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  الحمایة اإلجرائیة لألعمال المعماریة في النظام السعودي

  قارنةدراسة م

  .عبد اهللا بن سعید أبو داسر

، كلیة العلوم اإلداریة ، جامعة نجران، المملكة " القانون المدني  " قسم األنظمة 

  .العربیة السعودیة 

  asabodaser@nu.edu.sa :البرید اإللكتروني 

  :ملخص البحث 

ندسي من أھمیة خاصة في المملكة العربیة ال یخفى ما للمصمم المعماري الھ

السعودیة نظرًا للطفرة الھائلة التي تشھدھا البالد في مجاالت العمارة، مما یتعین معھ بذل 

الحمایة النظامیة حتى یتمكن المصمم المعماري من اإلبداع والتطویر في بیئة تحفظ لھ 

  .حقوقھ

لف وفق القواعد والنصوص وھنا نجد أن المنظم السعودي تكفل بحمایة حق المؤ

النظامیة والتي تھدف إلى سالمة تلك المصنفات المحمیة من التحریف والتشویھ وكل ما 

  . من شأنھ أن یلحق بھا الضرر

تعد الحمایة اإلجرائیة لألعمال المعماریة من أشد أنواع الحمایة القانونیة قوًة، ویعود 

وة القانونیة عند إجراءات التقاضي وتساھم سبب اكتسابھا تلك القوة القانونیة، فلدیھا الق

في مساعدة المدعي في إثبات دعواه، وكذلك تحمي المدعي في استحقاق مبلغ التعویض 

  .عن كامل األضرار التي تلحق بھ جراء االعتداء على أعمالھ وتصامیمھ المعماریة

بھ،  حیث یظھر الحق المعنوي للمبتكر على األعمال المعماریة كصلة تربط مصنفة

وتعطیھ صالحیات وسلطات تھدف إلى إثبات الِعدائیة للمؤلف، حتى تكون األعمال 

المعماریة محال للحمایة فال بد من تحقق االبتكار والجدة وأن تظھر إلى الوجود بشكل 

  .مادي محسوس، ال أن تكون مجرد أفكار ذھنیة

ى حقوقھ أن یطلب علیھ یحق للمصمم أو المبتكر لألعمال المعماریة الذي ُأعتدي عل

من المحكمة حمایة عاجلة لدفع التعدي على حق من حقوقھ، بأن یطلب اتخاذ إجراءات 

وقتیة بمصادرة المصّنف وعائدات االستغالل، وأیضا أن یطلب باتخاذ إجراءات تحفظیة 

تھدف إلى وضع الحجز على المصّنف وإتالفھ، وھذا ما أشرت إلیھ في طیات ھذا 

 .البحث

الحمایة ، اإلجرائیة ، األعمال المعماریة، النظام السعودي، دراسة  :فتاحیة الكلمات الم

  .  مقارنة
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Procedural protection for architectural works  
in the Saudi laws 

Comparative study 
Abdullah bin Saeed Abu Daser 
Department of Regulations "Civil Law", College of 
Administrative Sciences, Najran University, Kingdom of Saudi 
Arabia. 
E- mail: asabodaser@nu.edu.sa 
Abstract: 

It is no secret that architectural designers are of particular 
importance in Saudi Arabia due to the huge boom that the country 
has been witnessing in architecture, which requires regular 
protection so that the architectural designers can create and 
develop in an environment that preserves their rights. 

To reach comprehensive protection, it must be known that 
procedural protection for architectural works is one of the most 
severe types of legal protection. It has legal force in litigation 
procedures, it contributes to assisting the plaintiff in substantiating 
the claim, and it protects the plaintiff in entitlement to the amount 
of compensation for all damages incurred by him as a result of the 
assault on his works and architectural designs. 

Where the moral right of the innovator appears on the 
architectural works as a link that binds his classifier to him and 
gives him powers and authorities aim to prove the author’s hostility 
so that the architectural works are subject to protection, so 
innovation and novelty must be achieved. They must appear in a 
tangible physical form, not just mental ideas. 

Accordingly, the designer or creator of architectural works 
whose rights have been infringed has the right to ask the court for 
urgent protection to remove the infringement of one of his rights by 
requesting temporary measures to be taken to confiscate the work 
and the proceeds of exploitation, and also to request that 
precautionary measures be taken aiming to place seizure and 
destroying the work. This is what I referred to it in this article. 
Keywords: Protection, Procedural , Architectural Works, 
Saudi laws , Comparative Study. 
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  بسم اهللا الرحمن الرحیم
ن، والصالة والسالم على خاتم النبیین، سیدنا محمد وعلى آلھ الحمد هللا رب العالمی

  .وصحبھ أجمعین وبعد
األعمال المعماریة تشمل فنون العمارة من نحت أو رسم أو أشكال ھندسیة، كما 
تشمل التصامیم المعماریة والبناء ذاتھ، طالما أن البناء وما ظھر علیھ أو تضمنھ قد 

  .وضع بشكل مبتكر
ماریة وسیلة من الوسائل الفنیة التي تستخدم في وضع التصور والتصامیم المع

األولي للمنشآت المعماریة، سواء أعدت تلك المنشآت لإلسكان، أم لالستخدام التجاري 
فلم یعد ینظر في أعمال العمارة إلى مجرد مكوناتھا المادیة والجھد . والمھني ونحوھا

مادیة لمواد البناء والتشیید الداخلة فیھا وإنما البدني المبذول في تنفیذھا وال إلى الكلفة ال
ینظر إلى كونھا تمثل نشاطا فكریا وطاقة ابداعیة خرجت إلى وضع محسوس، في شكل 
تصمیم أو رسم أو تخطیط ھندسي قابل للتطبیق والتنفیذ العملي المادي الملموس على 

  .األبنیة المختلفة
بتكارات واإلبداعات اإلنسانیة، والتي وال تخرج تلك األعمال عن كونھا أنواع من اال

تعتمد على الرسم والتخطیط باستخدام األدوات الیدویة الفنیة، أو البرامج الحاسوبیة من 
  .أجل صیاغة األفكار والصور المستخدمة في تأسیس فن العمارة

وھذا الفن االبتكاري ھو عمل فني بال نزاع، وال یخفى أن كثیرًا من األبنیة التي تم 
یمھا منذ زمن، ال تزال حتى یومنا ھذا تعتبر أعماًال فنیة إبداعیة سواء كانت تراثّیة تصم

أو أثرّیة أو حدیثة، بل إن من أھم مقاصد السائحین حول العالم أنھم یقصدون زیارة تلك 
  .المعالم لرؤیة روعة التصمیم المعماري البدیع

لمیة في معظم الجامعات ونظرا ألھمیة التصامیم المعماریة فإنھا تدرس كمادة ع
  .والمقررات التي تختص بالعمارة، حیث أصبحت فنًا لھ أسسھ وضوابطھ العلمیة

كما كان للتطور التكنولوجي دوره الفعال في تطور ھذا الفن، حیث تستخدم األجھزة 
والبرامج التي تساعد على إنجاز األعمال والتصامیم المعماریة بدقة فائقة وسرعة عالیة، 

ت تلك البرامج قادرة على تحویل التصمیم إلى واقع إلكتروني قبل تحقیقھ واقعًا بل أصبح
مادیًا، ویمكنھا كذلك اكتشاف األخطاء قبل حدوثھا على أرض الواقع، مما یعمل على 

  .تالفي األخطاء والمحافظة على الوقت والجھد والمال
لكة العربیة وال یخفى ما للمصمم المعماري الھندسي من أھمیة خاصة في المم

السعودیة نظرٍا للطفرة الھائلة التي تشھدھا البالد في مجال العمارة، مما یتعین معھ بذل 
الحمایة النظامیة حتى یتمكن المصمم المعماري من اإلبداع والتطویر في بیئة تحفظ لھ 

  .حقوقھ
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وقد وضع المنظم السعودي القواعد والنصوص التي تكفل حمایة حق المؤلف، وھي 
ف إلى سالمة تلك المصنفات المحمیة من التحریف والتشویھ وكل ما من شأنھ أن تھد

وكذا حمایتھا من االعتداء على الحق األدبي للمؤلف من قبل الغیر . یلحق ضرر بھا
ونسبتھ إلیھ، مما ینطوي على إخالل بحق األبوة، وعند ذلك یتمكن المؤلف الذي أغتصب 

لحقھ األدبي وإزالة ذلك االعتداء وتنفیذ ذلك عینیا، أو اسمھ بأن یطالب بالحمایة المدنیة 
  .بالمطالبة بالتعویض، ولھ الحق أن یقوم بطلب بالحمایة اإلجرائیة

  :وغالبا ما یتمثل االعتداء على حق المؤلف المعماري فیما یلي

  .النسخ غیر المشروع للعمل المحمي-١
  .ي محميإعداد عمل معماري جدید محوَّر ومعدَّل عن العمل األصل-٢
  .التوزیع غیر المشروع لنسٍخ من العمل المحمي-٣

وتقرر المحكمة ذات االختصاص ما إذا كان ھناك اعتداٌء من عدمھ، من خالل 
المقارنة في المظھر بین النسخة األصلیة للعمل المعماري وتلك النسخة المقلدة، كما 

على النسخة األصلیة للعمل وتنظر أیضًا إلى أي أدلة تثبت فیما إذا كان المتھم باالعتداء 
المعماري یستطیع الوصول إلیھا، لتصل من خالل ذلك إلى قناعة بقیامھ بتقلید العمل، 
وللمحكمة أن تستعین في سبیل ذلك بخبیر فني أو عدٍد من الخبراء، یكونون بطبیعة 

  .الحال من المھندسین المعماریین
مال المعماریة ولھ طبیعتھ والحمایة اإلجرائیة طریق مستقل من طرق حمایة األع

  .المستقلة، ویحقق حمایة سریعة وفعالة
  :مشكلة الدراسة

تظھر إشكالیة ھذه الدراسة من خالل عدد من التساؤالت المھمة التي أدت إلى البحث 
  :فیھا والمتمثلة في

ما مدى إسھام الحمایة اإلجرائیة لألعمال المعماریة في تحقیق الحفاظ على  :أوًال
  .لك لھاحقوق الما
ما مدى انسجام الحمایة اإلجرائیة لألعمال المعماریة المقررة في التنظیم  :ثانیًا

  .السعودي مع ما أقرتھ االتفاقیات الدولیة في ھذا المجال
ما األثار المترتبة على المطالبة بالحمایة اإلجرائیة لألعمال المعماریة من قبل  :ثالثًا

  .صاحب المصلحة
یرھا سنعمل على تسلیط الضوء علیھا من خالل ھذه الدراسة كل ھذه التساؤالت وغ

وذلك عبر تقسیم یضمن تسلسًال منطقیًا لمحاور الدراسة؛ وذلك من خالل اإلجابة على 
  .تلك التساؤالت للخروج بنتائج مناسبة تثري موضوع البحث
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  :تقسیم الدراسة
المبحث األول ماھیة  اتخذنا في تقسیم ھذا الدراسة إلى مبحثین أساسین، بحیث تناول

الحمایة اإلجرائیة لألعمال المعماریة، وفیھ نبحث نطاق الحمایة اإلجرائیة لألعمال 
المعماریة من حیث نطاق الحمایة الزماني والمكاني والنطاق الموضوعي، ثم نعرض 

  .ضمن نطاق ھذا شروط تطبیق الحمایة اإلجرائیة على األعمال المعماریة
إلى الحدیث عن مظاھر تطبیق الحمایة اإلجرائیة لألعمال  وبعد ھذا العرض ننتقل

  .المعماریة كمبحث ثاني لھذه الدراسة
وبھذا التقسیم أرى كباحث فیھ أنھ یتسم بالشمولیة والتسلسل المنطقي، بحیث نصل 
إلى نتائج واضحة من غیر تشعب أو استرسال یحید بنا عن الھدف الذي جاءت ھذه 

  .الدراسة لتحقیقھ
  :لدراسةمنھج ا

إن أي دراسة من الدارسات القانونیة، ال بد فیھا من االعتماد على واحدة من مناھج 
البحث العلمي، ولھذا فقد اعتمدنا على المنھج المقارن، حیث تم االعتماد علیھ لتوضیح 

  .مواقف بعض األنظمة المقارنة وما یجري علیھ العمل في التنظیم السعودي
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  املبحث األول

  اية اإلجرائية لألعمال املعماريةماهية احلم

من أھم األعمال المعماریة التي تتقرر حمایتھا تلك التصامیم التي ھي عبارة عن 
رسم بیاني لشيء یجب صنعھ في شكل ثالثي األبعاد كتصمیمات المباني أو الحدائق أو 

  )١(. الجسور أو غیرھا
الحمایة القانونیة، ویعود  وتعد الحمایة اإلجرائیة لألعمال المعماریة من أشد أنواع

السبب في اكتسابھا تلك القوة القانونیة عند إجراءات التقاضي، حیث تساھم في مساعدة 
المدعي في إثبات دعواه، وكذلك في حمایة المدعي في استحقاق مبلغ التعویض عن كامل 

  .األضرار التي تلحق بھ جراء االعتداء على أعمالھ وتصامیمھ المعماریة
إلى نتیجة صارمة في تطبیق الحمایة اإلجرائیة على األعمال المعماریة؛  وحتى نصل

فإنھ البد أن یتم تسجیل ھذه األعمال تسجیًال صحیحًا وفق نظام التسجیل المعتمد من قبل 
  )٢(.الھیئة السعودیة للملكیة الفكریة التي تم إطالق ھذه الخدمة مؤخرًا

ألعمال المعماریة أن یعمل على إیداع ومن ھنا كان الواجب على مالك التصامیم وا
طلب التسجیل مستكمًال لكافة اإلجراءات الشكلیة التي یستلزم طلبھا، فإذا تم فحص 
الطلب وفق ما یتم العمل علیھ لدى الھیئة السعودیة للملكیة الفكریة وحاز الطلب على 

تاریخ سداد شھادة تسجیل، حیث تصدر الھیئة قرارھا حیال الطلب خالل ستین یومًا من 
  )٣(.المقابل المالي للفحص أو من تاریخ استیفاء المتطلبات اإلضافیة

