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 المقدمة:
 هالعما  عاط يق اق   اق  بهاذاعمله ماليًا، الذي قاا  هاه، هلاه الحاق فاي ال ياا  استغالل  للمؤلف الحق في

ب فسه أيًا كاط  هعه ف يًا، أدبيًا، أه علميًا. على الجههق مها قة، مط عقض العما  علاى الجهاهق عق اًا مها اقة، 
بهاسااايا مكباااقا  أه الالساااكليا اإلذاعاااا  أه العاااقض العل اااي أه التمثيااا  أه أه تاااالهة عل ياااا، أه التهقياااي المهساااي ي

 الحفاقأه  اليهاعااأه الصه  أه بهاسيا التلفز هط، هق  ي  له إلى الجمههق     غيق مها ق، عط يق اق ال سا  
 التقجما، هالف هط. أه التصه ق أه القس  أه

اساتغالل أعمالاه مالياًا ماط ناالل  ا اق عاط يق اق ه  هه اك هسيلا غالهًا ما يلجا  إليهاا المؤلاف إلاى   اق
ذ ي ه  ال ا ق بهذه المهما، هعادة ماا ي اه  هاه ال ا اق هيهاي، هتهز اي، هعاقض للبياي، ه  اق العما ، إع د ال  ق، 

المؤلااف عااط ح ااه المااالي، فااي  هأه عااط يق ااق العااقض المسااقحي، أه التمثياا ، أه اندا   العل ااي، يت ااازل همهجهاا
هااذه انعمااال إلااى ال ا ااق دهط الت ااازل عااط ح ااه  المع ااهي، أه إ تاجااه المساات بلي لعااد  جااهاز الت ااازل عااط هااذا 

ال  ااق إمااا هصاهقة ع ااد بيااي، يت ااازل المؤلااف عااط ح اه المااالي  اازهل غيااق محاادهد ي ااه  الحاق. هتوااهط صااهق ع ااد 
هدة، ه  اقها هتهز عهااا ه  ااقه إلوتقه يااًا، هحيعهاا لحساااهه، ههااه مااا هيهعااا  غيااق محاادال ا اق هاااليهي لهااذا العما  ه 

يسمى بيي حق استغالل المص ف م اب  أط يدفي للمؤلاف مبلام م ياهد، دفعاا هاحادة أه عادة دفعاا  ي فاق عليهاا 
 مي  المؤلف.

، أه أط يت ازل المؤلف عط ح ه المالي  زهل محدهد م اب  أط ي اه  ال ا اق هيهاي عادد أه  سا  محادهدة
هحيعهااا مااط قباا  ال ا ااق لحساااهه ههااذه اليهعااا  يحااق فيهااا لل ا ااق يهاعتهااا. هتهز عهااا هحيعهااا ه  ااقها إلوتقه يااًا، 

 م اب  مبلم محدد يدفي إلى المؤلف دفعا هاحدة أه م سيا.
 أما الصهقة الثا يا ف د يكهط ع د ال  ق في صهقة ع د م اهلا: 

يًا على أط ي اه  ال ا اق هيهاعاا المصا ف علاى حساا  مال مص فهإذ يحتفظ المؤلف هح ه في استغالل 
المؤلاااف هتهز عاااه ه  اااقه هعق اااه للبياااي أه تقجمتاااه، ماااط أماااهال المؤلاااف هاليهاعاااا حاااق للمؤلاااف. هي اااه  ال ا اااق 

عهاا ه  اقها إلوتقه ياًا، ه ت ا اى ال ا اق مبلام معايط أجاق عاط كا  يهعق ها كما ذكق ا على الجههق هتهز عهاا هح
هاا صااح  العما  المؤلاف هال ا اق هاه فيذه الحالا ييلق على هذا الع د ع د م اهلا، يكاهط  سنا يت  بيعها. هحه

 الم اهل.
هكذلك إذا عهد ال ا ق إلى عدة مؤلفيط يسااه  كا  ما ه  هم اال فاي كتاا  أه مجلاا أه غيقهاا م ابا  أط 

هلاا أي اًا هحيا  يت ا ى كا  مؤلاف عاط هاذا الجاز  أجاق معايط عاط  عملاه ماط ال ا اق  كاهط ه اا أماا  ع اد م ا
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ه ه ى هذا الع د سها  كااط بيعاًا أه م اهلاا محتف اًا بذاتياا  يكهط ال ا ق هه صاح  العم  هالمؤلف هه الم اهل.
 ع د   ق.

 أما الصهقة الثالثا ف د يكهط ع د ال ا ق في صهقة ع د م اقكا:
هحيا  يسااه  كا  ما ه   –إذ ي ه  هذا الع د على الم اقكا فيماا بايط المؤلاف هال ا اق علاى   اق كتاا  

فاااي يهاعاااا ه  اااق هتهز اااي أه تقجماااا العمااا  الم فاااق علياااه. إذ يسااااه  ال ا اااق هاليهاعاااا هال  اااق هالتهز اااي ه  اااقه 
 إلوتقه يااًا هالمؤلااف هعملااه أه المصاا ف هيكااهط فااي هااذه الحالااا ال ساا  ملااك لل ااقاوا ههااي محاا  ا سااتغالل. هلواا 

ههاذه الصاهقة ماط صاهق ع اد ال  اق  هز اي هالبياي لحساا  ال اقكا.م ه   ساها فاي الاقحا هالنسااقة ه ات  ال  اق هالت
 أي ًا إذ يه ى الع د محتف ًا بذاتيا ع د ال  ق.

 ا  علياه قاا هط حماياا حاق المؤلاف  أما الصهقة القاهعا مط صهق ع د ال  ق فهاه ع اد العما ا هالاذي
د ح ااها الملويااا الفكق ااا لواا  مااط ( مااط قااا هط العماا  انقد ااي. هالتااي تحااد20( هالمااادة  6انقد ااي فااي المااادة  

 صاح  العم  هالعام  هاإل فاا نييًا بي هما، ها ستغالل المالي للمص ف.
 أما الصهقة النامسا مط صهق ع د ال  ق فهه ع د ال  ق عط يق ق المسقح: 

ل  السااي ما ي أه ها ااي ال يعااا فااييهااا مؤلااف المسااقحيا أه المنااق  للذ يلجاا  فإع ااد العااقض المسااقحي. 
إلااى اندا  العل ااي لهااذه انعمااال مااط نااالل عااقض هااذه انعمااال عااط يق ااق المسااقح أه  طالمهسااي يا أه الملحاا

 السي ما أه القاديه أه التلفاز.
فيبق  ع د مي صاح  المسقح أه السي ما أه القاديه أه التلفااز لت ديماه إلاى الجمهاهق هحيا  يات  ا تفااا 

 ما أه القاديه أه التلفاز لت ديمه إلى الجمههق هحي  يات  ا تفااا فيماا المسقح أه السي فيما بيط المؤلف. هصاح 
ال ف اا  أه المصااق ف م ابا  إياقاد للمؤلاف هأجاق  المؤلف ك بيط المؤلف هصاح  المسقح أه غيقها ه ط يتوف  

 صاح  المسقح. هقد توهط  سها معي ا.
لاااى صااااح  المساااقح أه إلاااءدا  العل اااي هقاااد ي اااد  المؤلاااف فققتاااه المساااقحيا أه الغ ا ياااا. أه المهساااي يا 

 .اإلذاعا أه التلفاز أه السي ما. ه ت اض المؤلف أجق معي ًا إجمالي، أه  سها معي ا مط اإليقاد
ا  هااذه الصااهق مااط ع ااد ال  ااق ف ااد أصااها ه اااك أهميااا لهااذا المه ااهد إذ أط الع ااد يثيااق كثيااق مااط مااهأ

عااا هااذا الع ااد، هالتزاماا  كاا  مااط المؤلااف هال ا ااق ها تهااا  اإل اكاليا  فيهمااا باايط المؤلااف هال ا ااق ماط حياا  يبي
 هذا الع د هاإلنالل هه.
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كما أط جميي قها يط حمايا حق المؤلف ل  تتعقض إلى ه ي قهاعاد لهاذا الع اد، إذ أصاهح  كثياق ماط 
  ت ااق    اقاً  هذا الع هد مجال للنالف فيما بيط المؤلف هال ا ق ط، إذ  باد ماط ه اي قهاعاد هأحكاا  لهاذا الع اد

 ع هد ال  ق هناصا ع د ال  ق اإللوتقه ي.
هكذلك يثيق هذا الع د إ كاليا أنقى ههي الح ها المت ازل ع ها مط قب  المؤلف إلى ال ا اق، ها متاداد 

الع ااد، هكااذلك حالااا عااد  قيااا  ال ا ااق هاليهاعااا هال  ااق هالتهز ااي هالعااقض للبيااي، هال  ااق اإلقليمااي للت ااازل هماادة 
 اإللوتقه ي. هتحديد الم اب .

هالح اااها المسااات بليا هأثقهاااا علاااى الع اااد، هحاااق ال ا اااق فاااي إجاااقا  التعاااديال  علاااى المصااا ف، هجااازا  
 اًل.غفه  ق المؤلف اسمه على المص ف مستعاًق أه ماإلنالل هالع د هالتعهيض، 

  يتعاقض لهاا الم اقد هذه اإل كاليا  ما زالا  تثياق كثياق ماط الجادل هال  ااك هأط كثياق ماط المساا   لا
 انقد ي في قا هط حمايا حق المؤلف.

ط للجمعيااا  دهقًا هامااًا فااي حمايااا ح ااها المااؤلفيط هتسااهي  مماقسااا تلااك الح ااها إذ  بااد مااط إ  ااا   ها 
 جمعيا  لح ها المؤلفيط.

هقد لج   إلى انتياق انسله  التحليلي ل صه  قا هط حماياا حاق المؤلاف انقد اي هذلاك ها ساتعا ا 
المقاجي الف هيا ها جتهادا  ال  ا يا في هعاض الادهل ل ادقة انحكاا  ال  اا يا الصاادقة فاي هاذا المه اهد فاي ه

 انقدط.
، هذلااك م هجاههاسات ادًا إلاى ماا ي دماه هاذا انساله  ماط فكااقة ها احا همحاددة عاط المه اهد همال ماا 

 مط نالل إبقاز ع اصق المه هد همعالجتها.
 ما ي تي:  هقد ا تم  هذا الهح  على

 فيها أهميا الهح  هاإل كاليا  هانسله  المتهي في هذا الهح .م دما: هت اهل  
هفصااليط الفصاا  انهل ت اهلاا  فيااه ماهيااا ع ااد ال  ااق هأقكا ااه ها ااتم  علااى مهحثاايط انهل تعق ااف ع ااد ال  ااق 

الثاا ي صاهق ع اد هقسام  هاذا المهحا  إلاى ميلبايط انهل نصاا   ع اد ال  اق هالميلا  هنصا صاه هصاهقه 
 ال  ق.

هالميلااا  الثاااا ي انحكاااا  أقكااااط ع اااد ال  اااق  انهلهالمهحااا  الثاااا ي: أقكااااط ع اااد ال  اااق ها ع ااااده فاااي الميلااا  
 المتعل ا هاإل عاقد هاإلثها .
آثاااق ع اد ال  ااق ها تهااؤه. ها اتم  علااى مهحثايط المهحا  انهل: آثاااق ع اد ال  ااق  هأماا الفصا  الثااا ي ت اهلا  فيا

 المؤلف هالميل  الثا ي التزاما  ال ا ق. انهل التزاما ميلبيط ى إلهقسمته 
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 ع د.الأما المهح  الثا ي ت اهل  فيه ا تها  ع د ال  ق هالمسؤهليا ال ا  ا عط اإلنالل ه
 انهل: ا تها مدة ع د ال  ق ها تها  مدته هفسنه ههيال ه.ميلبيط هقسمته إلى 

 عط اإلنالل هالع د.    اهالميل  الثا ي: المسؤهليا ال ا
 ال تا ج هالتهصيا ، هقا ما المقاجي.ث  
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 الفصل األول
 ماهية عقد النشر وأركانه

أجاااز قااا هط حمايااا حااق المؤلااف انقد ااي للمؤلااف أط يتصااقف فااي ح ااها  ا سااتغالل المااالي لمصاا فه، 
 .(1 ا ستغالل همكا ا هي تقط  أط يكهط مكتههًا هحياط الح ها مح  التصقف همداه، هالغقض م ه، همدة

هأط الهسيلا التي يتصقف بهاا المؤلاف هح هقاه المادياا تواهط عاادة همهجا  ع اد ال  اق هاالقغ  ماط عاد  
 ذكق الم قد انقد ي لصهق هذا الع د، التي يت ازل همهجبها المؤلف هح هقه إلى الغيق. 

هقه هتمياازه عااط غيااقه هساا ت اهل فااي هااذا الفصاا  فااي المهحاا  انهل تعق ااف ع ااد ال  ااق هنصا صااه هصاا
 مط الع هد. هفي المهح  الثا ي أقكاط ع د ال  ق.

 المبحث األول
 تعريف عقد النشر وخصائصه وصوره وتميزه عن غيره من العقود

 ولالمطلب األ 
 تعريف عقد النشر وخصائصه

 تعريف عقد النشر:  -1

أه اندبياا أه العلمياا هعاادة لع د ال  ق يبيعا ناصا إذ يعهد المؤلف إلاى الغياق ب  اق انعماال الف ياا 
مااا يكااهط الغيااق ال ا ااق. ه تعاقااد المؤلااف مااي ال ا ااق  اامط ال ااقهط التااي حااددها ال ااا هط ههااه مااا يساامى هع ااد 

 ال  ق.
هع د ال  ق "هه ا تفاا بيط المؤلف هال ا اق الاذي يتعهاد هم ت ااه أط ي اد  إ تاجاه الاذه ي إلاى ال ا اق ههاذا 

 .(2   على  ف ته هي ه  بتهز عه تح  مسؤهليته"اننيق يلتز  هيهي هذا اإل تا
( 17( مط قا هط حمايا حاق المؤلاف انقد اي هكاذلك الماادة  13هيمكط تعق ف ع د ال  ق هف ًا للمادة  

مااط قااا هط حمايااا الملويااا اندبيااا هالف يااا اللب ااا ي ه  ااه "هااه ع ااد يتعاقااد فيااه المؤلااف مااي ال ا ااق علااى أط يتااهلى 

                                                           

 هتعديالته. 1994لس ا  22قا هط حمايا حق المؤلف انقد ي قق   ( مط13المادة   (1  
حااق المؤلااف هأحكاااا  الققاهااا علااى المصاا فا ، داق الفكاااق الجااامعي، اإلسااك دق ا، مصاااق،  الم  ااااهي، عبدالحميااد، (2  

 .93   (،1994   ط.هال(،
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ه  قه للبيي على الجمههق هاليق  ا التي يتفق عليها فاي الع اد هحيااط ماداه هالغاقض م اه همادة العم  ال ا ق يهي 
 .(1 ا ستغالل همكا ه هذلك ل ا   سها معي ا مط اإليقادا  يت ا اها  المؤلف مط ال ا ق"

 هعااقف ه  ااه "ع ااد ال  ااق هااه ع ااد هم ت اااه يتعاقااد المؤلااف أه أحااد المكتساابيط الح ااها ع ااه هاا ط يت ااازل
محددة إلى متعاقد يدعى ال ا ق عاط حاق الصا ي أه صا ي عادد ماط ال سا  عاط المؤلاف عط عمله  مط  قهط 
 .(2 هغيا ت ميط بثها ه  قها"

هعقف ال ا هط الفق سي ع د ال  ق ه  ه "الع د الذي يت ازل هم ت اه المؤلف أه هقثته مط هعاده هف اًا ل اقهط  
أه العما  علاى إ تاا  عادد ماط ال سا  للمصا ف، علاى أط يلتاز  محددة إلى  ن  يسمى ال ا ق عط حاق إ تاا  

 .(3 هذا اننيق هاليهي هاإلعالط
ه نلفاااؤه ي أه الف ااي أبااهعقفااه ال ااا هط السهيسااقي ه  ااه "الع ااد الااذي هم ت اااه يتعهااد لمؤلااف اإل تااا  اند

 .(4 بتسلي  هذا اإل تا  إلى ال ا ق، الذي يلتز  مط جا هه ب  قه"
أط تعق اف ع اد ال  اق ه  اه "ع اد ال  اق ع اد يت اازل فياه  المؤلاف أه نلفاه عاط العما  هعليه فإ  ي أقى 

ى ال ا ااق ه اامط  ااقهط معي ااا هفااي أط يلااز  المت ااازل لااه دعالااذي قااا  بت ليفااه جز يااًا أه كليااًا إلااى  اان  آنااق ياا
 ب سنا أه إنقاجه، أه عق ه، م اب  أط يت ا ى المؤلف م اهاًل ماليًا".

