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  ة:ـمقدم

ـ كما  يتضح من عنوانه ـ ليؤمن  3/4/1999/ تاريخ 75جاء قانون محاية امللكية األدبية والفنية رقم /
ذه امللكية أدبية كانت أم فنّية، سواء كان هذا العمل مكتوبًا (كاملؤلفات من  احلماية القانونية الالزمة هل

، كتب وغريها...)، أو مسموعًا (كاملوسيقى والعمل الغنائي)، أو مرئيًا (كاللوحات الفنية والرسومات)
 تالتفصيل يف هذه احلماية، وحرصه على وضع عقوبات من جراء التعديوعلى الرغم من حماولة القانون ل

القانون كمواد ونصوص يبقى قاصرًا عن رعاية هذه احلماية، بل ، إّال أن على هذه احلقوقاملختلفة 
وأحيانًا نتيجة لسوء تفسري هذه النصوص، أو فهما بطريقة مغايرة لتلك اليت شاءها املشرتع يؤدي ذلك 

أكثر  ئل حل هلا بطريقةإىل حدوث إشكاليات عمالنية يف التطبيق كان من املمكن جتنبها، أو إجياد وسا
  سرعة وفعالية.

من هذا املنطلق جند أن القالب الذي سيحتوي أو سيحيط بالتعاقد على هذه األعمال األدبية والفنية 
يبقى هو األساس، عنيت بذلك العقد موضوع استغالل احلقوق املادية أو التصرف ا للعمل األديب أو 

  الفين.
املالك هلذه احلقوق (املؤّلف) وبني املستغل هلا (الناشر) هي يف تطبيق  إذ غالبًا ما جند أن املشكلة بني

فيه  يكونالعقد أو تفسري بنوده، أو يف التوسع يف استخدامه، أو حىت حول احلقوق واملكان الذي 
  استغالهلا.

، ه لنفسهعند ابتكاره للعمل واالحتفاظ بوال بد لنا من االقرار بأن صاحب العمل (مؤلفاً كان أم رساماً) 
غالبًا ال  نهأوعند عدم اخبار اآلخرين عن العمل، أو عند عدم الرغبة يف نشره وإشهاره للجمهور، فإ

  .الشخصي تواجهه مشاكل، إذ يبقى العمل يف إيطار العمل اخلاص
وغالبًا ما تظهر املشاكل ـ إن برزت ـ عند التعاقد على هذا العمل، أو لنقل عند الرغبة يف نشره سواء 

  .سطة ناشر معني أو عرب التوزيع بواسطة شركة توزيعبوا
لينظم العالقة بني املؤلف واجلهة ليحمي املؤلف من خالل النصوص املختلفة و وكما أن القانون جاء 

فإن لعقد استغالل احلقوق املادية الدور العملي البارز يف الراغبة يف التعاقد على العمل األديب والفين، 
  أطر) هذه العالقة.تأطري (أي وضعها يف 

من خالل هذه الورقة ال نريد تعلم فن صياغة العقود، كما أننا ال نريد دراسة العقود من الوجهة القانونية 
وسنتطرق إىل  البحته. وإمنا سنلقي الضوء على ماهية العقد، واملرحلة اليت تسبق نشوءه وأهم معاملها، 
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مث ، العقد اإضافة إىل أهم بنود هذ مل األديب والفين،عقد استغالل احلقوق املادية أو التصرف ا للع
، ومن مث سنعرج / من قانون محاية امللكية األدبية والفنية19 / و18/ و/17/ وادلنفصل يف شرح امل

على بعض البنود النموذجية اليت تساعدنا يف جتنب النزاعات أو السرعة يف حّلها، وأخريًا الطرق العملّية 
  لتقييم العقود.

  
  وًال ـ العقد ومفهومه:أ

فأنت بذلك تدخل يف عقود  ,عندما نشرتي اجلريدة اليومية، وعندما تذهب إىل عملك بسيارة األجرة
فليس مهمًا أن يكون العقد مكتوباً، أو أن يكون هناك قول صريح أننا أمام عقد  وتنفذها وتنتهي منها.

  مطلوبة.(كسيارة األجرة)، فالصيغة الشكلية للعقود ليست دائماً 
  وبذلك فكلما اجتهت إرادة شخصني أو أكثر للقيام بعمل ما حول موضوع معني فإننا نكون أمام عقد.

  ".اتفاق ينشيء إلتزامات يقّرها القانون أو يكفل تنفيذهابأنه: " العقد يفوميكن تعر 
  

  ثانياً ـ مرحلة ما قبل التعاقد:
 فيها كل ف مبرحل ما قبل التعاقد أو مرحلة التفاوض، يعرب العقد مبرحلة تعر  قبل إبرام العقد مير طرفاغالباً 

طرف عّما يدور يف نفسه حول شروط العقد، فيطرح األول عرضه، ويرد اآلخر باملوافقة أو بعرض مغاير، 
سخة الواحدة نفمثًال يطرح الناشر على املؤلف عرضًا معّينًا حول العمل األديب كعدد النسخ وسعر ال

 ,وإعالن يصاحب طباعة املؤلف ,لكل نسخة، فيقابله املؤلف بطلب نوعية ورق معّينةوالنسبة املئوية 
كل ذلك يف سبيل التوصل إىل توقيع اتفاق ائي حيدد كافة األمور املنوي التعاقد   ,أماكن النشرحتديد و 

، وإن كان لكل وإن كان العقد شريعة املتعاقدين، أي أنه قائمًا على حرية التعاقد وحرية اإلرادة .عليها
ن من شروط ه، إّال أن للتفاوض مبدأ وفن حيسّ إليطرف أن يطرح ما يريد وما يراه مناسبًا بالنسبة 

وقول كل  ,يف حسن النّية (فقرة أ)، وأما الفن فهو حرب النماذج (فقرة ب)فيمكن أما املبدأ  :تفاوضامل
  ما عندنا أثناء التفاوض (فقرةج).

