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 ص خمالم
ُتعتبر المؤلفات العممية كاألدبية مف المسائؿ التي تساىـ كبشكؿ رئيسي في تطكر 

ف إيصاؿ األفكار التي تحمميا ىذه ا، البمداف التي تتـ فييا لمؤلفات لمناس غالبان ما تتـ كا 
عف طريؽ عقد لنشرىا بيف المؤلؼ كالناشر، كُيعتبر ىذا العقد مف العقكد الميمة التي 
اغفؿ المشرع العراقي عف تنظيـ الحقكؽ المتكازنة الناشئة عنيا في القانكف المدني رقـ 

 األمر الذم إرتأينا بحثو في ىذه الدراسة. 1951( لسنة 44)
  .(النشر، عقد، الحقكؽ، الناشئة، تكازف)احية الكممات المفت

ABSTRACT 

Scientific and Literary authorship is considered as a matter 

that contribute with main role in developing countries that they 

emerge in them. The Convey of ideas that in eludes these author 

ship For people. Is always by a Contract of publishing between 

Considers an important Contracts That Iraqi legislation does not 

deal with the rights that emerge from the Contract of publishing in 

Civil Law No (40) 1951. For this reason, we decide to research 

this Subject. 
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 المقدمة
لئلنتاج الفكرم دكر ميـ في بناء األمـ كدكره في ذلؾ اليقؿ عف اإلنتاج المادم،    

فمف سمات  األمـ المتقدمة إبداعيا الفكرم في كؿ فركع العمـ كالمعرفة كالذم مف خبللو 
يتـ إرساء األسس  لجميع صكر التقدـ حتى اصبح تقدـ ام شعب يقاس بما كصؿ اليو 

 مف عمـ كمعرفة.
فالعمـ كالثقافة إبداعات إنسانيو ينتجيا العقؿ اإلنساني ،فيي مكجكدة في عقكؿ        

مبدعييا كال يمكف اف تصؿ الى الكافة مالـ يكف ىناؾ كسيمة لنقميا. كيعتبر النشر مف 
الكسائؿ التي يتـ مف خبلليا نقؿ اإلبداعات كاإلنتاج الذىني الى الجميكر، كىك حؽ 

ف خبللو إستغبلؿ مصنفو ماليان ،اذ يقصد بو قياـ المؤلؼ مالي لممؤلؼ يستطيع م
عف طريؽ الغير، حيث يتنازؿ لو عف حقة في االستغبلؿ لقاء  بإستغبلؿ مصنفو ماليا ن
مبمغ معيف مف الماؿ يقدر عادة بنسبة مئكيو مف ارباح االستغبلؿ اك مف قيمة المبيعات 

 كر.كيطمؽ عمى النشر احيانا بالنقؿ غير المباشر لمجمي
كمف اىـ الكسائؿ لنشر المصنفات العممية كاألدبيو ،عقكد النشر التي تبـر بيف        

 المؤلؼ كالناشر التي تنطكم عمى تحديد  الحقكؽ الناشئة عنيا.
ف  لعقد النشر أىمية  كبير، حيث يعد مف التصرفات الشائعة في الحياة العممية         كا 

رفة الى الجميكر مف جية كإلنو يعكس التقدـ العممي كذلؾ إلرتباطو بإيصاؿ العمـ كالمع
 كالتكنمكجي لمبمداف مف جية اخرل.

كلما كاف المشرع  العراقي لـ ينظـ احكاـ تكازف الحقكؽ الناشئة عف عقد النشر         
، إرتأينا البحث في ىذا المكضكع في إطار 1951لسنة  44في القانكف المدني رقـ 
ة بحؽ المؤلؼ مع ذكر األحكاـ الكاردة في قانكف حماية حؽ القكانيف العربية الخاص

كجكب إعتباره مف العقكد المسماة ِلكثرة تداكلو بيف ك  ،1971لسنة  3المؤلؼ العراقي رقـ 
 الناس مف اجؿ تسييؿ التعاقد.

 :و إزاء ما تقدم سنقسم البحث وفقاٌ لما يأتي
 : ماىية عقد النشر.المبحث األول
 ريؼ عقد النشر   .: تعالمطمب األول
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  : خصائص عقد النشر.المطمب الثاني
 : أحكاـ عقد النشر.المبحث الثاني

 : أشكاؿ عقد النشر.المطمب األول 
 : اركاف عقد النشر.المطمب الثاني

 : آثار عقد النشر.المبحث الثالث 
 : حقكؽ المؤلؼ .المطمب األول

 الحقكؽ االدبية لممؤلؼ .:الفرع األول 
 الحقكؽ المالية لممؤلؼ .:ي الفرع الثان

 : حقكؽ الناشر.المطمب الثاني
 التكصيات.ك  :  كتتضمف اىـ النتائجالخاتمة 

 المبحث األول
 ماىية عقد النشر

لمتعرؼ عمى ماىية عقد النشر البد مف التطرؽ لتعريفو مف جية، كخصائصو مف جية 
 اخرل 

 :تييفكلئلحاطة بما تقدـ سنقسـ ىذا المبحث إلى المطمبيف اآل
 المطمب األول: تعريف عقد النشر.

 المطمب الثاني: خصائص عقد النشر.
 المطمب األول

 تعريف عقد النشر
كيقـك ، فقد يتكلى نشره بنفسو، أيا كاف العمؿ الذم قاـ بو المؤلؼ أدبيا كاف اـ فنيا   

يقكـ لكف المؤلؼ قد يتعاقد مع ناشر ، ثـ يعرض لمبيع عمى الجميكر، بطبعو عمى نفقتو
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كالتصرؼ الذم يبرمو المؤلؼ مع ، فيطبع الناشر المصنؼ كيعرضو لمبيع، بيذه الميمة
 .(1)الناشر ليذا الغرض يسمى بعقد النشر

(، بأنو إتفاؽ بيف المؤلؼ كالناشر يتعيد بمقتضاة المؤلؼ اف   2كعرفو إتجاه فقيي)      
اإلنتاج عمى نفقتة كيقـك  يقدـ إنتاجو الذىني الى الناشر كيمتـز  األخير بطبع ىذا 

 بتكزيعة تحت مسؤكليتة.
(، إلى تعريؼ عقد النشر بأنو: عقد يتعاقد بمقتضاه 3كذىب إتجاه فقيي اخر)

المؤلؼ اك احد مكتسبيف الحقكؽ عنو بأف يتنازؿ عف عممو ضمف شركط محددة إلى 
ميف متعاقد يدعى الناشر، عف حؽ الصنع اك صنع عدد مف النسخ عف المؤلؼ بغية تأ

بثيا كنشرىا.أما بالنسبة لمكقؼ التشريعات مف تعريؼ عقد النشر، فقد ذىب المشرع 
 1999( لسنة 7( مف قانكف حماية الممكية األدبية كالفنية رقـ )1المبناني في المادة )

إلى أف النشر ىك كضع نسخ عف العمؿ اك عف التسجيؿ السمعي بمتناكؿ الجميكر 
جيؿ السمعي كبكمية تفي بحاجة الجميكر المعقكلة عف بمكافقة المؤلؼ اك منتج التس

طريؽ البيع اك األيجار اك أم طريقة اخرل تنقؿ ممكية اك حيازة نسخة العمؿ اك 
بينما اكرد المشرع اإلماراتي في قانكف حماية ، التسجيؿ السمعي اك حؽ إستعماليما
( منو 1ي المادة )تعريؼ لمنشر ف 2442لسنة  7حقكؽ  المؤلؼ كالحقكؽ المجاكرة رقـ 

حيث نص عمى اف  النشر: ىك إتاحة المصنؼ اك التسجيؿ الصكتي اك البرنامج 
 اإلذاعي اك أم اداء لمجميكر كأيا تككف كسيمة ذلؾ. 

لسنة  597ككذلؾ كاف مكقؼ المشرع الفرنسي في قانكف الممكية األدبية كالفنية رقـ 
ؿ بمقتضاه المؤلؼ اك كرثتو مف الذم عرؼ عقد النشر بأنو: العقد الذم يتناز  1992

بعده كفقا لشركط محددة إلى شخص اخر يسمى الناشر، عف حؽ إنتاج اك العمؿ عمى 
                                                           

نؼشتٍح,انماْشج ,داس انُٓضح ا7( د.ػثذانشصاق انسُٕٓسي, انٕسٍظ فً ششح انمإٌَ انًذًَ ,ج1) 

 .326, ص1664

د. ػثذ انذًٍذ انًُشأي, دك انًؤنف ٔادكاو انشلاتح ػهى انًظُفاخ داس انفكش انجايؼً : ( اَظش2) 

 63,ص  1664,اإلسكُذسٌح ,

د. يذًذ خهٍم ٌٕسف تٕ تكش, دك انًؤنف فً انمإٌَ, دساسح يماسَح, انًؤسسح : اَظش( 3)  

د. َؼٍى : ٔاَظش كزنك 100,ص  2002غ, تٍشٔخ, نثُاٌ ,انجايؼٍح نهذساساخ ٔانُشش ٔانرٕصٌ

 . 263, 2000,داس األيم ,تٍشٔخ ,نثُاٌ , 1يغثغة, انًهكٍح األدتٍح ٔانفٍُح ٔانذمٕق انًجأسج, ط
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اما ، (1إنتاج عدد مف النسخ لممصنؼ، عمى أف يمتـز ىذا األخير بالطبع كاألعبلف )
بالنسبة لمكقؼ المشرع العراقي، فإنو لـ ينظـ عقد النشر كعقد مسمى بؿ أخضعو 

،  1951لسنة  44العامة في العقد التي جاء بيا القانكف المدني العراقي رقـ  لمقكاعد
كبالتالي لـ يضع أم مفيـك لعقد النشر ككاف األجدر تحديد مفيكـ ليذا العقد، إال أف 

ككذلؾ  1984لسنة  34المشرع العراقي قد عد النشر في قانكف التجارة النافذ رقـ 
(.لذلؾ نقترح عمى مشرعنا 2كانت بقصد الربح) الطباعة مف األعماؿ التجارية إذا

العراقي أف يأخذ بالتعريؼ األتي لعقد النشر: )عقد يمنح بمكجبو صاحب مصنؼ فكرم 
كفقا لشركط متفؽ عمييا لناشر حؽ إنتاج كمية معينة مف نسخ المصنؼ المذككر 

 (كالقياـ بنشرىا كتكزيعيا
 المطمب الثاني

 خصائص عقد النشر
 -:ائص معينة تميز بيا عن غيره من العقود وىيلعقد النشر خص

يكفي النعقاده تطابؽ ، : إف عقد النشر عقد رضائيعقد النشرعقد رضائي-اواًل:  
إال اف المشرع ، (3االرادتيف االيجاب كالقبكؿ دكف الحاجة الى اتباع شكؿ معيف )

المؤلؼ  كيفية تصرؼ 1971لسنو  3العراقي عالج في قانكف حماية حؽ المؤلؼ رقـ 
( منو لصحة 38في حقكؽ االنتفاع المنصكص عمييا في القانكف ،فاشترطت المادة)

كاف يحدد فيو صراحة كبالتفصيؿ كؿ حؽ يككف محبل  ، التصرؼ اف يككف مكتكبان 
 (.4لمتصرؼ ،مع بياف مداه كالغرض منو كمدة االستغبلؿ كمكانو )

                                                           

 (  يٍ لإٌَ انًهكٍح األدتٍح ٔانفٍُح انفشَسً .1/ 132انًادج ): اَظش(  1)

 1624نسُح  30انؼشالً انُافز سلى ( يٍ لإٌَ انرجاسج خايسا/ 5: انًادج )َظش( ا2)

( انذكرٕس كًال لاسى ثشٔخ,انٕجٍض فً ششح ادكاو ػمذ انًمأنح,انجضء انثاًَ,يطثؼح أفسٍد (3

 365.ص141,َثزج 1676انٕساو,تغذاد 

يٍ لإٌَ دًاٌح انًؤنف )نهًؤنف اٌ ٌُمم انى انغٍش دمٕق االَرفاع انًُظٕص 32( َظد انًادج 4)

ٌ اال اٌ َمم ادذ انذمٕق ال ٌرشذة ػهٍّ اػطاء انذك فً يثاششج دك اخش ٌٔشرشط ػهٍٓا فً ْزا انمإَ

نظذح انرظشف اٌ ٌكٌٕ يكرٕتا ٔاٌ ٌذذد فٍّ طشادح ٔتانرفظٍم كم دك ٌكٌٕ يذال نهرظشف يغ 

تٍاٌ يذاِ ٔانغشع يُّ ٔيذج االسرغالل ٔيكاَّ ٔػهى انًؤنف اٌ ًٌرُغ ػٍ اي ػًم يٍ شاَّ ذؼطٍم 