والھدف من ھذه الحمایة ھو دفع االعتداء من قبل الغیر من خالل سلسلة من 
اإلجراءات واألوامر القضائیة التي تؤدي إلى اتخاذ مجموعة من التدابیر الفوریة والفعالة 

على الحق المعنوي للمؤلف أو لوقف تعدي في حالة  وذلك للحیلولة دون وقوع التعدي
  .وقوعھ

ولتوفیر ھذه الحمایة المدنیة لحقوق المؤلف المعنویة، فأنھ یشترط أن تكون ھنالك 
تصرفات بحقوقھم األدبیة بالمخالفة للنصوص القانونیة التي وضعت للمؤلف وحده أو من 

من دون الحصول على موافقة یخلفھ، وأن تتم المخالفة من قبل الغیر وذلك للتصرف 
  .المؤلف أي بأذن كتابي منھ أو من خلفھ

وحتى نستكمل الحمایة اإلجرائیة الشاملة لألعمال المعماریة البد من الحدیث عن نطاق 
الحمایة من حیث الزمان والمكان والنطاق الموضوعي، ویشمل الحدیث عن تلك الشروط 

                                      
دار الثقافة  ٥ط –النماذج المعاصرة لحق المؤلف ووسائل حمایتھ : حق المؤلف: نواف: كنعان )١(

  .٢٢٥م، صـ٢٠٠٩للنشر والتوزیع عمان 
الفكریة،  م عبر موقع الھیئة السعودیة للملكیة٢٨/١٢/٢٠٢٠نشرت ھذه الخدمة بتاریخ  )٢(

https//:www.saip.gov.sa .  
  .ھـ١٤٤٠-م ٢٠١٩من الئحة التسجیل االختیاري لمصنفات حقوق المؤلف ) ١٠(المادة  )٣(



  دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا األشراف 
   " ثانيال الجزء" صدار الثاني إلا م٢٠٢١رون لسنة والعش العدد الثالث                                             

      

- ١٠٦٩ -  
 

ة لألعمال المعماریة، وھذا ما سیتم التي یجب توافرھا لتطبیق الحمایة اإلجرائی
  :استعراضھ في المطالب التالیة

  اطب اول

رل ا راا ق اط  

یقتضي الحدیث عن نطاق الحمایة اإلجرائیة لألعمال المعماریة دراسة حدود ھذا 
اق المكاني النطاق من حیث الزمان الذي یمكن تطبیق الحمایة علیھ، وكذا من حیث النط

  .وما مدى استئثار أصحاب الحقوق بھا
  الفرع األول

  نطاق الحمایة اإلجرائیة من حیث الزمان
ضمن نشاطاتھا التطویریة لمجاالت الملكیة  -أوردت الھیئة السعودیة للملكیة الفكریة 

خدمة تسجیل األعمال المعماریة كمصنف محمي وفق نظام حمایة حقوق  - الفكریة 
  .)١(يالمؤلف السعود

وقد أكدت المادة من نظام حمایة حقوق المؤلف أن النظام یحمي المصنفات المبتكرة 
في اآلداب والعلوم والفنون، أیًا كان نوع ھذا المصنف أو الطریقة المعبرة عنھ، ومن ھذه 
المصنفات األصلیة ما أشارت إلیھ الفقرة الخامسة من ذات المادة الثانیة، حیث أوضحت 

  .)٢(ارة تدخل ضمن المصنفات المحمیةأن أعمال العم
ومن المعلوم أن تھدف قوانین حق المؤلف إلى تشجیع اإلنتاج الذھني وإثرائھ، ولذا 
نجدھا حریصة على ذلك من خالل آلیات الحمایة القانونیة لھذا الحق، ومن البدیھي أن 

إلى الملك حقوق المؤلف المالیة مؤقتة تنقضي بمرور مدة معینة وبعدھا یؤول المّصنف 
العام مع بقاء الحقوق المعنویة للمؤلف مصونة باعتبارھا حقوق مؤبدة فھي حقوق تستمد 

  .)٣(من شخصیة اإلنسان
فحق المؤلف على التصامیم المعماریة حق مؤقت بمدة معینة یكون للمصمم 
المعماري أو الھندسي خاللھا الحق االستئثاري بثمرات فكره، وقد كفل نظام حقوق 

: أوًال: السعودي حمایة ھذه الحقوق، فقررت المادة التاسعة عشرة أن مدة الحمایةالمؤلف 
تكون حمایة حق المؤلف في المصنف مدى حیاة المؤلف، ولمدة خمسین سنة بعد  -١

  .وفاتھ

                                      
ھـ، المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم ١٤٢٤رجب  ٢بتاریخ  ٤١/الصادر بالمرسوم الملكي رقم م )١(

  .ھـ١٩/١٠/١٤٣٩وتاریخ  ٥٣٦
یحمي ھذا النظام المصنفات المبتكرة في اآلداب والفنون والعلوم، أیًا كان نوع : المصنفات األصلیة )٢(

حیث اشارت الفقرة الخامسة . ھذه المصنفات، أو طریقة التعبیر عنھا، أو أھمیتھا، أو الغرض من تألیفھا
  ".نون الزخرفیة، والحیاكة الفنیة، ونحوھاأعمال الرسم، وأعمال الفن التشكیلي، والعمارة، والف"ما نصھ 

، ١٤م، صـ١٩٦٧ ١الحقوق على المصنفات األدبیة والفنیة والعلمیة، ط: أبو الیزیدي علي: المتیت )٣(
الحق المالي للمؤلف في الفقھ اإلسالمي والقانون المصري، : عبد السمیع عبد الوھاب: أبو الخیر

  .٥م، صـ١٩٨٨
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تحسب مدة الحمایة للمصنفات المشتركة من تاریخ وفاة آخر من بقي حیا من  -٢
  .مؤلفیھا
ات التي یكون المؤلف لھا شخًصا اعتباریا أو مجھول االسم مدة الحمایة للمصنف - ٣

ھي خمسون سنة من تاریخ أول نشر للمصنف، وإذا عرف اسم المؤلف قبل نھایة 
  .من ھذا البند )١(الخمسین سنة فإن مدة الحمایة ھي المدة المنصوص علیھا في الفقرة 

تنشر منفصلة أو على  إذا كان المصنف مكوًنا من عدة أجزاء أو مجلدات بحیث - ٤
  .فترات، فیعد كل جزء أو مجلد منھا مصنًفا مستقلا بالنسبة لحساب مدة الحمایة

مدة الحمایة بالنسبة إلى المصنفات السمعیة، والسمعیة البصریة، واألفالم،  - ٥
والمصنفات الجماعیة، وبرمجیات الحاسب اآللي ھي خمسون سنة من تاریخ أول عرض 

  .بغض النظر عن إعادة النشرأو نشر للمصنف، 
، والصور )سواء كانت حرفیة أو صناعیة(مدة الحمایة ألعمال الفنون التطبیقیة  - ٦

الفوتوغرافیة ھي خمس وعشرون سنة من تاریخ النشر، ویبدأ حساب المدة في ھذه 
  .الحالة من تاریخ أول نشر للمصنف بغض النظر عن إعادة النشر

ئات اإلذاعة عشرون سنة من تاریخ أول بث للبرامج أو مدة الحمایة لھی -١ :ثانیًا
  .المواد المذاعة

مدة الحمایة لمنتجي التسجیالت السمعیة والمؤدین خمسون سنة من تاریخ األداء  -٢
  .أو أول تسجیل لھا بحسب الحال

ووفقا للنص سالف الذكر فإن نطاق سریان الحمایة اإلجرائیة على التصامیم 
  .اة المصنف ولمدة خمسین سنة بعد وفاتھالمعماریة ھي مدى حی

وعلیھ فإني أرى أن تاریخ سریان نطاق الحمایة اإلجرائیة الزماني لألعمال 
المعماریة یبدأ من تاریخ إیداع الطلب وتسجیلھ لدى الھیئة الوطنیة للملكیة الفكریة، وذلك 

  .بھ من وقت نشرهتطبیقًا لألثر الفوري والمباشر للنظام، والذي یقضي بأن النظام یعمل 
ویترتب على قاعدة األثر الفوري والمباشر للنظام أن التصامیم المعماریة التي 
صممت قبل العمل بالقانون فإن الفترة بین وفاة مصممھا وبین تاریخ العمل بھ تحتسب 

  .)١(ضمن المدة المقررة للحمایة
لنظام على ومن القواعد المقررة عدم رجعیة النظام على الماضي، بحیث یطبق ا

من الجزء السادس ) ٦٥(الحوادث واالتفاقیات التالیة لتاریخ العمل بھ، وقد عالجت المادة 
والخاص بالترتیبات االنتقالیة من اتفاقیة تربس نطاق الحمایة التي تقررھا االتفاقیة من 
 حیث الزمان، فقررت الفقرة األولى منھا على عدم التزام أي من البلدان األعضاء بتطبیق
أحكام ھذه االتفاقیة قبل انتھاء فترة زمنیة عامة مدتھا سنة واحدة تلي تاریخ نفاذ اتفاق 

                                      
  .١٠٥م، صـ١٩٨٨القاھرة  ١ایة حق المؤلف والرقابة على المصنفات، طقانونا حم: لطفي، خاطر )١(
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منظمة التجارة العالمیة، ونصت في االتفاقیة أیضا على مدد أخرى لسریان أحكامھا على 
  .)١(البلدان النامیة تتراوح ما بین خمس أو عشر سنوات

  الفرع الثاني
  ث المكاننطاق الحمایة اإلجرائیة من حی

تأخذ التشریعات العربیة واالتفاقیات الدولیة بمبادئ عدة في مجال الحمایة اإلجرائیة 
للتصامیم المعماریة والھندسیة من حیث المكان، ومن ھذه المبادئ المساواة بین الوطنیین 
واألجانب من حیث حمایة مصنفاتھم التي تنشر في دولة أخرى، فعلى صعید المؤلفین 

ن االتفاقیة العربیة لحمایة حقوق المؤلف قد نصت في المادة السادسة العرب نجد أ
مصنفات المؤلفین  - أ: تسري أحكام ھذه االتفاقیة على ما یلي"والعشرون منھا على أنھ 

. العرب من مواطني الدول العربیة األعضاء والذین یتخذون منھا مكان أقامتھم العادیة
ول األعضاء لمؤلفین أجانب غیر مقیمین فیھا المصنفات التي تنشر ضمن حدود الد -ب

أیا كانت جنسیتھم بشرط المعاملة بالمثل وبمقتضى االتفاقیات التي تكون الدولة طرفا 
  .فیھا

كما أن التشریع النموذجي لحمایة حقوق المؤلف والحقوق المجاورة قد جاء بنص 
ھذا التشریع على تنطبق أحكام " صریح وذلك في المادة الحادیة والخمسون على أنھ 

الوطنیین واألجانب الذي نشروا مصنفاتھم داخل الدولة ألول مرة والمستفیدین من أحكام 
االتفاقیات الدولیة النافذة داخلھا، ویطبق مبدأ المعاملة بالمثل على ما عدا ذلك، وعلى 

دة صعید الدولي نجد أن اتفاقیة برن لحمایة المصنفات األدبیة والفنیة قد نصت في الما
الثالثة منھا على حمایة مصنفات رعایا الدول ضمن دول التحاد سواء كانت منشورة أم لم 
تكن منشورة، وأیضا حمایة مصنفات المؤلفین من غیر رعایا دول االتحاد والتي تنشر 

  .ألول مرة
ومن ناحیة أخرى فقد جرت علیھ عادت قوانین الملكیة الفكریة بفروعھا المختلفة 

  )٢(.إلقلیمي الذي تنطبق فیھ الحمایة التي تضفیھا على المؤلفین المبدعینتحدید اإلطار ا
وھذا ما سار علیھ النظام السعودي لحقوق المؤلف حیث قرر أن أحكام نظام حقوق 
المؤلف تسري على كافة مصنفات المؤلفین السعودیین وغیر السعودیین التي تنشر أو 

   )٣(.العربیة السعودیة تنتج أو تمثل أو تعرض ألول مرة في المملكة

                                      
. دار الثقافة: بدون طبعة عمان. المبادئ األولیة لحقوق المؤلف واالتفاقیات الدولیة: محمد. أبو بكر )١(

  .٣٣٩، ص٢٠٠٥
شور على أسامة أحمد شوقي، الحمایة اإلجرائیة في مجال حقوق الملكیة الفكریة، بحث من: الملیجي )٢(

  .ھـ١٤٤٢- ٥- ٢١تاریخ الزیارة   https//:cutt.us/ECTZموقع 
 ٤١/من نظام حمایة حقوق المؤلف السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م ) ١٨/١(المادة  )٣(

  .ھـ١٤٢٤رجب  ٢بتاریخ 
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وعلیھ فالمنظم السعودي أعطى الحق لكل ھؤالء المصنفین بتسجیل مصنفاتھم 
ومبتكراتھم ومنھا األعمال والتصامیم المعماریة حفظا لحقوقھم وملكیتھا الفكریة، مساویا 

  .في ذلك بین المواطنین واألجانب
ل حیث تشمل الحمایة كافة سارت على ھذا المنوا )١(والجدیر بالذكر أن جل القوانین

المؤلفین المواطنین واألجانب فإن كانت مصنفاتھم داخل الدولة التي تم النشر فیھا وألول 
مرة فتسري علیھم أحكام ذلك البلد، أما فیما یتعلق بمصنفات األجانب التي نشرت خارج 

  .لمعاملة بالمثلالدولة فالحمایة المقررة لھا مشروطة باالتفاقیات الدولیة تطبیقًا لمبدأ ا
وھذا ما أكدتھ الفقرة األولى من المادة الثالثة من اتفاقیة الجوانب المتصلة بالتجارة 

بالتزام كل البلدان األعضاء بمنح مواطني  )٢()TRIBS(من حقوق الملكیة الفكریة 
البلدان األخرى األعضاء معاملة ال تقل عن المعاملة التي تمنحھا لمواطنیھا فیما یتعلق 

  .مایة الملكیة الفكریةبح
وتأتي المادة الرابعة من ذات االتفاقیة بإضفاء أي میزة أو تفضیل أو امتیاز أو 
حصانة فیما یتعلق بحمایة الملكیة الفكریة یمنحھا بلد عضو لمواطني أي بلد آخر، یجب 

