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  ملخص
ھ�ور، وإنم�ا    استنساخ المصنفات المحمیة لیست حق�ا یمنح�ھ الم�شرع الفرن�سي للجم            

ھو استثناء على السلطات التي یمنحھا الحق االستئثاري للمؤلف في استغالل مصنفھ 
اقتصادیا، وأن ممارس�ة ھ�ذا االس�تثناء بالح�صول عل�ى ن�سخة م�ن الم�صنفات ی�رتھن           

 تقن�ین الملكی�ة   م�ن ) ٥/٢-١٢٢.L(مشروعیتھ بمراع�اة ض�وابط ن�صت علیھ�ا الم�ادة       
 ع��دم وض��وح   أم��ام -ھا خالف��ا فقھی��ا وق��ضائیا   الفكری��ة الفرن��سي، والت��ي ث��ار ب��شأن    

 ال�شروط الواج�ب توافرھ�ا لتطبی�ق االس�تثناء مح�ل       ب�شان تحدی�د  -النصوص التشریعیة 
ومن خالل الدراسة، ذلك الوضوح الذي یتوخاه القانون الجنائي في التجریم والعقاب، 

 دراس��تنا التحلیلی��ة فإنن��ا ن��ضع ام��ام الم��شرع الفرن��سي ض��وابط الح��صول عل��ى ن��سخة 
خاصة من المصنفات في نطاقھا الصحیح، والتي یترتب عل�ى ع�دم مراعاتھ�ا ال�دخول      

  .في دائرة المسؤولیة الجنائیة عن جریمة تقلید عمدیة للمصنفات الذھنیة
ح��ق -الملكی��ة الفكری��ة -الم��شروعیة الجنائی��ة -الق��انون الجن��ائي : الكلم��ات المفتاحی��ة 

  استنساخ المصنفات-المؤلف
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Abstract  

Reproduction of protected works is not a right granted by the 
French legislator to the public, but rather an exception to the 
powers granted by the author's exclusive right to leverage his 
work economically. The exercise of this exception by obtaining a 
version of the works is subject to its legality by observing the 
controls stipulated in article (L.٢ / ٥-١٢٢) from the codification of 
French intellectual property, on which there was a dispute of 
jurisprudence- In the course of our analytical study, we put 
before the French legislator the controls of obtaining a special 
copy of the works in the scope of the study. Which is due to non-
observance of the criminal liability department for the crime of 
imitating intellectual works. 
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  مقدمة

شكاالتها سة  ل   :همية 

ال یخفى على أحد ما یمثلھ المقابل المادي الذي یجنیھ مؤلف المصنفات الذھنیة لقاء 
ثم��رة إبداع��ھ الفك��ري ف��ي إنت��اج ھ��ذه الم��صنفات م��ن أھمی��ة بالغ��ة؛ وذل��ك لح��ثھم ف��ي   

 تقن�ین الملكی�ة الفكری�ة الفرن�سي     االستمرار نحو مزیٍد م�ن ذل�ك اإلنت�اج؛ ل�ذلك ح�رص         
التأكید على الطابع االس�تئثاري للح�ق الم�الي للمؤل�ف ف�ي اس�تغالل م�صنفھ ب�أي               على  

المؤل��ف یتمت��ع عل��ى   " ب��أن )  .١١١/١L( عن��دما ن��ص ف��ي الم��ادة    ،١وس��یلة كان��ت 
-االستنساخ من أجل ھذا فإن  ،" یحتج بھ في مواجھة الكافة٢مصنفھ بحق استئثاري

یخضع لوجوب الح�صول عل�ى   -الذھنيباعتباره أحد اشكال االستغالل المالي للمصنف      
  .موافقة مؤلف المصنف

 الحق االستئثاري للمؤلف ی�صطدم م�ع الم�صلحة العام�ة للمجتم�ع، المتمثل�ة             وبما أن 
في استفادة أفراده من ھذه المصنفات؛ ذلك أن انتاجھ�ا م�ن قب�ل مؤلفیھ�ا اعتم�د عل�ى             

نھ؛ ل�ذلك ك�ان ال ب�د      الثروة الثقافیة للمجتمع التي مصدرھا ابداعات من سبقھ من اقرا         
بم��صالح المؤل��ف المادی��ة لتحقی��ق م��صلحة اف��راد  -وف��ق ض��وابط معین��ة-الت��ضحیةم��ن 

الم�ادة  المجتمع من االستفادة من المصنف الذھني ألغراض خاصة، وھذا ما تضمنتھ     
)L.ناس�خ الم�صنف م�ن    اعفت حینما من تقنین الملكیة الفكریة الفرنسي ) ٥/٢-١٢٢ 

إذنھ، بشأن ال�سماح ل�ھ بالح�صول عل�ى ن�سخة م�ن م�صنفھ            اللجوء إلى المؤلف طالًبا     
  . عن طریق استنساخھالمحمي

 استنساخ المصنفات المحمیة لیس حقا یمنحھ المشرع للجمھور، وإنما ھو       وإذا كان 
استثناء على السلطات الت�ي یمنحھ�ا الح�ق االس�تئثاري للمؤل�ف ف�ي اس�تغالل م�صنفھ                   

ھ بمراع��اة ض��وابط ن��صت علیھ��ا الم��ادة   اقت��صادیا، ف��إن ھ��ذا االس��تثناء ی��رتھن تطبیق��  
)L.تقن���ین الملكی���ة الفكری���ة الفرن���سي؛ حت���ى یبق���ى الم���ستفید م���ن   م���ن) ٥/٢-١٢٢ 

 فإن استنساخ المصنف ق�د  المصنف في نطاق المشروعیة الجنائیة، وعلى عكس ذلك  
  . یشكل تقلیدا عمدیا معاقب علیھ إذا خرج عن نطاق ھذه الضوابط

 عدم وض�وح تقن�ین الملكی�ة    أمام-خالفا فقھیا وقضائیا ثار بشأنھما ھذه الضوابط قد    
 الشروط الواجب توافرھا لتطبیق االستثناء مح�ل الدراس�ة، ذل�ك            من-الفكریة الفرنسي 

ومنشأ ھ�ذا الخ�الف ھ�ي       . الوضوح الذي یتوخاه القانون الجنائي في التجریم والعقاب       
تي یمكن اجمال مح�اور  الزاویة التي نظر الفقھ والقضاء منھا تجاه ھذه الضوابط، وال    

                                                           

دراس��ة (م��صطفى أحم��د أب��و عم��رو، المقاب��ل الم��الي للن��سخة الخاص��ة م��ن الم��صنفات المحمی��ة  . د١ 
م���روة محم���د ال���سید عب���د الغن���ي،    . ٧، ص٢٠١٦، دار الجامع���ة الجدی���دة، اإلس���كندریة،  )مقارن���ة