 يٍ انمإٌَ َفسّ . (2ٔاَظش كزنك انًادج ) انًرظشف تّ(اسرؼًال انذك 
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ة في عقكد النشر كشرط كتشترط الكثير مف تشريعات حماية حؽ المؤلؼ ،الكتاب
 (22مف قانكف حماية حؽ المؤلؼ األردني رقـ ) (13لصحتيا حيث نصت المادة )

عمى أنو: )التصرؼ يجب اف يككف مكتكبا كىك شرط لئلثبات كليس شرط  1992لسنة 
مف قانكف حماية الممكية االدبية  17بينما رتب المشرع المبناني في المادة ، (1لبلنعقاد()
 (.2لمبناني بطبلف عقد النشر في حالة عدـ الكتابة اذ الينعقد ىذا العقد شفاىآن)كالفنية ا
إلى اف شرط الكتابة في عقكد النشر إنما ىك حماية لحقكؽ (3)كيذىب إتجاه فقيي      

المؤلؼ كالناشر ِلما في ىذا العقد مف شركط يجب أف يتضمنيا ،كإلثبات الحقكؽ 
 شر مف العقكد التي يحتمؿ تنفيذىا مدة طكيمة.الناشئة بيف طرفيو كككف عقد الن

المعاكضة ،أف يأخذ كؿ مف الطرفيف  عقد النشر من عقود المعاوضة::ثانيا       
، حيث أف المؤلؼ ،ينقؿ الى الناشر حقو في يف مقاببل لما يعطيو اك يمتـز بوالمتعاقد

الناشر يدفع المبمغ  اإلنتفاع المالي بمصنفو ،كيأخذ مقابؿ ذلؾ مبمغا معينُا، كما أف
المعيف في العقد ،كيستفيد ماديا مف األرباح التي يحصؿ عمييا نتيجة بيعو لنسخ 
المصنؼ. فالمؤلؼ يستطيع اف يتكلى نشر مصنفو بنفسة دكف المجكء الى عقد النشر، 

كاف ما ، بحيث يتكلى طبعو كتكزيعو بنفسو ،كيستفيد ماديان نتيجة بيع نسخ المصنؼ
ؤلؼ مف ارباح نتيجة بيعو نسخ المصنؼ المطبكعة يمثؿ حقو في يحصؿ عميو الم

 ( 4اإلنتفاع المالي بمصنفو)
كيتكلى  الناشر طبع المصنؼ ، ففي عقد النشر ينتقؿ ىذا الحؽ الى الناشر      

يبيع ىذه ، كتكزيعو عمى نفقتو كلحسابو ،بحيث تككف نسخ المصنؼ المطبكعة ممكان لو
كيعطي مقابؿ ذلؾ مبمغا معينا الى المؤلؼ ،كىكذا نرل  النسخ كيحصؿ عمى ارباحيا،

 اف كبل الطرفيف المتعاقديف في عقد النشر يأخذ مقاببل لما اعطاه.

                                                           

 . 1662نسُّ  22يٍ لإٌَ دًاٌح دك انًؤنف االسدًَ سلى  13( انًادج 1)

 .1666نسُح  7يٍ لإٌَ دًاٌح انًهكٍح االدتٍح ٔانفٍُح انهثُاًَ ,سلى  17( انًادج 2)

,داس  1ٔسائم دًاٌرّ(, طٔ انًؤنف انًُارج انًؼاطشج نذك)( اَظش د. َٕاف كُؼاٌ دك انًؤنف , 3)

 . 136, ص 2004انثمافح نهُشش ٔانرٕصٌغ, ػًاٌ, 

 . 77,ص  1656د. سهًٍاٌ يشلس ,َظشٌح انؼمذ ,داس انُٓضح انؼشتٍح ,انماْشج ,: ( اَظش4)
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: العقد الممـز لمجانبيف ىك العقد الذم ينشيء إلتزامات عمى ثالثا: عقد ممزم لمجانبين
في ىذا العقد عاتؽ كؿ مف الطرفيف المتعاقديف، كىك يسمى كذلؾ بالعقد التبادلي ك 

 .(1يككف كؿ مف المتعاقديف في الكقت نفسو دائنان لؤلخر كمدينان لو)

كعقد النشر في مشركع القانكف المدني ُينشئ التزامات عمى عاتؽ كؿ مف المؤلؼ       
مف المشركع تنشئ عمى عاتؽ المؤلؼ التزاما بنقؿ حقة في  848كالناشر ،فالمادة 

لناشر ،كما انيا تنشئ مقابؿ ذلؾ االلتزاـ التزاما عمى االنتفاع المالي بمصنفو الى ا
 ( 2)لمصنؼ كدفع مبمغ معيف الى المؤلؼالناشر بنشر ا

إف عقد النشر ذك طبيعة مختمطة كىذا يعني بأف عقد : عقد النشر عقد مختمطرابعا: 
(. فبل يعتبر اإلنتاج الذىني مف 3)مؤلؼ كتجارم بالنسبة لمناشرالنشر مدني بالنسبة لم

قبؿ االعماؿ التجارية، ألنو يستند الى مكاىب الفرد كممكاتو الطبيعية كما بذلو مف 
لذلؾ اليعتبر التصرؼ بو عمبل تجاريا ،الف ىذا االنتاج كما ىك كاضح غير ، جيد

مسبكؽ بعممية شراء.فمف الؼ كتابا ثـ قاـ بطبعو بنفسو اك عف طريؽ ناشر لـ يعتبر 
الف مايقكـ ببيعو ليس اال ثمرة انتاجو ، راء ذلؾعممو تجاريا كلك حقؽ ربحا مف ك 

الذىني فيك بيع لـ يقترف بشراء. غير اف عمؿ الناشر... يعد عمبل تجاريا. فالناشر اك 
مف يشترم حؽ الطبع يقـك بالمضاربة عمى فرؽ سعر طبع الكتاب كاالعبلف عنو اك 

ببيع لكحة مف انتاجو حفظو كبيف سعر بيعو...بينما يعد مدنيا عمؿ الفناف الذم يقكـ 
ابك بيع تمثاؿ نحتو اك لحف الفو عمى اساس اف مايقـك بو ماىك إالنتاج مكىبة شخصية 

كفي ىذا المعني نصت المادة الخامسة مف قانكف التجارة رقـ (.4لـ تقترف بعممية شراء )
ح ،عمى انو: "تعتبر االعماؿ التالية اعماالن تجارية اذا كانت بقصد الرب1984لسنة  34

                                                           

( سًاج ,)انثٍغ ,األٌجاس, انًمأنحجؼفش يذًذ جٕاد انفضهً, انٕجٍض فً انؼمٕد انً:اسرارَا د.( اَظش1)

 . 23,ص  2005,داس اتٍ األثٍش نهطثاػح ٔانُشش ,انًٕطم , 2,ط

انماضً دًٍذ دسٍٍ ػهً انثٍاذً ,ػمذ انُشش فً يششٔع انمإٌَ انًذًَ انؼشالً انجذٌذ, تذث (2)

 .22,ص 1626يمذو إنى انًؼٓذ انمضائً, تغذاد, 

 .65.انذكرٕس ػثذانشصاق انسُٕٓسي,انًظذس انساتك ,ص3))

انمسى االٔل ,يطثٕػح ػهى انشٍَٕٔ ػهى َفمح جايؼح -طانخ,انمإٌَ انرجاسي(انذكرٕس تاسى يذًذ 4)

 .51-50,ص 1627_1626تغذاد ألغشاع يجاٍَح انرؼهٍى 
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كيفترض فييا ىذا القصد مالـ يثبت العكس..خامسا:النشر كالطباعة كالتصكير 
 كاإلعبلف.."

ُيعتبر عقد النشر مف  :خامسا: عقد النشر من العقود القائمة عمى اإلعتبار الشخصي
مف الطرفيف لنشر  العقكد القائمة عمى اإلعتبار الشخصي ،فيك يقكـ عمى رغبة متبادلة

ىذا يعني بأف شخصية المتعاقديف تككف محؿ إعتبار في العقد.كمما ،ك (1)العمكـ كالفنكف
محؿ إعتبار في عقد النشر ،الف عقد  الشؾ فيو، اف شخصية المؤلؼ تعتبر دائما ن

( مف مشركع القانكف المدني "عقد ينقؿ بو المؤلؼ الى 848النشر كما جاء في المادة )
يرتب التزاما بذمة المؤلؼ بتسميـ الناشر حقو في االنتفاع المالي بمصنفو.."، كىذا 

مصنفو الى الناشر،فاذا لـ يقـ المؤلؼ بيذا االلتزاـ ،اليجكز اجباره عمى التنفيذ عينا 
،بأف يستكلي الناشر عمى االصكؿ اك عمى نسخة مطابقو لؤلصؿ عنكة، فأف ىذا 
ة يتعارض مع حؽ المؤلؼ االدبي في العدكؿ عف نشر مؤلفو اذا رأل اف سمعتو االدبي

 (.2اك اف ضميره يقتضي منو ذلؾ )
كيترتب عمى ذلؾ ايضا باف لمناشر اف يرفض تسمـ اصكؿ مصنؼ لـ يتميا        

المؤلؼ في حياتو كانما اتميا بعد مكتو كرثتو اك شخص اخر،كلك كاف مختصا في 
 (.3مكضكع المصنؼ مالـ يكف الباقي مف العمؿ ىك مجرد تجميع كترتيب )

لناشر فقد التعتبر في كؿ االحكاؿ محؿ اعتبار في عقد اما شخصية ا       
، النشر،كلكف قد يستدؿ مف االلفاظ الكاردة في العقد اك مف الظركؼ التي تـ العقد فييا

عمى اف المؤلؼ قصد التعامؿ مع ناشر معيف، لصفات خاصة فيو كاذا كانت شخصية 
اك ، ينتيي بمكت الناشر الناشر محؿ اعتبار في العقد فأنو يترتب عمى ذلؾ اف العقد

بيعو لمتجره ،كالينتقؿ العقد مع جممة العقكد االخرل الى الكرثة اك الى الناشر الجديد 
الذم اشترل المتجر إالبمكافقة المؤلؼ ،كفي كؿ األحكاؿ اليجكز لمناشر اف يتفؽ مع 

مفردة ذلؾ الف انتقاؿ عقد النشر ب، ناشر اخر عمى النشر مف الباطف االبمكافقة المؤلؼ

                                                           

 .20,دٌٔ يكاٌ ٔسُح طثغ  ,ص 1( نذكرٕس يخراس انماضً ,دك انًؤنف ,ج1)

 22( .انماضً دًٍذ دسٍٍ ػهً انثٍاذً,انًظذس انساتك,ص 2)

 .2,ْايش 33نًظذس انساتك,صٕٓسي ,ا( انذكرٕس انس3ُ)



   (0202لعام )ا(/53(/العدد )9لمجلد )/اوالسياسيةمجلة كلية القانون للعلوم القانونية 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

222 

الى ناشر اخر يتكقؼ عمى اعتبارات ترجع الى المقدرة المالية ليذا الناشر االخر 
قة المؤلؼ لجكاز النشر مف كسمعتو التجارية، كمف ثـ كجب الحصكؿ عمى مكاف

 (.1)الباطف
أخضع المشرع االردني : عقد النشر يخضع ألحكام قانون حماية حق المؤلفسادسًا: 

حماية حؽ المؤلؼ مف حيث التزامات كؿ مف المؤلؼ ىذا العقد ألحكاـ قانكف 
كالناشر،ككذلؾ التعكيض عف ىذا العقد ايضا في حالة االخبلؿ بالعقد ،كالمسؤكلية 

كالضماف عف االضرار المادية كالمعنكية التي قد تمحؽ ، العقدية كالمسؤكلية التقصيرية
 (2دني االردني)كفي حالة عدـ كجكد نص تطبؽ احكاـ القانكف الم، بطرفي العقد

اما في العراؽ فأف عقد النشر كما اشرنا سابقا لـ ينظـ في القانكف المدني        
 العراقي ،لذا فيك يخضع لمقكاعد العامة في العقد.