  .)٣(.أن تمنح على الفور دون أیة شروط لمواطني جمیع البلدان األعضاء األخرى
  ثالثال الفرع

  النطاق الموضوعي للحمایة اإلجرائیة
تمنح الحمایة اإلجرائیة على األعمال المعماریة لمالك تلك األعمال، ومالك األعمال 

وال یجوز الخلط بین . المعماریة ھو ذلك الشخص الذي قام بوضعھا وإبداعھا بكل تأكید
ك الذي یملك مواده ملكیة البناء، وملكیة حق المؤلف على البناء، فمالك البناء ھو ذل

  .وأنقاضھ، أما مالك حق المؤلف على البناء، فھو المعماري الذي قام بوضع تصمیمھ
واألصل أن یمنح القانون الحمایة لألعمال المعماریة تلقائیًا، بحیث أن مالكھا ال 
یلزمھ القیام بأي إجراء من أجل الحصول على ھذه الحمایة، فھو ال یحتاج إلى تسجیلھا 

معین، كما وال یشترط أن یضع علیھا أي عالمٍة أو تحذیٍر یشیر إلى أنھا  في سجٍل
مشمولة بالحمایة، غیر أن التأشیر على ھذه األعمال یساعد المعماري المالك لھا على 
إثبات أسبقیة قیامھ بإنشائھا، في حال حدوث نزاٍع بینھ وبین أي شخٍص آخر ینازعھ في 

ھو دلیٌل على الملكیة ولیس منشئًا لھا، ومن أجل حمایة  ملكیتھ لھا، فالتأشیر أو اإلیداع

                                      
، وقانون حمایة حق المؤلف ١٩٥٤لسنة  ٣٥٤من قانون حمایة المؤلف المصري رقم  ٤٩المادة  )١(

  .١٩٩٢لسنة  ٢٢األردني رقم 
م، المنشورة على ١٩٩٤أبریل  ١٥اتفاقیة الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكیة الفكریة،  )٢(

-٥-٢١تاریخ الزیارة   ٢٣١/ https//:wipolex.wipo.int/ar/treaties/detailsالموقع  
  .ھـ١٤٤٢

األمور التي تؤثر في توفیر حقوق الملكیة " الحمایة"، یشمل تغییر ٤و ٣في تطبیق المادتین  )٣(
األمور التي تؤثر في استخدام حقوق  ٣الفكریة، واكتسابھا، ونطاقھا، واستمرارھا وإنفاذھا، وكـذلك 

  .د في االتفاق الحاليالملكیة المنصوص علیھا بالتحدی
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التصامیم المتجسدة في األبنیة ال بد من أن یأخذ صاحب حق المؤلف صورًا لھذه األبنیة، 
  .)١(لیقوم بتسجیلھا وإیداعھا مع التصامیم والرسومات

ري من المھندس المعما -مالكا كان أو مقاوال  -ویراعى أنھ قد یطلب أحد األشخاص 
أن یعد لھ تصمیما للمشروع، ثم یعتقد أن لدیھ الحق في مشاركة تلك التصامیم مع مقدمي 
العروض التنافسیة اآلخرین، فیراعى في تلك الحالة أنھ إذا احتفظ المصمم بجمیع حقوق 
الطبع والنشر في التصمیم األصلي، فقد ینتھك المقاول حقوق الطبع والنشر الخاصة 

  .ریق بناء مشروع یشبھ إلى حد كبیر التصمیم األولبالمصمم األصلي عن ط
فیتعین على المقاول ونحوه قبل استخدام التصامیم أن یتأكد من أن لھ اإلذن في تقلید 

  .ھذه التصامیم أو تعدیل ھذه الخطط قبل استخدامھا
وإذا كان المھندس المعماري أو المصمم األصلي یحتفظ بملكیة حقوق الطبع والنشر 

یحصل فقط على ترخیص الستخدام الخطط لمشروع البناء المحدد ھذا، فھذا والمشتري 
یعني أن المالك أو المقاول ال یملكان بالضرورة الحق في استخدام الخطط المشتراة ألیة 
مشاریع أخرى ولیس لھما الحق في منع المصمم األصلي من بیع ھذه الخطط نفسھا إلى 

  .مالكین أو مقاولین آخرین
لمتعاقدون مع المصممین على احتواء عقود التصمیم الخاصة بھم على لذا یحرص ا

تكلیف كتابي بجمیع حقوق النشر والملكیة الفكریة األخرى التي یمتلكھا المصمم في 
خططھ لضمان عدم احتفاظ المھندس المعماري أو المصمم بأي حقوق ملكیة فكریة في 

  .التصمیم مما قد یخلق مشاكل في المستقبل
ستكمل الحدیث عن نطاقات الحمایة اإلجرائیة لألعمال المعماریة، وحتى یتم وبھذا ن

الھدف من تلك الحمایة نبین في المطلب التالي شروط تلك الحمایة اإلجرائیة على ھذه 
  .األعمال المعماریة

ب اطا  

رل اا  راا ق اط روط  

ام حمایة حقوق المؤلف الشروط الالزمة لحمایة األعمال حددت المادة الثانیة من نظ
یحمي ھذا النظام المصنفات المبتكرة في اآلداب والفنون : المعماریة حینما قررت أنھ

والعلوم، أیًا كان نوع ھذه المصنفات، أو طریقة التعبیر عنھا، أو أھمیتھا، أو الغرض من 
  .تألیفھا

نص على ھذه الشروط بشكل صریح،  وقد أحسن المنظم السعودي صنعًا حینما
مخالفًا بذلك ما انتھجتھ اتفاقیة جنیف واتفاقیة برن التي تركتا للدول األعضاء حریة 
وضع تلك االشتراطات، كما خالفت منھج المقنن الفرنسي الذي ترك ھذه الشروط للفقھ 

                                      
حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في ضوء قانون : محمد سامي: عبد الرشید؛ عبد الصادق: مأمون )١(

  .١١٠م، صـ٢٠٠٤م، دار النھضة العربیة ٢٠٠٢لسنة  ٨٢حمایة حقوق الملكیة الفكریة الجدید رقم 
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 والقضاء، وإن كانت تلك الشروط في النھایة ھي ذات الشروط المنصوص علیھا في
  .سائر األنظمة والقوانین

وخالصة القول إن ھذه الشروط تتمثل في أن تكون األعمال المعماریة مبتكرة وھو 
ما یعرف بشرط الجدة واالبتكار، وأن یتم التعبیر عنھا بأسلوب معین، إضافة إلى شرط 
اإلیداع، وفیما یلي بیان ھذه الشروط، ثم بیان مدى مالئمة ھذه الشروط لمنطوق تلك 

  .مایة والھدف منھا وذلك في الفرعین التالیینالح
  الفرع األول

  شروط الحمایة اإلجرائیة على األعمال المعماریة
قد ینظر البعض إلى األعمال المعماریة من األبنیة واإلنشاءات على أنھا مجرد 
أماكن إلیواء الناس وقضاء حاجیاتھم، لكن األمر أبعد من ذلك بالنسبة لذوي االختصاص 

فنیین والمھندسین والمعماریین، فھي نتاج جھدھم المستمر، ومحل إبداعھم، یبذلون من ال
السنین في دراستھا كعلم من العلوم، كما یبذلون الساعات الطویلة في سبیل إنجاز تصمیٍم 
لبناء معین ومن ثم تنفیذه على أرض الواقع، لذا كان لزامٍا أن یحمیھم النظام من المعتدین 

ن تصامیمھم وإبداعاتھم، لیقوموا بإخراج أبنیٍة مطابقٍة أو مشابھٍة الذین قد یسرقو
  .ألعمالھم

ویستطیع المعماریون حمایة أعمالھم من االعتداء علیھا، من خالل نظام حمایة حق 
المؤلف، باعتبار تلك األعمال المعماریة من أھم حقوق الملكیة الفكریة، وإنتاج الفكر 

 :ك الحمایة اإلجرائیة جملة شروط على النحو التاليالبشري، ویشترط للحصول على تل
  .الجدة وأصالة األعمال المعماریة: الشرط األول

إن الشرط األساسي لحمایة األعمال المعماریة أو الھندسیة على أنواعھا، ھو االبتكار 
واألصالة التي تقوم على الطابع الشخصي الناتج عن جھود المعماري المبدع، ویكون 

عماري كذلك إذا قام بھ المبتكر أو المصمم باستقالل، فإن كان نتیجة عقد عمل العمل الم
مع صاحب العمل، فإنھ یكون ملكًا لصاحب العمل؛ أما الجدة فإنھا تقاس بمعیار 
موضوعي مفاده عدم وجود نظیر للشيء المبتكر، وبذلك تثبت لھ األولویة واألسبقیة في 

  .)١(الوجود على غیره
یحمي : ایة حقوق المؤلف على ھذا الشرط في المادة الثانیة بقولھوقد نص نظام حم

ھذا النظام المؤلفات المبتكرة، وھذه األعمال المعماریة على اختالف أنواعھا تكون 
محمیة دون شرط ان یكون مؤلفھا مھندسًا، طالما توافر فیھا معیار االبتكار، كما أن 

                                      
ة في العالم، دراسة في القانون المبادئ األساسیة لحق المؤلف والحقوق المجاور: كلود: لومبیھ )١(

. ٢١م، صـ١٩٩٥المقارن ترجمة عربیة للمنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم ومنظمة الیونسكو 
م، مجلة مؤتة ١٩٩٢لسنة  ٢٢قراءة في قانون حمایة حق المؤلف األردني رقم : نوري محمد: خاطر

  .٣م، صـ١٩٩٧، ١، عدد ١٢للبحوث والدراسات، مجلد 
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انون حمایة الملكیة الفكریة طالما ال أعمال المھندس لیست بالضرورة محمیة بموجب ق
  .)١(یتوافر فیھا شرط االبتكار

فیشترط في العمل المعماري لكي یكون محمیًا أن یكون أصلیًا، وال نقصد بكلمة 
أصلي مجرد الجدة أو الناحیة الجمالیة أو الفنیة في العمل، وإنما أن یكون محتویًا على 

بابتكاره مستقًال ومن دون نسخ أو تقلید عمٍل شيٍء من اإلبداع، بمعنى أن المؤلف قام 
موجوٍد مسبقًا، كما ویشترط أیضًا فضًال عن األصالة، أن ال تكون العناصر األصلیة 
واإلبداعیة ضروریًة، بمعنى أنھا تحقق وظیفًة معینة ضروریة في البناء، فإذا توافرت 

إن العمل یكون حینھا ھذه الشروط وكان العمل أصلیًا وغیر وظیفي بالمعنى المطلق، ف
  .محمیًا بموجب قانون حمایة حق المؤلف

وعلیھ فإن األعمال المعماریة التي تفتقد إلى االبتكار ال تعطي المعماري الحقوق 
المنصوص علیھا في نظام حمایة حقوق المؤلف، وإن كان یمكنھ حمایة حقھ بأي طریق 

  .)٢(آخر، ومعیار االبتكار یخضع لسلطة القاضي
  .ظھور العمل المعماري في أسلوب التعبیري: لثانيالشرط ا

ویقصد بذلك أن تنتقل الفكرة من حیزھا الذھني إلى العالم الخارجي، وتخرج في 
صورة مادیة ظاھرة للعیان قابلة للنشر والتنفیذ، وأن تكون قد استقرت على شكلھا 

د ھذا الشرط من نص النھائي ال مجرد محاوالت قابلة للتغییر والتبدیل والتنقیح، ویستفا
أیًا كان نوع ھذه المصنفات، أو : المادة الثانیة من نظام حمایة حقوق المؤلف بقولھا

طریقة التعبیر عنھا، أو أھمیتھا، أو الغرض من تألیفھا، وھو ما یشمل كونھا رسما أو 
  .نحتا، بالید أو باآللة كالكمبیوتر، أو بالتنفیذ المباشر كالبناء القائم فعال

یتفق مسلك النظام السعودي مع ما قررتھ اتفاقیة برن لحمایة المصنفات األدبیة  وبھذا
تشمل عبارة المصنفات األدبیة والفنیة : والفنیة حیث نصت في المادة الثانیة منھا على أنھ

  .كل انتاج في المجال األدبي والعلمي والفني أیا كانت طریقة أو شكل التعبیر عنھ
  .یقره النظاموجود حق : الشرط الثالث

ال : تقرر الفقرة األولى من المادة الثالثة من نظام المرافعات الشرعیة السعودي أنھ
یقبل أي طلب أو دفع ال تكون لصاحبھ فیھ مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي 
المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب االحتیاط لدفع ضرر محدق أو االستیثاق 

  .لھ عند النـزاع فیھلحق یخشى زوال دلی
وذلك ھو مناط الدعوى، . كل ما فیھ جلب نفع أو دفع ضر: والمقصود بالمصلحة

والفائدة العملیة التي تعود على رافعھا من الحكم لھ بطلبھ، فإن لم تكن لھ مصلحة فال 

                                      
حق المؤلف النماذج المعاصرة لحق المؤلف ووسائل حمایتھ، عمان االردن، : نعان، كنعان، نوافك )١(

الحق األدبي للمؤلف في : ، النجار، عبد اهللا مبروك١٢٨م، ص ٢٠٠٢للنشر والتوزیع  -دار الثقافة 
. ٣٢، ص م٢٠٠٠الفقھ االسالمي والقانون المقارن، دار المریخ للنشر، المملكة العربیة السعودیة، 

  .٦خاطر، نوري حمد، شرح قواعد الملكیة الفكریة، حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، ص 
  .١٧م، صـ١٩٨٤حق االبتكار في الفقھ اإلسالمي المقارن، مؤسسة الرسالة بیروت : فتحي: الدریني )٢(
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تقبل الدعوى، أي إنھ یتعین على المحكمة أو الدائرة أن تقضي برد الدعوى النعدام 
تستظھر : أن) ٣/١(قد قررت الالئحة التنفیذیة لنظام المرافعات الشرعیة المصلحة، و