دراس�ة مقارن�ة ف�ي الق�انون     (على ح�ق المؤل�ف ف�ي المج�الین الع�ادي والرقم�ي           االستثناءات الواردة   
 . وما بعدھا٩، ص٢٠١٣جامعة اإلسكندریة، -، رسالة دكتوراه)المصري والقانون األمریكي

 الحق االستئثاري للمؤلف یمنحھ سلطات أدبی�ة او معنوی�ة متمثل�ة ف�ي ن�سبة م�صنفھ الی�ھ واتاح�ة               ٢
من التداول، وفي الدفاع عن م�صنفھ م�ن االعت�داء علی�ھ، كم�ا یمنح�ھ       للجمھور، وفي تعدیل وسحبھ  

 . مباشرة او بالسماح للغیر باستغاللھ-كما یشاء-سلطات مادیة متمثلة في استغالل مصنفھ اقتصادیا
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: عل�ى النح�و االت�ي   -والتي تمثل إشكالیة ھذه الدراسة-ھذا الخالف على شكل تساؤالت   
-   

 من ھو المستفید من استثناء النسخة الخاصة؟ -
 ھل یلزم مشروعیة أصل المصنف الذي تأخذ عن نسخة خاصة؟-
  

  :منھج الدراسة وخطتھا
  

 اآلراء الفقھیة واالجتھادات القضائیة    الدراسة التحلیلیة ھي خیر منھج للتعرف على      
الفرنسیة لإلجابة ع�ن االس�ئلة الت�ي تثیرھ�ا ھ�ذه الدراس�ة عالج�ا ألوج�ھ الق�صور ف�ي                   

فكرة النسخة الخاصة للمصنفات ت�رتبط بالعدی�د م�ن    الموضوع محل الدراسة؛ ذلك أن      
الجوانب منھ�ا م�ا یخ�ص األش�خاص المعنی�ین بھ�ا، االم�ر ال�ذي یق�ضي تحدی�د مفھ�وم                

م���ستفید م���ن الن���سخة الخاص���ة م���ن الم���صنفات المحمی���ة؛ إذ م���ن أجل���ھ تق���رر ھ���ذا  ال
، وال تكتم��ل اإلحاط��ة  )ش��رعیة ص��فة الق��ائم باالستن��ساخ   : المبح��ث األول(االس��تثناء 

َم�صدر الن�سخة الخاص�ة ال�ذي ت�م االعتم�اد علی�ھ             بنطاق النسخة الخاصة بدون تحدید      
ش��رعیة عملی��ة  : لث��انيالمبح��ث ا(ف��ي الح��صول عل��ى ن��سخة م��ن الم��صنف ال��ذھني      

  ) االستنساخ
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  املبحث االول

  شرعية صفة القائم بعملية االستنساخ

م���ن تقن���ین الملكی���ة الفكری���ة   ) ٢-٥-١٢٢.L(ح���دد الم���شرع الفرن���سي ف���ي الم���ادة    
ال "عن��دما ن��ص عل��ى أن��ھ " الناس��خ"الفرن��سي، الم��ستفید م��ن اس��تثناء الن��سخة بلف��ظ 

ساخ ال�ذي یك�ون لالس�تعمال الخ�اص     أن یمن�ع االستن�  -متى نشر مصنفھ -یجوز للمؤلف 
الفق�ھ والق�ضاء،    تارك�ا ھ�ذه المھم�ة إل�ى         ،   مفھ�وم الناس�خ    إال أنھ لم یبین   ؛  ..."للناسخ

والتي  تبدو علیھما من الصعوبة بمكان خاصة حینم�ا یج�رى إنج�از الن�سخة الخاص�ة          
من قبل العدید من األشخاص، لذلك ذھب بعض الفقھ إلى أن مفھوم الناسخ لی�ست ل�ھ    

بوص�فھ  ، إال أنن�ا ن�رى أن�ھ م�ن االھمی�ة تحدی�ده        ١فائدة سوى الناحیة النظریة فقط    من  
 لإلف�ادة م�ن اس�تثناء   الستبیان م�دى م�شروعیة عمل�ھ ف�ي إنج�از الن�سخة             شرطا الزما   

  . النسخة الخاصة من المصنفات
وفي سبیل تحدید مفھوم ناس�خ الم�صنف فق�د اختل�ف الفق�ھ والق�ضاء ف�ي ذل�ك ح�سب                      

فمنھم من ذھب إلى أن المستفید من        االطالل منھا على فكرة الناسخ،       الزاویة التي تم  
لالستفادة م�ن االس�تثناء،     )) أوال(الناسخ المادي ((ینبغي علیھ إعدادھا بنفسھ     النسخة  

ومنھم من ذھب إلى أن مفھوم الناسخ ینطبق على ك�ل م�ن یح�وز وس�ائل االستن�ساخ              
النتف�اع منھ�ا ف�ي الح�صول عل�ى        الخاصة بإعداد النسخة وال�ذي یمك�ن الجمھ�ور م�ن ا           

وذھب فریقا ثالثا إلى أن صفة الناسخ )) ثانیا(الناسخ التجاري((نسخة من المصنفات 
تنطبق على ال�شخص ال�ذي ص�در عن�ھ ق�رار االستن�ساخ بع�د اختی�ار الم�صنف الم�راد               

  : ٢))ثالثا(الناسخ الذھني(استنساخھ 

لما: ال  :لمفه 

ال�شخص  "وما مادیا لتعریف الناسخ، فعرفھ بأن�ھ ذل�ك          تبنى بعض الفقھ الفرنسي مفھ    
الذي یقوم بعمل نسخة المصنف بنفسھ، ال ذلك الشخص الذي یتخ�ذ ق�رار االستن�ساخ                

بحیث یدخل في ھذا المفھ�وم األجی�ر        ،  ٣"أو یتخیر محتوى المصنف المراد استنساخھ     
نج�از ن�سخة   الذي یعمل في متجر االستنساخ والق�ائم عل�ى إدارة وس�یلة االستن�ساخ إل          

الم��صنف لح��ساب زب��ائن المتج��ر ط��البي االستن��ساخ ال��ذین یقوم��ون باختی��ار محت��وى   
المصنف المراد استنساخھ، والذین ال یكتسبون صفة الناس�خ ب�سبب أنھ�م ال یقوم�ون            

 ال�شخص المعن�وي   - لل�سبب نف�سھ   –بإنجاز النسخة الخاصة بأنفسھم، كما ال یكت�سب         

                                                           

 .١١مروة محمد السید عبد الغني، مرجع سبق ذكره، ص . د:  راجع بھذا الشأن١
٢  FRANCON (A), Observations sous Tribunal Commercial Paris, 