  التعامل: أ ـ مبدأ حسن النية وأمانة
من القواعد املستقرة يف الدول اليت تطبق التقنني املدين ومنها لبنان أن الغش يفسد كل ما يقوم عليه، 

  م مرحلة املفاوضات من الطرفني بــ:ستتمن  أن وبالتايل فال بد
  ـ عدم الغش أو خداع املتعاقد اآلخر. 1  
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  تقدمي املعلومات الضرورية للطرف اآلخر.ـ  2  
  لنقول؛ ونفصل بذلك

  ـ عدم الغش أو خداع املتعاقد اآلخر: 1
إن العقد املبين على الغش ميكن إبطاله، إال أنه ال بد من إثبات الغش وأنه كان السبب الرئيسي أو 

يف العقد (ناشرًا كان أم مؤلفاً)،  الغش من قبل أي من طر  يصدرن أن ميك. و الدافع للدخول يف التعاقد
  مبتكر، أو أنه سبق له أن تعاقد على العمل نفسه مع ناشر آخر.كأن يكون العمل األديب غري 

  
  ـ تقدمي املعلومات الضرورية للطرف اآلخر: 2

علومات أساسية عن العمل موضوع التعاقد ميكن أن يعترب من قبيل الغش املفضي إىل ملاملؤلف إن إخفاء 
ملا   األخري لو علمهاو  األديب, لعلومات م صاحب العمملالناشر  كذلك األمر إذا أخفىإبطال العقد،  

  كان أقدم على التعاقد.
  

بذلك جند أن حسن النّية واألمانة يف التعامل يف املرحلة السابقة للتعاقد هي من األسس اليت إن انعدمت 
  ألمكن الفريق املتضرر منها بشكل كبري أن يطلب إبطال العقد.

  
  ب ـ حرب النماذج:

از منوذج عقد طالبًا من صاحب العمل األديب والفين (فنانًا كان أم مؤلفاً) غالبًا ما يبادر الناشر إىل إبر 
التوقيع على هذا النموذج يف سبيل التعاقد معه، متذرعًا بأن كافة الذين تعامل معهم من األدباء والفنانني 

  هذا العقد دون تعديل. ون علىيوقع
احدًا دون تعديل عليه، فذلك يسهل عليه مما ال شك فيه أنه من األسهل للناشر أن يعتمد منوذجًا و 

الكثري من الوقت بعدم دخوله يف التفاوض وتقدمي العروضات  وفرالعملّيات احلسابية من جهة، وي
  والعروضات املقابلة.

. إّال أن مصلحة صاحب العمل األديب والفين تكمن يف عقد يتالءم مع طبيعة عمله املنوي التعاقد عليه
إىل جتهيز عقد خاص بكل عمل  األديب أو الفين إنه من اجليد أن يبادر صاحب العملف إنطالقاً مما تقدم
يعتمد منوذجًا واحداً لكل أعماله، خاصة إذا ما علمنا أن أعمال املؤلف نفسه ال تتوازى جديد، وأن ال 

، أو أن يكون من حيث األمهية واإلبداع، فرمبا يكون العمل األول أكثر إبداعًا من العمل الثاين والثالث
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ل ومتوقع له أن يكون أكثر مبيعاً، كل ذلك يفرض علينا من حيث العمل األخري أمجل مما سبقه من أعما
  جديدة. املنطق عقداً جديداً بشروطٍ 

مبقابل النموذج املطروح من الناشر، جند من اجليد أن يكون هناك عقد مقابل من صاحب لذلك فإنه 
 قبليف النهاية و  ، وبالتايل(منوذج مقابل منوذج) ا يعرف حبرب النماذج، وهذا ماألديب أو الفين العمل

  ف والناشر) على السواء.سيتم التوصل إىل عقد حيفظ حق كلى الطرفني (صاحب املؤل توقيع العقد 
  

  قل كل ما عندك:ج ـ 
ب اخلجل، إىل فرتة الحقة للتعاقد، إما بسبمن مالحظات ن بعض ما لديهم و من املتعاقدين يرجؤ  كثريُ 
 األمور ضحتتحبجة أن األمر من املسائل العملية وس، أو التنفيذألم يريدون أن يصلوا إىل مرحلة  وإما

مل مالحظات توبالتايل فإن الوضع ال حي ألنه حصل الكثري من التعديالتمع بدء طباعة الكتاب، أو 
  ، أو ألنه يريد أن يرى عمله النور، وما إىل ذلك من أسباب.جديدة

قبل توقيع العقد يؤدي غالباً  ئهاض النظر عن السبب الدافع إىل عدم إبداء املالحظات، فإن عدم إبداغب
إىل مشاكل أثناء تنفيذ العقد، من هنا احرص دائمًا على إبداء كل ما لديك من املالحظات، وارفض 

ن الصعب أن تصل إىل ارجائها إىل ما بعد التوقيع، فبمجرد التوقيع على العقد أنت ملزم مبا فيه، وم
  جديد دون تنازالت من طرفك. تعديلٍ 