 المبحث الثاني
 أحكام عقد النشر

المطمب األول: :لمبحث في أحكاـ عقد النشر سنقسـ ىذا المبحث إلى المطمبيف اآلتييف
 المطمب الثاني: أركان عقد النشر. النشر. أشكال عقد

 المطمب األول
 أشكال عقد النشر

يمجأ إلييا المؤلؼ لمتنازؿ عف  ىناؾ اكثر مف شكؿ لعقد النشر الشائعة حاليا 
بيف أفراد الجميكر كالتي مف خبلليا يتنازؿ المؤلؼ عف  حقو المالي لمناشر، لنشر مؤلفو 

األشكاؿ نذكرىا عمى ال يجكز التنازؿ عنو.  كىذه دكف الحؽ األدبي الذم  حقو المالي 
 :اآلتي  النحك

  أوال ـ عقد بيع 
 تنازاله غير حقو المالي لمناشر  المؤلؼ يتنازؿ عف بأف  األولى: كصكرة ىذا العقد  -

                                                           

 .330( انذكرٕس انسُٕٓسي ,انًظذس انساتك ,ص 1)

 .6( .انذكرٕس يذًذ خهٍم ٌٕسف اتٕ تكش,انًظذس انساتك ,ص2)
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كنشر كتكزيع كالعرض لمبيع كنشره إلكتركنيان،  محدكد مف قياـ الناشر بطباعة 
تحديد عدد الطابعات أم اف  دكف  ا العمؿ لحسابو كبيع ىذ تصديره ك   كاستيراده 

في استغبلؿ عممو أك مصنفة مقابؿ أف يدفع لو مبمغ متفؽ  يبيع حقو  المؤلؼ 
كرضائي  دفعة كاحدة اك عدة دفعات كىذا العقد ممـز لمطرفيف  عميو كمعيف، 

كىك  لمناشر الحؽ في استغبلؿ مصنفة مقابؿ ثمف معيف،  تنازؿ مف المؤلؼ  
 البيع. عقد

: كىذه الصكرة يتنازؿ المؤلؼ عف حقو المالي في مصنفة اك الثانيةكالصكرة    -
المتفؽ عميو  نزكؿ غير محدكد مقابؿ أف يقكـ الناشر بطبع العمؿ  عممو 

العدد كالنشر كالتكزيع كالعرض لمبيع كاالستيراد كالتصدير  طبعات محدكدة 
الناشر لممؤلؼ مبمغ معيف دفعة  و مقابؿ مبمغ محدد يدفع في كالنشر اإللكتركني 

كىك عقد رضائي كال  أيضا ممـز لمطرفيف  ىذا العقد  كاحدة أك عمى دفعات. ك
 فيو المؤلؼ عف الحؽ المعنكم بمكجب ىذا العقد  يتنازؿ 

( مف القانكف 864عرؼ المشرع العراقي عقد المقاكلة في المادة ) :عقد المقاولة ثانيًا ـ 
المقاكلة عقد بو يتعيد بو احد الطرفيف اف يصنع شيئان اك )مى انو )المدني كالتي تنص ع

 ((يؤدم عمبلن لقاء اجر يتعيد بو الطرؼ االخر
 1976لسنة  43مف القانكف المدني األردني  رقـ  ( 784كما عرفت المادة )

لقاء   عمبلن  أك يؤدم  يصنع شيئان  بأف  بمقتضاه  أحد طرفيو  بأنو عقد يتعيد  عقد المقاكلة 
كىذا العقد يحتفظ المؤلؼ  كىك عقد رضائي ممـز لمطرفيف،  بدؿ يتعيد الطرؼ اآلخر. 

المصنؼ عمى حساب  بطباعة  الى الناشر  كيعيد  بحقو في استغبلؿ مصنفة ماليان ،
ككذلؾ مف  كنشره كعرضو لمبيع كنشره إلكتركنيان.  كتكزيعو  كيقكـ الناشر ببيعو  المؤلؼ، 

كالبيع عمى الجميكر،  كيقـك الناشر بالتكزيع  حؽ لممؤلؼ،  ك الطباعة  امكاؿ كالمؤلؼ 
بيعيا كبيذه الحالة تككف أماـ  مقابؿ ذلؾ يتقاضى الناشر مبمغ معيف عف كؿ نسخة يتـ  

 عقد مقاكلة. 
الناشر إلى عدة مؤلفيف اك مؤلؼ بأف  ىك أف يطمب اك يعيد  كىناؾ صكر أخرل،  
اب اك مجمة اك غيرىا مقابؿ أف يتقاضى كؿ المؤلؼ عف ىذا بعمؿ مقاؿ في كت يقكمكا  
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مقاكؿ كالناشر صاحب  مف الناشر كىنا يككف المؤلؼ  اجر معيف عف عممو  الجزء 
 (.1عقد النشر ) بذاتية  محتفظ ك  عقد نشر يبقى العقد  العمؿ كفي كمتا الصكرتيف 

اركة الناشر عمى استغبلؿ يقكـ ىذا العقد عمى قياـ المؤلؼ بمش: ثالثا ـ عقد مشاركة
المصنؼ عف طريؽ المشاركة في الطباعة كالنشر كالتكزيع كالبيع كالنفقات مشتركة بيف 

نسبة يتفؽ عمييا مف الربح  الطرفيف كمحؿ االستغبلؿ ىك المصنؼ كلكؿ شريؾ  
ذا أراد المؤلؼ أف يشارؾ الناشر في فيساىـ ىذا األخير في الربح  كالخسارة  كالخسارة. كا 

يساىـ المؤلؼ  إف ذلؾ يجكز كيككف العقد في ىذه الحالة شركة عمى الصكر التالية: ف
كيككف لكؿ شريؾ  لمشركة،  ممكان  كتككف النسخ  كيساىـ الناشر بنفقات طبعو مثبلن  بمؤلفة، 

 . (2)نسبة يتفؽ عمييا في الربح كالخسارة 
الفقرة األكلى  ( 132ر في المادة )القانكف الفرنسي يعتبر ىذا العقد بمثابة عقد نش إال أف  

الناشر القياـ بنشر المؤلؼ  الحقكؽ عنو  كالذم بمكجبو يكمؼ المؤلؼ اك احد مكتسبي 
عمى إف تقاسـ األرباح كالخسائر  كتكزيعو  كيقكـ نشره  كفقؾ قياسات كأعداد محدكدة 

 .(3)حسب النسب المتفؽ عمييا كىك أقرب إلى شركة تكصيو بسيطة 
( منو قد حددت 6األردني في المادة ) حماية حؽ المؤلؼ  أف قانكف :عقد عملرابعًا ـ 

في مجاؿ حقكؽ الممكية الفكرية.اذ  الى ابتكار  حقكؽ العامؿ الذم يتكصؿ خبلؿ عممو  
مف قانكف العمؿ  ( 2. كالمادة )(4)اال إذا تـ االتفاؽ عمى غير ذلؾ يعكد االبتكار لممؤلؼ 

كالعامؿ باالتفاؽ خطيان  صاحب العمؿ  كية الفكرية لكؿ مف األردني تحدد حقكؽ المم
مف قانكف العمؿ األردني فقد عرفت العمؿ عمى انو:  ( 845اما المادة )، (5)بينيما 

أك إرادتو لقاء  بأف يقكـ بعمؿ لمصمحة االخر تحت إشرافو  عقد يمتـز أحد طرفيو  ))
 الناشر صاحب العمؿ.كاطراؼ عقد العمؿ ىـ المؤلؼ كىك العامؿ ك  أجر(( 

                                                           

 11يذًذ خهٍم ٌٕسف اتٕ تكش, انًظذسانساتك, صد. : ( اَظش1) 

انؼشتٍح,   , داس انُٓضح2انشصاق انسُٕٓسي, انٕسٍظ فً ششح انمإٌَ انًذًَ  ,ج( د. ػثذ 2) 

 . 300, ص 1667انماْشج, 

 264يغثغة, انًظذس انساتك,ص د. َؼٍى : (  نهرفاطٍم أَظش3)

انًظُف نذساب شخض اخش  -----ارا ذى  -( يٍ لإٌَ دًاٌح دك انًؤنف االسدًَ  أ6انًادج )(4)

 .فأٌ دمٕق انرأنٍف ٌؼٕد نهًؤنف انًثركش إال ارا اذفك خطٍاً ػهى غٍش رنك

 و1666( نسُح 46( يٍ لإٌَ انؼًم االسدًَ سلى )2انًادج )( 5)



 توازن الحقوق الناشئة صن صقد النشر

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

222 

كمثاؿ ذلؾ الصحفي الذم يمـز بإعداد  أك العممي  كالعمؿ ىك األبتكاراألادبي اك الفني   
في  مقاالت تنشر  الذم يكتب بانتظاـ  أك المؤلؼ  كتحرير المقاالت في الصحؼ المحمية 

دة المجمة أكالجري مقابؿ اجر ككاف المؤلؼ خاضعا لتكجيو صاحب  المجمة اك الجريدة 
أما إذا لـ يكف  المجمة اك الجريدة.  مقابؿ اجر ككاف المؤلؼ خاضعا لتكجيو صاحب  

 .(1)فيككف حينيا العقد مقاكلة كليس عمؿ خاضعا لتكجيو صاحب المجمة 
تصرؼ المؤلؼ في استغبلؿ الحؽ  إف مف صكر  :خامسًا ـ عقد العرض المسرحي

الفيمـ  أك مخرج  ؼ في العمؿ المسرحي ألييا المؤل التي يمجأ عادةن  لممصنؼ  المالي 
ليذه  اإلداء العمني  القطعة الغنائية  ، أك ممحف  السينمائي اك كاضع القصة المكسيقية 

لنقميا الى الجميكر  حؽ اداء المصنفات المكسيقية  األعماؿ كنقميا لمجميكر كلممؤلؼ 
لممسرحيات  اء العمني كاالد عف طريؽ العزؼ اك التكقيع المكسيقي لمصكت.  سكاء كاف  

عف طريؽ التمثيؿ المسرحي كالتبلكة العمنية لؤلعماؿ الفنية أك األدبية مف ألقاء الشعر 
عف طريؽ التمفاز اك  عمى الجميكر مف خبلؿ المسرح كذلؾ أك نقؿ ذلؾ عمنان  شفاىان 
 اكمف خبلؿ السينما.  اإلذاعة 

اك إدارة  أك السينما  األعماؿ يتعاقد المؤلؼ مع صاحب المسرح  في ىذه  
ىك ما يسمى بعقد العرض  لنقؿ العمؿ لمجميكر. كاالداء العمني  اإلذاعة أك التمفاز 

 كقد يككف ىذا العقد عمى شكؿ عقد مقاكلة اك عقد بيع.  المسرحي 
مع صاحب  المؤلؼ  عمى صكرة عقد مقاكلة اذ يتعاقد  كيككف عقد العرض المسرحي  

كيتكفؿ بكافة  بعرض العمؿ الفني اك األدبي عمى المسرح  المؤلؼ  المسرح بأف يقكـ 
مقابؿ أف يدفع إلى صاحب المسرح مبمغ معيف يتفؽ  المصاريؼ كيتقاضى اإليرادات 

إلى  عميو أك نسبة معينة مف األيراد. أما إذا قدـ المؤلؼ العمؿ الفني االدبي  الطرفاف 
كيتقاضى إاليرادات  نفقات المصاريؼ كال صاحب المسرح ليتكفؿ صاحب المسرح كؿ 

ففي ىذه الحالة تككف أماـ عقد بيع لحؽ المؤلؼ في  مقابؿ دفع مبمغ محدد إلى المؤلؼ  
كأحيانا قد يطمب صاحب المسرح مف المؤلؼ بكضع  نشر عممو عف طريؽ المسرح. 

                                                           

 3,ْايش 322,انًظذس انساتك,ص 7د. ػثذ انشصاق انسُٕٓسي ,انٕسٍظ ,ج  (1)
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أك تمثيؿ اك مسرحية لنقميا الى الجميكر  كقطعة مكسيقية أك غناء  عمؿ فني اك ادبي 
كيككف المؤلؼ فييا المقاكؿ كصاحب  ىذه الحالة يككف العقد بصكرة عقد مقاكلة  ففي 

 المسرح ىك صاحب العمؿ.
بأف يحدد المدة الزمنية ليذا  كيمـز كؿ مف المؤلؼ كالمتعيد اك صاحب المسرح       
كحدكد العقد في االستعماؿ كاإلستغبلؿ لحؽ المؤلؼ كحؽ التنازؿ الى الغير  العقد 
كعدـ تجاكز حدكد العقد كالمحافظة عمى الحقكؽ المالية لممؤلؼ كاحتراـ  قة عمييا كالمكاف

العمؿ المطمكب  ككذلؾ االتفاؽ عمى تسميـ الممؼ لصاحب المسرح  حقكقو المعنكية. 
كيمـز  كاسترداد العمؿ،  كالمتفؽ عمييا كعدد مرات األداء   في األكقات المحددة،  ادائو 

اك إدارة اإلذاعة كالتمفاز باألداء العمني كالتمثيؿ كالعرض في  ا صاحب المسرح اك السينم
في إنجاح العمؿ مف خبلؿ اإلعبلنات كضع كؿ  المتفؽ عميو كبذؿ الجيد  الميعاد 

قادريف عمى تنفيذ العمؿ ككذلؾ  اإلمكانيات في إنجاح العمؿ مف خبلؿ كضع أشخاص
كيككف لممؤلؼ  لمتفؽ عميو في العقد. المبمغ المتفؽ عمييا أك االيراد ا االلتزاـ بدفع 

استغبلؿ أك تصرؼ بو أك التفرع عف الحقكؽ المالية  بصفتو مالكان لمصنفة الحؽ في 
يتـ عادة عف طريؽ  استغبلؿ المصنؼ مف قبؿ المؤلؼ  عنو أك عف بعضيا،  المتفرعة 
اإلنتاج  كعقد العرض اك التمثيؿ كعقد يجرييا مع الغير كعقد الطباعة كالنشر،  عقكد 

 .(1)كعقد التكييؼ السمعي البصرم كسكاىا  السمعي كالبصرم، 
 المطمب الثاني

 عقد النشر أركان 
اإلنتاج )العمؿ( كاألجر كما يجب أف ك  لعقد النشر أركاف ثبلثة ىي التراضي  

الى النظرية العامة في السبب  يككف ىناؾ سبب كال شيء يقاؿ في السبب فيحاؿ ذلؾ 
 كالمحؿ.  فيبقى التراضي

تطابؽ اإلرادتيف  عقد النشر عقد رضائي يكفي النعقاده   : الركن األول: التراضي 
كالتراضي في عقد النشر ال يقـك ، دكف حاجة الى اتباع شكؿ معيف اإليجاب كالقبكؿ. 