٢٠ oct ١٩٨٠, Rev, Trim, dr, Com, N١٩٨١ ,٤ ٠, p ٧٥٢ et suite. 
، ١٩٩٧عبد الحفیظ بلقاضي، مفھوم حق المؤل�ف وح�دود حمایت�ھ جنائی�ا، دار األم�ان، الرب�اط،                    . ود

 .٣٣٣ص 
 .٧٣ة، صأشرف جابر سید، نحو مفھوم حدیث للنسخة الخاصة، دار النھضة العربیة، القاھر.   د٣
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 محكم��ة ال��نقض الفرن��سیة ف��ي الق��ضیة   ص��فة الناس��خ؛ وح��سب ھ��ذا المفھ��وم حكم��ت  
 مرھون  (٥-١٢٢.L)تطبیق المادة   " بأن  ،  Rannou-graphie١ المعروفة باسم 

بقیام الناسخ بإعداد النسخة بذات یده، ولما ل�م یت�وافر ذل�ك ف�ي إنج�از الن�سخة؛ ل�ذلك                 
كان من الجائز إدانة ص�احب المتج�ر ال�ذي ق�ام بتكلی�ف م�ن زب�ائن المتج�ر باستن�ساخ            

  ". المصنفات المشمولة بالحمایة دونما استئذان من مؤلفیھاعدد من 
یؤدي إلى تقل�یص تطبی�ق اس�تثناء الن�سخة         المفھوم المادي للناسخ    ونرى أن تطبیق    

الخاصة إلى أبعد الحدود، كما أنھ یف�ضي إل�ى نت�ائج ال یقبلھ�ا المنط�ق الق�انوني ال�ذي                
 م�ن م�صنفات، تل�ك    یقضي بضرورة وجود صلة حقیقی�ة ب�ین الناس�خ، وم�ا استن�سخھ        

فیھا إرادة اس�تعمال الن�سخة اس�تعماال خاص�ا وأن تحدی�د        الصلة التي ینبغي ان تتوافر      
 -حیث ال یت�صور أن یك�ون أجی�ر المتج�ر    مضمون عملیة االستنساخ تتم وفق حاجتھ،       

 ھو الناسخ الذي - یقتصر على إدارة وسیلة االستنساخ   -والذي یقوم بعمل مادي بحت    
  .٢من تقنین الملكیة الفكریة الفرنسي) ٥/٢-١٢٢.L(ادة قصده المشرع في الم

لتجا: ثانيا   لمفه 

متج�ر االستن�ساخ باعتب�ار أن�ھ       "ذھبت محكمة النقض الفرن�سیة إل�ى أن الناس�خ ھ�و             
یھیمن على عملیة استنساخ المصنفات التي تتم بواسطة زبائنھ، وإن المتج�ر ی�ستغل         

، "بوض��عھا تح��ت ت��صرفھم-ی��ة او قانونی��ة الح��ائز لھ��ا حی��ازة ماد-أدوات االستن��ساخ 
ضامنا لھم حسن إج�راء عملی�ة االستن�ساخ وت�شغیل وس�ائل االستن�ساخ تح�ت رقابت�ھ                 
وتوجیھاتھ وإدارتھ، بعد تق�دیم ك�ل م�ا ھ�و الزم ف�ي عمیل�ة انت�اج ن�سخ م�ن م�صنفات                   

 ح�سب  –تطبی�ق اس�تثناء الن�سخة الخاص�ة      ویترتب على األخذ بھذا المعیار أن       الغیر،  
 ی��ستلزم وح��دة ش��خص الناس��خ لن��سخة الم��صنف     -محكم��ة ال��نقض الفرن��سیة  توج��ھ 

والمستخدم لھذه النسخة، وبالتالي فمن�ذ اللحظ�ة الت�ي یختل�ف فیھ�ا ھ�ذا ال�شخص ف�ال              
 ب���ھ محكم���ة  وھ���ذا م���ا ق���ضت ی���ستفید م���ن اس���تثناء الن���سخة الخاص���ة للم���صنفات،    

Clermond-Ferrand الم�صنف   تطبیقا للمفھوم التج�اري ب�أن ناس�خ       ٣ االبتدائیة
م��ن ی��ضع تح��ت ت��صرف عمالئ��ھ وس��ائل استن��ساخ الم��صنفات، إال أن متج��ر         "ھ��و 

                                                           

١ Cassation, ١ére  Civil , ٧ mars ١٩٨٤, Revue Internationale du Droit 
ďauteur  ٣/١٩٨٤, p ١٥١. 

Cass ١ére Civ., ٧ mars ١٩٨٤. RIDA ٣/١٩٨٤, p١٥١; JCP ed G. ١٩٨٥, ǁ, 
٢٠٣٥١. Note Plasisant; RTD com ., ١٩٨٤, obs Françon.  

 .٧٤  أشرف جابر سید، مرجع سبق ذكره، ص ٢
٣  - T.G.I Clermond-Ferrand, ٢٧ octbre ١٩٩٩, Ministere public, c. DB, 

Iris novembre ١٩٩٩, vol V, n٠ 10. 
 -Tribunal correctionnel Valence, ٢ juillet ١٩٩٩, Com. Electr, Oct 
١٩٩٩, comm N٥ ٠, expertises avril ١٩٩٩, Revue    Internationale du 

Droit ďauteur, janvier ٢٠٠٠, p٣٤٨. 
-Tribunal de Grande Instance Clermond– Ferrand, ٢٧ octobre ١٩٩٩,   
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المنصوص علیھ�ا ف�ي     " االستنساخ ال یستطیع االستفادة من استثناء النسخة الخاصة       
  . ألن النسخة ال تتم الستعمالھ الخاص، بل الستعمال زبائنھ)٥/٢-١٢٢.L( المادة 

ئل االستن��ساخ ول��یس مال��ك ھ��ذه    وم��ن المنطق��ي أن یك��ون الناس��خ ھ��و ح��ائز وس��ا      
الوسائل بسبب أنھ قد یقوم بتأجیر ھذه الوسائل ألحد متاجر االستنساخ، وبالتالي ف�ال              

، كم�ا أن   یكون مسؤوال عما یقوم بھ الحائز الم�ستأجر م�ن استن�ساخ لم�صنفات الغی�ر               
 ، ال یستفید من استثناء النسخة-طبقا للمفھوم التجاري-األجیر لدى متجر االستنساخ 

الخاصة للمصنفات؛ ذلك أنھ مجرد تابع لحائز او مالك المتجر ینفذ أوام�ره وتعلیمات�ھ               
  .عندما یقوم بأعمال مادیة محضة في سبیل إنجاز نسخة المصنف الذھني

هني: ثالثا ل   :لمفه 

ال��شخص الطبیع��ي ال��ذي یتخ��ذ ق��رار استن��ساخ " ھ��و -ح��سب المفھ��وم ال��ذھني-الناس�خ 
ویرصدھا لالس�تعمال الخ�اص     لمصنف المراد استنساخھ،    بعد تخیر محتوى ا   المصنف  