الدائرة وجود مصلحة للطالب من جلب نفع أو دفع ضرر، وترد ما ال مصلحة فیھ، سواء 
یقبل الطلب إذا : أنھ) ٣/٢(كما قررت الالئحة التنفیذیة . أكان الطلب أصلًیا أم عارًضا

  .تدل القرائن المعتبرة على قرب وقوعھكان غرض صاحبھ منھ دفع ضرر محدق 
والمصلحة التي یھدف الشخص للحصول علیھا ھي مناط الدعوى وال دعوى بغیر 

 .مصلحة
وعلیھ فإنھ یشترط لحصول المعماري على الحمایة اإلجرائیة لألعمال المعماریة أن 

  .تكون لھ مصلحة فلو انتھت مدة الحمایة التي یقررھا القانون فال تسمع دعواه
فالدعاوى غیر المشروعة التي یطلب فیھا ، )١(ویشترط أن تكون المصلحة مشروعة

المدعي تحقیق مصلحة مخالفة ألحكام الشریعة أو النظام العام واآلداب ال تكون مقبولة؛ 
مباشرة بمعنى أن ألنھا لیست جدیرة بالحمایة النظامیة، كما یتعین أن تكون المصلحة 

  .الحق المراد حمایتھ أو من ینوب عنھیكون رافع الدعوى ھو صاحب 
كما یلزم تحقق الصفة في الدعوى، وتتوافر الصفة عندما تكون الدعوى مرفوعة من 

  : صاحب الحق المعتدى علیھ على من اعتدى، وُیتصور للصفة أوصاٌف ثالثة
وتتحقق عندما ترفع الدعوى من قبل صاحب الحق على : الصفة األصلیة - ١

  .فعت من الوكیل أو علیھالمعتدي، وكذا لو ر
وتتحقق عندما ترفع الدعوى من الممثل الشرعي والنظامي  :الصفة اإلجرائیة -٢

لصاحب المعتدى علیھ، وذلك في الحاالت التي یستحیل شرعًا ونظامًا على صاحب 
وتتوافر الصفة اإلجرائیة للولي، والوصي، . الصفة األصلیة أن یمارس حقھ في الدعوى

 .  مثل الشخص المعنويوالقیم، وكذا م
وذلك في حالة اعتراف النظام لشخص بصفة في رفع  :الصفة االستثنائیة - ٣

الدعوى دون أن تكون لھ مصلحة مباشرة، كما ھي الحال في الدعاوى التي ترفع من 
أو من المحامي الذي تفوضھ المحكمة للدفاع . النیابة العامة في كل ما فیھ مصلحة عامة

  .ھ الصفة في األعمال المعماریة ھو المالك، أو من یرخص لھ المالكومن ل عن المتھم،
  .وقوع اعتداء على حق مبتكر األعمال المعماریة: الشرط الرابع

ویتحقق االعتداء على األعمال المعماریة بأن ینسب شخص لنفسھ تصمیما معماریا 
في اللجوء لطلب أو عمال فنیا ھندسیا لم یكن ھو صاحبھ، مما یعطي للمعتدى علیھ الحق 

  . الحمایة القانونیة وأولھا إثبات واقعة االعتداء
ویراعى أنھ ال تشكل األعمال التحضیریة اعتداء یبرر المطالبة باستصدار إجراء 
وقتي أو تحفظي، لحمایة األعمال المعماریة، فعلى سبیل المثال لو اشترى شخص ما 

حق فإنھ ال یعد معتدیا إذ ال یعاقب  األوراق والماكینات بنّیة طبع تصمیم معماري بدون

                                      
: بو الوفا؛ أ٥٠م، ص١٩٨٧تقنین المرافعات في ضوء القضاء والفقھ، ط : محمد كمال: عبد العزیز)١(

  .         ٩٦ص منشأة المعارف اإلسكندریة، ١٠إجراءات التنفیذ في المواد المدنیة والتجاریة، ط: أحمد
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وال اعتداد سوى باالعتداء المادي " على الشروع في نطاق حمایة حقوق المؤلف
  .الملموس على حق مبتكر أو مؤلف األعمال المعماریة

وبشأن بیان صور االعتداءات على األعمال المعماریة قررت المادة الحادیة 
تعد التصرفات اآلتیة تعدًیا على الحقوق : أنھوالعشرون من نظام حمایة حقوق المؤلف 

  :التي یحمیھا النظام
القیام بنشر مصنف غیر مملوك لمن قام بالنشر، أو نشره مدعًیا ملكیتھ، أو دون  - ١

  .حصولھ على إذن كتابي أو عقد من مؤلف المصنف أو ورثتھ أو من یمثلھم
انھ دون علم المؤلف تعدیل محتویات المصنف أو طبیعتھ أو موضوعھ أو عنو -  ٢

وموافقتھ الخطیة المسبقة على ذلك، سواء كان ھذا التعدیل من قبل الناشر أو المنتج أو 
  .الموزع أو غیرھم

قیام المنتج أو الناشر أو الطابع بإعادة طبع المصنف دون الحصول على موافقة  -  ٣
  .دة الطبعخطیة مسبقة من صاحب الحق، أو لم یكن لدیھ من الوثائق ما یخولھ إعا

إزالة أي معلومة كتابیة وإلكترونیة قد تتسبب في إسقاط حقوق أصحاب  - ٤
  .المصنف

إزالة وفك أي معلومة احترازیة إلكترونیة تضمن استخدام النسخ األصلیة  - ٥
  .للمصنف، مثل التشفیر، أو المعلومات المدونة باللیزر، أو غیره

رق التحایل التي ال تسمح بھا الجھة االستخدام التجاري للمصنفات الفكریة بط - ٦
صاحبة الحق، مثل استخدام البرمجیات المنسوخة، أو التقاط البرامج اإلذاعیة المشفرة 

  .بطرق غیر نظامیة
تصنیع أو استیراد أدوات لغرض البیع أو التأجیر ألي وسیلة من شأنھا تسھیل  - ٧

  .الجھة صاحبة الحقوق استقبال أو استغالل مصنفات بطرق غیر الطرق التي تحددھا
نسخ أو تصویر أجزاء من كتاب أو مجموعة كتب أو أجزاء من أي مصنف  - ٨

بعوض أو بدون عوض دون الحصول على الموافقات الخطیة من أصحاب الحق 
والجھات المعنیة في الوزارة، باستثناء حاالت النسخ المشروعة المبینة في المادة الخامسة 

  .عشرة من ھذا النظام
  .استیراد المصنفات المزورة أو المقلدة أو المنسوخة - ٩

االحتفاظ بمصنفات غیر أصلیة في المنشأة التجاریة أو المستودع أو غیر ذلك  - ١٠
  .من المواقع التابعة لھا بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة بأي حجة كانت

ظام، أو االعتداء على أي حق من الحقوق المحمیة المنصوص علیھا في ھذا الن - ١١
  .ارتكاب مخالفة ألي حكم من أحكامھ

  :صور الحمایة اإلجرائیة
یحق للمؤلف ومن یخلفھ أن یلجأ إلى القضاء المستعجل وھو نوع من القضاء وجد 
إلى جانب القضاء العادي الموضوعي یمنح بموجبھ صالحیة اتخاذ إجراءات وقتیة 

الوقتیة إلى وقف أي ضرر  سریعة لتأمین، وتھدف اإلجراءات التحفظیة ذات الطبیعة
  .واقع بأحد حقوق المبتكر على األعمال المعماریة
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الفصل المؤقت الذي ال یمس أصل الحق في المنازعات  :یقصد بالقضاء المستعجل
التي ال تحتمل التأخیر، وذلك باتخاذ إجراء وقتي ملزم بقصد المحافظة على الوضع القائم 

لخصوم، وقد تولى نظام المرافعات الشرعیة بیان واحترام الحق الظاھر وصیانة مصالح ا
وحتى المادة ) الخامسة بعد المائتین(ابتداء من المادة ) الثاني عشر(أحكامھ في الباب 

  .)١()السابعة عشرة بعد المائتین(
وینظر قاضي التنفیذ المنازعات التنفیذیة الوقتیة ویفصل فیھا وفًقا ألحكام القضاء 

  . متھاالمستعجل مھما بلغت قی
فاألصل أنھ ال یخضع للتنفیذ الجبري سوى األحكام النھائیة، ویسمى ذلك بالنفاذ 

 -العادي لألحكام، وإنما خضعت منازعات التنفیذ ألحكام القضاء المستعجل ألن التنفیذ 
یتم بناء على حكم حائز للقطعیة وقوة األمر المقضي،  - طبقا للمجرى العادي لألمور 

ة المنازعة الوقتیة أو ما یسمى بإشكاالت التنفیذ تعیق ھذا التنفیذ فوجب تنفیذه، وإثار
فلزم أن ال یطول أمد تلك المنازعة  )٢(الواجب، وتعترض سبیل تنفیذ ما یجب تنفیذه

  .الوقتیة التي ال تمس أصل الحق، وذلك حتى تستقر األوضاع النظامیة في أسرع وقت
ابتداء أن ال تتعرض ألصل الحق فضال عن أنھ یشترط في المنازعات التنفیذیة 

موضوع الدعوى الذي صدر فیھ حكم قضائي موضوعي مكتسب للقطعیة وھو الذي 
  .یجري التنفیذ بمقتضاه

وفائدة االستعجال أنھ یؤدي إلى اتخاذ إجراءات سریعة ومؤقتة لحمایة حق الطالب 
ترضا بحكم نظًرا لبطء الحمایة الموضوعیة، واالستعجال في ھذه األمور وإن كان مف

النظام، إال أنھ یقبل إثبات العكس فیستطیع المحكوم علیھ أن یثبت انقضاء الخطر فیزول 
  . فرض االستعجال

وإذا كان االستعجال مقررا لصالح المحكوم لھ فإن األنظمة عادة ما تقرر بعض 
الضمانات لصالح المحكوم علیھ، كالضمانات الوقائیة المتمثلة في وقف التنفیذ، وكذا 

  .الضمانات العالجیة المتمثلة في الكفالة
والمنازعة الوقتیة تھدف إلى وقف التنفیذ أو االستمرار فیھ، وتنعقد بھ خصومة أمام 

  .)٣(قاضي التنفیذ
تختص : وقد قررت المادة التاسعة والعشرون من نظام المرافعات الشرعیة أنھ

تنفذ في المملكة ولو كانت غیر محاكم المملكة باتخاذ التدابیر التحفظیة والوقتیة التي 
  .مختصة بالدعوى األصلیة

وھذا النوع من االختصاص یبني على حسن أداء العدالة إذا ما احتاج الحق المعتدى علیھ 

                                      
محمـد : ، فھمي٨قوانین المرافعات، الكتاب الثالث، منشأة المعارف اإلسكندریة، صـ: أمینة: النمر )١(

: ، إبراھیم٢دار النشر للجامعات، صـ ٣تنفیذ األحكام والسندات الرسمیة والحجوز التحفظیة، ط: حامد
  ٩، صـ١٩٨٣أصول التنفیذ الجبري، دار الفكر العربي : محمود

  .٢٦م، صـ٢٠٠٦إشكاالت التنفیذ ومنازعات الحجز، المكتب الجامعي الحدیث : أنور: طلبة )٢(
  .٣٠إشكاالت التنفیذ، مرجع سابق، صـ: أنور: طلبة )٣(
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وقد . إلى سرعة القضاء، ومن ھنا تختص محاكم المملكة بكافة اإلجراءات التحفظیة والوقتیة
اإلجراءات التي تتخذ من أجل حمایة : "تحفظیة بأنھاالتدابیر ال) ٢٩/١(عرفت الالئحة التنفیذیة 

  .؛ ومن أمثلتھا الحجوز التحفظیة والمنع من التصرف"مال أو حق
اإلجراءات التي تتخذھا الدائرة : التدابیر الوقتیة بأنھا) ٢٩/٢(كما عرفت الالئحة التنفیذیة 

وى األصلیة، مثل ما للنظر في الحاالت المستعجلة بصورة وقتیة، حتى یصدر الحكم في الدع
  . من ھذا النظام) ٢١٧- ٢٠٦(جاء في المواد 

  :تشمل الدعاوى المستعجلة ما یأتي: على أنھ ٢٠٦وقد نصت المادة 
  .دعوى المعاینة إلثبات الحالة - أ 
  .دعوى المنع من السفر -ب
  .دعوى منع التعرض للحیازة، ودعوى استردادھا -ج 
  .دعوى وقف األعمال الجدیدة -د 
  .دعوى طلب الحراسة -ھـ
  .الدعوى المتعلقة بأجرة األجیر الیومیة -و 
  .الدعاوى األخرى التي یعطیھا النظام صفة االستعجال -ز 

وال عبرة بكون محاكم المملكة مختصة بالدعوى األصلیة التي یتعلق بھا اإلجراء 
في  الوقتي أو التحفظي من عدمھ، وإنما یشترط فقط أن یكون األجراء یراد تنفیذه

یدخل في مجال الوظیفة الوالئیة للمحاكم، وھي المملكة، واألمر في ھذه اإلجراءات 
ألن المقصود بھا ھو حمایة الحقوق أو األموال المتنازع علیھا  إجراءات ال تحتمل التأخیر،

بصفة مستعجلة، ألن من شأن االنتظار في شأنھا لحین البت في النزاع األصلي أمام 
لذا تختص محاكم المملكة بنظرھا تحقیقا . ألضرار بحق الخصوممحاكم دولة أخرى ا

  . لحسن سیر العدالة وسرعة البت فیھا
وحیث إن إجراءات الدعوى العادیة قد تستغرق وقتًا طویًال مما قد یضر بمصلحة 

ویخشى علیھا من الخصوم، وباألخص في الحاالت التي یحتاج فیھا إلى سرعة البت 
التحفظیة والوقتیة التي تنفذ في  ون لمحاكم المملكة اتخاذ التدابیرفوات الوقت، ومن ثم یك

، ولو كانت محاكم )مرافعات شرعیة) ٢١٧-٢٠٦(المواد (المملكة مثل ما جاء في 
فتتخذ ھذه اإلجراءات لحین الفصل في الدعوى . المملكة غیر مختصة بالدعوى األصلیة