                                                           

, يُشٕساخ صٌٍ انذمٕلٍح ,تٍشٔخ 1طد. ادٔاسد ػٍذ, دك انًؤنف ٔانذمٕق انًجأسج, : ( اَظش1)

 . 3, ص2001,نثُاٌ ,
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عمى أف المؤلؼ قصد  الظركؼ  في األصؿ عمى اعتبارات في شخص الناشر مالـ تدؿ 
أك بيعو لمتجره  مكت الناشر  أف  بصفات معينة كيترتب عمى ذلؾ  التعاقد مع ناشر يتمتع

اشترل  ال ينيي عقد النشر، بؿ ينتقؿ العقد الى الكرثة أك إلى الناشر الجديد الذم  
مع ناشر آخر عمى النشر مف الباطف  كمع ذلؾ ال يجكز لمناشر أف يتفؽ  المطبعة، 

 . (1)إالبمكافقة المؤلؼ
 22مف قانكف حماية المؤلؼ رقـ  ( 13رع  األردني في المادة )المش كقد إشترط      

ىك  أف شرط الكتابة في القانكف األردني  ك، أف يككف عقد النشر مكتكبا  1992لسنة 
كليس شرط االنعقاد بينما  فيما بيف المتعاقديف إال خطيان  كال يجكز إثباتو  إلثبات العقد، 

تحت طائمة  عمى أف يككف عقد النشر خطيان ، (2)(17أشترط المشرع المبناني في المادة )
يضاؼ الى أركاف عقد النشر  إذا اف ىذا الشرط ىك ركف شكمي  بطبلف مف ىذا العقد 
كبياف الحقكؽ  لممحافظة عمى حقكؽ المؤلؼ المادية كالمعنكية،  في القانكف المبناني. 

 . (3)ؼ كالناشرالمؤل كالتزامات كؿ مف  المتنازؿ عنيا كمدة العقد كحدكده، 
كيجب أف تككف  كالرضا كما ذكرنا سابقا شرط ضركرم إلنعقاد عقد النشر،   

باالتفاؽ عمى المسائؿ الجكىرية في العقد كالمسائؿ التفصيمية  اإلرادتيف متطابقتيف 
ىي طبيعة العقد كىك عقد النشر كمكضكعو كالمصنؼ  كالمقصكد بالمسائؿ  الجكىرية  

الزمنية ثـ المسائؿ التفصيمية فيما  ؽ المتنازؿ عنيا كاألجر كالمدةكالحقك  المتفؽ عميو 
جراء يتعمؽ بالتسميـ  كالحقكؽ ، ككيفية األداء ، كعدد النسخ البركفات،  التصحيح كعمؿ كا 
 كحدكد العقد. ، المتنازؿ عنيا

رادتيما  كيشترط في الرضا أف يككف كبلن مف طرفيو أىبلن إلبرامو،       يكب خاليا مف ع كا 
كأف ىذا العقد تتكقؼ سبلمتو عمى خمكه مف عيكب  كاألىمية شرط إلنعقاد العقد ، الرضا

كالرضا في عقد النشر فيما بيف المؤلؼ  الرضا كىي اإلكراه كالتعزير كالغبف كالغمط. 
كالناشر يككف فقط عمى التنازؿ عف الحؽ المالي لممؤلؼ، كمكضكعو الحؽ المالي 

                                                           

 . 571س انساتك ,ص انًظذاسرارَا  د. جؼفش انفضهً, : ( اَظش1)

 1666نسُح  75( يٍ لإٌَ دًاٌح انًهكٍح االدتٍح ٔانفٍُح انهثُاًَ, سلى 17انًادج )( 2)

 2د. يذًذ خهٍم ٌٕسف اتٕ تكش, انًظذس اانساتك ص: (  اَظش3)
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أك ، الحؽ المعنكم الذم ال يجكز أف يككف مكضكعا لمعقد  بحيث يبقى لممؤلؼ فقط، 
 .(1)التنازؿ عنو

المحؿ ىنا مزدكج فيك مف جية المؤلؼ اإلنتاج كىك بالنسبة : الركن الثاني: المحل
 . لمناشر األجر

يصمح أف يككف محبلن لعقد  فنيان أك أدبيان أك عمميان  اإلنتاج سكاء كاف اواًل /اإلنتاج: 
في أم فرع مف فركع العمكـ أك اآلداب أك الفنكف ككذلؾ ، ىك مكضكع العقدك  ، (2)النشر

كالرسـ  محبلن لعقد النشر،  ككذلؾ األعماؿ الفنية يمكف أف تككف ، الترجمة ليذا المصنؼ
كالتصكير كالصكر كألمسرحيات كأفبلـ ، كالقطع المكسيقية كالنقش كالغناء كالتمحيف 

أك  يضا األعماؿ األدبية التي يمكف أف تككف مكضكعان أ، ك كالتمثيؿ كالزخرفة، السينما
كاألعماؿ الشفكية المحاضرات كالخطب كترجمتيا.  كالكتب كالكتيبات  محبلن لعقد النشر، 

. كاالتفاؽ عمى العمؿ األدبي أك  كاألعماؿ العممية كالكتب العممية   في مجاؿ العمـك
التي يحؽ  المؤلؼ كعدد الطبعات  يو الشكؿ الذم يطبع ف محؿ النشر يعيف عادةن  الفني 

عدد النسخ في كؿ طبعة كالثمف الذم تباع بو النسخة إلفراد ك  لمناشر إصدارىا
كالتنازؿ عف  . كفي حالة عدـ تعييف الشكؿ كالسعر فإف ذلؾ يخضع لمعرؼ، (3)الجميكر

ناشر فبل يحؽ لم في غير العمؿ المحدد لو  عمؿ فني ال يعني أف لمناشر حؽ استغبللو 
أف يحكلو  يستطيعفي غير ما تـ التعاقد مف أجمو فبل  استغبلؿ العمؿ مكضكع النشر 

 . (4) أك تعديمو كتغيره بدكف إذف مؤلفو إلى عممية مسرحية كال يحؽ لو ترجمتو 
كما أنو ال يجكز أف يشتمؿ العقد كالتعاقد عمى أشياء مستقبمية في غير مجاؿ   

عمى أنو  مف قانكف حماية حؽ المؤلؼ األردني  ( 14نصت المادة ) حؽ المؤلؼ، اذ 
 (5)((في مجمكع إنتاجو الفكرم المستقبمي يعتبر باطبلن تصرؼ المؤلؼ ))

                                                           

 ٔياتؼذْا 6د. يذًذ خهٍم ٌٕسف اتٕ تكش, انًظذس انساتك ص: (  اَظش1)

 .462نًظذس انساتك, ص د. جؼفش انفضهً, ااسرارَا  : ( اَظش2)

, داس انُشش نهجايؼاخ 4( د.يذًذ كايم يشسً, ششح انمإٌَ انًذًَ انجذٌذ, انؼمٕد انًسًاج, ج3)

 552, ص1653انًظشٌح, انماْشج ,

 .255َؼٍى يغثغة, يظذس ساتك, صد. : ( اَظش4)

 1662نسُح  22( يٍ لإٌَ دًاٌح دمٕق انًؤنف االسدًَ سلى 14انًادج )( 5)
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إف  مف قانكف حماية الممكية األدبية كالفنية المبنانية تنص عمى )) ( 18كالمادة )
 .(1)في أعماؿ مستقبمية ىك باطؿ(( التفرغ الشامؿ المسبؽ 
مف قانكف حماية حقكؽ المؤلؼ كالحقكؽ المجاكرة  ( 153دة )ككذلؾ الما

كؿ تصرؼ لممؤلؼ في مجمكع إنتاجو الفكرم  يقع باطبل مطمقان  المصرم ))
 .(2)المستقبؿ((

يختمؼ األجر بإختبلؼ الصكر المتعددة لعقد النشر فقد يككف االجر   :ثانيًا/ األجر
 عمى عاتؽ الناشر أك عمى عاتؽ صاحب اإلنتاج.

فيككف بذلؾ ىك رب  يدفع األجر إلى المؤلؼ  فالناشر يككف ىك الطرؼ الذم       
حيث يتفؽ  يتكلى الناشر نشره في مجمتو  اك بحث  بكتابة مقالة  العمؿ الذم قاـ المؤلؼ 

دفعو عند تسميـ  الناشر مع المؤلؼ عمى اجر معيف لقاء مساىمتو متى يتـ عادةن 
ذا كاف اإلنتاج كتابان كتكلى الناشر  حدد بمبمغ جزافي. م لممقالة كيككف عادة  المؤلؼ  كا 
حيث  بدفع األجر لمناشر  ثـ بيعو فإف المؤلؼ يككف ىك رب العمؿ كيمتـز بالتالي  طبعو 

كالربع اك الثمث اك  كيحدد اجر الناشر عادة بنسبة مئكية  يككف ىذا األخير مقاكالن 
  .(3)يتـ بيعياكؿ نسخة مف نسخ الكتب التي  مف ثمف  النصؼ 

ذا كاف عقد مسرحي اك اداء عمني      مف قانكف  ( 17يككف ايرادان، اذ نصت المادة ) كا 
مشاركة المؤلؼ بنسبة مئكية  عمى حماية الممكية األدبية كالفنية المبناني ))تنص الزاميان 

يده يمكف تحد كقد يككف البدؿ مقطكع  . (4)مف اإليرادات عف عمميات االستغبلؿ كالبيع 
مثؿ المصنفات الكتابية كنشر الصحؼ. أما البدؿ النسبي فقد ، مف قبؿ أطراؼ العقد

كقد يككف في األعماؿ  ، كالمسرح كاالداء العمني، كالبصرية يككف في األعماؿ السمعية 
 (5)المكتبية إذا كانت ىناؾ نسبة إيراد مف الكتب المباعة

                                                           

 1666( نسُح 75( يٍ لإٌَ دًاٌح  انًهكٍح االدتٍٕ ٔانفٍُح انهثُاٍَح سلى )12دج )انًا( 1)

 2002نسُح  26( يٍ لإٌَ دًاٌح انًؤنف ٔانذمٕق انًجأسج انًظشي سلى 153انًادج )( 2)

 .466ٔ 462اسرارَا د.جؼفش انفضهً, انًظذس انساتك, ص( 3)

 1666نسُح  75ح انهثُاًَ سلى ( يٍ لإٌَ دًاٌح انًهكٍح االدت17ٍانًادج )( 4)

 .17د. يذًذ خهٍم ٌٕسف اتٕتكش, انًظذس انساتك, ص( 5)
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 المبحث  الثالث
 األثار الناشئة عن عقد النشر

لمبحث في اآلثار الناشئة عف عقد النشر البد مف التعرؼ عمى الحقكؽ التي 
الناشر كلئلحاطة بما تقدـ سنقسـ ىذا المبحث إلى ك  يتمتع بيا طرفيو كؿ مف المؤلؼ

 :المطمبيف اآلتييف
 المطمب األول: حقوق المؤلف الناشئة عن عقد النشر.

 نشر.المطمب الثاني: حقوق الناشر الناشئة عن عقد ال
 المطمب األول

 حقوق المؤلف الناشئة عن  عقد النشر
اثار مكضكع تحديد الطبيعة القانكنية لحؽ المؤلؼ الكثير مف الجدؿ عمى كافة        

(، الى ككف ىذا الحؽ اليندرج تحت ام مف 1المستكيات كمرد ذلؾ كما يرل الفقو)
يتضمف عنصريف متعرضيف كالى ككنو ، التقسيمات التقميدية لؤلمكاؿ كالحقكؽ مف جية

اضافة الى اشتراؾ ىذا الحؽ مع حؽ الممكية في بعض ، احدىما مادم كاآلخرأدبي
ككذلؾ إشتراكو مع الحقكؽ الشخصية في ، الخصائص كاختبلفو في خصائص اخرل

األمر الذم يضفي عميو طبيعة خاصة يصعب ، جكانب كاختبلفو مف جكانب اخرل
 معيا تعريفو كتحديده.

زاء مات  :قدم سنقسم ىذا المطمب إلى الفرعين اآلتيينوا 
 الفرع األول: الحقوق األدبية لممؤلف.
      الفرع الثاني: الحقوق المالية لممؤلف.