  
  ثالثاً ـ أركان عقود استغالل الحقوق المادية أو التصرف بها للعمل األدبي والفني:

جيب أن كغريها من العقود هي  إن عقود استغالل احلقوق املادية أو التصرف ا للعمل األديب والفين 
الرضى واملوضوع والسبب، إال أن قانون محاية امللكية األدبية والفنية  األركان املوضوعية جلهةتتوفر فيها 

ف)، فقد محاية لصاحب العمل (للمؤل  ركنًا شكلياً / منه 17فرض يف املادة / 1999/ لعام 75رقم /
احلقوق املادية أو التصرف ا أيًا كان موضوعها جيب أن  عقود استغاللإن / على: "17نصت املادة /

، وأن تكون الحقوق موضوع العقدحتت طائلة البطالن بني املتعاقدين، وأن تذكر بالتفصيل  تنظم خطياً 
عن  مشاركة المؤلف بنسبة مئوية من اإليراداتوأن تنص إلزاميًا على  محددة في الزمان والمكان

رتة حكمًا أا معقودة لف مهلة محددة تعتبرتلك العقود  لم تتضمنعمليات اإلستغالل والبيع، إذا 
  ".من تاريخ توقيع العقدفقط اعتباراً  عشر سنوات

  لعقد استغالل احلقوق املادية أو التصرف ا. واألركان املوضوعية ,بذلك سنتطرق إىل األركان الشكلية
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  أ ـ األركان الشكلية:

يع الذي / أعاله تنظيم عقود استغالل احلقوق املالية بالصيغة اخلطّية، إضافة إىل التوق17تفرض املادة /
ليس من األركان ولكننا سنتطرق لذكره مع  اً شكلي اً يؤدي إىل إثبات حصول التعاقد، بيد أن هناك أمر 

  األركان الشكلية وهو تبادل النسخ.
  
  ـ أن يكون العقد مكتوباً (الصيغة اخلطية للعقد): 1

تبادل املستندات حفاظًا على حقوق املؤلفني، ومنعًا من أي إلتباس قد ينجم عن فرتة التفاوض أو 
امللكية األدبية والفنّية أن يكون عقد استغالل احلقوق املادية أو التصرف  املختلفة، فقد فرض قانون محاية

". وهذا األمر أي الصيغة اخلطية من األمور تحت طائلة البطالن بين المتعاقدينبالصيغة اخلطية "ا 
، وهي بذلك تشذ عن هاخلاصة بو  ة أو التصرف ااملتعلقة بصحة عقد استغالل احلقوق املادي الشكلية

  القواعد العامة يف إثبات العقود املدنية منها والتجارية.
املتعاقدين فقط، وال ميكن لغريمها أن يتذرع به، فعلى فرض أن بطلب من يكون علمًا أن هذا البطالن 

ني صاحب العمل والناشر، وبالتايل ب اً خطي اً قام شخص بتقليد العمل األديب أو الفين متذرعاً بأن ال عقد
فال تقليد أو تزييف ألن العمل مل ينشر بعد، يكفي هنا أن يقر كل من الناشر واملؤلف بوجود عقد 

  استغالل حقوق مادية أو تصرف ا حىت يقوم العقد.
اشر العمل وقد تطرح مسألة االتفاق الشفهي بني الناشر واملؤلف دون توقيع العقد، مع تسليم املؤّلف للن

  األديب، فهل يغين ذلك عن العقد املكتوب؟
إىل الناشر دون توقيع عقد خطي ال يويل األخري احلق يف  وطةاستقر الرأي على أن تسليم املؤلف خمط

 نشره.

عندها أي من الفريقني (ناشرًا كان أم مؤلفاً) ببطالن العقد النتفاء الصيغة اخلطية، ف وبذلك فإن طلب
طلبه هذا، وبذلك فال ميكننا أن نضمن عقد استغالل احلقوق املادية أو التصرف ا دون  يف الطالب قرّ يُ 

  وجود اتفاق خطي بني الطرفني.
  التعاقد بالمراسلة: �

إن القانون قد أتاح إجراء التعاقد باملراسلة حبيث يعترب العقد قد نشأ يف الوقت ويف املكان 
). من قانون املوجبات والعقود 184املادة ض (اللذين صدر فيهما القبول ممن وجه إليه العر 
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وجيب أن تكون الرسالة موقعة من مرسلها كي تكون هلا قيمة السند العادي وتشكل بالتايل 
). ويسري احلكم من قانون أصول احملاكمات املدنية 1فقرة  158املادة كامًال (  دليًال خطياً 

.م.م). ويكفي أن تكون الرسالة أ 2فقرة  158وفقًا لشروطها (م: أيضًا على الربقيات
موقعة من املؤلف ولو مل تقرتن بتوقيع الناشر، كي توفر لعقد استغالل احلقوق املادية أو 

لكن باملقابل إن الرسالة املوجهة من  قانوناً. ةالتصرف ا (أي عقد النشر) الصيغة املشرتط
فيها الشروط  ةلنشر وحمددالناشر إىل املؤلف، وإن كانت موقعة من الناشر وتتضمن عرضًا ل

 ا ال تعترب عقدًا مكتوبًا ما مل تُ وعنوان املؤللحق مبوافقة خطية موقعة ف والنسبة املئوية، فإ
  من املؤلف تؤكد على املوافقة على العرض.