 وتطبیق��ا لھ��ذا المعی��ار ق��ضت .  ١"ب��ھ س��واء ق��ام بإنجازھ��ا بنف��سھ او بوس��اطة غی��ره   
المرك��ز ال��وطني   (.C.N.Rف��ي الق��ضیة المعروف��ة باس��م    محكم��ة ب��اریس االبتدائی��ة  

یج��ب االعت��راف ب��صفة الناس��خ لم��ن یق��وم باختی��ار محت��وى     " بأن��ھ ٢)للبح��ث العلم��ي 
، مما یعني أن المحكمة اعتبرت أن الناسخ ھو الشخص         ٣"المصنف محل االستنساخ    

الذي یتولى اختیار مضمون النسخة على ضوء االستخدام الذي یقوم بتحدیده بنفسھ،         
  ". التي تولت اعداد النسخة لھCNRSولیس 

ن وب��ی) الم��ستفید(ویتمی��ز ھ��ذا المفھ��وم بكون��ھ یمی��ز ب��ین الناس��خ ب��المفھوم الق��انوني  
الناسخ المادي المحض، ذل�ك أن الناس�خ ال�ذي ی�ستفید م�ن اس�تثناء الن�سخة الخاص�ة                     
ھو من ی�ستعمل الن�سخة اس�تعماال خاص�ا، وال�ذي ال ی�شترط فی�ھ أن یك�ون ھ�و الق�ائم                       
فعلی��ا بعملی��ة االستن��ساخ، وإنم��ا ن��رى ل��زوم ان ی��تم االستن��ساخ وفق��ا لرغبات��ھ وتح��ت  

ال���ذي یف���صل ب���ین م���صطلح الناس���خ  ٤فق���ھاش���رافھ وتوجیھات���ھ، م���ع تأیی���دنا ل���رأي ال 
والم���ستفید؛ خاص���ة اذا تع���ذر اتح���اد الوص���فین ف���ي ذات ال���شخص؛ إذ أن الن���صوص  
الناظم��ة للن��سخة الخاص��ة ل��م ت��شترط ال��تالزم ال��دائم ب��ین ص��فتي الناس��خ والم��ستفید،    

                                                           

عب��د الھ��ادي ف��وزي العوض��ي، النظ��ام الق��انوني للن��سخة الخاص��ة م��ن الم��صنفات المحمی��ة، دار  . د١ 
محمد عب�د الفت�اح عم�ار، القی�ود ال�واردة عل�ى        . ود. ٨٢،٨٣، ص ٢٠٠٧النھضة العربیة، القاھرة،    

 .٢٢٤، ص٢٠١٥الحق المالي للمؤلف، دار الجامعة الجدیدة، اإلسكندریة، 
 وھي مؤسسة عام�ة للبح�ث العلم�ي كان�ت تت�ولى استن�ساخ الم�صنفات المحمی�ة قانون�ا، ث�م تق�وم             ٢

 .بتسلیمھا للباحثین لدیھا لالستفادة منھا في عملھم
  ٣ Tribunal de Grande Instance Paris, ٣eme  Ch, ٢٨ janvier ١٩٧٤: 

Dalloz. ٣٣٧ ,١٩٧٤, note  Desbois ( H ), Juris Classeur Périodique 
١٩٧٥, ІІ, ١٨١٦٣, note Françon (A).  

 .٧٩عبد الھادي فوزي العوضي، مرجع سبق ذكره، ص. د:  راجع في ھذا٤
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 ال�ذي أخ�ذ بالمعی�ار ال�ذھني للناس�خ، كون�ھ یتف�ق وحقیق�ة                 ١نؤید الفق�ھ  وبالنتیجة فإننا   
كما أنھ ال یقیم وزنا لطریقة االستنساخ أو المك�ان ال�ذي ت�م فی�ھ انج�از ن�سخة       الواقع،  

من ال�ذي ی�ستعمل الن�سخة الخاص�ة، ول�یس م�ن یق�وم          المصنف؛ لكون أن الناسخ ھو      
  .، األمر الذي یجعل االستثناء في نطاقھ القانوني الصحیحبإنجازھا

                                                           

ود عب�د الھ�ادي ف�وزي العوض�ي، مرج�ع      . ٣٣٣عبد الحفیظ بلقاض�ي، مرج�ع س�بق ذك�ره، ص    .  د ١
محمد عبد الفتاح . ود. ٧٨أشرف جابر سید، مرجع سبق ذكره، ص       . ود. ٧٢،٧٣ه، ص   سبق ذكر 

 .٢٢٤عمار، مرجع سبق ذكره، 
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  املبحث الثاني

  شرعية عميلة االستنساخ

الم�شرع  تنساخ المصنفات الذھنیة لیس لھ�ا أي اعتب�ار ف�ي نظ�ر        لما كانت وسائل اس   
عل��ى  -م��ن تقن��ین الملكی��ة الفكری��ة الفرن��سي  ) ٣-١٢٢.L( ف��ي الم��ادة -والت��ي وردت

الطریق�ة الت�ي یج�ري  بھ�ا استن�ساخ الم�صنف ال               ف�إن    - ١سبیل المثال ول�یس الح�صر     
 فی��ستوى أن ت��أثیر لھ��ا عل��ى اس��تفادة ناس��خ الم��صنف م��ن اس��تثناء الن��سخة الخاص��ة، 

؛ ٢أم بوسائل رقمیة  ) یدویة او میكانیكیة  (یكون استنساخ المصنف تم بطریقة تقلیدیة       
 ف��ي -أم��ام خل��و تقن��ین الملكی��ة الفكری��ة الفرن��سي   - الفق��ھ والق��ضاء الفرن��سیان  اال أن

استلزام مشروعیة إتاحة المصنف الذھني للجمھور الذي تؤخذ عنھ الن�سخة الخاص�ة     
في عدم تطلب مشروعیة أصل     لك إلى رأیین یذھب أولھما    من قبل صاحب الحق في ذ     

تطل�ب  ، بینم�ا ی�ذھب ال�راي اآلخ�ر إل�ى      )أوال(المصنف المأخوذة عنھ النسخة الخاصة   
  :على النحو اآلتي) ثانیا(مشروعیة أصل المصنف 

  : للجمھور تطلب مشروعیة إتاحة المصنف المأخوذة عنھ النسخة الخاصةعدم-أوًال
عدم تطلب مشروعیة إتاح�ة الم�صنف الم�أخوذة     إلى   ٣ الفرنسي ذھب جانب من الفقھ   