كما ذكرنا سابقا اف القانكف المدني العراقي اغفؿ : الحقوق األدبية لممؤلف/الفرع األول
الييا اشارة بسيطة التتعدل مادة  الى حد كبير حماية الممكية الفكرية الفردية اذ انو اشار

اك مادتيف لكف المشرع العراقي تكلى تنظيـ ىذه الممكية في قانكف خاص في تشريع 

                                                           

,داس انثمافح نهُشش  1اَظش: د. اسايح َائم انًذٍسٍ, انٕجٍض فً دمٕق انًهكٍح انفكشٌح ,ط  (1)

 . 120,ص  2011ٔانرٕصٌغ ,ػًاٌ ,األسدٌ ,
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+ الذم تكلى تنظيـ ىذه 1971لسنة  3منفرد أال كىك قانكف حماية  حؽ المؤلؼ رقـ 
( مف ىذا القانكف صكر الحؽ األدبي 14الحماية بشكؿ دقيؽ، فقد ذكر في المادة )

)لممؤلؼ كحده الحؽ في اف ينسب اليو مصنفو كلو اك لمف يقكـ مقامو تي جاء فييا: كال
اف يدفع ام اعتداء عمى ىذا الحؽ، كلو كذلؾ اف يمنع ام حذؼ اك تغيير في 
المصنؼ. عمى انو اذا حصؿ الحذؼ اك التغيير في ترجمة المصنؼ مع ذكر ذلؾ فبل 

ترجـ االشارة الى مكاطف الحذؼ اك يككف لممؤلؼ الحؽ في منعو اال اذا اغفؿ الم
 .)التغيير اك ترتب عمى الترجمة مساس بسمعة المؤلؼ كمكانتو الثقافية اك الفنية

لسنة  7( مف القانكف اإلماراتي رقـ 5كفي ضكء المكضكع جاءت المادة )       
)يتمتع :المتعمؽ بحقكؽ المؤلؼ كالحقكؽ المجاكرة عمى ذكر ىذه الصكر قائمة 2442

ؤلؼ كخمفو العاـ بحقكؽ ادبية غير قابمة لمتقادـ اك التنازؿ عف المصنؼ كتشمؿ ىذه الم
 :الحقكؽ مايمي

 الحؽ في تقرير نشر المصنؼ ألكؿ مرة. -1      
 الحؽ في نسبة المصنؼ اليو. -2     
الحؽ في اإلعتراض عمى ام تعديؿ لممصنؼ اذا كاف في التعديؿ تشكيو اك  -3     

 اك اضرار بمكانة المؤلؼ.تحريؼ لممصنؼ 
كيباشر ، الحؽ في سحب مصنفو مف التداكؿ اذا طرأت اسباب جدية تبرر ذلؾ -4   

ىذا الحؽ عف طريؽ المحكمة المختصة مع إلزامة بأف يدفع تعكيضان عادالن مقدما 
، كذلؾ في األجؿ الذم تحدده المحكمة، الى مف آلت اليو حقكؽ اإلستغبلؿ المالي

ال زاؿ كؿ أثر لمحكـكقبؿ تنفيذ الح  .(كـ بالسحب كا 
( مف نفس القانكف نطاؽ حماية اصحاب الحقكؽ المجاكرة 16كما بينت المادة)       

 :بصكرتو اآلدبية حيث جاء فييا
 ))يتمتع فنانك األداء كخمفيـ العاـ بحؽ ادبي اليقبؿ التنازؿ اك التقادـ يخكليـ ما يمي:

 اف االداء حيا اك مسجآل.الحؽ في نسبة االداء الييـ سكاء ك .1
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الحؽ في منع أم تغيير اك تحريؼ أك تشكيو اك تعديؿ في ادائيـ مف شأنو  .2
 االضرار بمكانتيـ.

كتباشر الكزارة ىذا الحؽ االدبي بعد انقضاء مدة حماية الحقكؽ المالية 
المنصكص عمييا في ىذا القانكف بيدؼ المحافظة عمى ادائيـ بالصكرة التي 

 ابدع عمييا((
مف (1)أما المشرع االردني فقد كاف لو الرأم ذاتو حيث ذكر في المادة الثامنة       

 قانكف حماية المؤلؼ بأنو:   لممؤلؼ كحده:
الحؽ في اف ينسب اليو مصنفو كاف يذكر اسمو عمى جميع النسخ كمما طرح  -)أ(

حداث المصنؼ عمى الجميكر اال اذا كرد ذكر المصنؼ عرضا اثناء تقديـ اخبارم لئل
 الجارية.
 الحؽ في تقرير نشر مصنفو كفي تعييف طريقة النشر كمكعده.  -)ب( 
الحؽ في اجراء ام تعديؿ عمى مصنفو سكاء بالتغيير اك التنقيح اك الحذؼ اك   -)ج(

 اإلضافة.
الحؽ في دفع ام اعتداء عمى مصنفو كفي منع ام تشكيو اك تحريؼ اك ام  -)د( 

بو مف شأنو التأثير عمى سمعتو كشرفو عمى انو اذا  تعديؿ اخر عميو اك ام مساس
حصؿ ام حذؼ اك تغيير اك اضافو اك ام تعديؿ اخر في ترجمة المصنؼ ،فبليككف 
لممؤلؼ الحؽ في منعو اال اذا اغفؿ المترجـ االشارة الى مكاطف ىذا التعديؿ اك ترتب 

االخبلؿ بمضمكف  عمى الترجمة مساس بسمعة المؤلؼ كمكانتو الثقافية اك الفنية اك
 المصنؼ.

الحؽ في سحب مصنفو مف التداكؿ اذا كجدت اسباب جدية كمشركعو لذلؾ  -)ق( 
كيمـز المؤلؼ في ىذه الحالة بتعكيض مف آلت اليو حقكؽ االستغبلؿ المالي تعكيضان 

 عادالن. 

                                                           

 .1662نسُح  22لى ( يٍ لإٌَ دًاٌح انًؤنف االسدًَ س2انًادج ): ( اَظش1)
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فالحؽ األدبي لممؤلؼ يعتبر مف اىـ الجكانب المتصمة بالممكية الفكرية فيك        
كيمكف القكؿ ، صب عمى حماية شخصية المؤلؼ كمبدع لممصنؼ كحماية المصنؼين

يتمثؿ في احتراـ شخصية المؤلؼ :بأف الحؽ االدبي لممؤلؼ ينطكم عمى كجييف االكؿ
كالثاني: يتمثؿ في حماية المصنؼ باعتباره شيئا ذا قيمة ذاتية بصرؼ ، باعتباره مبدعان 

 (.1النظر عف مؤلفو)
فيعتبر كالحقكؽ ، حؽ خصائص معينة تميزه عف بقية الحقكؽ االخرلكليذا ال       

كما انو حؽ دائـ  كال ، المتعمقة بالشخصية بحيث اليجكز التصرؼ فيو اك الحجز عميو
بخبلؼ ماىك ، يقبؿ التأقيت بمدة معينة حيث يبقى طكاؿ حياتو كيظؿ قائما بعد مماتو

ذم قيده بمدة محددة كىي حياة المؤلؼ ال، عميو الحاؿ بالنسبة لحؽ االستغبلؿ المالي
ذلؾ يعني اف الحؽ االدبي يبقى حتى بعد انقضاء المدة ، كعدد مف السنكات بعد كفاتو

كيتكلى مباشرة الحؽ  كال ينتيي اال عندما ينسى المصنؼ نيائيا.، المحددة لمحؽ المالي
( مف قانكف حقكؽ 5االدبي لممؤلؼ بعد كفاتو كرثتو كخمفاؤه كىذا ماجاءت بو المادة )

،حيث نصت عمى تمتع المؤلؼ كخمفو العاـ  2442لسنة  7المؤلؼ االماراتي رقـ 
 بحقكؽ ادبيو غير قابمة لمتقادـ اك التنازؿ عف المصنؼ.

مؤلؼ فيك يتضمف كحسب ماجاءت بو أما فيما يتعمؽ بصكر الحؽ االدبي لم  
 :النصكص القانكنية المذككرة أعبلة

لممؤلؼ الحؽ ككؿ الحؽ في تقرير ما اذا  : حؽ المؤلؼ في نشر مصنفة ألكؿ مرة - أ
اي  كفي، كاف مصنفو قاببل لمنشر اك ال فيك يممؾ سمطة تحديد نشره مف عدمو

ينتقؿ ىذا الحؽ الى  اال اذا ماتكفاه اهلل حيث، زماف يشاء كدكف تدخؿ مف احد
 كرثتو مالـ يكف قد اكصى بعدـ نشره.

ىك الشخص الذم يستطيع اف يقرر مااذا كاف المصنؼ عمى النحك  فالمؤلؼ        
الذم كصؿ اليو قد اكتمؿ كأصبح صالحا لمنشر أكما زاؿ بحاجة الى تحسينات اضافية 

مف جانب االفراد سيكجو ،فالمصنؼ سيحمؿ ببل شؾ اسـ المؤلؼ لذا فاف النقد كالثناء 

                                                           

 . 123د. اسايح َائم انًذٍسٍ, انًظذس انساتك ,ص : ( اَظش1(
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لذا فبل يمكف الم كاف اف يجبر المؤلؼ عمى نشر مصنفو في الكقت الذم اليراه ، اليو
 صالحا لمنشر.

ككما ينفرد المؤلؼ باتخاذ الكقت الذم يشاء في  :حؽ المؤلؼ في نسبة مصنفو اليو - ب
لتي كذلؾ باستخداـ االليو ا، نشر مصنفو فاف لو الحؽ ايضا في نسبة مصنفة اليو

يراىا مناسبة كأف يشير الى اسمو عمى جميع نسخو خاصة فيما اذا كاف مصنفا 
اما اذا كاف مصنفا جماعيا فأف الرأم يتجو الى القكؿ بأعتبار ، فرديا اك مشتركا

الشخص الطبيعي اك المعنكم الذم أنتجو  ككجو القائميف عمى اعداده مؤلفا 
 (.1لممصنؼ الجماعي كلو ممارسة ىذا الحؽ )

فقد يقرر المؤلؼ اجراء بعض التعديبلت عمى : حؽ المؤلؼ في تعديؿ مصنفو - ت
مصنفو عمى نفقتو الخاصة كتحت مسؤكليتو فأنو ال اشكاؿ يذكر في ىذه الحالة 

إالاف المشكمة ، حيث انو يعدؿ في مصنفو دكف التعرض لمصالح ام مف الغير
 التي تثكر كتكاجو المؤلؼ حينما يقرر المؤلؼ نشر 

كيتفؽ مع ناشر معيف لمقياـ بنشر المصنؼ ثـ يقكـ المؤلؼ بعد ذلؾ بادخاؿ مصنفو 
التعديبلت مف شأنيا تغيير المضمكف االدبي لممصنؼ اك تؤدم الى زيادة نفقات النشر 
مثبل خبلؿ فترة التعديؿ بحيث ينتج عف ىذا التعديؿ قياـ الناشر بمراجعة حساباتو 

 بح مختمفا عما تـ االتفاؽ عميو.كتقييمو فيرفض التعاقد الف المصنؼ اص
كفي مثؿ ىذه االحكاؿ يجب التمييز بيف فرضيف: االكؿ فيما اذا كانت           

التعديبلت بسيطة التمس بجكىر المصنؼ كالتعديبلت التي تجرل عمى المحاضرات 
اما الفرض الثاني فيتمثؿ ، فأف اجراءىا ال يترتب عميو اية نفقات اضافية كىي مقبكلة

ادخاؿ بعض مف التعديبلت الجكىرية التي تؤدم في الغالب الى المساس بمكضكع في 
فأف ىذه التعديبلت اليجكز ادخاليا اال اذا كانت ىناؾ مبررات قكية كتمؾ ، المصنؼ

كفي مثؿ ىذه األحكاؿ يمـز المؤلؼ بدفع التعكيض ، المتعمقة بسمعة المؤلؼ اك مكانتو

                                                           

ػهً سٍذ لاسى, دمٕق انًهكٍح انفكشٌح فً لإٌَ دٔنح االياساخ انؼشتٍح انًرذذج, داس اَظش: د.  (1) 

 234, ص2006انُٓضّ انؼشتٍح, انماْشج ,



 توازن الحقوق الناشئة صن صقد النشر

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

222 

كىك الناشر ككنو اصبح متضرران مف ىذه  العادؿ لصاحب حؽ اإلستغبلؿ المالي
 التعديبلت.
اما في الحالة الثانية كالتي تتمثؿ في حؽ الغير في إجراء التعديؿ عمى       

فأف المبدأ المستقر عميو في ىذا المجاؿ انيـ ممزمكف ، المصنؼ كالناشر لممصنؼ
عمى االضافة بطبع كتنفيذ المصنؼ دكف اجراء ام تعديؿ عميو اال بمكافقة المؤلؼ 

اك الحذؼ فأذا مارغب الناشر عمى سبيؿ المثاؿ بأدخاؿ اية تعديبلت عمى 
المصنؼ فمف الكاجب عميو اف يحصؿ عمى مكافقة المؤلؼ المسبقة النو يعد مف 