ت متعلقة باألحوال الشخصیة أو األصلیة، ویستوي في ھذا الشأن أن تكون اإلجراءا
العینیة ومن الجدیر بالذكر أن العبرة في انعقاد االختصاص لمحاكم المملكة، یكون بنفاذ 
األمر في المملكة دون النظر لجنسیة طالب األمر وال ما إذا كان لھ موطن أو محل إقامة 

  .في المملكة
دعوى ترفع بشأنھا ومن أمثلة اإلجراءات التحفظیة طلب إثبات وقائع معینة س

وتختص محاكم المملكة بإجراءات التنفیذ الواقع على أرضھا ألن ھذا األمر مستقبلھ، 
  .یخضع العتبارات السیادة واألمن

الفصل في المنازعات التي یخشى علیھا من : ویقصد بالطلب أو القضاء المستعجل
كم باتخاذ إجراء فوات الوقت فصًال مؤقتًا ال یمس أصل الحق، وإنما یقتصر على الح
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وقتي ملزم بقصد المحافظة على األوضاع القائمة واحترام الحقوق الظاھرة أو صیانة 
  .)١(مصالح الطرفین المتنازعین

  : وتتمثل خصائصھ في أنھ
وقتي ال یحسم النزاع، بل یقضي بإجراء مؤقت لحین الفصل في موضوع الحق  - ١

فإن الحارس لن یبقى إلى األبد على من محكمة الموضوع، فإذا قضي بالحراسة مثًال 
حالتھ، وإنما لمدة مؤقتة، وكذا عند الحكم بالنفقة المؤقتة، فھو یرجح وجھة نظر أحد 
الخصوم وقد یختلف ھذا الترجیح مع الحكم الموضوعي، وفي النھایة بعد صدور الحكم 

  .)٢(الموضوعي نصل إلى الترجیح وتعدیل مراكز الخصوم
بقوة النظام، ألن بعض الظروف تتطلب حكمًا معجًال كالحكم  ینفذ نفاذًا معجًال -٢

بالسماح للطالب بأن یدخل االمتحان قبل فترة وجیزة من بدء االمتحان، لكن قد یلغي ھذا 
  .)٣(الحكم أو یقضى بعكسھ، فتعاد الحال إلى ما كانت علیھ قبل نفاذ الحكم المستعجل

الموضوعي فیما یتعلق بالموضوع  ال یكون الحكم المستعجل حجة أمام القضاء -٣
ألن القضاء المستعجل ال یتعرض أصًال للموضوع فقاضي الموضوع حر في قضائھ 

 .غیر مقید بالحكم المستعجل
  :ویشترط لقیام اختصاص القضاء المستعجل ما یلي

  .توافر االستعجال أو الخطر من التأخیر.١
  .قأن یكون المطلوب اتخاذه إجراء وقتیًا ال یمس أصل الح.٢

وحقیقة ھذا االستعجال لیس لھا معیار ثابت لذا قیل ھو الخطر الحقیقي المحدق الذي 
  .یھدد الحق المراد الحفاظ علیھ، باتخاذ إجراءات سریعة ال تحتمل االنتظار

ویتحقق ھذا الخطر في كل حالة ینشأ عنھا درء ضرر مؤكد یتعذر تداركھ أو 
زوال معالمھا بمرور الوقت، أو المحافظة  إصالحھ فیما بعد، كإثبات حالة مادیة یخشى

  .على أموال متنازع علیھا یخشى من استمرارھا في ید الحائز الفعلي
وإذا زال وجھ االستعجال والخطر تخلى القاضي عن الحكم في الشق المستعجل، 

  .وتقدیر وجھ االستعجال من اختصاص القاضي
ظام، أیا كانت المحكمة التي أصدرتھا، واألحكام المستعجلة نافذة نفاذًا معجًال بقوة الن

والحكمة في تنفیذ ھذه األحكام معجًال انھا تصدر في منازعات ال تحتمل التأخیر، وامتناع 

                                      
، ١٢٩م، ص ١٩٦٦یذ في قانون المرافعات، دار الفكر العربي عبد الباسط، نظام التنف: جمیعي )١(

عبد ااهللا بن عبد العزیز، المبسوط في المرافعات الشرعیة، مكتبة التوبة، الریاض السعودیة، : الدرعان
  .٥٧٦م، صـ٢٠٠٩/ ھـ١٤٣٠ ١ط
لدراسات مجد المؤسسة الجامعیة ل: عبده جمیل الوجیز في إجراءات التنفیذ دراسة مقارنة: غصوب )٢(

  .٥١م، صـ٢٠١٣ھـ  ١٤٣٤، ١والنشر والتوزیع، ط
تنفیذ األحكام والسندات الرسمیة والحجوز التحفظیة، دار النشر للجامعات، : محمـد حامد: فھمي )٣(
  .٢٥، صـ٣ط
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تنفیذھا حتى تصیر نھائیة من شأنھ أن یفوت الغرض من ھذه األحكام، إلى جانب أنھا 
  .)١(قلیلة األثر، ألنھا تفصل في مسائل وقتیة بعیدة عن موضوع النزاع

وتستمد صفة االستعجال من طبیعة الحق المراد المحافظة علیھ، أو من الظروف 
المحیطة بالدعوى، وتستنتجھا المحكمة من ظروف كل دعوى على حده، لذا فإن وصف 

  .االستعجال یختلف باختالف الزمان والمكان، ومن شخص آلخر
تظھر بعد رفعھا وال یلزم أن یتوافر ركن االستعجال من وقت رفع الدعوى، فقد 

وقائع جدیدة یستشف منھا توافر الخطر المحدق بالحق المطلوب حمایتھ فعندھا یحق 
  .للخصم طلب اإلجراء الوقتي

  .)٢(المحكمة المختصة بالدعاوى المستعجلة
الدعاوى المستعجلة من اختصاص قاضي الموضوع، فالمحكمة المختصة بنظر 

  :جلة ویلزم لھاالموضوع ھي التي تفصل في المسائل المستع
  .ضرورة االستعجال -١
  .أن یكون المطلوب إجراًء وقتیًا ال یمس أصل الحق   -٢
وجود رابطة بین الطلب األصلي والطلب المستعجل مما یبرر رفع الثاني إلى  -٣

  .محكمة الموضوع بطریق التبعیة لألول
فع وقد یرفع الطلب المستعجل في صحیفة واحدة مع الدعوى األصلیة، وقد تر

الدعوى العادیة أوًال ثم یرفع بعد ذلك الطلب المستعجل في صحیفة منفصلة، غایة ما 
ھنالك أنھا ترفع بطریقة تبعیة لدعوى أصل الحق، وقد ترفع الدعوى المستعجلة قبل رفع 
الدعوى األصلیة وفقًا لإلجراءات المعتادة لرفع الدعوى وفي ھذه الحالة تنظر الدعوى 

تي رفعت لھا الدعوى المستعجلة بشرط أن تكون مشمولة بوالیتھا نوعًا األصلیة الدائرة ال
  .ومكانًا

واالختصاص في الدعاوى المستعجلة من باب االختصاص النوعي ولم یشأ النظام 
أن یعنت المتقاضین ویفرع المسائل ویكثر من التوزیعات فنص على أن المحكمة 

التي تنظر المسائل المستعجلة  المختصة بنظر الموضوع وفق االختصاص النظامي ھي
  .)٣(التي یخشى علیھا من فوات الوقت

                                      
: الجبوري. ١٦٤م، صـ٢٠٧٧التنفیذ الجبري لألحكام، دار الكتب القانونیة : عكاشة، عبد الحمید )١(

أحكام االلتزام، ط الدار العلمیة للنشر  ٢جـ: جیز في شرح القانون المدني األردنيالو: یاسین محمد
  .٣٦٦األردن، صـ –والتوزیع، دار الثقافة، عمان 

موسوعة القضاء المستعجل والتنفیذ الوقتي، طبعة المكتبة القانونیة : مصطفى مجدي: ھرجة )٢(
حث عن قواعد االختصاص النوعي ب: موسى: ، عبد الغني٣١، ص ٣م، ج ٢٠٠٤بالقاھرة عام 

  .١٦م، ص ١٩٨٧یونیو  –والقیمي والمحلي، منشور بمجلة القضاة السنة العشرون العدد األول ینایر 
ھالل یوسف، صیغ االوراق القضائیة للدعاوي المستعجلة والتنفیذ القضائي واإلداري، دار : إبراھیم )٣(

ماجد بن سلیمان، إجراءات التقاضي : الخلیفة. ٥٤م، صـ ٢٠٠٣المطبوعات الجامعیة باإلسكندریة عام 
 ٢٠١٤ -ھـ  ١٤٣٥والتنفیذ دراسة مقارنة على ضوء الفقھ واألنظمة السعودیة، مطبعة الحمیضي، عام 

  .١٨٢م، الطبعة الثانیة بالریاض، ص 
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  : حجیة الحكم المستعجل
یحوز الحكم المستعجل الحجیة أمام القضاء المستعجل نفسھ، فال یجوز تجدید 
الدعوى المستعجلة في المستقبل أمام نفس القاضي، لكن حجیتھ مؤقتة، فتظل قائمة ما لم 

  .ت زالت حجیتھ وانتھى أثرهتتغیر الظروف، فإن تغیر
  .وال یتقید بھ قاضي الموضوع ألنھ قائم على بحث سطحي، وال یمس أصل الحق

وتختلف طبیعة االستعجال باختالف الحالة المنظورة ففي دعاوى إثبات الحالة یكون 
الدافع ھو الخوف من تغییر المعالم المطلوب إثباتھا كلھا أو بعضھا بمضي الوقت، 

  .لھ مصلحة فیھافیضیع حق من 
وإذا كان القاضي في مثل ھذه الدعاوى ممنوعًا من المساس بأصل الحق، فذلك ال 
یعني حرمانھ مطلقًا من فحص الموضوع وأصل الحق، بل لھ فحصھ من حیث الظاھر 

  .لیتوصل إلى البت في الحكم المستعجل
تحكـم : أنھوقد أضافت المادة الخامسة بعد المائتین من نظام المرافعات الشرعیة 

المحكمـة المختصـة بنظـر الموضوع بصفة مؤقتة في المسائل المستعجلة التي یخشى 
علیھا فوات الوقت والمتعلقة بالمنازعة نفسھا، وال یؤثر ھذا الحكم على موضوع 

  .الدعوى، سواء رفع طلب الحكم باإلجراء المؤقت مباشرة أو تبًعا للدعوى األصلیة
ع بین األناة الموصلة للعدالة الكاملة، اء المستعجل للجموقد تم تنظیم مسألة القض

والسرعة المقررة للحمایة العاجلة، علمًا بأن تلك الحمایة العاجلة ال تھدر حقا وال تكسبھ، 
ألن الحكم المستعجل وقتي ال یمس أصل الحق ولیس معنى وقتیتھ أنھ یبقى زمنًا قصیرًا، 

، بل إن القاضي ال )١(بل یبقى قائما وإن طالت مدتھ حتى یصدر حكم قطعي موضوعي
  .یملك العدول عنھ أو تعدیلھ إال إذا وجد ما یبرر ذلك

وللقضاء المستعجل وظیفة مساعدة للدعوى الموضوعیة وھي التحفظ أو االحتیاط 
  .فال یقبل إذا فصل في الدعوى الموضوعیة

وقد یؤدي الحكم المستعجل إلى استقرار األوضاع نھائیا كما لو قضى بطرد 
من العین المؤجرة وتسلیمھا للمؤجر أو المعتدي من األرض التي اغتصبھا فلو المستأجر 

ارتاح الخصوم لسالمة المراكز النظامیة المترتبة على الحكم المستعجل فلھم االكتفاء بھ 
  . )٢(تجنبا لمشقة التقاضي وتوفیرًا للوقت والجھد والطاقة

ن یكون مع الدعوى وقد أوضحت ھذه المادة أن رفع الطلب المستعجل یمكن أ
األصلیة بل وفي صحیفتھا، ما عدا دعوى منع التعرض للحیازة ودعوى استردادھا حیث 
ال یجوز الجمع بین دعوى الحیازة ودعوى الحق في نفس الخصومة كما سنبینھ في شرح 

، كما یجوز إبداؤه كطلب عارض أثناء نظر الدعوى األصلیة )مرافعات) ٢٠٩(المادة (

                                      
محمد فاروق ، قضاء : محمد نصر الدین، راتب: كامل. ٣٠٣مرجع سابق ص : أحمد: أبو الوفا )١(

  .٤٧، ص١ور المستعجلة، الطبعة السابعة، جاألم
  .٣٢٢م، ص ٢٠١١الوسیط في شرح قانون المرافعات، ط : أحمد: الصاوي )٢(
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تودع في المحكمة حسب المنصوص علیھ في النظام من الطلبات عن طریق صحیفة 
  .العارضة

كما یجوز أن یقدم الطلب المستعجل شفاھة في الجلسة في حضور الخصوم، ویثبت 
كاتبھا ذلك في محضر الجلسة، أو كتابة في مذكرة أثناء الدعوى وقبل قفل باب المرافعة 

فال إشكال، ولھ أن یتسلم صورة من فإن تم تقدیمھ في حضور الخصوم وعلم الخصم بھ 
  .الطلب، فإن لم یكن الخصم حاضرًا وجب إبالغھ بھ مع منحھ فرصة إلبداء دفاعھ

إذا رفعت الدعوى المستعجلة قبل إقامة : أنھ ٢٠٥/١وقد قررت الالئحة التنفیذیة 
  .الدعوى األصلیة فتكون بصحیفة وفًقا لإلجراءات المعتادة لرفع الدعوى

من ) ج(عدا الدعاوى التي نصت علیھا الفقرة : أنھ ٢٠٥/٢ئحة التنفیذیة كما قررت الال
المادة السادسة بعد المائتین من ھذا النظام، یجوز رفع الدعوى المستعجلة مع الدعوى األصلیة 
بصحیفة واحدة، كما یجوز تقدیمھا طلًبا عارًضا أثناء نظر الدعوى األصلیة، أو تقدم مشافھة أو 

ة بحضور الخصم، وفي األحوال السابقة یتم ضبط الدعوى المستعجلة مع كتابة في الجلس
  .الدعوى األصلیة