 التعاقد بواسطة االنترنت: �

وين ـ على غرار مل يقنن املشرتع اللبناين التعامل بواسطة االنرتنت أو ما يعرف بالتعاقد االلكرت 
بعض الدول العربية مثل إمارة ديب ـ على الرغم من وجود مشروع القانون يف أدراج الس 

  النيايب.
وبالتايل فال ميكننا االعتداد باملراسالت االلكرتونية الثبات االجياب والقبول، خاصة جلهة 

  الفنية.الشرط الكتايب للعقد املفروض مبوجب قانون محاية امللكية األدبية و 
  ـ التوقيع على العقد: 2

من قبيل الشروط  إن التوقيع على عقد استغالل احلقوق املادية أو التصرف ا للعمل األديب أو الفين هو
 سابقاً خاصة وأننا قد بينا فال يتصور إثبات عقد دون توقيع املؤلف عليه، العقد،  الثباتالشكلية للعقد 

املؤلف األديب أو  قبيل عرض النشر وال يعتد به بوجه صاحب حق بأن توقيع الناشر على العقد هو من
  .الفين

وهناك أمهية أخرى للتوقيع على العقد جلهة حتديد املدة اليت تسري على العقد عند عدم ذكرها من قبل 
إذا لم تتضمن / على أنه: "75/ رقم / من القانون17، فقد نصت الفقرة األخرية من املادة /الفرقاء

ود مهلة محددة تعتبر حكمًا أنها معقودة لفترة عشر سنوات فقط اعتبارًا من تاريخ توقيع تلك العق
عشر سنوات من تاريخ املدة حمددة بتعترب عندها  ,فعند عدم ذكر املدة بشكل واضح وبالتايل ،"العقد

  التوقيع.
 القوة الثبوتية للتوقيع اخلاص: �
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الكاتب وجود ع اخلاص، الذي حيدث دون مدى القوة الثبوتية للتوقيعن البعض  تساءلقد ي
  العدل أو دون وجود توقيع الشهود على العقد.

التوقيع أمام مرجع  رمسي كالكاتب  وجوبمل ينص قانون محاية امللكية األدبية والفنّية على 
جيعل العقد قائمًا كما العدل أو أي جهة أخرى، وبالتايل فإن التوقيع اخلاص بني املتعاقدين 

  أمام الكاتب العدل، أو التوقيع حبضور الشهود. لو انعقد
  ـ تبادل الوثائق أو النسخ (ليس من الشروط الشكلية): 3

أي إن كان تبادل نسخ العقد بني طرفيه ليس من الشروط املفروضة قانوناً، إال أنه أمر طبيعي لدى توقيع 
عقود استغالل احلقوق املادية أو  لكذ مبا يف ،دو عقال كلوغالبًا ما جند ذكر هلذا األمر يف اية   .عقد

ا، حيث ترد عبارة: "حرر هذا العقد على نسختني بيد كل فريق نسخة للعمل مبا جاء فيها"  التصرف
  أو عبارة "حرر هذا العقد على نسخة واحدة أخذ الفرقاء نسخاً طبق األصل عنها".

لى معرفة حقوقه وواجباته باجتاه الفريق علمًا أن تبادل النسخ من الناحية العملية يساعد طريف العقد ع
  اآلخر.

  
  ب ـ األهمية العملية للعقد المكتوب:

بعد أن أوردنا األمهية القانونية ـ كشرط شكلي لصحة العقد ـ لعقود استغالل احلقوق املادية أو التصرف 
غالل احلقوق املادية أو العملية للعقود املكتوبة، ومنها عقود است فوائديبقى أن نشري إىل ال ـ ا املكتوبة

  التصرف ا للعمل األديب أوالفين.
  ـ إثبات العقد وبنوده: 1

إن الكتابة حبد ذاا تسهل على الفرقاء إثبات العقد املوثق (املكتوب)، فبدًال من االعتماد على الذاكرة 
د إىل العقد املكتوب والرجوع إىل املراسالت تارة، وإىل الشهود أو بدء البيّنة تارة أخرى، يكفي أن نعو 

لنا إثبات ما مت االتفاق عليه، وبالتايل يسهل علينا حتديد واجبات ومسؤوليات وحقوق كل  سىنحىت يت
  طرف من أطراف العقد.

  ـ التحذير: 2
ل يساهم يف إن كتابة عقود استغالل احلقوق املادية أو التصرف ا للعمل األديب أو الفين بشكل مفصّ 

ا، فعلى سبيل املثال، حتديد مدة العقد بشكل  انن مشاكل مستقبلية قد يقعطريف العقد م جتنيب
حتديد النسبة املئوية كذلك   واضح يعفينا من العودة للقانون لألخذ باملدة احملددة من قبله (عشر سنوات).
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حد بشكل مسبق يعفينا من اللجوء إىل القضاء ألخذ بدل املثل، والذي قد يكون أحيانًا جمحفًا حبق أ
  طريف العقد.

  
  ـ التوجيه ملا نريده:3

 ا على العمل األديب أو الفّين يسه ل على فريقي إن كتابة عقود استغالل احلقوق املادية أو التصرف
بشكل مبسط ومسبق، وبالتايل فإا متنع االلتباس أو سوء الفهم، وتؤدي إىل  يدونالعقد التوجه ملا ير 

  اآلخر. الفريقيتوقعه من منح كل فريق بشكل واضح ما كان 
  

  األركان الموضوعية لعقود استغالل الحقوق المادية أو التصرف بها:ج ـ 
إن عقود استغالل احلقوق املادية أو التصرف ا كغريها من العقود ال بد هلا من اإلجياب والقبول 

ال بد هلا من سبب مشروع  (الرتاضي)، وال بد من موضوع مشروع (العمل األديب أو الفّين)، وأخرياً 
  (املال)، وذا فإننا سنفصل هذه األركان املوضوعية واليت قد تؤدي إىل بطالن العقد عند عدم توفرها.

