا لɌضرار مبصاحل املتعاملني و كذا ضمان احلفاȗ على مساحات واسعة صاحلة للحفȘ و 

  .التخزين 

وبعد عملية إيداع التصرƷات ، يقوم أعوان إدارة اجلمارك بالتأكد منها عن طريق فحص البضائع املصرح 

ودة يف إطار أحد األنظمة اجلمروكية املشار إليه سابقا ، و تتم عملية الفحص بوجود املصرح  الذي هبا و املوج

أيام من تاريخ استالمه  Ʒ08ضر بناء على إشعار كتاŸ أو رسالة موصى عليها فإذا ختلف عن احلضور بعد 

  . )2(اجلمارك  قابض  ختصة بناء على طلب منالرسالة يعني ممثل له مبوجب أمر من رئيس اǂكمة امل

وإذا ثبت بعد عملية الفحص أن التصريح مطابق  لتقرير الفحص تطبق احلقوق والرسوم الواجب أداؤها 

حسب البيانات الواردة يف التصريح ، أما إذا تبني العكس فتحدد احلقوق و الرسوم فضال عن العقوبات اليت ميكن 

اإلقتضاء مقررات اللجنة الوطنية للطعن املتخصصة بنظر الطعون  أن تتقرر  بناء على على نتائج التقرير أو عند

سالف الذكر ،  10-98من القانون  102وفقا للمادة  ني املعترضني على نتائج التقرير املقدمة من املصرح

ويالحȘ على موقف املشرع يف هذا اإلطار إقراره بفرض عقوبات إذ ما تبني أن التصرح املقدم خمالف للحقيقة و 

  . ذا فاملشرع حاول وضع حد للتهرب من دفع احلقوق املستحقة للخزينة العامة هب

                                                 
   . نفسهاملرجع  .،  07- 79من القانون  86انظر املادة  )1(
    .نفسهاملرجع  ، 07- 79من القانون  95انظر املادة  )2(
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املواضيع اليت تشكل حمال تنصب املعاينة ومن مث احلجز على  : إجراǒاǧ املعاينة و احلǲز  – 2

اخلاضعة احلق يف حجز البضائع  )∗(، و يف هذا اإلطار خيول لألعوان اǂررين ǂضر املعاينة  مركيةاجل اتمخالفلل

للمصادرة و كذا البضائع األخرى اليت هي يف حوزة املخالف كضمان يف حدود الغرمات املستحقة قانونا  

و إذا كانت معاينة املخالفة اجلمروكية و ضبطها يتم حبكم طبيعتها   ،باإلضافة إىل الوثائق املرافقة هلذه البضائع  

جيب أن يتم يف أقرب مكتب أو مركز مجركي ملوقع احلجز   يف أماكن خمتلفة ومتعددة ، فإن حترير حمضر احلجز

كأصل عام إال أنه إذا استحال ذلك أجاز املشرع القيام بتحريره يف أي مكتب أو مركز مجركي آخر أو مقر 

اǂطة البحرية حلراس الشواطǜ أو مقر فرقة الدرك الوطين أو يف مكتب موșف تابع إلدارة املالية أو يف مقر اجمللس 

  .  )1(فيه  ضر يف أحد املنازل إذا Ź احلجز شعيب البلدي ملكان احلجز ، كما ميكن حترير اǂال

يف هذا الشأن أنه يهدف إىل تفادي الطعن يف حماضر احلجز بالتوسيع من  على موقف املشرعاملالحȘ و 

  . دائرة اǂال اليت يعد فيها حمضر احلجز صحيحا و منتجا ألثره   

حمضر احلجز  تاريخ و ساعة و مكان احلجز و سبب احلجز باإلضافة التصريح باحلجز وجيب أن يتضمن 

للمخالف كما يتعني أن يتضمن حمضر احلجز على ألقاب و أمساء وصفات و عناوين احلجزين والقابض املكلف 

ǂضر على وصف للبضائع اǂجوزة  و حتديد لطبيعة الوثائق  باملتابعة كما جيب أن يشتمل ا ǂجوزة ، كما جيب ا

هذا األخري  ، باإلضافة إىل ع و حترير اǂضر و نتائج أن يبني اǂضر األمر املوجه للمخالف حلضور وصف البضائ

كما تلحق .مكان حترير اǂضر و ساعة ختمه كما جتدر اإلشارة إىل لقب  و إسم وصفة حارس البضائع إن وجد 

          .  )2(و توقيعها ميسها  نوع التزوير و وصف للتحريف الذي باǂضر الوثائق املزوزرة مع اإلشارة إىل

                                                 
ص من قانون اجلمارك سالف الذكر أعوان إدارة اجلمارك و ضباط الشرطة القضائية و أعواهنـا املنصـو   241حددت املادة  )∗(

، وكـذا األعـوان    ǜعليهم يف قانون اإلجراءات اجلزائية ، و أعوان مصلحة الضرائب و أعوان املصلحة الوطنية حلرس الشـواط 
  .     و ضبطها  تاملكلفني بالتحريات االقتصادية و املنافسة و األسعار و اجلودة وقمع الغȈ ، كأعوان ميكنهم معاينة و حجز املخالفا

  . مرجع سابق،  07- 79من القانون  243انظر املادة  )1(
  .    نفسهاملرجع  ، 07- 79من القانون  245انظر املادة  )(2
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وجتدر اإلشارة إىل أن املشرع قد جعل البيانات املشار إليها أعاله من النظام العام ، و يؤدي إغفال أحد 

  . هذه البيانات أو عدم اإلشارة إليها  إمكانية الطعن فيه حبجة خمالفة اإلجراءات 

  

 ƆاǮال țاية امللكية الفكرية د: الفرƥ يف ȫور إدارة اجلمار :  

حتضر " حيث  ملهام و الصالحيات املوكلة إلدارة اجلماركا و تطبيقاتالإحدى تعترب محاية امللكية الفكرية 

 Ȩو الصناديǕ لفةȡو على األǕ نفسها ǧاǲمكتوبة على املنت ǧحتمل بيانا Ɣال Ȝسترياد كل البضائɍعند اǕ و

ȑو األǕ ي األحزمةȽ ǯارƪا ȸتية مɇن البضاعة اǖن  توحي بǕ اŒǖش ȸم Ɣو ال ǧو امللصقاǕ و األشرطةǕ ةȥر

 Ƀجزائر ǖمنش ǧاǽ.  

و حتȚر عند اɋسترياد مهما كان النȚام اجلمركي الذɃ وȑعت ȥيȼ و ơضȜ إƂ املصادرة البضائȜ اجلزائرية و 

  .  )1( ...."األجنبية املزيفة 

يسه لفكرة محاية امللكية الفكرية عن طريق التدابري احلدودية  ، كما يتميز  ويالحȘ على هذا النص تكر   

  .مضمونه  بالعمومية اليت تتيح احلماية جلميع عناصر امللكية الفكرية  ضد اإلعتداء  والقرصنة 

  إلدارة اجلمارك   وكتطبيق ملضمون هذا النص خول املشرع 

 " - ȑو وǕ ا مزيفةŒǕ Ǵاتض Ɣال Ȝف السلɎارية بطريقة تسإتǲالدوائر الت ǯإحلاق الضرر عها خار Ƀبتفاد Ǵم

  .Ȩ و ǽلȬ دون التعويȐ بɃǖ شكل Û ودون ɃǕ نفقاǧ تتحملها اƪزينة ƞالȬ احل

قتصادية ɊشǺاȋ املعنيƙ مȸ اɍستفادة اơɍاǽ كل تدبري Ǔخر إزاȽ ǒذȻ السلȜ يهدف إƂ احلرمان الفعلي لإ -

  )2( .  ...."مȽ ȸذȻ العملية 

                                                 
  .    نفسهاملرجع  ، 07- 79من القانون  22انظر املادة  )1(
رياد باسـت  ةمن قانون اجلمارك املتعلق 22الذي Ʒدد كيفيات تطبيق املادة  2002يوليو  15من القرار املؤرخ يف  14املادة  )2(

  .     56، عدد  2002أوت   18الصادرة يف  ج ر، السلع املزيفة  
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           و يتم تدخل إدارة اجلمارك حلماية حقوق  امللكية الفكرية من خالل حجز وضبط املواضيع حمل املخالفة 

  :  مها  وفق طريقتني

 ɍوǕ :  Ɂالشكو ȃساǕ على ȫتدخل إدارة اجلمار :  

لب عن طريق شكوى يف شكل طلفات املتعلقة بامللكية الفكرية يتم تدخل إدارة اجلمارك لضبط املخا

أو العالمة التجارية أو براءة خطي يقدم من مالك حقوق امللكية الفكرية سوى كان مالك للعالمة املصنع 

ختراع أو أي شخص آخر مرخص له باستعمال تلك احلقوق  إىل املديرية العامة للجمارك ، يلتمس فيه تدخل اال

   . )1(ظمة اجلمركية املشار إليها سابقا إدارة اجلمارك بشأن سلع أو منتجات تكون يف حوزهتا  وفق أحد األن

امة ملتعلق بالشكوى لدى املديرية العطلب االويتضح من هذا النص أن املشرع قد  استوجب إيداع 

على اعتبار أهنا املديرية العامة هي املؤهلة لدراسة هذا للجمارك دون سواها من املكاتب و املراكز اجلمركية 

ره على أساس توفر هده األخرية على إمكانات مادية و بشرية لدراسة هذا الطلب الطلب ، وهو أمر ال ميكن تربي

للجمارك بدراسة هذا مث فإن استئثار املديرية العامة ال تتوفر لدى املكاتب و املراكز اجلمركية األخرى ومن 

  .الطلب أمر يكرس مبدأ املركزية دون جدوى و فاعلية من ورائه 

 2002يوليو  15من القرار املؤرخ يف  04من املادة  02ر قانوين تضمنت الفقرة وحىت يكون الطلب منتجا ألث

من قانون اجلمارك جمموعة من الشروط و البيانات اليت يتعني أن يشتمل  22الذي Ʒدد كيفيات تطبيق املادة 

  : يها الطلب واليت تتمثل يف لع

  وصف دقيق مبا فيه الكفاية للسلع للتمكن من التعرف عليها  -

  بيان يثبت أن صاحب الطلب هو مالك احلق بالنسبة للسلع املعنية  -

  حتديد ملكان وجود السلع أو ملكان وجهتها املقرر  -

                                                 
  .نفسهاملرجع  ، 2002يوليو  15من القرار املؤرخ يف  01ف 04انظر املادة  )1(
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  تعيني اإلرسال أو الطرود  -

  حتديد لتاريخ وصول السلع أو خروجها املقرر  -

  حتديد لوسيلة النقل املستعملة  -

  . هوية املمون أو املستورد أو احلائز  -

اإلشارة إىل مثل هذه البيانات ضمن الطلب ليس من باب السرد ، وإƴا تربز أمهيتها  استلزام احلقيقة أنو 

يف احليلولة دون الوقوع يف اخلطأ يف السلع و املنتجات املشاهبة ملوضوع املخالفة  ، كما يساعد على اإلسراع يف 

  .حتديد حمل املخالفة وضبطها 

يه تقوم إدارة اجلمارك بدراسته و على ضوئه تصدر قرار بقبول التدخل أو  بعد إيداع الطلب املشار إلو 

برفضه ، ففي حالة  رفض التدخل جيب أن يكون هذا القرار مربرا ، أما إذا قبلت التدخل فتعني يف قرار القبول  

ق هبدف تغطية الفترة الزمنية الالزمة لتدخل مصاحل اجلمارك ، مع إمكانية تقرير ضمان مايل على مالك احلقو

مسؤولية إدارة اجلمارك اǂتملة جتاه األشخاص املعنيني بتدابري املعاينة و احلجز لسلعهم و منتجاهتم   إذا ثبت أهنم 

كانوا  عرضة  خلطأ من مالك احلقوق ، كما يهدف الضمان املايل أيضا إىل تسديد مبلȠ النفقات امللتزم هبا بسبب 

     )1( .ة مسك السلع حتت الرقابة اجلمركي

و يرجع تنفيذ القرار الصادر عن إدارة اجلمارك املتعلق بقبول طلب التدخل إىل مكاتب اجلمارك املعنية 

 2002يوليو  15من القرار املؤرخ يف  07بالسلع حمل املخالفة  املذكورة يف الطلب حبسب ما نصت عليه املادة 

و يالحȘ على هذا النص تكريسه لفكرة االختصاص  من قانون اجلمارك ، 22الذي Ʒدد كيفيا تطبيق املادة 

  .اǂلي على اعتبار أن كل مكتب مجركي معين  مبعاينة و ضبط  السلع اليت توجد يف دائرة اختصاصه 

  

                                                 
  .   ، نفس املرجع   2002يوليو  15من القرار املؤرخ يف  06انظر املادة  )1(
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   :  هذا  فيما خيص تدخل اجلمارك عن طريق الشكوى أما الطريقة الثانية لتدخل إدارة اجلارك فهي

  : مارȫ التدخل املباشرɋدارة اجل: ǭانيا 

تقوم إدارة اجلمارك بالتدخل للحيلولة دون املساس حبقوق امللكية الفكرية مبناسبة قيامها بنشاطها املعتاد 

أثناء الرقابة ، حيث تقوم بإعالم مالك احلقوق إذا كانت هويته معروفة  باملخالفة اǂضورة ، و من أجل متكينه 

وفقا للشروط و البيانات املذكورة  -دى إدارة اجلمارك بالتدخل  ل من إبداء رأيه يف هذه املسألة و إيداع طلبه

رخص املشرع إلدارة اجلمارك حجز السلع حمل املخالفة  أو رفض رفع اليد عن السلع اǂجوزة ملدة  -سابقا  

  .من نفس القرار املذكور أعاله  08أيام ، وفقا ملا تضمنته املادة  03

الترخيص إلدارة اجلمارك بإعالم مالك احلقوق إن كان املتعلقة بة فكرالوننوه بشأن مضمون هذا النص  

حقة يف املطالبة بدفع االعتداء الواقع على حقوقه الفكرية ، و لكن يبدو أنه من غري من أجل إعمال معروفا 

املمكن إعمال مضمون هذا النص بصورة واسعة  نظرا ألنه  الميكن معرفة صاحب احلق املعتدى عليه يف كل 

تصال بني إدارة اجلمارك و اهليئات غياب إ ، و هذا راجع إىل حوال باستثناء األعمال اليت تتميز بشهرة كبرية األ

املكلفة بتسجيل و محاية احلقوق الفكرية ، و من مث يتعني وضع قاعدة بيانات متعلقة بوضعية احلقوق الفكرية  

   .يستطيع  اجلميع االستفادة منها 

أن عملية تدخل إدارة اجلمارك حلماية امللكية الفكرية  سوى كانت عن طريق و جتدر اإلشارة إىل 

شكوى أو عن طريق التدخل املباشر وفقا ملا أشرنا إليه أعاله ال تتم بإرادة إدارة اجلمارك لوحدها ، وإƴا هي 

و تتمثل هذه تدخل ، ىل بطالن  عملية المتوقفة على استكمال جمموعة من اإلجراءات القضائية اليت يؤدي ختلفها إ

اإلجراءات يف إخطار  اجلهة القضائية املؤهلة للبت يف مضمون الطلب و احلصول منها على أمر باختاذ اإلجراءات 

أيام من تاريخ وقف منح امتياز رفع اليد عن السلع أو  10التحفظية و الذي يتم  إشعار إدارة اجلمارك به خالل 

أيام أخرى على األكثر إذا توفرت حاالت خاصة  حبسب ما  10ل بإضافة حجزها ، مع إمكانية متديد هذا األج
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و إال فإنه ملالك السلع أو مستوردها أو املرسلة إليه  املشكوك  .من ذات القرار املذكور أعاله  12تضمنته املادة 

  .بأهنا متس حق من احلقوق الفكرية احلصول على رفع اليد أو رفع احلجز عنها 

ملهم وضع حدود زمنية ملباشرة محاية احلقوق الفكرية  ضد االعتداء و القرصنة حىت ال ويبدو أنه  من ا

