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  مقدمة:
صدر قانون محاية امللكية الفكرية على اثر وضوح قصور القوانني األخرى يف تأمني احلماية اليت حتفظ حقوق   

املبتكرين. فغالبية هذه القوانني اليت ترعى عالقات األفراد فيما بينهم ومصاحلهم تتناول املركز القانوين للفرد من خالل 
وقه من جهة وواجباته من جهة أخرى. أما قانون محاية امللكية الفكرية فقد عنت بشكل خاص على حتديد حق

االقتصار ببيان حقوق املبتكر ال سيما احلق املعنوي. والشعور بوجوب إضفاء هذه احلماية هلذه الفئة من الناس إزداد 
دياد اخلوف من هجرة املبدعني إىل الدول مع ازدياد ادراك دورهم يف جلب االستثمارات وتطوير اتمعات, واز 

  األخرى.
/ والذي يرمي إىل محاية 75القانون رقم / 1999نيسان  3هلذه األسباب أصدر املشرتع اللبناين بتاريخ   

امللكية االدبية والفنية. وقبل هذا التاريخ كانت حقوق امللكية الفكرية ختضع للقرار الصادر عن املفوض السامي 
. مع اإلشارة إىل أن لبنان منضم إىل اتفاقيات 2385والذي حيمل رقم  17/1/1924ن تاريخ الفرنسي ويغا

  املتعّلقة حبماية املصنفات األدبية والفنية. 1886دولية كإتفاقية برن تاريخ 
  

  أوالًـ نطاق تطبيق قانون الملكية الفكرية:
  نطاق التطبيق لجهة المؤّلف المبِتكر:  - أ

  

خص طبيعي ذو أهلية : وبالتايل عندما نقول شخص طبيعي, فذلك ألن  ينبغي أن نكون أمام ش -1
االبتكار هو نتيجة جهد عقلي وفكري, وال يتصور صدوره إال من اشخاص طبيعني. ويف احلاالت اخلاصة 

حق  صاحب"اليت يكون فيها املستفيد من احلماية هو شخص معنوي فال يُطلق عليه تسميُة ُمؤلف إمنا 
 املؤلف".

 .عمًال ما يبتكرط األهلية فوفقًا لتعريف القانون, فاملؤلف هو الشخص الطبيعي الذي أما شر 
العمل عمن ال أهلية له كالببغاء الذي يتقن الرسم. أما انون  ذلك تستبعد احلماية إذا صدراىل دًا انتساو 

  الذي ال مدركات عقلية له يكون املسؤول عنه وليه أو وصيه القانوين.
 

 أمام شخص يتمتع جبنسية إحدى  الدول التالية:أن نكون  -2

  اجلنسية اللبنانية وال يهم مكان إقامته - 
) أو 1881جنسية إحدى البلدان املنضمة إىل معاهدة برن حلماية األعمال االدبية والفنية ( - 

  ) أو املقيمني فيها.1952املعاهدة العاملية حلماية حقوق املؤلف (
إذا كانت غري منضمة إىل املعاهدتني السابقتني وكانت عضوًا يف  جنسية إحدى الدول العربية - 

  جامعة الدول العربية شرط املعاملة باملثل.
منتجي األعمال السمعية والبصرية الذين لديهم مركز رئيسي أو حمل إقامة يف لبنان أو يف إحدى  - 

  الدول املنضمة إىل املعاهدتني السابقتني.
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  ؤّلف أي العمل المبَتكر:ب ـ نطاق التطبيق لجهة الم

 

وجود عنصر االبتكار: أي أن نكون أمام عمل يتضمن املالمح الشخصية والفكرية للمؤلف إثر عملية  -1
عقلية. مبعىن آخر أن العمل املبتكر هو العمل الذي يكون نتاج جمهود ذهين مهما كانت درجته. فإذا مل يكن 

 .رة مثالً فة. كنسخ صو فيه أي دور للعقل إنتفت عنه هذه الص
  

وال يشرتط يف العمل املبتكر أن يكون جديداً بل ميكن أن يكون عمًال مشااً يف النتيجة والوظيفة لعمل 
سابق. وبالتايل فإنه خيتلف بذلك عن االخرتاع. هذا ونشري إىل ان أي عمل مبتكر يستفيد من محاية قانون 

و شكله كالرسم على ورقة صغرية أو كتّيب صغري أو امللكية الفكرية مهما كانت قيمته أو غايته أو أمهيته أ
  منشور. 
 