عنھ النسخة الخاصة إلى الجمھور، استنادا إلى خلو النصوص التشریعیة من اشتراط 
ذلك، األمر الذي یؤكد عدم استلزام أن یكون المصنف الم�أخوذ عن�ھ الن�سخة الخاص�ة      

ش�رًطا ل�م یتطلب�ھ    ة  م�ن غی�ر المقب�ول إض�اف    قد أتاحھ المؤلف للجمھ�ور برض�اه، وأن�ھ    
 خاصة إذا اخذنا بعین االعتبار إمكانیة مالحق�ة المخ�الف جنائی�ا، االم�ر ال�ذي        القانون،

مع السیاسة التشریعیة الت�ي تق�ضي        على الحریات الشخصیة لتعارضھ      یشكل اعتداء   
 ، ھ�ذا م��ن ناحی�ة، وم�ن ناحی��ة ثانی�ة ف�إن ف��ي     " ال جریم�ة وال عقوب��ة إال ب�نص  "بأن�ھ  

إتاح�ة الم�صنف للجمھ�ور ب�صورة م�شروعة ت�ضیق نط�اق اس�تثناء         تطلب م�شروعیة   
النسخة الخاصة، االمر الذي یترتب علیة بدایة النھایة لالستنساخ الخاص للم�صنفات       

القضاء الفرن�سي   أن -من ناحیة ثالثة -كما ذھب أصحاب ھذا الرأي، یضاف الى ذلك         
مر ال یتعلق بتحدید مصدر اعتّد بمعیار االستخدام ولیس بمعیار المصدر، بمعنى أن األ

النسخة بقدر ما یتعل�ق األم�ر بتحدی�د طبیع�ة اس�تخدام الناس�خ للن�سخة؛ حینم�ا اض�فى                     
ص��فة الم��شروعیة عل��ى عملی��ة استن��ساخ الم��صنف إذا ك��ان الھ��دف من��ھ االس��تخدام      

، الخاص ولیس الجماعي، أی�ا ك�ان م�صدر تل�ك الم�صنفات م�شروعا أو غی�ر م�شروع           

                                                           

 .٢٥٢، ١٧٩محمد عبد الفتاح عمار، مرجع سبق ذكره، ص . د:  راجع في ھذا ١
تل��ك الن�سخة الت�ي ت�تم ع��ن طری�ق االستن�ساخ لم��صنف      " یمك�ن تعری��ف الن�سخة الرقمی�ة بانھ�ا      ٢  

زینھا رقمیا على جھاز الحاسب االلكتروني لشخص الناسخ، او االحتف�اظ بھ�ا ف�ي ق�رص               محمي وتخ 
محم��د عب��د الفت��اح عم��ار، مرج��ع س��بق ذك��ره،    . راج��ع ح��ول ھ��ذا التعری��ف د (او أس��طوانة مدمج��ة 

 ).٢٤٣ص
٣ De OLIVEIRA (A.F), La copie privée numérique– cadre légal et 

persepectives en droit europeen et brésilien ٢٠٠٥, p٢٤. 
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الق�انون ق�د   طالم�ا أن  در المصنف ال یھ�م الناس�خین كثی�را      مص ومن ناحیة رابعة، فإن   
رخص لھم باستنساخ المصنفات لالستخدام الخاص، لذا فان النسخة الخاصة س�تكون        

 من الصعوبة بمكان على ناسخ المصنف   - من ناحیة خامسة     –، وأنھ   مشروعة حتما 
م�شروعة  التمییز ما بین كون المصنف قد أت�یح للجمھ�ور بطریق�ة م�شروعة او غی�ر       

  .كما ذھب أنصار ھذا الرأي

لخاصة -ياثان لنسخة  لمأخ عنه  لمصن  تاحة  عية  ل مش   : للجمهت

-لما كان تقنین الملكیة الفكریة الفرنسي یمنح  المؤلف سلطات یكون لھ بمقت�ضاھا            
 الحق في إتاحة مصنفھ للجمھور في الوقت وبالوسیلة التي أرادھ�ا   -وحده دون غیره  

ناس��خ الم��صنف ال ی��ستطیع االس��تفادة م��ن اس��تثناء الن��سخة        ف��إن ١ج ال��یھمأن تخ��ر
 دون ان - ب�شان م�صنفھ  -الخاصة إال في ذات النطاق الذي مارس بھ المؤلف س�لطاتھ     

ھذا قضت محكمة اس�تئناف ب�اریس بت�اریخ    بو ،٢ اكثر من ذلك   - أي الناسخ  –یكون لھ   
وي للمؤل��ف، یتمث��ل ف��ي  ھن��اك تقلی��د بمخالف��ة الح��ق المعن��  "أن ب�� ١٩٨٨ فبرای��ر ١٧

، ھ��ذا م��ن ٣تداول��ھ م��ع الجمھ��ور م��صنفا یعتب��ره مؤلف��ھ غی��ر كام��ل وغی��ر قاب��ل للن��شر
، فإذا كان للمؤلف وحده الحق في استغالل الناحیة األدبیة، أما من الناحیة االقتصادیة     

مصنفھ بالطریقة الت�ي یراھ�ا مناس�بة، فإن�ھ ال یج�وز لغی�ره أن یح�ل محل�ھ ف�ي تقری�ر                  
  تح�ویر الم�صنف   -دون إذن المؤل�ف   -ل مصنفھ مادیا، كما ال یجوز للغیر      أوجھ استغال 

م��ن ش��كلھ ال��ذي أتاح��ھ المؤل��ف للجمھ��ور إل��ى ش��كل اخ��ر، واال ات��صف عمل��ھ بع��دم        
 عن جریمة تقلید عمدیة للمصنفات، ویعد ھذا متحقق في حال�ة            ٤المشروعیة الجنائیة 

 م�ن خ�الل طباعت�ھ     ھ�ور تحمیل م�صنف ادبی�ا عل�ى ش�بكة االنترن�ت اتاح�ھ مؤلف�ھ للجم               
اعتب�ر الق�ضاء الفرن�سي عملی�ة ت�رقیم الم�صنف بتحویل�ھ م�ن         ، وق�د  ٥ف�ي كت�اب   ورقیا  

                                                           

م�شكالت وحل�ول ف�ي ض�وء ق�انون حمای�ة            : أسامة أحمد بدر، تداول الم�صنفات عب�ر اإلنترن�ت         . د  ١
. ١٩، ص٢٠٠٤، دار الجامع�ة الجدی�دة، اإلس�كندریة،         ٢٠٠٢ لسنة   ٨٢حقوق الملكیة الفكریة رقم     