إذا رفعت الدعوى األصلیة بعد رفع : على أنھ ٢٠٥/٣ونصت الالئحة التنفیذیة 
الدعوى المستعجلة فتنظرھا الدائرة التي رفعت إلیھا الدعوى المستعجلة إذا كانت مشمولة 

  .بوالیتھا نوًعا ومكاًنا
یحق للمتدخل في الدعوى تقدیم الطلبات المستعجلة إن كانت لھ طلبات موضوعیة و

مرتبطة بموضوع الدعوى، ویثبت لھ ھذا الحق شفاھة أو بمذكرة یتسلم صورتھا 
  .الخصوم

وماجرت علیھ العادة یقتضي أن تفصل المحكمة في الطلب العارض أوًال وقبل 
ع طبیعة الطلب العارض وما جعل الفصل في الموضوع، ألن ھذا ھو الذي یتفق م

ألجلھ، فإن تراخى الحكم فیھ حتى تم الحكم في الموضوع تعین الفصل في كلیھما معًا، 
مع بیان أسباب كل منھما على حدة، وال یغني الفصل في الموضوع عن الفصل في 

ال الطلب الوقتي ألن الحكم الوقتي مشمول بالنفاذ بقوة النظام، أما الحكم في الموضوع ف
یلزم فیھ ذلك وإذا تبین للقاضي أن الطلب الوقتي ال یتوافر فیھ ركن االستعجال فإنھ 

  .یقضي بذلك أي یرفض الطلب مع بیان السبب
والمنازعة المستعجلة دعوى ترفع إلى القاضي بطلب إجراء وقتي مبني على أمر 

ال  موضوعي، وتختلف الطلبات المستعجلة عن الطلبات الموضوعیة، فالمستعجلة
تتعرض لموضوع النزاع األصلي، وال یتضمن الفصل فیھا أي مساس بأصل الحق، بل 
إن المطلوب فیھا دائمًا إجراء وقتي یحقق حمایة عاجلة للمدعي، وتتسم جلساتھا 

  .بالبساطة
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  :ولذا فإن القضاء المستعجل یحقق عدة مزایا
تمكین الخصوم من استصدار قرارات مؤقتة وسریعة دون المساس   )١

  .)١(بأصل الحق مع االختصار في الوقت واإلجراءات

كثیرًا ما یؤدي الحكم الصادر من القضاء المستعجل إلى إنھاء   )٢
المنازعات من الناحیة الواقعیة، وینبھ الخصوم إلى مراكزھم 

  .)٢(الصحیحة لیستقروا علیھا

یعد القضاء المستعجل وسیلة فعالة ومؤثرة لمواجھة األشخاص   )٣
سيء النیة، وبصفة خاصة أولئك الذین یستغلون المشاكسین أو 

 .)٣(وجود بعض الثغرات النظامیة لتطویل اإلجراءات وتبطئتھا

 .یعمل على احترام االوضاع الظاھرة )٤

وبشأن صور الدعاوى المستعجلة قررت المادة السادسة بعد المائتین من نظام 
  :تشمل الدعاوى المستعجلة ما یلي: المرافعات الشرعیة أنھا

  .دعوى المعاینة إلثبات الحالة -  أ
  .دعوى المنع من السفر -ب
  .دعوى منع التعرض للحیازة، ودعوى استردادھا -ج 
  .دعوى وقف األعمال الجدیدة -د 
  .دعوى طلب الحراسة -ھـ
  .الدعوى المتعلقة بأجرة األجیر الیومیة -و 
  .الدعاوى األخرى التي یعطیھا النظام صفة االستعجال -ز 

من نظام حمایة حقوق المؤلف السعودي صور اإلجراءات التحفظیة أو ولم یتض
الوقائیة التي یتم اتخاذھا حال االعتداء على حق المبتكر في األعمال المعماریة، وإن 
كانت بعض األنظمة تذكر اإلجراءات الوقائیة لحمایة ذلك الحق، لكن في المملكة یتم 

  .التنفیذ لبیان صور تلك الحمایة الرجوع إلى نظام المرافعات الشرعیة ونظام
وقبل أن نبین صور تلك الحمایة ال یفوتنا أن نقرر أن حق نشر أو تنفیذ األعمال 
المعماریة حق شخصي مقرر للمصمم المعماري باعتباره مؤلفا، فال یجوز لغیره أن 

ذ وإال كان یعتدي على ھذا الحق بالنشر أو التنفیذ أو إعادة النشر أو اإلذن بالنشر أو التنفی
معتدیا على حقوق المصمم أو المبتكر األدبیة، وھنا یجد المصمم المعماري الحمایة 

  .القانونیة اإلجرائیة التي تسعفھ للوقف في مواجھة العبث بحقوقھ

                                      
  .٣٤٨أحمد، مرجع سابق ص : أبو الوفا  )١(
  .٢١٤أمینھ، مرجع سابق، ص : النمر )٢(
یة وفقا ألحدث دراسة تحلیل"الوسیط في النظام القانوني لتنفیذ أحكام التحكیم : عاشور: مبروك )٣(

  .٣٥٦م، ص ٢٠١١التشریعات والنظم المعاصرة، دار الفكر والقانون 
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وھي إجراءات تبدأ بالحجز وتنتھي بإتالف التصمصیم المعماري المقلد، ھذا بجانب 
  .العقوبات المدنیة والجزائیة

ن نتناول موضوع الحجز نقرر أن ھناك اإلجراءات تتیح الفرصة لذي الحق وقبل أ
  :على األعمال المعماریة بما یلي

إثبات واقعة االعتداء على األعمال المعماریة، ودعوى إثبات الحالة من -١
الدعاوى الوقتیة التي یقصد بھا تصویر حالة مادیة یخشى ضیاع معالمھا إذا 

  القضاء انتظر حتى یعرض النزاع على

ذلك أنھ یكتفى بالمصلحة المحتملة لرفع الدعوى في تلك الحاالت، كما قد قررت 
یقبل الطلب باالستیثاق لحق یخشى : أنھ) ٣/٣(الالئحة التنفیذیة لنظام المرافعات الشرعیة 

طلب المعاینة : زوال دلیلھ عند النزاع ولو من غیر حضور الخصم اآلخر، ومن ذلك
  .بات شھادة یخشى فواتھا، ویكون ذلك وفًقا ألحكام القضاء المستعجلإلثبات الحالة أو إث

فیجوز لمن یخشى ضیاع معالم واقعة أو إحداث تغییرات من شأنھا أن تمس مركزه 
القانوني سواء قبل إقامة الدعوى أم أثناء نظرھا أن یطلب من قاضي األمور المستعجلة 

تدعى ضده من إجراء التغییرات لحین إثبات الحالة بمعرفة مندوب المحكمة ومنع المس
البت في الدعوى، فھذا اإلجراء في االعتداء على األعمال المعماریة یھدف إلى التأكد من 
عدم شرعیة ما تم نشره وإجراء وصف تفصیلي لألدوات واآلالت المستخدمة في ارتكاب 

یبھا بقصد الجریمة كإجراء تحفظي ھدفھ منع المعتدي من العبث بھذه األدوات أو تھر
تضلیل العدالة تأمینا لصاحب الحق عند اللجوء إلى القضاء الموضوعي بشقیھ المدني 

  .)١(والجنائي
وھذا النوع من الدعاوى تقرره المادة العشرون بعد المائة من نظام المرافعات 

یجوز لكل صاحب مصلحة في إثبات معالم واقعة یحتمل أن تصبح محل : الشرعیة بقولھا
القضاء مستقبًال أن یتقدم إلى المحكمة المختصة بھا مكاًنا بدعوى مستعجلة نزاع أمام 

ویكون طلب المعاینة بصحیفة وفًقا . لمعاینتھا بحضور ذوي الشأن وإثبات حالتھا
  . وتتم المعاینة وإثبات الحالة وفق أحكام ھذا النظام. لإلجراءات المعتادة لرفع الدعوى

شي ضیاع معالم واقعة یحتمل أن تصبح محل یجوز إجراء مثل ھذا األمر إن خف
نزاع في المستقبل، فیطالب صاحب المصلحة في مواجھة ذوي الشأن المحكمة المختصة 

  .)٢(محلیًا بدعوى مستعجلة إلجراء المعاینة، ومن ثم یحضر ذوو الشأن وتتم المعاینة

                                      
 ١٩٨٥قضاء االمور المستعجلة، عالم الكتب عام : محمد فاروق: محمد نصر الدین؛ راتب: كامل  )١(

  .٣٣٥م، الطبعة السابعة، ص 
بیة السعودیة مقارن المرجع في نظام المرافعات الشرعیة بالمملكة العر: معوض: عبد التواب )٢(

م، مكتبة القانون واالقتصاد بالریاض السعودیة،  ٢٠٠٥ - ھـ  ١٤٢٥بالمرافعات المصریة، طبعة 
  .٥٤٠ص
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ھ أو یندب ودعوى إثبات الحالة إنما ھي دعوى وقتیة تحفظیة، یقوم بھا القاضي بنفس
خبیرًا لذلك، ولھ سماع الشھود، ومؤدى ذلك أنھ یمكن رفع دعوى أصلیة على وجھ 
االستعجال لطلب المعاینة، وعنصر االستعجال قد یتمثل في دفع ضرر محدق قد یتعذر 
تالفیھ مستقبًال عن طریق إثبات واقعة یحتمل ضیاع معالمھا إن تركت وشأنھا، أو تأكید 

قصرت لكنھا قابلة للتغیر مع مرور الزمن بضیاع شيء من  معالم طالت مدتھا أو
   .)١(آثارھا

 .دعوى وقف االعتداء على األعمال المعماریة -٢

ویقصد بھذا اإلجراء إبقاء الحال على ما ھو علیھ حتى یلجأ صاحب الحق على  
األعمال المعماریة المعتدى علیھ للقضاء الموضوعي، وقد یقتضي األمر تعیین حارس 

عمال المعماریة والتصامیم الھندسیة لضمان عدم العبث بمحتویاتھ وتتسع على األ
اإلجراءات لتشمل صورًا عدیدة منھا حظر نشر التصامیم المقلدة أو وقف تداولھا أو أّي 

  .مصنف مشابھ لھ قد یضلل العامة

 .الحجز على األعمال المعماریة محل االعتداء-٣

یكون للجھة المختصة نظاما : لتنفیذ أنھتنص المادة الثالثة والعشرون من نظام ا
  .بالنظر في النزاع سلطة األمر بالحجز التحفظي وفقا ألحكام القضاء المستعجل

ویخضع األمر بالحجز التحفظي ألحكام القضاء المستعجل ویكون ذلك في جمیع 
المنازعات التي یخشى علیھا من فوات الوقت، ویكون الفصل مؤقتا ال یمس أصل الحق، 

ما یقتصر على الحكم باتخاذ إجراء وقتي ملزم، بقصد المحافظة على األوضاع القائمة وإن
  .واحترام الحقوق الظاھرة أو صیانة مصالح الطرفین المتنازعین

ویعتبر توقیع الحجز من أھم اإلجراءات التحفظیة التي تشمل التحفظ على جسم 
أن الحمایة الوقتیة ال الجریمة ومنع التصرف في المال محل الحجز، ویرى البعض 

وضع المال تحت ید القضاء للمنع من القیام بأي : تكتمل إال بإجراء الحجز، ویعرف بأنھ
  .)٢(عمل مادي أو تصرف قانوني

ویھدف الحجز الواقع على األعمال المعماریة التي وقع االعتداء علیھا إلى عدة 
  :أمور

                                      
عبد اهللا بن عبد العزیز الدرعان، المبسوط في أصول المرافعات الشرعیة، المرجع : الدرعان )١(

  .٥٧٦السابق، صـ
ول المحاكمـــات المدنیة االردنـــي، دار النشـــر، الوجیز فـــي قـــانون اصـــ: عوض: الزغبي )٢(

التعلیق على قانون المرافعات على ضوء أحكام النقض : أحمد: ھندي. ٥٦الطبعة االولى، عمان، صـ
  .٩٢٤، صـ١م، ج ٢٠٠٨وآراء الفقھاء، دار الجامعة الجدیدة للنشر طبعة عام 
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كالتصامیم المعماریة وقف النشر لتلك األعمال المعماریة المعتدى علیھا  -١
المقلدة، ومنع تداولھا، وبذا یتوقف االعتداء على صحب الحق في تلك األعمال 

 .المعماریة من تاریخ إیقاع الحجز
حفظ األعمال المعماریة من التلف أو الضیاع أو التالعب، ألن بقاءھا في ید  -٢

یضیع المعتدي یجعلھا عرضة للتخلص منھا لمحاولة إخفاء الجریمة بأي شكل ف
 .الحق على صاحبھ

وتشمل الحمایة النظامیة العمل المعماري كلیة، كما تشمل العناصر الفردیة الممیزة، 
بخالف العناصر الفردیة التقلیدیة التي تقتضي األعمال المعماریة ضرورة وجودھا في 
أي عمل معماري، كتلك التي توضع في التصمیم بسبب الوظیفة التي تؤدیھا، كالنوافذ 

بواب، فھي غیر محمیة؛ لكن من ناحیة أخرى یراعى أن عملیة جمع ھذه العناصر واأل
التقلیدیة وترتیبھا وترك مسافاٍت معینًة فیما بینھا بأسلوٍب یعطي للبناء شكًال ممیزًا على 

  .نحو مبتكر یجعلھا محمیًة بموجب حق المؤلف
  الفرع الثاني

  دف منھامدى مالئمة ھذه الشروط لمنطوق تلك الحمایة والھ
تشمل التصامیم والرسومات والمخططات  )١( سبق القول بأن األعمال المعماریة

والنماذج التي یضعھا المعماریون مھندسون أو غیرھم، كما أنھا تشمل أیضًا األبنیة 
  . ذاتھا، والتي تنفذ بناء على تلك التصامیم والمخططات والنماذج

تاج الفكر بكل تأكید، وال بد من مكافئة وھذه األعمال المعماریة تعد أعماًال من إن
أولئك المھندسین الذین قاموا بصنعھا وإبداعھا، ومعاقبة الذین یحاولون سرقتھا واالعتداء 