 أن يكون العمل صادراً يف األماكن اليت حددها القانون: -2

 إذا نشر ألول مرة يف لبنان. - 

إذا نشر ألول مرة يف إحدى الدول املنضمة إىل إحدى معاهديت برن أو املعاهدة العاملية حلماية  - 
 حقوق املؤلف.

رة خارج لبنان وخارج الدول املنضمة إلحدى املعاهدتني املذكورتني شرط أن ينشر إذا نشر ألول م - 
  يوماً من تاريخ نشره يف البلد اآلخر. 30فيها خالل 

 

 أن ال يكون العمل خمالفاً للنظام واآلداب العامة: -3

ا القيم إن غاية القوانني هي يف محاية املصاحل الفردية شرط أن التتعارض مع مصلحة اتمع ال سيم
والقواعد االخالقية اليت أسست عليه. وبالتايل فإن هذه احلماية تزول إذا كنا أمام عمل خيالف املفاهيم 

 واآلداب العامة والقواعد االخالقية. مع اإلشارة إىل أن مفهوم هذه القيم واملفاهيم خيتلف بني بلد وآخر.

  
  الحماية: األعمال التي لم يشملها والتي استثناها القانون من -ج

 

 األعمال اليت مل يشملها القانون باحلماية: -1

 نشرات األخبار اليت تقتصر على ذكر األحداث. - 

 القوانني واملراسيم. - 

 األحكام القضائية. - 

 األفكار. - 

  األعمال الفولكلورية. - 
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 األعمال اليت استثناها القانون من احلماية: -2

ن موافقة املؤلف ودون تعويض. وهذه األعمال املستثناة وهي حاالت جيوز فيها نسخ العمل وتصويره دو 
  معددة على سبيل احلصر وال جيوز التوسع فيها:

االستعمال الشخصي لنسخة واحدة شرط أن يكون العمل قد نشر بشكل  - 
  مشروع وعدم حتقيق ضرر للمؤلف.

تصوير نسخ برامج احلاسب اآليل من قبل املؤسسات الرتبوية واجلامعية  - 
بات العامة اليت ال تتوخى الربح شرط أن يكون حبوزا نسخة واحدة واملكت

 أصلية. 

 استعمال جزء من العمل لنقده أو لدعم وجهة نظر أو لغاية تعليمية. - 

املقاوالت املنشورة يف الصحف واالت لغايات تعليمية صرفة وضمن حدود التعليم مع االشارة  - 
 إىل إسم املؤلف وإسم الناشر.

 ر أو تسجيل عمل مسعي وبصري من قبل وزير الثقافة.تصوي - 

 استعمال العمل يف إجراءات قضائية أو ادارية. - 

 املقتطفات القصرية املستعملة من قبل وسائل اإلعالم. - 

 نشر وسائل اإلعالم صور االعمال اهلندسية والفوتوغرافية الفنية. - 

 عرض أو اداء عمل بشكل علين خالل بعض املناسبات. - 

 عرض األعمال الفنية يف املتاحف واملعارض. - 

  النشر يف كاتالوغات معدة لتسهيل بيع العمل. - 

  
  أنواع األعمال األدبية والفنية (والتي تشمل تأليف الكتب والرسوم): - ثانياً 

  هناك ثالثة أنواع حلظها قانون امللكية الفكرية:
  

 األعمال االدبية والفنية الفردية:  -  أ
  

ديب أو الفين عمًال فردياً إذا قام به  شخص واحد ويكون له مبجرد ابتكاره حق امللكية املطلقة يُعترب العمل اال    
  عليه دون حاجة إىل أية اجراءات شكلية, كمؤلف قصة.