ا حاز شخصا م�صنفا  ویرتبط بذلك، انھ اذ . ٢٥٠محمد عبد الفتاح عمار، مرجع سبق ذكره، ص       . ود
او اجزاء من مصنف ف�ي ط�ور الت�ألیف، فان�ھ ال یج�وز للح�ائز القی�ام بإتم�ام عملی�ة ت�ألیف الم�صنف              
واتاحتھ للجمھور، ذلك ان المؤلف اذا تخلى عن ملكی�ة م�سودة الم�صنف، وجعلھ�ا م�اال مباح�ا، ف�ان          

األدبی�ة عل�ى م�صنفھ، الت�ي     ھذا یعني أنھ فقد الملكیة المادیة للمسودة، ولكنھ یظل محتفظا ب�سلطاتھ        
تخول للمؤلف وحده س�لطة إتاح�ة م�صنفھ للجمھ�ور ف�ي الزم�ان والمك�ان ال�ذي یختارھم�ا، وبالت�الي            
معارضة كل محاولة إتاحة مصنفھ للجمھ�ور دون رض�اه، محم�د ف�ارس الزعب�ي، الحمای�ة القانونی�ة             

 .٢٥٢،٢٥٣، ص٢٠٠٣ لقواعد البیانات وفقا لقانون حق المؤلف، منشأة المعارف، االسكندریة،
  .٢٤٦، ٢٤٥محمد عبد الفتاح عمار، مرجع سبق ذكره، ص . د٢  

  ٣  Revue internatinale du droit ïauteur : jurisprudence, ١٩٨٩, 
p.٢٨٠. 

علي عادل إسماعیل، الجرائم الماسة بحق�وق الملكی�ة الفكری�ة االلكترونی�ة، من�شورات الحلب�ي       . د ٤ 
محم��د عب��د الفت��اح عم��ار، مرج��ع س��بق ذك��ره، ص  . د.  ٢٢٢، ص٢٠١٧، ١الحقوقی��ة، بی��روت، ط

  .٨٧، ٨٦أسامة احمد بدر، مرجع سبق ذكره، ص . ود. ٢٤٤
 .٢٤٣علي عادل إسماعیل، مرجع سبق ذكره، ص . د ٥
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شكلھ الورقي إلى شكل رقمیا وسیلة جدی�دة إلتاح�ة الم�صنف للجمھ�ور تخ�ضع للح�ق                
ب��ث أغ��اني عب��ر  "محكم��ة ب��اریس االبتدائی��ة أن  وبھ��ذا ق��ضت . ١االس��تئثاري للمؤل��ف

 على موافقة المؤلف وأن نشرھا دون موافقت�ھ ی�شكل   شبكة االنترنت یتطلب الحصول 
  .٢"تقلیدا للمصنف المحمي

وف��ي ھ��ذا انتھ��ت محكم��ة اس��تئناف ب��اریس إل��ى أن التثبی��ت الفعل��ي للم��صنف دون        
كم�ا أن   . ٣الحصول على موافقة المؤلف یعد عمال غیر مشروع تقوم بھ جریمة تقلی�د            

ر عل�ى موافق�ة المؤل�ف ب�شأن     عدم المشروعیة الجنائی�ة تع�د قائم�ة ح�ال ح�صول الغی�           
، وقام ھذا الغی�ر اعتم�ادا عل�ى ذات الموافق�ة      - مثًال-تقدیم مصنفھ بشكل فیلم سینمائي 

وأن ھ�ذا األم�ر یقت�ضي م�ن     بتمثیل ذات المصنف أمام الجمھور على خشبة المسرح،       
ناسخ المصنف إثبات أن حصولھ على النسخة كان من مصدر م�شروع، أو ف�ي األق�ل          

حی��ث ان م��شروعیة استن��ساخ الم��صنفات ی��دور وج��ودا وع��دما بح��سب ، اعتق��اده ذل��ك
ف�إذا إنتف�ى ذل�ك ع�دت ن�سخة الم�صنف غی�ر        .٤مشروعیة الم�صنف م�صدر االستن�ساخ      

 ؛٦، وتقوم ب�ھ جریم�ة تقلی�د الم�صنفات الذھنی�ة ح�ال ت�وافر أركانھ�ا         ٥ جنائیا مشروعیة
اص�ة م�شروعیة    استثناء النسخة الخ   لتطبیق   ٧اشترطت محكمة النقض الفرنسیة   لذلك  

                                                           

١ Y.Gendreau, Le droit de reproduction et internet, RIDA, oct. 
١٩٩٨, p.٣.  
٢ TGI Paris, ١٠/١٩٩٦/ ١٤, RIDA, ١٩٩٧, N١٧١ ٠, p٣٧٧. 
٣ CA paris ٢٥/٦/١٩٩٧, sur le site suivant;www.jurisom.net,le 
٢٨/٤/٢٠٠٣. 

 .٢٥٦محمد عبد الفتاح عمار، مرجع سبق ذكره، ص . د ٤ 
، دار النھضة العربیة، )النظریة العامة وتطبیقاتھا(الحق األدبي للمؤلف عبد الرشید مأمون،    . د  ٥

نواف كنعان، حق المؤلف النم�اذج المعاص�رة لح�ق المؤل�ف          . د. ٣٤٢ ،٣٤١ص  ،  ١٩٧٨القاھرة،  
 .٩٦، ص٢٠٠٤ووسائل حمایتھ، دار الثقافة للنشر والتوزیع، 

   .٢٥١محمد عبد الفتاح عمار، ص. د٦ 
  

٧ -  la décision du Conseil Constitionnel du ٢٧ juillet ٢٠٠٦ qui 
précise implitement que les échanges non autorisés relévent du 
délit de  contrefaçon,  DOMNESQUE (V), “ Ľexception de copie 
privée suppose une source licite” disponible sur le site 

٢٠٠٦/٠٦/٢٣/php.index/net.jurizne.www. 
    - L.Thoumyre, Téléchargemement: La cour ďaix-en-provence 
écarte la copie privée pour fishiers ďorigine les fishiers 

, sur le site, ١-٢.p, .ďorigine illcitnet.juriscom.www://http, 
١٨/٤/٢٠١١. 