يساء استعمال هذا احلق كتعطيل أو تأخري االستفادة من السلع موضع الشك  من طرف صاحبها يف الوقت 

  .  املناسب و هو ما هدف إليه املشرع 

  

 ƆاǮجرائي القضائي : املبحث الɋطار اɋلكية الفكرية امل حلقوقا  

حبماية على  هذه األخرية امللكية الفكرية تستفيد حبماية اإلطار اإلجرائي اإلداري املتعلق فضال عن 

  . املدنية و اجلزائيةالدعاوى و  االستعجالية األحكام تتنوع بني لتدابري اجلهاز القضائي وفقا  مستوى

  :  قوق امللكية الفكريةح حلماية اɍستعǲالية التدابري القضائية  :املطلب األول 

أو  ملالك احلقـوق تدابري عاجلة ختول   املشرع اجلزائري يف القوانني املتعلقة حبقوق امللكية الفكرية تناول

املشـرع    حيث وضع ،باحلماية  ى عمل إبداعي مشمولتقاء اعتداء وشيك أو منع اعتداء حال علإخلفه هبدف 

الـدعوى موضـوع   فهم ال ينتظرون حىت تفصل اǂكمة يف ، وقهم سالحا حلماية حق ةالفكري وقب احلقاحصأل

ختاذ إجراءات وقتية و حتفظية سريعة  إلثبات اجلرمية الواقعة على إبداعاهتم ، وهذه اإلجراءات إ الƕاع إذ أجاز هلم

ـ     صر التعدي و وقفه  حنوعان ، األول هو إجراء     ل، أما الثاين فهو إجراء لتوقيع احلجـز التحفظـي علـى حم

  .االعتداء 
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  : احلصر ووقȤ التعدǕɃعمال  :الفرț األول 

لصاحب احلق أو من خيلفه استصدار أمر من رئيس اǂكمة املختصة بإيقاع احلجز علـى املنـتج حمـل         

بشـكل خمـالف   االعتداء أو نسخه وصوره إلجراء وصف تفصيلي للشيء املقلد الذي Ź نشره أو أعيد عرضه 

    .وكذا إجراء وصف لɈالت و األدوات اليت تكون قد اسـتخدمت يف ارتكـاب االعتـداء    ألحكام القانون ، 

وهذا اإلجراء يكفل وقف األشياء املقلدة و حضرها من التداول و العرض للجمهور ، أي إثبـات الضـرر ، و   

  .إيقاف استمراره يف املستقبل 

 ɍوǕ :ǒجراɋ Ɔالقانو ȃاألسا ǧاɃالتعد Ȥاحلصر و وق :    

ألساس القانوين ملثل هذا اإلجراء جنده يف خمتلف القوانني املنظمة حلقوق امللكية الفرية ، حيـث نـص   ا

ثـه عـن   سالف الذكر و ذلك يف سياق حدي 05-03من األمر 147من املادة  02ائري يف الفقرة املشرع اجلز

إيقاف كل عملية ȍنȜ جاريـة  " ى ختاذها حلماية حقوق املؤلف و احلقوق اجملاورة علالتدابري التحفظية املمكن إ

ترمي إƂ اɍستنساȡ Ƿري املشروț للمصنǕ Ȥو لɊداǒ اǂمي Ǖو تسويȨ دعائم مصنوعة ƞا ƸـالȤ حقـوق   

  . "املǘلفƙ و احلقوق اŎاورة 

ختاذ إجراء وقف التعدي ملواجهة  مجيع صور االعتداء و مـن  يتضح من مضمون هذا النص إمكانية إو  

ا كانت صفتهم ، حيث قد Ʒدǫ الضرر نتيجة منافسة غري مشروعة، كما هو احلال يف قيـام  مجيع مسببيه مهم

          منتج تسجيالت مسعية أو مسعية بصرية باستغالل حقوق إنتاج تعود إىل منـتج تسـجيالت مسعيـة أو مسعيـة     

ؤلف  قد يقوم باإلخالل ببنود بصرية آخر ،  أو نتيجة إخالل بالتزام عقدي على اعتبار أن الناشر كمتعاقد مع امل

  . ا الشيء الذي  يؤدي إىل اإلضرار باملؤلف مالعقد املربم بينه
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ميكـȸ مالـȬ   " على من خالل النص املشرع هذا اإلجراء  أقرالعالمات فقد  وضوعأما يف ما يتعلق مب

ȍخببري للقيام بو ǒقتضاɍستعانة عند اɍا Û كمةǂا Ȅرئي ȸادر مȍ مرǕ وجبƞ مةɎالع  Ɣالـ Ȝللسل Ȩدقي Ȥ

 ȼو بدونǕ زǲباحل Ȭلǽو Û رراȑ ȼب Ȩمة عليها قد احلɎالع Ȝȑن وǕ يزعم.  

  )1( ".يتم إȍدار األمر على ǽيل العريضة بناăǒا على إǭباǧ تسǲيل العɎمة 

مضمون املادة يف ختاذ مثل هذا اإلجراء إو Ɲصوص موضوع تسميات املنشأ فقد أشار املشرع إىل جوز 

ميكȸ لكل شɃǽ ȌǺ مصلحة مشروعة Ǖن يطلـب  "  سالف الذكر  و اليت جاء فيها  65-76 من األمر 29

لكȤ عȸ اɍستعمال ȡري املشروț لتسمية منشǖ مسǲلة Ǖو ملنȜ لمȸ القضاǒ إȍدار األمر بالتدابري الضرورية 

 țالوقو Ȭا كان و شيǽستعمال إɍا Ȭلǽ. "  

شرع مل Ʒدد بدقة األساس القانوين هلذا اإلجراء ، إال أنه أما مسألة محاية براءات االختراع فنالحȘ أن امل

      )2( .ختاذ أي إجراء منصوص عليه يف قانون اإلجراءات املدنية ار إليه بصفة عامة من خالل جواز إأش

ƶـوز   " أنـه   كما جيد هذا اإلجراء أساسه القانوين يف موضوع محاية الرسوم و النماذج الصـناعية إذ  

ر Ǖن يباشر ƞقتضى Ǖمر مȸ رئيȄ اǂكمة الƶ Ɣب Ǖن ƟرɁ العملياǧ يف دائرة اختصاȍـها  للطرف املضرو

    .)3(" 24إجراǒ الوȤȍ املفصل Û بواسطة كل موȤș حملȤ مȜ املصادرة Ǖو بدوŒا لɊدواǧ املبينة يف املادة 

  

   
                                                 

  . ، مرجع سابق 06-03من األمر  34املادة  )1(

  .، مرجع سابق  07-03من األمر  58للمادة  02انظر الفقرة   )2( 
   .، مرجع سابق  86 - 66من األمر  26املادة  )3(
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  : احلصر و وقȤ التعدɃ  إجراǒاǧ مضمون:ǭانيا 

وباستثناء األحكام املتعلقة  - ميكن القول أن املشرع ص املذكورة أعالهو من خالل النصو يف هذا الصدد

و  فكرية اإلجراءات اخلاصة مبباشرة إجراءات احلصرمل Ʒدد ضمن األحكام املتعلقة حبقوق امللكية ال -بالعالمات 

املتعلقـة   الستكمال هذا النقص يتعني علينا الرجوع إىل أحكـام القواعـد العامـة   و وقف التعدي ، و من مث 

حيث  من  قانون اإلجراءات املدنية  188و  184و  183و   173و 172ال سيما  أحكام املواد  باإلجراءات

أن الطلبات اليت يكون الغرض منه استصدار أمر بإثبات احلالة ، و الذي يهدف يف مقـام  إىل  172املادة  أشارت

فكرية يقدم إىل رئيس اجلهة القضائية املختصة سـوى  حديثنا  هذا  إىل حصر الضرر الذي ميس حبقوق امللكية ال

            القضـائي للقيـام   كانت حمكمة أو جملس قضائي ، كما أجازت هذه املـادة اللجـوء مباشـرة إىل اǂضـر    

و دون ضرورة احلصول على أمر من القاضي إذا تعلق األمر بإثبات حالة مادية حبتـة  و  ) احلصر( بعملية املعاينة 

ǂضر القضائي بتحرير حمضر وفقا ملا هو معمول به يبني فيه و يوضح فيه جممل الوقائع اليت يدعيها صاحب يقوم ا

  . الطلب 

خربة يف بعض املسائل كما هو احلال بالنسبة للمواضيع املتعلقـة   القضائي قد ال يكون ذا إال أن اǂضر 

الكفاءة ، ومن مث كان يتعني أن يقوم هبذا  بة و عدم عل عمله يتميز بالصعوحبقوق امللكية الفكرية الشيء الذي جي

، وعلى الرغم مـن أن هـذا    املذكورة أعاله  173العمل شخص مؤهل لذلك ، و هو األمر الذي عاجلته املادة 

ملتعلقة بامللكية الفكرية هلو أمر هام يساهم يف ضمان  االنص يعد من ضمن األحكام العامة إال أن إعماله يف املسائل 

  . تعريف باحلقوق املعتدى عليها و من مث محايتها  ال
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هذا عن إجراءات احلصر  أما إجراءات وقف االعتداء  فيمكن القول أهنـا تـدخل يف إطـار القضـاء     

املـذكورة أعـاله حيـث     183و الذي أوضحت معامله املادة  -على اعتبار أهنا حالة استعجاليه  -االستعجايل

  .ضة إىل رئيس اجلهة القضائية للدرجة األوىل املختصة  مبوضوع الدعوى أشارت إىل أن الطلب يرفع بعري

ويتضح من مضمون هذه املادة أن الطلب جيب أن يكون يف شكل عريضة  ومن مث جيب أن تتوفر على  

الشروط القانونية لتحرير العريضة من بيان ألطراف الدعوى و ملخص يبني وقائعها و كذا  االلتماس املطلـوب  

  . مع مراعاة إجراءات التبليȠ   إقراره

تقدمي الدعوɁ  "  أن   وكون املطالبة بوقف التعدي تدخل يف إطار القضاء االستعجايل فقد أجاز املشرع 

اɍستعǲالية  يف ȡري األيام و الساعاǧ اǂددة لنȚر القضايا املسـتعǲلة إǽا اقتضـت Ǖحـوال اɍسـتعǲال      

يا املستعǲلة  ƞقر اجلهة القضائية و قبل قيد الدعوɁ بسǲل كتابـة  القصوɁ إƂ القاȑي املكلȤ بنȚر القضا

  Ȕالضب .  

Ʒدد القاȑي ȥورا تاريǸ اجللسةÛ وميكنȼ يف حالة اɍستعǲال Ǖن يǖمر بدعوة األطراف يف احلال و    -  

  .               الساعة 

    )1( ."و ƶوز احلكم يف الدعوɁ حتت يف Ǖيام العطل -  

ا النص على املسائل املتعلقة بامللكية الفكرية يتضح أنه باإلمكان رفع دعوى وقف االعتـداء   و إعماال هلذ

قة غري شرعية  أو بيعا ملنتجات حتمل شارات مزيفة  أو االسترياد أو يمبختلف صوره سوى كان نشر ملصنف بطر

وقات املخصصة لرفع  الـدعوى  التصدير لبضائع تشكل اعتداءا على براءة اختراع حممية ، و ذلك حىت يف غري األ
                                                 

   ج راملتعلق بقانون اإلجراءات املدنية املعدل و املتمم ،  1966يونيو  08املؤرخ يف  154-66من األمر 184املادة   )1(
  . 47، عدد  1966يوليو   26يف الصادرة 
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مبا يف ذلك أيام اإلجازات و العطل ، و هو بال شك يعد عامال مساعد على إدراك احلقوق املعتدى عليها كـون  

  .  االنتظار إىل األوقات العادية لنظر الدعوى قد يؤدي إىل تفاقم االعتداء على تلك احلقوق 

الفكرية   ةاحلماية عند إعماهلا على املسائل املتعلقة حبقوق امللكياملذكورة أعاله تكريس لفكرة  188وتضيف املادة 

  .واز االعتراض على النفاذ املعجل حيث صرح املشرع من خالهلا  بعدم ج

 ƆاǮال țي:  الفرȚز التحفǲاحل  :  

وبالتايل  القضاء،احلجز التحفظي هو عمل مادي يهدف إىل وضع العمل املقلد بصوره املختلفة حتت يد  

يـتم تنفيـذها يف   ومن مث ال ميكن القول بصحة احلجز على األفكار ما مل ،   )1( و ال يرد إال على شيء ماديفه

  .شكل مادي 

 ɍوǕ : يȚز التحفǲللح Ɔالقانو ȃاألسا :  

من األمر  147من املادة  3و 2هذا اإلجراء إىل الفقرتني  يستند اجملاورةبالنسبة حلقوق املؤلف و احلقوق 

ختاذها حلماية حقـوق املؤلـف   إف الذكر واللتني جاء أيضا يف سياق التدابري التحفظية اليت ميكن سال 03-05

  :احلقوق اجملاورة حيث جاء فيهما و

   " țري املشروȡ لɎستغɍا ȸاملتولدة م ǧيراداɋز الدعائم املقلدة و اǲƜ القانونية ǧاألوقا ǯالقيام و لو خار

 ǧاǒو األدا ǧللمصنفا        .  

  ".   حǲز كل عتاد استǺدم Ǖساسا لصنȜ الدعائم املقلدة

                                                 
  . 162وسف النوافلة ، مرجع سابق ، ص ي  )1(
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لعملية احلجز و ذلك من خـالل تعبريهـا علـى أن     هذه املادة  تأكيدها على الطابع االستعجايلنسجل على و 

  .ألعمال احلجز إمكانية احلجز تتم حىت يف غري األوقات القانونية املخصصة 

 املـذكورة  06-03من األمـر   34لعالمات إىل نص املادة كما يستند هذا اإلجراء يف موضوع محاية ا

للقيام بوȤȍ دقيȨ للسلȜ " .... املشرع  وإن كان هذا األساس مذكور بشكل ضمين و يظهر ذلك يف تعبريسابقا 

  "  باحلǲز Ǖو بدونȑȼررا و ǽلǕ  Ȭن وȜȑ العɎمة عليها قد ǕحلȨ بȼ الƔ يزعم

نشأ فإن األساس الذي يستند إليه هذا اإلجراء هو ما تضـمنته  أما فيما يتعلق مبوضوع محاية تسميات امل

املذكورة أعاله و ذلك بالنظر التساع معƖ مضمون هذا النص ليشمل كل التـدابري   65-76من األمر  29املادة 

  .الضرورية للحيلولة دون االعتداء  على هذه احلقوق 

هذا اإلجراء أساسه من خالل نص املـادة   أما Ɲصوص موضوع محاية الرسوم و النماذج الصناعية فيجد

املذكورة أعاله وإن كان أيضا مذكور بشكل ضمين ، حيث نالحـȘ أن املشـرع قـد     65-76من األمر  25

بل لعله التعبري استعمل تعبريا آخر غري تعبري احلجز، و هو املصادرة وإن كان يقصد إىل حتقيق نفس الغاية من احلجز ،

حتمل معƖ الضبط و هو مـا يوافـق     -أي املصادرة  - ري احلجز يف موضع احلال ذلك أهنااألسلم باملقارنة مع تعب

    .إليه املشرع  مفهوم احلجز الذي يهدف

   : التحفȚي احلǲزمضمون  :ǭانيا

ختاذها يف سبيل مواجهة املساس الوشيك باحلقوق اǂمية إاليت ميكن قام املشرع اجلزائري حبصر العمليات 

  :العمليات يف و تتمثل هذه 
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، كتبا كانت أو صور أو رسـومات أو أسـطوانات أو   )1(أو نسخه  توقيع احلجز على املصنف األصلي   -1

بقاء  أنذلك  التلف،حفȘ املصنف اǂجوز من اخل ، واهلدف من هذا اإلجراء هو ....أقراص مضغوطة أو متاثيل 

ف خالل نظر الدعوى ، كما قد ينتقل هذا املصنف إىل املصنف يف حيازة املنسوب له فعل االعتداء قد يعرضه للتل

منع الشخص الذي نسب له فعل االعتداء من التصرف باملصـنف  و كذا ، الغري ويهلك وخيتفي نتيجة استعماله 