  ـ الرتاضي (اإلجياب والقبول):1
فالبد من إجياب (أي عرض) يصدر عن أحد أطراف العقد، ناشرًا كان أم مؤلفاً، يعرض فيه للعمل 

ما هي مدته الزمنية، واملردود املايل أي مقدار النسبة املئوية، وما إىل ذلك من األديب موضوع العقد، و 
  من الدخول يف العقد أم ال. ماموقفه فانالطر  أمور م الطرف اآلخر، واليت على أساسها حيدد

وهذا القبول قد يأيت منسجمًا مع  .يقابل من الطرف اآلخر بالقبولكما وأن هذا اإلجياب (العرض) سُ 
مبنياً يكون  نوكما أوضحنا سابقاً فال ميكن هلذا اإلجياب والقبول أ .رض، أو قد خيالفه يف بعض بنودهالع

تؤدي إىل  اليتخاليًا من العيوب اليت تفسده و غرر، وجيب أن يكون الرضى  أوعلى غش أو خداع 
  بطالن العقد.

  كما وأن هذا الرتاضي البد أن يكون مكتوباً كما سبق بيانه أعاله.
  موضوع العقد:ـ  2

جاء املشرتع  وقد .عقود استغالل احلقوق املادية أو التصرف ا هو العمل األديب أو الفّين يف وضوع إن امل
لريعى هذا املوضوع، وحيدد وسائل خمتلفة حلمايته، ملا يشكل من أمهّية للمؤلف ـ وهو مبطلق األحوال 

إضافة إىل كون املوضوع مشروعاً، أن يكون حمدداً املشرتع  فأوجب األضعف بالعقد أمام الناشر ـ الطرف
  ومنجزاً، وأن يكون التفرغ حمصوراً باحلق املذكور.
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 مشروعية الموضوع: �

العامة  لآلدابموضوع مناٍف فال ميكن التعاقد على ال بد أن يكون العمل األديب مشروعاً، 
التجديف حبق  تتضمنأدبية  كن التعاقد على أعمالمياليت يعاقب عليها القانون، كما أنه ال 

الحق الفاعل املؤلف يأو حتقري الشعائر الدينية أو احلث على االزدراء ا، ف اهللا ـ عّز وجل ـ
 474و  473: املوادأمام القضاء املختص وتنزل به العقوبة املقررة يف القانون اجلزائي (أي 

ح بني الشهر والثالث سنوات)، احلبس مدة ترتاو نصت على  اليت من قانون العقوبات اللبناين
 كونةصادرة الكتب أو املصنفات اليت مت فيها نشر تلك اآلراء املمبويقضي يف الوقت نفسه 

نشرها. وحيق  ةف من إعاد، ومينع املؤلّ قانون العقوبات اللبناين) 98: املادةلألفعال اجلرمية (
أن تطلب من املؤلف والناشر للشخص املتضرر أو املؤسسة الدينية املتضررة من تلك األفعال 

  التعويض.
  
 أن يكون الموضوع محدداً ومنجزاً: �

إن التفرغ الشامل : "على 1999/ لعام 75من القانون // 18ط املشرتع يف املادة /رت شإ
وبالتايل فإن التعاقد على أمر مستقبلي  ."مستقبلية هو باطل (مصنفات) واملسبق عن أعمال

يع مؤلفات الكاتب، أو األعمال األدبية اليت ينتجها هو باطل، كأن ينص العقد على مج
، كل هذه الشروط تعترب باطلة يف العقد خالل اخلمس سنوات الالحقة للتوقيع على العقد

ومربر ذلك أن املؤلف ـ خاصة إذا كان يف  .أو الفّين  وال تسري على صاحب العمل األديب
، وبعد فرتة يتضح له إىل توقيع هكذا عقود بداية عمله الفين أو األديب ـ قد جيد نفسه مضطراً 

هلكذا شرط إمنا كان لعدم درايته ألمهية ما يتعاقد  ءهأنه وقع يف الغنب أو الغرر، وأن ارتضا
فجاء النص التشريعي ليزيل هذا االجحاف الذي قد يقع فيه املؤلف، وليحرره من  عليه.

  ت به.إلتزاماته السابقة اليت أضرّ 
  
 لرسامين:استثناء بالنسبة ل �
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 امني من دائرة التعاقد املستقبلي، وبالتايل فلم يطبق استقر االجتهاد الفرنسي على إخراج الرس
عليهم املنع جلهة التعاقد املستقبلي، فأجاز بيوعات املصنفات الفنية املستقبلية، ال سيما يف 

 رعاية اآلداب والعلوم  امني وجتار اللوحات الفنية ـ واليت تسمى بعقودالعقود املربمة بني الرس
 18للمادة من القانون الفرنسي (املقابلة  1ـ131أا ليست معنية باملادة اعترب والفنون ـ و 

ي هو صحيح من القانون اللبناين). وقد قضى بأن تفرغ الفنان (الرّسام) عن منتوجه املستقبل
  رباح.لفرتة معينة، ويتضمن مدفوعات شهرية ونسبة من األ اً عندما يكون حمدد