د ال  اق ا اتقط الم اقد انقد اي أط يكاهط مكتههاًا هأط يت امط هاذا الع اد الحاق هفي  اه  ذلاك فاإط ع ا
. (5 هذا أي ًا ماا أ ااق إلياه ال اا هط المصاقي كا ه. ه ممح  التصقف هحياط مداه هالغقض م ه هزماط ا ستغالل ه 

( مااط قااا هط حمايااا الملوياا اندبيااا هالف يااا اللب ااا ي التااي تاا   علااى "أط ع ااهد 17( م ااه هالمااادة  73فاي المااادة  
اساااتغالل الح اااها المادياااا أه التصاااقف بهاااا للمؤلاااف أياااًا كااااط مه اااهعها يجااا  ت  يمهاااا نيياااًا، هتحااا  يا لاااا 

توااااقه ماااي ذكاااق الح اااها مه اااهد الع اااد الاااهيالط بااايط المتعاقاااديط أ فساااه  المؤلاااف همساااتغ  مؤلفاااه أه مه اااهد اب

                                                           

حق المؤلف في ال ا هط، دقاساا م اق اا، المؤسساا الجامعياا للدقاساا  هال  اق هالتهز اي، مجاد،  أبههكق، محمد نلي ،  (1 
 .100  (، 2008 (، 1بيقه  لب اط،  

 .263 (، 2000 (، 1هالف يا هالح ها المجاهقة، بيقه ، لب اط،  ط اندبياالملويا  عي ، مغهغ ،  (2  
.  المااااادة 133  (، 2000 ،  3ك عاااااط،  ااااهاف، حااااق المؤلااااف، داق الث افااااا هال  ااااق هالتهز ااااي، عماااااط، انقدط، ط (3 

 (.1992لس ا  597( مط ال ا هط الفق سي للملويا اندبيا هالف يا هالمعدل قق  132-1
 .133، مقجي سابق،   فك عاط،  هاف، حق المؤل (4  

، هالمعادل هال اا هط الصاادق فاي ديسامبق 1992سهيسقي النا  هحق المؤلفاا لسا ا ( مط ال ا هط الفيدقالي ال16 المادة  
1994.) 

 ( م ه.2هالمادة   1994لس ا  29( مط ال ا هط المصقي لحمايا حق المؤلف قق  73المادة   (5  
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مااط اإليااقادا  عااط ه فااي الزمااط هالمكاااط، هأط  اا   إلزاميااًا علاى م اااقكا المؤلااف ب سااها م هياا ددهالتفصاي ، محاا
عملياا  ا سااتغالل هالبياي. إذا لاا  تت امط تلااك الع اهد مهلااا محااددة تعتباق حكمااًا أ هاا مع ااهدة لفتاقة ع ااق ساا ها  

 .(1 ي الع د"ف ط اعتهاقًا مط تاق   تهقي
ه جاا  أط يااذكق فاااي هااذا الع ااد الح اااها المت ااازل ع هااا هيبيعتهاااا هتحديااد ا متااداد اإلقليماااي للت ااازل همدتاااه 
هصااق ا العهاااقة، هالجهااا المتعاقاادة معهااا، هعلااى هجااه  أط ي ااه  المت ااازل لااه ب  ااق العماا  هتهز عااه علااى الجهااهق 

هتحديااااد يااااقا ا سااااتغالل للعماااا ، جز يااااًا أه كليااااًا  همصاااالحا المت ااااازل، هتحديااااد الم اباااا ، هالت ااااازل عااااط العماااا 
في الع د هجزا  اإلنالل هالع د في حالا إنالل ال ا ق هالع د، هفي حق التعاهيض هفاي الفسا   الم صه  عليها

( 9ها اتقي  المااادة  هفاي جميااي انحاهال يجاا  أط   تت امط الع ااهد أه التقنيصاا  أعمااال المؤلاف المساات بليا 
حيا لحمايا ح ها المؤلف هالح ها المحااهقة علاى أ اه "ي اتقط أط يكاهط ت اازل المؤلاف عاط حاق مط ا تفاقيا العق 
 .(2 مط ح هقه مكتههًا"

ه  اا  العماا  همهجاا  ع ااد ال  ااق انعمااال اندبيااا أه الف يااا أه العلميااا مااط المؤلااف إلااى ال ا ااق همهجاا  هااذا 
ط كا   أعمال ف يا لعق ها على الجمههق أه أعمال   تيبي يا أه مسقحيا أه أدا  عل ي.الع د، ها 

بقا  الع هد الناصا ب    تلك الح ها هاي صاهقة يقغا  فيهاا اليقفااط، هلواط هعاض إ"ه جهز في العادة 
 .(3 حهالتها" أهالهالد تتيل  هجهد ع د مكته  ل    الح ها 

لهااذا الع ااد، الااذي ياات  هتحادد الماادة الزم يااا لهااذه الع اهد، هالح ااها الم  هلااا هتعاادادها، هال ياااا الجغقافاي 
استندا  فياه المصا ف هالبادل الاذي سايدفي، همساؤهليا كا  ماط يقفاي الع اد، هياقا تساهيا ال زاعاا ، إذ ين اي 
هاااذا الع اااد لل اااا هط انوثاااق عمهمياااا فاااي الم ازعاااا  لل اااا هط الماااد ي الاااذي يحتاااهي علاااى أوباااق قهاعاااد فاااي الع اااهد 

يد مدة زم يا لهاذه الع اهد. هذلاك إلعياا  فقصاا للمؤلاف إلعاادة المد ي انقد ي. ه  بد مط تحد هعمهميا ال ا هط 
التفاهض للحصهل على مزايا أف  ، هعاادة ماا ي ت ا  ح اها هاذا الع اد إلاى الهقثاا هعاد هفااة المؤلاف. ناالل مادة 
سق ا ه هأقى أط على الم قد انقد ي أط يحادد مادة زم ياا لع اد ال  اق   يجاهز أط يتجاهزهاا المتعاقاديط علاى أط 

 لى المدة المحددة في ال ا هط إذا ل  تحدد مدة للع د.إتقد هذه المدة 
  

                                                           

 .1999لس ا  75( مط قا هط حمايا الملويا اندبيا هالف يا اللب ا ي، قق  17المادة   (1  
/  16لساااا ا  5014يااااا ققاااا  قد الجق اااادة القسااااميا ان ،ا تفاقيااااا العقحيااااا لحمايااااا ح ااااها المؤلااااف هالح ااااها المجاااااهقة (2 

 . 1148،   2010 هاط/
 .1981م  هقا   اليه سكه، هاق س،  –لح ها المؤلف  -المهادئ انهليا  (3  
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 خصائص عقد النشر:  -2

 لع د ال  ق نصا   معي ا تميز بها عط غيقه مط الع هد:
ز  المؤلاف بت ادي  تاماط المؤلاف هال ا اق، إذ يلزاماا  متهادلاا لوا  تإ ه ع د ملاز  للجاا بيط: أي يتقتا  علياه ال .أ

الف ااي أه العلمااي لل ا ااق مااي التاازا  ال ا ااق ب  ااق المصاا ف هفااق ال ااك  الم فااق عليااه فااي ي أه بااالعماا  اند
 الع د.

إ ه ع د ق ا ي: انص  في ع د ال  ق أط يكهط مط الع هد الق ا يا التي ت ع د هاقتهااط اإليجاا  هاال بهل   . 
 ا  الصاادق ماط المتعاقادفهمجقد صدهق ال بهل المستهفي ل قهط ال ا ه يا ماط  أحاد المتعاقاديط لي ابا  اإليجا

اآلنق ي ع د ع د ال  ق ه تقت  عليه آثاقه ال ا ه يا. إ  أط الم اقد فاي ال اا هط انقد اي قاد  ا  علاى  اقط 
الوتاهااا، فااي هااذا الع ااد، ه بااد مااط اسااتيفا  هااذا ال ااقط ههااه ال ااك  ههااه  ااقط ل ثهااا  فااي ال ااا هط انقد ااي 

 هليس  قيًا لال ع اد.

ي صااد بااذلك أط يقفيااه يت ا ااياط عه ااًا عااط جههدهمااا، فااالمؤلف يت ا ااى مااط إ ااه مااط ع ااهد المعاه ااا:  . 
أه  سها معي ا عط مبيعا  المص ف هال ا ق يت ااض مهاالم المبيعاا   ًا.م سي اً ال ا ق مبلغًا إجماليًا أه إيقاد

 للمص ف الذي ي  قه أه يهزعه أه يبيعه.

فاقيااا العقحيااا لحمايااا حااق المؤلااف هالح ااها المجاااهقة: "للمؤلااف أط مااط ا ت (1  (10"إذ  صاا  المااادة  
يت ا ى م اهاًل ماليًا   يق     حق أه أوثاق ماط ح اها اساتغالل مصا فه علاى أسااس م ااقكا  سابيا فاي اإلياقاد 

 ي أه هالجمي بيط انساسيط".فمط ال اتج عط ا ستغالل كما يجهز له  التعاقد على أساس مبلم جزا
زاماا  تجااه الياقف اآلناق همهجا  الع اد. هكا  ت هد التهادلياا: إذ أط كا  ماط يقفاي الع اد علياه إلإ ه مط الع .د

زاما  هله ح ها يلتز  ك  يقف هما هج  عليه في الع اد هال اا هط، ه تهاي اإلناالل تمط يقفي الع د عليه ال
حالااا إنااالل أي  بتلااك ا لتزامااا  هالح ااها التعااهيض علااى اليااقف المت ااقق هقااد يتعااقض الع ااد للفساا  فااي

 هج  عليه في الع د.ا م هما هم

إ ه ع د منتلط: ههما أط أحد يقفي الع د فهه المؤلف فهه ع دًا مد يًا هال سها للمؤلف هع ادًا تجاق اًا هال ساها  .ه
لل ا ق. هما يتقت  على هذا الع د مط يقا إثها  الع د، إذ أط المؤلف كه ه مد يًا فإط الادعهى التاي ي يمهاا 

اعد اإلثها  يقا اإلثها  في ال ا هط المد ي هأما ال ا ق فإ اه الادعهى التاي ي يمهاا تن اي ل هاعاد تن ي ل ه 
 اإلثها  يقا ا إلثها  الناصا هالتجاق في ال ا هط التجاقي.

                                                           

، 2010 اهاط  16 5014ا تفاقيا العقحيا لحمايا ح اها المؤلاف هالح اها المجااهقة / الجق ادة القساميا انقد ياا ققا   (1 
  1148. 
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( التاااي تااا   علاااى 13قاااا هط حماياااا حاااق المؤلاااف انقد اااي فاااي الماااادة  إ اااه ماااط الع اااهد ال اااكليا: ا اااتقط  .ه
 .(1 هليس  قط لال ع اد في ال ا هط انقد ي ل ثها ههه  قط التصقف أط يكهط مكتههًا 

( ماااط قاااا هط حماياااا الملوياااا اندبياااا هالف ياااا اللب اااا ي علاااى 17بي ماااا قتااا  الم اااقد اللب اااا ي فاااي الماااادة  
 .(2 هيالط ع د ال  ق في حالا عد  الوتاها إذ   ي ع د هذا الع د  فاهاً 

فااي هااذا الع ااد مااط  ااقهط هأط  ااقط الوتاهااا فااي ع ااهد ال  ااق هااي حمايااا لح ااها المؤلااف هال ا ااق لمااا 
يج  أط يت ام ها، هإلثهاا  الع اد فيماا بايط يقفاي الع اد، هكاهط ع اد ال  اق ماط الع اهد التاي تحتما  ت فياذها مادة 

 ؤلف هالح ها المجاهقة. ( مط ا تفاقيا العقحيا لحمايا ح ها الم9يه لا.  ههذا ما  ص  عليه المادة  
 .(3 "ي تقط أط يكهط ت ازل المؤلف عط حق مط ح هقه مكتههًا"

إ ااه مااط الع ااهد المحااددة: إط ع ااد ال  ااق يحاادد كاا  مااط أيقافااه ماادة، لهااذا الع ااد إذ أط الم ااقد انقد ااي فااي  .ز
 .(4  بد مط تحديد مدة لالستغالل لهذا الع د"قد بيط أ ه  1(/13المادة  

إذا ماا تت امط تلاك الع اهد مهلاا محاددة تعتباق م اه علاى أ اه " (17 ب اا ي ف اد حادد مادة فاي الماادة أما الم قد الل
هتحديااد التزامااا  كاا  مااط يقفااي الع ااد حكمااًا أ هااا مع ااهدة لفتااقة ع ااق ساا ها  ف ااط اعتهاااقًا مااط تاااق   تهقيااي الع ااد 

مااط حياا  الباادل هح ااها ال ا ااق هتحديااد مااداه، هالغااقض فيااه همكا ااه علااى مسااتهى اإلقلااي  أه  –المؤلااف هال ا ااق 
يهاعا ه  ق هتهز ي هحيي هعقض للبياي، همماقساا الح اها التاي آلا  إلاى ال ا اق  ناق  اإلقلي . هحق ا ستغالل

 .(5 ما عدا الح ها المع هيا"
ط المادة   يجاهز مؤلف هالح اها المجااهقة،  صا  علاى أ اه "( مط ا تفاقيا العقحيا لحمايا ح ها ال11ها 

للمؤلااف إذا لاا  ي اا  المتعاقااد معااه هاسااتغالل المصاا ف فااي الفتااقة المتفااق عليهااا أه لماادة ساا ا ميالديااا كاملااا أيهمااا 
 .(6 أيهل إ ها  الع د دهط إنالل هح ه في التعهيض إط كاط له م ت ى"

أحكا  الع اد تن اي ل اا هط حماياا حاق المؤلاف ماط ن هد هذا الع د نحكا  قا هط حمايا حق المؤلف: إط  .ح
هكااذلك التعااهيض عااط هااذا الع ااد أي ااًا فااي حالااا اإلنااالل هالع ااد  حياا  إلتزامااا  كاا  مااط المؤلااف هال ا ااق

                                                           

 .1992لس ا  22( مط قا هط حمايا حق المؤلف انقد ي قق  13المادة   (1  
 .1999لس ا  75( مط قا هط حمايا الملويا اندبيا هالف يا اللب ا ي، قق  17المادة   (2  
 .1148ا تفاقيا العقحيا لحمايا ح ها المؤلف أه الح ها المجاهقة، مقجي سابق،   (3  
 .1992لس ا  22( مط قا هط حمايا المؤلف انقد ي قق  13المادة   (4  
 .1999لس ا  75يا هالف يا اللب ا ي، قق  بالملويا اند ( مط قا هط حمايا17المادة   (5  
/ 5014( ماط ا تفاقيااا العقحياا لحماياا ح اها المؤلاف هالح ااها المجااهقة، الجق ادة القساميا انقد ياا ققاا  11الماادة   (6  

 .114،   2010 هاط  \16
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هالمسااؤهليا الع ديااا هالمسااؤهليا الت صاايق ا هال ااماط عااط ان ااقاق الماديااا هالمع هيااا التااي قااد تلحااق هيقفااي 
 .تيبق أحكا  ال ا هط المد ي انقد ي هفي حالا عد  هجهد   الع د، 

 المطلب الثاني
 صور عقد النشر

المؤلااف للت ااازل عااط ح ااه المااالي لل ا ااق، ل  ااق يلجاا  إليهااا  ه اااك عاادة صااهق لع ااد ال  ااق ال ااا عا حالياااً 
مؤلفا بايط أفاقاد الجمهاهق. هتعادد صاهق هاذا الع اد هالياقا التاي يلجا  إليهاا الياقفيط فاي ال ازهل عاط ح اه الماالي 

 دهط الحق المع هي الذي   يجهز الت ازل ع ه. ههذا الصهق على ال حه اآلتي:
 عقد بيع:  -1

مااط قيااا   –هصااهقة هااذا الع ااد انهلااى: هاا ط المؤلااف يت ااازل عااط ح ااه المااالي لل ا ااق  اازهل غيااق محاادهد 
ال ا ق هيهاعا ه  ق هتهز ي هالعقض للبيي ه  قه إلوتقه يًا، هاستيقاده هتصديقه. هحياي هاذا العما  لحسااهه، هدهط 

أي  أط المؤلااف يبيااي ح ااه فااي اسااتغالل عملااه، أه مصاا فه م اباا  أط ياادفي للمؤلااف مبلاام عاادد اليهعااا   دتحدياا
 متفق عليه همعيط، دفعا هاحدة أه عدة دفعا .

 د ملز  لليقفيط هق ا ي. ت ازل مط المؤلف لل ا ق عط ح ه فاي اساتغالل مصا فه م ابا  ثماط ههذا الع
  .معيط ههه ع د بيي

ههذه الصهقة يت ازل المؤلف عط ح ه المالي فاي مصا فه أه عملاه  ازهل غياق محادهد،  هالصهقة الثا يا:
  اق هالتهز اي هالعاقض للبياي ها ساتيقاد م اب  أط ي ه  ال ا ق هيهي العم  المتفاق علياه، يهعاا  محاددة العادد هال

 هالتصديق هال  ق اإللوتقه ي، م اب  مبلم محدد يدفي فيها ال ا ق للمؤلف مبلم معيط دفعه هاحدة أه دفعا .
. ه  يت ااازل فيااه المؤلااف عااط الحااق المع ااهي همهجاا  ق ااا يههاذا الع ااد أي ااًا ملااز  لليااقفيط ههااه ع ااد 

 هذا الع د.