 (.1الغير الذم اليممؾ تعديؿ مضمكف المصنؼ اك شكمو )
ف التعديؿ فييا ال ( بأ2اما فيما يتعمؽ في الترجمة فيرل إتجاه مف الفقو، )      

يشكؿ اعتداء عمى حؽ المؤلؼ شريطة اف يشير المترجـ الى مكاقع التغيير كأال 
كىك المكقؼ الذم اتخذه ، يسيء في عممو الى مكانة صاحب المصنفات االدبية

المشرع االماراتي صراحة في المادة السادسة مف قانكف حقكؽ المؤلؼ كالحقكؽ 
يعد التعديؿ في مجاؿ الترجمة اعتداء اال اذا غفؿ ال)المجاكرة  كالتي جاء فييا 

 .(المترجـ االشارة الى مكاطف الحذؼ اك التغيير اك اساء بعممو لمكانة المؤلؼ
قد يحدث كىك الغالب في :حؽ المؤلؼ في سحب مصنفو مف التداكؿ - ث

اف ينشر المؤلؼ مصنفو عف طريؽ أحد دكر النشر تنتقؿ بمكجب العقد المبـر 
ثـ يرل المؤلؼ كالسباب ادبية بعدـ مطابقة ماىك ، ؽ استغبلؿ المصنؼلمناشر حقك 

مكجكد في المصنؼ ألرائو كاف استمرار تداكؿ المصنؼ مف شأنو اف يسيء الى 
سمعتو  أك اف بقاء المصنؼ سيضر بسمعتو بيف افراد الجميكر اك اقرانو مف 

 (.3فيقرر سحب المصنؼ مف التداكؿ)، المؤلفيف
يميز ىذه الصكرة عمى كجو التحديد ىك عدـ امكانية ممارسة ىذا إالاف ما       

الحؽ إالعف طريؽ  المحكمة المختصة التي قد تقرر قياـ المؤلؼ بدفع التعكيض 

                                                           

 114د. َٕاف كُؼاٌ, انًظذس انساتك ,ص  (1)

  234ٍذ لاسى ,انًظذس انساتك, ص ( د.ػهً س2)

 116( د. َٕاف كُؼاٌ, انًظذس انساتك, ص 3)
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كذلؾ في  –كالناشر مثبل  –العادؿ الى مف الت اليو حقكؽ االستغبلؿ المالي 
ال  االجؿ الذم تحدده المحكمة عمى اف يتـ ذلؾ قبؿ الشركع بتنفيذ الحكـ بالسحب كا 

 زاؿ اثر الحكـ.
( إلى أف المؤلؼ في حالة إتخاذه القرار بعكدة 1كيذىب إتجاه فقيي، )       

المصنؼ لمنشر فاف األكلكية تككف لمناشر السابؽ الذم سحب المصنؼ مف بيف 
لكي اليتخذ المؤلؼ الحؽ في السحب ستارآ إلعادة  التعاقد مع ناشر اخر ، يديو

 يمة مرتفعة.يعرض عميو ق
كىدؼ التشريعات التي نصت عمى ىذه االحكاـ كاالجراءات ىك اقامة          

 (.2التكازف بيف الحؽ المقرر لممؤلؼ كحؽ مف الت اليو حقكؽ االستغبلؿ المالي)
أما فيما يتعمؽ بالحقكؽ االدبية لفناني االداء فقد خصيـ المشرع االماراتي         

المتعمؽ بحقكؽ المؤلؼ كالحقكؽ المجاكرة كالتي جاء فييا  مف القانكف 16في المادة 
يخكليـ ، "يتمتع فنانك االداء كخمفيـ العاـ بحؽ ادبي اليقبؿ التقادـ اك التنازؿ

.الحؽ 2. الحؽ في نسبة االداء الييـ سكاء كاف االداء حيا اك مسجبل. 1مايمي: 
ـ مف شأنو االضرار اك تشكيو اك تعديؿ في ادائي، اك تحريؼ، في منع ام تغيير

 بمكانتيـ.
كتُباشر الكزارة ىذا الحؽ االدبي بعد انقضاء مدة حماية الحقكؽ المالية         

المنصكص عمييا في ىذا القانكف بيدؼ المحافظة عمى ادائيـ بالصكرة التي ابدع 
 عمييا.

نكف مف قا 7اكرد المشرع العراقي في المادة : الحقوق المالية لممؤلف/الفرع الثاني
لممؤلؼ كحده الحؽ... في االنتفاع مف )قائبل  1971لسنة  3حماية حؽ المؤلؼ رقـ 

مصنفو بأية طريقة مشركعة يختارىا كال يجكز لمغير مباشرة ىذا الحؽ دكف اذف سابؽ 
 (منو اك ممف يؤكؿ اليو ىذا الحؽ

                                                           

( نهرفاطٍم اَظش د. ػثذ انششٍذ يأيٌٕ, دًاٌح دك انًؤنف فً إطاس انًظُفاخ انًخرهفح ,داس 1)

 . 6,ص  1664انثمافح نهطثغ ٔانُشش ,ػًاٌ, األسدٌ,

 . 112د. َٕاف كُؼاٌ ,انًظذس انساتك, ص: اَظش ((2
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في كما اعطى المشرع االردني لممؤلؼ الحؽ في االنتفاع مف مصنفو كذلؾ        
، بقكلو )لممؤلؼ الحؽ في 1992لسنو  22مف قانكف حماية حؽ المؤلؼ رقـ  9المادة 

 استغبلؿ مصنفو بأم طريقة يختارىا....(
أما المشرع اإلماراتي فقد اكجز الحقكؽ المالية لممؤلؼ بشكؿ كاضح كصريح         

و مف بعده لممؤلؼ كحده كخمف 7في القانكف المتعمؽ بحقكؽ المؤلؼ حيث منحت المادة 
كبأم كجو مف الكجكه ، ،اك صاحب حؽ المؤلؼ أف يرخص باستغبلؿ المصنؼ

اك التمثيؿ ، ،كخاصة عف طريؽ النسخ بما في ذلؾ  التحميؿ اك التخزيف االلكتركني
اك ، اك البث االذاعي ،اك اعادة البث االذاعي اك االداء اك التكصيؿ العمني، بأية كسيمة
لتعديؿ ،اكالتاجير ،اك االعارة اك النشر بأم طريقة مف الطرؽ اك ا، اك التحكير، الترجمة

بما في ذلؾ اتاحتو عبر اجيزة الحاسب اك شبكات المعمكمات اك شبكات االتصاؿ 
اف تمؾ النصكص تبيف لنا ماىية حؽ المؤلؼ الذم اعطى كؿ  ،(1كغيرىا مف الكسائؿ)

كد عميو مف منفعو اك صاحب انتاج ذىني حؽ احتكار كاستغبلؿ ىذا االنتاج بما يع
فالحؽ المالي لممؤلؼ  ،دة معينة ينقضي ىذا الحؽ بفكاتياربح مالي كذلؾ خبلؿ م

يقصد بو: ىك حقو في استغبلؿ مصنفو كذلؾ بنقمو الى الجميكر سكاء كاف ذلؾ مباشرة 
ستغبلؿ غير مباشر، ف(2اك بطريقة غير مباشرة )  اإلستغبلؿ نكعاف: إستغبلؿ مباشر كا 

المباشر: كىك أف يتـ نقؿ المصنؼ الى الجميكر بشكؿ عمني كعاـ اإلستغبلؿ  - أ
،فالنقؿ المباشر لممصنؼ يككف بعرضو عمى الجميكرعرضا مباشرا مف قبؿ المؤلؼ 
اك الغير ممف يككف قد تمقى ىذا الحؽ مف المؤلؼ. كيسمى ذلؾ بحؽ االداء 

ة في ذلؾ كالقياـ العمني كماييـ ليس كيفية نقؿ المصنؼ الى الجميكر كانما العبلني
بأداء اك تمثيؿ ام مصنؼ كعرضو عمى جميكر المستمعيف اك المشاىديف الذيف 

رض المنزلي لؾ حدكد العاليككنكف جماعة خاصة عمى اف اليتجاكز ذ
 .(3)اإلعتيادم

                                                           

 . 2002نسُح  7يٍ لإٌَ دًاٌح دمٕق انًؤنف اإلياساذً سلى  (7انًادج ):اَظش (1)

.يذًذ طّ تذٌٕي,انًظُفاخ انسًٍُاذٕغشافٍح ٔانذمٕق انخاطح تًؤنفٍٓا ,يطثؼح االػرًاد ( اَظش: د2)

 .26,ص1652,

 .126د.اسايح َائم انًذٍسٍ, انًظذس انساتك, ص ( 3)
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كيحصؿ االستغبلؿ الغير مباشر مف خبلؿ نقؿ : حؽ اإلستغبلؿ الغير مباشر - ب
فاف لـ ,كليس مف خبلؿ النسخو االصمية ،المصنؼ الى الجميكر بطريؽ النسخ

فقد يختار نشره بكاسطة مف خبلؿ نسخ نماذج أك ، ينشر المؤلؼ مصنفو بنفسو
اذ يممؾ ام فرد اف يحصؿ عمى نسخو ، صكر لممصنؼ تككف في متناكؿ الجميكر

 (.1مف المصنؼ )
حؽ التتبع: يقكـ اساس ىذا الحؽ عمى تمكيف المؤلؼ مف الحصكؿ عمى نسبة مف  - ت

مف بيع النسخ األصمية مف مصنفاتو الفنية في كؿ مره يتغير فييا مالؾ المصنؼ ث
 كذلؾ مف خبلؿ 

تتبع المؤلؼ لعمميات البيكع العامة ليذه المصنفات كاخذ نسبة مف ثمف البيع        
(. اف مجمؿ ىذه الحقكؽ المالية ىي مؤقتة اذ تستمر طكاؿ حياة 2بمكجب القانكف)

و تحسب ابتداء مف السنة الميبلدية التي تمي تاريخ كفاة المؤلؼ الى خمسيف سن
مف قانكف حماية  24بعد ذلؾ يصبح المصنؼ ممكا لمجميكر طبقا لممادة ، المؤلؼ

التي تقرر الحؽ لكرثة المؤلؼ بتتبع  1971لسنو  3حؽ المؤلؼ العراقي رقـ 
ي مصنؼ مكرثيـ كاستغبللو كذلؾ بالنص: )... تنقضي حقكؽ االنتفاع المال

المنصكص عمييا بمضي خمسة كعشريف سنو عمى كفاة المؤلؼ عمى اف التقؿ 
 مدة الحماية في مجمكعيا عف خمسيف سنة مف تاريخ نشر المصنؼ...(.

 المطمب الثاني
 حقوق الناشر الناشئة عن عقد النشر

ككما ينشئ عقد النشر لممؤلؼ جممة مف الحقكؽ فيك كذلؾ ينشئ حقكؽ لمطرؼ     
 :الناشر كحقكؽ الناشر ىيلثاني كىك ا

اذا تعاقد الناشر مع : اوال: حق الناشر بتسممو المصنف من المؤلف في الوقت المحدد
اك لـ يكمؿ بعد اك عمى انتاج مصنؼ بناء عمى ، المؤلؼ عمى نشر مصنؼ كامؿ
                                                           

نًهكٍح انفكشٌح ٔادكاو انشلاتح ػهى انًظُفاخ انفٍُح, داس انفكش .ػثذانذًٍذ انًُشأي, دًاٌحا( د1)

 .32, ص2002انجايؼً, االسكُذسٌح,

 .126د.اسايح َائم انذٍسٍ,انًظذس انساتك,ص ( 2)
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كفي ، طمب الناشر كلحسابو، فاف المؤلؼ يمتـز بأف يسمـ لمناشر المصنؼ محؿ العقد
 (. 1تفؽ عميو في العقد )الميعاد الم

كفي حالة كجكد لدل المؤلؼ عدة نسخ مف ، فالمصنؼ ىك محؿ عقد النشر    
المصنؼ فبل تثكر ىنا اشكاليو فأف تسميـ ام نسخة مف المصنؼ تفي بالغرض ذلؾ اف 
اليدؼ مف تسميـ المصنؼ ىك اف يستطيع  الناشر القياـ بنشره عف طريؽ طبع نسخ 

كسكاء كانت ىذه النسخو ، كما ذكرنا تكفي لمقياـ بيذه العممية كاف نسخو كاحدة، عميو
كتككف النفقات البلزمة لمحصكؿ عمى ، اصؿ المصنؼ اك نسخو طبؽ االصؿ عنو

فعند ذلؾ ، اال اذا اتفؽ الطرفاف عمى خبلؼ ذلؾ، نسخة مطابقة لبلصؿ عمى المؤلؼ
اصؿ المصنؼ الى  يتحمؿ الناشر ىذه النفقات ذلؾ الف عقد النشر ال ينقؿ ممكية