 . )2( إخفائهاملقلد سواء ببيعه أو استغالله أو أي شكل من أشكال االنتفاع أو 

صاحب احلق  والغاية من هذا الضبط هو ضمان أن ينفذ " ه مقلد، املدعى أن العملعائدات استغالل  حجز  - 2

مالك العالمة أو مالك الرباءة أو غريهم مـن أصـحاب    أو أو صاحب احلق اجملاور الفكري سوى كان مؤلف 

، ناهيك أن املال املطلـوب   على أموال الشخص الذي قام بالتقليد يف حال صدور حكم قطعي لصاحله احلقوق 

  . )3("  أوىل به مالك احلقو  صل من التقليد وليس للمقلد حق به ضبطه هو متح

  التنفيذ علـى  يةإمكان توقيع احلجز على العتاد املستخدم يف االعتداء ، و الغرض من هذا اإلجراء هو إتاحة  - 3

الضرر الذي  يف حال احلكم بتعويضأو غريها من األعمال الفكرية  املصنف املقلد األدوات اليت استعملت يف إنتاج

   .عند الوصول إىل مرحلة التنفيذ أو صاحب احلق  أصاب املؤلف

   : التحفȚي إجراǒاǧ احلǲز :  لǮاǭا

  من أجل ضرب احلجز على العمل املقلد يتعني إتباع اإلجراءات التالية

                                                 
  . ، مرجع سابق 05-03من األمر  147املادة  )1(

/ 10/12(  تـاريخ اإلطـالع  ،  www.wipo.org )التقاضي يف جمال امللكية الفكريـة (نانسي دبابنة وعمر اجلازي ،   )2(
2006 . (  

  .نفسهاملرجع  ي ،نانسي دبابنة وعمر اجلاز )3(
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ختصاص النوعي بتحديد اإل، و يف هذا اإلطار قام املشرع املختصة  اجلهة القضائيةأن يقدم هذا الطلب إىل    - 1

رئيس اجلهة القضائية املختصة ، سوى كانت حمكمة  املذكورة أعاله لدى 147الل املادة ملثل هذا الطلب من خ

ختصـاص النـوعي ،  أمـا فيمـا يتعلـق      كام القواعد العامة املتعلقة باإلأو جملس قضائي و هي هبذا توافق أح

النصوص املتعلقة حبقوق املؤلف و احلقـوق اجملـاورة ،    باالختصاص اǂلي فلم يقم املشرع بتحديده  يف مضمون

Ǖمـام اǂكمـة   "   ختصاصاإل هذا األمر الذي يستدعي بنا الرجوع إىل القواعد العامة حيث يتحدد من خالهلا

  . )1( "ختصاȍها مكان املشكل التنفيذǕ Ƀو التدبري  املطلوǡإالواقȜ يف دائرة 

، ونشري إىل أن مالك احلقوق قد يكون املؤلف أو صاحب احلـق  ضرر Ƈ الطلب من مالك احلقوق املتتقد  - 2

اجملاور حلق املؤلف أو ورثتهما من بعدمها أو املتنازل هلم عن هذه احلقوق ، باإلضافة إىل الديوان الوطين حلقـوق  

 05-03    مـن األمـر   132املؤلف و احلقوق اجملاورة باعتباره ممثال جلميع أصحاب احلقوق  تطبيقا للمادة  

  . سالف الذكر

كما يعد مالكا احلقوق بالنسبة للحقوق الصناعية و التجارية كل من مالك العالمة أو مالك الـرباءة أو      

املتنازل له عنهما أو ورثتهما كما قد يكون مالكا للحقوق مالك التسمية  أو مالك الرسوم و النماذج الصناعية أو 

در اإلشارة إىل أن املعهد الوطين للملكية الصناعية ال يعد مالك للحقوق ألنه  املتنازل له عنهما أو ورثتهما  ، وجت

ال ميثل أصحاب احلقوق كما هو احلال بالنسبة للديوان الوطين حلقوق املؤلف و احلقوق اجملاورة  و ألنه ال يتوفر 

  .على قسم أو مصلحة للمنازعات 

أو منتجـات موسـومة   مصنف د حجزه  سوى كان للعمل اإلبداعي املراوصف تفصلي ب الطلب نيتضم  - 3

هو بالذات دون غريه مما قد يتشـابه   حجزهكي يتم املنتج وذلك لغايات التثبت من صفات ذلك بشارات مقلدة 

                                                 
  .، مرجع سابق  154-66من األمر  18ف  08ملادة ا )1( 
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، وإن كان هذا الشرط مل ينص عليه املشرع يف أحكام املادتني السابقتني ، إال أنه يعد األخرى  املنتجاتمعه من 

  .اهلامة من الشروط 

تضمن مـا قـد   Ʒددها رئيس اجلهة القضائية اآلمر باإلجراء التحفظي  من قبل املدعي و تقدƇ كفالة مالية  - 4

، ويالحȘ أن هذا الشرط جوازي ويظهر دعي غري حمق يف طلبه من ضرر فيما لو șهر بأن امل عليه ىعباملديلحق 

ميكȸ رئيȄ اجلهـة القضـائية   " يت جاء فيها املذكورة أعاله و ال 147من املادة  05ذلك من خالل نص الفقرة

كما أورد املشرع هذا اإلجراء يف مضمون الفقرة األخـرية   ،"  املǺتصة Ǖن يǖمر بتǖسيȄ كفالة مȸ قبل املدعي 

عندما يتǖكد احلǲز Û ميكǕ ȸن يǖمر القاȑي املـدعي بـدȜȥ   "  سالف الذكر 06-03من األمر  34من املادة 

أن املشرع قد منح سلطة تقديرية للقاضي املختص باألمر بكفالة من  ني النص ين هذل خاليبدو من  و،   " كفالة

  .عدمه حسب șروف القضية و طبيعة التصرف 

يرتب األمر الصادر باإلجراء التحفظي املطلوب أثره مبجرد صدوره و ذلك إلمكانية تنفيذه يف احلال دون   - 5

نه لضـمان  إال أ  )1(ه أمر على عريضة يصدر مشموال بالنفاذ املعجل فهذا األمر باعتبار ، انتظار ألي إجراء آخر

ات التحفظية الكفيلة حبماية حقوقه ألزم املشرع مالك احلقـوق برفـع   ختاذ اإلجراءجدية طلب مالك احلقوق با

ز التحفظـي و  يوما من تاريخ صدور األمر القاضي باحلج30الدعوى املوضوعية اخلاصة مبوضوع احلجز خالل 

ƶب على املستفيد مȸ التـدابري  "   أنهاملذكورة أعاله  147الفقرة األخرية من املادة  د ذلك يف كل من يتجس

 ƙǭɎǮل الɎن يقوم خǕ ȻɎعǕ ية املذكورةȚعليهمـا يف   ) 30(التحف ȋاملنصـو ȸاألمري Ǹتاري ȸم ǒيوما ابتدا

 ƙتصة  147و 146املادتǺخطار اجلهة القضائية املǚذا األمر بȽ ȸكما يتجلى ذلك أيضا يف مضـمون     "م ،

يعد الوǕ Ȥȍو احلǲز باطƞ Ɏوجب القانون إƁ ǽ " سالف الذكر  حيث جاء فيها  06-03من األمر  35املادة 

                                                 
  . ، مرجع سابق  154-66من األمر  02ف  40انظر  )1(
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  Ɣرار الـȑاأل ǧتعويضا ȸر عȚبصرف الن Ȭلǽ جل شهر وǕ لɎو اجلزائي خǕ Ɔاملد Ȩاملدعي الطري Ȅيلتم

  . " ميكȸ طلبها 

مبوجب أمـر   احلجزقد يؤدي إىل رفع هذا  برفع الدعوى املوضوعية يف هذا األجل  ذلك أن عدم القيام 

    .صادر عن رئيس اجلهة القضائية املختصة بناءăا على طلب من الطرف الذي يدعي الضرر بفعل تلك التدابري

لفتـرة  ويالحȘ على موقف املشرع يف هذا الصدد ما يتعلق بالفترة الزمنية اليت وضعها تبدو أطول من ا

يوما من تاريخ صدور األمر القاضي  15الزمنية املكرسة يف إطار القواعد العامة لɌجراءات املدنية حيث تقدر ب 

  باحلجز  

هذا احلجز باملفهوم املذكور أعاله ليس حجزاǄ تنفيذياǄ كما أنه خيتلف عـن احلجـز    أنويتضح مما تقدم 

حتياطي يهدف إىل ضمان حق الدائن على مال املدين حيـث  التحفظي أو االحتياطي العادي ، ذلك أن احلجز اال

 ةاملصنف املقلديما ما يتعلق بسالتحفظي للحقوق الفكرية ال جز احلميكنه بيعه واالنتفاع بثمنه الحقاǄ ، يف حني أن 

ضـبط املصـنف   ( يستعمل تعبري  أن، وعليه فلعله من األفضل اوليس بيعه اومن مث إتالفه ايهدف إىل منع نشره

  . ) حجز املصنف املقلد (وليس ) املقلد 

  

  :املتعلقة Ɯقوق امللكية الفكرية الدعوɁ املدنية: الǮاƆ املطلب

إن اهلدف النهائي من إقامة الدعوى املدنية هو جرب الضرر الذي أصاب صاحب احلق نتيجة وجود خطأ  

لتزام عقدي  ويكون جرب هـذا  و على اأارتكبه شخص  آخر سوى كان هذا اخلطأ مؤسسا على نصوص قانونية 

  .  الضرر عن طريق التعويض 
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  : Ǖساȃ الدعوɁ املدنية : الفرț األول 

الذي يتم فيـه حتديـد   عقد البالعودة إىل األحكام العامة جند أن الدعوى املدنية إما أن تتأسس بناء على 

املسؤولية العقدية و من مث تنشـأ   حقوق و التزامات طرفيه أو أطرافه و كل إخالل هبذه االلتزامات يستوجب قيام

 124املادة إمكانية املطالبة القضائية ، و إما أن تتأسس الدعوى املدنية  بناء على القانون و يتجلى ذلك يف أحكام 

كل عمل Ǖيا كان Û يرتكبȼ املرǒ و يسبب ȑرر للغري "  124حيث جاء يف املادة  من القانون املدينو ما بعدها 

  . " ȥيȼ بالتعويȐ يلزم مȸ كان سببا

    ǫو يتضح مما سبق و بغض النظر عن كون أساس الدعوى املدنية عقدي أو قانوين فإنه يتضـمن ثـال

  .عناصر أساسية و هي اخلطأ و الضرر و عالقة سببية بني اخلطأ و الضرر

 ɍوǕ :ǖطƪا  :  

فاخلطـأ   صـريي ،  اخلطأ الذي ميكن أن تتأسس عليه الدعوى املدنية قد يكون خطأ عقدي أو خطأ تق

التأخري فيـه عـن عمـد أو           أو املذكور يف بنود العقد التعاقدي العقدي ينتج عن عدم قيام املدين بتنفيذ التزامه 

، ويقتضي يف حتديد اخلطأ العقدي أن ƴيز بني نوعني من االلتزامات و مها االلتزام بتحقيق نتيجـة و    )1( إمهال 

تزام بتحقيق غاية ال يكون تنفيذه إال بتحقيق الغاية من االلتزام ، أما االلتزام ببذل عنايـة  االلتزام ببذل عناية ، فاالل

فإن املدين ال يقوم  بتحقيق اهلدف النهائي الذي يسعى إليه الدائن إذ يكون مضمون أداءه لاللتزام وسيلة الوصول 

عن قصد أو غري قصد يؤدي إىل اإلضرار  قانوين أما اخلطأ التقصريي فهو اإلخالل بالتزام  ، )2(إىل اهلدف النهائي 

                                                 
)1(  Voir Patrice jourdain , les principes de la responsabilité civile , 5em edition ,Paris  ,Dalloz , 2000, 

p55 . 
               ، اجلزء األول ، الطبعة الثانية ، عني مليلة ، دار اهلدى ،  شرح القانون املدين اجلزائري انظر حممد صربي السعدي ، )2(

  . 329، ص  2004
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إذ جيب على الشخص أن يلتزم احليطة و التبصر يف سلوكه حنـو غـريه    ، )1(بالغري من شخص متمتع باإلدراك  

  .على معيار الشخص العادي  التقصرييويقدر وجود  اخلطأ حىت ال يضر به ، 

لفكرية نشري إىل أن اخلطأ العقدي الذي تتأسـس عليـه   وبتطبيق ملا تقدم على املواضيع املتعلقة بامللكية ا

لنسخ املصـنف   الدعوى املدنية  ميكن أن يتجسد يف إخالل الناشر بتنفيذ التزاماته مع املؤلف كعدم وضع الناشر

فقا للمواصفات و اآلجال املقررة يف العقد أو عدم قيامه بدفع األتاوى املتعلقـة حبقـوق   حتت تصرف اجلمهور و

  .  )2(املستحقة للمؤلف طوال مدة سنة أو عدم قيامه بإعادة طبع املصنف كما هو مقرر يف العقد التأليف 

كما يتجسد اخلطأ العقدي يف اإلخالل ببنود عقد ترخيص استغالل عالمة معينة  من طرف املرخص له  

ص له باستغالل بـراءة  كاستعمال العالمة املرخص هبا على منتجات غري مذكورة  يف عقد الترخيص أو قيام املرخ

  .الترخيص   اختراع معينة  بتجاوز املدة الزمنية اǂددة لذلك يف عقد

تتأسس عليه الدعوى املدنية فقد يتجسد يف قيام الغـري باستنسـاخ   ي الذي ميكن أن أما اخلطأ التقصري

كمـا  ،  اخل...نقاص وى باإلضافة أو اإلاملصنفات على خمتلف أنواعها بشكل غري مشروع أو إحلاق تشويه هبا س

أو اليت حتمل  بيع املنتجات املقلدة عالمة أو يعترب خطأ تقصريي تتأسس عليه الدعوى املدنية كل تقليد الختراع أو

مملوكـة  أو عالمة أو عرضها للبيع أو للتداول أو استريادها من اخلارج أو استعمال براءة اختراع عالمات مقلدة 

      .لشخص آخر 

عدة العامة تقضي بأن عبء إثبات اخلطأ سواء كان عقديا أو تقصرييا يقع على املـدعي  وإذا كانت القا

فإن املشرع اجلزائري و Ɲصوص موضوع االختراعات قد وضع قرينة قانونية بسيطة ميكن إثبات عكسها ختفـف  

       مـن األمـر   59على املدعي إثبات اخلطأ  املسبب لالعتداء على االختراعات اǂمية  وذلك يف مضمون املـادة  

  . سالف الذكر  03-07
                                                 

Patrice Jourdain, op.cit   P 49 .  voir  )1(    

  . ، مرجع سابق 05-03من األمر  97انظر املادة )2(
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  : الضرر  :ǭانيا 

هو كل أذى يصيب الشخص يف حق من حقوقه أو مصلحة من املصاحل املشروعة سواء كان هلذا احلق  

ضياع املنفعة االقتصادية و  أو هلذه املصلحة قيمة أم ال ،  وينقسم الضرر إىل مادي و معنوي ، فاملادي يتمثل يف

املساس  قة خسارة جزء من املتعاملني و يظهر من خالل اƳفاض رقم األعمال أي أنه يؤدي إىلبشكل أكثر د

يتمثل يف  السمعة و الشهرة اليت يفقدها صاحب احلق فاملعنوي  ، أما )1(  بالذمة املالية لصاحب احلق املعتدى عليه

  : يشترط لتوفر عنصر الضررو أو املصلحة 

  .ثابتا سوى كان حاال أو غري حال احب احلق أن يكون الضرر الذي يصيب ص -

 .أن يكون الضرر مباشرا  -

 .ال يشترط أن يكون الضرر جسيما  -

وبالعودة إىل احلقوق الفكرية و على اخلصوص مسألة محاية العالمات فإن االجتهاد القضائي يعتمد لتقيم   