  

  األعمال االدبية والفنية المشتركة:  - ب
  

كاتب ورّسام. ويعترب يُعترب العمل االديب أو الفين عمًال مشرتكاً إذا ساهم يف ابتكاره عدة أشخاص مؤلفني, ك
هؤالء مالكون بالشيوع هلذا العمل املشرتك, فال يستطيع أحدهم ممارسة حقوقه عليه بدون رضى شريكه اآلخر ما مل 
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يكن هناك إتفاق خطي خمالف بينهما. ولكن بإمكان كل منهما ممارسة حقه على اجلزء الذي ساهم فيه مبفرده حبيث 
أخرى شرط أن يكون قابًال للفصل عن العمل املشرتك وأن ال يؤدي االستغالل يستطيع أن يستغله يف أوجه إنتفاع 

  اجلديد إىل االضرار ذا العمل املشرتك.
ويتحدد نصيب كل شريك على قدر مسامهته يف العمل املشرتك. فإن كان ذلك مستحيًال أعتربوا شركاء   

  بالتساوي.
أخريًا نشري إىل أنه سواء يف األعمال الفردية أو األعمال املشرتكة, فإن املبتكر هو دائمًا شخص طبيعي وهو   

الذي ُيضفى عليه صفة املؤلف. أما إذا كان املبتكر أجريًا يف شركة وكان االبتكار حاصًال يف معرض الوظيفة فيعترب 
تتنقل إليه احلقوق املادية جلهة االستغالل والتصرف بالعمل رب العمل " صاحب حق املؤلف" وليس هو " املؤلف", و 

  املبتكر واليت سنأيت على تناوهلا الحقاً.
  

  األعمال االدبية والفنية الجماعية: -ج
  

يُعترب العمل األديب أو الفين  عمًال مجاعيًا عندما يساهم يف ابتكاره جمموعة من األشخاص ال يُعرف مدى  
ل, وذلك بناء على تعليمات دقيقة صادرة عن شخص طبيعي أو معنوي وحتت إشرافه مسامهة كل منهم يف العم

  ورقابته, مثل حالة املوسوعة أو فيلم الرسوم املتحركة. 
    

  حقوق المؤّلف (الكّتاب والرّسامين): - ثالثاً 
مبجرد ابتكاره  منح قانون محاية امللكية االدبية والفنية للمؤّلف (الرسام والكاتب) ملكية مطلقة على عمله  

ودون حاجة ألية اجراءات شكلية. وطريقة ممارسة هذه امللكية ختتلف بإختالف أنواع احلقوق اليت يتمتع املبتكر ا 
  جتاه عمله.

وهذا  احلقوق: حقوق مادية وحقوق معنويةأن املؤلف يتمتع بنوعني من  75/99فقد نص القانون رقم   
  هو إنتاج عقلي. التقسيم يراعي أن االنتاج الذي حيميه

  

  حقوق المؤلف المادية:  -أ
  

ونقصد ا حق الكاتب والرسام يف استغالل عمله املبتكر واالنتفاع به. ( سواء الرسام أو الكاتب) فله وحده   
احلق يف أن حيدد وسائل وصور هذا اإلستغالل دون استثناء من نسخ وطبع وتصوير وترمجة وتعديل وبيع وتوزيع 

نقل العمل إىل اجلمهور (فالنقل والطبع الورقي ال يشمل الطبع االلكرتوين واستخدام الرسم لكتاب وتأجري وطريقة 
  خمصص للصغار ال يشمل كتب الكبار أو االعالن).