 عقد مقاولة: -2

( مااط ال ااا هط المااد ي انقد ااي ع ااد الم اهلااا ه  ااه "ع ااد يتعهااد أحااد يقفيااه هم ت اااه 780المااادة  عقفاا  
 .(1 ه ط ي ي  ي ًا أه يؤدي. عماًل ل ا  بدل يتعهد هه اليقف اآلنق"

ههه ع د ق ا ي ملز  لليقفيط، ههذا الع د يحتفظ المؤلف هح ه في استغالل مص فه ماليًا، هيعهاد إلاى 
المص ف على حسا  المؤلف، هي ه  ال ا ق ببيعه هتهز عه ه  اقه هعق اه للبياي ه  اقه إلوتقه ياًا ال ا ق هيهاعا 

                                                           

 ( مط ال ا هط المد ي انقد ي.780المادة   (1  
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ابااا  ذلاااك هي اااه  ال ا اااق هاااالتهز ي هالبياااي علاااى الجمهاااهق، م  هكاااذلك ماااط أماااهال المؤلاااف هاليهاعاااا حاااق للمؤلاااف،
لاا. يكاهط صااح  العما  يت ا ى ال ا ق مبلم معيط عط ك   سنا يات  بيعهاا، هحهاذه الحالاا تواهط أماا ع اد م اه 

 المؤلف هال ا ق هه الم اهل.
 هذه صهقة مط ع د الم اهلا.

هه اك صهقة أناقى، هاه أط ييلا  أه يعهاد ال ا اق إلاى عادة ماؤلفيط أه مؤلاف ها ط ي هماها هعما  م اال 
أط يت ا ى ك  مؤلف عط هذا الجز  أجق معيط عط عمله مط ال ا اق، هه اا غيقها م اب   في كتا  أه مجلا أه

 يكهط المؤلف م اهل هال ا ق صاح  العم .
   ق.  دهفي كلتا الصهقتيط يه ى الع د ع د   ق. همحتفظ بذاتيا ع

 عقد مشاركة: -3

ي ااه  هااذا الع ااد علااى قيااا  المؤلااف هم اااقكا ال ا ااق علااى اسااتغالل المصاا ف عااط يق ااق الم اااقكا فااي 
ط، همحا  ا ساتغالل هاه المصا ف هلوا   اق ك اليهاعا، هال  اق، هالتهز اي، هالبياي هال ف اا  م اتقكا بايط الياقفي

  سها ي فق عليها في القحا هالنساقة.
ذا أقاد المؤلااف أط ي اااقك ال ا ااق، فيساااه  هااذا اننيااق فااي الااقحا هالنساااقة فااإط ذلااك يجااهز، هيكااهط  "ها 

مااثاًل الع ااد فااي هااذه الحالااا  ااقكا علااى الصااهقة التاليااا: يساااه  المؤلااف همؤلفااه، هيساااه  ال ا ااق ب ف ااا  يهعااا 
 .(1 القحا هالنساقة"ي هتوهط ال س  ملوًا لل قكا، هيكهط لو   ق ك  سها ي فق عليها ف

( الف ااقة انهلااى هالااذي 132، 2إّ  أط ال ااا هط الفق سااي هيعتبااق هااذا الع ااد همثاهااا ع ااد   ااق فااي المااادة  
قياسااا  هأعااداد محاادهدة ال ا ااق ال يااا  ب  ااق المؤلااف هفااق همهجهااه يكلااف المؤلااف أه أحااد مكتساابي الح ااها ع ااه 

 ايصاهي ه  ب  قه  هتهز عه على أط يت اس  انقحاح هالنسا ق حس  ال س  المتفق عليها،ههه أقق  إلى  اقكا ته 
 .(2 هسييا"

  

                                                           

 (.1967  ،هال( ،  ط.8الهسيط في  قح ال ا هط المد ي، داق ال ه ا العقحيا، مصق،   ، عبدالقزااالس ههقي،  (1  
 .264  (، 2000 (، 1 عي ، الملويا اندبيا هالف يا هالح ها المجاهق، لب اط، بيقه ،  طمغهغ ،  (2  



12 
 

 عقد عمل:  -4

( م ه قاد حادد  ح اها العاما  الاذي يتهصا  ناالل 6أط قا هط حمايا حق المؤلف انقد ي في المادة  
إّ  إذا تااا  ا تفااااا علاااى غياااق عملاااه إلاااى ابتوااااق فاااي مجاااال ح اااها الملوياااا الفكق اااا. إذ يعاااهد ا بتوااااق للمؤلاااف 

 .(1 ذلك"
ا لوا  ماط صااح  العما  هالعاما  ( مط قا هط العم  انقد اي: "تحادد ح اها الملوياا الفكق ا20هالمادة  

 .(2 ها تفاا نييًا بي هما"
( ماط قاا هط العما  انقد اي عاقف ع اد العما  علاى أ اه "ع اد يلتاز  أحاد يقفياه هااط ي اه  8، 5هالمادة  

ع ااد العماا  المؤلااف ههااه العاماا  هال ا ااق  هأيااقاف، (3 هعماا  لمصاالحا اآلنااق تحاا  إ ااقافه أه إداقتااه ل ااا  أجااق"
 صاح  العم .

ي أه الف اااي أه العلماااي همثاااال ذلاااك الصاااحيفا الاااذي يلاااز  بإعاااداد هتحق اااق باااهالعمااا  هاااه ا بتوااااق اند
الم ا   في الصحف المحليا، هالمه دس الذي يلز  هعم  التصاامي  لل اقكا  اله دسايا، م ابا  أجاق متفاق علياه 

 فيما بي هما. 
فيها ه دفي صااح  العما  للمؤلاف انجاقة هالتهعيا لل ا ق، هي ه  ال ا ق ب  ق هذه انعمال، ها ستفادة 

 المتفق عليها. 
 هأقى أط هذا الع د أي ًا مط صهق ع هد ال  ق ه  ينق  عط كه ه في صهقته ع د   ق.

 عقد العرض المسرحي: -5

ي يلجا  عاادة إليهاا المؤلاف فاي العما  مط صهق تصقف المؤلف في اساتغالل حاق الماالي للمصا ف التا
هااه اندا  العل ااي ، ه ال يعااا الغ ا ياا طأه ها اي ال يعااا المهسااي يا أه ملحا المساقحي أه منااق  الفايل  السااي ما ي.

لهااذه انعمااال، ه  لهااا للجمهااهق للمؤلااف حااق أدا  المصاا فا  المهسااي يا ل  لهااا للجمهااهق سااها  كاااط عااط يق ااق 
للصااه . هاندا  العل ااي للمسااقحيا  عااط يق ااق التمثياا  المسااقحي هالااتالهة العل يااا  العاازف أه التهقيااي المهسااي ي

                                                           

ط ح اااها إآناااق فاااإذا تااا  ابتوااااق المصااا ف لحساااا   ااان   -( ماااط قاااا هط حماياااا حاااق المؤلاااف انقد اااي "أ6المااادة   (1 
 فق نييًا على غيق ذلك".اتالت ليف يعهد للمؤلف المبتوق إ  إذا 

دد ح اااها الملويااا الفكق اااا لواا  ماااط صااااح  حاات" -  أ1996لسااا ا  46( ماااط قااا هط العمااا  انقد ااي ققااا  20المااادة   (2 
 العام  ها تفاا نييًا بي هما فيما يتعلق ه عمال صاح  العم ". -العم 

مااط ال ااا هط المااد ي انقد ااي "ع ااد يلااز  أحااد يقفيااه هاا ط ي ااه  هعماا  لمصاالحا اآلنااق تحاا  إ ااقافه  أه ( 805المااادة   (3 
 إداقته ل ا  أجق".
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ماط ناالل المساقح كااذلك. ه  ا  ذلاك عل اًا علااى لءعماال الف ياا أه اندبياا ماط إل ااا   اعق  اغاها علاى الجمهااهق 
 الجمههق عط يق ق التلفاز أه اإلذاعا أه مط نالل السي ما.

مي صاح  المسقح، أه السي ما أه إداقة اإلذاعاا أه التلفااز لت ا  العما  المؤلف في هذه انعمال يتعاقد 
إلاااى الجمهاااهق، اندا  العل اااي. ههاااه ماااا يسااامى هع اااد العاااقض المساااقحي، هقاااد يكاااهط هاااذا الع اااد علاااى  اااك  ع اااد 

 م اهلا، أه ع د بيي.
 ط ي اه  إذ يكهط ع د العقض المسقحي على صهقة ع د م اهلا إذ يتعاقد المؤلف مي صاح  المسقح ها

المؤلااف هعااقض العماا  الف ااي أه اندبااي علااى المسااقح ه توفاا  هكافااا المصاااق ف ه ت ا ااى اإليااقادا  م اباا  أط 
 يدفي إلى صاح  المسقح مبلم معيط. فيتفق  اليقفاط عليه. أه  سها معي ا مط اإليقاد.

هكااااا  إذ أط ي ااااد  المؤلاااااف العمااااا  الف اااااي أه اندباااااي إلاااااى صاااااح  المساااااقح ليتوفااااا  صااااااح  المساااااقح 
هفي هذه الحالا توهط أما  ع اد بياي  المصاق ف هال ف ا  ه ت ا ى اإليقادا  م اب  دفي مبلم محدد إلى المؤلف.

 لحق المؤلف في   ق عمله عط يق ق المسقح.
به ااي عماا  ف ااي أه أدبااي قيعااا مهسااي يا أه غ ااا  أه  هأحيا ااًا قااد ييلاا  صاااح  المسااقح مااط المؤلااف

ههق فإط هذا الع د يكهط هصهقة ع د م اهلا يكهط المؤلف فيهاا. الم ااهل هصااح  تمثي  أه مسقحيا، ل  لها للجم
 المسقح هه صاح  العم .

ه لز  ك  مط المؤلف هالمتعهد أه صاح  المسقح ه ط يحددا المدة الزم يا لهذا الع د، هحادهد الع اد فاي 
ا، هعااد  تجاااهز حاادهد الع ااد، ه ااقط ها سااتغالل لحااق المؤلااف هحااق الت ااازل إلااى الغيااق هالمهاف ااا عليهااا ساتعمال 

الوتاهااا فااي هااذا الع ااد، هالق ااي الم اباا  المااالي للع ااد، هعااد  تجاااهز حاادهد الع ااد هالمحاف ااا علااى الح ااها الماليااا 
 للمؤلف هاحتقا  الح ها المع هيا للمؤلف.

ه فاااي انهقاااا  المحاااددة،  اااهكاااذلك ا تفااااا علاااى تسااالي  المؤلاااف لصااااح  المساااقح العمااا  الميلاااه  أدا
هالمتفااق عليهااا، هعاادد مااقا  اندا  هاسااتقداد العماا ، ه لااز  صاااح  المسااقح أه السااي ما أه إداقة اإلذاعااا هالتلفاااز 

 هاندا  العل ي هالتمثي  هالعقض.
في الميعاد المتفاق علياه، هحاذل الجهاد فاي إ جااح العما ، ماط ناالل اإلعال اا  هه اي كا  اإلمكا ياا  

قادق ط على ت فيذ العم ، هكاذلك ا لتازا  بادفي  المهاالم المتفاق عليهاا في إ جاح العم  مط نالل ه ي أ نا  
 أه اإليقاد المتفق عليه في الع د.

للمؤلف هصفته مالوًا لمص فه الحق في استغالله أه التصقف هاه أه التفاقد عاط الح اها المالياا هيكهط "
دة عااط يق ااق ع ااهد يجق هااا مااي المتفقعااا ع ااه أه عااط هع ااها، هأط اسااتغالل المصاا ف مااط قباا  المؤلااف ياات  عااا
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الغياق كع اد اليهاعاا هال  ااق، هع اد العاقض أه التمثياا ، هع اد اإل تاا  السامعي الهصااقي، هع اد التويياف الساامعي 
 .(1 الهصقي هسهاها"

 المبحث الثاني
 أركان عقد النشر وانعقاده

المتعل اااا ها ع ااااده هصااايغا الع اااد هاإلثهاااا  فاااي  هانحكاااا سااا ت اهل فاااي هاااذا الهحااا  أقكااااط ع اااد ال  اااق 
 ميلبيط: 

 الميل  انهل: أقكاط ع د ال  ق. -

 الميل  الثا ي: انحكا  المتعل ا ها  ع اد هاإلثها . -

 المطلب األول
 أركان عقد النشر

لع ااد ال  ااق أياااًا كاااط صااهقه أقكااااط م ااتقكا هف ااًا لل هاعاااد العامااا فااي أي ع اااد. ههااي الق ااى، هالمحااا  
هأما مح  الع د فهه العم  اندباي أه الف اي أه العلماي   هالتقا ي في ع د ال  ق اقتهاط اإليجا  هال بهل هالسب 

ه نتلاف انجاق فيماا المتفق عليه بيط اليقفيط  المؤلاف هال ا اق ههاه مه اهد الع اد، هالاقكط الثالا  ههاه انجاق 
 قكاط الثالثا على ال حه اآلتي:بيط المؤلف هال ا ق هانتالف صهق الع د. هس ت اهل هذه ان

 الركن األول: التراضي: -1

إط أيااقاف ع ااد ال  ااق همااا المؤلااف هال ا ااق، هع ااد ال  ااق ع ااد ق ااا ي ياات  بتهافااق اإليجااا  هال بااهل، 
ماط  (2 (17( أط يكاهط مكتههاًا. ههاه  اقط ل ثهاا ، بي ماا  صا  الماادة  13ها تقط الم قد انقد ي في الماادة  

قااا هط حمايااا الملويااا الف يااا هاندبيااا اللب ااا ي علااى ا ااتقاط أط يكااهط ع ااد ال  ااق نييااًا تحاا  يا لااا الااهيالط باايط 
هااه إلثهااا  الع ااد، ه  يجااهز إثهاتااه فيمااا باايط المتعاقااديط إّ   –إط  ااقط الوتاهااا فااي ال ااا هط انقد ااي المتعاقااديط، 

 نييًا هليس  قط لال ع اد.
تحا  يا لاا هياالط هاذا الع اد إذ أط اللب اا ي  اقط أط يكاهط نيياًا  اقيًا لال ع ااد بي ما ا تقط الم قد 

هااذا ال ااقط هااه قكااط  ااكلي ي اااف إلااى أقكاااط ع ااد ال  ااق فااي ال ااا هط اللب ااا ي. للمحاف ااا علااى ح ااها المؤلااف 
 ل ا ق.الماديا هالمع هيا، هحياط الح ها المت ازل ع ها همدة لع د هحدهده، هالتزاما  ك  مط المؤلف ها

                                                           

 .383،  (2001 (، 1إدهاقد، حق المؤلف هالح ها المجاهقة، الم  هقا  الح هقيا، صادق بيقه ، لب اط  طعيد،  (1 
 .1992لس ا  22( مط قا هط حمايا المؤلف انقد ي قق  17المادة   (2  
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هالق ا  قط  قهقي   ع اد ع د ال  ق،ه ج  أط تواهط اإلقادتايط متيااه تيط، ها تفااا علاى المساا   
التفصيليا، هالمسا   الجههق ا ههي يبيعا الع د ههه ع اد   اق همه اهعه، هالمصا ف الجههق ا هالع د هالمسا   

جااقا   هالح ااها المت ااازل ع هااا هانجااق، هالماادة الزم يااا، ثاا المتفااق عليااه  المسااا   التفصاايليا مااا يتعلااق هالتساالي  ها 
 التصحيا هعم  البقهفا ، هعدد ال س ، هكيفيا اندا . هالح ها المت ازل ع ها، هحدهد الع د.

قادتهماااا نالياااا ماااط عياااه  الق اااا،  هي اااتقط فاااي الق اااى أط يكاااهط كاااال ماااط الياااقفيط أهااااًل إلبقاماااه. ها 
د تتهقاف ساالمته علاى نلاهه ماط عياه  الق اا ههاي اإلواقاه هالتعز از  قط   ع اد الع اد هأط هاذا الع ا –هانهليا 

( م ااه: "كاا   اان  يبلاام سااط 430المااد ي انقد ااي  صاا  عليهااا المااادة  هليااا فااي ال ااا هط هانهالغاابط هالغلااط، 
لمها اقة ح اها المد ياا، هساط الق اد هاي ثماا ي الق د متمتعاًا ه اهاه الع لياا هلا  يحجاق  علياه يكاهط كاما  انهلياا 

 .(1  ق س ا  مسيا كاملا"ع
هالق ى في ع د ال  ق هفيما بايط المؤلاف هال ا اق يكاهط ف اط علاى الت اازل عاط الحاق الماالي للمؤلاف، 
همه ااهعه الحااق المااالي ف ااط، هحياا  يه ااى للمؤلااف الحااق المع ااهي الااذي   يجااهز أط يكااهط مه ااهعًا للع ااد، أه 

 الت ازل ع ه.
 محل العقد )الموضوع(: -2

ههااه مه ااهد الع ااد أه محاا   –الااقكط الثااا ي فااي ع ااد ال  ااق ههااه العماا  اندبااي أه الف ااي أه العلمااي 
 في أي فقد مط فقهد العله  أه اآلدا  أه الف هط، هكذلك التقجما لهذا المص ف".الع د، 

غاا ي هانعمال الف يا التي توهط محاًل أه مه هعًا لع د ال  اق، كالقسا  هالا  ك هالتصاه ق هال حا  هان
 هالصهق هالمسقحيا  هالققصا  هالتمثي  هال يي المهسي يا هأفال  السي ما، هالزنقفا، هالصهق.