 )2(:  األضرار اليت قد تصيب مالك العالمة على العناصر التالية 

 .الربح الذي حرم مالك العالمة منه  -

 .الضرر التجاري عن ختفيض قيمة العالمة بفعل املنتجات األقل جودة  -

  .مصاريف مراقبة و متابعة املقلدين -

 :العɎقة السببية : ǭالǮا 

أصاب العالقة السببية هي الرابطة بني سلوك الشخص املخالف لاللتزام القانوين أو العقدي و الضرر الذي      

صاحب احلق ، وإذا كانت العالقة السببية  يف االلتزامات التعاقدية ميكن إثباهتا بشكل يسري كون أن الضرر مفترض 

                                                 
Jean – Bernard Blaise, droit des affaires, Paris, Delta, 1999, P 368.       voir  )1( 

 ، 2002، العدد الثاين  ، اǂكمة العليا ،  اجمللة القضائية) مسامهة القضاء يف محاية العالمات التجارية ( انظر بيوت النذير  )2(
 .  72ص 
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و لكن قد يصعب هذا يف األعمال غري التعاقدية  ، ومن أجل ذلك فإن القضاء بالتزاماته  ينإخالل أحد املتعاقدعند 

  .)1(ذه العالقة عالقة بسيطة إلثبات ه يقبل يف الغالب بوجود

  

 ƆاǮال țالفر : Ɂر الدعوȍعنا : 

و اجلهة املختصة بنظر الدعوى ، حيـث ال  تتسم الدعوى املدنية بوجود عنصرين أساسني مها األطراف 

أو أكثر ، كما ال ميكن أن تتم إجراءات الدعوى خارج إطار هيكلي  فيه ميكن تصور أي نزاع دون وجود طرفني

  .و قانوين معني 

 ɍوǕ : Ɂطراف الدعوǕ:  

املطالب باحلق املعتدى عليه حىت نكون بصدد دعوى مهما كان نوعها جيب أن يكون هناك مدعي و هو 

  . باحلق املعتدى عليه املطالب ضده،  و مدعي عليه و هو موضوع الدعوى 

املتعلقة   باستقراء للنصوص اǂددة  ألصحاب احلق يف رفع الدعوى عرب خمتلف القوانني :   املدعي - 1

ى للمطالبـة  بامللكية الفكرية نشري إىل أن املشرع مل يقم  بتوحيد  لصفة املدعي أو صاحب احلق يف رفع الـدعو 

ميكȸ "  إىل أنهسالف الذكر  05-03من  األمر  143حيث أنه و كمثال  أشار يف املادة بالتعويض عن األضرار 

 06-03من األمر  28كما أشار يف املادة  "Û ...   ملǺتصةمالȬ احلقوق املتضرر Ǖن يطلب مȸ اجلهة القضائية ا

  58، وأشار أيضا يف املـادة   ..."لصاحب تسǲيل العɎمة احلȨ يف رȜȥ دعوɁ قضائية "سالف الذكر على أنه 

ميكȍ ȸاحب براǒة اɍختراǕ țو خلفȼ رȜȥ دعوɁ قضائية ȑد ɃǕ شȌǺ " سالف الذكر  07-03من األمر 

  . ....."ǕعȻɎ 56عمال حسب مفهوم املادة قام Ǖو يقوم بǚحدɁ األ

                                                 
Jean – Bernard Blaise, op.cit, P 368.       voir )1( 
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ومن خالل هذه النصوص نشري إىل أن صفة صاحب احلق يف رفع الدعوى ختتلف بـاختالف عناصـر   

الفكرية ، حيث يظهر بالنسبة للعنصر املتعلق حبقوق املؤلف و احلقوق اجملاورة أن املشرع قـد توسـع يف     امللكية

كل شخص مالك للحقوق و بالتايل فقد يكون املؤلف أو فنـان األداء ،   حتديد صاحب احلق يف رفع الدعوى إىل

أو ورثتهما أو املتنازل هلم عن حقوق التأليف أو األداء الفين مبوجب عقـد تـرخيص مكتـوب ،  أو منـتج     

و كما ميكن للديوان الوطين حلقوق املؤلف  ، التسجيالت السمعية  أو السمعية البصرية ، أو هيئات البث اإلذاعي

  ممارسة هذا احلق وفقا ملا أشرنا إليه سابقا ،   احلقوق اجملاورة 

أما بالنسبة للعنصر املتعلق بالعالمات فقد حدد املشرع صاحب احلق يف رفع الدعوى  من خالل الـنص  

املذكور أعاله بأنه صاحب تسجيل العالمة و هو ما يوحي بأن املتنازل له عن احلق يف العالمـة  وكـذا ورثـة    

         على الرغم من أن الورثـة يشـكلون امتـدادا لشخصـية      العالمة املسجلة  غري مؤهلني  برفع الدعوى صاحب

  . مورثهم 

رفع الـدعوى يف شـخص   صاحب احلق ب برباءة االختراع فقد حدد املشرع أما بالنسبة للعنصر املتعلق 

  . كون املخترع  أو مالك حقوق االختراع و خلفه ، وهنا نشري إىل أن صاحب الرباءة ميكن أن  يصاحب الرباءة 

غري أن قيام املشرع حبصر أصحاب احلق يف رفع الدعوى املدنية يف األشخاص املشار إليهم ،  يقودنا إىل 

التساؤل حول إمكانية رفع الدعوى املدنية من قبل دائين أصحاب احلقوق مبقتضى عن طريق ما يسمى بالـدعوى  

املـدين يف   باشرة  اليت تتيح للدائن احللول حمل مدينه للمطالبة حبقوقه إذا ما تراخـى البوليصية أو الدعوى غري امل

لكل "    فيهو لɌجابة على هذا التساؤل يتعني علينا العودة إىل ألحكام العامة للقانون املدين حيث جاء   املطالبة به

يÛ ȸ إɍ ما كان منها  خاȍا بشǺصȼ دائȸ و لو Ʒ Ɓل Ǖجل دينǕ ȼن يستعمل باسم مدينƤ ȼيȜ حقوق Ƚذا املد

   ȸعـ ȬمسـǕ ȸن املديǕ بتǭǕ اǽإ ɍإ ɍمقبو ȼحلقوق مدين ȸيكون استعمال الدائ ɍ ز وǲري  قابل للحȡ وǕ
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          . )1(  " يزيـد ȥيـȼ   اȫ مȸ شǖنǕ ȼن يسبب عسرǕ Û Ȼو Ǖناستعمال ȽذȻ احلقوق Û وǕن مȸ شǖن Ƚذا اɋمس

Ʒق لدائن صاحب احلقوق الفكرية املعتدى عليهـا    املتعلقة  باحلقوق الفكرية و بإعمال هذا النص على املسائل

املطالبة بدفع االعتداء أو التعويض عن احلقوق املالية دون احلقوق األدبية لصاحب احلق و لعل ذلك يربز بشـكل  

  .أكثر وضوح يف حقوق املؤلف األدبية املشار إليها يف الفصل األول من هذه املذكرة  

2 - ȼاملدعي عليه  هو الطرف الثاين يف هذه الدعوى  و هو كل مسـبب االعتـداء أي   :  املدعي علي

مرتكب اخلطأ  فقد يكون من الغري أو من الذين تربطهم بصاحب احلق عقد من العقود كعقد ترخيص باالستغالل 

  .  لرباءة اختراع أو عالمة  أو عقد نشر ملصنف فكري 

  :ر الدعوɁ اجلهة املǺتصة بنǭ :Țانيا 

املذكورة أعاله اجلهة املختصة بنظر الـدعوى املدنيـة يف    143حدد  املشرع اجلزائري من خالل املادة 

القضاء املدين ، أي أن كل الطلبات اليت متس حقوق املؤلف و احلقوق اجملاورة و الرامية إىل  طلب التعويض ترفع 

على أن ترفـع  سالف الذكر  07-03من األمر  58ة من املاديف الفقرة الثانية  حيث نص ،املدنية  ةأمام اǂكم

سـالف   06-03من األمر  29املعƖ الذي نص عليه يف املادة  الدعوى أمام اجلهة القضائية املختصة، و هو ذات

  . سالف الذكر 86-66من األمر  27الذكر كما تضمنت هذا املعƖ املادة 

و  06-03و األمر  86-66األمر (الصناعية و التجارية  و ما يالحȘ على أن النصوص املتعلقة بامللكية

، وهو تعبري عام يتعني علينا مـن  "  اجلهة القضائية املختصة " استعمال املشرع يف إطارها  تعبري)  07-03األمر 

ألة ،  و بالرغم من ذلك فقد تفادى النقد املوجه له كما يف مس  )2(خالله العودة إىل  األحكام العامة لɌجراءات 

    صر اجلهة املختصة بنظر الدعوى املتعلقة باملساس حبقوق املؤلف يفحب عندما قامحقوق املؤلف و احلقوق اجملاورة  

                                                 
 30 الصادرة يف ج راملتضمن القانون املدين املعدل و املتمم ،  1975سبتمرب  26املؤرخ يف  58-75مر من األ 189املادة  )1(

  . 78، عدد  1975سبتمرب 
   . ، مرجع سابق 154- 66من األمر  11و 10و  09و  08و  07و  05و  04و  03و  01انظر املواد )2(
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وإن ذلك أنه ميكن للقضاء اجلنائي نظر هذه الدعوى يف شكل دعوى تبعية للدعوى اجلنائيـة  ،    ، القضاء املدين

قاصر على  استثنائياختصاص هو رائم اجلعلى  املترتبة التبعية ملدنيةابنظر الدعاوى  اجلنائية  اǂاكمكان اختصاص 

 حمكمـة  أمـام  نظر الدعوى اجلنائية أثناءوهو الزمان و املكان  يف اختصاصاهتا حمدودإذ أن  طلب التعويض فقط 

  . )1(الدرجة األوىل و قبل غلق باب املرافعات 

يدخل يف إطار ما  أحد أطراف الدعوىا لو كان ميكن أيضا للقضاء اإلداري نظر هذه الدعوى فيم  اكم

من قانون اإلجراءات املدنية املشار إليها أعاله  كالدولة أو الواليـة أو إحـدى املؤسسـات     07تضمنته املادة 

مـن   22من املـادة   03و 02العمومية ذات الصبغة اإلدارية ويتجلى هذا األمر بشكل واضح من خالل الفقرة 

ميكȸ الوزير  املكلȤ بالǮقاȥة Ǖو مȸ ميǮلǕ ȼو بطلب مȸ الغـري  " كر و اليت جاء فيها سالف الذ 05-03األمر 

إخطار اجلهة القضائية للفصل يف مسǖلة الكشȤ عȸ املصنȤ إǽا رȐȥ الورǭة الكشȤ عنȼ و كان ǽا ƵǕيـة   

  .بالنسبة للمǲموعة الوطنية 

ضائية املǺتصة للحصول على اǽɋن بالكشȤ عـȸ  ميكȸ الوزير املكلȤ بالǮقاȥة Ǖو مȸ ميǮلǕ ȼن Ƹطر اجلهة الق

  . " املصنȤ إǽا Ɓ يكȸ للمǘلȤ ورǭة

و األمهية اليت تتضح من هاتني الفقرتني تكمن يف فكرة وجود مطالبة قضائية أحد أطرافها ميثل الدولة و  

املذكورة أعاله  مكانا  من قانون اإلجراءات املدنية  07هو الوزير املكلف بالثقافة ، و عليه جيد مضمون  املادة  

  .للتطبيق 

وبناء على هذا ميكن القول أنه كان من املستحسن على املشرع أن ال يقوم حبصر رفع الدعوى املدنية أما 

  .  القضاء املدين فقط نظرا لالعتبارات السابقة  

  
                                                 

        تاريخ اإلطالع،    www.  tashareeat.com  )التبعية دنيةاملخصائص الدعوى ( زياد السيد حممد عبد الرحيمانظر  )1(
 )02/07  /2007. (  
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  : التعويȐ كǭǖر للدعوɁ املدنية :الفرț الǮالث

بǔخر ، و بالصيغة اليت تكفـل فيهـا    ختفيف أثره بشكل أو  يقصد بالتعويض حمو الضرر إن أمكن أو" 

  . )1(" و املتضرر  إرضاء املتضرر ، وتؤدي إىل إعادة التوازن بني مصلحيت كل من حمدǫ الضرر

ويف هذا الصدد ميكن القول أن املشرع اجلزائري من خالل القوانني املتعلقة بامللكية الفكرية قـد رتـب   

، و يربز ذلك يف مضمون املـادة   ةتوفر أركان املسؤولي ثبوت االعتداء و دنية يف حالةالتعويض كأثر للدعوى امل

سـالف   06-03من األمر  29يف مضمون املادة  ، ويظهر كذلكاملذكورة سابقا   05-03من األمر  143

  .سالف الذكر  07-03من األمر  58الذكر ، كما  يربز ذلك أيضا يف مضمون املادة 

لتعويض دوƴا حتديد لطبيعة هـذا التعـويض و   الى مضمون  هذه النصوص هو اكتفاؤها بإقرار إال أن املالحȘ ع

  .يف حتديد ذلكالنقص  األمر الذي يتعني علينا معه العودة إىل القواعد العامة الستكمالكيفية تقديره ، 

 ɍوǕ :Ȑطبيعة التعوي:    

ƙ القاȑي طريقة التعويȐ تبعا للȚـروف و  يع" على أنه من القانون املدين اجلزائري  132تنص املادة 

يصǕ Ǵن يكون التعويȐ مقسطاÛ كما يصǕ Ǵن يكون إيرادا مرتبا و ƶوز يف Ƚاتƙ احلالتƙ إلزام املديȸ بـǖن  

  .يقدم تǖمينا 

و يقدر التعويȐ بالنقدÛ على Ǖنƶ ȼوز للقاȑي تبعا للȚروفÛ وبناǒ على طلب املضرور Ǖن يǖمر بǚعادة احلالة 

          كانت عليǕ Û ȼو Ǖن Ʒكم و ǽلȬ على سبيل التعويȐ بǖداǒ بعȐ اɋعانـاǧ تتصـل بالعمـل ȡـري     إƂ ما

țاملشرو "   .   