كما أن ھذه األعمال تعتبر أیضًا أعماًال فنیة، وال بد من أن تكون مشمولًة بالحمایة . علیھا
  .قانونًا

یتھ المقررة في نظام حقوق المؤلف فإنھ وإذا توافرت في العمل المعماري شروط حما
یحظى بالحمایة النظامیة، والتي من أھمھا إثبات حالة التعدي، ووقف التعدیات الجدیدة، 
وتوقیع الحجز على النحو الذي سبق بیانھ، وھي إجراءات كافیة لمجابھة التعدیات، 

ن توافرت كخطوة أولى قبل أو في أثناء رفع الدعوى الخاصة والدعوى الجزائیة إ
  .)٢(شروطھا وأسبابھا

لكن ھناك أمر في غایة األھمیة وھو أن نظام حمایة حقوق المؤلف یشمل بحمایتھ 
التصامیم والمخططات المعماریة فقط، وال یمكن أن تسري نصوصھ وتعم حمایتھ األبنیة 

  .بحد ذاتھا، ألنھ لم ترد اإلشارة إلیھا من قریب أو بعید في حكم النصوص

                                      
  .١المقدمة، ص  )١(
صیة مفھوم االبتكار كشرط لحمایة قواعد المعلومات ضمن إطار جمال عبد اهللا، خصو: عبد اهللا )٢(

  .٣٦٣، ص٤، العدد، ٢٠٠٥حمایة الملكیة األدبیة والفنیة، العدل 
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نظام حمایة حقوق المؤلف یمنع أي شخٍص من أن یقوم بنسخ التصامیم  ومن ثم فإن
والمخططات المعماریة التي قام أحد المعماریین مھندسا أو غیره بوضعھا، غیر أنھ إذا 
جاء أحد األشخاص وقام بالنظر إلى بناء من األبنیة، وحاول من خالل ذلك محاكاة 

ستند إلیھا في إنشاء بناء آخر مشابھ لھ، فإن البناء، بأخذ قیاساتھ، ومن ثم وضع تصامیم ی
القانون ال یمنعھ من ذلك، طالما أنھ لم یعتد على التصامیم والمخططات التي وضعھا 

  .المھندس األول
ھل یمكن أن تكون األبنیة مشمولًة بالحمایة وفقًا لقانون حمایة : وھنا تساؤل مفاده

  حق المؤلف؟
أن تكون األبنیة محال مشموال بالحمایة التي  ذھب البعض إلى القول بأنھ ال یمكن

: تقررھا أنظمة حقوق المؤلف، وقد استند الفقھاء في تبریرھم لھذا التوجھ إلى سببین
أوالھما، ھو أن عمل المعماري كمحل للحمایة ینصب على اتخاذه شكال معینا، فاألفكار 

بتلك الحمایة، وبالتالي فإن  ال تتمتع بتلك الحمایة، لكن التعبیر عن الفكرة ھو الذي یحظى
المھندس المعماري ونحوه ممن یقومون بابتكارات معماریة یستحقون حمایة التعبیر عن 
تلك األفكار واالبتكارات المتجسدة في التصامیم والمخططات، أما البناء فھو الفكرة ذاتھا 

  . )١(نونالتي تم التعبیر عنھا من خالل المخططات، وال یستحق بالتالي حمایة القا
أن األبنیة التي ظھرت للعیان، وأصبحت متاحة لرؤیة الجمیع، فضال عن : ثانیھما

كونھا ضرورة حیاتیة فال یمكننا القول بمنع اآلخرین من إنشاء مثلھا وتقلیدھا لحمایة حق 
  . )٢(من قام بتصمیمھا

دبیة وقد انضمت المملكة العربیة السعودیة إلى اتفاقیة برن لحمایة المصنفات األ 
أیلول عام  ٢٨، والتي تم تعدیلھا آخر مرة في ١٨٨٦أیلول عام  ٩والفنیة المؤرخة في 

المصنفات األدبیة (تشمل عبارة : "، وتنص المادة الثانیة من ھذه االتفاقیة على أنھ١٩٧٩
كل إنتاج في المجال األدبي والعلمي والفني أیًا كانت طریقة أو شكل التعبیر عنھ ) والفنیة

والمصنفات الخاصة بالرسم وبالتصویر بالخطوط أو باأللوان وبالعمارة . ……مثل
والتصمیمات والرسومات التخطیطیة والمصنفات …وبالحفر وبالطباعة على الحجر

  ".المجسمة المتعلقة بالجغرافیا أو الطبوغرافیا أو العمارة أو العلوم
اریة المتجسدة في وبالتالي نجد أن االتفاقیة قد منحت الحمایة لألعمال المعم

المصنفات المجسمة، أي في األبنیة، ولیس فقط في التصمیمات والرسومات، وحیث أن 
نصوص ھذه االتفاقیة الدولیة أصبحت جزءًا ال یتجزأ من القانون الوطني بعد انضمام 
المملكة إلیھا، فإن المعماریون یستطیعون االستناد إلى أحكامھا لحمایة أعمالھم 

  .وإبداعاتھم

                                      
اإلطار القانوني لحمایة حقوق المؤلف وتطبیقاتھ بین الفقھ واالجتھاد، : رمزي جرجس: سلوان )١(

  . ١٣٧٦، ص ٤، العدد ٢٠٠٦العدل، 
المؤلف أو الملكیة األدبیة والفنیة، بحث منشور في مجلة التشریع والقضاء،  حق: محمد علي: عرفة )٢(

  .٧٠م، صـ١٩٥٢العدد العاشر السنة الرابعة 
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  :ما أن الحمایة اإلجرائیة لألعمال المعماریة تشمل الحقوق التالیةك

حق مصمم تلك األعمال المعماریة وحده أن یقرر فیما إذا كان یرغب -١
 .وحقھ وحده توزیع ھذه األعمال. بنشر ھذه التصامیم أو بتنفیذ البناء استنادًا إلیھا

قلیدھا أو حقھ في منع أي شخٍص من نسخ ھذه التصامیم، ومن محاولة ت -٢
محاولة محاكاة البناء الذي ُنفِّذ استنادًا إلیھا، في سبیل وضع تصامیٍم تستند إلیھ أو 

وال یستطیع أي شخٍص القیام بأي مما سبق ما لم . إنشاء أبنیة أخرى شبیھٍة بھ
 .یحصل على إذن كتابي مسبق من المالك

طاتھ حقھ في إدخال ما یرى من التعدیل والتحویر على تصامیمھ ومخط -٣
ونماذجھ المعماریة، وال یجوز لغیره أن یمارس ذلك إال بإذن كتابٍي منھ أو ممن 

 . یخلفھ
یتمتع مالك األعمال المعماریة بتلك بالحمایة القانونیة طوال حیاتھ وحتى  -٤

خمسین سنة من وفاتھ، أي أن ممارسة الحقوق المذكورة أعاله تنتقل بعد وفاتھ 
  .إلى ورثتھ
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  املبحث الثاني

  هر تطبيق احلماية اإلجرائية لألعمال املعماريةمظا

من أھم مظاھر الحمایة اإلجرائیة لألعمال المعماریة أن یقوم المبتكر الذي تم 
أو بطلب إجراء الحجز . االعتداء على حقھ بطلب وقف التعدي على األعمال المعماریة

افظة على األدلة وكذا طلب المح. التحفظي على األعمال المعماریة ذات الصلة بالتعدي
  :ذات الصلة بالتعدي، ونتناول بیان ھذه اإلجراءات فیما یلي

  اطب اول

رل اا  ديف او  

ومن صور اإلجراءات الوقتیة وقف التعدي على العمل المعماري أو األداء أو جزء 
ون إذن المبتكر أو منھما، فقد یتم نسخ العمل المعماري أو األداء أو القیام بتوزیعھما د

مالك الحقوق مما یشكل اعتداء على حقیھما، فیمكن للمحكمة أن توقف نسخ ھذا العمل أو 
األداء أو تصویره أو طباعتھ أو منع تداولھ في السوق، بعد أن یتأكد القاضي من احتمال 

  .)١(وقوع االعتداء
رورة قیام ویتضمن ھذا اإلجراء الوقتي إصدار األمر من المحكمة المختصة بض 

المعتدي بوقف االعتداء الذي قام بھ، فإذا كان االعتداء یتمثل في نسخ العمل المعماري أو 
األداء المشمول بالحمایة فإن ھذا األمر یقتضي بضرورة وقف عملیة النسخ، وإذا كان 
االعتداء یتمثل بالقیام بعرض المصنف أو األداء أمام الجمھور أو جزء منھ ، فإن ھذا 

ــــر یتمثل بضرورة قیام المعتدي بوقف عــــرض المصنف أو األداء ، فاألمر األمــ
  .)٢(الوقتي ھنا یتعلق بطبیـــعة المصنف أو األداء ، سواء من حیث النشر أو العرض

أما إذا وقع االعتداء عن طریق تعدیل المصنف أو األداء أو حذف أجزاء منھ،  
التداول وضبط صدور الحكم بإلزامیة إعادة  فیكون للقاضي أن یأمر بوقف النشر، ومنع

  .)٣( الوضع إلى ما كان علیھ قبل االعتداء، ویجب توزیع نسخ من األداء بعد التعدیل
وال شك أن وقف التعدي یعتبر أحد الوسائل الفعالة في حفظ حقوق المبتكر المعماري 

المنازعة  من االستمرار في التعدي علیھا، وذلك على سبیل االحتیاط حتى تنتھي
المطروحة، وبعد ذلك تأمر بوقف ھذا التعـــــدي وأمر المعتدي من االمتناع عن أي تعد 

  .)٤(مستقبـــلي أو جدید

                                      
القضیة المستعجلة طبق : محمود سید: ، أحمد٢٨٩الوسیط، مرجع سابق، ص: أحمد السید: صاوى )١(

  .٤٤م، صـ١٩٩٩لقانون المرافعات، دار النھضة العربیة 
  . ١٧٦مبادئ القضاء المدني، مرجع سابق، ص: وجدي: راغب )٢(
  .١٦٠الوسیط، مرجع سابق، : رمزي: سیف )٣(
  .١٧٤مبادئ القضاء المدني، مرجع سابق، ص: وجدي: راغب )٤(
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وھذه الدعوى دعوى وقائیة ترمى إلى منع االعتداء على قبل وقوعھ، أى أن الضرر 
  .)١(للم یقع بالفعل ولكنھ محتمل بسبب وجود أمارات تدل علیھ وھي الشروع في العم

ومن ثم فإنھ للمعماري الذي یدعي وقوع اعتداء على عملھ المعماري المبتكر أن 
یطلب من المحكمة أو قاضي األمور المستعجلة إصدار أمر قضائي على وجھ االستعجال 
بوقف التعدي على عملھ أو أدائھ، والغایة من ھذا األمر ھو إنھاء ومنع االستمرار 

یة وقوع ھذا التعدي فانھ أن یكون بعدة أشكال، فمثًال قیـام أما كیف .بارتكاب فعل التعدي
شـخص مـا بنشـر العمل أو األداء أو عرضھ على الجمھور وذلك قبل أن یقرر مالكھ 
نشره، أو إذا تم نسبة العمل أو البرنامج لغیر صاحبھ أو تم النشر بغیر الطریقة التي وافق 

التي تمثل اعتداء على حق المعماري علیھـا المؤلـف وغیرھا من الحاالت األخرى 
المبتكر والتي یمكن استصدار أمر من قاضي األمور المستعجلة بوقف التعدي علیھا، 
ومفھوم وقف التعدي ال یقتصر على وقف النشر أو طبعھ فحسب بل إن ھذا المفھوم 
یشمل عدة إجراءات یستطیع صـاحب الحق ممارستھا لحمایة حقھ من وقوع االعتداء 

وتتكفل التشـریعات بـالنص علـى ھـذه اإلجراءات التي یصعب حصرھا بإجراءات  علیھ
  .معینة

وأھ��م اإلج��راءات الت��ي تن��درج تح��ت مفھ��وم وق��ف التع��دي ھ��و وق��ف نش��ر العم��ل  
المعماري أو عرضھ أو صناعتھ، أو وقف تنفیذه وإنتاجھ، فاألمر ھنا یتعلق بطبیعة العمل 

ق��ـف النش��ـر أو الع��رض أو الص��ناعة وق��د خول��ت  المعم��اري المبتك��ر س��واًء م��ـن حی��ـث و 
قوانین حق المؤلف التي نصت على ھ�ـذا اإلج�ـراء الوق�ـائي القاض�ي س�لطة وق�ف النش�ر        
ومنع تداولھ كلما كان ھناك مساس أم نیل من حقوق المبتكر ال یمكن التھاون أو التس�امح  

ق�ف النش�ر أو من�ع    بو فیھ، غیر أن القاضي یجب علیھ توخي الحذر والحیط�ة عن�د األم�ـر   
التداول فعلیھ التثبت من وقوع االعتداء فعًال أو أن ھذا االعتداء قد أصـبح وشك الوق�وع،  

بتعریفھ تعریفًا دقیق�ًا نافی�ًا للجھال�ة    : كما یتم إجراء وصف تفصیلي للعمل المعماري المقلد
حكمة بإعداد یمیزه عن غیره من األعمال التي تكون في ذات المجال، وعادًة مـا تقـوم الم

الوصف التفصیلي عن طریق إنابة أح�د الم�وظفین للقی�ام ب�ذلك ویھ�دف ھ�ذا اإلج�راء إل�ى         
تمیی��ز العم��ل المعم��اري مح��ل االعت��داء ع��ن غی��ره م��ن األعم��ال األخ��رى المتش��ابھة ب��ـھ     
والتع��رف فیم��ا إذا ك��ان ھ��ذا العم��ل م��ن األعم��ال المحمی��ة بموج��ب الق��انون أم ھ��و م��ن          

  .)٢(الحمایة المصنفات المستثناة من
  

  

                                      
  .٢٨٨الوسیط، مرجع سابق، ص: أحمد السید: صاوى) ١(
  .٣٩٩كنعان، نواف، حق المؤلف، مرجع سابق، ص )٢(



  " دراسة مقارنة"  الحمایة اإلجرائیة لألعمال المعماریة في النظام السعودي
  

  