٢٢/١٢/٢٠٠٩,net.legalis://http.         وراجع كذلك ھذا الحكم على شبكة االنترنت تحت 
  :العنوان
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أصل المصنف، واال ینطوي على المساس بالسلطات المقررة ألص�حاب الحق�وق عل�ى            
 ال ی��ستفید م��ن  - عل��ى س��بیل المث��ال   –م��ستخدم االنترن��ت  ؛ وب��ذلك ف��إن  ١م��صنفاتھم

اس�تثناء الن��سخة الخاص�ة إذا ك��ان موقع�ا معین��ا عل�ى االنترن��ت ق�د ق��ام بوض�ع م��صنفا       
ذھنی��ا ف��ي متن��اول الجمھ��ور بطریق��ة یتب��ین منھ��ا ع��دم م��شروعیة تحمیل��ھ دون أداء     

 أو أن مؤل�ف  مقابال مالیا لذلك، في حین أن ذات المصنف یباع بمقابل في موقع اخر،  
المصنف قد منع استنساخھ صراحة برسالة تفید ذلك، أو أن�ھ ق�د ق�ام بإحاط�ة بت�دابیر                   

  . تكنولوجیة مانعة لالستنساخ
س��كوت الم��شرع  وق��د رد أن��صار ھ��ذا ال��رأي عل��ى حج��ج أن��صار ال��رأي األول ب��ان        

الفرنسي على النص صراحة على مشروعیة إتاحة الم�صنف ال یعن�ي بال�ضرورة ان�ھ            
بھ، ذلك ان ھذا الشرط بدیھي، وأن تكییف ما إذا كان الفع�ل ی�دخل ف�ي جریم�ة          لم یتطل 

التقلی��د م��ن عدم��ھ واس��تخالص الوص��ف الق��انوني ال��سلیم ل��ھ، ھ��و أم��ر ی��دخل ض��من     
  .سلطات قاضي الموضوع التقدیریة

كما رد أصحاب ھذا الرأي على أنصار الرأي األول على الحجة الخاصة بان اش�تراط          
ة ی���ؤدي ال���ى الت���ضیق م���ن اس���تثناء الن���سخة الخاص���ة م���ن  م���شروعیة أص���ل الن���سخ

الم���صنفات، ب���ل یعتب���ر نھای���ة االستن���ساخ لالس���تخدام الخ���اص، ب���القول ب���ان طبیع���ة   
االس��تثناء ینبغ��ي أن یك��ون مح��دودا وال یتوس��ع ف��ي تف��سیره، ول��یس ص��حیحا أن ذل��ك  
یع��وق االستن��ساخ لالس��تخدام الخ��اص، ب��ل أن األم��ر عل��ى عك��س ذل��ك تمام��ا؛ ذل��ك ان  

الستن��ساخ م��ن م��صنف مت��اح بطریق��ة غی��ر م��شروعة یھ��در نظ��ام الحمای��ة القانونی��ة  ا
للملكیة الفكریة لحق المؤلف من أساسھ، ویجعل من استن�ساخ م�صنفات الغی�ر عم�ال                

  . مباحا في جمیع الحاالت
أما الق�ول بأن�ھ ال یل�زم أن یك�ون الم�صدر م�شروعا عل�ى اطالق�ھ ف�سوف ی�ؤدي إل�ى                     

المنط��ق وإیاباھ��ا التف��سیر ال��ضیق لالس��تثناء وھ��ي    ت��ضیھا نتیج��ة غی��ر مقبول��ة ال یر 
وھ�ذه نتیج�ة    إمكانیة استنساخ مصنفات الغیر مع العل�م ب�أن م�صدرھا غی�ر م�شروع،                

عدم م�شروعیة أص�ل الم�صنف ی�ستتبع         "الیھا القضاء الفرنسي عندما قرر أن       انتھى  
ل�ذلك  ،  ٢"لی�د تقلیًدا للتق "عدم مشروعیة النسخة التي تستنسخ عنھ، حیث إن ذلك یعد           

قضت محكمة النقض الفرن�سیة ب�ان استن�ساخ الم�صنفات المقل�دة أم�واال خارج�ة ع�ن            

                                                                                                                                                      

٧ LUCAS (A et H-J), Traité de la propriété Littéraire et Artistique, 
Litec, ٣eme édition, ٢٠٠٦, p٢٨٤. 

  .بعدھا وما ٥٧عبد الھادي فوزي العوضي، مرجع سبق ذكره، ص.د: انظر كذلك
 

٢ LUCAS (A et H-J), Traité de la propriété Littéraire et Artistique, 
Litec, ٣eme édition, ٢٠٠٦, p٢٨٤. 

 . وما بعدھا٥٧عبد الھادي فوزي العوضي، مرجع سبق ذكره، ص.د: انظر كذلك
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نطاق المعامالت فكیف یمكن ألموال ال یعترف بھا القانون أن تؤدي إلى إنجاز ن�سخة          
  .١خاصة مشروعة

أما الحجة الخاصة بأن صعوبة تحدید ما إذا كان المصنف قد أتیح بطریقة مشروعة              
، فھ�ي م�سألة ال تت�وافر ف�ي         - التي ذھب الیھا أصحاب ال�رأي األول       -عةاو غیر مشرو  

جمیع الحاالت، وال تنشا للناسخ مبررا في انتھاك حقوق الغی�ر باستن�ساخ م�صنفاتھم               
 ح��ال تع��ذر معرف��ة  -م��ن م��صدر غی��ر م��شروع، ذل��ك ان��ھ باإلمك��ان التغل��ب عل��ى ذل��ك    

وبحسن ة مشروعة  بافتراض أن المصنف قد أتیح  بطریق    –مشروعیة أصل المصنف  
، وھ��ذا م��ا  ح��سب القاع��دة األص��ولیة الت��ي تق��ضي أن األص��ل ف��ي األش��یاء اإلباح��ة نی��ة

اتجھت الیھ محكمة باریس االبتدائی�ة، حینم�ا ق�ضت بب�راءة أح�د م�ستخدمي االنترن�ت              
 ال یمی���ز ب���ین التحمی���ل  Kazaaالنتف���اء الق���صد الجن���ائي لدی���ھ ب���سبب أن برن���امج

  .٢ل غیر المشروع لھاالمشروع للمصنفات وبین التحمی
  الخاتمة

استنساخ المصنفات المحمیة لیست حقا منحھ المشرع الفرنسي للجمھور، وانما ھو 
استثناء على السلطات الت�ي یمنحھ�ا الح�ق االس�تئثاري للمؤل�ف ف�ي اس�تغالل م�صنفھ                   
اقتصادیا، لذلك فإن ممارسة االس�تثناء ی�رتھن تطبیق�ھ بمراع�اة ض�وابط ن�صت علیھ�ا            

 تقنین الملكیة الفكریة الفرنسي؛ حت�ى یبق�ى الم�ستفید م�ن             من) ٥/٢-١٢٢.L(المادة  
 فإن استنساخ المصنف ق�د  المصنف في نطاق المشروعیة الجنائیة، وعلى عكس ذلك  

  . یشكل تقلیدا عمدیا معاقب علیھ إذا خرج عن نطاق ھذه الضوابط
قنین الملكیة   عدم وضوح ت    أمام -ثار بشأنھما خالفا فقھیا وقضائیا      ھذه الضوابط قد    
 الشروط الواجب توافرھا لتطبیق االستثناء مح�ل الدراس�ة، ذل�ك            من-الفكریة الفرنسي 

الوضوح الذي یتوخاه القانون الجنائي في التجریم والعقاب، وأولى ھذه ال�شروط ھ�و          
 الواردة في المادة تحدید مفھوم المستفید من النسخة الخاصة من المصنفات المحمیة    