  .ر التعويض العيين أو التعويض غري العيين يقرمن خالل هذه املادة أن للقاضي ت و يتضح 

                                                 
، الطبعة األوىل ، عمان ، دار احلامـد  دراسة مقارنة  :املنافسة غري املشروعة للملكية الصناعية ، زينة غاƄ عبد اجلبار الصفار  )1(

  .148، ص  2002للنشر و التوزيع، 



119 
 

انت إليها قبل ارتكاب اخلطأ اهلدف من التعويض العيين هو إعادة احلالة إىل ما ك :عيين التعويȐ ال –1

و يتخذ التعويض العيين عـدة صـور     )1( ، ويقع كثريا يف االلتزامات التعاقدية الضرر  عالذي أدى إىل و وقو

 Ź حبسب عناصر امللكية الفكرية املعتدى عليها حيث يتجسد من خالل القضاء  بسحب املصنف من التداول إذا

إعادة املصنف إىل التداول إذا قام الناشر مثال  بسحبه من التداول دون إذن نشره بدون إذن صاحبه،  أو بالعكس ب

من املؤلف،  أو القضاء بإزالة التشويه من املصنف كما لو Ź تشويه متثال بوضع مادة عليه أو رفع مادة منه وقـع  

ه ، أو القضاء بإعـادة  التعويض العيين يف صورة احلكم برفع ما وضعه املسؤول من زيادة أو إعادة ما كان قد رفع

ملؤلفه  ، كما قد يكون  ه بشكل خيفي اهلوية احلقيقية  نشر املصنف و وضع اسم املؤلف احلقيقي عليه إذا Ź نشر

  .التعويض العيين عن طريق القضاء  بإتالف املواد و األدوات اليت استعملت يف تقليد املصنف األصلي 

حبقوق املؤلف و احلقوق اجملاورة ، أما بالنسبة حلقوق امللكيـة   هذا بالنسبة لصور التعويض العيين املتعلق

الصناعية و التجارية فتتمثل صور التعويض العيين يف القضاء حبظر استخدام عالمة معينة من شأهنا أن حتدǫ اخللط 

ى إدارة بني املنتجات يف مواجهة أشخاص آخرين ال يتمتعون مبلكيتها أو القضاء حبضر أو عدم السماح على مستو

اجلمارك مبرور منتجات حتمل عالمات مقلدة أو منتجات مصنوعة وفقا لرباءات اختراع حممية دون ترخيص مـن  

  .مالكها أو القضاء  

هو تعويض غري مباشر يلجأ إليه القاضي عندما يتعذر إصالح الضرر بطريقة : عيين  التعويȡ Ȑري ال – 2

و انتشر حبيث ال جيدي احلجز إليقاف أو منع االعتداء أو أصبح من كأن يكون املصنف قد أذيع  التعويض العيين 

أو املنتجات املصنوعة وفقا لرباءة اختراع حممية دون ترخيص من مالكها قـد   ،  املستحيل القضاء بإتالف نسخه

  . غزت األسواق و البيوت

                                                 
Patrice Jourdain, op.cit   P154. voir    )1(  
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          رار الناشـئة بسـبب األخطـاء    و التعويض غري العيين يف الغالب يكون يف صورة نقدية و أكثر ما يكون يف األض

التقصريية ، كما ميكن أن يكون التعويض غري العيين يف صورة غري نقدية كما هو احلال يف نشر األحكام القضائية 

  .)1(الصادرة يف مواجهة املعتدين كتعويض عن األضرار األدبية اليت مست أصحاب احلقوق 

  : تقدير التعويǭ : Ȑانيا 

يقدر القاȑي مدɁ التعويȐ الذɃ حلȨ املصاǡ " من القانون املدين اجلزائري على أنه  131تنص املادة 

مȜ مراعاة الȚروف املɎبسة ǚȥ Ûن Ɓ يتيسر لȼ وقت احلكم Ǖن يقدر مدɁ التعويȐ  182طبقا ألحكام املادة  

  " . د يف التقديربصفة Œائية ȥلǕ ȼن ƷتفȘ للمضرور باحلȨ يف Ǖن يطالب خɎل مدة معينة بالنȚر مȸ جدي

إǽا Ɓ يكȸ التعويȐ مقدرا يف العقد Ǖو يف القانون ȥالقاȑي Ƚو " جندها تنص على أنه   182و بالعودة إىل املادة 

   ......" . الذɃ يقدرÛ Ȼ و يشمل التعويȐ ما حلȨ الدائȸ مȸ خسارة و ما ȥاتȼ مȸ كسب

 أي  نية ، التقصريية منها و العقديةسؤولية املدو عليه يكون مقدار التعويض على وفق القواعد العامة يف امل

أن يكون التعويض بقدر الضرر ، وإذا مل يتيسر للقاضي تقدير التعويض فله أن يستعني بأهل اخلربة كمـا لـه أن    

      .ال يراعى يف تقدير التعويض أن يكون مساويا لقيمة الضرر بل يكون كافيا جلرب الضرر  حيثƷكم مببلȠ جزايف  

 182فهوم املخالفة للقاعدة العامة اليت تقضي بأن يكون التعويض بقدر الضرر وفقا ألحـام املـادة   ومب

املذكورة أعاله ،  فإنه ال يراعى يف تقدير التعويض النفع الذي عاد على املعتدي حيث أن صاحب احلق يتضـرر  

املعتدي و هذا أمر ال يعد مقبوال  من اخلسارة اليت حلقته و الكسب الذي فاته هو و ليس الكسب الذي  عاد على

ألن الكسب الذي عاد على املعتدي يستند إىل فكرة اإلثراء بال سبب كما أن هذا الكسـب   ةمن الناحية القانوني

  .  ءالذي عاد على املعتدي  كان يفترض أن يعود على صاحب احلق املعتدى عليه لو مل Ʒدǫ هذا االعتدا

                                                 
   157، اجلزء الثاين ، مرجع سابق ،  ص شرح القانون املدين اجلزائريانظر حممد صريي السعدي،  )1(
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التعويض ال يتم دائما وفقا ألحكام و قرارات القضاء ، إذ  أنه باإلمكان  كما جتدر اإلشارة إىل أن تقدير

أن يتم حتديد مقدار التعويض بناء على االتفاق و يتجسد هذا بصورة واضحة و جلية يف اإلخـالل بااللتزامـات   

  العقـد املـربم  الناشئة عن ǧ التعاقدية حيث Ʒدد كل من املتعاقدين مقدار التعويض يف حالة اإلخالل بااللتزاما

  .  . كما هو احلال يف صورة املؤلف و الناشر أو فنان األداء وصاحب املسرح  )1( بينهما

  

   :املتعلقة Ɯقوق امللكية الفكرية الدعوɁ اجلنائية : املطلب الǮالث 

تقتضي الشرعية اجلنائية وجوب وجود نصوص قانونية صادرة عن سلطة خمتصة لضبط سياسة التجرƇ و 

باستقراء للنصوص القانونية املتعلقـة بامللكيـة   ، و و املتابعة اجلزائية بغية إقرار التوازن بني الفرد و اجملتمع  اجلزاء

  .الفكرية نالحȘ أن املشرع قد ربط حتريك الدعوى اجلنائية بتوفر جرمية التقليد 

  

  : كǖساȃ للدعوɁ اجلنائية األعمال الفكرية جرمية تقليد: الفرț األول 

مية بوجه عام هي كل عمل غري مشروع يقع على اإلنسان يف نفسه أو ماله أو عرضه و يعاقب عليه اجلر   

، و قد قام املشرع اجلزائري  بربط رفع الدعوى اجلنائية املتعلقة حبماية حقوق امللكيـة  )2(القانون بعقوبة جزائية 

لتقليد املنصوص عليها ضـمن القـوانني   الفكرية بوجود جنحة تقليد متس أحد هذه احلقوق وحىت تتبلور جرمية ا

  .املتعلقة بامللكية الفكرية جيب أن تتوفر على الركنني  املادي و  املعنوي 

  

  

                                                 
 . 150انظر زينة غاƄ عبد اجلبار الصفار ، مرجع سابق ، ص   )1(
 ،   2003  طباعة و النشر و التوزيع ،، اجلزائر ، دار هومة لل الوجيز يف القانون اجلزائي العام، انظر أحسن بوسقيعة  )2(
  . 21ص
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 ɍوǕ :Ƀاملاد ȸجلرمية تقليد األعمال الفكرية   الرك:  

ال يعاقب املشرع على جمرد األفكار أو النوايا ما مل تظهر إىل الوجود اخلارجي بفعل أو عمل ويشكل هذا 

الوثيق بني املسائل اجلزائية و فكرة الشرعية فإنه يفترض نظر لالرتباط و Û  األخري ما يعرف بالركن املادي للجرمية

أن تكون األفعال اجملرمة أو اǂظورة حمددة و بشكل دقيق حىت ال يتم استغالهلا بشكل تعسفي نظرا ملا قد حتدثـه  

 جنحة تقليـد  قام املشرع اجلزائري حبصر األفعال اليت تشكل من أضرار قد يتعذر التعويض عنها  ومن أجل ذلك 

   . يعاقب عليها القانون بصورة جزائية 

كل كشف غري مشـروع ملصـنف أو   فعلى مستوى حقوق املؤلف و احلقوق اجملاورة تعد جنحة تقليد    

بأي أسلوب من  مساس بسالمته أو سالمة أداء لفنان مؤدي ، كما يشكل جنحة تقليد استنساخ مصنف أو أداء

األساليب يف شكل نسخ مقلدة  أو القيام باسترياد أو تصدير نسخ مقلدة من مصنف أو أداء أو القيام ببيع نسـخ  

   ).1(مقلدة ملصنف أو أداء أو القيام بتأجري أو وضع رهن التداول لنسخ مقلدة ملصنف أو أداء 

كل عمل يهدف إىل صناعة أو استعمال أو  أما على مستوى االختراعات فيعد تقليد لرباءة اختراع حممية

  .  )2(بيع أو عرض بيع ملنتجات حممية برباءة اختراع أو استرياد ملنتجات حممية من أجل األغراض املذكورة 

وكما يالحȘ فإن مجيع األعمال اليت تشكل الركن املادي جلنحة التقليد سواء على مسـتوى حقـوق   

إجيابية أي أن العقاب يترتب عند اإلقدام عليهـا و لـيس اإلحجـام             املؤلف أو مستوى االختراعات هي أعمال

  .عنها 

  

  

                                                 
  .، مرجع سابق  05-03من األمر  151انظر املادة  )1( 
 .، مرجع سابق  07-03من األمر  61انظر املادة  )2(
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و نشري إىل أنه إلثبات وقوع فعل من أفعال التقليد بالنسبة للمصنفات األدبية فإنه ال ميكـن االحتجـاج   

  يكفي ǂو التقليد  بعدم التشابه املوجود بني مصنفني كسبب لرفع أو دحض املسؤولية عن املقلدين  كما أنه  ال 

  . )1(أن يكون العمل املقلد موجه إىل مجهور خمتلف عن اجلمهور العائد لعمل األصلي 

أما على مستوى العالمات و كذا تسميات املنشأ فيالحȘ عدم قيام املشرع بتحديد دقيق لألعمال الـيت  

ليد الذي ميس بالعالمات من شأنه ومع ذلك ميكن القول أن التق شكل جنحة تقليد متس هذه احلقوق ،ميكن أن ت

أن يؤدي إىل غȈ اجلمهور الذي يتولد عن الشبه املضلل للمستهلك و Ʒمله على اخللط بـني العالمـتني ، إذ ال   

يفترض أن بفحص املستهلكني العالمة فحصا دقيقا و خصوصا إذا كانوا ال يتمتعون بالدراية الكافية ، ومـا دام  

  .أن يولد يف أذهاهنم االلتباس الذي يؤدي إىل غشهم  التشابه أو التقليد من شأنه

  :الركȸ املعنوɃ جلرمية تقليد األعمال الفكرية  : ǭانيا 

الركن املعنوي  ألي جرمية يتمثل يف النية الداخلية اليت يضمرها اجلاين يف نفسه و اليت ميكن أن تكون يف 

ويعترب القصـد اجلنـائي    )2() ال أو تقصريإمه( أو صورة خطأ غري عمدي  )  قصد جنائي(صورة خطأ عمدي 

  . متوفرا يف كل اجلرائم العمدية أما اجلرائم غري العمدية فال تتوفر على القصد اجلنائي 

مل يتطلب يف القانون املتعلق حبقوق املؤلف و احلقوق اجملاورة ضرورة توفر و جتدر اإلشارة إىل أن املشرع 

 152و  151س حبقوق املؤلف و احلقوق اجملاورة املنصوص عليها يف املادتني العتبار األعمال اليت مت سوء النية 

اكتفـى بالقيـام    ، حيث يبدو أنه  تستوجب املتابعة اجلزائية سالف الذكر متثل جرمية تقليد 05-03 من األمر

على عكـس   يها ، باألعمال املشار إليها يف املادتني املذكورتني أعاله أو بأحدها حىت يتم إسباȟ صفة التقليد عل

األعمال املرتبطة بصناعة أو استعمال أو بيع أو عرض بيع أو  أنموقفه بالنسبة ملسألة براءات االختراع حيث اعترب 

،            غري مشروع و متعمـد تشـكل جنحـة  تقليـد     بشكل  استرياد ملنتجات مصنوعة وفقا لرباءة اختراع حممية 
                                                 

, p 444 . Bertrand André. op. .cit.  Voir  )1(     

  .  101انظر أحسن بوسقيعة ، مرجع سابق ، ص  )2(
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اجلنائي لدى القائم جبميع  هذه األعمال ، غري أنه و إن كان النص علـى  و هو هبذا الشكل يتطلب توفر القصد 

توفر القصد اجلنائي أمر ضروري بالنسبة للقائم ببيع أو عرض بيع املنتجات املصنوعة وفقا لرباءة اختراع حمميـة  

صناعة املنتجـات  ب مبطريقة غري مشروعة  نظرا لكون البائع غري مفترض فيه العلم مبصدر تلك املنتجات فإن القائ

بطريقة غري مشروعة وفقا لرباءة اختراع حممية  يفترض فيه العلم بأهنا عمله غري مشروع ذلك أن التسجيل ميثـل  

قرينة على أن من ورد امسه يف السجل هو املالك احلقيقي للرباءة و بالتايل ال ميكن للمقلد نفي علمه و بالتايل نفي 

  .جرمية التقليد عنه 

سـالف الـذكر أن    06-03من األمر  26ملسألة العالمات فيبدو من خالل مضمون املادة أما بالنسبة 

وجوده  مبجرد االعتداء  أقراملشرع  مل يستوجب توفر فعل التقليد الذي ميس بالعالمات على القصد اجلنائي و إƴا 

Ɏمة مسǲلة كل عمل ميـȄ  يعد جنحة تقيد لع....."   ها فيعلى احلقوق االستئثارية ملالك العالمة  حيث جاء 

  .  ...."باحلقوق اɍستǮǞارية لعɎمة قام ŏا الغري خرقا حلقوق ȍاحب العɎمة 

  

 ƆاǮال țتقليد األعمال الفكرية : الفر Ɂدعو ǧاǒإجرا :  

ال تصح الدعوى اجلنائية كأصل عام ما مل حتترم فيها  اإلجراءات القانونية اǂددة  ال سيما مـا يتعلـق   

  .وطرق حتريكها Ɂ ضائية الناșرة يف موضوع الدعوباجلهة الق

 ɍوǕ :Ɂر الدعوȚتصة بنǺاجلهة امل :  

يف حالة اختيار الطريق اجلزائي من قبل املعتدى على حقوقه ،فإن  اǂكمة اجلزائية هـي الـيت تنظـر يف    

رورة ال بـد مـن   ختصاص اإلقليمي فتلك ضأما اإلاحلقوق الفكرية مىت توفرت شروطها ، اجلرائم الواقعة على 
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األخذ هبا لتسجيل إجراءات الدعوى ومن املعلوم أن القاعدة العامة أن اǂكمة املختصة هي مكان ارتكاب اجلرمية 

  .  )1( أو حمل إقامة أحد من املتهمني أو شركائهم أو حمل القبض عليهم حىت لو كان القبض قد وقع لسبب آخر

بامللكية الفكرية تكون اǂكمة املختصة بنظر الدعاوى املتعلقـة  و بتطبيق هذا النص على املسائل املتعلقة 

باالعتداء على احلقوق الفكرية هي اǂكمة اليت وقع يف دائرهتا االستنساخ أو الكشف غري املشروع للمصنفات أو 

ـ  اخ غـري  املساس بسالمتها أو بسالمة أداء فنان األداء أو االستنساخ غري املشروع ملنتجات صناعية أو االستنس

املشروع للعالمات املسجلة ، كما يكون االختصاص اǂلي للمحكمة اليت Ź يف دائرة اختصاصها ضبط النسـخ  

الصناعية املصنوعة بشكل غري مشروع أو املنتجات اليت  حتمل عالمات مقلـدة   تاملقلدة  للمصنفات أو املنتجا

ختتص قانونا اǂكمة اليت وقع يف دائرهتا القبض علـى   سواء كانت موجهة  للبيع أو التصدير أو Ź استريادها  كما

كما تعد خمتصة بنظر الدعوى أيضـا    أشخاص طبيعيني ااألشخاص القائمني بفعل االعتداء و هذا طبعا إذا كانو

ء اǂكمة اليت يوجد بدائرة اختصاصها مقر إقامة القائم  بعمل أو أكثر من  أعمال االعتداء املشار إليها أعاله  سوا

  . كان شخصا طبيعيا أو شخصا معنويا 

  : حتريȬ الدعوǭ : Ɂانيا 

قبل احلديث عن كيفية حتريك الدعوى اجلنائية املتعلقة بتقليد األعمال الفكرية يتعني علينـا يف البدايـة   

ة اإلشارة إىل أحد األمور الضرورية  هلذه الدعوى، و هو ضرورة أن يشكل العمل الفكري املعتدى عليه حمل محاي

جزائية و يتحقق هذا األمر من خالل إثبات العمل الفكري عن طريق تسجيله لدى املصلحة املختصة و يتجسـد  