واملشرتع اللبناين مل يكتِف مبنح الرسام أو الكاتب احلق يف حتديد صور وطريقة اإلستغالل وإمنا أيضًا حرص    
(الرّسام والكاتب) يف كيفية ممارسة هذا االستغالل واالنتفاع مببتكره بأن أوجب أن تتضمن  على محاية هذا املؤلف

العقود اليت يربمها مع الغري بنودًا معينة وشكًال معيناً. فنالحظ أن املشرتع أوجب أن تكون كافة العقود خطية حتت 
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الدقيق احلقوق الذي نقلها الرسام والكاتب  طائلة البطالن, فنحن إذًا أمام عقد شكلي. وفرض أن تُذكر بالتفصيل 
إىل الغري حبيث ال يكفي وضع العبارة الشائعة " كافة طرق االستعمال" فهذه العبارة غري صحيحة وغري قانونية. كما 
جيب حتديد النطاق املكاين للعقد أي النطاق اجلغرايف لالستغالل باالضافة إىل النطاق الزماين أي مدة العقد. فإن مل 

سنوات. وأخرياً جيب أن ينص العقد على مشاركة املؤلف بنسبة مئوية  10يُتفق على مدة إعترب القانون أن املدة هي 
من االيرادات, وبالتايل ال يصح إعطاء املؤلف مبلغًا مقطوعاً, إّال إذا كان العقد ال يرتتب عليه حصول إيرادات,  

  نكون أمام مبلغ مقطوع.كرّسام باع لوحته إىل أحد الناس ليقتنيها فهنا 
  

  حقوق المؤلف المعنوية: -ب
  

احلق املعنوي هو حق يتصل بشخصية املؤلف ألنه يتعلق باالعرتاف بسلطة الرّسام والكاتب على املؤلف    
املبتكر بوصفه من منتوجات فكره وعقله. فهذا احلق يفرض على اآلخرين إحرتام النزعة الذاتية للرسام أو الكاتب اليت 

  ا كل عمل أديب. يصطبغ
من هذا املنطلق حدد قانون محاية امللكية األدبية والفنية مظاهر ممارسة هذا احلق: فللمؤلف وحده احلق يف   

اختاذ القرار يف اشهار ونشر عمله أم ال, وله احلق أن يرتاجع عن عقود االستغالل اليت أبرمها إذا كان ذلك الرتاجع 
  عته لتغيري يف معتقداته: كرسام أو كاتب اشرتاكي أصبح رأمسالياً.ضرورياً للمحافظة على شخصيته ومس

  واحلق املعنوي على خالف احلق املادي ال ميكن التصرف به.
  
  أثر ايداع العمل المبتكر في وزارة االقتصاد والتجارة على حق المؤلف: -ج

  

بتكار دون حاجة إىل أجراءات نص قانون محاية امللكية الفكرية أن حق املبتكر على عمله ينشأ مبجرد اال  
شكلية. أما اإليداع يف وزارة االقتصاد والتجارة فغايته هو إلنشاء قرينة على امللكية محاية للمؤلف الرّسام أو الكاتب 

  من ادعاء شخص ثالث مللكيته هلذا العمل. على أن هذه القرينة ليست مطلقة وميكن دحضها جبميع طرق االثبات.
  
  لتي يمنحها القانون لحق المؤلف:مدة الحماية ا -د

  

أن مدة احلماية اليت مينحها القانون للعمل املبتكر ليست نفسها بالنسبة للحقوق املادية واحلقوق املعنوية.   
فبالنسبة للحقوق املعنوية فاحلماية أبدية ويستفيد منها الورثة الذين هلم أن مينعوا أي تشويه يصيب ابتكار مورثهم بعد 

  وفاته.
سنة على وفاة املبتكر, وعندئٍذ يصبح العمل ماًال  50ا احلقوق املادية فإن احلماية تزول بعد إنقضاء أم  

  مباحاً للجميع.
  