ا التااي يمكااط أط توااهط محاااًل أه مه ااهعًا لع ااد ال  ااق، الوتاا  هالوتيهااا  هانعمااال أمااا انعمااال اندبياا
 مجال العله . ال فهيا المحا قا  هالني  هتقجمتها أما انعمال العلميا، الوت  العلميا في

ه ت اازل ع اه فاي الع اد هكيفياا اساتندامملاهعادة ما يعيط المؤلف هال ا ق فاي الع اد العما  المتفاق علياه 
ط كاط  همجاله، هحدهده، كتاهًا عدد اليهعاا ، هال  اق، هالتهز اي، هالعاقض للبياي، ها ساتيقاد هالتصاديق، همدته، ها 

ط كا   مسقحيا عدد المقا  التي ستعقض هأهقات  ها.ها 
هكااذلك انفااال ، هالصااهق، هغيقهااا مااط انعمااال ياات  تحديااد المه ااهد المت ااازل ع ااه، هال ااك  الااذي ياات  

 ا تفاا عليه في هذا العم ، هالثمط الذي سيهاد فيه أه اإليقاد لو  مط اليقفيط.

                                                           

 ( مط ال ا هط المد ي انقد ي.43المادة   (1  
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هالت ااازل عااط عماا  ف ااي   يع ااي أط  فهفااي حالااا عااد  تعياايط ال ااك  هالسااعق فااإط ذلااك ين ااي للعااق 
لل ا ق له حق استغالله في غيق العم  المحدد له "  يحاق لل ا اق اساتغالل  العما  مه اهد ال  اق فاي غياق ماا 
ت  التعاقد مط أجله فاال يساعه  أط يحهلاه إلاى عملياا مساقحيا ه  يحاق لاه تقجمتاه أه تعديلاه أه تغيياقه بادهط إذط 

 .(1 مؤلفه"
ز أط ي م  الع د هالتعاقاد علاى أ ايا  مسات بليا، هلواط يجاهز  التعاقاد علاى أ ايا  يمكاط كما أ ه   يجه 

 غيق مجال حق المؤلف.في  ق مست بليه، تأط تح
( مااط قاا هط حمايااا حااق المؤلااف انقد اي علااى أ ااه "يعتباق هاااياًل تصااقف المؤلااف 14إذ  صا  المااادة  

 .(2 في مجمهد إ تاجه الفكقي المست بلي"
 ( مط قا هط حمايا الملويا اندبيا هالف يا اللب ا ي. 18هالمادة  

 .(3 "أط التفقد ال ام  المسبق في أعمال مست بليا هه هاي "ت   على أ ه 
( مااط قااا هط حمايااا حااق المؤلااف هالح ااها المجاااهقة المصااقي، "ي ااي هاااياًل هيال ااًا 153هكااذلك المااادة  

ي ي هاياًل التصقف في مجماهد ال تاا   ه. هعلي(4 المست بلي"ميل ًا ك  تصقف للمؤلف في مجمهد إ تاجه الفكقي 
 .الفكقي المست بلي للمؤلف

 األجر: -3

ههه القكط الثال  مط أقكاط ع د ال  ق ه نتلف انجق هانتالف صهق ع د ال  ق التي تا  استعقا اها 
 فيما ت د . 

 ًا عليه جزافاًا دفعاا هاحادة أه فالت ازل عط المص ف هصهقة ع د البيي يدفي فيه ال ا ق للمؤلف مبلغًا متف
 م سيًا، هاإل افا إلى عدد مط ال س  للمؤلف كهديا.

ذا كاااط الت ااازل عااط المصاا ف لل ا ااق هعاادد اليهعااا  فيكااهط انجااق هم ااداق  سااها معي ااا مااط الوتاا   ها 
ماط البياي  المهاعا هاليهعا ، هقد يكهط الع د فاي صاهق ع اد م اهلاا ه تفاق المؤلاف ماي ال ا اق علاى مبلام محادد

 يكهط انجق مبلغًا معي ًا جزافًا، أه مبلم م سط. هكذلك إذا كاط ع د عم 

                                                           

 .255ويا اندبيا هالف يا هالح ها المجاهقة، مقجي سابق،  ل عي ، الممغهغ ،  (1  
هااياًل تصاقف المؤلاف فاي مجماهد ، "يعتباق 1992لسا ا  22( مط قا هط حمايا حق المؤلف انقد ي قق  14المادة   (2 

 إ تاجه الفكقي المست بلي".
 .1999لس ا  75( مط قا هط حمايا الملويا اندبيا هالف يا اللب ا ي قق  18المادة   (3  
 .2002لس ا  29( مط قا هط حمايا حق المؤلف هالح ها المجاهقة المصقي قق  153المادة   (4  
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ذا كااااط ع اااد مساااقحي أه أدا  عل اااي  ( ماااط قاااا هط حماياااا الملوياااا 17يكاااهط إياااقادًا، إذ  صااا  الماااادة  ها 
ا  ا سااتغالل "تاا   الزاميااًا علااى م اااقكا المؤلااف ب سااها م هيااا مااط اإليااقادا  عااط عملياااندبيااا هالف يااا اللب ااا ي 

 .(1 هالبيي"
 مط قب  أيقاف الع د، مث  المص فا  الوتابيا ه  ق الصحف. هقد يكهط البدل م يهد يمكط تحديده 

أمااا الباادل ال ساابي ف ااد يكااهط فااي انعمااال الساامعيا هالهصااق ا، هالمسااقح هاندا  العل ااي، هقااد يكااهط فااي 
 مهاعا.مط الوت  ال دانعمال المكتبيا إذا كا   ه اك  سها إبقا

( مااط ا تفاقيااا العقحيااا لحمايااا ح ااها المؤلااف هالح ااها المجاااهقة علااى أ ااه "للمؤلااف 10ه صاا  المااادة  
أط يت ا ااى م اااهاًل ماليااًا   يااق   اا  حااق أه أوثااق مااط ح ااها اسااتغالل مصاا فه علااى أساااس م اااقكا  ساابيا فااي 

 .(2 أه هالجمي بيط انساسيط" اإليقاد مط ال اتج عط ا ستغالل كما يجهز التعاقد على أساس مبلم جزافي

 المطلب الثاني
 األحكام المتعلقة باالنعقاد واإلثبات

( مااط قااا هط حمايااا ح ااها المؤلااف انقد ااي أط يكااهط  الع ااد مكتههااًا هأط يحاادد فااي 13ا ااتقي  المااادة  
همكا اه، الع د صقاحًا ههالتفصي  ك  حق يكاهط محااًل للتصاقف، ماي بيااط ماداه هالغاقض م اه همادة ا ساتغالل، 

 أي أط الم قد انقد ي قد استلز  الوتاها هل  يحدد ه  الوتاها هي  قط لال ع اد أ   قط ل ثها .
/أ( ماا 17بي ما ا تقط الم قد اللب ا ي فاي ع اهد اساتغالل الح اها المادياا أه التصاقف بهاا فاي الماادة  

فصاي  الح اها التاي يت ام ها الع اد   ( يلي  أ( "أط ت  ي  نييًا هقت  الهيالط على ذلك. ه  ( "أط يذكق هالت
 أط تحدد زما يًا همكا يًا  د( أط ت   على حصا المؤلف مط اإليقادا .

  

                                                           

 .1999لس ا  75( مط قا هط حمايا الملويا اندبيا اللب ا ي قق  17المادة   (1  
 مقجي سابق. –ا تفاقيا العقحيا لحمايا ح ها المؤلف هالح ها المجاهقة  (2  
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 همط مجم  هذه ال صه  يتبيط ل ا ما يلي:
 أط للمؤلف الحق في التصقف هح ها ا ستغالل المالي لعمله إلى الغيق. -1

أعيااا  للمؤلاااف الحاااق فاااي التصاااقف هح اااها ( ماااط قاااا هط حماياااا حاااق المؤلاااف انقد اااي 13إذ أط الماااادة  
 ا ستغالل المالي إلى الغيق.

تهافق الوتاها: ا تقط ك  مط الم قد انقد ي هاللب اا ي  اقط الوتاهاا فاي هاذا الع اد، هلواط الم اقد اللب اا ي  -2
ا اتقط الوتاهاا انقد ي قت  الهيالط على عد  تهافق هذا ال قط، ههه  قط لال ع اد، بي ما ا تقط الم قد 

 .(1 هل  يتقت  عليه الهيالط ههالتالي يكهط  قط ل ثها  هليس لال ع اد

 عد  جهاز التصقف في ال تا  الفكقي المست بلي للمؤلف:  -3

بهصاافه جاازا  علااى التصااقف فااي ال تااا   (2 قتاا  الم ااقد فااي قااا هط حمايااا حااق المؤلااف انقد ااي الااهيالط
( ع اادما 18الفكااقي المساات بلي للمؤلااف، هكااذلك قااا هط حمايااا الملويااا اندبيااا هالف يااا اللب ااا ي فااي المااادة  

 .(3 اعتبق الم قد التفقغ ال ام  المسبق في أعمال مست بليه للمؤلف آمقًا هاياًل"
   ي اهل ع د ال  ق الحق المع هي للمؤلف: -4

بي للمؤلف مط الح اها ذا  الصالا الهثي اا ه نصايا المؤلاف، ه  يجاهز التصاقف بهاا ها ي  اهد الحق اند
كهط هذا الحق هيبيعتاه مماا   يجاهز التعاما  فيهاا. الهها أه الحهالا،  مط أ هاد ا لتصقفا ، مث  البيي أه
التصااقف ط قااا هط حمايااا حااق المؤلااف انقد ااي هعااد  جااهاز ( ماا13، 12ههااذا مااا يسااتنل  مااط المااادة  

( م ااه علااى أ ااه "  يجااهز التصااقف 22فااي المااادة   اللب ااا يهااالح ها المع هيااا للمؤلااف بي مااا  اا  الم ااقد 
 .(4  هح ها المؤلف  المع هيا، ه  يجهز أي ًا الحجز عليها(

 العم  المت ازل ع ه:  -5

                                                           

 ق ايا  1989لسا ا  8610، ق ايا ققا  1991( أيااق 22( ماد ي فاي  11مصق، محكما الجيزة ا بتدا يا الدا قة   (1  
 الهايبه( المهادئ انساسيا لحاق المؤلاف أحكاا  ال  اا   –م  هقا  الم  ما العالميا للملويا الفكق ا  –يا مياع  الم قح

 . 113(   2000ج يف   –في البلداط العقحيا... د. محمد حسا  ليفي 
 ل ثها "."أود ال قاق على أ ه ي تقط ل فاذ التصقف أط يكهط مكتههًا هالوتاها قكط لال ع اد ه  مجقد هسيلا 

 ( مط قا هط حمايا حق المؤلف انقد ي.14المادة   (2  
 ( مط قا هط حمايا الملويا اندبيا هالف يا اللب ا ي.17المادة   (3  
 ( مط قا هط حمايا الملويا اندبيا هالف يا اللب ا ي.22المادة   (4  
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يجااا  أط يبااايط فاااي الع اااد صاااقاحا هحه اااهح العمااا  المت اااازل ع اااه ساااها  كااااط عمااااًل أدبياااًا أه ف ياااًا، هحيااااط 
ط كااط ف ياًا ماا  ط كاط كتا  الع هاط هعدد الصفحا  هالمه هد هك  ما يتعلق هالعم  اندباي ها  أهصافه ها 

   نالف مست بليًا.هه العم  الف ي ههصفه، هك  ما يتعلق بهذا العم  أه المص ف هحي    يكهط مح
 مكاط استثماق العم :  -6

يجاا  أط يعاايط مكاااط اسااتثماق العماا  إذ قااد يحاادد المتعاقااديط ف ااط فااي اسااتثماق العماا  داناا  حاادهد إقلااي  
 محدد دهط إقلي  آنق.

 تحديد عدد ال س  المتفق عليها في الع د: -7

ط علااى المتعاقااديط تحديااد عاادد اليهعااا  هال ساا  أه إذا كاااط عااقض مسااقحي عاادد مااقا   اندا  العل ااي ها 
ط كا   ققصا  أه دهكا  عددها. أغ ياكا     عدد المقا ، ها 

 الثمط هانجق هاإليقاد: -8

يج  أط يحدد المتعاقديط الثمط إذا كاط بدل م يهد أه م سط أه انجاق أه اإلياقاد أه ال ساها الم هياا التاي 
 تستحق للمؤلف في الع د.

 مدى الع د: -9

دا ماادى الع ااد هالحااق المت ااازل ع ااه هاا  ف ااط يهاعااا، أ    ااق، أه تقجمااا، أي أط المتعاقااديط يجاا  أط يحااد
ذا كاااط ه اااك حااق لل ا ااق فااي ا سااتيقاد  أه عااقض مسااقحي أه غ ااا  أه تمثياا  هعاادد المااقا  لواا  م هااا. ها 

 هالتصديق.
( ماط ا تفاقياا العقحياا لحماياا ح اها المؤلاف هالح اها المجااهقة  ي اتقط 9ههذا ما  ص  عليه الماادة  

ط يكهط ت ازل المؤلف عط حق مط ح هقه مكتههاًا هأط يبايط فاي الت اازل صاقاحًا ههالتفصاي  كا  حاق علاى حاده أ
 .(1 هالغقض م ه مدة ا ستغالل همكا ه ههسيلته"

 الت ازل عط هذا الحق للغيق: -10

باادهط يجااهز أط يتفااق المؤلااف مااي ال ا ااق عااط الت ااازل عااط هااذا الحااق للغيااق. إذا تاا  ا تفاااا بي همااا هلوااط 
مهاف اا المؤلاف فاإط ال ا اق لايس لاه الحاق فاي الت اازل عاط هاذا الحاق إلاى الغياق، هكاذلك ا ت اال هاذا الحااق 

 إلى الهقثا، فإط المتعاقديط لهما الحق تحديد مدى ا ت ال هذا الحق إلى الهقثا أ   .

  

                                                           

 ا تفاقيا العقحيا لحمايا ح ها المؤلف هالح ها المجاهقة، مقجي سابق. (1  
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 قيا  المؤلف هالت ازل للغيق عط  فس الحق المت ازل ع ه: -11

ف ي ب فس المه هد،   يجهز للمؤلف أط يت ازل عاط الحاق مه اهد الع اد للغياق، أه ت ليف عم  أدبي أه 
، أه تاا ليف عماا  أدبااي أه هي اامط لل ا ااق التعااقض ه  أط يعيااد   ااق هااذا المصاا ف ها  ااتقاك مااي الغيااق

 ف ي أه عملي ب فس المه هد.

 تحديد مدة الع د: -12

لااف انقد ااي تحديااد ماادة للع ااد، إّ  أ ااه لاا  ( مااط قااا هط حمايااا المؤ 13ا ااتقط الم ااقد انقد ااي فااي المااادة  
( على تحديد مادة للع اد فاي 13يحدد مدة للع د في حالا عد  تحديدها، إذ حدد الم قد اللب ا ي في المادة  

 .(1 حالا عد  تحديدها ههي ع ق س ها "
 تفسيق الع د هح  ال زاد: -13

الع ااد هفااي حالااا حصااهل  اازاد تجديااد يجاا  أط يت اامط الع ااد قهاعااد التفساايق هال ااها يط الميه ااا علااى هااذا 
 مكاط ا نتصا  لح  ال زاد أه للتحكي .

 ع هها  عد  احتقا  الع د: -14

 يحق للمتعاقديط أط يحدد ال ماط هالتعهيض في حالا إنالل أي م هما هما ت  ا تفاا في الع د.
 : إثبات عقد النشر

هااليقا التاي حاددها ال اا هط علاى هجاهد هاقعاا قا ه ياا مت اازد  قاما الدلي  أما  ال  ا إا  هي صد هاإلث
 عليها، تؤثق في الدعهى.

انقد اي ا اتقط لع اد ال  اق أط يكاهط مكتههاًا ه  يتقتا  الاهيالط علاى ال اا هط  يط إثها  ع د ال  اق فاأ
 عد  الوتاها ههه  قط ل ثها  هليس لال ع اد. 

ى يااقا اإلثهااا  الوتابياا إلثهااا  الع ااد كاهط الم ااقد ا ااتقط هأط المؤلاف هال ا ااق   يحاق لهاا  اللجااه  إلا
 الوتاها هعليه فإط اإلثها  هالوتاها أه ال ههد غيق جا ز إلثها  ع د ال ا ق.