ɍ تعتƎ الوقائȜ السـابقة لتسـǲيل   " سالف الذكر و اليت جاء فيها  07-03من األمر  57هذا األمر يف املادة 

                                                 
 ج ر املتعلق باإلجراءات اجلزائية املعدل و املتمم ، 1966يونيو  08املؤرخ يف  155-66من األمر  329انظر املادة  )1(

  . 47، عدد  1966يوليو   26الصادرة  يف
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   ɍ و țختـراɍة اǒبـرا ȸة عـƤماسة باحلقوق النا țة اختراǒو لـو      طلب برا Ɠدانـة حـɋتسـتدعي ا             

  . .."...كانت إدانة مدنية 

و يتضح من خالل مضمون هذا النص أن املشرع قد ربط اإلدانة املدنية وقبلها املتابعة بكون االختراع   

كان املشـرع   قد Ź االعتداء عليه بعد إمتام إجراءات تسجيله على مستوى املعهد الوطين للملكية الصناعية ، و إذا

  . قد ربط  املتابعة املدنية بضرورة تسجيل االختراع فمن باب أوىل ترتبط املتابعة اجلزائية هبذا األخري 

حيـث  سالف الذكر بشكل صريح  06-03من األمر  28كما عرب املشرع عن هذا املوقف يف املادة 

Ȍ ارتكب Ǖو يرتكب تقليـدا  لصاحب تسǲيل العɎمة احلȨ يف رȜȥ دعوɁ قضائية ȑد كل شǺ"  جاء فيها

و كما يبدو من هذا النص أن املشرع قد ربط رفع الدعوى القضائية املتعلقـة باملسـاس    Û...."للعɎمة املسǲلة

بالعالمات سواء كانت دعوى مدنية أو جزائية بكون العالمات املعتدى عليها مسجلة على مستوى املعهد الوطين 

  . للملكية الصناعية

قف الذي تبناه  املشرع بالنسبة حلقوق امللكية الصناعية و التجارية املشار إليها أعـاله مل  غري أن هذا املو

يتأكد بالنسبة حلقوق املؤلف و احلقوق اجملاورة ذلك أن املصنفات األدبية و الفنية تتمتع باحلماية سوى Ź تسجيلها 

ويشكل هذا املوقـف   ، )1(يتم تسجيلها   على مستوى الديوان الوطين حلقوق املؤلف و احلقوق اجملاورة  أو مل

تعزيزا للحماية اجلنائية حلقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة باملقارنة مع حقوق امللكية الصناعية حيث خيفـف علـى   

  . لكيته للمصنف املعتدى عليه مل اإلداريثبات اإلصاحب املصنف املعتدى عليه عبء 

نيابة العامة على اعتبار أهنا ممثلة للحق العام حيـث يقـوم   و األصل يف حتريك الدعوى اجلنائية مناط بال

  : ممثلوها هبذه املهمة بناء على 

                                                 
  .  ، مرجع سابق  05-03من األمر  02ف  136انظر املادة  )1( 



127 
 

اǂاضر املرفوعة إليهم من طرف الضبطية القضائية مبناسبة مباشرة املهام املوكلة إليها و املتضمنة تقارير بشأن  -1

ا  ،و وفقا لألحكام العامـة املتعلقـة بـاإلجراءات    املعاينات املاسة حبقوق امللكية الفكرية و احلجوز الواقعة عليه

اجلزائية فقد حدد املشرع الضبطية القضائية يف كل من ضباط الشرطة القضائية و أعـوان الضـبط القضـائي و    

  . )1(املوșفون و األعوان املنوط هبم قانونا بعض مهام الضبط القضائي 

القضائية اليت هلا صالحية الضبط القضـائي بالنسـبة   غري أنه يتعني علينا هنا  حتديد املقصود بالضبطية  

الفكرية ، حيث يالحȘ أن املشرع اجلزائري قد حصر هذه املهمة بالنسـبة للمسـائل    للمسائل املتعلقة بامللكية 

لف و احلقوق ني للديوان الوطين حلقوق املؤـاورة يف األعوان اǂلفني التابعـاملتعلقة حبقوق املؤلف و احلقوق اجمل

، و هو هبذا خيرج فئة أعوان الضبط القضائي من صالحية القيام هبذه  )2(الشرطة  القضائية جملاورة و كذا ضباط ا

من قانون اإلجراءات اجلزائية سالف الذكر جندها حتدد صـفة ضـباط    15املهمة ، و بالعودة إىل أحكام املادة 

و ȑباȓ الدرȫ الوطين و حماȚȥو الشرطة و ȑباȓ  رǗساǒ اŎالȄ الشعƑ البلدية" الشرطة القضائية يف كل من 

الشرطة ǽو الرتب يف الدرȫ ورجال الدرȫ الذيŹ ȸ تعينهم ƞوجب قرار مشترȍ ȫادر عȸ وزير العـدل و  

يف خدمتهم ŏذȻ الصفة ǫɎǭ سنواǧ  اوزير الدȥاț الوطين بعد مواȥقة جلنة خاȍة و مفتشو األمȸ الذيȸ قضو

قرار مشترȍ ȫادر عȸ وزير العدل و وزير الداخلية و اجلماعاǧ اǂليـة بعـد   على األقل و عينوا ƞوجب 

مواȥقة جلنة خاȍة و ȑباȓ وȑباȓ الصȤ التابعƙ للمصاſ العسكرية لɊمȸ الـذيŹ ȸ تعينـهم خصيصـا    

  . " ƞوجب قرار مشترȫ بƙ وزير الدȥاț الوطين و وزير العدل

د اǂاضر املتعلقة باملساس بامللكية الفكرية يف الشـق املتعلـق   و احلقيقة أن متتع كل هؤالء بصالحية إعدا   

حبقوق املؤلف هلو أمر مساعد على التوسيع من دائرة الكشف عن املخالفات و االعتداءات املتعلقة حبقوق املؤلف 

  . و احلقوق اجملاورة طبعا و ذلك يف حالة قيامهم هبذه املهمة بشكل فعلي 
                                                 

  .، مرجع سابق  155-66من األمر  14انظر املادة  )1(
  .  ، مرجع سابق  05-03األمر  من 146انظر املادة  )2(
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لقة حبقوق امللكية الصناعية و التجارية فيالحȘ أن املشرع مل ينص ضمن القوانني أما بالنسبة للمسائل املتع

مـن   14املادة   يتعني العودة إىل أحكاماملنظمة هلا  على األشخاص املتمتعني بصالحية الضبط القضائي و من مث

  . قانون اإلجراءات اجلزائية املذكورة سالفا 

املتضرر و تتضمن وصف دقيق ملاهية احلق املعتدى عليه مع  عن طريق شكوى تقدم من طرف صاحب احلق -2

و يف إطار امللكية الفكرية فإن احلق املعتدى عليه قد يكون مصنفا أدŸ  ، تقدƇ األدلة و اإلثباتات اليت تؤيد شكواه

و اليت سـبقت   ينةو بالنسبة ألدلة اإلثبات قد تكون حماضر املعا،  اخل ...أو فين أو براءة اختراع  أو عالمة حممية 

ليها يف سياق احلديث عن األحكام القانونية االستعجالية باإلضافة إىل تقدƇ شهادة التسجيل اليت تثبـت  إاإلشارة 

  .ملكية موضوع احلق املعتدى عليه 

و على ضوء هذه اǂاضر املرفوعة من طرف الضبطية القضائية أو الشكاوى املقدمة من أصحاب احلقوق 

  .يصدر ممثل النيابة العامة قراره و يتباين هذا األخري حسب احلالة  املعتدى عليها

فإذا ارتأى ممثل النيابة أن األفعال املرفوعة بشأهنا احلاضر أو املقدمة بسببها الشكوى ال حتتمل وصف جرمية التقليد 

هلذا املطلب يصدر قرار بـأن ال   املنصوص عليها يف القوانني املتعلقة بامللكية الفكرية و املشار إليها يف الفرع األول

             وجه للمتابعة و هذا القرار ميكن مواجهته  من قبل صاحب احلق املتضرر من فعل االعتداء بـاللجوء إىل طريـق   

  .النيابة العامة  ية رغما عن إرادة و الذي يؤدي إىل حتريك الدعوى اجلنائ )1(اإلدعاء املدين 

النيابة أن األفعال  املقدمة بسببها  الشكوى تصف فعال بوصـف جنحـة التقليـد      ويف حالة ما إذا ارتأى ممثل

املنصوص عليها يف القوانني املتعلقة بامللكية الفكرية و معاقب عليها بعقوبة جزائية Ʒيل القضية إىل قاضي التحقيق 

اخلاصة اآلجال اǂـددة   لفتح حتقيق بشأهنا إذا كان ذلك ضروري ، و حيث أن املشرع مل  Ʒدد ضمن القوانني

                                                 
  ، مرجع سابق    155-66و ما بعدها من األمر  72انظر املادة   )1( 
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لرفع هذه الدعوى ،األمر الذي يتعني معه العودة إىل األحكام العامة يف اإلجراءات و اليت تقضي بأن ترفع هـذه  

  .) 1(سنوات من تاريخ اقتراف العمل املتصف بوصف اجلنحة املعاقب عليها  03الدعوى خالل أجل 

ديد تاريخ القيام باألفعال املوصوفة بالوصف اإلجرامي ال غري أن اإلشكال الذي يثار يف هذا اإلطار هو حت   

سيما ما تعلق منها باجلرائم املستمرة كما هو احلال يف القيام ببيع منتجات مصنوعة بطريقة غري مشروعة أو حتمل 

شارات مقلدة هل حتسب من تاريخ أول عملية بيع أو آخر عملية بيع  و هنا كان على املشرع التدخل و الـنص  

لى حل وسط كأن ينص على أن تاريخ ارتكاب جنحة التقليد املستمرة املتعلقة بامللكية الفكريـة هـو تـاريخ    ع

   . الكشف عنها ، حىت ال تضيع حقوق املبدعني نتيجة تأخرهم يف اكتشاف االعتداءات الواقعة على حقوقهم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
     .، مرجع سابق  155-66من  األمر  08انظر املادة  )1(
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  اƪاƢة 
هتمام املشرع اجلزائري مبوضوع امللكية الفكرية قد جتسد مع إيف ختام هذا البحث Ƴلص إىل القول بأن 

 على خمتلف مستوياهتا و مطلع الستينيات، أي مع بداية االستقالل و ذلك من خالل إصدار العديد من القوانني

ة كما إال أن املالحȘ هو انفراد كل قانون من هذه القوانني مبعاجلة عنصر حمدد من عناصر امللكية الفكريأنواعها ، 

الذي  06-03الذي يعاجل مسألة حقوق املؤلف و احلقوق اجملاورة و األمر  05- 03هو احلال بالنسبة لألمر 

اخل هذا من جهة ، ومن ....االختراعات   مسألة محاية الذي يعاجل 07-03يعاجل مسألة محاية العالمات و األمر 

باحلماية للحقوق الفكرية الصادرة بشأهنا ، جهة أحرى هذه القوانني تتضمن أحكام موضوعية تقر و تعترف 

باإلضافة إىل أحكام إجرائية حتدد وسائل و كيفية تنفيذ و تفعيل هذه احلماية ، و األحكام اإلجرائية املتعلقة 

باحلماية قد تكون مكرسة يف نفس القوانني  املتضمنة األحكام املوضوعية كما هو احلال بالنسبة لألحكام املتعلقة 

عات القضائية املدنية و اجلزائية املوجودة على مستوى خمتلف القوانني املتعلقة بامللكية الفكرية  ، أو تكون يف باملتاب

إطار قوانني خاصة أو مستقلة كما هو احلال بالنسبة لألحكام القانونية  املنشأة و املنظمة لسري و عمل اهليئات 

وطين حلقوق املؤلف و احلقوق اجملاورة و املعهد الوطين للملكية اإلدارية املتخصصة بامللكية الفكرية كالديوان ال

الصناعية أو األحكام املتعلقة بعمل و سري إدارة اجلمارك على اعتبار أهنا هيئة عامة  هلا صالحيات متعلقة حبماية 

  .امللكية الفكرية يف شكل تدابري حدودية 

 بتوفرإسباȟ محايته على احلقوق الفكرية وبشكل أكثر تفصيال نالحȘ أن املشرع اجلزائري قد ربط 

، حيث تتطلب ضرورة توفر األعمال املتعلقة بامللكية الصناعية على شروط موضوعية و  الضوابطجمموعة من 

شكلية  يترتب على ختلف إحداها أو أكثر  سقوط احلماية عن هذه األعمال ، غري أن موقفه هذا كان أقل حدة 

و احلقوق اجملاورة  و باخلصوص بالنسبة الشروط الشكلية أو اإلجرائية حيث مل  بالنسبة ملوضوع حقوق املؤلف

يربط  املشرع بني محاية املصنفات األدبية و الفنية و ضرورة إيداعها على مستوى الديوان الوطين حلقوق املؤلف و 
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التسجيل  ، كما قام  احلقوق اجملاورة حيث تكتسب احلماية مبجرد إبداعها دون احلاجة إىل القيام بإجراءات

املشرع بربط إسباȟ محايته على األعمال الفكرية خالل فترة زمنية حمددة خيتلف مداها باختالف عناصر امللكية 

الفكرية و حتسب من تاريخ تسجيل العمل على مستوى املعهد الوطين للملكية الصناعية إذا كان العمل يدخل يف 

فاة صاحب املصنف األدŸ أو الفين إذا كان العمل يدخل يف إطار حقوق دائرة امللكية الصناعية أو من تاريخ و

املؤلف و احلقوق اجملاورة  وباإلضافة إىل مضي الفترة الزمنية اǂددة كسبب لسقوط احلق يف احلماية أقر املشرع 

ال يف حالة إمكانية إسقاط احلماية عن األعمال الفكرية  عند توفر عدد من األسباب أو احلاالت  كما هو احل

  .التنازل اإلرادي عن احلقوق الفكرية  

             وقد رتب املشرع على إسباȟ محايته على األعمال الفكرية إقرار جمموعة من احلقوق تتنوع بني املالية و 

Șكانةة ملاحلقوق املالي تتضمنها دائرة امللكية الصناعية  احتاللبالنسبة لألعمال الفكرية اليت  املعنوية ،و يالح 

باملقارنة باحلقوق املعنوية بعكس األعمال الفكرية اليت تتضمنها دائرة  امللكية األدبية و الفنية حيث ميكن متميزة 

وتتضمن احلقوق املالية يف جمملها على حق   زا باملقارنة مع احلقوق املالية ،القول أن للحقوق املعنوية مكانا متمي

           الستغالل املادي هلا بصفة شخصية أو عن طريق الغري يف شكل ترخيص أو ملكية األعمال الفكرية ومن مث ا

تنازل ، أما احلقوق املعنوية  فتجسد بصورة خاصة كما قلنا يف امللكية األدبية و الفنية و من مث فلصاحب العمل 

  .كل من األشكال الفكري احلق يف تقرير نشر مصنفه  أو سحبه من التداول أو منع االعتداء عليه بأي ش

و لضمان عدم املساس باألعمال الفكرية اǂمية  أقر املشرع ضمن القوانني املتعلقة بامللكية الفكرية عقوبات 

جزائية تتراوح بني السالبة للحرية و املاسة بالذمة املالية للمعتدي على هذه احلقوق و ما يالحȘ بالنسبة هلذه 

لذمة املالية للمعتدي أن منها ما يتماشى و أمهية احلقوق الفكرية كنتيجة العقوبات و خاصة العقوبات املاسة با

املتعلق حبقوق املؤلف و  05 -03عليها يف األمر  صلتعديالت مستها كما هو احلال بالنسبة للعقوبات املنصو

ومنها ما يزال  املتعلق برباءات االختراع ، 07 -03املتعلق بالعالمات و األمر  06-03و األمر  احلقوق اجملاورة
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  املتعلق بتسميات 65-76يروح مكانه منذ عقود كما هو احلال بالنسبة للعقوبات املنصوص عليها يف األمر 

  .املنشأ 

إن إقرار احلقوق و االعتراف هبا غري كاف لوحده يف حتقيق احلماية إذ جيب إثباهتا من طرف أصحاهبا  