)L.إال أن الم�شرع  " الناسخ"نین الملكیة الفكریة الفرنسي بلفظ      من تق ) ٢-٥-١٢٢ ،
إذ م�ن أجل�ھ تق�رر    ، عل�ى ال�رغم م�ن أھمی�ة تحدی�ده،       مفھ�وم الناس�خ  الفرنسي لم یبین  

 الفق�ھ والق�ضاء،  استثناء النسخة الخاصة من المصنفات، األمر الذي وقع عل�ى كاھ�ل             
فم�نھم  عل�ى فك�رة الناس�خ،       االط�الل منھ�ا      حسب الزاویة التي ت�م    والذي اختلف بدوره    

) الناس�خ الم�ادي  (ینبغ�ي علی�ھ إع�دادھا بنف�سھ         من ذھب إلى أن المستفید من النسخة        
لالستفادة من االستثناء، ومنھم من ذھب إلى أن مفھوم الناس�خ ینطب�ق عل�ى ك�ل م�ن            

وذھب فریقا ثالث�ا    ) الناسخ التجاري (یحوز وسائل االستنساخ الخاصة بإعداد النسخة       
 الناس��خ تنطب��ق عل��ى ال��شخص ال��ذي ص��در عن��ھ ق��رار االستن��ساخ بع��د    إل��ى أن ص��فة

                                                           

لفنی��ة  المواجھ��ة الجنائی��ة لقرص��نة الم��صنفات افتحی��ة محم��د ق��وراري،.  أش��ار ال��ى ھ��ذا الحك��م د ١
 دراسة مقارنة في القوانین اإلماراتي واألمریكي والفرن�سي،  ( Peer to Peerاإللكترونیة بتقنیة

 .٣١٤، ص ٢٠١٠، ١، العدد٣٤جامعة الكویت، المجلد -مجلة الحقوق
٢ Trib corr: paris ٨/١٢/٢٠٠٥. D. ٢٠٠٦, jur. P ٩٣٣, note casters-

Renard. 
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، ونح�ن م�ن جانبن�ا أی�دنا المفھ�وم      )الناسخ الذھني(اختیار المصنف المراد استنساخھ     
 یتفق وحقیقة الواقع، كما أنھ ال یقیم وزنا لطریقة االستنساخ او المك�ان         الذھني كونھ 

وبین ) المستفید(خ بالمفھوم القانوني بحیث یمیز ھذا المفھوم بین الناسالذي تم فیھ، 
م�ن ی�ستعمل الن�سخة     للناس�خ ھ�و   الناسخ المادي المحض، ذل�ك ان المفھ�وم ال�صحیح       

  .  السلیم وھو ما یجعل االستثناء في نطاقھالخاصة، ولیس من یقوم بإنجازھا،
 أم�ام خل�و   - وال�ذي انق�سم الفق�ھ حول�ھ     )شرعیة عملیة االستن�ساخ   (أما الشرط الثاني    

الى ع�دم تطل�ب م�شروعیة         الى فریقین ذھب أولھما    -ن الملكیة الفكریة الفرنسي     تقنی
تطل�ب  بینم�ا ذھ�ب الفری�ق االخ�ر إل�ى           أصل المصنف المأخوذة عنھ الن�سخة الخاص�ة،         

أیدنا الرأي الثاني لوجاھة ما یذھب إلیھ من أن سكوت مشروعیة أصل المصنف، فقد 
 إتاح���ة الم���صنف ال یعن���ي الم���شرع الفرن���سي ع���ن ال���نص ص���راحة عل���ى م���شروعیة

بال��ضرورة أن��ھ ل��م یتطلب��ھ، ذل��ك أن ھ��ذا ال��شرط تقت��ضیھ طبیع��ة أن یك��ون االس��تثناء     
مح��دودا وال یتوس��ع ف��ي تف��سیره، بحی��ث ینبغ��ي الح��صول عل��ى ن��سخة الم��صنف م��ن    

 بوج�ود ص�عوبة ف�ي تحدی�د م�ا اذا ك�ان الم�صنف ق�د أت�یح                أن القول مصدر مشروع، و  
ھي مسالة ال تتوافر في جمیع الحاالت، وال تنشا         بطریقة مشروعة او غیر مشروعة      

للناسخ مبررا في انتھاك حقوق الغیر باستنساخ مصنفاتھم من مصدر غیر م�شروع؛             
ذلك أن في إجازة استنساخ المصنفات م�ن م�صدر غی�ر م�شروع ان ی�صبح استن�ساخ               
الم��صنفات عم���ال مباح���ا ف���ي جمی���ع الح���االت، ام���ا الحال���ة الت���ي  یتع���ذر بھ���ا معرف���ة  

وعیة اصل المصنف فانھ یعم�ل بالقاع�دة األص�ولیة الت�ي تق�ضي ب�أن األص�ل ف�ي                  مشر
بفرض ان الحصول على النسخة الخاصة ك�ان بح�سن نی�ة وبطریق�ة              األشیاء اإلباحة،   

م�شروعیة اتاح�ة الم�صنف الم�راد استن�ساخھ للجمھ�ور، وأن             مشروعة، او اعتق�اده ب    
عدم��ھ واس��تخالص الوص��ف تكیی��ف م��ا إذا ك��ان الفع��ل ی��دخل ف��ي جریم��ة التقلی��د م��ن   

  .القانوني السلیم لھ، ھو أمر یدخل ضمن سلطات قاضي الموضوع
وفي نھایة ھذه الخاتم�ة نتوج�ھ ال�ى الم�شرع الفرن�سي بتحدی�د ش�خص الق�ائم بعملی�ة                  

الشخص ال�ذي ص�در عن�ھ ق�رار االستن�ساخ بع�د اختی�ار        استنساخ المصنفات بأنھ ذلك   
ذھني الذي ایدناه، كما نتمنى من المشرع  حسب المفھوم الالمصنف المراد استنساخھ

، ك���ون أن الح��صول عل���ى ن���سخة م���ن الم���صنفات  تطل��ب م���شروعیة أص���ل الم���صنف 
المحمیة ھو استثناء ال یقاس علی�ھ وال یتوس�ع ف�ي تف�سیره، وان ی�تم الح�صول عل�ى                   
نسخة من مصنفات أتاحھا مؤلفیھا بصورة مشروعیة، وبت�وافر ھ�ذه ال�ضوابط یعف�ى              

ناء النسخة الخاصة من استئذان مؤلفي المصنفات المراد الح�صول    المستفید من استث  
على نسخة من مصنفاتھم، لیكونوا بذلك في مؤمن من المسائلة الجنائیة عن جریم�ة             

  .تقلید المصنفات الذھنیة
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