ف الناشر بعد اذ يستطيع المؤلؼ اك كرثتو مف بعده استرداد اصؿ المصنؼ م، الناشر
(. كاف طريقة تسميـ المصنؼ تختمؼ بأختبلؼ نكع طبيعة 2)انتياء عممية النشر

كجب اف تسمـ منو نسخو كاضحو ، المصنؼ. فأذا كاف مف المصنفات المكتكبو
(. كاذا كاف مف المصنفات الصكتية كجب 3تباعا ) كمقركءةككاممة حتى لك كاف ينشر

تسميـ الناشر نسخو مسجمة منو عمى شريط كاسيت اك اسطكانة اك ماشابو. أما اذا كاف 
المصنؼ مف المصنفات الفنية التي تحتاج نشرىا عمؿ قكالب اك كميشات ليا اك ماشابو 

لحالة يجب اف يتسمـ ذلؾ مف الكسائؿ التي استجدت نتيجة التطكر التقني. ففي ىذه ا
الناشر المصنؼ بذاتو.اما فيما يعمؽ بمكاف التسميـ فيجب اف يسمـ المصنؼ لمناشر في 

كجب ، فاف لـ يكف ىناؾ مكاف متفؽ عميو في العقد، المكف المتفؽ عميو في العقد
كاف لـ يكف ، تسميمو في مكاف كجكد المصنؼ كقت التعاقد اف كاف ىذا المكاف معمكما

كما كقت التعاقد كجب تسميمو في مكاف كجكد المديف الذم ىك المؤلؼ في المكاف معم
 (.    4ىذه الحالة )

                                                           

 .67انماضً دًٍذ دسٍٍ ػهً انثٍاذً, انًظذس انساتك, ص( 1)

 .335د.ػثذانشصاق انسُٕٓسي, انًظذس انساتك, ص( 2)

 .106ً, انًظذس انساتك, ص د. يخراس انماض( 3)

 .101انماضً دًٍذ دسٍٍ ػهً انثٍاذً, انًظذس انساتك, ص ( 4)
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يمتـز المؤلؼ اتجاه الناشر بقيامو  :ناشر بقيام المؤلف بتصحيح المصنفثانيا: حق ال
بتصحيح تجارب المصنؼ ،كتصحيح االخطاء التي تقع اثناء الطبع كاف يتكلى انجاز 

ثـ يعيده بعد ذلؾ الى الناشر كقد جرت ، الكقت المناسب التصحيح دكف تأخير في
العادة عمى اف يتكلى المؤلؼ تصحيح تجارب طبع مصنفو في المطبعو كذلؾ 
لبلطمئناف الى خمكه مف االخطاء كالنقكاص مالـ يكف ىنالؾ اتفاؽ عمى خبلؼ ذلؾ 

ؿ مدة (. كىنالؾ مف يرل اف عمى المؤلؼ اف يقدـ اصكؿ المصنؼ )البركفات( خبل1)
كاذا لـ يقـ المؤلؼ بيذا االلتزاـ اك يرفض اجراء التصحيحات اك لـ يقـ بأنجاز ، محددة

ىذه التصحيحات خبلؿ مدة محددة فيجكز في ىذه الحالو اف يطمب الناشر فسخ العقد 
اما اذا كانت النسخة الخطية غير مقبكلة حتى ، دكف اف يترتب عمى ذلؾ دفع ام مقابؿ

فيجكز لمناشر انياء العقد عمى اف يقـك بدفع ، أجراء التصحيحاتبعد قياـ المؤلؼ ب
كما اف الناشر ، %( مف المبمغ المتفؽ عميو25جعالة، مخفضة تقدر عمكما بنسبة )

يمتـز بابداء رأيو بشأف قبكؿ النسخو خبلؿ فتره قصيره نسبيا كاذا لـ يبدم ام مبلحظو 
 (.2طية )خبلؿ ىذه المدة فيعد ذلؾ قبكال منو لمنسخة الخ

ف كاف المؤلؼ ممتزما بأجراء التصحيحات لتجارب مصنفو، إال اف ليس لو اف      كا 
( مف شأنيا اإلضرار بمصمحة الناشر اك اف يؤخر 3يضيؼ الييا تعديبلت جكىرية )

اعادة ىذه التجارب لمناشر عف المدة المعقكلة. كالتعديبلت الجكىرية ىي التي تغير مف 
كاف اجراءىا يمحؽ ضررا بالناشر.منيا تغيير خطة الكتاب اك مضمكف المصنؼ كفحكاه 

اضافة بعض الفقرات الطكيمة عمى مكضكعو اك تغيير حجـ الخط كنمطو بعد صؼ 
حركفو اك اضافة بعض الرسكمات كالخرائط كالجداكؿ التكضيحية لمكضكعاتو كغير 

كجب تعكيض كىذا ي، ذلؾ مف التعديبلت التي يترتب عمييا زيادة تكاليؼ الطباعة
                                                           

د. طثشي دًذ خاطش, انذًاٌح انمإٍََح نهًهكٍح انفكشٌح ,تٍد انذكًح, ٔ د. ػظًد ػثذانًجٍذ( 1)

 .124,ص2001تغذاد ,

 . 141د.َٕاف كُؼاٌ, انًظذس انساتك, ص ( 2)

هًؤنف انذك فً ادخال انرؼذٌالخ ياٌهضو يٍ ذؼذٌالخ ػهى يظُفّ ُْٔانك يٍ ٌزْة انى اٌ ن( 3)

سٕاء تانذزف أ تاالضافح ٔسٕاء كاٌ ْزا انرؼذٌم جْٕشٌا أ ثإٌَا ٔرنك دسة ذمذٌشِ ٔطثما 

د. َثٍم اتشاٍْى سؼذ ,انُظشٌح ٔ اَظش انذكرٕس يظطفى انجًالجشٌاخ انظشٔف انرً ذى فٍٓا انُشش.نً

 .516,ص 2002خ انذهثً انذمٕلٍح ,نثُاٌ انؼايح نهمإٌَ, يُشٕسا
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الناشر عف مثؿ ىذه االضافات التي تزيد مف تكاليؼ النشر ،، اما التعديبلت البسيطة 
كتغيير شكؿ الغبلؼ كالكانو كطريقة كتابة اليكامش كالمراجع كالفيارس كغيرىا مف 
التعديبلت التي تستيدؼ اخراج المصنؼ بشكؿ جيد كمقبكؿ دكف االضرار بمصمحة 

 (.1الناشر )
اؤؿ يثار حكؿ معيار التمييز بيف التعديبلت الجكىرية لممصنؼ كالتعديبلت كثمة تس    

غير الجكىرية الف تنفيذ ىذا االلتزاـ تكتنفو صعكبة في تحديد فيما اذا كانت التعديبلت 
التي يطمب المؤلؼ ادخاليا عمى المصنؼ اثناء تصحيحو لمتجارب جكىرية اـ  ال، كما 

فتغيير نياية قصة مف ، اليككف كذلؾ عند الناشر قد، اف الذم يعده المؤلؼ جكىريا
نياية مأساكية الى سعيدة اك تغيير قناعة مؤلؼ ما تجاه نظاـ سياسي اك اقتصادم 

يعد تغييرا جكىريا في مضمكف المصنؼ قد يترتب عميو ضرر بأستغبلؿ الناشر ، معيف
منيا أف   لذلؾ فأف مثؿ ىذه التعديبلت يجب اف تككف مقيدة بشركط، ليذا المصنؼ

اليترتب عمييا تغيير اليدؼ االصمي اك الطابع العاـ لممصنؼ. كما يجب اف ال يترتب 
كاذا ما ترتب عمى التصحيحات  ،(2عمى ذلؾ مصركفات اضافية يتكبدىا الناشر)

تكاليؼ باىظة بالنسبة لمناشر فعمى المؤلؼ اف يمتـز بدفعيا مالـ يكف ىناؾ اتفاؽ عمى 
فيتعيف عميو تعكيض ، ـ المؤلؼ بسحب المصنؼ مف التداكؿخبلؼ ذلؾ. اما اذا قا

كما اف المؤلؼ اذا رغب في طرح المصنؼ مرة اخرل ، الناشر عما يمحقو مف خسارة
اما ، (3)لمناشر نفسو اذا اراد الناشر ذلؾفأنو يجب اف يعطي الكتاب ، في السكؽ

 (.4تقع بخطأ المؤلؼ) بالنسبة الى االخطاء المطبعية فتككف عمى نفقة الناشر النيا لـ
ثالثا: ويعتبر من حقوق الناشر التزام المؤلف بعدم قيامو بنشر المصنف سواء كان 
 :ذلك بنفسو او بواسطة ناشر اخر قبل مضي مدة العقد المبرم بين المؤلف والناشر

                                                           

 .142-141ص,انًظذس انساتك,َٕاف كُؼاٌ. ٔد.26ص د. يذًذ اتٕ تكش, انًظذس انساتك, ( 1)

. ٔد. يذًذ اتٕ تكش . 124د. طثشي دًذ خاطش, انًظذس انساتك, صٔ د. ػظًد ػثذانًجٍذ( 2)

 .26انًظذس انساتك, ص 

 .26( د. يذًذ اتٕ تكش, يظذس ساتك, ص3)

د. االصْش يذًذ, دمٕق انًؤنف فً انمإٌَ انًغشتً ,داس انُشش انًغشتٍح ,انًغشب, ( 4)

 .262-261,ص1664
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فميس لممؤلؼ حؽ طبع مصنفو الذم تعاقد مع الناشر عمى نشره اك اعادة طبعو اك 
ذلؾ الف مثؿ ىذا االستغبلؿ مف قبؿ المؤلؼ لمصنفو الذم ، أية طريقةحتى استغبللو ب

تصرؼ فيو لمناشر ينطكم عمى تعطيؿ لحقكؽ االستغبلؿ التي الت لمناشر بمكجب عقد 
النشر كيشمؿ ىذا االلتزاـ ايضا امتناع المؤلؼ عف التصرؼ مرة اخرل في حقكؽ 

ال اف تقدير مثؿ ىذا الكضع يتطمب (،إ1النشر لناشر ثاف بعد اتفاقو مع الناشر االكؿ )
تحديد مااذا كاف السبب في تصرؼ المؤلؼ اىماؿ الناشر االكؿ اك مخالفتو لشركط 

اك اف المؤلؼ سيء النية كيريد الحصكؿ بعد ابرامو عقد النشر مع الناشر االكؿ ، العقد
عمى شركط كامتيازات افضؿ مف خبلؿ التصرؼ في حقكؽ النشر الى ناشر اخر. 

 ا يرجع في تقدير ذلؾ الى اثبات سكء النية لدل طرفي العقد.كىكذ
يمتـز  ياديء لممصنف وضمان عدم التعرض:رابعا: حق الناشر في االستغالل ال

بضماف عدـ التعرض  سكاء كاف صادرا مف الغير اـ مف المؤلؼ نفسو فبل   ؼالمؤل
، ؿ المصنؼيجكز لممؤلؼ اف يقكـ بعمؿ شخصي يتعارض مع حؽ الناشر في استغبل

كفي حالة صدكر ىكذا تعرض يحكـ عميو باالمتناع كالكؼ عف التعرض كالتعكيض اف 
كاف لو مقتضى. كيشمؿ االلتزاـ بالضماف اف يرد المؤلؼ عمى الناشر ادعاء الغير باف 

اك انو يتضمف قذفا اك ، العمؿ الفني اك االدبي محؿ النشر مسركؽ كمو اك بعضو
فاذا لـ يستطع المؤلؼ دفع ادعاء ، ر مما يكجب المسؤكليةانتياكا لحرمة اسرار الغي

كاف لمناشر اف يرجع عميو بالضماف طبقا لمقكاعد المقررة في المسؤكلية العقدية ، الغير
ماية حؽ المؤلؼ العراقي بقكليا مف قانكف ح 38(، كقد اكدت ىذا االلتزاـ المادة 2)
 .(استعماؿ الحؽ المتصرؼ فيوعمى المؤلؼ اف يمتنع عف أم عمؿ مف شأنو تعطيؿ )

:مف حؽ حق الناشر بضمان عدم وجود حقوق عمى المصنف لطرف ثالثخامسا:
الناشر اف يضمف لو المؤلؼ عدـ كجكد حؽ لطرؼ ثالث عمى المصنؼ يتعارض مع 

ثـ يجد بعد ذلؾ ناشرا ، فقد يتفؽ المؤلؼ مع ناشر يتنازؿ لو عف حقكؽ النشر، حقو

                                                           

 .124د. طثشي دًذ خاطش, يظذس ساتك, ص ٔ د. ػظًد ػثذانًجٍذ ( 1)

. د.غًُ دسٌٕ طّ ,انٕجٍض 332, انًظذس انساتك, ص7انسُٕٓسي ,انٕسٍظ ,ج ( د. ػثذ انشصاق 2)