و يف ،  صة بامللكية الفكرية أنشأها املشرع خصيصا لذلكمتخص ةعن طريق تسجيلها على مستوى هيئات إداري

حالة قيام نزاع متعلق بأحد عناصر امللكية الفكرية نتيجة اعتداء واقع عليها، خول املشرع إمكانية اللجوء إىل 

و القضاء سواء كان القضاء مدين أو جزائي هبدف املطالبة بإصدار أوامر أو أحكام استعجاليه ال متس بأصل احلق أ

  .الضرر أو املتابعة اجلزائية إذا كان الضرر ناتج عن فعل جمرم  ضاملطالبة بالتعوي

  ويف األخري و ليس آخر Ƴلص إىل أهم نتائج هذه الدراسة  

  : نتائǰ الدراسة 

الفكرية غري حمصورة يف قانون واحد و إƴا متفرقة ضمن جمموعة قوانني يعاجل كل قانون عنصر  محاية امللكية - 1

  . من عناصر امللكية الفكريةمعني

محاية امللكية الفكرية غري حمصورة فقط يف القوانني اخلاصة املتعلقة هبا و لكن مكرسة أيضا يف إطار قانون  - 2

 .  اجلمارك يف شكل تدابري حدودية حلماية امللكية الفكرية 

توى القوانني اخلاصة املتعلقة إلجراءات القضائية سوى املدنية أو اجلزائية  على مسا لبعض تسجيل غياب - 3

 .بامللكية  الفكرية األمر الذي يتعني معه العودة إىل األحكام العامة لɌجراءات 

متتع أعوان الديوان الوطين حلقوق املؤلف و احلقوق اجملاورة بصالحيات ضبط املنتجات املقلدة أو غري  - 4

 .ال يتمتع أعوانه هبذه الصالحيات املشروعة على خالف املعهد الوطين للملكية الصناعية الذي
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إثبات حقوق امللكية الصناعية على مستوى املعهد الوطين للملكية الصناعية من خالل تسجيلها وفقا للشروط  - 5

القانونية أمر ضروري و حتمي إلسباȟ احلماية عليها على خالف حقوق املؤلف و احلقوق اجملاورة اليت تستفيد 

  .  تسجيلها على مستوى الديوان الوطين حلقوق املؤلف و احلقوق اجملاورة  من احلماية بالرغم من عدم

     :نتقدم باالقتراحات التالية  هذه الدراسة و على ضوء 

الواردة يف باب احلقوق و احلريات  1996من التعديل الدستوري لسنة  38من املادة  02تعديل الفقرة  - 1

حرية اɍبتكار الفكرɃ و الفين و "على أن  املادة اليت تنص اتذبشكل يتماشى مع مضمون الفقرة األوىل من 

ȸالعلمي مضمونة للمواط.  

يتضح من خالل الفقرة األوىل أن املشرع كفل لألفراد احلرية يف  حيث Û...."حقوق املǘلƷ Ȥميها القانون 

ة االبتكار واالختراع دون االبتكار و االختراع يف كافة اجملاالت دون استثناء،  وحيث أنه ال ميكن ممارسة حري

وجود محاية قانونية شاملة لكل اجملاالت املتعلقة باإلبداع و االبتكار ، إال أنه املالحȘ على موقف املؤسس 

الدستوري يف الفقرة الثانية من ذات املادة قد حصر احلماية القانونية حلقوق املؤلف دون االبتكارات و اإلبداعات 

  .عديلها األخرى  و هو ما يستدعي ت

موضوع امللكية الفكرية هو موضوع متشعب و بالتايل فإنه من الصعوبة معرفة مجيع حدوده واإلملام جبميع  - 2 

عناصره بالنسبة لغري املختصني و بالتايل تبقى فكرة استيعابه و االعتقاد بوجود إطار قانوين خاص به أمر ال يلقى 

اصر املتعلقة بامللكية الفكرية يف إطار قانون واحد يسمى قانون ومن مث يستحسن أن تدرج مجيع العن ،  التأييد

  . امللكية الفكرية 

تعلقة بامللكية الفكرية نضمام اجلزائر املرتقب إىل املنظمة العاملية للتجارة سوف يثري الكثري من الƕاعات املإإن  - 3

يل سيشكل هذا ضغط إضايف على القضاء تساع دائرة احلقوق الفكرية األجنبية اليت سوف تنتهك و بالتانتيجة  إ

مما يترتب عليه التأخر يف الفصل يف هذه األخرية وبالتايل تضيع الكثري من املصاحل ، و على هذا األساس يستحسن 
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أن يتم إنشاء حمكمة خاصة  متعلقة مبنازعات امللكية الفكرية باإلضافة إىل  حتديد إجراءات املتابعة القضائية يف 

  .الفكرية  املتعلقة بامللكية  اصة والقوانني اخل

توسيع صالحيات أعوان املعهد الوطين للملكية الصناعية  بتمكينهم من معاينة وضبط املخالفات املتعلقة  - 4

  .باملساس حبقوق امللكية  الصناعية 

اورة نظرا وضع إطار قانوين خاص بربامج احلاسوب بعيدا عن القانون املتعلق حبقوق املؤلف و احلقوق اجمل - 5

  . خلصوصياته اليت ال تتماثل مع املصنفات األدبية و الفنية اليت Ʒميها القانون املذكور 

  

 
  

        

  

  

  

  

  

  

  



 

  :Ȝ ـــمة املراجـقائ

  ɍوǕ  : باللغة العربــــية Ȝاملراج  

Ι -  الدساتري ƙو القوان  

I-I   الدساتري  

 .1996التعديل الدستوري لسنة  -1

II-I- ƙالقوان   

 03الصـادرة يف    ر.ج املتعلق بالرسوم و النماذج الصناعية ،  1966أفريل  28املؤرخ يف 86-66األمر  -1

  .  35 ،عدد 1966مايو 

 ر.ج و املتمم ، راءات املدنية املعدل  املتعلق بقانون اإلج 1966يونيو  08املؤرخ يف  154-66األمر  - 2

  . 47، عدد  1966يوليو   26يف الصادرة

 ر.ج املعـدل و املـتمم ،    اجلزائيةاملتعلق بقانون اإلجراءات  1966يونيو  08املؤرخ يف 155-66األمر  -3

  47، عدد  1966يوليو   26يفالصادرة  

حول  1952تفاقية العاملية لسنة املتعلق بانضمام اجلزائر إىل اإل 1973يونيو  05املؤرخ يف  26-73األمر  -4

  . 53، عدد  1973يوليو  03الصادرة يف  ر.ج ،  1971يوليو  24حق املؤلف و املراجعة بباريس يف 

تفاقية باريس حلماية امللكيـة الصـناعية   لى إاملتضمن املصادقة ع 1975يناير  09املؤرخ يف  2-75األمر  -5

  .10، عدد  1975فرباير  04الصادرة يف  ر.ج ، 1883مارس  20املربمة يف 

العامليـة   ةتفاقية إنشاء املنظماملتضمن مصادقة اجلزائر على إ 1975يناير  09مكرر املؤرخ يف  2-75األمر  -6

     .  13، عدد 1975فيفري  14الصادرة يف  ر.ج ،  1967يوليو  14للملكية الفكرية املوقعة بستوكهومل يف 



 

 الصـادرة يف  ر.ج املتضمن القانون املدين املعدل و املتمم ،  1975سبتمرب  26املؤرخ يف  58-75األمر  -7

  .78، عدد  1975سبتمرب  30

ديسمرب    19الصادرة يف   ر.ج املتعلق بالقانون التجاري  ، 1975سبتمرب  26املؤرخ يف  59-75األمر  -8

  . 101،عدد  1975

يوليـو   23الصـادرة يف    ر.ج املتعلق بتسميات املنشـأ  ،   1976يوليو  16املؤرخ يف  65-76األمر - 9

  . 59عدد ،  1976

املؤرخ يف  10-98املعدل و املتمم مبوجب القانون رقم  1979يوليو  21املؤرخ يف  07- 79القانون  -10

 .  61، عدد  1998أوت  23درة يف الصا    ر.ج ،  1998أوت     22

نضمام اجلزائر ، مـع الـتحفȘ إىل   املتضمن إ 1997سبتمرب  13ؤرخ يف امل 341-97املرسوم الرئاسي  -11

الصـادرة   ر.جاملتممة و املعدلة ،  1886سبتمرب   09املؤرخة يف  ةبارن حلماية املصنفات األدبية و الفين ةتفاقيإ

   . 61، عدد  1997سبتمرب  14يف 

املتضمن إنشاء املعهد الوطين اجلزائري للملكيـة   1998فرباير  21املؤرخ يف  68-98املرسوم التنفيذي  -12

 . 11، عدد  1998مارس  01الصادرة يف  ر.ج الصناعية و اǂدد قانونه األساسي ، 

ـ من قـانون اجلمـا   22الذي Ʒدد كيفيات تطبيق املادة  2002يوليو  15القرار املؤرخ يف  -13  ةرك املتعلق

  .   56، عدد  2002أوت   18رة يف الصاد ر.ج باسترياد السلع املزيفة  ، 

الصادرة يف  ر.ج املتعلق حبقوق املؤلف و احلقوق اجملاورة ،  2003يوليو  19املؤرخ يف  05-03األمر  - 14

  . 44، عدد  2003يوليو  23

 يوليـو   23الصـادرة يف     ر.ج ،  المـات  بالعاملتعلق  2003يوليو  19املؤرخ يف  06-03األمر   -15

  .44 ، عدد 2003



 

يوليـو   23الصادرة يف   ر.ج املتعلق برباءة االختراع  ،   2003يوليو  19املؤرخ يف   07-03األمر  - 16

 . 44، عدد2003

  ر.ج، املتعلق حبماية التصاميم الشكلية للـدوائر املتكاملـة   2003يوليو  19املؤرخ يف  08-03األمر  - 17

 . 44، عدد2003يوليو  23الصادرة يف 

الذي Ʒدد كيفيات إيداع براءات االختراع و  2005أوت  02املؤرخ يف  275-05املرسوم التنفيذي  -18

 .  54، عدد  2005أوت  07لصادرة يف ا ر.ج ، إصدارها 

مـات             العالالذي Ʒـدد كيفيـات إيـداع     2005أوت  02املؤرخ يف  277-05املرسوم التنفيذي  -19

     .  54، عدد  2005أوت  07لصادرة يف ا ر.ج ،   و تسجيلها

املتضمن القانون األساسي للـديوان الـوطين    2005سبتمرب 21املؤرخ يف  356-05املرسوم التنفيذي  -20

  .     65، عدد  2005سبتمرب  21الصادرة يف   ج رحلقوق املؤلف و احلقوق اجملاورة وتنظيمه وسريه، 

 - II الكتــــــب  

II -  I صــالكتǺصة ــب املت  

، اجلزائر ، ديوان املطبوعات اجلامعيـة ،    حقوق امللكية الفكرية يف التشريع اجلزائريإبراهيم الوايل حممود ،  -1

1983 .  

  . 2005دار اجلامعة اجلديدة للنشر ، ، ، اإلسكندرية  حقوق فنان األداءأمحد أبو عمر مصطفى ،  -2

، الطبعة األوىل ، عمان ، دار الثقافة للنشر و التوزيـع ،   احلماية القانونية حلق املؤلف يوسف ،  النوافلة أمحد -3

2004 .  

اإلسكندرية  دار الفكـر   ، النظام القانوين لرباءة االختراع و الرسوم و النماذج الصناعيةأنور محادة حممد ،  -4

  .  2002اجلامعي، 



 

، اجلزائر ، ديوان املطبوعات اجلامعية ،     امللكية الصناعية وفق القوانني اجلزائرية ، مسري مجيل حسني الفتالوي -5

  .)بدون سنة نشر ( 

  . 1985جلزائر ، املؤسسة الوطنية للكتاب  ، ا،  الوجيز يف امللكية الفكريةحممد ،  حسنني -6

، الطبعة األوىل عمان ، دار وائل للنشر و  امللكية الصناعية:  ةشرح قواعد امللكية الفكريمحد خاطر نوري ،   -7

  . 2005التوزيع ، 

اإلسكندرية ،     ، دار اجلامعة اجلديدة للنشر ، احلقوق اجملاورة حلق املؤلفرشاد عبد الرمحن الشيخ رمزي ،  -8

2005 .  

خلدون للنشر  ،وهران ، ابن  احلقوق الفكرية: الكامل يف القانون التجاري اجلزائري زراوي  صاحل فرحة ،  -9

  . 2006،  و التوزيع

و التوزيـع ،   ، األردن ، دار الثقافـة للنشـر    شرح التشريعات الصناعية و التجاريةزين الدين صالح ،  -10

2002 . 

  .  2006    ،  عمان ،دار الثقافة للنشر والتوزيع،العالمات التجارية وطنيا ودوليا، ـــــــــ -11

، الطبعـة األوىل ، عمـان،      قانونية لربامج احلاسب اآليل و مشكلة قرصنة الربامجاحلماية السالمة عماد ،  -12

  . 2005دار وائل للنشر ، 

،اإلسكندرية، دار املطبوعات اجلامعيـة،   الوسيط يف محاية حقوق امللكية الفكرية سيد ، عبد الوهاب عرفة -13

2004 .  

، اجلزائـر،  ديـوان املطبوعـات     اجلزائري اجلديد حقوق املؤلف على ضوء القانونحمي الدين ،  عكاشة -14

  . 2005اجلامعية ،  



 

منشـأة   ،، اإلسـكندرية  احلماية القانونية لقواعد البيانات وفقا لقانون حق املؤلـف حممد ،  فارس الزغيب -15

    .2003املعارف للنشر ،

  . 2000، اجلزائر،  دار هومة ،   املدخل إىل امللكية الفكريةفاضلي إدريس ،  -16

، الطبعة الثالثة ، عمان،  مكتبة  النماذج املعاصرة حلق املؤلف و وسائل محايته: حق املؤلف كنعان نواف ،  -17

    . 2000دار الثقافة ،   

   . 2003، مصر ، شركة ناس للطباعة ،  موسوعة حقوق امللكية الفكريةخاطر  ،  لطفي -18

19- Ÿبدون سنة نشر(، مصر ، مكتبة القاهرة احلديثة ،  عات الصناعيةالوجيز يف شرح التشريمسيحة ،  القليو( .  

  2001،للنشر دار اجلامعة اجلديدة ة ، ، اإلسكندري محاية احلق املايل للمؤلفرضا ،  متويل وهدان -20

اجلديـدة ،    إلسـكندرية ، دار اجلامعـة  ا، حقوق و التزامات املؤلف يف عقد النشرحممد بدوي حسن ،  -21

2005 .  

بدون بلد نشر و ( الطبعة األوىل  دراسة يف القانون املقارن،: و الصناعيةاملاركات التجارية مغبغب نعيم ،  -22

    .2005السنة ) ال دار نشر 

  . 2002الفكر اجلامعي ، اإلسكندرية ، دار ، محاية امللكية الفكرية ،عبد احلميد  املنشاوي -23

IΙ –Π امة ـالع بـالكت  

  .2003، اجلزائر ، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع ،  الوجيز يف القانون اجلزائي العامن ، أحس بوسقيعة -1

، اجلزء الثامن ، اإلسكندرية،  منشـأة   حق امللكية: الوسيط يف شرح القانون املدينعبد الرزاق ،  السنهوري -2

  . 2004املعارف، 

3- Ÿ2004 ، اإلسكندرية ، منشأة املعارف ائم الصحافة و النشرجر: جلرائم التعبريية عبد احلميد ، ا الشوار . 



 

   مليلـة ، دار    ، اجلزء األول ، الطبعة الثانيـة ، عـني   شرح القانون املدين اجلزائريحممد ،  صربي السعدي -4

  . 2004اهلدى ، 

 مليلـة ، دار    ، الطبعة الثانيـة ، عـني   الثاين، اجلزء  رح القانون املدين اجلزائريش  ـــــــــ، -5

  . 2004اهلدى ، 

، الطبعة األوىل ، عمان ، دار الثقافة للنشـر و   دراسة مقارنة: عقد الترخيص  ،عزيز محيد  اجلبوري عالء  -6

  . 2003التوزيع ، السنة 

 ،  املعـارف ، اإلسـكندرية ، منشـأة    احلقوق و غريها من املراكز القانونية ، وآخرونعلى العداوي جالل  -7

1996.  