- ١٠٩٢ -  
 

ب اطا  

  از اظ  ال ار ذات ا دي

یھدف الحجز التحفظي إلى وضع الشيء تحت ید القضاء والمنع من التصرف 
فیھا على وجھ یضر بذي الحق فیھ، لذلك فھو أجراء وقتي یفرض حمایة مؤقتھ للحق 

  . )١(ن أثبات وجود حقھ بھدف التحفظ علیھ حتى یتمكن الدائن م
یعتبر الحجز على األعمال المعماریة المقلدة من أھم الوسائل التي تضمن حمایة 
حـق المعماري المبتكر والحد من االعتداء الذي وقع على أعمالھ وحصر اإلضرار التي 
وقعت من جراء ذلك االعتداء غیر أن الحجز الذي یمارسھ المعماري المبتكر كإجراء 

تلف عن الحجـز االحتیـاطي العادي أو التنفیذي الذي یقوم بھ الدائن، إذ أن تحفظي یخ
الغرض منھ ھو وقف نشر العمل المعماري المقلد ومنـع تداولھ بین الجمھور إضافة إلى 
حفظھ من التلف الذي قد یقوم بھ المعتدي لیمحو أثار جریمتـھ، كما أن التنفیذ على العمل 

التي استعملت في إنتاجھ في حالة الحكم بتعـویض الضرر  المعماري المقلد واألدوات
  .)٢(الذي أصاب المعماري المبتكر یؤدي إلى إستحصال مبلغ الضرر من ثمنھا

ولما كان الحجز التحفظي إجراًء تحفظیا محًضا فإنھ تخفف شروطھ ویبسط في 
ھ سبق إجراءاتھ، كما أنھ ال یتطلب سبق مقدمات ألنھ مفاجئ ومباغت، فال یشترط ل

تكلیف المعتدي بوقف االعتداء مثال ألن من شأن ھذه المقدمات تنبیھ المعتدي إلى ما یقوم 
  . بھ الدائن

ویؤدي الحجز التحفظي فقط إلى وضع المال المحجوز تحت ید القضاء وغل ید 
المحجوز علیھ من التصرف على نحو یضر بالدائنین لكن ال یؤدي بذاتھ إلى بیع المال 

شترط للحجز التحفظي أن یكون حق الدائن محقق الوجود وحال اإلداء، المحجوز، وی
  : وتنحصر أسبابھ في أمرین

إذا لم یكن للمعتدي محل إقامة ثابت في المملكة فھو حال مرتحل یخشى : األول
من فراره واختفائھ بعد ثبوت الحق المدعى بھ، فلیس من المعقول بحال أن یترك المدین 

الدائن صاحب الحق مكتوف الیدین ال یملك حیالھ أي تصرف، الذي ھذا شأنھ ویقف 
فحمى النظام الدائن وحمى حقھ من الضیاع بتنظیم وتقریر الحجز التحفظي على أموال 

  . )٣(المدین

                                      
النظریة العام للتنفیذ القضائي ص : صبري: ، راغب٣٩٢ص  ١٩٨٩جبري التنفیذ ال: فتحي: والي )١(

١٥٢.  
النمر، أمینة، . ود. ١٩٦٢والي، فتحي، التنفیذ الجبري في المواد المدنیة والتجاریة، القاھرة، سنة  )٢(

. . ٢٥١، ص ١٩٧٠القواعد العامـة فـي  التنفیذ بطریق الحجز، اإلسكندریة، بدون دار نشر، سنة 
  .٤٦٣نواف المرجع سـابق ص  :كنعان

  ٢٠٢، ص ١٩٨٥شنب، محمد لبیب، الوجیز في مصادر القانون، بدون مكان نشر ودار نشر، سنة  )٣(
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إذا قامت لدى الدائن أسباب جدیة وقرائن یحتمل معھا إخفاء المعتدي : الثاني
المدین الموجود في المملكة أي أن لھ  لالعتداءات او تھریبھا، وھذا السبب یواجھ حالة

  .محل إقامة ثابت ومعروف
  :ویشترط لھذا اإلجراء ما یلي

فاألصل انھ ال یمكن توقیع ھذا الحجز إال من : تقدیم طلب من ذوي الشأن: أوال
صاحب الحـق المعتدى وھو العمل المعماري أو خلفاؤه من الورثة أو الموصى إلیھم أو 

  .قـد مـع المبتكر یتضرر من ھذا االعتداءالناشر وكذلك كل متعا
حیث یجوز تقدیم طلب : أن یقدم الطلب إلى الجھة القضائیة المختصة: ثانیًا

الحجز إلى قاضـي األمور المستعجلة بصفتھ طلب مستعجل وھذا ھو األفضل، ویمكن 
تقدیم ھذا الطلب إلى المحكمة المختصة أصال بالدعوى، ویقدم طلب الحجز سواًء قبل 
رفع الـدعوى أو أثنـاء السـیر فـي ، فقد تكون ھذه الجھة القضائیة محكمة البدایة 

  .)١(الدعوى
إجراء وصف تفصیلي للمصنف المراد حجزه من قبل المحكمة قبـل أن : ثالثًا 

تصـدر أمرھـا بالحجز والغایة من تطلب المشروع مثل ھذه الشروط في طلب الحمایة 
من ماھیة ھذا المصنف والتعرف علیھ إذا كان ضمن  ھو تمكین القاضي مـن التأكد

  .المصنفات المحمیة بموجب قـانون حمایة حق المؤلف أم ال
  

                                      
الفنیة واألدبیة والعلمیة، اإلسكندر، منشاة المعارف،  ١المتیت أبو الیزید، الحقوق علـى المصـنفات  )١(

  .١٤١، ص ١٩٩٦سنة 
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  اطب اث

  اظ  اد ذات ا دي

ومؤدى ذلك أن یتقدم صاحب مصلحة ولو محتملة للمحكمة المختصة بدعوى 
محل نزاع أما القضاء مستقبًال، وتتم  مستعجلة إلثبات معالم واقعة یحتمل أن تصبح

حیث یجوز لمن یخشى . المعاینة وإثبات الحالة بما یتوافق مع طبیعة الدعوى المستعجلة
ضیاع معالم واقعة یحتمل أن تصبح محل نزاع في المستقبل أن یطلب مواجھة من 

  .)١(یختصمھم بالطرق المقررة وعلى القاضي المختص المعاینة إلثبات الحالة
لب االنتقال للمعاینة أو طلب إثبات الحالة یكون بدعوى أصلیة مستعجلة أمام وط

ویدخل ، قاضي الموضوع، وللقاضي أن یندب خبیرًا إلثبات حالة الشيء محل النزاع
  . فیھا دعوى سماع شاھد خشیة موتھ

بالمحافظة على دلیل إذا اقتضت المصلحة اإلسراع ): األدلة(وتسمى بدعاوى االستیثاق 
یفید في نزاع مستقبل خشیة ضیاعھ، أو یھدم دلیًال المتناع االحتجاج بھ في نزاع  قد

 .مستقبل
یقبل  :أنھ) ٣/٣(وقد قررت الالئحة التنفیذیة لنظام المرافعات الشرعیة السعودي 

الطلب باالستیثاق لحق یخشى زوال دلیلھ عند النزاع ولو من غیر حضور الخصم 
ة إلثبات الحالة أو إثبات شھادة یخشى فواتھا، ویكون ذلك طلب المعاین: اآلخر، ومن ذلك

  . وفًقا ألحكام القضاء المستعجل
  : )٢(وُیتصور لھذا النوع من الدعاوى أن تتم من طرق أھمھا

وھي تستھدف إعداد الدلیل الستخدامھ في منازعة : دعوى إثبات الحالة: األول
  .ستقبًالیحتمل نشوؤھا، كإثبات حالة إتالف لطلب التعویض م

دعوى سماع شاھد یخشى علیھ لكبر سن، أو مرض أو لسفره سفرًا : الثاني
طویًال فدعوى سماع الشاھد تقبل مع أنھا ترمى فقط إلعداد دلیل أو الحفاظ على دلیل من 
المحتمل تقدیمھ في دعوى لم ترفع بعد، ولكن یشترط أن تكون الواقعة موضوع الشھادة 

  .لم تعرض بعد على القضاء

                                      
ھـ، ١٤٣٠ات في األنظمة المقارنة، مكتبة القانون واالقتصاد أدلة اإلثب: محمد نصر: محمد )١(

  .٥١، ص١٩٣٩قاضي االمور المستعجلة، مطبعة دار الكتب المصریة، : محمد: رشدي. ٢١٣صـ
، عمان ،  ١ط ١٩٨٨لسنة  ٢٤شرح قانون اصول المحاكمات المدنیة رقم : محمد عبد اهللا: الظاھر )٢(

  .٨٢، ص  ١٩٩٩ ١جل ومشاكلھ العملیة في الوطن العربي ، طالقضاء المستع: یاسین: غانم. ٢٤٩ص 
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  الخاتمة
  وتتضمن بیانا بأھم النتائج والتوصیات

  :النتائج: أوال

لألعمال المعماریة ذات الحمایة المقررة لحق المؤلف، وھي بذلك تخضع في  -١

 .حمایتھا لذات النصوص المقررة في نظام حمایة حقوق المؤلف السعودي

أن الحق المعنوي للمبتكر على األعمال المعماریة ھو صلة تربط مصنفھ  -٢

 .شئھ، وتعطیھ صالحیات وسلطات تھدف إلى إثبات العدائیة للمؤلفبمن

لكي تكون األعمال المعماریة محال للحمایة فال بد من تحقق االبتكار والجدة  -٣

 .وأن تظھر إلى الوجود بشكل مادي محسوس، ال أن تكون مجرد أفكار ذھنیة

أن  یحق للمصمم أو المبتكر لألعمال المعماریة الذي اعتدي على حقوقھ -٤

یطلب من المحكمة حمایة عاجلة لدفع التعدي على حق من حقوقھ، بأن یطلب 

اتخاذ إجراءات وقتیة بمصادرة المصنف وعائدات االستغالل، وأیضا أن یطلب 

 .باتخاذ إج راءات تحفظیة تھدف إلى وضع الحجز على المصنف وإتالفھ

  :التوصیات: ثانیا

حقوق المؤلف نصا خاصا  نھیب بالمنظم السعودي أن یضمن نظام حمایة -١

یكون واضحا وصریحا بشأن األعمال المعماریة، على أن یتضمن األبنیة 

 .المبتكرة وضوابط حمایتھا

یتعین أن یتضمن نظام حمایة حقوق المؤلف اإلجراءات الحمائیة المقررة  -٢

حال االعتداء على حقوق المؤلف وال یكتفى في ذلك باإلحالة على األنظمة 

 .طبیعة الخاصة بالمصنفاتاألخرى نظرا لل
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  " دراسة مقارنة"  الحمایة اإلجرائیة لألعمال المعماریة في النظام السعودي
  

  

- ١٠٩٨ -  
 

حق المؤلف النماذج المعاصرة لحق المؤلف ووسائل : كنعان، كنعان، نواف )٣٦
 .م٢٠٠٢للنشر والتوزیع  - حمایتھ، عمان االردن، دار الثقافة 

القاھرة  ١ق المؤلف والرقابة على المصنفات، طقانونا حمایة ح: لطفي، خاطر )٣٧
  .م١٩٨٨

المبادئ األساسیة لحق المؤلف والحقوق المجاورة في العالم، : كلود: لومبیھ )٣٨
دراسة في القانون المقارن ترجمة عربیة للمنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم 

 . م١٩٩٥ومنظمة الیونسكو 
حقوق المؤلف والحقوق : د ساميمحم: عبد الرشید؛ عبد الصادق: مأمون )٣٩

لسنة  ٨٢المجاورة في ضوء قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة الجدید رقم 
  .م٢٠٠٤م، دار النھضة العربیة ٢٠٠٢

دراسة "الوسیط في النظام القانوني لتنفیذ أحكام التحكیم : عاشور: مبروك )٤٠
  .٢٠١١قانون تحلیلیة وفقا ألحدث التشریعات والنظم المعاصرة، دار الفكر وال

الفنیة واألدبیة والعلمیة،  ١المتیت أبو الیزید، الحقوق علـى المصـنفات  )٤١
  .١٩٩٦اإلسكندر، منشاة المعارف، سنة 

الحقوق على المصنفات األدبیة والفنیة والعلمیة، : أبو الیزیدي علي: المتیت )٤٢
 .م١٩٦٧ ١ط

انون أدلة اإلثبات في األنظمة المقارنة، مكتبة الق: محمد نصر: محمد )٤٣
 . ه١٤٣٠واالقتصاد 

أسامة أحمد شوقي، الحمایة اإلجرائیة في مجال حقوق الملكیة : الملیجي )٤٤
تاریخ الزیارة   https//:cutt.us/ECTZالفكریة، بحث منشور على موقع 

  .ھـ١٤٤٢-٥-٢١
سالمي والقانون الحق األدبي للمؤلف في الفقھ اال: النجار، عبد اهللا مبروك )٤٥

 .م٢٠٠٠المقارن، دار المریخ للنشر، المملكة العربیة السعودیة، 
 .قوانین المرافعات، الكتاب الثالث، منشأة المعارف اإلسكندري: أمینة: النمر )٤٦
النمر، أمینة، القواعد العامـة فـي  التنفیذ بطریق الحجز، اإلسكندریة، بدون  )٤٧

  .١٩٧دار نشر، سنة 
موسوعة القضاء المستعجل والتنفیذ الوقتي، طبعة : مصطفى مجدي: ھرجة )٤٨

 .٣م، ج ٢٠٠٤المكتبة القانونیة بالقاھرة عام 
التعلیق على قانون المرافعات على ضوء أحكام النقض وآراء : أحمد: ھندي )٤٩

  .١م، ج ٢٠٠٨الفقھاء، دار الجامعة الجدیدة للنشر طبعة عام 
  .١٩٨٩التنفیذ الجبري : فتحي: والي )٥٠
لتنفیذ الجبري في المواد المدنیة والتجاریة، القاھرة، سنة والي، فتحي، ا )٥١

١٩٦٢ . 

  

https://cutt.us/EC9TZ