 ٔياتؼذْا. 273,ص1670,  ,يطثؼّ انًؼاسف, تغذاد ,1اج,ػمذ انثٍغ ,جفً انؼمٕد انًسً
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ؽ ذاتيا فمف ىك الناشر االكؿ بالرعاية ؟ ىنا يجب اف نميز اخر يتنازؿ لو عف الحقك 
بيف حالتيف: االكلى اذا كاف تصرؼ المؤلؼ في حقكؽ النشر لممرة الثانية ناشئا عف 

كعدـ قيامو بنشر المصنؼ عمى الكجو المتفؽ عميو في العقد كىنا ، اىماؿ الناشر
اف يككف :ذلؾ. كالثانيةلممؤلؼ اف يتصرؼ بحقكؽ النشر مره اخرل دكف اف يسأؿ عف 

بمعنى اف المؤلؼ بعد اف تصرؼ في حقكؽ النشر ، تصرؼ المؤلؼ ناشئا عف غش
لممرة االكلى كجد ناشرا اخر يعرض نشر المصنؼ بشركط افضؿ  كىنا نميز ايضا بيف 

اف يككف الناشر الثاني سيء النية كفي ىذه الحالة يككف العقد المبـر :فرضيف: االكؿ
فأف كاف قد فرغ مف تأليؼ مصنفو كاحتفظ بو الناشر ، لناشر الثاني باطبلبيف المؤلؼ كا

الثاني ارغـ عمى تسميمو لمناشر االكؿ.كالفرض الثاني اذا كاف الناشر الثاني حسف النية 
، فأف تصرؼ المؤلؼ لممرة الثانية يككف باطبل متى كاف العقد السابؽ ثابت التاريخ

النشر فمـ يعد مف حقو اف يتنازؿ عف حقكؽ لـ كذلؾ اف المؤلؼ قد تصرؼ في حقكؽ 
 (.1تعد لو )

                                                           

 .106-105د . يخراس انماضً ,انًظذس انساتك ,ص (1) 
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 الخاتمة
)توازن الحقوق الناشئة عن عقد كنحف نصؿ الى نياية المطاؼ في بحثنا المكسكـ 

، نسجؿ اىـ النتائج  التي تكصمنا الييا كالتي تـ ذكر معظميا في ثنايا البحث النشر(
بجممة مف التكصيات نتمنى اف تككف لذا سنقتصر عمى إدراج اىميا. ككذلؾ تقدمنا   

 :جديرة باالىتماـ
 اواٌل: النتائج 

لـ ينظـ المشرع العراقي عقد النشر بأحكاـ تفصيمية بؿ جاءت أحكامة متفرقة  .1
لذلؾ اعتمدنا في دراسة ىذه االثار ، كمتناثرة بيف مكاد قانكف حماية حؽ المؤلؼ

 حماية حؽ المؤلؼ العراقي.عمى ماجاء في القكانيف العربية اضافة الى قانكف 
اتضح لنا اف عدـ تنظيـ احكاـ عقد النشر بقكاعد خاصة  قد اثار الخبلؼ حكؿ  .2

كاحيانا اخرل ، تحديد طبيعة ىذا العقد فقد تـ تشبييو بعض األحياف بعقد المقاكلة
بعقد البيع اك عقد العمؿ إال انو تبيف لنا مف خبلؿ البحث اف لعقد النشر طبيعة 

كذلؾ بسبب خصكصية ، ا متميزا عف سائر انكاع العقكد المسماةخاصة ككجكد
طبيعة حؽ المؤلؼ الذم يستمده مف عقد النشر  بكجكد الحؽ االدبي لممؤلؼ الى 

اذ اف الحؽ االدبي الذم لـ يكف محبل لمتعاقد ، جانب الحؽ المالي المتعاقد عميو
قد النشر محككما بو يييمف دائما عمى الحؽ المالي المتعاقد عميو ،بحيث يصبح ع

كقد الحظنا في ىذا الشأف اف الحؽ  سكاء مف حيث تككينو اـ مف حيث انتاج اثاره.
االدبي لممؤلؼ يمكنو مف االمتناع عف تسميـ مصنفو لمناشر رغـ التزامو بتسميـ 
المصنؼ حيث يعتبر حؽ مف حقكؽ الناشر في ىذا العقد، كما اف ىذا الحؽ يمنح 

التعديبلت عمى مصنفو رغـ تسميمو المصنؼ الى الناشر  المؤلؼ الحؽ في ادخاؿ
كمباشرة ىذا االخير بطبع المصنؼ. كؿ ىذه الخصكصيات في عقد النشر 

كانت مبررا كافيا ، النجدىا في ام عقد اخر. لذا فأف الطبيعو الخاصة لعقد النشر
 . لتنظيـ احكاـ ىذا العقد بقكاعد خاصة
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 الناشر الى يعيده ثـ المناسب لكقت ا في ؼالمصن اصكؿ بتصحيح المؤلؼ يمتـز.3
 مكافقة بدكف المصنؼ عمى تعديؿ أم اجراء بعدـ الناشر يمتـز نفسو الكقت فيك 

 الناشر قياـ مف مانع الطبع،فبل اثناء كقعت قد االخطاء كانت اذا المؤلؼ،إال
 تغيير الى تؤدم مصنفو عمى جكىريو تعديبلت ادخاؿ لممؤلؼ اليجكز بتصحيحيا،كما

 ىذه مثؿ عف الناشر بتعكيض المؤلؼ يمتـز ئيا ااجر  حالة لممصنؼ،كفي العاـ الطابع
 .النشر تكاليؼ مف تزيد التي االضافات

 القكاعد مع يتنافى ذلؾ الف المستقبمي الفكرم انتاجو بكؿ التصرؼ لممؤلؼ يجكز ال. 4
 كالغرر لمجيالة انافي تعيينا المحؿ تعييف بكجكب تقضي التي المدني القانكف في العامة
 اف بيا،اال الكفاء اليستطيع قد بالتزامات المؤلؼ كاىؿ يثقؿ التصرؼ ىذا الف ككذلؾ
 استطاع اذا المستقبمي الفكرم انتاجو ببعض بالتصرؼ المؤلؼ قياـ مف اليمنع ذلؾ

 .لمجيالة نافيا تحديدا االنتاج ىذا تحديد
 ثانيٌا: التوصيات 

 ببعض أسكة تفصيمي بشكؿ النشر عقد احكاـ ظـين نكصي بمشرعنا العراقي اف  .1
 .العربية القكانيف

الحتساب اجر المؤلؼ لما  أف ينص المشرع عمى االخذ بطريقة المقابؿ النسبي  .2

 .تحققو ىذه الطريؽ مف عدالة كعدـ غبف لممؤلؼ
أف ينص المشرع عمى حؽ المؤلؼ بالمطالبة بنسبة مف االرباح الناتجة عف  .3

دة عمى النسبة المتفؽ عمييا في عقد النشر اذا تبيف فيما بعد اف استغبلؿ المصنؼ زيا

 .االتفاؽ كاف مجحفا لحؽ المؤلؼ اك اصبح كذلؾ لظركؼ طرأت عميو
إف يحدد القانكف جية مختصة تقكـ بتحديد سعر نسخ المصنؼ كأف تككف جمعية  .4

اىميو في تيتـ بشؤكف المؤلفيف اك ام تجمع يعني بذلؾ الشأف ،لما ليذا التحديد مف 
الف تحديد سعر مرتفع لنسخ المصنؼ يؤدم الى االحجاـ  ، ركاج المصنؼ كانتشاره

عف طمبيا كتحديد سعر منخفض يؤدم الى االحجاـ عف طمبيا كتحديد سعر منخفض 
لى تشكيو سمعو المؤلؼ.  لمنسخة يؤدم الى اإلعتقاد بقمة القيمة العممية لممصنؼ كا 



   (0202لعام )ا(/53(/العدد )9لمجلد )/اوالسياسيةمجلة كلية القانون للعلوم القانونية 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

222 

 المصادر
 :الكتب/ أوال    
كرات زيف الحقكقية ،بيركت ،منش 1حقكؽ المؤلؼ كالحقكؽ المجاكرة ،ط، ػ  د. ادكارد عيد 1 

 .2441،،لبناف
 .1994دار النشر المغربية ،المغرب ،، حقكؽ المؤلؼ في القانكف المغربي، ػ د. األزىر محمد 2
نشر كالتكزيع ،عماف ،دار الثقافة لم 1ػ د.اسامة نائؿ المحيسف ،الكجيز في حقكؽ الممكية الفكرية ،ط 3

 .2411،األردف ،
ػ د. باسـ محمد صالح ،القانكف التجارم ،القسـ األكؿ ،مطبكعة عمى الركنيك عمى نفقة جامعة  4

 .1987ػ  1986بغداد ألغراض مجانية التعميـ. 
ف دار أب، 2،ط (األيجار،المقاكلة، البيع)ػ د.جعفر محمد جكاد الفضمي ،الكجيز في العقكد المسماة  5

 .2445األثير لمطباعة كالنشر ،المكصؿ ،
دار النيضة العربية ، 8ػ ج  7ج ، الكسيط في شرح القانكف المدني، ػ د. عبد الرزاؽ السنيكرم 6

 .1967،القاىرة ،
 .1956ػ د. سميماف مرقس ،نظرية العقد ،دار النيضة العربية ،القاىرة ، 7
لرقابة عمى المصنفات ،دار الفكر الجامعي حؽ المؤلؼ كاحكاـ ا، ػ د.عبد الحميد المنشاكم 8

 .1994،األسكندرية ،
دار الثقافة لمطبع ، حماية حؽ المؤلؼ في إطار المصنفات المشتركة، د. عبد الرشيد مأمكف ـ 9

 .1994، األردف، عماف، كالنشر
، مةبيت الحك، د. عصمت عبدالمجيد كد.صبرم حمد خاطر، الحماية القانكنية لمممكية الفكرية ـ 11
 .2441، بغداد
حقكؽ الممكية الفكرية في قانكف دكلة اإلمارات العربية المتحدة ،دار النيضة ، ػ د. عمي سيد قاسـ 11

 .2449، العربية ،القاىرة
، بغداد، مطبعة المعارؼ، ،عقد البيع 1الكجيز في العقكد المسماة ،ج، د. غني حسكف طو ـ 12

1974. 
،مطبعة اكفسيت الكساـ 2ي شرح احكاـ عقد المقاكلة، جػ د.كماؿ قاسـ ثركت ،الكجيز ف 13

 .1976،بغداد،
حؽ المؤلؼ في القانكف ،دراسة مقارنة ،المؤسسة الجامعية ، ػ د. محمد خميؿ يكسؼ ابك بكر 14

 .2448، بيركت ػ لبناف، لمدراسات كالنشر كالتكزيع



 توازن الحقوق الناشئة صن صقد النشر

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

222 

مطبعة ، ة بمؤلفيياالمصنفات السينماتك غرافية كالحقكؽ الخاص، ػ د. محمد طو بديكم 15
 .1958اإلعتماد،

،دار النشر لمجامعات  4العقكد المسماة ،ج، شرح القانكف المدني الجديد، د.محمد كامؿ مرسي ـ 16
 .1953، المصرية ،القاىرة

 ،دكف مكاف كسنة طبع.1ػ د.مختار القاضي ،حؽ المؤلؼ،ج 17
لمقانكف ،منشكرات الحمبي النظرية العامة ، د.نبيؿ ابراىيـ سعدك  د.مصطفى الجماؿ ـ 18

 .2442الحقكقية،لبناف ،
،دار األمؿ ،بيركت  1ػ د.نعيـ مغبغب ،الممكية األدبية كالفنية كالحقكؽ المجاكرة ،ط 19

 .2444،لبناف،
،دار الثقافة  3ػ د.نكاؼ كنعاف،حؽ المؤلؼ)النماذج المعاصرة لحؽ المؤلؼ ككسائؿ حمايتو( ،ط 21

 .2444،لمنشر كالتكزيع ،عماف،األردف
 ثانيًا: البحوث 

القاضي حميد حسيف عمي البياتي ،عقد النشر في مشركع القانكف المدني العراقي الجديد ،بحث مقدـ 
 .1986، إلى المعيد القضائي ،بغداد

 ثالثا: القوانين  
  القوانين العراقيةػ  1
 1951لسنة  44القانكف المدني العراقي رقـ  أـ
 1971لسنة  3ـ ػ قانكف حماية حؽ المؤلؼ رقب
   1984لسنة  34قانكف التجارة العراقي رقـ  ج ـ
 ـ القوانين العربية  2
  1976لسنة  43القانكف المدني األردني رقـ  أـ
  1992لسنة  22ػقانكف حماية المؤلؼ األردني رقـ  ب
  1996لسنة  46ػقانكف العمؿ األردني رقـ  ج
  1999لسنة  75مبناني رقـ ػ قانكف حماية الممكية األدبية كالفنية الد 
   2442لسنة  7ػ قانكف حماية حؽ المؤلؼ كالحقكؽ المجاكرة اإلماراتي رقـ  و
 ـ القوانين األجنبية 3

 .1992لعاـ  597القانكف الفرنسي لمممكية األدبية كالفنية المعدؿ رقـ 