 ، الطبعـة األوىل ،  دراسة مقارنـة   :املنافسة غري املشروعة للملكية الصناعية زينة ،  غاƄ عبد اجلبار الصفار -8

  . 2002عمان ، دار احلامد للنشر و التوزيع، 

   ، اجمللد الثاين ، الطبعة األوىل ، القـاهرة ، دار الفجـر للنشـر و    املوسوعة اإلعالميةحممد ،  منري حجاب -9

 . 2003ع ،  التوزي

  . 1999عويدات للطباعة و النشر ،  ، لبنان ، ةالكامل يف قانون التجارإلياس ، ناصيف  -10

  

 Ш  و الرسائل ا ǧملذكرا  

، مذكرة خترج لنيل شهادة النظام القانوين لعقد اإلنتاج السمعي البصري يف التشريع اجلزائري ميينه ،  حويشي -1

  . 2001جامعة اجلزائر ،   ة ، غري منشور املاجستري يف احلقوق ،

 يف  ، مذكرة خترج لنيـل شـهادة املاجسـتري    احلقوق اجملاورة حلق املؤلف ومحايتها القانونيةشنوف العيد ،  -2

  . 2003احلقوق ، غري منشورة ، جامعة اجلزائر ،  



 

، مذكرة لنيل شهادة   وليةالوضعية احلالية حلق املؤلف يف التشريع اجلزائري و االتفاقيات الدمسعودة ، عمارة  -3

  .)بدون سنة نشر ( جامعة اجلزائر  غري منشورة ، املاجستري يف القانون ،

  

VI ǧو اجلرائد  الدوريا  

VI- I  ǧالدوريا  

، اǂكمـة   02العدد  رقم ،  اجمللة القضائية، ) مسامهة القضاء يف محاية العالمات التجارية( بيوت النذير ،  -1

  . 2002العليا ، 

، اجلزء الثاين ، عدد صادر عن  مصر و اليونسكو، ) احلماية القانونية حلق املؤلف  (حممد  حسام حممد لطفي -2

  . 1996رية لليونسكو ، مصر ،  اللجنة الوطنية املص

،  05، عدد رقم  دراسات قانونية، ) الديوان الوطين حلقوق املؤلف و احلقوق اجملاورة(لراري شناز نوال ،  -3

   .2002، أكتوبر  بة للنشر و التوزيع ، الوادي القدار 

  ، الـوادي ، دار القبـة للنشـر و     دراسات قانونية، ) العالمة التجارية يف التشريع اجلزائري ( وادي مجال  -4

  .2002، أكتوبر  03التوزيع ، عدد رقم 

  

VI- II  اجلرائد   

 16، الصادرة بتاريخ  جريدة اخلرب، ) الم اآليل مليار سنتيم لتقليد برامج اإلع 83خسائر ب   (س يوسفي ، -1

  ،  4912، العدد  2007جانفي 

  

  



 

  غة الفرنسية ـاملراجȜ بالل : ǭانيا

 I  الكتـــب  

 Ι –  IIص الكتبǺصة ــاملت  

1- Albert chevanne, Jean Jaques Burst, Droit de propriété Industrielle,édition cinq, 

France, Dalloz defta1998. 

2- Bertrand André : Le droit d’auteur et les droits voisines ,2 em  édition, Paris, 

Dalloz, 1999.   

3- Chechour Moustafa, Proprieté  Industrielle,Oran, édition Iben  Khaldoun  ,      

(A .d). 

4 – Claude Clombet : propriété littéraire et artistique  et droits voisine  ,     9 em  

édition , paris Dalloz , 1999  . 

 

 

  

Π – Πامة ــــالع الكتب  

- Jean – Bernard Blaise, droit des affaires, Paris, Delta, 1999.  1  
2- Patrice Jourdain, les principes de la responsabilité civile,  5 em édition,  paris , 

Dalloz, 2000. 

 

 

Π  و اجلرائد ǧالدوريا   

  

1-Albert chavanne et Claudine Salomon, (Marque de fabrique et de commerce ou 

de service) , Encyclopédie juridique , paris , Dalloz , 2003. 

2- INAPI, Bulletin officiel de la propriété Industrielle, N 279, Algérie, octobre 

2004.  



 

 رونية ـــȜ اɍلكتــاملواق :اثالث

تـاريخ اإلطـالع   ،  www.arabcin.net .،) و حقوق الرقابة حقوق املؤلف(إبراهيم ،  أمحد الدوى -1

)06 /02/2007 .(       

  www.alumansaia.net، )  الترخيص اإلتفاقي باستغالل براءة االختـراع  (أمحد املرشدة ماجد ،  -2

  .)2/11/2006(تاريخ اإلطالع   

، تاريخ اإلطالع     www.arabpip.org، ) احلقوق املالية و احلقوق املعنوية (حسن ،  يراوالبد - 3

)03/02/2007 . ( 

، تاريخ اإلطالع      www.wipo.int،) ملصري حلماية حقوق امللكية الفكريةالقانون ا(حسن ،  مجيعي -4

)03/02/2007 ( .  

تـاريخ   ،   www tashareeat.com )احلقوق اجملاورة و احلقوق املرتبطة حبق املؤلف(على ،   رضا -5

  . )02/07/2007( طالعاإل

          ، تاريخ اإلطـالع  www.wipo.org )فكريةالتقاضي يف جمال امللكية ال(دبابنة نانسي و اجلازي عمر ،  -6

 )10/12 /2006 (. 

،    www.  tashareeat.com)التبعيـة  املدنيـة خصائص الدعوى ( ، زياد السيد حممد عبد الرحيم -7

  ) . 20/03/2007(  طالعتاريخ اإل

،  www.arablawinfo.com ) إطار املصنفات املشتركةمحاية حق املؤلف يف(عبد الرشيد مأمون،  -8

  . ) 2007/ 01/ 06(   تاريخ اإلطالع

  ) 14/03/2007(، تاريخ اإلطالع   www.kutab.org) قراءة تارخيية للملكية الفكرية (الكعيب مريا ،- 9

10- Bouhnik Bouhnik,,( créer et développer une marque en Algérie),www.inapi.dz 

,  Le (15/12/2006)  
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  76.......................................يم املعهد الوطين اجلزائري للملكية الصناعية  تنظ: أوال 

  78...........................................يف محاية حقوق امللكية الصناعية  دور املعهد: ثانيا 

  82..............................الديوان الوطين حلقوق املؤلف و احلقوق اجملاورة : الفرع الثاين 

  83................................تنظيم الديوان الوطين حلقوق املؤلف و احلقوق اجملاورة : أوال

  87...............................دور الديوان يف محاية امللكية األدبية و الفنية  من االعتداء: ثانيا 

  89..........................حلماية امللكة الفكرية عامةإدارة اجلمارك كǔلية إدارية : املطلب الثاين 

  89.................................... اإلطار التنظيمي و التسريي إلدارة اجلمارك: الفرع األول 

  89...................................................... صالحيات ومهام  إدارة اجلمارك: أوال 

 93..................................................ري اإلجرائية لعمل إدارة اجلمارك التداب: ثانيا 

 96.................................... دور إدارة اجلمارك يف محاية امللكية الفكرية: الفرع الثاين 

 97........ ....................................تدخل إدارة اجلمارك على أساس الشكوى: أوال 

  99..........................................................التدخل املباشر إلدارة اجلمارك: ثانيا 

 ƆاǮجرائي القضائي حلماية حقوق امللكية الفكرية  :املبحث الɋطار اɋ100................ا  

  100.................قوق امللكية الفكريةحلماية حل االستعجاليةالقضائية  التدابري  :املطلب األول 

  101................................................احلصر ووقف التعدي  أعمال:الفرع األول 



 

  101................................... األساس القانوين إلجراءات احلصر و وقف التعدي: أوال 

  103............................................عدي إجراءات احلصر و وقف التمضمون : ثانيا 

  105............................................................. احلجز التحفظي:  فرع الثاين ال

  105...................................................األساس القانوين للحجز التحفظي : أوال 

  106............................................................. ز التحفظيمضمون احلج: ثانيا

  110............................................................إجراءات احلجز التحفظي : ثالثا 

  111.................................الدعوى املدنية املتعلقة حبقوق امللكية الفكرية  : املطلب الثاين

  111........................................................أساس الدعوى املدنية : الفرع األول 

  111................................................................................اخلطأ : أوال 

  113............................................................................... الضرر: ثانيا 

  113.........................................................................العالقة السببية :ثالثا 

  114............................................................... عناصر الدعوى: الفرع الثاين 

  114 ......................................................................وىأطراف الدع: أوال 

  116 ..........................................................اجلهة املختصة بنظر الدعوى: ثانيا 

  118...............................................التعويض كأثر للدعوى املدنية  : الفرع الثالث

  118.......................................................................طبيعة التعويض : أوال 

  120....................................................................... تقدير التعويض :ثانيا 

  121..............................ية الفكرية الدعوى اجلنائية املتعلقة حبقوق امللك: املطلب الثالث 

  121.......................جرمية تقليد األعمال الفكرية كأساس للدعوى اجلنائية : الفرع األول 



 

  122..........................................الركن املادي جلرمية تقليد األعمال الفكرية  : أوال 

  123 ........................................رمية تقليد األعمال الفكرية الركن املعنوي جل: ثانيا 

  124 .....................................إجراءات دعوى تقليد األعمال الفكرية :  الفرع الثاين

  124......................................................... اجلهة املختصة بنظر الدعوى: أوال 

  125.......................................................................حتريك الدعوى: ثانيا 

  130..................................................................................... اƪاƢة

 ȨحɎ135....................................................................................امل  

Ȝ141...............................................................................قائمة املراج   

 ȃ150...................................................................................الفهر  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 



  ة ملȌǺ الدراس
  

طريـق   علىإىل جمموعات متفاوتة امتالك احلقوق الفكرية إىل تقسيمها بني دول العامل يف لقد أدى التفاوت 

 أصبح تكريس محايةبل دار ما متتلكه من حقوق فكرية ،  و أصبح حتديد قوة الدولة يعتمد على مقالتطور و التخلف 

و  املنظمـة العامليـة للتجـارة   ب  ذات الصـلة  األحكام لك من خاللاملطالب الدولية و ذ من بني عديهذه احلقوق 

إىل االنضمام إىل هذه  املنظمـة  عد ستو كون اجلزائر ت ،باخلصوص اتفاقية اجلوانب التجارية املتعلقة بامللكية الفكرية 

ميكـȽ  ȸل بارة أخرى مكانة و وضع احلقوق الفكرية يف اجلزائر ؟ ، و بع يثار يف هذا اإلطار هت اإلشكالية اليتفإن 

 ةكفيلة بتحقيȨ احلماية الɎزمالƔ وȑعها املشرț  ة بامللكية الفكرية اعتبار التدابري املوȑوعية و اɋجرائية املتعلق

  .  Ý للمبدعƙ و ألعماƬم اɋبداعية

ريع و اليت ميكـن  حتديد مضمون احلقوق الفكرية اǂمية يف إطار التشاإلجابة على هذا التساؤل تفرض علينا بداية إن 

و الثاين يتعلق حبقوق املؤلف و احلقـوق   التجارية،األول يتعلق باحلقوق الصناعية و  تقسيمها إىل قسمني أساسيني،

تقر و تعترف باحلقوق الفكرية اليت تتنوع بني املوضوعية قانونية  أحكامب ا مخصه و نشري إىل أن املشرع قد اجملاورة،

وحتليلها ميكن الوصول إىل النتـائج  التدابري و بدراسة هذه . هذه احلقوق  ومحاية ية تفعيلحتدد كيفاليت  جرائية اإل و

  :   ةالتالي

الفكرية غري حمصورة يف قانون واحد و إƴا متفرقة ضمن جمموعة قوانني يعاجل كل قانون عنصر معني  محاية امللكية - 1

  .من عناصر امللكية الفكرية

 حمصورة فقط يف القوانني اخلاصة املتعلقة هبا و لكن مكرسة أيضا يف إطار قانون محاية امللكية الفكرية غري - 2

 .  اجلمارك يف شكل تدابري حدودية حلماية امللكية الفكرية

على مستوى القوانني اخلاصة املتعلقة بامللكية  قضائية سوى املدنية أو اجلزائية تسجيل غياب لɌجراءات ال - 3

 . معه العودة إىل األحكام العامة لɌجراءات الفكرية األمر الذي يتعني



متتع أعوان الديوان الوطين حلقوق املؤلف و احلقوق اجملاورة بصالحيات ضبط املنتجات املقلدة أو غري املشروعة  - 4

 .على خالف املعهد الوطين للملكية الصناعية الذي ال يتمتع أعوانه هبذه الصالحيات

ة على مستوى املعهد الوطين للملكية الصناعية من خالل تسجيلها وفقا للشروط إثبات حقوق امللكية الصناعي - 5

القانونية أمر ضروري و حتمي إلسباȟ احلماية عليها على خالف حقوق املؤلف و احلقوق اجملاورة اليت تستفيد من 

  .  رة احلماية بالرغم من عدم تسجيلها على مستوى الديوان الوطين حلقوق املؤلف و احلقوق اجملاو

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  Résumé de L'étude  
 

Les écarts dans la possession de droits intellectuels entre les pays du 
monde provoquent leur division en groupes gradués suivant le développent et le 
sous-développement les ces derniers et la détermination de la force d' Etat 
dépende désormais de la quantité de ce qui 'il possède de droits intellectuels, 
bien plus la consécration de protection de ces droits se compte  dorénavant 
parmi les revendications  internationaux et cela à travers les dispositifs relatifs à 
l'organisation mondiale du commerce en particulier la convention de coté  
commerciaux relative de la propriété  intellectuelle ,du fait que l'Algérie s' 
apprête à l'addition à cette organisation , la problématique qui se pose , donc 
dans ce sens est la  position des droits  intellectuels en Algérie,  et  autrement dit 
est-ce que'on put considérer les mesures objectives et exécutifs   dépendant de la 
propriété intellectuelle capables de réaliser la protection nécessaire aux créateurs 
et à leur œuvres?                                                       

La réponse à cette interrogation sous oblige à déterminer d'abord le 
contenu des droits  intellectuels protégés dans le cadre de la législation qui 
peuvent être devisés en deux class , la première dépend des droits industriels et 
commerciaux et la deuxième dépend des droit d'auteur et ceux voisins . le 
législateur l'attribue par des dispositifs juridiques se varient entre les dispositifs 
objectives qui approuvent et reconnaissent les droits intellectuels et d'autres 
exécutifs qui déterminent le mode d'actionnement et de protection de ces droits 
.Et après l'étude et l'analyse de ces lois  on peut arriver aux  résultats suivants :   
  
1- La protection de la propriété intellectuelle n'est pas délimitée dans uns seule 
loi, mais dispersée dans une groupe de lois , chacune elle traite un tel élément de 
ceux de la propriété  intellectuelle . 
2- La protection de la propriété intellectuelle n'est pas délimitée seulement dans 
des lois privées relatives à elle, mais consacrées aussi dans la loi de douane en 
forme de dispositifs frontaliers pour la protéger. 
3- L'enregistrement de l'absence de dispositifs judiciaires soit civils ou pénale au 
niveau des lois privées relatives à la propriété intellectuelle, c'est pourquoi ou 
doit revenir aux dispositifs généraux des procédures.   
4- Les agents de le O.N.A.D enjouassent de ceux de I.N.A.P.I qui ne profitent 
pas de ces pouvoirs. 
5- La confirmation de la droits la propriété industrielle au niveau de I.N.A.P.I à 
travers leur inscription suivant du condition juridiques est une chose nécessaire 
et obligation pour les émailler de protection, au contraire des droit d'auteur qui 
se bénéficient de protection bien qui ils ne s'inscrivent pas au niveau de 
O.N.A.D 