، ه  يجااهز ا حتجااا  أقااا  المحاااو  هالمصااقي الااهيالط علااى عااد  الوتاهاااقتاا  الم ااقد اللب ااا ي بي مااا 
 .(2 ما است ق  عليه ققاقا  محكما ال  ض المصق اهع هد ال  ق غيق المكتهها لهيال ها. ههذا 

                                                           

 ( مط قا هط حمايا الملويا اندبيا هالف يا اللب ا ي.17المادة   (1  
 .8610، ق يا قق  1991أياق  22( مد ي في 11مصق: محكما الجيزة ا بتدا يا الدا قة   (2  

. هق ا  113مقجاي ساابق،    – ق يا مياع  الم قحيا( م  هقا  الم  ما العالميا للملويا الفكق ا  1989* لس ا 
المحكما على مديق الميع  هالتعهيض مؤكدة أط الوتاها هي  قط ا ع اد ني تصقف في مجال الح ها الماليا للمؤلف، 
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  ين ااي إلااى جميااي قهاعااد اإلثهااا  هأحكااا  قااا هط هااذا الع ااد فيااه ه جااد أط ع ااد ال  ااق ها ااتقاط الوتاهااا 
البي اا  انقد اي. هال هاعااد العاماا فااي إثهاا  ا لتزاماا  التعاقديااا فاي ال ااا هط الماد ي انقد اي، هحاادد الم اقد فااي 

حق المؤلف انقد ي يقا اإلثهاا  لع اد ال  اق هالوتاهاا ف اط، هعاد  جاهاز إثهاا  عكاس ماا هقد فاي قا هط حمايا 
 ع د ال  ق المكته  ه ي يق  ا مط يقا اإلثها .

 

  

                                                                                                                                                                                 

اهاا ه اا قكاط لال ع ااد   مجاقد هسايلا ل ثهاا  ه جا  أط يحاادد هأواد  أ اه "ي اتقط ل فااذ التصاقف  أط يكاهط مكتههاًا هالوت
فااي الع ااد صااقاحا ههالتفصااي  كاا  حااق  اازل ع ااه المؤلااف للغيااق مااي بياااط ماادى الحااق  الم  ااهل للغيااق هالغااقض م ااه هماادة 

 دهط آنق.ا ستغالل إذا كا     تستغقا مدة الحمايا الم ققة في ال ا هط همكاط ا ستغالل إذا كاط م صهقًا على بلد 
 . 899،   17قق   31مجمهعا المكت  الف ي  1980ت ق ط انهل  16* مصق   ض ج ا ي في 

  يغ ااي عااط الحصااهل  –ق اا  المحكمااا  علااى أط ا تفاااا باايط المؤلااف هال ا ااق علااى   ااق المصاا ف هفااقض حصااهله 
 ه ماليًا".على اإلذط الوتابي الذي استلزمه ال ا هط ل يا  غيق المؤلف ب  ق المص ف هاستغالل
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 الفصل الثاني
 آثار عقد النشر وانتهاؤه

الاذي يت اازل فياه المؤلاف إلاى ال ا اق عاط ح اها ال  اق التزاماا  علاى كا  ماط يتقت  علاى ع اد ال  اق 
 امط  صاه  يقفي الع د. إذ   يهجاد ت اق ي ي امط للمؤلاف هال ا اق ح اها ههاجهاا  كا  ماط يقفاي الع اد. 
لا  ي اي قهاعاد قها يط حاق المؤلاف هتاقك نياقاف الع اد تحدياد التزاماا  كا  ما ه   حاه اآلناق، كماا أط الم اقد 

 ها تها  ع د ال  ق هكيفيا ا   اؤه، ب  تقك ذلك لل هاعد العاما في ال ا هط المد ي انقد ي. ناصا
 إلى مهحثيط:هقسم  هذه الفص  

 المهح  انهل: آثاق ع د ال  ق. -

 المهح  الثا ي: ا تها  ع د ال  ق. -
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 المبحث األول
 آثار عقد النشر
نقد اااي التزاماااا  هح اااها ليقفاااي ع اااد ال  اااق قتااا  الم اااقد انقد اااي فاااي قاااا هط حماياااا حاااق المؤلاااف ا

 لمؤلف هال ا ق على ال حه اآلتي:ل

 المطلب األول
 التزامات المؤلف

قتااا  قاااا هط حماياااا حاااق المؤلاااف التزاماااا  علاااى المؤلاااف إزا  ال ا اااق ل اااماط مماقساااا ال ا اااق للحاااق 
يهاعاا ه  اق المصا ف المت اازل هذا الع د هحمايته، همسااعدة ال ا اق أي اًا فاي المت ازل ع ه في الع د، هاحتقا  

 ع ه هتقه ج هذه ال س  هيمكط تفصي  هذه ا لتزاما  على ال حه اآلتي:
 : تسليم العمل المتفق عليه إلى الناشر:1

يلتااز  المؤلااف أط يساال  إلااى ال ا ااق العماا  المتفااق عليااه، أه المت ااازل ع ااه همهجاا  ع ااد ال  ااق، هعااد أط 
أه العماا  هي ااعه بتصااقف ال ا ااق، ليااتمكط ال ا ااق مااط صاا ي العماا  يكااهط المؤلااف قااد قااقق   ااق هااذا المصاا ف 

ز  تااالم اهي   ااقه، هكااذلك تسالي  أصااهل العماا ، لياتمكط ال ا ااق مااط إعاداده لل  ااق، أه صااهق مياه اا لءصاا ، ه ل
المؤلف بتسلي  المص ف في المدة المتفق عليها في الع د، ه تقتا  علاى عاد  ا لتازا  هالتسالي  فاي المادة المحاددة 

أعاذاق المؤلاف أط في الع د الحق لل ا ق ميالها المؤلف هالتسالي ، هفاي حالاا اإلناالل هالتسالي  جااز لل ا اق هعاد 
ط كااط ه ااك مجاا ً  للتعاهيض لاه الحاق هالميالهاا هالعيا  هال اقق الاذي  ييل  مط المحكما فس  ع د ال  ق ها 

 . لحق هال ا ق
 هلوط المس لا هط التي تثهق ه  يحق لل ا ق إجهاق المؤلف على ت فيذ الع د عي ًا؟

هاإلجاهااا علااى هااذا السااؤال فااإط حااق المؤلااف هااه حااق ماازده  مااادي همع ااهي ههالتااالي   يجبااق المؤلااف 
لمتفق عليه في الع د هالذي ت اازل ع اه المؤلاف هاه الحاق الماالي ذ أط الحق العي ي في ع د ال  ق إعلى الت فيذ ا

المؤلاف هلايس محااًل لع اد ال  اق كه اه حاق لصايق هاالمؤلف، هأط  هالحق اندبي فإ ه   يجاهز أط يت اازل ع ا ماأ
ق هاذا إجهاق المؤلف على الت فيذ قد ي اق همصالحا لاه ناصاا ماا يماس هسامعته اندبياا إذ أهجاد المؤلاف أط   ا

المص ف قد ي ق هسمعته المع هياا هفاي هاذه الحالاا لاه حاق العادهل عاط الت اازل حفا اًا علاى سامعته المع هياا. 
ال ا ااق علااى انصااهل أه علااى  ساانا مياه ااا لءصاا  "ه  يجااهز إجهاااق المؤلااف علااى الت فيااذ عي ااًا، هاا ط يسااتهلي 
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عته اندبياا أه مط   اق مؤلفاه إذا قأى أط سامي حق المؤلف اندبي في  العدهل عا م ها ع هة، فإط هذا يتعاقض
 .(1 أط  ميقه ي ت ي م ه ذلك"

هلوط ما الحك  ال ا ه ي المتقت  على امت اد المؤلف تسلي  المص ف بذق عا أط   اق المصا ف ي اقحه 
هساامعته أه أط ه اااك تعاادي  عليااه، أه ه اااك فكااق سياسااي فااي كتاهااه قااد يعق ااه للمالح ااا. هذلااك مااط أجاا  عااد  

بقا  ع د مي  ا ق آنق.ت فيذ   الع د ها 
ههاإلجاهاا علاى هاذا الحكا  فإ اه   يجاهز للمؤلاف التاذقد هعاد  التسالي  اسات ادًا إلاى هاذه الحجاج، همجاقد 
إبقامه ع دًا آنق مي  ا ق آنق يحق لل ا ق الميالها هالت فيذ أه الفس . أي ًا هالميالهاا هاالتعهيض عاط ال اقق 

هز للمؤلااف أط يتنااذ مااط هااذا الحااق فااي العاادهل عااط ال  ااق ذق عااا ل نااالل المااادي هالمع ااهي "علااى أ ااه   يجاا
 .(2 هالتزامه، حتى يتمكط مط ع د صف ا أوثق هحًا مي  ا ق آنق"

 : التزام المؤلف بتصحيح المصنف:2
يلتااز  المؤلاااف هال ياااا  بتصاااحيا ال سااا  المتفاااق عليهاااا هالع ااد ههاااي ال سااا  التجق بياااا. التاااي ي اااه  ال ا اااق 

 هتصحيحها ها عادتها لل ا ق في المدة المتفق عليها في الع د.هيهاعتها، 
هي اام  التصااحيا اننيااا  الماديااا، أه أط ه اااك تصااحيا غيااق مااادي فااي مااادة المصاا ف هااالتغييق أه 

أه تغياق أه إلغاا  ماادة علمياا أه أدبياا ياقأ  ع اد يهاعاا المصا ف مثا  الماهاد الز ادة أه الحذف،  تيجا تعدي  
يمكاط أط تعادل أه تلغاى أه تحاذف أه ت ااف ناالل اليهاي فاإط المؤلاف هاه الاذي ي اه  بتصاحيا ال ا ه يا التاي 

 هذه المادة في المص ف ها عادتها إلى المؤلف، دهط اإلنالل هالتزاما  ك  م هما تجاه اآلنق.
 االلتزام بالضمان: : 3

الت اازل عاط هاذا العما   يلتز  المؤلف هعد  اساتغالل العما  المتفاق علياه فاي الع اد ماط قبلاه  نصايًا أه
 للغيق همهج  ع د آنق، نط في ذلك إ قاق لل ا ق.

كمااا   يحااق لااه يهاعااا مصاا ف باا فس الع ااهاط أه المحتااهى لهااذا المصاا ف  سااتغالله مااط قبلااه، إذ أط 
 ذلك فيه إ قاق لل ا ق.

 هيعماااد كثياااق ماااط الماااؤلفيط إلاااى تااا ليف كتااا  أه مصااا فا  هلواااط يااات  تغيياااق الع اااهاط ههعاااض محتاااهى 
 المص ف للتحاي  على ال ا ق ه  ق هذا المص ف لدى  ا ق آنق أه لحساهه، مما ي ق هال ا ق.

                                                           

 .335، الهسيط في  قح ال ا هط المد ي، مقجي سابق،  عبدالقزاا ،الس ههقي  (1  
 .335عبدالقزاا، الهسيط في  قح ال ا هط المد ي، مقجي سابق،   الس ههقي،  (2  
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أمااا مه ااهد أط المؤلااف ت ااازل عااط المصاا ف ل ا ااق آنااق، فااإط ال ا ااق لااه حااق إقامااا دعااهى للميالهااا 
لاه الحاق  هالتعهيض عط ال قق المادي هالمع هي، ههال ساها لل ا اق الثاا ي يعتباق ذلاك اعتادا  علاى حاق المؤلاف

الميالها هالتعهيض إذا تبيط أط ال ا ق الثا ي لديه العلا  ها ط ال ا اق انهل أباق  ع اد ماي المؤلاف علاى المصا ف 
  فسه.

في ال  ق على ا فقاد دهط م ازد، ما ل  يكاط ه ااك اتفااا  ههعلى المؤلف أط ي مط لل ا ق مماقسا ح 
علاااى ناااالف ذلاااك، هاحتاااقا  هاااذا الحاااق هحمايتاااه ماااط كااا  ماااا يمكاااط أط يماااس هاااه. هكاااذلك ماااط حاااا   التعاااقض 

 .(1 ال نصي مط المؤلف "أط ي ه  المؤلف بإعادة   ق هذا العم  مي مؤلف آنق"
هقة ساهلا ههساييا هه اك  حصاقي   ي ازعاه فياه إذ أط على المؤلف أط ي مط لل ا اق ت فياذ الع اد هصا

أحااد. هكااذلك علااى المؤلااف أط ي اامط لل ا ااق التعااقض مااط الغيااق علااى المصاا ف مااط ت ليااد أه اعتاادا  علااى هااذا 
 المص ف، همالح ا مط يعتدي على هذا الحق.

 المطلب الثاني
 التزامات الناشر

المؤلاف ماط يهاعاا ه  اق هتهز اي هحياي  يتهجا  علاى ال ا اق ا لتازا  هالع اد ه اقهيه المتفاق عليهاا ماي
جااقا  المحاسااها هف ااًا لمااا تاا  ا تفاااا  هالعااقض للبيااي هاسااتثماق المصاا ف تجاق ااًا. هاحتااقا  ح ااها المؤلااف الماليااا ها 

 عليه.
هاحتقا  ح ها المؤلف المع هيا. هعد  إجاقا  أي تعادي  هالمصا ف دهط إذط كتاابي ماط المؤلاف هه اي 
البيا ااا  الناصااا هالمصاا ف مااط ع ااهاط هاساا  المؤلااف الح ي ااي أه إذا انتاااق المؤلااف اساامه مسااتعاقًا أه مغفاااًل. 

لي للمؤلاف هعاد  إعياا  حاق ال  اق هاليهعا. ها لتازا  هاليهعاا  هعاددها هعادد ال سا  همادة الع اد. هالم ابا  الماا
ياداد المصا ف لادى دا اقة المكتهاا الهي ياا، هدفاي أي ل ا ق آناق،  هدفاي التعاهيض ع اد حصاهل إناالل هالع اد، ها 

قاما الدعهى هال كاهى ال ا  ا عط ا عتدا .  اعتدا  على حق المؤلف ها 
 هعلى  ه  ذلك فإط التزاما  ال ا ق على ال حه اآلتي:

   ق المص ف. .1

 ستثماق المستمق هالمتتاهي هال  ق التجاقي.ا  .2

 احتقا  ح ها المؤلف الماليا. .3

                                                           

 .106، حق المؤلف في ال ا هط، مقجي سابق،   ، محمد نلي أبههكق (1  
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 احتقا  ح ها المؤلف المع هيا. .4

 عد  إجقا  أي تعدي  إ  بإذط المؤلف النيي. .5

 ت فيذ الع د هف ًا للمدة أه اليهعا  المتفق عليها. .6

 عد  إعيا  حق ال  ق ل ا ق آنق. .7

يداعااه هعماا  الدعاياااه ااي البيا ااا  الالزمااا علااى ال ساا   .8 دفااي أي اعتاادا  قااد ي ااي علااى ه  الميبهعااا ها 
 المص ف.

 نشر المصنف: -1

يلتز  ال ا ق هال يا  هيهاعا المص ف، ه  قه، هتهز عه، هحيعه هعق اه للبياي للجمهاهق ليساتفيد ماط ذلاك 
مااط عق ااه  المؤلااف هال ا ااق، لمااا فيااه مصاالحا للمؤلااف مااط ال احيااا المع هيااا، همصاالحا ماديااا لالسااتفادة مادياااً 

 ض ال س  التجق بيا على المؤلف إلجقا  التصحيا عليها. ق للبيي، ه لز  ال ا ق هع
هكاا  ذلااك نااالل الماادة المتفااق عليهااا فااي الع ااد، هعااادة مااا يحاادد المؤلااف هاتفاااا مااي ال ا ااق عاادد ال ساا  

 المتفق على يهاعتها ه  قها، همقاعاة ال  ق.
 ري:االستثمار المستمر والمتتابع والنشر التجا -2

يلااز  ال ا ااق هيهااي  المؤلااف ه  ااقه فااي الميعاااد المتفااق عليااه، هعااد  ف ااد المؤلااف أهميتااه إذا تاا نق   ااقه، 
 سااتغالله ماديااًا همع هيااًا، هفااي حالااا  فاااذ ال ساا  أط ي ااقد فااي إعااادة يهاعتااه مااقا  ه  ااقه باايط أفااقاد الجمهااهق 

تجاق ًا. إذا كاط محدد هيهعاا  ها عاداد معي اا، همقا  حس  ا تفاا في الع د هالتتاهي في ذلك  ستغالل المؤلف 
ذا ا ته  مدة الع د جااز للمؤلاف ال ياا  هعملياا   اقه، هعلاى ال ا اق اساتندا  هساا   الدعاياا هاإلعاالط للتعق اف  ها 

المتعاقديط  ساتغالل المصا ف ها   جااز ( مط ا تفاقيا العقحيا فتقة يتفق عليها 11هالمص ف هقد حدد  المادة  
 .(1 هي الع د"له أط ي 

 احترام حقوق المؤلف المالية:  -3

للمؤلااف ح ااها ماليااا يسااتمدها مااط ع ااد ال  ااق، ههمهجاا  صااهقة مااط صااهق ع ااد ال  ااق المتفااق عليااه، 
ساااها  كااااط الع اااد بياااي، أه يهعاااا أه يهعاااا ، كااااط لاااه حاااق الاااثمط يت ا ااااه ماااط الاااثمط، ه لتاااز  ال ا اااق إجاااقا  

همااط حااق المؤلااف فااي حالااا عااد   ع ااد ال  ااق هعااد أدا  المحاسااها.المحاسااها، هدفااي مااا يسااتحق المؤلااف همهجاا  
                                                           

يجاهز  للمؤلاف ". 118( مط ا تفاقيا العقحيا لحمايا ح ها المؤلف هالح ها المجاهقة، مقجي ساابق،   11المادة   (1 
سا ا ميالدياا كاملاا، أيهماا أياهل إ هاا  الع اد  إذا ل  ي   المتعاقد معه هاستغالل المص ف في الفتاقة المتفاق عليهاا أه لمادة

 ".دهط إنالل هح ه في التعهيض إط كاط له م ت ى
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ع د ال  ق. أيًا كا   يبيعاا ع اد ال  اق كماا ذكق اا سااه ًا بيعاًا،  فس التزا  ال ا ق أط ييل  إما الت فيذ العي ي أه 
 أه م اهلا، أه هانجق.