  
  



 8

  جمعيات وشركات إدارة الحقوق الجماعية: - رابعاً 
  

أنه جيوز للمؤلفني مبا فيهم (الرّسامني والكّتاب) أن يوكلوا أمر إدارة حقوقهم  75/99نص القانون رقم   
وجباية التعويضات املتوجبة هلم كلها أو بعضها إىل مجعيات وشركات مدنية تؤلف بينهم. باالضافة إىل  محاية حقوق 
املؤلفني االعضاء فيها من خالل حتصيل العائدات وااليرادات الناجتة عن عقود االستغالل اليت يربموا مع الغري.كما 

غش الذي قد يتعرض هلا إبتكارهم. وهذه املؤسسة قد تتخذ إما شكل دف إىل محاية حقوقهم من أعمال التقليد وال
  مجعية وإما شكل شركة مدنية, وهي ختضع لرقابة وزارة الثقافة والتعليم العايل.

  

اليت تم حبقوق املؤلفني يف قطاع الغناء والتلحني,  SACEMويف لبنان توجد شركة معروفة هي شركة   
وتوزيع التعويضات, ومتابعة االجراءات االدارية والقضائية وإجراء احملاسبة مع الغري ويتمثل دورها يف تنظيم العقود 

  مستعمل األعمال.
  

  أما الغاية من إقامة هذه اجلمعيات والشركات فتتمثل يف حتقيق منفعتني: منفعة اقتصادية ومنفعة نفسية:  
ملالية من سلوك االجراءات القضائية حلماية أما املنفعة االقتصادية فألن املبتكر قد ال تسمح له مقدراته ا -   

  حقوقه سيما إذا كان قيمة مؤلفه ال تتناسب مع النفقات والرسوم وأتعاب احملامني اليت سترتتب على الدعوى.
أما املنفعة النفسية فإن إجراء هذا التفويض واناطة االدارة إىل شخص ثالث خيفف من كاهل الرّسام أو  -   

  ئه امللقاة على عاتقه.الكاتب خيفف من أعبا
  
  

  االجراءات التحفظية والعقوبات: - خامساً 
  نص املشرتع اللبناين على وسائل متعددة حلماية امللكية الفكرية وهي التالية:  

وسائل استباقية تهدف إلى منع وقوع االعتداء : فإذا خشي الرّسام أو الكاتب على اعتداء وشيك على   - أ
لقضاء (قاضي األمور المستعجلة رئيس محكمة البداية ـ النيابة العامة) ابتكاره فيكون له اللجوء إلى ا

 مثًال: رسام علم مسبقاً أن لوحة له سُتستخدم في مشروع دعائي فله أن يمنع ذلك قبل حصوله.

 5سنوات وبجزاء نقدي من  3عقوبات جزائية عند حصول الغش والتقليد: وهي تتراوح من شهر إلى   - ب
 ل.ل أو بإحدى هاتين العقوبتين.مليون  50ماليين إلى 

 اقفال المكان أو المؤسسة التي ارتكبت مخالفة لحقوق المؤلف لمدة تتراوح بين أسبوع وشهر واحد.  - ت

 نشر الحكم في جريدتين محليتين وفي الجريدة أو المجلة التي ارتكبت الفعل.  - ث

 الحكم بتعويض عن العطل والضرر المادي الذي أصاب المؤلف.  - ج

  
  
 



 9

  في الختام:
أن قانون محاية امللكية الفكرية فيه ضمانة حلقوق مجيع املؤلفني مهما كانت طبيعة مؤلفام. ولكن فعالية هذه 

  الضمانة تتوقف على األمور التالية:
  ـ إملام مجيع املؤلفني واملبتكرين حبقوقهم.

 - مع الغريا حسن صياغة العقود اليت يربمو.  
  القضاء.ـ فرض احرتام هذا القانون من خالل 

فإن الضمانة اليت تبقى جمرد نصوص على ورق دون تفعيل فهي والعدم سواء. ونرجو أن نكون قد سامهنا باحلد 
  األدىن من هذا اهلدف.

  
  
  