  
 تفصيل حقوق الموضوع: �

وبالتايل فال بد من  ."ن تذكر بالتفصيل الحقوق موضوع العقدأ/ على: "17نصت املادة /
حتديد نطاق استغالل هذه احلقوق، وذلك لتمكني املؤّلف من إجراء عقود استغالل أخرى 

  ول.بالعقد األول، ودون أن ميس حبقوق الناشر األ ةعلى املصنف نفسه ال تكون مشمول
وعلى ذلك جيوز ملؤلف عمل أديب أن يتفرغ لناشر عن حقوق طبعة فخمة فقط، ولناشر 

. كما أنه ميكن لرّسام للكتب أن يتفرغ لناشر للمولف نفسه آخر عن حقوق طبعة شعبية
أول عن احلق يف نشر رسومه يف طبعة خمصصة لألطفال، ولناشر آخر يف طبعة خمصصة 

  للراشدين.
  على وسائل موجودة اآلن ال يشمل وسائل نشر قد تظهر يف املستقبل.كما أن التعاقد 

ف عن حق ما من إن تفرغ المؤلّ / نصت على: "19وهنا جتدر اإلشارة إىل أن املادة /
اجلارية على حقوقه يجب دائمًا أن يكون محصورًا في ذلك الحق فقط وتفّسر العقود 

ميكن التوسع يف تفسري العقود اجلارية على وبالتايل فإنه ال  ."تفسيرًا ضيقاً حقوق املؤلف 
 :احلقوق، وال بد يف كل مرة من التضييق يف التفسري، مما يؤدي إىل محاية املؤلف بشكل أكرب

استغالل  نسم فإ 3x 4ستغالل رسوماته بقياس اتفرغ عن حقوق  فمثال لو أن رساماً 
فعل التقليد املعاقب عليه  الرسوم من قبل الناشر حبجم خمالف هلذا القياس يعترب من قبيل

  قانوناً.
  

 الزمان والمكان:في  اً أن يكون الموضوع محدد �

وأن تكون محددة / منه الفقرة الثالثة: "17ورد يف قانون محاية امللكية األدبية والفنية املادة /
وبذلك جند أنه ال بد من تعيني املكان بشكل واضح سواء بلد معني  "الزمان والمكاني ف
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أو "العامل كله" أو  معينة، إال أن ذلك ال مينع من ذكر عبارة "مجيع أحناء العامل" أو منطقة
، إذ إن هذه العبارة تتفق مع مفهوم العوملة، "مجيع البلدان اليت يزاول الناشر فيها نشاطه"

، ولكن ال بد من التأكيد على أن التفرغ العاملي ال يعين التفرغ الشامل للعمل موضوع العقد
  .ى ذلك مربوطاً بتحديد وسائل حقوق االستغاللإذ يبق

عقود استغالل احلقوق املادية أو الزمنية ل، فقد أوجب املشرتع أن حتدد املدة أما لجهة الزمان
للعمل األديب أو الفين، وبالتايل فال ميكن التعاقد على عمل ملدى احلياة، كما التصرف ا 

ـ أي عند إغفال حتديد املدة من  احلالة األخري ويف .وأنه ال ميكن أن يكون غري حمدد املدة
  ).17(م: .عشر سنواتب تكون حمددة عندئذ أن املدة إعتربإن القانون ف قبل املتعاقدين ـ

  
  :(البدل النقدي) ـ السبب 3

 .الذي حيصل عليه املؤّلف إن السبب يف عقود استغالل احلقوق املادية أو التصرف ا هو البدل النقدي
/ من قانون محاية امللكية األدبية والفنية أن ينص العقد على بدل نسيب فقد 17وجبت املادة /هذا وقد أ
 ف بنسبة مئوية من اإليرادات عن عملياتوأن تنص إلزاميًا على مشاركة المؤل : "جاء فيها

 ربعفواضح من خالل هذا النص أن املشرتع هدف إىل محاية املؤّلف وحفظ حقوقه  ."اإلستغالل والبيع
ة املفروضة له يف عقود االستغالل، وبذلك فإنه يرفع عنه االجحاف الذي قد يلحق به من النسبة املئوي

  .ةجراء إبرام عقود لقاء مبلغ زهيد مبقابل أرباح الناشر الوفري 
وبالتايل فيمكن  .إال أن هذا الشرط جلهة النسبية يف البدل النقدي ال يرتتب عليه إال البطالن النسيب

 ف أن يؤيد هذا الفعل مما يؤدي إىل زوال البطالن.للمؤل  
عقود استغالل احلقوق املادية أو التصرف ا على املؤلف األديب أو الفين ال بد فيها  ناونلخص لنقول 

  من: 
 أن تكون مكتوبة، حتت طائلة البطالن بني املتعاقدين. �

 أن تذكر بالتفصيل احلقوق موضوع العقد. �

 طيه، وال مانع من ذكر كل العامل.حتديد املكان الذي تغ �

 أن تكون حمددة الزمان، وإال كانت لعشر سنوات. �

 ف منها نسبة مئوية.أن يكون للمؤلّ  �

 أن تفسر العقود بشكل ضيق. �

  بطالن التفرغ احلاصل على عمل مستقبلي (باستثناء الرسامني). �



 )13/16(

  ـ تصميم عقد استغالل الحقوق المادية: رابعاً 
 ام وعقود استغالل احلقوق املادية أو التصرف ا على املؤلف األديب أو الفينإن تصميم العقود بشكل ع