ى ال ا اق دفاي التعاهيض حسااهاته هعلا اصحهه ج  على ال ا ق أط ي د  جميي اإلثهاتا  الوفيلا بإققاق 
هعاااد  اساااتغالل المصااا ف هعاااد ا  تهاااا  ماااط مااادة الع اااد. هاعتباااق قاااا هط حماياااا حاااق المؤلاااف انقد اااي أط الاااالز  

 (.49دهط الح ها اننقى في المادة   ممتازالتعهي ا  المحكه  بها للمؤلف ديط 
 احترام حقوق المؤلف المعنوية:  -4

اندبيااا للمؤلااف مااط ت ق ااق ال  ااق هالحااذف أه التعاادي  أه   هيحااافظ علااى الح ااها تااق علااى ال ا ااق أط يح
الغاياا  التغييق، أه غيقها مط الح ها اندبيا ما لا  يكاط باإذط نياي ماط المؤلاف، هعاد  اساتندا  المصا ف لغياق

 أه الغقض المنص  في الع د.
. (1 المؤلاف" "فال يجهز له أط يجقي تعدياًل فاي العما  الاذي ي  اقه   هاا لحاذف ه  هاإل اافا هغياق إذط

، هي اام  أي ااًا مااط هلوااط يجااهز لل ا ااق أط يصااحا اننيااا  الميهعيااا، التااي قااد فااا  علااى المؤلااف تصااحيحها
ه الغالف الناقجي للوتا  هحيا    يساي  إلاى سامعا مأصهل الدعايا في تصميا لتزاما  على ال ا ق "مقاعاة 

 .(2 المؤلف أه ي فق ال اس مط تداهل المص ف"
أماا إذا احتاهى المصا ف عهااقا  يعتبقهااا قاذفًا فاي حاق هعاض ال اااس فاإط علاى ال ا اق أط يبلام المؤلااف 

لااى إحاذف هااذه العهااقا  حفا ااًا علاى حااق المؤلاف المع ااهي، فاإذا قفااض ذلاك جاااز لل ا اق اللجااه   اقهقة إجااقا  
هعااد إبااقا  الع ااد أط الوتااا   دعااهى يهياا  فيهااا الع ااد لمنالفتااه ال  ااا  العااا . "إذا ك ااف ال ا ااقمااا إلقامااا كالمح

يحهي عهاقا  يعتبقها قذفًا في حق هعاض ال ااس أه يعتبقهاا مهجهاه للمساؤهليا فلايس لاه أط يحاذف هاذه العهااقا  
دعااهى هيااالط ع ااد مااط تل ااا   فسااه دهط مهاف ااا المؤلااف. هلوااط إذا قفااض المؤلااف اإلذط، يجااهز لل ا ااق أط يقفااي 

 .(3 ال  ق لمنافته لل  ا  العا "
 إجراء تعديل إاّل يأذن المؤلف الخطي:عدم  -5

حاذف، أه تغيياق، أه إ اافا علاى المصا ف ههاذا الحاق تعاديال  أه  اي فاي إجاقا  الحق للمؤلف هحده
ماااط الح اااها اندبياااا للمؤلاااف يها اااقها المؤلاااف ب فساااه ه قجاااي قياااا  المؤلاااف باااإجقا  التعاااديال ، أه الحاااذف، أه 
اإل افا أه التغييق إلى أساها  تهجا  ذلاك، م هاا هجاهد عيا  فاي المصا ف أه قاد يجاد المؤلاف أط المصا ف   

                                                           

 .34عبدالقزاا، الهسيط في  قح ال ا هط المد ي، مقجي سابق،   الس ههقي،  (1  
 .111، حق المؤلف، الوتا  انهل هالثا ي، مكتها ان جله المصق ا، ال اهقة،  (1982،  منتاق ال ا ي، (2  
 .342عبدالقزاا، الهسيط في  قح ال ا هط المد ي، مقجي سابق،  الس ههقي،  (3  
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 ااد  العلمااي، أه أط انفكاااق التااي يقحهااا   تتااها   الغااقض المقجااه م ااه، أه أ هااا قحمااا ي سااج  مااي الهاقااي، أه الت
تمس هسمعته، أه كقامته، أه  نصيته، أه أط الص ف يحتاا  إلاى تعادي  لحصاهل تغياقا  سياسايا، مثا  تعادي  

 افااا  تيجااا تيااهق هالثدهلااا مااي دهلااا أنااقى، أه زهالهااا، أه تعاادي  بااقامج متعل ااا هااالتعلي   داحااحاادهد دهلااا، أه ات
 علمي.

 (1 هقد عالج الم قد انقد ي مط قاا هط حماياا حاق المؤلاف انقد اي فاي "الف اقة   ( ماط الماادة الثام اا"
 على أح يا المؤلف في إجقا  أي تعدي  على عمله: تغييقًا، هت  يحًا، أه حذفًا، أه إ افا.

عمله مط التاداهل إذا قأى أط ه ااك  كما  ص  الف قة  ها( مط المادة  فسها على حق المؤلف في سح 
أسهاهًا م قهعا قد استجد ، ه لز  المؤلف في هذه الحالا بت دي  تعهيض عادل لمط آل  غليه ح اها ا ساتغالل 

 .المالي
( 21هقاد عاالج الم ااقد اللب اا ي مه ااهد حاق المؤلااف فاي تعاادي  عملاه فااي الف اقة النامسااا ماط المااادة  

، التي  ص  على أح يا المؤلف في التقاجي عاط ع اهد الت اازل (2 اندبيا هالف يا اللب ا يمط قا هط حمايا الملويا 
أه التصقف هالح ها المادياا حتاى هعاد   اقها إذا كااط ذلاك التقاجاي  اقهق ًا للحفااي علاى  نصايا هاذا المؤلاف 

ط هاذا التقاجاي كماا هسمعته هسب  تغييق معت داته أه  قهفه على أط ي اه  بتعاهيض الغياق عاط ال اقق ال ااتج عا
 عالج الم قد هذا الحق في الف قة القاهعا مط المادة  فسها.

ا  التعاادي ، أه التغييااق، أه الحااذف، أه اإل ااافا علااى عملااه، هيكااهط ق "إط للمؤلااف هحااده  الحااق فااي إجاا
لاهاقدة فاي ذلك ب ا  على أسها  م ها، العم    ي ساج  ماي الهاقاي، أه الت اد   العلماي، أه عاد  مال ماا انفكااق ا

 .(3 هذا العم  مي الغقض المقجه م ه"
 هللمؤلف الحق التدن  فيها إلجقا  التعديال  أه تغيقا  على عمله ههي على مقاح :

قباا  ال  ااق: إذ يحااق للمؤلااف قباا  ال  ااق ال يااا  بااإجقا  التعاادي  أه التغييااق أه اإل ااافا أه الحااذف علااى  .أ
 هذه اإلجقا ا .عمله هما يقاه م اسهًا، هله سليا ميل ا في 

                                                           

تاا   علااى "أ ااه الحااق فااي  1992لساا ا  22( مااط قااا هط حمايااا حااق المؤلااف انقد ااي ققاا  8الف ااقة   ( مااط المااادة   (1 
إجاقا  أي تعادي  علاى مصا فه هاالتغييق أه الت  ايا أه الحاذف أه اإل اافا هالف اقة  هاا( ماط الماادة  فساها التاي تا   علاى 

 قهعا لذلك ه لز  المؤلف في هاذه الحالاا بتعاهيض ماط آلا  الحق في سح  مؤلفه مط التداهل إذا هجد أسهاهًا جديدة هم
 إليه ح ها ا ستغالل المالي تعهي ًا عادً ".

( الف قة النامسا مط قا هط حمايا الملويا اندبيا هالف يا اللب ا ي ت   على "التقاجي عط ع هد الت اازل أه 21المادة   (2 
 ذلك التقاجي  قهق ًا للمحاف ا على  نصيته هسمعته".التصقف هالح ها الماديا حتى هعد   قها إذا كاط 

 .58، حق المؤلف في ال ا هط، مقجي سابق،  نلي محمد أبههكق،  (3  
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هعاد ال  ااق هقباا  ا ت اال العماا  إلااى الغيااق، يحاق فيهااا للمؤلااف إجااقا  التعاديال  أه التغيااقا  علااى عملااه  . 
 إذا هجد أط العم    يتها   مي يق  ا   قه.

ا ت اال العما  إلاى الغياق: يحاق للمؤلاف أط هجااد أنياا  لغهياا أه  حهياا أه إمال ياا، هساييا أه  ااكليا،  . 
ا  هااذا التعاادي  أه ق ه اننيااا ، دهط اللجااه  إلااى ال  ااا ، هقااد ياا ذط إلااى  الغيااق بااإجال يااا  بتصااحيا هااذ

 التغييق الهسيط أه ال كلي.

أما إذا كا ا  يبيعاا هاذا العما  ت ت اي أط يكاهط الغياق حاا زًا علياه حياازة مادياا، همهجا  ع اد ال  اق، 
هاااللجه  إلااى ال  ااا  إلجااقا  هااذا إجااقا  تعاادي  علااى هااذا العماا ، فااإط للمؤلااف الحااق انمااق الااذي يصااع  معااه 

 التعدي .

 ا ت ال العم  إلى الغيق ههجهد أنيا  جههق ا تؤثق في اإلياق العا  للعم . .د

"قد توهط ه اك أنيا  جههق ا تمس مه هد العم ، هت ت اي إجاقا  التعادي  مثا  التعادي  أه الحاذف، 
اتحااد بايط دهلتايط، تعدي  الحادهد،  أه إقاماا أه اإل افا أه التغييق على هذا العم   تيجا حهاد  سياسيا، مث  

 أه زهال دهلا، أه تيهقا  تتعلق هالت د  العلمي، أه الث افا".
علااى العماا  الااذي هفااي هااذه الحالااا امت اااد الغيااق أه ال ا ااق عااط إجااقا  التعاادي  أه اإل ااافا أه الحااذف 

دا ، فاإط علاى المؤلاف فاي هاذه الحالاا يمس هسمعا المؤلف اندبيا همكا ته، أه يسي  إلى ال عهق العاا  أه اآل
اللجه  إلى ال  ا  إلجاقا  هاذا التعادي  أه التغيياق أه الحاذف، أه اإل اافا،  اق يا أط يتحما  هاذا المؤلاف كا  

 ال ا ق مط إجقا  تعدي  أه تعدي  على العم . م ي للمؤلف ه ، عي  ه قق قد يلحق هال ا ق جقا  ذلك
المتعاقااااد معااااه بااااإجقا  هااااذا التعاااادي ، أه التحااااه ق، أه التغييااااق، أه هللمؤلااااف أط ياااا ذط إلااااى ال ا ااااق أه 

يسات ذط فيهاا ال ا اق أه المتعاقاد معاه  الحذف، أه اإل افا على العم  هك  ذلك بإذط المؤلف هه اك أمثلا كثيقة
ذا ها ااق الغيااق ال يااا  بهااذا العماا  دهط إذط مااط المؤلااف، فااإط ذلااك يعتبااق مساساا ًا بااإجقا  تعاادي  علااى العماا ، ها 

 .(1 هالعم  أه الحق اندبي للمؤلف

                                                           

 . 63مط م  هقا  الم  ما العالميا للملويا الفكق ا، مقجي سابق،   (1  
   ااهيدًا مااط مااا  علااى ديااط قصاايدة ال اااعق  اازاق قهااا ي  قاق ااا الف جاااط( اسااتبدل عباادالحلي  فيهااا مااط يااا هلاادي قااد مااا

 المحبه  فاستبدل فيه مط ما  فدا  للمحبه .
 قصيدة ال اعق أحمد  فيق كام   أ   عمقي( استبدل  أ  كلثه  ميلعها مط  هقي في عي يك إلى  قجعه ي عي يك(.

 أيط الههى.قصيدة ال اعق أحمد  اجي  انيالل( ههعض أ عاق أحمد قامي استبدل  ميلي ال صيدة يا فؤادي   تس  
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هلوط يحق لل ا ق هعد أنذ إذط المؤلف، إجقا  هعض التغييقا  إذا هجد أط ذلاك يلباي مصالحا للمؤلاف 
 ا  تعادي  أه تغيياقق جاال ا ق الحاق فاي إ التي تعيي (1 هليا لح ها المؤلفهال ا ق في ذلك ههذا مط المهادئ ان

على العم  بإذط ماط المؤلاف إذا قأى أ هاا مع هلاا لتلبياا هعاض معااييق ال  اق علاى أط   تاؤثق هاذه التعاديال ، 
 أه التغييقا  في م مهط  العم  أه  كله.

 هلوط ه ا استث ا  على هذا المبدأ، إذ يحق للغيق إجقا  التعدي  أه التغييق في الحا   التاليا: 
 لهعض الولما  هحي    ي ق هالمؤلف.التقجما، إذا أغف  المتقج   (أ

 ال ا ق المفهض مسه ًا في الع د، هحي    ي ق هالمؤلف. ( 

 ه التلفز هط هالتمثي .أالعم  ا دبي إذا قد  إلنقاجه، عط يق ق السي ما،  ( 

 .(2 اننيا  اإلمال يا، ه  يعد ذلك مساسًا هالعم  أه الحق اندبي للمؤلف( (د

يحااق للمؤلااف اليلاا  مااط ال ا ااق إتااالف العماا  أه سااح  العماا  مااط هلوااط السااؤال الااذي يثااهق هااه هاا  
 التداهل ههقف   قه.

يحق للمؤلف اليل  مط ال ا ق إتالف  العم  أه سحهه مط التداهل ههقف   قه في حالاا أط هاذا العما  
فااا  هاااه أه مكا تاااه الف يااا أه اندبياااا  أه العلمياااا، ههااذا ماااا اعتق يسااي  إلاااى سااامعا المؤلااف أه  اااقفه، أه  اااهقته 

 .(3  غالبيا قها يط حق المؤلف ها تفاقيا  الدهليا(
 ف د يقى المؤلف  عتهاقا  مهما ناصا هه  قهقة لسح  عمله مط التداهل مي دفي  تعهيض لل ا ق.

 .(4 ( الف قة  ها( مط قا هط حمايا حق المؤلف انقد ي8ههذا ما  ص  عليه  المادة  
قااا هط حماياا الملويااا اندبياا هالف يااا اللب ااا ي ها اتقط الم ااقد  انقد ااي ( الف ااقة النامساا مااط 21هالماادة  

 :(5 لسح  العم  مط التداهل
 هجهد أسها  جديا، هم قهعا، هالحق في سح  العم  للمؤلف هحده. .أ

 ألز  الم قد تعهيض ال ا ق تعهي ًا عادً  هكذلك في حالا اإلتالف. . 

 تنفيذ العقد وفقًا للمدة أو الطبعات ومداه المتفق عليها:  -6

                                                           

 .26 – 25اليه سكه، مقجي سابق،   الهادي انهليا لح ها المؤلف، م  هقا   (1  
 .61، حق المؤلف في ال ا هط، مقجي سابق،  نلي محمد أبه هكق،  (2  
 .كققم 6اتفاقيا بيقط المادة  (3  
 (.8قا هط حمايا حق المؤلف انقد ي الف قة ها/مط المادة   (4  
 (.21قا هط حمايا الملويا اندبيا هالف يا اللب ا ي، الف قة النامسا، مط المادة   (5  
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( مااط 17علااى ال ا ااق الت يااد هالماادة الزم يااا المتفااق عليهااا فااي الع ااد، هحاادد الم ااقد اللب ااا ي فااي المااادة  
 ، أط توهط محددة   تز د على ع ق س ها  ف ط.(1 قا هط حمايا الملويا اندبيا هالف يا(
 ماادة للع ااد، هتااقك ذلااك إلااى يقفااي الع ااد، هقااد ياات  ا تفاااا فيمااا باايط المؤلااف هلاا  يحاادد الم ااقد انقد ااي

ا يًا لل ا ق، ه ت  دفي قيما هاذا الع اد دفعاا هاحادة، أه علاى أقسااط فاي مادة هال ا ق على بيي الحق المالي بيعًا  ه
 محددة.

فااإط علااى ال ا ااق  أط  عاادد اليهعااا لهقااد ياات  ا تفاااا علااى إيااقاد  سااها م هيااا م اباا  البيااي، أمااا هال سااها 
 ز  هعدد ال س  المتفق عليها هاليهعا . تيل

هفاي حاال إ هاا  مادة الع ااد هلا  ت فاذ اليهعاا  فااإط ماط حاق ال ا اق ا سااتمقاق هعق اها للبياي حتاى ت فااذ 
إلاى ال ا اق. هماط حاق المؤلاف مقاقهاا هاا تيتفق مي المؤلف على أط يساتقدها م ابا  دفاي قيمأه أط هذه اليهعا  

في تحديد عدد اليهعا  هال سا ، هعلاى ال ا اق عاقض اليهعاا  هال سا  إلاى الجمهاهق هاساتغاللها تجاق اًا ال ا ق 
علاى ال ا اق التهقاف علاى اليهاعاا هال  اق هعاد لمصلحته همصلحا المؤلف، هالسعق المتفق عليه بيط اليقفيط. ه 

دى الع اد أي اًا يجا  أط تبايط فاي الع اد ا تها  مدة الع د أه اليهعا  المتفق عليها، همكاط ت فيذ الع اد هتحدياد ما
 فيما إذا كاط ف ط  مط اإلقلي ، أه الدهلا، أه يتعدى ذلك ي م  دهلا أنقى.

 عدم إعطاء حق النشر لناشر آخر: -7

ذ   يجاهز الت اازل عاط هاذا إليس لل ا ق الحق في الت ازل عط ع د ال ا اق إلاى  ا اق آناق أه تحه لاه. 
 ك هال   عليه في الع د، أه هعد الع د.الحق إّ  همهاف ا المؤلف، هذل

 اهلوط ه اك حا   يجهز     هذا الحاق دهط مهاف اا المؤلاف، ها ط يات  إباقا  الع اد ماي  نصايا مع هيا
إلاى أ انا  آناق ط مع اه يط ينتلاف ت ت   هذه ال نصايا هاالبيي أه الت اازل هفاق قاا هط ال اقكا  ههي ال ا ق ه 

صااااح  داق ال  اااق الفقدياااا ه  ت ااا  هاااذا الحاااق إلاااى الهقثاااا، فاااإط هاااذا  بهاااا ان ااانا  اليبيعيااايط، أه أط يتاااهفى
 ا  ت ال يكهط حكمًا همهج  ال ا هط ه  حاجا إلى أنذ اإلذط مط المؤلف. 

  

                                                           

 (.17قا هط حمايا الملويا اندبيا هالف يا اللب ا ي، المادة   (1  
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يداعه واإلعالن. -8  وضع البيانات الالزمة على النسخ المطبوعة أو العمل المتنازل عنه وا 

يلز  ال ا ق به ي البيا ا  الالزما على العم  المقاد   قه فإذا كاط كتا  ه ي ع اهاط الوتاا  المتفاق 
أه مغفااااًل، هاليهعاااا، هسااا ا اليهاااي، هاسااا  ال ا اااق للتعق اااف هالمصااا ف،  اً مساااتعاق الح ياااق أه علياااه، هاسااا  المؤلاااف 

هعلاى ال ا اق أط ياهدد هاذا المصا ف ه"لل ا ق أط ي ي إلى جا   اس  المؤلف ما يتميز هه مط دقجا  علمياا" 
 .(1 لدى دا قة المكتها الهي يا

إذ أط قا هط حمايا حق المؤلف انقد ي، حدد اإليداد في المادة الثا يا م اه فاي مقكاز اإلياداد فاي دا اقة 
 المكتها الهي يا أه أي جها قسميا يعتمدها هز ق الث افا.

أط ال ا ق  بد مط إدنال هذا المص ف  امط قا ماا هأما اإلعالط هالدعايا فهي  قهق ا للتسه ق، إذ 
م  ااهقاته هعماا  دعايااا ها عااالط لهااذا المصاا ف  سااتثماقه تجاق ااًا هتسااهي ه "هه ااي م  ااهقا  ال ا ااق علااى غااالف 

 .(2 الوتا "

 دفع أي اعتداء على المصنف: -9

المتفاق  ( مط قا هط حمايا حق المؤلف انقد اي الحاق فاي حماياا المصا ف أه العما 46 ص  المادة  
علياه فااي الع ااد فااي دفااي أي اعتاادا  قااد ي ااي علاى المصاا ف "للمحكمااا ب ااا  علااى يلاا  صاااح  الحااق أه أي مااط 

فيماا يتعلاق ها ي اعتادا  حصا  علاى الح اها الاهاقدة  هقثته أه مط ينلفه أط تتنذ أيًا مط اإلجاقا ا  المبي اا أد ااه
 .(3 ( مط هذا ال ا هط"23، 9، 5في المهاد  

( مااط قااا هط حمايااا الملويااا اندبيااا هالف يااا اللب ااا ي التااي تاا   علااى أط المؤلااف أه 81هكااذلك المااادة  
أه  اااااقكا  إداقة الح اااااها اهقة أه نلفاااااا ه  العماااااهمييط أه النصهصاااااييط أه جمعياااااا   الح اااااها المجاااااأصاااااحا  

ح اااها الجماعياااا، ههااا  جميعاااًا لهااا  الحاااق فاااي اتنااااذ اإلجاااقا ا  التحف ياااا الالزماااا لم اااي هقاااهد ا عتااادا  علاااى 
 .(4 المؤلف

  

                                                           

 .341، الهسيط في  قح ال ا هط المد ي، مقجي سابق،   عبدالقزاا  ،الس ههقي  (1  
 .342 قح ال ا هط المد ي، مقجي سابق،   ، الهسيط في ، عبدالقزااالس ههقي  (2  
 (.46قا هط حمايا حق المؤلف انقد ي المادة   (3  
 (.81قا هط حمايا الملويا اندبيا هالف يا اللب ا ي المادة   (4  
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 المبحث الثاني
 هاء عقد النشر والمسؤولية الناشئة عن اإلخالل بالعقدتإن

ت هي الع هد نسها  كثيقة، هم ها ا تها  الع د ها تها  مدته، أه إ ها  اليهعاا  المحاددة فاي الع اد، ههاي حاا   
 هاياا غياق يبيعيااا للع اد هذلاك نساها  ت هااق قبا  تماا  ت فيااذ  هاايتفيهاا الع اد  هايااا يبيعياا. هم هاا ماا ي  ي تهاي
 مت ااد أحاد أيقافاه عاط الت فياذ، ههساب   فسا نلف أحد أقكا ه أه أث ا  ت فيذ الع د هقب  ا تها  مدته، هالتالع د ك

 هيالط الع د.
ا تهااا  الع ااد هه اااك أسااها  أنااقى ال ااهة ال اااهقة، هع ااد ال  ااق كغيااقه مااط الع ااهد ي هااي ها تهااا  مدتااه، أه 

 . مما يتقت  مسؤهليا على اإلنالل هالع د أقكا ه ع د إبقامه في أحد ، أه بهيال ه هسب  عي  سهسب  الف
 هست س  هذا المهح  إلى ميلبيط:

 الميل  انهل: ا تها  مدة ع د ال  ق ها تها  مدته أه الغقض م ه هفسنه ههيال ه. -

 ل هالع د.الميل  الثا ي: المسؤهليا ال ا  ا عط اإلنال -

 المطلب األول
 انتهاء مدة العقد وفسخه وبطالنه

 أواًل: انتهاء مدة عقد النشر أو الغرض منه
ي تهااي ع ااد ال  ااق ها تهااا  ماادة الع ااد أه ا تهااا  الغااقض الااذي أ  ااد الع ااد مااط أجلااه، ع ااهد ال  ااق تبااق  

التمثيا  علاى المساقح لمادة محاددة عادة لمدة محددة، أه يهعاا  محاددة، أه  سا  محاددة، أه للعاقض، ماط أجا  
 أه عدة عقهض، أه أدا  محدد.

إط الم قد اللب ا ي قد ه ي مدة محاددة لع اد ال  اق هأقصااها ع اق سا ها  هفاي حالاا عاد  ذكاق المادة 
الزم يا في الع د اعتباق م ع ادًا لمادة ع اق سا ها  بي ماا لا  يحادد الم اقد انقد اي كماا حادد الم اقد اللب اا ي مادة 

  ق.لع د ال 
علااى عاادد مااط ال ساا ، أه اليهعااا  أه العااقض المسااقحي، أه التمثياا ، أه  قااد يتفااق المؤلااف مااي ال ا ااق

اإلذاعاااا، أه التلفااااز، أه ال  اااق فاااي الصاااحف أه غيقهاااا ماااط ع اااهد ال  اااق فاااإط الع اااد فاااي هاااذه الحاااا   ي   اااي 
 ها تها  الغقض م ه، أه ا تها  بيي ال س  أه اليهعا ، أه العقض، أه التمثي .
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ه جاااهز للمتعاقاااديط أط ي هيا اااه قاااد  هاياااا المااادة بإقادتهماااا ههاااي بإقالاااا الع اااد "للعاقاااديط أط يت ااااهال الع اااد 
 .(1 بق اهما هعد ا ع اده"

كما أط الع د هيه ًا لل هاعد العاما في ال ا هط المد ي إذا استحال ت فيذ الع اد ل اهة قااهقة، فاإط ا ساتحالا 
 .(2 ال ا هط أي مط تل ا   فسهتؤدي إلى ا فساخ الع د ه هة  

هقااد توااهط اسااتحالا ت فيااذ الع ااد مااط المؤلااف أه ال ا ااق، كاا ط يصااي  المؤلااف مااقض ع لااي يجعلااه غيااق 
ها، أه تقااادق علااى ت ق ااق   ااق المصاا ف، أه إذا كاااط ال ا ااق  ااقكا،  نصاايا مع هيااا هأعل اا  إفالسااها أه تصاايف

 حق ق لل ا ق أتلف مؤسسته. الحجز عليها. أه ني سب    يد لل ا ق فيها، كحصهل
( مط ا تفاقيا العقحيا لحمايا ح ها المؤلف هالح ها المجاهقة علاى حاق المؤلاف 11هقد  ص  المادة  

إ هااا   الع ااد "يجااهز للمؤلااف إذا لاا  ي اا   المتعاقااد معااه هاسااتغالل المصاا ف فااي الفتااقة المتفااق عليهااا أه لماادة ساا ا 
 .(3 هح ه في التعهيض إط كاط له م ت ى" دهط إنالل ميالديا كاملا، أيهما أيهل إ ها  الع د

معاه ا لتازا  الم ابا   ى"ه  هى الع د لل هة ال اهقة إذا يقأ  قهة قاهقة تجع  ت فيذ ا لتزا  مستحياًل ا   ا
 .(4 له"

 ثانيًا: بطالن وفسخ عقد النشر
انهليااا فااي المتعاقااديط فق اتااه بالع اد الصااحيا هااه الع ااد الساالي  مااط أي نلاا  فااي أقكا ااه هأهصااافه هذلااك 

جمي المحا  ل اقا يه هتاهافق  فاي الساب   اقهيه. أماا إذا انتا  أحاد أقكا اه أه تنلاف ال اك  الاذي يتيلهاه تساه 
ها ط  صافهال ا هط كقكط في الع د يكهط الع د هاياًل. ه  أثق لهذا الع د "الع د الهاي  ما لايس م اقهعًا ه صاله هه 

انت  قك ه أه محله أه الغقض م ه أه ال ك  الذي فق ه ال ا هط   ع اده ه  يتقت  علياه أي أثاق ه  تاقد علياه 
 اإلجازة".

 .(5 هلو  ذي مصلحا أط يتمسك هالهيالط هللمحكما أط ت  ي هه مط تل ا   فسها"
 هالسؤال الذي يثهق ه ا متى يكهط ع د ال  ق هاياًل؟

                                                           

 .1976لس ا  43( مط ال ا هط المد ي انقد ي، قق  242المادة   (1  
 .1976لس ا  43قق  ( مط ال ا هط المد ي انقد ي 247المادة   (2  
 .1148(، ا تفاقيا العقحيا لحمايا ح ها المؤلف هالح ها المجاهقة ، مقجي سابق،   11المادة   (3  
 .1976( لس ا 43( مط ال ا هط المد ي انقد ي قق   247المادة   (4  
 .1976( لس ا 43( مط ال ا هط المد ي انقد ي قق   168المادة   (5  
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فااي هيااالط ع ااد ال  ااق إذا انتاا  قكااط مااط أقكاااط الع ااد اعتبااق الع ااد هاااياًل. هالم ااقد إط ال هاعااد العامااا 
انقد ااي لاا  ي ااتقط  ااقط الوتاهااا  ااقيًا لال ع اااد ليقتاا  علااى ذلااك هيااالط الع ااد ها  مااا  ااقيًا ل ثهااا  فااي المااادة 

 مط قا هط حمايا حق المؤلف انقد ي.( 1 الثالثا ع ق
ط فااي ع ااهد ا سااتغالل المااالي للح ااها الماديااا أه التصااقف بهااا فااي بي مااا قتاا  الم ااقد اللب ااا ي الااهيال

 يالط على ذلك".هالف قة "إط      نييًا هقت  ال (2 المادة الساهعا ع قة
إذ أط الم قد اللب ا ي اعتبق  قط الوتاها  قيًا  كليًا هقكط ماط أقكااط الع اد يتقتا  علاى عاد  اساتيفا  

اللب ااا ي ت اادد فااي  ااكليا الع ااد، هم هااا ع ااد اليهاعااا، هاندا  هالتمثياا  هااذا الااقكط الااهيالط. ي هااق أط الم ااقد 
المسقحي، هالسمعي هالهصقي، هعد  هجهد هذا الع صق في الع د. يؤدي إلى الهيالط، هتحدياد الح اها المت اازل 

 ع ها ه ك  مفص ، هالهدف مط الت ازل، حمالا لحق المؤلف.
مااط المحكمااا إهيااال الع ااد لمنالفااا المصاا ف لل  ااا   كااذلك ه اااك حالااا يجااهز فيهااا للمؤلااف أط ييلاا 

أه أط   العا  هاآلدا  إذا قفض ال ا اق حاذف عهااقا  أه إتاالف أه ساح  المصا ف لهجاهد قاذفًا فاي حاق ال ااس
 المص ف يعقض المؤلف للمسؤهليا.

معا إلاى سا ساا ةإهكذلك لل ا ق إذا يل  مط المؤلف حذف هعض العهاقا  التي قد توهط فيهاا قاذفًا أه 
 .(3 هعض ال اس همنالفا لل  ا  العا  هاآلدا  أط ييل  إهيال الع د"

انسااها  العامااا الااذي ي   ااي هااه ع ااد ال  ااق، هالفساا  هااه جاازا   طهيعتبااق فساا  الع ااد السااب  الثالاا  ماا
  مااط ال  ااا  "إذ كااإنااالل أحااد المتعاقااديط هالتزامااه فااي مهاجهااا المتعاقااد اآلنااق، ههااه هسااح  انصاا  يت ااقق هح

( مط ال ا هط المد ي انقد ي، في الف قة انهلى ه  ه "فاي الع اهد الملزماا للجاا بيط إذا لا  ياهف 246المادة  ت   
أحاااد المتعاقاااديط هماااا هجااا  علياااه هالع اااد جااااز للمتعاقاااد اآلناااق هعاااد إعاااذاقه الماااديط أط ييالااا  بت فياااذ الع اااد أه 

 .(4 هفسنه"

                                                           

"للمؤلااف أط يتصااقف هح ااها ا سااتغالل  1992لساا ا  22انقد ااي ققاا  ( مااط قااا هط حمايااا حااق المؤلااف 13المااادة   (1 
 المالي لمص فه هي تقط في هذا التصقف أط يكهط مكتههًا".

بهاا أياًا ( مط قا هط حمايا الملويا اندبيا هالف يا اللب ا ي "أط ع هد استغالل الح اها المادياا أه التصاقف 17المادة   (2  
 كاط مه هعها يج  أط ت    نييًا تح  يا لا الهيالط بيط المتعاقديط".

 .342عبدالقزاا، الهسيط في  قح  ال ا هط المد ي، مقجي سابق،   الس ههقي،  (3  
ماا هجا  /الف قة  أ( مط ال ا هط المد ي انقد ي "في الع هد الملزما للجا بيط إذا لا  ياهف أحاد المتعاقاديط ه246المادة  (4 

 عليه هالع د جاز للمتعاقد اآلنق هعد إعذاقه المديط  أط ييال  بت فيذ الع د أه هفسنه.
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ذا كاااط الفساا  يه اااًا لءصاا  يت ااقق هحكااا  ال  ااا  أ اا ه يجاااهز للمتعاقااديط ا تفاااا علاااى اعتهاااق الع اااد ها 
مفسااهنًا مااط تل ااا   فسااه دهط حاجااا إلااى صاادهق حكاا  مااط ال  ااا  ع ااد إنااالل أحااد المتعاقااديط هالتزامااه إنااالً  

 .(1 جسيمًا في مهاجها المتعاقد اآلنق"
ه فاي الع اد هت يبق هذه ال هاعد على ع د ال  اق، فاي حاا   عاد  التازا  أحاد المتعاقاديط هماا هجا  عليا

هانصاا  أط   يكااهط ه اااك حكاا  هالفساا  إذا لاا  يسااه ه أعااذاق صااادق مااط أحااد يقفااي  كااهط الع ااد ملااز  للجااا بيط 
ت فيذ تعهده ها عياؤه مهلا لذلك، هعلى كا  حاال فإ اه إذا يلا  أحاد يقفاي الع اد فسا    الع د، أي أنياقه بهجه 

 أط ي  ق المتعاقد اآلنق إلى ميسقة أه ت فيذ الع د. ملزمًا بإجاها يلهه، ب  يجهزالع د فإط ال ا ي   يكهط 
هأط حكاا  ال ا ااي هالفساا ، فااإط الع ااد ي حاا  هيعتبااق كاا ط لاا  يكااط ه جاا  ه ااا إعااادة الحااال إلااى مااا كاااط 

ذا اساتحال الت فياذ يحكا  هاالتعهيض 248عليه، قب  الع اد، ههاذا ماا  صا  علياه الماادة   ( ماط ال اا هط الماد ي، ها 
عاقداط على اعتهاق الع د مفسهنًا دهط حاجا إلى حك  ق ا ي، ع د التنلف مط أحاد يقفاي ه جهز أط ي فق المت

( ماط ال اا هط الماد ي انقد اي "يجاهز ا تفااا علاى أط 245بت فيذ الع د، ههه ما يسمى هالفس  ا تفاقي، الماادة  
 لتزاماا  ال ا ا ا ع اه ههاذا يعتبق الع د مفسهنًا مط تل ا   فسه دهط حاجا إلاى حكا  ق اا ي ع اد عاد  الهفاا  ها

 ا تفاا   يعفي مط انعذاق إ  أذا اتفق المتعاقداط صقاحا على اإلعفا  م ه.
أه هأمااا الحااا   التااي يمكااط اعتهاقهااا إنااالً  هالع ااد تهجاا  فساا  الع ااد قااد توااهط مااط التزامااا  المؤلااف 

ه تصاحيحه، أه التعاقض ال نصاي أه كا ط يمت اي المؤلاف عاط تسالي  المصا ف المتفاق علياه، أال ا اق التزاما  
مط الغيق لل ا ق أه الت اازل عاط المصا ف محا  الع اد للغياق، أه تعهاد المؤلاف همسااعدة ال ا اق فاي التهز اي، أه 
عد  الت ازل عط ح ها المص ف المادياا، أه اساتغالله للمصا ف  نصايًا. أه اليلا  م اه هساح  المصا ف ماط 

 د فتقة معي ا.التداهل، أه الو ف عط اسمه الح ي ي هع
هقااد يكااهط مااط ال ا ااق، هذلااك أط يمت ااي عااط يهاعااا المصاا ف أه   ااقه أه تهز عااه أه بيعااه، أه عق ااه، 
أه عد  المهاف ا على إجقا  التعديال  أه التصاحيا، أه الساح ، أه إتاالف  سا  ماط المصا ف، أه الت اازل عاط 

 هذا الحق للغيق.
دة الحالاا إلاى ماا كااط علياه قبا  التعاقاد هالحكا  هاالتعهيض ههف ًا لل هاعد العاما فإط فس  الع د يات  بإعاا

  .في ك  حال إط كاط له م ت ى

                                                           

( مط ال ا هط المد ي انقد ي "يجهز ا تفاا على أط يعتبق الع د مفسهنًا مط تل ا   فسه دهط حاجا إلى 245المادة   (1 
ا تفاا   يعفي مط انعذاق إ  إذا ا فق  المتعاقاديط صاقاحا حك  ق ا ي ع د عد  الهفا  ها لتزاما  ال ا  ا ع ه ههذا 

 على اإلعفا  م ه.
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ه جااهز للمتعاقاااديط أط يحاااددا م ااادمًا قيمااا ال اااماط هاااال   عليهاااا فاااي الع ااد، أه فاااي اتفااااا  حاااق ماااي 
 مقاعاة أحكا  ال ا هط.

أ اه يجاهز للمتعاقاديط أط يتف اا (/أ ماط ال اا هط الماد ي انقد اي التاي تا   علاى 364ههذا حكا  الماادة  
 .(1 م دمًا على التعهيض

 المطلب الثاني
 المسؤولية الناشئة عن اإلخالل بعقد النشر

على المؤلف هال ا ق ت فيذ ع د ال  ق همبدأ حسط ال يا، هعلى المؤلاف أط ي امط لل ا اق ت فياذ يتهج  
يااه أحااد، هاحتااقا  الع ااد، هأط   يتعااقض العماا  المتفااق عليااه هصااهقة سااهلا ههسااييا هه ااك  حصااقي،   ي ازعااه ف

للمؤلاااف هي ااامط ماااا يتقتااا  علاااى تعق اااه ال نصاااي ماااط عيااا  ه اااقق هأي تعاااقض ماااط الغياااق يكاااهط سااابهه 
 المؤلف. هأط المؤلف أي ًا مسؤهً  عط أي ت ازل المؤلف لهذا الحق مح  الع د إلى الغيق.

هاليهاعااا هال  ااق هالتهز ااي، هاإليااداد، هعااد  كمااا أط ال ا ااق عليااه إتمااا  عمليااا ال  ااق هف ااًا للع ااد هال يااا  
ليساتفيد هاه هالمؤلاف، هحاذل الجهاد فاي سابي  اساتثماق العما  أه المصا ف تجاق اًا  الت ازل عط مح  الع اد للغياق.

جقا   المحاسها هدفي م اب  الع د للمؤلف.هعدد هالت يد   ال س  هاليهعا  همدة الع د. ها 
ّ  أ ه قد ين  أحد أياقاف الع اد هماا هجا  علياه، ههاذا اإلناالل هذه مسؤهليا ك  مط المؤلف هال ا ق إ

قاااد يكاااهط سااابهًا فاااي فسااا  الع اااد ، هجااازا  علاااى إناااالل أحاااد يقفاااي الع اااد هماااا هجااا  علياااه، ههاإل اااافا الميالهاااا 
هالمسااؤهليا ال ا اا ا عااط اإلنااالل هالع ااد هااي مسااؤهليا ع ديااا، هلوااط قااد ت  اا  عااط  هااالتعهيض إذا حصاا   ااقق

بت ليد  سا  ماط ال سا  المسالما لاه، أه اإل اافا، أه التعادي  د مسؤهليا ت صيق ا، ك ط ي ه  ال ا ق اإلنالل هالع 
أه التغييااق علااى المصاا ف همااا ي ااّق هااالمؤلف، أه أط ي ااي اساا  مؤلااف آنااق علااى المصاا ف هيحصاا   ااقق 

 ا ههي: للمؤلف، أه إ افا فصهل إلى المص ف، ههي غيق متهقعا. هأقكاط المسؤهليا الع ديا هي ثالث
 الني  الع دي. -1

 ال قق. -2

 عالقا السببيا. -3

                                                           

/الف ااقة  أ(، ال ااا هط المااد ي انقد ااي "يجااهز للمتعاقااديط أط يحااددا م اادمًا قيمااا ال ااماط هااال   عليهااا فااي 364المااادة  (1 
 مي مقاعاة أحكا  ال ا هط".الع د أه في اتفاا  حق 
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ل يا  المسؤهليا الع ديا. هأط عاد  قياا  أي ماط يقفاي كافا الع هد  بد مط تهافقها  ههي قهاعد عاما في
. هالمسؤهليا الع دياا  ا  ها  ا ط المساؤهليا عاط الفعا  ال ااق يعتبق إنالً  هالع د الع د ملز  بت فيذ ما اتفق عليه

 .(1 إ  بتهافق انقكاط الثالثا ني  ه قق هعالقا السب   ت ه  
هحتااى تتقتاا  المسااؤهليا  بااد مااط هجااهد  ااقق تتقتاا  علااى هااذه المسااؤهليا هالتعااهيض فااي المسااؤهليا 
الع ديااااا ي صاااا  علااااى ال ااااقق الحااااال المااااادي هاندبااااي مااااا لاااا  يكااااط يقفااااي الع ااااد قااااد اتف ااااا م اااادمًا "التعااااهيض 

 .(2 ا تفاقي"
ذ يحاادد اليااقفيط هالع ااد م ااداق التعااهيض فااي حالااا أناا  أحااد يقفااي إ ااقط الجزا ااي، ههااه مااا يعااقف هال

هعالقا السببيا ما بيط الني  هال قق، إذ   يكفي أط يكهط ه اك ني  ه قق با  يجا  أي اًا أط يكاهط الع د، 
 الني  هه السب  في ال قق أي أط توهط ه اك عالقا سببيا ما بيط هذا الني  ههذا ال قق. 

( ه جاهز للمحكماا أط تلاز  الماديط هالت فياذ للحاال 2( مط ال ا هط المد ي الف قة  246إذ أط    المادة  
 .(3 س  ههالتعهيض في حال إط كاط له م ت ىفلى أج  مسمى هلها أط ت  ي هالإأه ت  قه 

إذ  باد للادا ط ه  يجهز الجمي ما بيط المسؤهليا الع ديا المسؤهليا الت صايق ا فاي الميالهاا هاالتعهيض، 
 المسؤهليط. أط يلج  إلى إحدى 

أماا إذ لجا  أحاد أياقاف الع ااد إلاى الميالهاا هاالتعهيض اسات ادًا إلااى المساؤهليا الت صايق ا فاإط التعااهيض 
يكهط است ادًا إلى ال ا هط الماد ي انقد اي فاي الفعا  ال ااق ها  ماا إلاى قاا هط حماياا حاق المؤلاف في هذه الحالا 

 على أساس: (4 ( م ه49المادة  
 المؤلف الث افيا. امكا  .أ

 قيما العم  اندبيا أه العلميا أه الف يا. . 

 مدى استفادة المعتدي مط استغالل العم . . 

                                                           

 ، مجلا   اها  المحاميط.1992لس ا  537،   390/88التمييز انقد يا قق  ققاق محكما  (1  
 مط المتفاق علياه أط المساؤهليا الع دياا  ا  ها  ا ط المساؤهليا عاط الفعا  ال ااق   ت اه  إ  بتاهافق أقكا هاا الثالثاا ههاي 

 ل هالتزا  تعاقدي(.الني  هال قق هعالقا السببيا هالني  في المسؤهليا الع ديا هه ني  قا   على اإلنال
مط ال ا هط المد ي انقد اي "يجاهز للمتعاقاديط أط يحادد م ادمًا قيماا ال اماط هاال   عليهاا  -1( الف قة 364المادة   (2  

 في الع د أه اتفاا  حق مي مقاعاة أحكا  ال ا هط.
 .1976( لس ا 43/أ( مط ال ا هط المد ي انقد ي، قق   246المادة   (3  
 .1992لس ا  22( مط قا هط حمايا حق المؤلف انقد ي، قق  49المادة   (4  
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ق التعااهيض المحكااه  هااه المؤلااف فااي هااذه الحالااا دي ااًا ممتااازًا علااى صااافي ثمااط بيااي ان اايا  التااي عتبااهي
 في الدعهى.استندم  في ا عتدا  على ح ه هعلى المهالم المحجهزة 

، علااى أط هتحديااد فااي هاااهأسااس التعااهيض عااط ال ااقق ط المااادي هالمع ااهي ي ااي علااى المحكمااا دط غيق 
 ( ها عتهاقا  الناصا هالمؤلف ههالعم ، ههالفها د.49يكهط عادً ، است ادًا إلى    المادة  
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 التوصيات
همااا يثيااقه هااذا الع ااد مااط  ت اهلاا  فااي هااذا الهحاا  ع ااد ال  ااق فااي قااا هط حمايااا حااق المؤلااف انقد ااي.

هاذا الع اد هانحكاا  المتعل ااا  إ اكاليا ، هصاهق ع اد ال  اق هالح ااها المت اازل ع هاا همهجا  ع اد ال  ااق، هأقكااط
ل زامااا  كاا  مااط المؤلااف هال ا ااق ها تهااا  ع ااد ال  ااق هالمسااؤهليا الع ديااا تها  ع اااد ه ااقط الوتاهااا هماادة الع ااد. ها 

أط قااا هط حمايااا حااق المؤلااف انقد ااي قااا هط ط ع ااد ال  ااق هعلااى الااقغ  مااط هالمسااؤهليا الت صاايق ا ال ا اا ا عاا
 حدي  همتيهق إ  أط ه اك هعض التهصيا  ها قتقاحا  التي آم  أط تؤنذ هعيط ا عتهاق ههي:

إ ااافا  ااقط الوتاهااا إلااى مااهاد قااا هط حمايااا حااق المؤلااف انقد ااي ليكااهط  ااقط  لال ع اااد هلاايس ل ثهااا ،  -1
 في حالا عد  تهافق هذا ال قط.هتقتي  الهيالط 

التعق ااف هصااهق ع ااد ال  ااق هالاا   علااى أط يكااهط الع ااد مباايط فيااه أيااقاف العالقااا هالعماا  المت ااازل ع ااه  -2
 .هالتحديد، هالح ها المت ازل ع ها هتحديد مدة الع د إذ   يجهز أط يه ى ع د ال  ق بدهط مدة زم يا 

الح ها المع هيا للمؤلف لتعادي  اننياا  الحساابيا  س تمحق إجقا  هعض التعديال  التي   إعيا  ال ا ق -3
 أه تعدي   صه  ال ا هط.

إعيا  ال ا ق حق دفي أي اعتدا  على ح ها المؤلف هالميالا  هاالتعهيض عاط أي اعتادا  كاهط ال ا اق لاه  -4
 .مس هذا  عتدا   احيا ماليا لل ا قيصفا همصلحا في دفي أي اعتدا  

ا سااتغالل، إذ أط كثيااق مااط ال ا ااق ط يسااتغلهط حاجااا المؤلااف، ه اات  التعاقااد علااى   ااق حمايااا المؤلااف مااط  -5
ذا تباايط أط ه اااك  ااقهط فيهااا إذعاااط للمؤلااف تلغااى هااذه ال ااقهط، ك ااق فيهااا أذعاااط،  المصا فا  ه ااقهط  طها 

 المدة، أه العدد مط ال س  أه تحديد السعق.

هاااي ح اااها لهاااا صااافا ا متيااااز علاااى أماااهال  اعتهااااق انجاااق هأي مهاااالم مساااتح ا للمؤلاااف علاااى أه تعاااهيض -6
 ال ا ق.

ال   على  قهقة مسك حساها  متعل ا هع د ال  ق مط عدد ال سا  الميبهعاا المتفاق عليهاا، هماا تا  بيعاه  -7
 م ها هما يت تى للمؤلف م ها، هما ته ى م ها. 

التعق ااف هع ااد ال  ااق اإللوتقه ااي ه ااقهقة أط ي اام  أي ااًا ال  ااق هكافااا صااهقة الفعاا  المها ااق هال  اا  غيااق  -8
إلاااى  ت اااافالمها اااق هال  اااق هكافاااا صاااهقة ال  ااا  المها اااق هال  ااا  غياااق المها اااق هال  اااق اإللوتقه اااي هحيااا  

 اإللوتقه ي. صه  قا هط حمايا حق المؤلف انقد ي تعق فًا هال  ق اإللوتقه ي هع د ال  ق 
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أهميا التفققا ما بيط مساؤهليط ال ا اق الع دياا هالمساؤهليا الت صايق ا هحاق المؤلاف اللجاه  إلاى إحادى هااتيط  -9
المسااؤهلتيط فيمااا إذا نااالف ال ا ااق ع ااد ال  ااق أه نااق  عااط ع ااد ال  ااق هقااا  بت ليااد أه تزه ااق المصاا ف فااإط 

 مط حق المؤلف اللجه  إلى المسؤهليا الت صيق ا.

ا  أه  ااقكا  أه   اهااا  تع ااى هح ااها المااؤلفيط هتحااافظ علااى ح ااهقه ، إلداقة ح ااها ياا ساايس جمع ااقهقة ت -10
المؤلفيط هتمثيله ، هحمايا ح هقه ، هاال   هال اا هط علاى هاذه فاي ت سايس جمعياا  أه  اقكا  إداقة ح اها 

 المؤلفيط.

ناااالل تحليااا  ههعاااد، فاااإط هاااذه الدقاساااا حصااايلا جهاااد متها اااي تصااادي  ماااط ناللهاااا لع اااد ال  اااق ماااط 
 صااه  قااا هط حمايااا حااق المؤلااف انقد ااي. هال هاعااد العامااا فااي الع ااهد هاقتقحاا  إجااقا  هعااض مااط التعااديال  

ساا ل   هالتهصاايا  فااي هااذا ال اا ط ها  ااافا هعااض ال صااه  ال ا ه يااا، ها   ااي إذ أقااد  هااذا الهحاا  المتها ااي ن
 لتهفيق هالسداد.تعالى أط يجعله عماًل  افعًا مفيدًا، هأط يم ح ي مط ع ده ا
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