يسهل فهم العقد من جهة، كما وأنه يساعد على حفظ احلقوق، وبذلك فكلما متتع  بشكل خاص
  ، كلما حققنا الفهم السليم للعقود.وحالعقد بالدقة والبساطة والوض

عقود أو التفصيل يف البنود، إّال أننا سنسعى إىل توضيح لايف هذه الفقرة لن نتطرق إىل أسلوب صياغة 
التصميم النموذجي لعقود استغالل احلقوق املادية أو التصرف ا على املؤلف األديب أو الفين، ودور كل 
قسم من أقسام العقد، إضافة إىل بعض البنود (النموذجية) اليت تساهم يف التقليل من النزاعات أو 

  السرعة يف حّلها.
  أ ـ عنوان العقد:

غالبًا ما يساهم العنوان يف حتديد مضمون العقد وإن كان للقاضي أن يعيد تسمية العقد وفقًا ملضمونه، 
فمن املفضل بأن ال  .إالّ أن حتديد العنوان بشكل واضح من قبل الفرقاء يسهل عليهم حتديد نوعية العقد

عقد استغالل  قراا بشيء، وإمنا األمثل بأن يذكر "يكتفي الفرقاء بذكر كلمة "اتفاقية" أو "عقد" دون ا
عقد التصرف باحلقوق املادية  للحقوق املادية للمصنف بعنوان..........."، أو أن يكون العنوان "

  للعمل الفّين................".
  وبذلك جند أن حتديد العنوان بشكل يتطابق مع مضمون العقد مينع اإلام عن الفرقاء.

  يخ العقد:ب ـ تار 
مما جيعل من الصعب حتديد تاريخ  حتريرها، أو تاريخ التوقيع عليها،كثريًا ما تأتينا عقود دون ذكر تاريخ 

  .، أو تاريخ انتهاء مفاعيلهأو حىت مدة العقد ،سرياا
ـ إذا حدد الفريقان مدة العقد خبمس سنوات من تاريخ التوقيع، ومل يذكر هذا التاريخ  :فعلى سبيل املثال
، وبالتايل تاريخ انتهائها فيصعب معه حتديد تاريخ بدء اخلمس سنوات ،ـ أو السهو عن طريق اخلطأ

إصدار الكتاب أو العمل الفين العتبارات اقتصادية تتعلق  عنخاصة يف األحوال اليت يتأخر فيها الناشر 
  به.

ـ عند عدم ذكر املدة ـ نّا أعاله، فرض ملتعلق بامللكية األدبية والفنية، وكما بي/ ا75كما وأن القانون رقم /
  مدة عشر سنوات من تاريخ توقيع العقد.

بدء السريان واالنتهاء من األثر الكبري الذي يساهم يف حتديد  من هنا فإن ذكر تاريخ التوقيع يف العقود له
  ومدته أحياناً.
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  ج ـ أطراف العقد:
املادية أو التصرف ا على املؤلف األديب أو  عقود استغالل احلقوقيف و أطراف العقد هم املتعاقدين، 

  الفين مها املؤّلف (صاحب احلق)، والناشر (مستغل احلق).
ال مشكلة يف حتديد املؤّلف، كونه شخص طبيعي يسهل معه حتديد هويّته، ورقم سجله، وعنوان إقامته، 

دار أو  املمكن أن يكون شركة نفم  .إال أن املشكلة تكون مع حتديد الناشر، كونه غالباً شخصًا معنوياً 
و هذه األمور تطرح إشكالية حتديد الشكل القانوين للناشر، ومن له حق التوقيع عن  .نشر أو مؤسسة

  .كشخص معنوي  هذا الناشر
 لنا الشكل القانوين للناشر، مع الناشر أن نبادر إىل طلب إذاعة جتارية تبني عند التعاقد  لذلك فمن املفيد

  .عنها صاحب احلق يف التوقيعومن هو الشخص 
  د ـ متهيد العقد:

من خالهلا غاية العقد، والعمل اجلاري عليه يف مستهل كل عقد ال بد من متهيد أو مقدمة توضح 
االستغالل، والبدل املتوقع. إن املقدمة السهلة والبسيطة تساهم يف سد الثغرات اليت قد تواجهنا يف بنود 

قدمة اليت يفهم منها اإلرادة إىل املي من بنود العقد عندها ميكن العودة عند االختالف على أإذ  .العقد
  اليت رعت الفرقاء أثناء التعاقد. روحيةأو ال
  بنود العقد:هـ ـ 

أعاله، إال أننا سنبادر هنا إىل سرد أهم  الثالثةهم مواد العقد بشكل مسهب يف الفقرة أقمنا بتفصيل 
ستغالل احلقوق املادية أو التصرف ا على املؤلف األديب أو الفين، عقود االبنود اليت جيب أن تتضمنها 

  ملا يف ذلك من حفظ للحقوق، لذلك فال بد من أن تتضمن هذه البنود األمور التالية:
اخلاصة اانية من خالل طبع وتوزيع العمل األديب أو الفين، وعدد النسخ  :موجبات الناشر �

 .العمل األديب أو الفين يف األسواقباملؤلف ، وضمان استمرارية وجود 
 .تأمني العمل األديب أو الفين بشكل واضح وائي؛ عدم بيع العمل لناشر آخر :موجبات املؤلف �
 حتديد املدة الزمنية بشكل واضح. �

 أن تذكر بالتفصيل احلقوق موضوع العقد. �

 حتديد املكان الذي تغطيه هذه االتفاقية. �

 الستغالل بشكل نسبة مئوية من الريع.ة ايحتديد البدل الناجم عن عمل �

 

  و ـ بعض البنود النموذجية (البنود اخلاصة):
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من املفيد أن حتتوي عقود استغالل احلقوق املادية أو التصرف ا على املؤلف األديب أو الفين إضافة إىل 
النزاعات بني  نشوء تقليل نسبةهم يف االبنود األساسية بعض البنود النموذجية، أو البنود اخلاصة، اليت تس

ومن هذه  ، فمن املمكن أن نضع بعضها ونستغين عن البعض اآلخرإلزاميةعلماً أن هذه البنود  .الفريقني
  البنود:
 ذكر القانون الواجب التطبيق. �

 ذكر بند حتكيمي يف حال اخلالف. �

 .مشول العقد لكل االتفاقات واملفاوضات السابقة املتعلقة فقط بالعمل موضوع التعاقد �
 حظر التنازل عن احلق إىل الغري. �

 كيفية االخطار والتبليغ بني الفريقني. �

 وسائل ااء العقد بشكل حيب. �

  بنود التعويضات االتفاقية عند االخالل باملوجبات من قبل أحد الفريقني. �
  ـ خامتة العقد: ز

، وأنه مت تبادل النسخ بني غالبًا ما تأيت اخلامتة لتذكر مكان إبرام العقد، وتاريخ التوقيع، وعدد النسخ
بيد  نسختينعلى  30/4/2007بتاريخ  بيروتطريف العقد، كأن يذكر "حررت هذه االتفاقية يف 

هما فيوبذلك فهي تساهم يف معرفة املكان والزمان الذين جرى للعمل مبا جاء فيها."،  كل فريق نسخة
  توقيع االتفاقية.

  ـ توقيع العقد: ح
وقيع العقد ملا له من أثر كبري يف اإلثبات، ومن األفضل أن يكون التوقيع حبضور ت جيب أن ال ننسى دائماً 
  شهود من قبل الطرفني.

  
  تقييم العقد بشكل عام:خامساً ـ 

يبقى أن نشري بعد هذا التفصيل عن عقود استغالل احلقوق املادية أو التصرف ا على املؤلف األديب أو 
، وال نتحدث هنا عن مدى ال تقييم العقد قبل التوقيع النهائيأن مسألة الفعالية تفرض إعمالفين، 

وبذلك فلدى  .ث عن فعالية العقد حبد ذاتهداملنفعة واإلجيابيات املادية من الدخول يف العقد، وإمنا نتح
  بادر إىل التأكد من األمور التالية: ,تقييمك للعقد، أي قبل توقيعه

  
  شمولية العقد:أ ـ 
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كافة األمور واجلوانب اليت أريدها منه، حبيث أنه يغطي كافة البنود اليت سبق   أي هل أن العقد يغطي
  كل فريق، والثمن، واملدة، وغريها من األمور.حتديد ملوجبات  من  .وذكرناها

فلدى قراءتك للعقد بادر إىل ختيل األدوار،  .لإن أفضل طريقة ملعرفة مشولية العقد أن تبادر إىل التخيّ 
تايل "ماذا لو؟"، فإذا وجدت اإلجابة فإن العقد يكون من الشمولية اليت تريد، وعندها طرح السؤال الاو 

  ميكنك التوقيع عليه.
  ب ـ سهولة الفهم:

الفهم وبسيطة، جتنب التعقيد يف العبارات، وال ترضى بوجود  سهلةاحرص أن تكون كافة بنود العقد 
ترضى بعبارة أن الشكل القانوين يفرض العبارة ذا فال  .عبارات غري مفهومة وفقًا للغة العربية البسيطة

دائمًا كي تكون كافة بنود العقد من البساطة والسالسة ما مينع معه التعقيد وااللتباس  اسعو الشكل، 
  فيها.

غري واضح بالنسبة لك، واستبدهلا بعبارة أكثر وضوحاً، طبعاً وفقاً لقواعد  وبالتايل ارفض أي عبارة معناها
  ربية الفصحى.اللغة الع

  ه للسهو والخطأ:ب تنَ ج ـ 
جلهة األمور املتفق عليها أم  قانونيةكانت أم بادر إىل تصحيح كافة األخطاء اليت تراها يف العقد، إمالئية  

التوقيع، أو ميكن مناقشة تفاصيله بعد االنتهاء  بعدحّله بسيط وميكن وال تقل بأن اخلطأ  .بني الفريقني
وأن خاصة ، ةصعب غالبًا القيام بتعديالت الحقوقيع يتتنفيذ املوجب، ألنه مبجرد المن التوقيع والبدء ب

اليت سبق ، وليس إعادة مناقشة البنود مرحلة تنفيذ ما مت االتفاق عليه مرحلة ما بعد توقيع العقود هي
  واتفق عليها.

  
  الخاتمة:

ملادية أو التصرف ا للعمل األديب عقود استغالل احلقوق اأخريًا وبعد هذا السرد السريع ألهم أركان 
يبقى أن نشري إىل أن الدور  ,إضافة إىل بنود هذه العقود وبعض البنود النموذجية، وكيفية التقييموالفين، 

إذ إن الكثري  .وعنيت بذلك الناشر ,األساسي والكبري يبقى يف اختيار الطرف اآلخر الذي نتعامل معه
  من تكلفة اللجوء إىل القضاء. من العقود تكون قيمتها أقل بكثري

  والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته


