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 عدد الصفحات اسم الباحث اسم البحث ت

 جرائم العمل المنصوص عليها في القوانين الخاصة  .1
 ا.د اسراء محمد علي سالم

 ابراهيم صالح كاظم
9-42 

 العمال)دراسة مقارنة(المسؤولية الجزائية عن التالعب بأجور   .2
 ا.د اسراء محمد علي سالم

 ابراهيم صالح كاظم
43-84 

3.  
األحكام الموضوعية لجريمة االعتداء عمداً على الموجودات الخاصة 

 بمرافق المياه والغاز )دراســـة مقارنـــة(

 ا.د. إسراء محمد علي سالم

 عباس محمد علي محمد
85-119 

4.  
التخريب في قانون عقوبات قوى األمن الداخلي األحكام الموضوعية لجرائم 

 -دراسة مقارنة-العراقي 

 ا.د إسراء محمد علي سالم

 أحمد صباح محيسن سبتي
120-153 

5.  
 دور الجزاءات االدارية في حماية االمن الدوائي

 )دراسة مقارنة(

 أ.د. إسماعيل صعصاع  غيدان

 حوراء حيدر إبراهيم الطائي م.
154-178 

 تعيين رجل الشرطة )دراسة مقارنة (طرق اختيار   .6
 ا.د.اسماعيل صعصاع غيدان

 حمزة غالب مكمل الميالي
179-208 

 الضمانات القانونية لعدالة تقسيم الدوائر االنتخابية )دراسة مقارنة(  .7
 أ.د اسماعيل صعصاع
 أ .د عالء عبد الحسن

 حيدر عزيز صالح
209-257 

8.  
السياقة في التشريع العراقي  )دراسة التنظيم القانوني لشروط منح إجازة 

 مقارنة(

 أ.د.إسماعيل صعصاع غيدان

 حامد عبيد مرزة العلواني
258-306 

 343-307 أ.د. منصور حاتم محسن التأمين النقدي)دراسة قانونية مقارنة مع الفقه االسالمي(  .9

10.  
 دراسة مقارنة"") مفهوم حق اإلمكان القانوني ( 

 

 أ.د. منصور حاتم محسن

 نجوان محمد راضي
343-365 

 وسائــل اثــبـــات التــوقيــع  االلكتروني  .11

 ا.د منصور حاتم محسن

 م.د بان سيف الدين محمود

 م.م خوالفية رضا

366-384 

12.  
 مفهوم التصرف في المال المغصوب )دراسة مقارنة(

 

 ا.د منصور حاتم محسن

 م. عباس سهيل جيجان
385-456 

13.  
 للمنافع مفهوم مبدأ الرد الكامل

 

 أ.د. ايمان طارق الشكري

 وليد طعمه مفتن
457-490 

 المصدر الموضوعي لترابط االتفاقات )دراسة مقارنة(  .14
 ا.د. ايمان طارق مكي

 م.د سهير حسن
491-538 

 اثر ترابط االتفاقات على انقضاء المجموعة العقدية  )دراسة مقارنة(  .15
 ا.د. ايمان طارق مكي

 م.د سهير حسن
539-588 

 المفهوم القانوني للمانع االدبي في االثبات المدني  .16
 أ . د سالم عبد الزهرة عبد هللا

 ياسر محمد فوزان الحساني
589-634 

 المفهوم القانوني لبنوك التجميد )دراسة مقارنة(  .17
 ا.د. سالم عبد الزهرة عبدهللا

 مشتاق عبدالحي عبدالحسين بدر
635-671 

 التنفيذي على حقوق الملكية الفكرية موقف القانون العراقي من الحجز  .18
 أ.د سالم عبد الزهرة عبد هللا

 غسان شهيد كريم جبار
672-704 

 استنفاد والية القاضي في الدعوى المدنية )دراسة ُمقارنة(  .19
 أ.د. هادي حسين الكعبي

 حسين صبري هادي
705-750 

20.  
االختصاص  القضائي المركز القانوني  للمستهلك  االلكتروني في ظل قواعد 

 الدولي

 أ.د.عبد الرسول عبد الرضا

 حسين عمران جرمط العبيدي
751-784 

 813-785 أ.د.عبد الرسول عبد الرضا الحماية االجرائية للسائح االجنبي  .21
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 عدد الصفحات اسم الباحث اسم البحث ت

 وسام عبد العظيم عبيد

 كورونا جائحة انتشار ظل في  واألضرار المخاطر لمواجهة التأمين تقنية دور  .22
 الرسول عبد الرضا أ.د.عبد

 الكرعاوي محمد جاسم نصيف د. م
814-843 

23.  
 جنسية السفينة وأثرها على الوالدات  التي تحصل على متنها

 
 ا.د.عبد الرسول عبد الرضا

 جواد كاظم جاسم خنجر الطفيلي
844-884 

24.  
 دراسة مقارنة -جريمة االعتداء على المنشآت العسكرية 

 

 أ. د. حسون عبيد هجيج

 حسين حبيبسالم 
885-923 

 جريمة استعمال المحرر الصحيح من قبل الغير)دراسة مقارنة(  .25
 عبيد هجيج حسون  .أ.د

 كرار عالوي خضير المساري
924-958 

26.  
االطار المفاهيمي لجريمة انشاء موقع على الشبكة المعلوماتية بقصد االتجار 

 بالبشر )دراسة مقارنة(

 ا.د. عمار عباس الحسيني

 جاسماحمد ضمد 
959-988 

 حرية المالحة في أعالي البحار  .27
 أ.د. صدام حسين وادي

 علي لفتة جودة
989-1022 

28.  
عالقة رئيس الجمهورية بالقضاء في الدستور العراقي مقارنة بالدستورين 

 االمريكي والفرنسي )دراسة مقارنة(

 ا.د عالء عبد الحسن كريم

 م.د.اركان عباس حمزة
1023-1064 

 المشمولة بالحصانة  الدبلوماسيةالفئات   .29
 أ.د. طيبة جواد حمد المختار

 سالم عيسى صكبان الصليخي
1065-1085 

 انقضاء استخالف حقوق الملكية الفكرية )دراسة مقارنة(  .30
 أ.د. ضمير حسين ناصر

 خوله كاظم محمد راضي
1086-1117 

31.  
 استخالف الحقوق المعنوية واشكالية االنتقال )دراسة مقارنة(

 

 أ.د. ضمير حسين ناصر

 خوله كاظم محمد راضي
1118-1148 

 هالك المعلومات االلكترونية واالثر المترتب عليها )دراسة مقارنة(  .32
 أ.د. ميري كاظم عبيد

 عالء حسين حمد
1149-1184 

 انتقاض االجراء القضائي )دراسة تحليلية مقارنة(  .33
 ا.د.وسن قاسم غني

 م.م. احمد خضير عباس
1185-1206 

 االساس القانوني للحكم القضائي المشروط )دراسة مقارنة(  .34
 ا.د.وسن قاسم غني

 سامي حسين ثامر
1207-1242 

 القوة الملزمة للحكم القضائي االجنبي المشروط)دراسة مقارنة(  .35
 ا.د.وسن قاسم

 سامي حسين ثامر
1243-1279 

 عقد المشورة الوراثية  .36
 أ.د. وسن قاسم غني الخفاجي

 القريشيعلي رشيد رحم 
1280-1328 

 الرقابة القضائية على قرارات منح سمة الدخول واإلقامة  .37
 أ.د. فراس كريم شيعان

 عقيل حمود حمزه
1329-1362 

38.  
اثر معيار المصلحة الفضلى في تحديد القانون الواجب التطبيق على حقوق الطفل 

 الشخصي

 ا.د.فراس كريم شعيان

 خضير مخيف فارس
1363-1396 

 القانوني لعقد القرض الدولي متعدد األطرافالتنظيم   .39
 أ . د فراس كريم شيعان

 ابتهال حميد غريب
1397-1426 

 أساليب بيع البنك المركزي للعملة األجنبية )دراسة مقارنة(  .40
 أ. د. ذكرى محمد حسين الياسين

 عبدالخالق غالي مهديم.م 
1427-1506 

41.  
عن طريق مبادئ القانون الدولي دور قضاء الدولة في معالجة الفراغ التشريعي 

 الخاص )دراسة مقارنة(

 أ.د. خير الدين كاظم االمين

 نور حسين جواد
1507-1539 

 1570-1540 أ.د. خير الدين كاظم االمين الحماية الموضوعية للمال االجنبي )دراسة مقارنة(  .42
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 علي عبد الكريم خلف

 االموالالحلول الوطنية لتنازع القوانين في استرداد   .43
 أ.د. خير الدين كاظم االمين

 بسام صبيح سلمان
1571-1606 

 والية القضاء إزاء اإلدارة ضمن نطاق العقد اإلداري  )دراسة مقارنة (  .44
 أ.د. صادق محمد علي حسن

 قاسم محمد حنتوش
1607-1629 

 جهات الرقابة اإلدارية ووسائل تحريكها / دراسة مقارنة  .45
 أ.د. صادق محمد علي حسن

 قاسم محمد حنتوش
1630-1653 

46.  
 ضمانة التحقيق االنضباطي لرجل الشرطة

 )دراسة مقارنة(

 ا.د.صادق محمد علي الحسيني

 خالد وهاب حسن العكايشي
1654-1702 

 الجزاءات المالية المترتبة على النكول في المناقصات والمزايدات الحكومية  .47
 ا.د.صادق محمد علي الحسني

 عماد محمد شاطي
1703-1734 

 جريمة حيازة المتفجرات والمفرقعات )دراسة مقارنه (  .48
 ا.د. محمد إسماعيل المعموري

 ساره عبد الرضا حلبوص
1735-1779 

49.  
دراسة -أركان جريمة أدارة أو تهيئة مكان لتعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية 

 -مقارنة

 ا.د. محمد إسماعيل المعموري

 عالء حسين علي الفي
1780-1809 

 جريمة تحرير وصفة طبية وهمية او مبالغ فيها في القانون العراقي  .50
 ا.د. محمد إسماعيل المعموري

 م.احمد هادي عبد الواحد
1810-1844 

 عقوبة جريمة امتناع متكفل الطفل عن تسليمه لمستحقه )دراسة مقارنة(  .51
 ا.د. محمد إسماعيل المعموري

 ايناس عباس كحار
1845-1881 

 جريمة تغاضي رجل الشرطة عن منع ارتكاب جريمة ) دراسة مقا رنة(  .52
 عبود أ.د. اسماعيل نعمة

 مسلم محمد طالب
1882-1914 

 تنظيم اختصاصات المجلسين التشريعيين في المجال التشريعي  .53
 حسين جبار عبدا.د.

 كرار نجم عبد
1915-1941 

54.  
 الجزائية الضرورة االجرائيةوحريات االفراد في  الضمانات الدستورية لحقوق

 

 أ. د. آدم سميان ذياب
 زهير محمد هاشم

1942-1966 

 رد االعتبار التجاري للتاجر المفلس  )دراسة مقارنة(  .55
 أ.م.د سماح حسين علي

 محمد عبدالواحد حميد
1967-2009 

56.  
التنظيم القانوني الستنفاد الحقوق  في أطار براءات االختراع ونطاق تطبيقه 

 الجغرافي )دراسة تحليلية مقارنة(
 أ.م.د سماح حسين علي

 عدي حسين طعمه
2010-2047 

57.  
 آليات التعاون الدولي لمكافحة االتجار بالبشر

 

 أ.م.د. سرمد عامر عباس

 اثير حسن عبيد
2048-2070 

 األساس القانوني للمعايير الدولية لحماية االستثمار األجنبي  .58
 ا.م.د. حيدر عبد محسن شهد

 عذراء محمد سكر صالح
2071-2092 

 2130-2093 ا.م.د. حيدر عبد محسن شهد دراسة في المفهوم واالساس القانوني-الدعوى المضادة امام القضاء الدولي  .59

60.  
التنظيم القانوني لتداول شهادات االيداع في سوق االوراق المالية " دراسة 

 مقارنة "

 أ.م.د ميثاق طالب عبد حمادي

 أمير حسين عبد االمير ابراهيم
2131-2172 

 االحكام الجزائية للطرح الخاص لالسم في الشركة المساهمة )دراسة مقارنة(  .61
 أ.م.د ميثاق طالب عبد حمادي

 زهراء كاظم مجيد
2173-2215 

 دراسة مقارنة –جريمة تعطيل أوامر الحكومة   .62
 أ.م. د. منى عبد العالي موسى

 مصطفى محمد علي
2216-2246 

 األثار دون موافقةجريمة التنقيب عن   .63
 أ.د. م منى عبد العالي موسى

 هيثم احمد سلمان
2247-2279 
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64.  
دراسة  -جريمة التأثير على القضاء في اصدار القرارات واألحكام الجزائية 

 مقارنة

 أ.م.د منى عبد العالي موسى

 علي رزاق محمد
2280-2316 

 مقارنة(جريمة انتماء رجل الشرطة لحزب او جمعية سياسية )دراسة   .65
 ا.م.د. نافع تكليف مجيد

 عباس بردان حبيب
2317-2350 

66.  
تقاسم االختصاصات التشريعية والتنفيذية في دستور جمهورية العراق لعام 

2005 

 أ . م. د. ليلى حنتوش ناجي

 زينب علي طه
2351-2369 

 2395-2370 عبيد مرزة ا.م.د.حبيب النيابة القانونية عن الغير امام القضاء المدني )دراسة مقارنة(  .67

 ماهية الحق االستئثاري للمؤلف  .68
 أ.م.د ماهر محسن عبود

 أيثم عبدالحسين محمد
2396-2425 

 دور المنظمات الدولية في مكافحة جريمة االتجار بالبشر  .69
 اسامة صبري محمدأ.م.د.

 خالد جواد كاظم
2426-2443 

70.  
دستور جمهورية العراق دراسة تحليلية في ضوء  -فكرة بطالن النص الدستوري

 2005لسنة 
 2480-2444 ا.م.د ياسر عطيوي عبود الزبيدي

71.  
المسئولية المدنية للطبيب عن فشل عملية التعقيم "دراسة تحليلية مقارنة بين 

 القانون المصري وبعض األنظمة المقارنة"

ا.م.دعبد الرازق وهبه سيد احمد 

 محمد
2481-2501 

 عقد المقاولة )دراسة مقارنة(جريمة انتهاك الحق في سرية   .72
 م.د عمار غالي عبد الكاظم

 صفا علي رشيد باقر
2502-2534 

 المبادئ الحاكمة للجرائم في ضوء القانون الدولي الجنائي  .73
 م.د. ياسر حسين علي

 م.م. رافد علي لفتة
2535-2567 

 2603-2568 م. د. مروى عبد الجليل شنابة الجزاء اإلجرائي في القضاء المدني  )دراسة تحليلية مقارنة(  .74

75.  
الحماية المدنية للعالمة التجارية المشهورة من التصرفات غير المشروعة 

 )دراسة مقارنة(

م. د. فاطمة عبد الرحيم علي 

 المسلماوي
2604-2620 

 2649-2621 م.د. انس غنام جبارة مدى دستورية سياسة التطعيم االلزامي  .76

77.  
العامة اثر تعاطي المخدرات عليها )دراسة مقارنة بين التشريع تولي الوظائف 

 العراقي والتشريع المصري(
 2667-2650 م.عبد الحسين عبد نور هادي

 2695-2668 م.م. كاظم خضير السويدي التأثيرالمتعدي لظاهرة الفساد واالليات القانونية لمكافحته  .78

 2733-2696  احمد حسين سلمان م. )دراسة مقارنة(  البشري الجينوم خصوصية في للحق الجنائية الحماية  .79

 2771-2734 م.م طه كاظم المولى الحصانة القضائية للدول األجنبية في المعامالت المالية  .80

 جريمة إخفاء حيوان مصاب بمرض وبائي أو ُمعدي في التشريع العراقي  .81
 م.م زينب كاظم مطلك

 عباس عبد العابدي محمد
2772-2793 

 2813-2794 م.م. عدالة عبد الغني محمود المسؤولية التقصيرية الناشئة عن العقد  .82
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 ملخص البحث

الحق المعنوي للمؤلف حق دائم , يبقى إلى االبد , وأن تنازل عن حقه  , أو انتىهى الحهق المهال  

,أو أصههبا المصههنف مههاال مباحهه  للإميههي , لههل ا بيههي اليههتل المههادي الهه ي يت ههمن  المصههنف ,أو 

أو أإرى علي  أي تصرف قانون  , للن ه ا ال يعنه  انتقهال أ هم وعنهوان المصهنف اله ي   وهب

ت من  اليتل المهادي ,نن اننتهاا الرتهري انعتهاي لميهول وقهيم اليهحي الروحيه  والرتريه  , 

والرترة إزء من صاحبىا ,وهو ل لك ال يدحل ل  ال م  المالي  , وبالتال  ال يإوز التصرف لي  

  ,نن الغير ال ي تطيي التصرف بأيياء لم تنقل إلي  ,أو يمني القهانون انتقالىها إليه  , والتحل  عن

وهو ال ي تطيي ان ين ب المصنف إلي  , وال يملهك  هحب مصهنف و هع   يهرا مهن التهداول , 

وال يملك حق تعديل المصنف , وال تقرير النير , الن ه ا الحقوق لصيق  بالمؤلف وحهدة , وال 

الت  يتمتي بىا الحق المعنوي لهيي مطلقه  وانمها  ه ا لتن حاصي  انبدي ا تعمالىا .يإوز لغيرا 

تمها له  حاله  وصهي  المؤلهف  ن بي  نن  قد تنتى  الحقوق المعنوي  للمؤلف ل  بعض الحهاال  

بعدم نير المصنف , أو حال  اإراء تعديال  إوهري  على المصنف بحيث ينهت  مصهنف إديهد 

ون عن المصنف انصل  , ت لك ههالك الن هح  االصهلي  مهن المصهنف  يحتلف من حيث الم م

ا هتحالف  , وينق ه  تبعها لىها الحقهوق المعنويه  ؤدي الى انق اء ت بعد ولات  تل ه ا الحاال  

 . المعنوي  تلك الحقوق 

 المقدمة 

 فكرة موضوع البحث .  -أوال:

من نتاا الرتر , مثهل حهق المؤلهف  معنوي  أيياءالحقوق الرتري  ه  تلك الحقوق الت  ترد على 

على ألتارا , وحق الرنان على لوحات  , وحق المحترع على مبتترات  , ول  الواقهي إلهى إانهب 

الملتي  العادي  الت  يمتلتىا الرنان , او المؤلف علهى مهادة المصهنف , للنه  يتمتهي بمإموعه  مهن 

ال ي عبر عن  ل  المصنف , وهه ا  االمتيازا  الت  تىدف إلى حماي  يحصيت  اندبي  , ولترا

االمتيازا  ه  ما ن ميىا بالحق اندب  للمؤلف , وهو حق ال يمتن تقويم  بالنقود , ويدحل له  

نطاق الحقوق المرتبط  باليحصي  نظراً لالرتباط الطبيع  الموإهود بهين اليحصهي  انن هاني  , 

د انق هاء المهدة المحهددة للحهق المهال  تما إن ه ا الحق ي تمر , وال ينتى  بعوالحق الرتري لىا 

,أال عندما يطرح المصنف نىائيا ل  زاوي  الن يان , ويتولى مبايرة الحهق االدبه  للمؤلهف بعهد 

,لبمو  المؤلف للن الورث  يتولون حرا   الحق االدب  له  نطهاق أقهل ممها ولاة ورثت  وحلراءا 

ر يحصي  المؤلف المتول  ولتنىم حراي تان علي  ل  يد المؤلف ,وال يعتبر الورث  هنا ا تمرا

طبيعيهون , وان ممار ه  الحهق المعنهوي يإهب أن تتهون حا هع  الحتهرام إرادة المؤلهف ولههيي 

لحدم  مصالا الورث  , وال يعن   لك انتقال الحق االدب  إلهى الورثه  مهن مهورثىم , لتهن ينتقهل 

على  همع  المؤلهف , أي انه   إليىم ممار   الحق اندب  , ويإب أن يتون الىدف هو المحالظ 

الحق االدب  يتت ب حاصهي  ن هبي  مرادهها أنه  أداة مهن أإهل حمايه  المؤلهف ويحصهيت  العلميه  

, وعالوة على  لهك لهلن المؤلهف يتمتهي أي ها بحهق واندبي  ,أو الرني  الت  أثمرها ل  المصنف 
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درا هتنا هنها نههم و هوف نقهوم بتحصهيي مال  يمتن  من تحقيق اال تغالل المال  للمصهنف . 

 المؤلف حق قوانين  البي  أإمع لقد  أو المعنوي ,  دب  نحق يتمتي ب  المؤلف أال وهو الحق ا

,  العهام الملهك إلهى تؤول لأنىا,  المدة ه ا وبانق اء, للمصنف الحماي  مدة انق اء عند أن  على

 المصنف ه ا من اال ترادة يحي أي حق ومن,وه ا يعن  انق اء الحق المترتب عليىا زواال ً 

 .  الورث  من إ ن على الحصول دون إديد من ونيرا

 مصههير حهول,  البحههث  هه ا حهالل مههن عليه  انإابه  ونحههاول,  طرحه  يهتم الهه ي ال هؤال ولتهن

 مهن تتإهرد الته  الماليه  الحقهوق علهى يقتصهر االمر وهل ؟ المصنرا  ه ا على المؤلرين حقوق

  هه ا ان ر هم(  المعنويه )  اندبيه  الحقهوق ته لك ييهتمل أم, حمايتىها مدة انق اء ب بب الحماي 

وههل ان هه ا االنق هاء يهؤدي  ؟ المؤلهف بيحصهي  تتصل مما و, المدة بم   ت قط ال انحيرة

 الى انق اء ا تحالف تلك الحقوق ؟ 

 اهداف البحث . -ثانيا:

المعنهوي للمؤلهف تعهود إلهى أيهياء  يهر ملمو ه  بهل أيهياء  وقالحق تتعلق بان أن اهداف البحث 

معنوي  ,ل لك لىو يتمتي بطبيع  حاص  تميزا عهن  يهرا مهن الحقهوق وهه ا الطبيعه  إعله  هه ا 

إلى ورث  المؤلف , تون  من الحقوق المرتبط  باليحصي  , وه  حقوق صعب انتقال  ي الحقوق 

حصهي  الته  تهرتبط بىها , لىهو حهق دائهم , وابهدي أي ال تقبل االنتقال بالميراث ب بب احتراء الي

يبقى طوال حياة المؤلهف  تمها يظهل قائمها بعهد مماته  , وحتهى بعهد انق هاء المهدة المحهددة للحهق 

 المال  للمؤلف , ل ا ارتأينا بيان هل ان ه ا الحق ينق   وينق   تبعا ل  ا تحالل  . 

 منهجية البحث . -ثالثا ً :

ي ههتوإب االمههر اللإههوء إلههى  الرتريهه  الملتيهه  حقههوق ا ههتحالف ءانق ههالغههرض بحههث مو ههوع 

المنى  التحليل  , و لك عن طريق تحليل النصوي المنظم  النق هاء الحهق المهال   له  قهانون 

, ومن ثم اللإوء إلى القانون المقارن لغهرض  1971( ل ن  3حماي  حق المؤلف العراق  رقم )

الميهرع العراقه  قيا ها بهالنى  الهوارد عنهد التيهريعا   معرل  دق  المهنى  التيهريع  اله ي تبنهاا

 انحرى , تالتيريي الررن   , والمصري , وانردن  , وبعض االتراقيا  , تاتراقي  ابرن . 

 خطة البحث . -رابعاً: 

نتناول  ل  مبحث ت بق  مقدم  و هنتري  البحث ولإلحاط  بمو وع  الت اؤل ه ا على لإلإاب 

 انول مطلبههين حههالل مههن يتههون والهه ي,  المعنههوي بههالحق اال ههتحالف النق ههاء المبحههث ههه ا

لمهو  المؤلهف قبهل , ومن حهالل ثالثه  لهروع نحصهي الرهرع انول   طبيع  بطريق االنق اء

نير المصنف , اما الرهرع الثهان  يتهون ل هحب المصهنف واعدامه  , والرهرع الثالهث نتنهاول ليه  

مهن حهالل  تبعه  بطريهق النق هاء يتطهرق  هوف ن الثها المطلهب  أما,أإراء تعديال  إوهري  

لرعين الررع انول تر ناا النق اء تبعا ً لىالك المحل , اما الررع الثان  يتون لالنق اء تبعا ً 

  .لرقدان المصنف لقيمت  
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 األول المبحث 

 انقضاء استخالف الحقوق األدبية ) المعنوية ( 

بيحصهي  المؤلهف  المصنف قبل نيرا يتون ممتزإهاً دب  بعد نير المصنف , نن نينيأ الحق ا

,وأن ه ا المصنف يعتي صورة ويحصي  المؤلف تما ه  حال المرآة بما ال يمتن لصل  عنىا 

, والحقوق الت  أوالها الميرع  , للن الحقوق المعنوي  ه  عبارة عن مإموع  من الصالحيا   

للمؤلف المبتتر للدلاع عن يحصيت  الت  تإله  له  المصهنف اله ي ابتتهرا , هه ا الحقهوق الته  

ن إتعتبههر مههن الحقههوق اليحصههي  , ال يمتههن الحههديث عنىهها اال ا ا تههان هنههاك مصههنف مبتتههرا ً , 

للغير عهن إميهي حقوقه  الحقوق المعنوي  ه ا لصيق  بيحي المؤلف , وتبقى ل  حتى لو تنازل 

المالي  ,  لك أن أ اي ومو وع حق المؤلف , يحتلف تليا ً عن ملتي  الدعام  الماديه  الحامله  

, لىنهاك تعهاي  للمصنف , لالحقوق المعنوي  تبقى للمؤلف  لط  على مصنر  ل  أي يد آل إلي  

 وارتباط وثيق بينىما . 

المؤلف , لتهن ال هؤال اله ي يطهرح هنها ههل ان ن  الحق المعنوي للمؤلف حق دائم طوال حياة أ

بالنير ؟  بنيرا ,ولم يوي  يقم مو  المؤلف يودي الى مو  المصنف ال ي و ع  المؤلف ولم 

بالمؤلف ,وأن للمؤلف وحدا الحهق له  نيهر عمله  , وتحديهد طريقه  النيهر  اً لصيق ا ً باعتبارا حق

انرادة يإهب ان تتهون حهرا , وواعيه  ,  الررديه  , وهه اإن االمر يتعلهق بحريته   وو يلتىا . ا 

والحق بالنير ينقل المصهنف مهن حيهز الحصوصهي  للمؤلهف , الهى الحيهز العهام , حيهث ينرصهل 

لتهن له  حاله  بقهى المصهنف , ويصبا ل  وإود  م هتقل . ,أو إزءً  من  المصنف عن المؤلف 

ههل ان هه ا المهو  ل  درا متتب  بعد ولاة المؤلهف , ههل يهؤدي الهى مهو  المصهنف أي هاً ؟ و

يههؤدي الههى انق ههاء ا ههتحالف الحقههوق اندبيهه  ) المعنويهه   ( للمؤلههف ؟ ههه ا مهها  ههوف نقههوم 

بتو يح  من حالل تق يم ه ا المبحث الهى مطلبهين , نتطهرق له  المطلهب انول الهى االنق هاء 

بطريههق طبيعهه  , ومههن حههالل ثالثهه  لههروع انول يو هها مههو  المؤلههف قبههل نيههر المصههنف , 

   لثههان  ,  ههحب المصههنف مههن التههداول واعدامهه  , والرههرع الثالههث , اإههراء تعههديالوالرههرع ا

إوهري  على المصنف , اما المطلهب الثهان   هوف يتهون لالنق هاء بطريهق تبعه  , مهن حهالل 

الرهرع الثهان  , لقهدان المصهنف لرعين , الررع انول انق اء اال تحالف تبعا ً لهزوال المحهل , 

  لقيمت  . 

 المطلب األول 

 االنقضاء بطريق طبيعي 

يرتبط الحهق االدبه  بيحصهي  المؤلهف , بحيهث تحتره  الحقهوق اندبيه  باحترهاء اليحصهي  الته  

ترتبط بىا , ل لك للن  وبعد ولاة المؤلف يحتر  الإانب انيإاب  من الحق , والمتمثهل له  الحهق 

ل , وال يبقى اال الإانب ال لب  اله ي ل  نير المصنف , والحق ل  تعديل  , أو  حب  من التداو

أن حق المؤلف ل  تقرير نيهر المصهنف للمهرة انولهى يىدف الى الدلاع عن يحصي  المؤلف . 

يعد من اهم الحقوق الت  تتررع عن الحق االدب  للمؤلف , ل لك للن  ا ا مها  المؤلهف قبهل نيهر 
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ف  الحقوق اندبي  تبعها له لك المصنف ,هل يؤدي الى مو  المصنف , وبالتال  انق اء ا تحال

المو  ؟ ه ا ما  وف نتوصل الي  مهن حهالل تق هيم هه ا المطلهب الهى ثالثه  لهروع نتطهرق له  

الررع انول , الى مو  المؤلف قبل نير المصنف , والررع الثان  ,  حب المصنف واعدام  , 

 اما الررع الثالث يتون نإراء التعديال  الإوهري  للمصنف .

 ول الفرع األ

 موت المؤلف قبل نشر المصنف 

انصل ل  المصنف المتتمل ان  قابل للنير , وعلى من يهدع  حهالف  لهك اثبها  العتهي ,لهل ا 

تان المؤلف قد تولى بعد ان انتىى من إتمام المصنف , والصا بعدم تقريهر نيهر مصهنر  , لهال 

 .(  1)ئيا ًي تطيي الورث  أن يقرروا نيرا ,أو يتون قد أوصى بمني النير نىا

ن مو  المؤلف قبل تقرير نير مصنر  يؤدي الى مو  المصنف أي ها ؟ أالبد من بيان هل هنا 

 ه ا المو  على الحق االدب  للمؤلف بتقرير نير المصنف ؟  تأثيروما 

النير ال ي هو من الحقوق المعنوي  تقرير  ن هناك لرق بين حق ألى إل  البدء البد من انيارة 

للمؤلف , وبين النير ال ي يقوم ب  الغير " الناير" , وال ي يعتبر ممار   لحق مال  يتمثل له  

النير , ولقد تم االتراق على منا ه ا الحهق تقرير  وال ي يىمنا هنا هو حق , ا تغالل المصنف 

تين  ينظر الى الحهق له  النيهر , باعتبهارا االتإاا الال , وأن (2)للمؤلف ل  محتلف التيريعا  

, وال ههبب لهه  االعتههراف بىهه ا الحههق دبهه  , حههق تقههديري مطلههق للمؤلههف نأحههد ميههتقا  الحههق ا

للمؤلف وحدة هو تون  الوحيد القادر علهى تقريهر مها ا ا تهان مصهنر  إهاهزا للنيهر , ولهيعلم به  

يرا اليحصه  , لله  أن يحتهار الناي , لىو حق مطلق للمؤلف , ويح ي لمحض احتيارا , وتقد

حاله   , وان قهرر نيهرا يمتنه  العهدول حتهى له  الو ائل , والطرق الت  تتيهف عهن المصهنف 

وإود عقد يربط  مي الغير تالناير مثالً  , لر م القوة الملزمه  للعقهد اله ي يربطه  به  , ليمتنه  

ال يإهوز .( 3 )االدبه  ممار   حق  ل  العدول عن النيهر ا ا وإهد له  العقهد مها يتنهالى مهي حقه 

لإبهارا يعهد م ا ها ً بلاإبار المؤلف على التنري  العين  ,نن  ل  تنريه  االلتهزام اعتبهار يحصه  

نىمها يلهل ا لهم يهوف المؤلهف بالتزامه  التعاقهدي انر ه  العقهد ب. ( 4)بيحصيت  ,أو بهالحق االدبه  

يض هههو ال ههبيل الوحيههد ,وللنايههر ,أو الغيههر الرإههوع بههالتعويض عمهها لحقهه  مههن  ههرر , لههالتعو

.أي ال يمتن إبر المؤلف على التنري  العين  اللتزام  بهاي حهال ( 5للمحالظ  على حقوق الغير )

 من انحوال طالما ان تقرير حق النير من الحقوق اندبي  الت  ي تقل بىا المؤلف وحدا . 

                                                           
1
 .  239, ي 1987د. محمد ح ام محمود لطر  , حق االداء العلن  للمصنرا  المو يقي  , الىيئ  المصري  العام  للتتاب ,  - 
2
ملتي  لتري  مصري ( , تقابلىا المادة )  –أوال  -143قانون حماي  حق المؤلف العراق  ( , تقابلىا المادة )  -7انظر ني المادة )  -

 ملتي  لتري  لرن   ( .  -  L121-1انردن  ( , تقابلىا المادة )حق المؤلف  -ب -8
3
 المؤلف لحق المدني  الحماي ,  عطي  عل  رؤى -4 . 276, ي   2004, نظري  الحق د. محمد ح ين منصور ,  - 

  38, ي 2003,  النىرين إامع ,  الحقوق تلي ,  ماإ تير ر ال ,  االدب 

4
,  القاهرة,  وهب  متتب ,  المصري والقانون ان الم  الرق  ل  للمؤلف المال  الحق, أبو الحيرد. عبد ال ميي عبد الوهاب  - 

 .  121, ي 1988
5
 .  90, ي  1989التعليم العال  ل  الموصل , مطبع  , ( حق المؤلف  الملتي  االدبي  والرني  ) د. زهير البيير , - 
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لهى االعتهراف إ, و هبه  ( 6)وقد أيد  محتم  باريي اال تئناف ما  هبه  اليه  محتمه  ال هين  

للرنان بال يادة المطلقه  علهى مصهنر  , طالمها لهم يقهم بالت هليم الرعله  , بحيهث ي هتطيي أن يتمله  

,وأن يعدل  ,أو يدمرا , وان ه ا ال لط  ال تقبل التنازل عنىا ,تررع مهن لهروع الحهق االدبه  , 

رنان , ولى ا لال ت تطيي أي  لم تقبل المصنف ,واعتبار ال وانىا تماري على الر م من تل اتراق

قوة ان تإبر المؤلف على لصل المصنف ال ي يعتبر إهزءا ً ال يتإهزأ مهن يحصهيت  , ومهن ثهم 

دب  ي ما للرنان بأن يحرا على مبهدأ االحتهرام الواإهب لالتراقها  التعاقديه  , نلان  مو الحق ا

دبه  يحهول ن,أن الحق ا الرن   حيث ان الرعالي  تتون متروت  لل لط  التقديري  والمطلق  للحالق

الرنان ال لط  المطلق  له  تقريهر , واحتيهار اللحظه  الته  يمتهن ان يهرى ليىها المصهنف النهور , 

لهى الغيهر إويأح  طريق  الى النير ,لالزام المحاتم للرنان يرصل حلقه  عهن يحصهيت  , وت هليم  

 , ويعتبهر حهق تهامال ً  وتىديهدً  دبه  له  تقريهر النيهر ,ن د ارادت  يعتبر ت حي  تامل  بهالحق ا

, وههو (  7)النير من أول االمتيازا  المعنوي  الت  يمار ىا المؤلف بعهد قيامه  بانبهداع تقرير 

يعتبر قاعدة ,أو أ اي الحق المعنوي , ويحتم ا تعمال الحقوق المالي  , لىو بمثاب  يىادة ميالد 

ولتههن ههه ا لهه  . ( 8)اء علههى حقوقهه  للمصههنف , إ  مههن وقهه  نيههرا يمتههن للمؤلههف دلههي أي اعتههد

الحقيق   ير دقيق , و لك نن الحق ل  تقرير النير ,وأن تان يقهي  همن الحقهوق اندبيه  , إال 

أن  يقترب ل   ا  الوق  من الحقهوق الماليه  , و لهك نن البدايه  الحقيقيه  لطهرح المصهنف له  

له  تقريهر النيهر يقهي له   ال وق تتون من حالل نيهرا ,بهأي طريقه  مهن طهرق النيهر , لهالحق

دب  , والحق المال  , لىو ا ن  ا طبيع  محتلطه  , وهه ا مها اتهدة نالمنطق  الو طى بين الحق ا

حين أتد أن نير المصنف يمر بمرحلتين , المرحل  انولهى   ,(  9)نر     ( Desbois )ان تا  

تتعلههق بالإانههب المههال  ا  يبههدأ  ا  طبيعهه  نر ههي  تتعلههق بالإوانههب اندبيهه  , والمرحلهه  الثانيهه    

ر يدحل  من عناصر من عدم  هو أم المصنفنير لقرار المؤلف ل  ا تغالل مصنر  ماليا ً , 

, وههو له  يهق   عدمه يتعلق باللحظ  الت  يتح  ليىها المؤلهف قهرار النيهر مهن و الحق االدب  , 

صههنف مههن حههالل طرحهه  لهه  الثههان  يتعلههق بههالحق المههال  ا  يتعلههق االمههر باال ههتغالل المههال  للم

هنها أن اليهق انول للحهق , ان واق للحصول على العوائد المالي  الت  يترتب عليىها , ويالحهظ 

) الإانب االدب  ( , ال يظىر اال عند ممار   اليق الثان  ) الإانب المال  ( ا  ل  تقرير النير 

يتبلهور وإهودة القهانون  , وال يظل الإانب انول محبو اً  ل  اطار النهواح  النر هي  للمؤلهف , 

دبه  للحهق له  تقريهر النيهر ال ناال عند ممار ه  الإانهب المهال  له  النيهر بمعنهى أن الإانهب ا

دبه  لنظيهرا المهال  , ليتهون نيظىر اال بمنا ب  ظىور الإانب المال  , مما يؤتد تبع  الإانهب ا

                                                           
6
( حيث تان قد   Vollard( تان يعمل عند تاإر للوحا  الرني  يدعى )   Bouaultتتلحي وقائي ه ا الدعوى ل  أن الر ام ) "   - 

على  عالوة( لوح  563عدة اتراقا  , ول  نىاي  االتراق انحير اترق على ملتي  التاإر ملتي  تامل  لعدد ) 1917ابرم مع  من   ن  
( لوح   ير متتمل  , 819, ومن إى  أحرى لان الر ام قد احترظ بالحق ل  إعادة النظر بالن ب  لعدد ) ( لوح  م لم  ل  من قبل30)

ولتن بعد مو  التاإر قام ورثت  باقت ام اللوحا  المتتمل  , و ير المتتمل  , لقام الرنان بمعار    لك , وطلب من محتم  ال ين 
من حق الرنان ل  ابرام  مي التاإر , وقد أيد  محتم  ال ين , ومحتم  اال تئناف ت ليم اللوحا  الي  , ول   العقد , ال ي  بق 

  98, ي  1947( , داللوز ,  1946( , يولي  )10تحديد لحظ  اتتمال مصنر  , وتقرير نيرا " انظر حتم محتم  ال ين , )
7
, ي   1995دار النى   العربي  , القاهرة , ,  ىا النظري  العام  وتطبيقات د. عبد الرييد مأمون يديد , الحق االدب  للمؤلف - 

309  . 
8
 . 388, ي  1952, القاهرة ,  1يرح القانون المدن  الإديد ل  حق الملتي  , اد. محمد عل  عرل  ,  - 
9
 -  H,Desbois,Droit d'auleur  en france, Dalloz, 1978, op. cit n 387v.    , انظهر أي ها د. عبهد الريهيد مهأمون ,

, المتتبهه  القانونيهه  , 1درا هه  مقارنه  ط. د. عصهم  عبههد المإيههد بتهر , الحمايهه  القانونيهه  لحقهوق المؤلههف ,  313مصهدر  ههابق , ي 
 .  78, ي   2008بغداد , يارع المتنب  , 
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صهنف مهن عدمه  يتهون  ا طبيعه  انحير هو المتبوع , وانول ههو التهابي , لتهان قهرار نيهر الم

 .(  10) مالي   الب  ,مما يؤدي الى انح ار صلت  بالحق االدب  , ان لم نقل بانرصالىا

النير ال ينتقهل إلهى الورثه  إ ا تهان المؤلهف قبهل ولاته  قهد مهنعىم مهن التيهف عهن  تقرير  وحق

, بهل بقهى  , وب لك ال وإهود ال هتحالف حقهوق المؤلهف (  11 )بالنير , وان  لم يوي  المصنف 

له  لى انق اء حقهوق المؤلهف علهى مصهنر  إ, وبى ا تؤدي ولاة المؤلف المؤلف  عند المصنف 

و أ, وهو به لك يتهون حاله  حهال  مإهرد انلتهار الته  تتهون له  حيهال المؤلهف حال  عدم نيرا 

ر ل  حاطر المؤلف ,أو تعتل  ل  صدرا أي ال يتر  ان يتون المصنف مإرد لترة تدوالرنان , 

, لالرترة الت  لم تأح  طريقىا الى العالم الحارإ  , وتررغ ل  صورة مادي  بحيهث تتهون قابله  

وأن المصنف لت  يتمتهي بقابليه  النقهل . ( 12) للنير تبقى مإرد لترة , ال تتمتي بحماي  القانون 

الى الإمىور يإب أن يتح  يتالً  معيناً  لت  ي هتطيي الإمىهور أدراته  , وال بهد أن يتهون هه ا 

اليتل إديراً  بالمالحظ  من قبل الغير , أما ا ا بقى يتال ً ل   هن صاحب  , ول  متنون نر   

اك واالح هاي لهدى االن هان يهتم بوا هط  , لال يمتن الحديث أبدا ً عن وإهود مصهنف ,إن االدر

حوا   الحمي , وبالتال  يإب ان يتون ه ا اليتل مح و اً  لت  يهتمتن الإمىهور مهن تلقيه  , 

لبعض المصنرا  يمتن ادراتىا من حالل النظر , او من حالل حا   ال مي ,أو بوا ط  اللمي 

غ لهه  وعههاء مههادي , ال تتمتههي  ا لههم ترههرإ, لههأن مإههرد انلتههار أي ان القههانون يحمهه  اليههتل  ,

ال هنيه   قوقد أإاد الدتتور ال نىوري ل  وصف  اتيه  انيهياء  يهر الماديه  والحقهوبالحماي  , 

  قال " الي ء  ير المادي ال يدرك بالحي وانما يدرك بهالرتر , واتثهر انيهياء إبعبارة دقيق  , 

ون  انتر الصر  المادي  للملتي  الرتري  أن  البي  الرق  القان( .13)  ير المادي  ه  نتاا ال هن " 

وعرلىا " بانىا الإىهد الحهالق لله هن انن هان  " , ليت ها مهن هه ا التعريهف أن و هائل اظىهار 

وااللقاء , و ائل يمتن مهن حاللىها ادراك هه ا الإىهد , ,  ( , تالنير والطبي 14الإىد انن ان  )

, بانه  ترته  لتريه  ,أو  هنيه  , البهد ان وعلى  لك حتى يمتن ان نصف الإىد ال هن  للمتهول  

, حيهث ان مهن اليهروط الإوهريه  الواإهب يتون ه ا الإىد ناتإاً  من اال ىام اله ات  لليهحي 

, ويمتهن ن هبت  بو هوح تولرها ل  المصنف ه  ان يظىر المصنف ل  يتل مهادي مح هوي 

 .( 15) الى المتول  

دب  والمال  نالحق ا يؤدي الى انتىاء قبل تقرير نير المصنف ,وبولاة المؤلف ان   أ ن ن تنت  

قد تتون طبيع  التعامهل  أن   , وال يترتب على  لك ا تحالف لى ا الحقوق , وال يروتنا ان ن تر

عتبار اليحص  , لال تنتقل الى الورثه  ,أ ا مها  المتعاقهد , لمهثال ً ال يلتهزم لال محال ً ,أو  العقد 

النحا  بتنري  التزام مورثىم , لعقود ههؤالء يراعه  ليىها االعتبهار اليحصه  , ورث  الر ام ,أو 

                                                           
10
 .  94, ي   2004العربي  , القاهرة ,  دار النى  د. لاروق االباصيري , نحو مرىوم اقتصادي لحق المؤلف ,  - 
11
ملتيهه   – 143حههق المؤلههف االردنهه  ( , تقابلىهها المههادة )  – 21قههانون المؤلههف العراقهه  ( , تقابلىهها , المههادة )  -18انظهر المههادة )  - 

 لتري  مصري ( . 
12
 .  13د. زهير البيير , مصدر  ابق , ي - 
13
دار النى ه  العربيه  , القهاهرة ,  , 8ل  يرح القانون المدن  الإديد ) حهق الملتيه  (, اد. عبد الرزاق احمد ال نىوري , الو يط  - 

 .  275, ي   1967
14
, دار ال هنىوري  1انتقال الحقوق وااللتزاما  اليحصي  ل  انيياء  ير المادي  , درا ه  مقارنه  طد. اترم لا ل  عيد قصير ,  - 

 .  80, ي  2016, بيرو  , 
15
حقوق المؤلف المعنوي  ل  القانون العراق  , درا   مقارن  , منيورا  وزارة الثقال  والرنهون , بغهداد ين الرتالوي , د.  ىيل ح  - 

 .  192, ي   1978, 
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ته لك ال ينصهرف و ل ا تنق   ه ا العقود بمو  هؤالء , وال ينصرف أثرا الهى الحلهف العهام .

لى ورث  احدهما ,أو الهى ورثه  إحلف العام ا ا اترق المتعاقدين على عدم انصراف اثر عقدهما لل

د تحههول طبيعهه  التعامههل دون  لههك , وتمهها هههو الحههال عنههدما تتههون يحصههي  قهه تمههاتههل منىمهها , 

المتعاقد محل اعتبار , تالعقد ال ي يلتزم لي  لنان بر م لوح  , لالعقهد ينتىه  بمإهرد مهو  أحهد 

هؤالء , ولتن الحلف العام يظل محترظا بصرت  ه ا علهى الهر م مهن عهدم انصهراف اثهار عقهود 

 ( .16) ورة  لر  الي  ل  الحاال  الم ت

 الفرع الثاني 

 سحب المصنف واعدامه 

تصههرلا ً , لينترههي بههالعين و ا تههان مههن حههق المالههك االنترههاع بمهها يملههك ا ههتعماال , وا ههتغالال , إ

( 17) الإائزةالمملوت  , وبغلتىا , وثمارها , ويتصرف ليىا بإميي التصرلا  القانوني  والمادي  

ن يتصهرف أللمصهنف  الماليه , لىل يإوز لمن انتقل  الي  حقوق اال هتغالل المهال  ,أو الملتيه  

 لي  بإميي التصرلا  المادي  , ومنىا حق اعدام الي ء من الوإود ؟ 

ن حهائز المصهنف , ا ا أعهدم المصهنف بقصهد اال هرار بهالمؤلف , للنه  يتهون قهد أمن الوا ا 

ن الحههائز قههد ال يقصههد أ, اال ( 18) , ووإههب عليهه  ال ههمان ا ههتعمل حقهه  ا ههتعماال  يههر إههائز 

 بالمؤلف عند اعدام المصنف , لىل يحق للمؤلف منع  من  لك ؟ اال رار 

لمالهك اليه ء حهق ا هتعمال   أنبعض , وإود مبدأين يتنازعان حتم ه ا الحاله  أولىمها , اليرى 

ك ملت  , وثانيىا , أن للمؤلف الحق ل  المطالب  ل   لط  تصل ل  مداها الى حد اهاللواتالل  , 

 .( 19)باحترام مصنر  

الحق ل   حب المصنف من التداول هو حق مقابل لحق المؤلف ل  تقرير نير مصنر  وبما أن 

, لتما ل  ه ا الحق ل  الوق  ال ي يراا منا با ً , للن ل  الحق ت لك ل   حب ه ا المصنف من 

ن رابط  االبوة الته  تهربط المؤلهف أ. و( 20) إدي  , وميروع  ل لك  ا وإد  أ باب إالتداول 

ن يتون انحيهر دائمها ً صهورة حيه  لميهاعرا , والتهارا , وله لك أبمصنر  تإعل  حريصاً  على 

لان المؤلف قد يقوم بنير المصنف , ثهم يهرى بعهد  لهك أنه  قهد أصهبا  يهر معبهر عهن ألتهارا , 

إل تعديل  أإديدة , ول  ه ا الحال  يرتر ل   حب  من التداول من بعيدا ً تل البعد من معتقدات  ال

                                                           
16
مههدن   -1122مههدن  مصههري ( , تقابلىهها المههادة )  – 146قههانون مههدن  عراقهه  ( , تقابلىهها المههادة )  – 142انظههر نههي المههادة )  - 

 735, ي . 1998,  بيهرو ,  الحقوقيه  الحلبه  منيهورا , 2ا,2ط, د. عبد الرزاق احمد ال نىوري , نظري  العقهد. انظر لرن   (
 . 
17
عينها   مدن  عراق  ( إهاء ليىها ) الملهك التهام مهن يهأن  ان يتصهرف به  المالهك , تصهرلا مطلقها ليمها يملته – 1048انظر المادة )  - 

 لوت  وبغلتىا وثمارها ونتاإىا ويتصرف ل  عينىا بإميي التصرلا  الإائزة ( ومنرع  وا تغالال , لينتري بالعين المم
18
 مدن  عراق  ( .  -7انظر المادة )  - 
19
 إدارة مإله  له  منيهور بحهث,   الررن ه  القهانون له  العهام بالنظهام وعالقتىها اندبيه  المؤلهف حقهوقد.  ريبال ابراهيم  ريبال ,  - 

 .   728, ي. 1972( ,  16)  ال ن ( , 3) العدد,  الحتوم  ق ايا
20
حهق المؤلهف  -هه    -8ملتيه  لتريه  مصهري ( , تقابلىها المهادة )  -144حق المؤلف العراق  ( , تقابلىا المهادة ) -43انظر المادة ) - 

 من قانون الملتي  الرتري  الررن   (  – L-121-4, المادة ) انردن  ( 
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عهدام أيظىر هنها ان ن ي تعمل حق  ل  الرإوع وال حب .إ,أو تدميرا نىائياً  . وهنا ال مرر من 

 و يتم اعدام المصنف من قبل مالك الن ح  المادي  . أالمصنف قد يتون من قبل المؤلف  ات  , 

ويثير  لك الحق العديد من المياتل , ب بب ارتباط حقوق الغير بالمصنف المراد  هحب  , حيهث 

. وهل ان  حب المصهنف يلزم المؤلف تعويض تل من لحق  ال رر من إراء  حب المصنف 

دب  , والمال  بالن ب  لتهل مهن تعاقهد مهي المؤلهف ؟ نواعدام  من قيل المؤلف يوثر على الحق ا

 . ه الك ل  ا تحالف تلك الحق , أو انق اءها ؟  وف نحاول انإاب  عن تل ومدى تأثير  

حهق الرإهوع  ليما  هب البعض الى انتار,( 21) لقد انق م الرق  الررن   بالن ب  لى ا المو وع 

الحق ل  الرإوع وال حب الى ان المؤلف من  اللحظ  الت   معار   حيث قالنىائياً  وال حب 

, قد تحمهل م هؤولي  تظهل عالقه  به  الهى النىايه  , وههو ال ي هتطيي القيهام  قرر ليىا نير مصنر 

ب ههحب مصههنر  مههن التههداول بقصههد تعديلهه  , أو الغائهه  , لههال يوإههد يهه ء و ههط امتيههازا  الحههق 

االدب  , يمتن ان ن مي  بالحق ل  ال حب , ل لك االمتياز ما هو اال وهم وحيهال . ولهم يعتهرف 

. ( 22)وا ا امتننهها أن نقههول بوإههودا لىههو لههن يتههون اال ميههزة وهميهه  بهه  الق ههاء , أو الميههرع , 

(  إلههى أن الحههق لهه  ال ههحب يإههب أن يحترهه  أمههام القههوة الملزمهه  للعقههود , واال 23لهه هب مههاي )

أصبح  وظير  النايهر مىمه  احتماليه  بعيهدة عهن اال هتقرار , تمها أن الحطهر لهن يقتصهر علهى 

الناير وحدا بل  يتعدى إلى المؤلرين أي اً اله ين  هيإدون صهعوب  بالغه  له  ابهرام العقهود مهي 

 من قيام المؤلف بلرادت  المنرردة بر   العقد . الناير لتحوف االحرين 

لههى تأييههد حههق إ, ( 24) مهها الرقهه  المؤيههد لحههق ال ههحب يهه هب الههراي الههراإا لهه  الرقهه  الررن هه  إ

, للهيي ( 25)ح ا ب  تل من الميرع المصهري , والميهرع العراقه  أي ال ي أال حب , وهو الر

مههام المصههالا الماليهه  أمههن الممتههن أن ن ههح  بههالحق االدبهه  للمؤلههف تحههق يحصهه  , ومطلههق 

,الههى ان المصههنف حههالل النيههر , مهها هههو اال (  26) حههر , وقههد  هههب  الرقيهه   ال هه  نللطههرف ا

اصدار دائم لعال ل لط  الحلق لدى الررد , وما دام المؤلف على قيد الحياة , لمن حق  أن يوقف 

الميهرع عنهد تقريهرا لىه ا الحهق لهم يتهن و,  نير المصنف ال ي أصبا محالراً  آلرائه  والتهارا 

نمها إوح هب ,ا  لهم يإعله  حقها مطلقها ً , والقصد من  أن يمار ه  المؤلهف لمإهرد أنه  يريهد  لهك 

ا تلزم الميرع أن يتون ا تحدام الحق ل  ال حب ,والندم ا تنادا ً ن هباب إديه  تبهرر له   لهك 

,أن  حق يحص  لال يمتن أن نتصور قيام الغير بالحلول محل المؤلف له  اتحها  القهرار , لىهو 

يقيهد آحر  قيدا ًتما أوإد الميرع ,  دام  إعوحدة ال ي يقرر  حب  من التداول بىدف تعديل  ,أو 

حق ل  ال حب , والندم , وهو التزام المؤلف بتعويض المتعاقد مع  عهن  هحب المصهنف مهن ال

الهه ي يقههوم علههى عمليهه   الحههائزالتههداول , ا  مإههرد ان ي ههحب المؤلههف مصههنر  مههن بههين يههدي 

                                                           
21
 - Nouaros ( Michaelides ): La drcit moral de l' auteur , paris 1935 , p. 277 .  
22
 .  108د. لاروق االباصيري , مصدر  ابق , ي  - 
23
 - Masse (pierre): Le droit moral de l'auteur ,these ,paris 1906 , p.52.  
24
 - Darras ( Aleide ): Du droit des auteurs et des artistes dans les raports internationaux,paris 1887 

,p.57 .  
25
 المؤلهف حهق - هه   -8)  المهادة تقابلىها( ,  مصهري لتريه  ملتيه  -144) المهادة تقابلىا( ,  العراق  المؤلف حق -43) المادة انظر - 

 ملتي  لتري  لرن   (  – L- 121-1, تقابلىا المادة )  ( انردن 
26
 وما يليىا .  352نقال عن د. عبد الرييد مأمون , الحق االدب  للمؤلف , مصدر  ابق , ي  - 
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لتزام بالتعويض ( على عاتق المؤلف اال تغالل المال  للمصنف , يتولد تلقائيا ً ه ا االلتزام ) اال

, ول  حال  مو  من ن يدلي ل  حالل  مبلغ التعويض أ, ويحدد ل  القا   أإالً  معلوماً  يإب 

ما الحق االدب  الحهاي بحهق أ,  تعاقد مي المؤلف ينتقل الحق ل  المطالب  بالتعويض الى ورثت   

 .( 27)لى ورث  المؤلف نظرا ً للرابط  اليحصي  الت  تربط المؤلف بمصنر  إال حب لال ينتقل 

وعهدم إعهادة نيهرا مهرا أحهرى بعهد اإهراء التعهديال  أ أما ل  حال   حب المصهنف واعدامه  , 

عليهه  , وهههو حههق للمؤلههف وحههدا تمهها تههم تو ههيح  , يترتههب علههى اعههدام المصههنف انتىههاء إميههي 

مها ا ا تهان المصهنف يترتهب عليه  حقهوق ماليه  أبانعهدام ,  الحقوق اندبي  للمؤلف على مصنر 

 ا مهها  صههاحب الحههق المههال  إلههى الغيههر , ليبقههى لىههم حههق المطالبهه  بتلههك الحقههوق الماليهه  , وإ

لههى انتىههاء حقههوق إنهه  اعههدام المصههنف يههؤدي أأي بالمصههنف انتقههل حقهه  بالمطالبهه  الههى ورثتهه  . 

  . ( 28)المالي  المؤلف اندبي  , وبقاء المطالب  بالحقوق 

ونحن نرى  رورة االعتراف للمؤلف بالحق ل  الرإوع وال حب , نظرا ً للرابطه  اليحصهي  

الت  تربط المؤلف بمصهنر  , والته  تإعهل مهن انحيهر صهورة حيه  لهبول , تعبهر عهن آرائه  , 

 ا تغير  ه ا اآلراء  لم يعد المصنف التعبير الح  عهن يحصهي  المؤلهف , وتهان لومعتقدات , ل

ن  يإب التمييز بين حالتين أ نا. إل تعديل  ,أو تدميرا أمن حق انحير  حب  من التداول , من 

ل  حال   حب المصنف , الحال  انولى   ا ا تان ال حب لغرض التعديل لقط , ثم إعهادة نيهرة 

ن ينتقهل  لهك الحهق الهى أض تل من ل  حهق مهرتبط بالمصهنف قبهل  هحب  , علهى ن يعوإ, على 

ن ال يترتههب عليهه  أورثته  مههن بعهدا , والحالهه  الثانيه    حالهه   ههحب المصهنف وتههدميرا , بيهرط 

حقوق للغير , هنا تدمير المصنف يؤدي الهى انتىهاء حقهوق المؤلهف الماديه  واالدبيه  معها ً . وال 

 ا تحالف لتلك الحقوق . يترتب على تدمير المصنف

مالهك الإ هم  وبيرط ان يتون تدمير المصنف مهن قبهل المؤلهف حصهراً  , ننه  لهو قامه  الغيهر 

بتدمير المصنف يتون قد تم االعتداء على الحق االدبه  للمؤلهف , وهنها يوإهب تعهويض  المادي

حق االدب  للمؤلف ,أ  م أل  التنازع بين الال رر ال ي أصاب  نتيإ   لك االعتداء المؤلف عن 

, وحق مالك المصنف ال ي بيهي له  المصهنف له  تهدمير ,أو تعديله  , مهن الم هائل المعقهدة الته  

أثار  التثير من المياتل , لىنهاك واإبها  قا هي  ترهرض علهى مالهك  الإ هم المهادي للمصهنف 

الحال  تحرم  من التصرف ل  محل ملتيت  على الوإ  ال ي يياء , وحاص  أن التنازع ل  ه ا 

بههين الحههق االدبهه  , حههق الملتيهه  ,قههد اثههار الحههالف بههين الرقهه  الررن هه  , حيههث  هههب لريههق مههن 

, تحق مطلهق ي هما للمالهك بالتصهرف له  محهل (  29)الرقىاء الى  رورة ترإيا حق الملتي  

هه ا الرقه  ايه  أهميه  للحهق االدبه  للمؤلهف له   هرورة  ملتيت  على النحو ال ي يراا , ولم يعط  

                                                           
27
 .  88, ي  2015د. أنور طلب  , حماي  حقوق الملتي  الرتري  , يرت  ناي للطباع  , القاهرة ,  - 
28
, ي  . 1987,  ان ههتندري ,  المعههارف منيههأة,  والعلميهه  والرنيهه  اندبيهه  المصههنرا  علههى الحقههوق د. أبههو اليزيههد علهه  المتيهه  , - 

 العهددان,  العهراقيين المحهامين نقاب ,  الق اء مإل ,  والموازن  العراقي  الوإىتين من المعنوي  الملتي ,  الناه  الدين صالح. د.  463
 .23, ي  1948,  الثان  و انول

29
 - Hourd ( Adried ) : Des divers droits qu'il ne faut pas  confondre avec la propriete intellectuelle le 

droit d'auteur , paris ,1903 , p.297 .  
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لهى أن النهزاع إ , (  30)  ي االحر من نري الرريق انول  مهن الرقه أرال, و هب احترام مصنر  

ن تحل عن طريق أبين المؤلف ل  احترام حق  االدب  , ومصلح  مالك الإ م المادي , ال يمتن 

مر للق اء ت  يزن انمور , ويولق بين المصهالا نيإب ترك ا وإنمامبدأ عام يو ي مقدماً  , 

 .متعار   ال

دبه  , وبالتهال  لىهو نونحن نرى أن ه ا الراي رلي حق مالك الإ م المادي إلى درإه  الحهق ا 

ن تهان تهرك االمهر أقهد تقهدم حطهوة عهن الهراي انول اله ي رإها الحهق انول بصهر  مطلقه  , و

ن رإحان الحق االدب  ليي بحاإه  الهى حتهم ق هائ  أللق اء  يعقد انمور بدون لائدة , وتما 

 .يقررا 

دبه  للمؤلهف له  احتهرام ن هب الى ترإيا الحق ا , (  31)الررن    حر من الرق نما الإانب اأ

مصنر  على حق الملتي  , حيث قد أدرك ه ا الرريق مدى الحطورة المترتب  على ال ماح لمالك 

مواإى  ه ا المصنرا  بىدم اثار الرن , والعلوم دون اي  محاطر , وممار   أنواع القرصن  ل  

المصنرا  , لمن  ير المنطق  االعتقاد بأن الرنان قد باع مصنر  بقصد ال ماح للمتملك بتهدميرا 

نمهها القصههد الغالههب للطههرلين أن ملتيهه  المصههنف تنقههل الههى المالههك بىههدف ا ههتعمال  ح ههب إ, و

ف ى مهي انههدايهي يتماأالغرض المحصي ل  ال بىدف التدمير , ل ال ً عن  لك لهان هه ا الهر

ثار الرني  والعلميه  , وعهدم تيهوي  ,أو تهدمير أي حلهق ناالإتماعي  , ل   رورة الحراظ على ا

عالم  على يحصهي  حالقه  , وال يمتهن ان يهدمر ح هب أههراء  نلتري , للن المصنف ما هو ا

ن المصههلح  العامهه  تق هه  إالمالههك ونزواتهه  ,احترامهها ً ليحصههي  المؤلههف الهه ي أبدعهه  , تمهها 

, وال يمتهن االعتهراض علهى هه ا الهراي بأنه  ال يمتهن على تهل انتهاا العقهل البيهري المحالظ  

ن يتحالي مهي المؤلهف , أالزام المالك باالحتراظ بأيياء ال ير بىا , لمن الممتن ل  ه ا الحال  

حيث يقوم انحير با هترداد المصهنف مقابهل دلهي تعهويض للمالهك اله ي ير هب له  تهدمير محهل 

لمؤلف يظل متمتعا ً بالحقوق الت  ني عليىا القانون , ر م تنازله  عهن المحهل ن اأملتيت  . أي 

المادي , وقهد اظىهر قصهد له  حرمهان المالهك مهن ممار ه  الحهق االدبه  , ولمها تهان الحهق له  

ديل , والتدمير من االمتيازا  الت  ي منىا  لك الحق لصاحب  , لان مالك الإ هم المهادي ال عالت

 ن الميرع قد حرم  تماما ً من ه ا الحقوق . نم بي ء من ه ا القبيل , , ان يقو(  32)يمتن 

الى ورثت  بعد ولات  , وللورث  حق ل  حدود  وال ينق   الحق االدب  بولاة المؤلف , بل ينتقل 

دلي تل اعتهداء علهى هه ا الحهق , مهي المطالبه  بهالتعويض عهن اال هرار الناإمه  عهن التعهدي . 

والورث  ال يمار ون حقاً  لىم , بل انىم يقومون بواإب نحو يحصهي  المؤلهف الته  عبهر عنىها 

,للن   ل  القيام بى ا الواإب ل  المصنف , لىم يدالعون عن  معت  واعتبارا , لل ا اهمل الورث

                                                           
30
 - pierre Recht, Le Droit d'auteur : Une  nouvelle forme de propriete histoire et theorie , LGDJ , paris 

, 1969 , p. 145.        
31
 - Desbois ( Henri ) : Le droit d'auteur en France , paris 1966 , p.502 .  
32
  -8)  المهادة تقابلىها( ,  مصهري لتريه  ملتيه  -144) المهادة تقابلىا , ( العراق  المؤلف حق حماي  قانون من– 43) انظر المادة   - 

 ( لرن   لتري  ملتي  – L- 121-1)  المادة تقابلىا( ,  انردن  المؤلف حق - ه 



 

1096 
 

, تمهودع لهديىم مهن اإهل   معت  المؤلف ه  الت   ت ار , يقومون بالحرا   بعد ولاة المؤلف

 ( .  33)الدلاع عن يحصيت  عبر المصنف 

وقد ايد الق اء الررن   ه ا الراي حينما ق   محتم  باريي بأن  " بمو  المؤلف للن الورث  

, وال يعتبهر ( 34) له  نطهاق أقهل ممها تهان عليه  له  يهد المؤلهف "  يتولون حرا   الحهق االدبه 

ن ممار   الحق أليحصي  المتول  , ولتن  حاري طبيع  على  تراا , و اً الوارث هنا ا تمرار

يعن   لك أن  نيإب أن تتون حا ع  الحترام إرادة المؤلف , وليي لحدم  مصالا الورث  , و

دبه  بىهدف نن مهورثىم , وانمها ينتقهل الهيىم ممار ه  الحهق ادبه  مهنلهيىم الحهق اإالورث  ينتقهل 

 . ( 35)حماي   مع  , و ترى المؤلف  

ول  النىاي  للننا نرى  رورة تدحل الميرع بني صهريا , يحهرم ليه  علهى مهالك المصهنرا  

 و تيويىا , و لك نظرا ل مو الحق االدب  , و رورة الحراظأالرني  والعلمي  , القيام بتدميرها , 

لى الغير  واء تان  لك بموإب إعلى الثروة الرتري  , والرني  , لانتقال الملتي  المادي  للمصنف 

 ن يظل متمتعها بتاله  الحقهوق اندبيه  علهى مصهنر  , نظهراً أعقد ,أو حيازة ال يحرم المؤلف من 

 نن الحق االدب  للمؤلف لصيق بيحصيت  . 

 الفرع الثالث 

 أجراء تعديالت جوهرية 

حهد أن يعتهرض نإراء التعديال  الت  يراها الزم  علهى مصهنر  , للهيي أن  حق المؤلف ن مأ

حد إإبهار المؤلهف علهى ألال ي تطيي نىا تمي يحصيت  , واعتبارا أعلى ه ا التعديال  , حيث 

القيام بح ف , أو إ ال  ,أو تعديل مصنر  على نحو ال يريدا , ال يك ان  يإب أن نعترف بهأن 

يي أن يعدل مصنر  بالطريق  الت  يهرى انىها تعبهر عهن يحصهيت  , لله  أن ي هيف المؤلف ي تط

ن يعدل ل  م مون  , وحصائص  , والنتائ  إمصنر  ,أو يح ف من  ,أو يعدل لي  , تما ل   إلى

التهه  توصههل اليىهها , وتبههرر ههه ا التعههديال  بههالحق االدبهه  المقههرر لهه  , ور بتهه  لهه  ان يحههرا 

, ولتهن (  36) يحصهيت  , مترقهاً  مهي أحهر مها وصهل  إليه  ألتهارا  مصنر  تمرأة صادق  تعتي

ال ؤال ال ي يظىر لنا هنا , ههل ي هتطيي المؤلهف أن ي هيف تعهديال  إوهريه  تمهي إهوهر , 

وم ههمون المصههنف ؟ ومههدى تههأثير ههه ا التعههديال  الإوهريهه  علههى التزامهها  المؤلههف الماليهه  , 

مصهنف إديهد يحتلهف عهن المصهنف  والدة لهى إن التغيهرا  الإوهريه  تهؤدي أواندبي  ؟ وههل 

انتىاء لى إوالدة المصنف الإديد تؤدي  نأ؟ وهل ال ابق ال ي تم ادحال  تعديال  إوهري  علي  

                                                           
33
,  مصههر,  القانونيهه  المتتبهه  دار,  للعقههود العامهه  القواعههد علههى للمؤلههف االدبهه  الحههق أثههر, د.  ههمير ال ههعيد محمههد أبههو إبههراهيم ,  - 

,  1994,  القههاهرة,  اليههعب مطههابي دار,  القانونيهه  الدرا هها  مقدمهه  لهه  دروي,  د. محمههود إمههال الههدين زتهه  .  48, ي 2008
 . 315, ي  1974د. احمد  الم  , المدحل لدرا   القانون , دار النى   العربي  , القاهرة , .  364ي
34
,  1ط,  والتوزيهي للنيهر الثقاله  دار,  حمايته  وو هائل المؤلهف لحهق المعاصهرة النمها ا,  المؤلف حقنقالً  عن د. نواف تنعان ,  - 

 .  79, ي  2009,  انردن

35
 .  523د. عبد الرييد مأمون , مصدر  ابق , ي  - 
36
, . 2000,  لبنههان,  القانونيهه  الحلبهه  منيههورا ,  7ا,  المههدن  القههانون يههرح لهه  الو ههيط,د. عبههد الههرزاق احمههد ال ههنىوري  - 

 .  270ي
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وال ي ال يمي المصهنف القهديم بهأي صهل  ال  ,ال ي أإري  علي  التعديال  الإوهري   المصنف

 التال  انىاء ا تحالف تلك الحقوق ؟ ؟  وبمن بعيد  نمن قريب و

, ليقهوم بهدورا با هتغاللىا ,  لى الناير  إبت ليم الن ح  االصلي   ا تان هناك التزام على المؤلف إ

إراء التعديال  , للن القوة الملزمه  للعقهد ترهرض أ ا امتني المؤلف عن ت ليم المصنف بحإ  إو

العقد , لالبائي يلتزم بت ليم المبيي , لل ا تم ك  على تل متعاقد تنري  التزام  المنصوي علي  ل 

البههائي بعههدم الت ههليم بههدون  ههبب مقبههول , ليإههوز للق ههاء إإبههارا علههى تنريهه  التزامهه  بالت ههليم , 

والتنري  العينه  , ولتهن ال يإهوز اإبهار المؤلهف علهى ت هليم المصهنف  هواء انتىهى منه  , أو لهم 

بالحق االدب  ل  حاله  اتتمهال المصهنف , وبالحريه  ينتى  من  . على أ اي ان المؤلف يتم ك 

انبداعي  ل  حال  عدم االنتىاء من  , وللمؤلف ان يتم ك ب بب اإراء التعديال  على المصنف 

 . ( 37). ينبغ  أوال أن نررق بين التعديال  المادي  الب يط  , والتعديال  الإوهري  

م ههمون المصههنف , وال تههؤثر علههى حصائصهه  لبالن ههب  للتعههديال  الب ههيط  التهه  ال تغيههر مههن 

تههالتغير لهه  طريقهه  إحههراا المصههنف ,أو يههتل  اللهه  , وألوانهه  , أو طريقهه  تتابهه  ان ا ههي  ,

ي تطيي القيام بىها ا ا امتنهي المؤلهف , أو تهأحر عهن القيهام بىها للن الناير  المراإي , والرىاري 

ن  يمتن أن يدرا يهرطا ً أواعتبارا , على ,أو يعىد الى الغير القيام بىا ننىا ال تمي يحصيت  

 .( 38) صريحا ً ل  العقد يتيا للناير القيام بمثل ه ا التعديال  بنر   

أي ميتل  , لتن ال ي يىمنا هنا التعديال  الإوهريه  الته  قهد  تثيرن ه ا التعديال  الب يط  ال أ

. ويإبر الناير على لى حلق مصنف إديد إم مون مما يؤدي تغير حط  المصنف وتؤدي الى 

( ,  ومهن ثهم يإهوز أن يتم هك النايهر 39قبول ه ا التعديال  الت  قد تؤدي إلى اال هرار به  . )

 .وإواز طلب الناير ,أو حلر  العام ل   العقد بعدم قيام  بأإراء مثل ه ا التعديال  , 

مون , وروح أ ا تان  القاعدة أن  للمؤلف اإهراء أي تعهديل مهن يهأن  ان يهؤدي إلهى تغييهر م ه

, أال أن  لك ال يعن  التهزام النايهر بتتهاليف اإهراء مثهل ( 40)المصنف ,أو حصائص  ان ا ي  

وقههد حههاول الرقهه  تحديههد معيههار يرصههل بههين التعههديال  الب ههيط  ,  ,ههه ا التعههديال  الإوهريهه  

, و نحاول ليمها يله  أن نبهين أههم المعهايير الته  قيله  للرصهل بهين ( 41) والتعديال  الإوهري  

  -ه ين النوعين تما يل   

 المعيار الكمي . -المعيار األول : 

, لمثال ً ا ا تان المصنف المتعاقهد  التعديل يعتمد ه ا المعيار على التم ال ي أدحل  المؤلف اثناء 

يإهوز للمؤلهف أن يتم هك بحقه  له  ادحهال  ( صرح  للنه  ال200على نيرا يبلغ عدد صرحات  )

                                                           
37
 .  125د. عبد ال ميي أبو الحير , مصدر  ابق , ي  - 
38
وانظههر .  110, ي   1958, متتبهه  االنإلههو مصههري  , القههاهرة , 1, النظريهه  العامه  , ط1حههق المؤلههف ,اد. محتهار القا هه  ,  - 

 .  215, ي 2002,  مصر,  الحديث المصري المتتب,  الميترت  المصنرا  مؤلر  حقوقاي ا د. محمد  ام  عبد الصادق , 
39
ي ,   2007,  يههمي عهين حقهوق,  دتتهوراا أطروحه ,  االلتترونه  النيهر لعقهد القهانون  االطهار د. عهز محمهد هايهم الهوح  , - 

436  . 
40
 - EI Tanamli (A) , DUdroit moral de l'auteur sur son oeuvre litteaire et artistique ,( Etude critique des 

droits postifs francais et egyption compares ), these , paris 1943 ,ed . A.pedone , n .150, p.199.   
41
 .  370د. عبد الرييد مأمون , الحق االدب  للمؤلف , مصدر  ابق , ي  - 
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( صرح  مثال ً , ويحدد ه ا المعيهار 300تعديال  ب يط  بحيث يصبا عدد صرحا  المصنف )

التعديال  الب يط  باعتبار أنىا ال تتلهف النايهر اال مصهاريف عاديه  ,أمها التعهديال  الإوهريه  

ى م همون التعهديال  , أو الىهدف لى  تتلف الناير مصاريف تبيرة , لال ينظر ه ا المعيار إله

 منىا , بل ينظر إلى تمىا . 

على اننا ننتقد ه ا المعيار نن  يمتن تغييهر م همون المصهنف بالتامهل بيهتل يهؤثر علهى اتاحه  

المصنف ,أو نيرا للإمىور ر م أن التعديل ال يتعهدى  هوى صهرحا  معهدودة . ممها قهد يهؤدي 

 ي تهم تعديله  , وهه ا يهؤدي الهى احهتالف له  الى ظىور مصنف إديهد يحتلهف عهن المصهنف اله

ربمهها يههؤدي الههى انتىههاء المصههنف القههديم ,  .الحقههوق الماليهه  واندبيهه  بالن ههب  للمصههنف الإديههد 

وبانتىهههاء المصهههنف القهههديم ووالدة مصهههنف إديهههد نتيإههه  للتغيهههرا   , وظىهههور مصهههنف إديهههد 

له  حاله   نللمصهنف القهديم , ا الإوهري  ربما يؤدي الهى انتىهاء إميهي الحقهوق الماليه  واندبيه 

 تإاا ورثت  من بعدا . أتعلق حقوق الغير المالي  ليىا , لىنا يظل المؤلف ملتزما اتإاا الغير و

 المعيار النوعي .  -المعيار الثاني :

يعتمد ه ا المعيار على النظر إلى مدى ما أ ال  المؤلف لمصنر  , لل ا تان المؤلف قهد أ هاف 

ن  لهك يعتبهر لتحي المصنف , أو تعمق ألتهارا الرئي هي  الته  يهدور حولىها , لهألتار إديدة ال 

, وحاصهه  لهه  مإههال المصههنرا  المدر ههي  , ننىهها تحتههاا إلههى تعههديل , ( 42) تعههديال إوهريهها ً 

وتغيير تل لترة زمني  بما يتواتب مي أحداث مها وصهل  إليه  انصهول التربويه  . لهان هه ا يعهد 

قهد  مصنراً  إديدا , يحتلف تهل االحهتالف عهن المصهنف ال هابق . ممها  تعديال إوهرياً  , يحلق

,  لهلن للمصهنف القهديم اله ي تهم التعهديل عليه   يؤدي الى انتىاء إميهي الحقهوق الماليه  واندبيه  

يتعلههق ن حههق النايههر أاعتبههار  انلتههار علههىالنايههر يحههق لهه  االعتههراض علههى إ ههال  مثههل ههه ا 

تعهديال   الإوهريه  الإديهدة عليه  , لهال يمتهن للمؤلهف ان يعهدل بالمصنف ال ابق قبل إ هال  ال

وبههرلض النايههر لنيههر .( 43)ههه ا الطبيعهه  ,أو التحصههي , ويإبههر النايههر علههى قبههول نيههرا 

المصنف الحتالف م مون  عن المصنف ال ي تعاقد علي  يؤدي الهى انتىهاء حهق النايهر بطلهب 

مها الحهق إلهى ورثته  . إنتقهال هه ا الحهق الر   , مي التعهويض عهن ال هرر اله ي أصهاب  , مهي ا

االدبهه  للمؤلههف ليبقههى علههى مصههنر  ال ينتىهه  بانتىههاء المصههنف القههديم نتيإهه  اإههراء التعههديال  

,إ ا تان الميرع العراق  يحمه  المصهنرا  طهوال لتهرة حيهاة مؤلرىها ,وحم هين الإوهري  علي  

ولاتىم , وقد يحدث حالل ه ا الرتهرة تطهورا  , واتتيهالا  عديهدة تق ه   هرورة  د عاماً  بع

تعديل المصنف , بما يحالظ على قيمت  اندبي  , والعلمي  , لل ا تان مؤلهف المصهنف حيها ً لانه  

لمواتب  التطورا  الت   الالزم ه ا التعديال   بلإراءي تطيي بنر   ,أو بوا ط  أحر يعىد إلي  

 حدث  . 

أما بعد ولات  للن الورث  ي تطيعون إإهراء مثهل هه ا التعهديال  , أو أن يعىهدوا إلهى النايهر ,أو 

 نههي الميههرعالغيههر القيههام بىهها بيههرط أن يتههون متحصههي لهه  مو ههوع المصههنف , ونؤيههد 

                                                           
42
 -   DESBOIS (Henri ): Le droit d'auteur :n droit francais , convention de berne , revise , paris 1950 .  
43
 .  129د. نواف تنعان , مصدر  ابق , ي  - 
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على أن  ) يتمتي المؤلف وحلر  العام ( لقط باعتبار أن الحق االدب  يورث , وال ( ,44)المصري 

, باعتبار أن الورث  ههم أحهري النهاي علهى مصهالا المؤلهف االدبيه  , ولتنه  لهيي يتنازل عن  

حقاً  مطلقاً  , بل يتوقف علهى عهدة ظهروف منىها , نهوع المصهنف وطبيعته  , ومهدى التعهديال  

ل  أن ال ي حصر حق التعديل بالمؤلف وحدة ( , 46) . بحالف الميرع العراق  ( 45)المطلوب  

ا ,أو تغيههر ,أو حهه ف ,أو إ هال  , ولهه  أي ها ان يمنههي أي حهه ف ,أو يإهري أي تعههديل ,أو تنقهي

ن تلك ال لط  منوط  بالمؤلف يمار ىا بالطريق  الت  أإ ال  ,أو تغير ل  المصنف , مما يعن  

تإعههل المصههنف مالئمهها لمرتههزا االدبهه  , لقههد ي ههإل المؤلههف علههى نر هه  بعههض المالحظهها  

ن ت هها الههى متانتهه  ا ا مهها بقيهه  بعههد نيههر أمههن يههأنىا واالنتقهادا  ويقتنههي بههأن تلههك المالحظهها  

التغيهرا  المنا هب  قبهل نيهرا ,  بلدحهالالمصنف , ليتدارك ما قد يؤثر ب ببىا  بما يثار , ليقهوم 

حتى يتون معبرا عهن يحصهيت  ,حتهى لهو تعاقهد المؤلهف علهى نيهر مصهنر  ,لهلن هه ا ال ي هلب  

 همعت  , والته  ال تمهي بإهوهر المصهنف ,   لطت  ل  تعديل مصنر  الى اليتل المنا هب علهى

, وتولر  لط  المؤلهف له  تعهديل مصهنر  تانحطاء اليتلي  ,أو النحوي  , تونىا أحطاء ب يط  

 ا تانهه   ههلط  تعههديل إإمتانيهه  تطههور المصههنف , تونهه  يههدحل حتمهها لهه  مرىههوم التعههديال  , و

ن ال هرورا  العلميه  ال بالمصهنف ,لهل بيحصهيت المصنف مقررة لصالا المؤلف اله ي تهرتبط 

لل ا تان المصنف متحصصا ً ل  مإال القانون , بحيهث مصلح  المؤلف تقت   تلك التغيرا  ,

يعال  ميتل  قانوني  معين  ثم تولى المؤلف , وصدر قانون إديد بعد ولات  ,أو تهان المصهنف , 

الدول  على إقليم  يحتوي على يرح نقليم دول  معين  , ثم ما لبث أن نيب  حرب وا تول  تلك

دول  أحرى و مت  إليىا , لهلن هه ا التغيهرا  تق ه  بال هرورة بهلإراء التعهديال  , وإال لقهد 

, ليتون عندئ  من ال هروري القيهام بتلهك التعهديال   هواء المصنف الىدف من  ولائدت  العلمي  

 . ( 47)من قبل المؤلف  ات  ,أو الناير ,أو حتى الورث   

الررن   , لقد حظر على الورث  القيام بأي تعديل للمصنف , حيث أن القوة الملزم  أما الميرع 

 ( . 48للعقود تأح  تامل قوتىا )

بين ونوعين من التعديال  , النوع انول  ه  التعديال  ال هروري   َمّيزَ نالحظ ان ه ا المعيار 

و يمتهن ألمؤلهف نر ه  , لغرض مواتب  التطورا  والتغييرا  , والت  يمتن ان تتون مهن قبهل ا

 لمصهلح   العلميه  ال هرورا و حتهى مهن قبهل النايهر نر ه  ,  ننه   أإراءها من قبل ورثته  , أ

ن تتهون أالتعهديال  الإوهريه  الته  يإهب  لىه ما النهوع الثهان  أ, التغيرا  تلك تقت   المؤلف

 تإعهل الته  بالطريقه  يمار هىا بهالمؤلف منوطه  ال لط  تلك نأ يعن  ممامن قبل المؤلف وحدة 

التهه  هه ا المعيهار يعتمهد علهى نهوع التعهديال  ممها يعنه  أنهه  .  االدبه  لمرتهزا مالئمها المصهنف

 . تإرى ل  المصنف 

                                                           
44
  .(  المصري الرتري  الملتي  قانون من – 143) انظر المادة  - 
45
د. .  86, ي1962,  القهاهرة,  طبهي متهان بهدون,  2ا,  الحهق نظريه ,  القانونيه  للعلوم المدحلد. منصور مصطرى منصور ,  - 

 .  63, ي   1966,  القاهرة,  وهب  هللا عبد متتب ,  للحق العام  النظري  ل  محا را , ا ماعيل  انم
46
 ( . العراق  المؤلف حق - 10 والمادة -43)انظر المادة  - 
47
 .  452د.  مير ال عيد محمد أبو ابراهيم , مصدر  ابق , ي .  145يل ح ين الرتالوي , مصدر  ابق , ي ىد.   - 
48
 - VERDON ( Gisele ): Les limites apportees en droit francais aux droits de l'auteur sur son oeuvre , 

these ,paris 1948 . p57 .  
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 المعيار المالي . -المعيار الثالث :

يقوم ه ا المعيار على أ اي أن المؤلف إ ا قام بتعديال  تقلب اقتصاديا  العقهد تمامهاً  , بحيهث 

بعدها محتلرا ً عن انصل لأنىا تعتبر من قبل التعديال  الإوهري  , ويتون من  يصبا المصنف

لهى إن حق الناير بالمطالب  بالر   , وبالتعويض ينتقهل إحق الناير ل   العقد مي التعويض , و

, تما أن ورث  الناير يلتزمون بالنير له  حاله  مها إ ا تانه  يحصهي  مهورثىم  ورثت  من بعدا 

بههار , لالورثهه  يمتههن أن يقومههوا بتنريهه  التههزام مههورثىم ,أمهها ا ا تانهه  يحصههيت  لي هه  محههل اعت

الناير مورثىم محل اعتبار , لبولات  قبل إتمام النير , للن  يإوز للمؤلهف ل ه  العقهد , وي هقط 

دب  ال ي يلحق المؤلف , أما إ ا تان  التعديال  الت  ن, حاللاً للحق ا(  49)التزام الورث  بالنير

ىا المؤلف على مصهنر  ال يترتهب عليىها أيه  نرقها  للنايهر ,للنىها تتهون تعهديال  ب هيط  , يدحل

ويإب على الناير قبولىا . لىو ال ينظر إال إلى تتاليف إإراء ه ا التعديال  , ب لك لهل ا تانه  

ههه ا التعههديال  ب ههيط  , تتلههف النايههر مصههاريف تبيههرة لههلن  لههك يعتبههر مههن قبههل التعههديال  

 . الإوهري  

إال أننهها نههرى أن ههه ا المعيههار وحههدة  يههر تههاف للتمييههز بههين التعههديال  الإوهريهه  , والتعههديال  

الب ههيط  علههى أ ههاي أن المؤلههف قههد يقههوم بلدحههال تعههديال  لهه  م ههمون المصههنف وروحهه  , 

وحصائصه  , وال يترتههب عليىهها زيههادة لهه  نرقهها  النيههر , وقههد يقههوم بلدحههال تعههديال  ب ههيط  , 

تهاليف النيهر , لهلن هه ا المعيهار يعتمهد علهى التتلره  الماليه  الته  تترتهب علهى ولتنىا تزيد مهن ت

النيههر لتحديههد مهها يعههد مههن التعههديال  الإوهريهه  ,أو الب ههيط  . لهه ا ال يمتههن االحهه  بىهه ا المعيههار 

 لغرض معرل  التعديال  الإوهري  من التعديال  الب يط  . 

 .لتررق  بين التعديال  الإوهري  ,والب يط ليىا لالمعايير الت  يمتن اال تناد إبعد عر نا نهم 

للننا نرى أن هناك تعار ا ً بين الحق االدب  للمؤلف حاص  حق  ل  إدحال ما يراا منا با ً مهي 

ألتهارا وآراءا , بههين حههق النايههر لهه  عههدم تحمله  مصههاريف زائههدة واإبههارا علههى نيههر مصههنف 

 مؤلف , لليىما   يتم ترإيح  على االحر .يحتلف ل  م مون  عن  لك ال ي تعاقد علي  مي ال

أن التمييز بين التعديال  الإوهري  , والب يط  يتمثل ( , 50) ونرى مي إانب من الرق  الررن   

لهه  أن التعههديال  التهه  يقت ههيىا حههدث معههين وقههي لهه  الرتههرة بههين ت ههليم المصههنف وبههدء عمليهه  

المؤلههف , لههالنوع انول يتههون النايههر ملههزم بىهها , ويإبههر  رالتعههديال  التهه  تعتبههر تغيههرا ً نلتهها

ن ه ا النوع من التعهديال  نهات  عهن  هبب نالناير على قبولىا , وال يحق ل  االعتراض عليىا 

أإنب  , ويزيد من قيم  المصنف , ويؤدي إلى تحقيق اليىرة والمإد االدب  للمؤلف , وما عهدا 

 و ورثت  من بعدا .أ لك لالبد من ان يتحملىا المؤلف , 

للن القا   ي تطيي أن يرصل بينىما , بحيهث ل  نوع التعديال  , أما ل  حال  احتلف الطرلان 

التعهديال   هوف يقيم مدى مالئم  المصنف للنير ,لل ا انتىى إلى أن نيهر المصهنف بهدون هه ا 

م بالنيهر ,وان يؤدي إلى اال رار بمصالا المؤلف اندبي  تان ل  أن يعوض الناير عن االلتهزا

                                                           
49
 .  113د. محتار القا   , مصدر  ابق , ي  - 
50
 - Rault (A.), Le contrat d'edition en droit francais ,these , paris , Dalloz, 1927 . p. 244 .  
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يق   بالتعويض إن تان هناك مقت ى ,لل ا تان للقا   أن يحمى المصالا اندبيه  للمؤلهف , 

 ( . 51لليي على ح اب الناير ال ي ال يمتن اإبارا على نير مصنف  ير المترق علي  )

هههو حههق يحصهه  حههالي للمؤلههف دون  يههرا ن حههق ال ههحب واإههراء التعههديال  أونحههن نههرى 

ا الحق أن  ال يإوز للورث  من بعدا ان يقوموا ب حب ه ا المصهنف بعهد تداوله  ويترتب على ه 

حتى ولو التزموا بتقديم تعويض عادل لمن تعلق  حقوق  بى ا المصنف , علهى اعتبهار ان تقهدير 

ق حه يقهرر, ولعل ه ا ال بب ال ي دعا الميرع أن ان باب واثارها من حقوق المؤلف يحصيا ً 

على أي مصنف توإد أ باب مبررة ل هحب  , وعلهى  هرورة  ي ريو , ال حب للمؤلف وحدة 

, وعلى ان تقرر م هال  ( 52 )قيام المؤلف بتعويض صاحب الحق ل  اال تعمال تعوي ا عادال ً 

التعهويض ولهق  هوابط وحههدود , و لهك الن تهل مهن الميههرع العراقه  والمصهري , والررن هه  

مإاال وا عا للحاللا  , مما قد يهؤدي الهى بقهاء ترك م أل  التعويض دون أي  وابط مما يرتا 

ويتوقهف  لهك علهى عنه  له  التهداول لرتهرا  طويله  , المصنف ال ي أصهبا المؤلهف  يهر راض  

لههى مصههنر  , لههل ا تانهه  تعههديال  يههامل  يترتههب عليىهها قلههب إالتعههديال  التهه  ا ههالىا المؤلههف 

 ه  العقهد , والتعهويض عهن ال هرر اقتصاديا  التعاقد تماما ً , تان من حق النايهر ان يطلهب ل

ال ي حدث ل  , ويتون المصنف الإديد المعدل تعديال  إوهري  أد  الى تغيرا ل  ه ا الحاله  

وبه لك تنق ه  إميهي لحقهوق , محالً  لتعاقد إديد بيروط إديدة , وال يعتمد على العقد القهديم . 

ماليه   بهالتعويض , امها الحهق االدبه  تنتىه  الحقهوق الالمالي  واندبي  بالن ب  للمصهنف القهديم . 

المتمثل بحق ال حب والتعديل , حق يحص  ال يمتن أن نتصور قيام الورث  ,أو الغير بالحلول 

 محل المؤلف ل  اتحا  قرار ال حب واإراء التعديال  الإوهري  . 

 المطلب الثاني 

  االنقضاء بطريق تبعي

بوصهر  يهيئا يمتهن ا هتغالل  ا هتغالال ماليها  قدمنا, بأن للمؤلف حقان علهى مصهنر  , لالمصهنف

يتون محال لحق مال  يعط  للمؤلف  لط  احتتار , وا هتغالل مصهنر  , والتصهرف ليه  , امها 

الحههق الثههان  , لىههو الحههق االدبهه  للمؤلههف علههى مصههنر  , وهههو حههق  يههر مههال  ننهه  انعتههاي 

من الحقوق المتعلقه  ,أو اللصهيق  ليحصي  المؤلف , ويعتبر ييئا  ير قابل للتقويم المال  , لىو 

نهه  يعبههر عههن الصههل  الوثيقهه  بههين اليههحي ونتههاا  هنهه  . هنهها ومههن حههالل ههه ا أباليحصههي  , ا  

                                                           
51
 الملتيه  حقهوق حمايه  وتيريه  والنايهر المؤلف بين العالقا  لطبيع  وتأصيلي  تحليلي  درا  ,  النير عقدد. محمد ال عيد ريدي ,  - 

 .  114, ي  2007,  مصر,  المعارف منيأة,  واالنترن  الدولي  المعلوما  يبت  على الرتري 
52
من قهانون حمايه  حهق المؤلهف العراقه  ( والته  إهاء ليىها ) للمؤلهف وحهدة إ ا طهرأ  أ هباب أدبيه  حطيهرة أن  -43انظر المادة )  - 

طلب من محتم  البداءة الحتم ب حب مصنر  من التداول أو بلدحال تعديال  إوهري  علي  بر م تصهرل  له  حقهوق االنترهاع المهال  , ي
ويلهزم المؤلهف لهه  هه ا الحالهه  بتعهويض مهن آلهه  إليه  حقههوق االنترهاع المهال  تعوي هها ً عهادالً تقههدرا المحتمه  الته  لىهها أن تحتهم بههللزام 

مهن قهانون  -144, المهادة ) عويض مقدماً  حالل أإل تحددا وإال زال تل أثر للحتهم أو إلزامه  بتقهديم تريهل تقبله  .( المؤلف أداء ه ا الت
الملتي  الرتري  المصري ( حيث قرر الميرع حق المؤلف ل   حب المصنف من التداول ,ولم يغرل العقد المبرم بهين المؤلهف والنايهر 
, لني الى إانب حق المؤلف ل   حب المصنف من التداول على تعهويض النايهر تعوي ها ً عهادال ً,مهي مالحظه  أن الهني المصهري 

ي على الزام المؤلف بتقديم تريهل بهالتعويض لمهن آله  إليه  حقهوق أن هتغالل المهال  , وله   يهر هه ا يتطهابق النصهان العراقه  , لم ين

مههن  – L-121-4مههن قهانون حمايهه  حهق المؤلههف االردنه  ( , تقابلىهها المهادة )  -هه   –الرقههرة  -8تقابلىهها المهادة) والمصهري بيههتل تهام , 

 ررن   ( . قانون الملتي  الرتري  ال
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ولقهدان القيمه  , ن ه ا الحقوق تنق   تبعا النق هاء المحهل بهالىالك إالمطلب نريد ان نبين هل 

 تبعا  .     العلمي  للمصنف من حالل لرعين وه ا ما  وف نحاول بحث

 الفرع األول 

 تبعا ً لهالك المحل االنقضاء 

لهى العهالم الحهارإ  له  صهورة ماديه  ملمو ه  , أي يصهبا إلراغ الرترة من  هن المؤلهف إبعد 

الرتن اليتل   , م تولياً , بحيث يتون المصنف قد أتح  و عا نىائيا ً  اً ملمو  اً مادي اً للرترة تيان

عد  لك نوع المصهنف , وال طريقه  التعبيهر عنه  , لهلن طهرق , والرتن المو وع  . وال يىم ب

التعبير عن المصنرا  تتعدد بح ب نوعىا , لمنىا ما يتون مظىر التعبير عن  هو التتاب  , وه ا 

هو يأن المصنرا  اندبي  والعلمي  , ومن المصنرا  ما يتون مظىر التعبير عن  هو الصو  , 

ومنىا ما يتون مظىر التعبير عن  هو الر م ,أو التصهوير  وه ا هو يأن المصنرا  المو يقي  ,

أو انلوان ,أو الحرهر , والتصوير بالحطوط , ,وه ا هو يأن المصنرا  الداحل  ل  لنون الر م 

,أو النح  ,أو العمارة , والمصنرا  المتعلق  بالرنون التطبيقي  , ومنىا مها يتهون مظىهر التعبيهر 

وتتهون عن  هو الحرت  , وه ا هو يأن المصنرا  الت  تؤدى بحرتا  ,أو حطوا  تالتمثيهل , 

) وتيهمل الحمايه  بوإه  ول , وهو ما َعبَّر عن  الميرع العراق  بهالق(  53)معدة ماديا لإلحراا. 

عام المصنرا  الت  يتون مظىر التعبير عنىها التتابه  ,أو الصهو  ,أو الر هم ,أو التصهوير ,أو 

 .( 54)الحرت  ( 

للىهالك  عر ه بعد اظىار ه ا المصنرا  الى حيز الوإود الواقع  , هل تتون تلك المصنرا   

ههالك المصهنف علهى الحقهوق الماليه   حالىا حهال ههالك أي محهل للملتيه   ؟ ومها تهأثيروالزوال 

 ن ه ا الىالك يؤدي إلى  انق اء تلك الحقوق . أواندبي  للمؤلف , وهل 

الىهالك , ن المقصهود بهالىالك إل  البدء وقبل انإاب  على ه ا الت هاؤال  البهد مهن معرله  ههل 

 م الىالك المادي . أالقانون  , 

نه  ر هم  لهك أحتام الىالك ل  التثير من نصوصه  , ومهوادا , اال أنظم القانون المدن  العراق  

مهها الرقىههاء احتلرههوا لهه  تعريرهه  علههى اتإههاهين أ( .55لههم ي ههي مرىومهها وا ههحا محههددا للىههالك ) 

                                                           
53
,  8ا. د. عبد الرزاق احمد ال هنىوري , الو هيط  13د. زهير البيير , الملتي  االدبي  والرني  , حق المؤلف , مصدر  ابق , ي - 

 .  291مصدر  ابق , ي
54
مهن قهانون الملتيه  الرتريه  المصهري ( ,  – 140( , تقابلىها المهادة )  العراقه  المؤلهف حق حماي  قانون من 2)  أنظر ني المادة - 

 .من قانون حماي  حق المؤلف االردن  (  –ب  –الرقرة  -3تقابلىا المادة ) 
55
(  547وبالرإوع الى نصوي القانون المدن  العراق  نالحظ ان الميرع العراق  نظم حتم هالك المبيي قبل الت هليم له  المهادة )  - 

( , ا  تنهاول الميهرع العراقه  حتهم ههالك  179ل  هالك المعقود علي  ل  المعاو ا  عامه  له  المهادة )برقرتيىا أوال وثانيا . ونظم حا
 المعقود علي  ل  الرقرة انولى ا ا تان المعقود علي  تح  يد صاحب  ,اما الرقرة الثاني  , لقد نصه  علهى حتهم الىهالك له  عقهد البيهي ا ا

  الىهالك علهى البهائي قبهل الت هليم , وتهان بلمتهان الميهرع العراقه  ان يتتره  بهني الرقهرة تان قبل الت ليم ا  إعهل م هؤولي  تحمهل تبعه
( له  الرقهرة الثانيه  547( اال ان الميرع العراق  نظم حال  هالك المبيي قبل الت هليم مهرة أحهرى له  المهادة )  179انولى من المادة ) 

, ويالحهظ علهى ( نظم الميرع العراق  حال  انق هاء االلتهزام با هتحال  تنريه ا 426منىا تون المادة انحيرة أو ي نطاقا . ول  المادة ) 
ني ه ا المادة ان الميرع لرق بين الىالك الواقي له  يهد ال همان , والىهالك الواقهي له  يهد انمانه  , ولهم يو ها ليمها ا ا تهان الىهالك 

( عالإه  حاله   197برعهل الغيهر , أو برعهل المبيهي نر ه  .أمها المهادة )  المقصود هنا بالقوة القاهرة ,أم برعهل الهدائن ,أم برعهل المهدين ,أم
الت ب من دون  بب , الزم الميرع العراقه  الحهائز  ه ء النيه   همان اليه ء أ ا هلهك  نحتام تنظيم هالك زوائد المغصوب , ول  

لعراقه  حاله  الىهالك له  االلتهزام التحييهري , وله  ( نظهم الميهرع ا 301( , ول  المهادة )  233,أو تلف ل  الرقرة الثاني  من المادة ) 
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أحدهما ي يق من معنى الىالك ا  يقصر انصار ه ا االتإهاا مرىهوم الىهالك علهى معنهاا المهادي 

مبيي من الوإود بمقومات  الطبيعي  زواال تليا ,أو إزئيا ً ( ,   عرلوا الىالك بان  ) زوال الإلقط 

, امها أنصهار االتإهاا الىهالك بمعنهاا المهادي حصهرا هنها  يعن   هاب مادة الي ء لقهط , يعهرف 

ال ي و ي من مرىوم الىالك , بحيهث ال يتمثهل له  صهورة واحهدة وهه  الصهورة الماديه  لقهط , 

علهى أ هاي انه  ييهمل يه  ,أو حتميه  , ثهم عرلهوا الىهالك وانما يتون بصهورة قانونيه  ,أو معنو

الإانههب المههادي وحههاال  تعههد لهه  حتههم الىههالك القههانون  , لههالىالك يعنهه  زوال مههادة اليهه ء ,أو 

 . ( 56) ء ,أو قانونيا ب هاب منالع  بصورة تلي  ,أو إزئي  ليمنالع  ماديا ب هاب  اتي  ا

ن معيهار التررقه  أالقهانون  , والىهالك المهادي , ووب لك يق م الىالك ح ب طبيعته  الهى الىهالك 

بين الىهالك القهانون  , والىهالك المهادي يتعلهق بمهادة ,أو  اتيه  اليه ء ,  لهك أن الىهالك المهادي 

, واله ي يعنينها هنها ههو  ( 57)يعن  لناء ,أو تدمير ,أو زوال  اتي  ومادة الي ء تالً  ,أو إزئيها 

, لالىالك المهادي يتمثهل له  زوال , او تحطهيم اليه ء ,أو تهدميرا ,أو  الىالك المادي للمصنف 

لناء تاحتراق الن ح  االصلي  من المصنف وعدم وإود ن ح  أحرى م تن ح  عنىا , او وإود 

حاللهها للىههالك القههانون  لههلن محههل االلتههزام ,أو  اتيتهه  اليهه ء ,أو مادتهه  ال , منهه   ن ههح  احتيههاط 

مل ليىا ,أو ت ليمىا الى الميتري يصطدم بهني القهانون ,أو أإهراء تزول موإودة  ير ان التعا

, مثال على الىالك القهانون  يقهوم ر هام بر هم او (  58 )تيريع  يمني التعامل لي  ,أو يصادرا 

ونقو   ا  قيم  لني  عالي  على أداة حادة تال تين مثال وب لك يتون ل  حق ادب   , حرر رموز

التصرف بىا بتل , وحق مال  حيث ي تطيي أن تن ب ل  تلك انداة بعلى تلك الر وم والنقو  

 نه  له  حاله  ا هتحدام  لتلهك ال هتين له  إريمه  قتهل , لىنها أ, اال  التصرلا  القانونيه  الإهائزة 

ا  تق   المحتم  بمصادرة أداة محل الإريمه  ,أو مصادرة تلك ال تين بيتون الىالك القانون  

                                                                                                                                                                      
( له   356( حال  هالك الوديع  بتقصير الوديهي ,أو تعديه  , وله  المهادة ) 355الوديع  عال  الميرع ل  المادة )  نحتام تنظيم اطار 

( نظهم 564وله  المهادة )نيهداع , ( نظهم ههالك اليه ء وقه  ا 386الرقرة انولى نظم حال  هالك العين ل  يد الغاصب , وله  المهادة ) 
الميرع حال  هالك المبيي بعد الت ليم ل  يد الميتري ,وحال  نقصان الثمن ,إ  إعل الميهتري م هؤوال عهن ههالك المبيهي بعهد الت هليم , 

  عههال  ( إ2-686, ولهه  المههادة ) ( نظههم حالهه  هههالك المههال الموهههوب وحالهه   ههمان الواهههب للىههالك 625المههادة ) وورد الىههالك لهه  
( نظهم حاله  الىهالك المهادي التله  وله  751, والمهادة ) الميرع حال  هالك العين قبل القبض وبعد العقد ل  إطار تنظيم  لعقد القرض 

الرقرة الثاني  عال  حال  الىالك الإزئ  , ل  تل ه ا النصوي  ت  الميرع العراق  عن تحديد مرىوم الىالك الوارد له  هه ا القهانون 
تام الىالك ل  العقود المحتلر  , ان الميرع الررن   , تالميرع العراق  نظهم وعهال  احتهام ههالك المبيهي قبهل الت هليم مهن اح ال ي نظم

( من القانون المدن  الررن   وني ه ا المادة حاي بعقد البيهي , ويتبهين مهن  لهك ان  1138دون ان يحدد طبيع  ومرىوم  , لالمادة ) 
( لقهد نصه  علهى  1193, أما المادة ) ( نظم هالك الي ء المؤإر1722  الىالك بانتقال الملتي  , والمادة ) الميرع الررن   ربط تبع

ا ا هلك احد الييئين أو انيياء ل  االلتزام التحييري ,أو تان هالك ب بب انإنبه  لهان االلتهزام ال ينق ه  بهل يتحهدد محله  له  اليه ء 
تبيهر بهين نصهوي القهانون المهدن  الررن ه  , والمهدن  المصهري , أال ان الميهرع اك تيهاب  , اما الميرع المصري نالحهظ هنه االحر 

( ا  نص  على ات  ) ا ا هلك المبيي قبل الت ليم ل بب ال يد للبهائي ليه  مهن ان ير ه  437المصري حالف الميرع الررن   ل  المادة ) 
( أورد  حتمها ً للىهالك له  عقهد 502, والمهادة )ر الميهتري لت هليم المبيهي البيي وا ترداد الميتري الثمن اال ا ا تهان الىهالك بعهد اعه ا

( الم ههتأإر 584( نصهه  علههى حتمهها يتعلههق بىههالك اليهه ء الم ههتول  عليهه  الواهههب , تهه لك أورد  المههادة )  504العبهه  , والمههادة ) 
( بينه  انه  علهى الم هتأإر  591وأي ها المهادة )م ؤول عن حريق العين المؤإرة اال ا ا اثب  ان الحريق نيأ عن  بب ال يد ل  ليه  , 

ان يرد العين المؤإرة بالحال  الت  ت لمىا عليىا اال ما يتون قد أصاب العين ههالك او تلهف ب هبب ال يهد له  ليه  , لره  هه ا المهادة نهي 
الميهرع ت( نطم هلك الي ء ب بب حهادث مرهاإا , لالميهرع المصهري 887, والمادة ) الميرع على الررق بين هالك الي ء ,أو تلر  

 -501الررن   ال ي نظم وعال  احتام الىالك من دون التطرق لمرىوم  , ته لك موقهف الميهرع انردنه  اله ي نظهم الىهالك بهالمواد ) 
 (  ير ان الميرع انردن  لرق بين الىالك التل  والإزئ  .  502

56
العقههود التهه  تقههي علههى الملتيهه  , البيههي ,  ,  4, الهه  يههرح القههانون المههدن  الإديههد ال ههنىوري , الو ههيط د. عبههد الههرزاق احمههد  - 

 .   345ي,  2000, منيورا  الحلب  الحقوقي  , بيرو  ,  3والمقاي   , ط
57
 .  103, ي 2009, العاتك للنير , القاهرة ,  4د. إعرر الر ل  ,  الوإيز ل  العقود الم ماة , ط - 
58
, ي . 2001,  بغههداد,  الحتمه  دار,  1طد. عصهم  عبهد المإيهد ,د. صهبري حمهد حهاطر , الحمايه  القانونيه  للملتيه  الرتريه  ,  - 

219 . 
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ممهها يترتههب علههى و,  معههدا  واندوا  الم ههتحدم  لهه  ارتتابىهها المتحصههل  منىهها , وتهه لك ال

 .( 59)مصادرتىا انتىاء إميي الحقوق المالي  واندبي  للر ام 

, ي هتوي له  هو مغزى الحديث هنا لتون  ينصب علهى  اتيه  ومهادة اليه ء والىالك المادي أما 

و ناتإها أ,  والبهراتين,  الزلهزالن يتون الىالك المادي ناتإا عن احد عوامل الطبيع  مثهل أه ا 

يهتحطم ,أو عن لعل االن هان مثهل الحهرق ,أو االتهالف ,أو ت هر اليه ء لهل ا هلهك اليه ء ,تهأن 

ن الرنههان الهه ي نحهه   لههك التمثههال متههول   وتانهه  أعلمهها  ينت ههر  تمثههال  ا  قيمهه  لنيهه  عاليهه  

 ويترتب علي  الحتم بانر ها  يصبا م تحيال , الرنان  يحصيت  محل اعتبار , هنا تنري  االلتزام

العقد ,أو ل ح  , وتحلل المهدين مهن التزاماته  ننىها إعله  تنريه  االلتهزام م هتحيال ً ا ا ا هتحال 

ن ال يتون ه ا الىالك ناتإا عن حطأ ,أو إهمال من أيريط  علي  تنري ها ب بب الىالك المادي .

أي يرتهرض لتطبيهق  ( 60).التعاقهد عنهد ن يتون  لك  ير داحل ل  توقعاته  أأي من الطرلين ,و

أحتام تبع  الىالك أن يتون الىالك قد وقي ل بب أإنب  ال يد نحد أي البائي , وال للميتري لي  

تهان  وا الل ا تان الىالك ,أو التلف برعل يرإي الى الميتري , للن  يظل ملتزما بالثمن تهامال , 

الىالك برعل البائي ,للن  يتون قد أحل بتنري  التزام  بت ليم المبيي , ومهن ثهم تنطبهق عليه  أحتهام 

االحالل بتنري  االلتزام بالت ليم , واحصىا , حق الميتري , طلب ل   المبيي ,أو إنقهاي الهثمن 

ا ن أن البهائي , بقدر نقي قيم  المبيي , ودون إحالل بحق  ل  التعهويض , ا ا تهان له  مقت هى 

يتحمل ح ارة قيم  المبيي , ل  حال  الىالك التل  قبل الت ليم , ولو حدث لقوة قاهرة , وال يحق 

ل  المطالب  بالثمن , وان قد قب   لعال من الميتري , للن  يلتزم بردا , وبعبارة مهوإزة يح هر 

قبهل تعاقهدا علهى النيهر,  للو لر نا هالك المصنف بيد المؤلف.( 61)البائي الثمن , والمبيي معا 

لر ي  هالك المصهنف بعهد التعاقهد المؤلهف  علهى ما أ, هنا يىالك المصنف على المؤلف وحدة 

للنه  يتهون م هؤوالً  عهن الىهالك , وال يقتصهر علهى رد الهثمن , وانمها يتهون  مي الناير  النير

تا ً تليا ً , أو , وا ا هلك المصنف هال م ؤوالً  أي ا عن تعويض الناير عما أصاب  من  رر

إزئياً  ب بب حطأ ارتتب  الناير تهان الىهالك علهى النايهر ووإهب عليه  دلهي الهثمن تهامال ً الهى 

,أ ا تان لم يدلع  ,أما ا ا تان قد دلهي الهثمن لانه  ال ي هتردا , امها ههالك المصهنف بقهوة المؤلف 

أبرامه  ,أي ان تحهول قهوة قاهرة قبل الت ليم ينر   العقد من تلقاء نر   وتزول إميي أثهارا منه  

قاهرة بين المؤلف , وبين إتمام المصنف المتعاقد على نيرا , ول  ه ا الحال  ال يلتهزم المؤلهف 

قوة قاهرة حال  بين  وبين تنري  التزام  , تما ال يحق للناير مطالبت  بالتعويض بلثبا  أن هناك 

نن  إإبار المؤلف (. 62نف وت ليم   ), وال يمتن للق اء إإبارا على تنري  التزام  بلتمام المص

 المهادي ن الىهالك أوبمها .على تمام مصنر  يتعارض مي حريت  اليحصي  ل  االبداع واالبتتهار 

 ومهادة  اتي  زوال أو, تدمير أو, لناء يعن  المادي الىالك أن  لك,  الي ء  اتي  أو, بمادة يتعلق

                                                           
59
مهن قهانون الملتيه  الرتريه   –الرقهرة  هابعا  -181من قانون حق المؤلف العراق  ( , تقابلىها المهادة )  -ب -46انظر ني المادة )  - 

ملتيه  لتريه  لرن ه  ( , انظهر د. حهازم  – L -331 -1حق المؤلف االردن  ( , تقابلىها المهادة )  –ا -46,تقابلىا المادة ) المصري ( 

 .  182ي,  2001, دار وائل للنير , عمان ,  1عبد ال الم المإال  , حماي  الحق المال  للمؤلف ل  القانون انردن  , ط
60
,  2020, منيهورا  الحلبه  الحقوقيه  , بيهرو  ,  1د. محمد ح ين منصور , يرح العقود الم ماة , عقدي البيي والمقاي   , ط - 

, المهوإز له  العقهود الم هماة , البيهي , االيإهار , المقاوله  ,  د.  عيد مبارك ,د. ط  المال حوي  ,د. صاحب عبيد الرتالوي.  106ي
 .  111بدون مطبع  , بدون  ن  طبي , ي 

61
 . 316, ي  4د. عبد الرزاق احمد ال نىوري , مصدر  ابق , ا - 
62
مصهدر  هابق ,  . د.  مير ال عيد محمد أبو ابهراهيم , 370, مصدر  ابق , ي  8د. عبد الرزاق احمد ال نىوري , الو يط , ا - 

 .  349ي 
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لرنان عالم  ميهىور  والطموح "  االمل", للو لر نا ان لوح  لني  با م  إزئيا أو, تال الي ء

معرو   ل  احد المعهرض , ونتيإه  اهمهال مهن قبهل صهاحب المعهرض نيهب حريهق أداء الهى 

ن صاحب اللوح  أهالك تلك اللوح  الرني  , ثم إاء يحي وادعى ان  صاحب تلك اللوح  علما 

بب اهمال صاحب المعرض من حهق ورثته  الرنهان الرإهوع متول  , هنا بىالك اللوح  الرني  ب 

 ,عليهه  بههالتعويض ,أي انتقههال الحههق المههال  بههالتعويض الههى ورثتهه  الرنههان بالمطالبهه  بههالتعويض 

بأنه  صهاحب  يهحي دب  لان ادعهاء نما الحق اأوب لك ينتى  الحق المال  لتلك اللوح  الرني  , 

, حيهث يهتحلي هه ا اللوح  انصهل  , يهنىض دور ورثه  الرنهان له  واإهب الحرا ه  والحمايه  

ليتون أداة  بالن ب  للورث   , ويتت ب حاصي  الن بي بالن ب  للمؤلف الحق من حاصي  االطالق 

اي من أإل حماي  لترة المؤلف , ويحصيت  اندبي  الت  أبرزها ل  المصنف , لالورث  هم حر

طبيعيههون علههى  تههراا يتصههرلون با ههم المتههول  , تمههودع لههديىم لتههرة ,مههن أإههل الههدلاع عههن 

لى مصالحىم اليحصي  وحدها مهن إيحصيت  عبر المصنف , وال يمتن ل  ه ا الحال  اال تناد 

نالحهظ ان الحهق المهال  للورثه  وإل تبرير مقاومتىم لالعتداءا  الت  قد تقهي علهى المصهنف , أ

, لقد حتى بعد هالك المصنف , ل  حين ان الحق االدب  ينتقل الى الورث  (63)يض ينتى  بالتعو

, بدحول الحق االدبه  تحصه  له  ترته  المؤلهف , تبهاق  العناصهر ( 64)أقر  تال  التيريعا  

الت  تدحل ل  الترت  , وعناصر ه ا الحق الت  تقبل االنتقال لحلف المؤلف تتمثل ل  عنصرين 

  نيههر المصههنف , والحههق لهه  دلههي االعتههداء عههن المصههنف و ههمع  مؤلرهه  اثنههين همهها , الحههق لهه

ويههىرة ألتههارا , وانتقههال ههه ا الحقههوق إنمهها حتمهها يتههون علههى أ ههاي  ههبب , وال ههبب الطبيعهه  

النتقال الحقوق عادة يتون الولاة حيث تنتقل الحقوق من  م  المتول  لتصير إلهى  مه  الورثه  , 

دبه  مهن الحقهوق اليحصهي  ناصهر الترته  لهلن الحهق اوبما ان حقهوق المؤلهف تهدحل  همن عن

اللصيق  باليحصي  , أي حق  ير مال  ومي  لهك ينتقهل الهى الورثه  بعهد ولهاة المؤلهف  يهر انه  

متميز عن الحقوق اليحصي  , لىهو حهق مؤيهد , وانتقاله  يتهون , ولقها للحهدود المقهررة قانونها , 

يحصي  المؤلف اندبيه  مهن حهالل الحرهاظ علهى  هو الحراظ على وانتقال  إنما لتحقيق هدف  ام  

مصنر  وبعد ولات  ما يرتب التزاما عليىم حماي  المصنف , ومراعاة وصي   لرىم , وما قام به  

 .من تصرلا  قانوني  قبل موت  

أن هه ا االنتقهال ,انولى    النقط دب  الى الورث  يقوم على نقطتين نن أ اي االنتقال للحق اأو 

لي  دلي لل رر , لبعد ولاة المؤلف يتون المصنف عر   لالعتداءا  , واالنتىاتا  علي  , أو 

, لالحق على مؤلر  , وبالتال  لالورث  ملزمون بالدلاع عن  وعن يحصي  و مع  ويىرة  لرىم 

ومن  ما تان تابعا  االدب  ال يتعلق بنري المورث , وبالتال  يرث الحلف المال , وما يتعلف ب  ,

للمال يورث , والنقط  الثاني  , وه  اقتران الحهق اليحصه  بهالحق المهال  ,أتهان الحهق المهال  

دب  يترتب نن الحق اأدب  ,أو مما يتحول إلي  ,أو ما تحول الي  ماال , وبما نمتزامنا مي الحق ا

لهى إحريها بالتبعيه  له  االنتقهال علي  الحق المال  للن رابط  التبعي  نايئ  بوإودهما مما يإعله  

الورث  تبعا للحق المهال  , لىهو ال يقتصهر علهى صهاحب الحهق تونه  لصهيق باليحصهي  , وانمها 

                                                           
63
 من قانون حق المؤلف العراق  ( , -19انظر المادة ) - 
64
مهن قهانون الملتيه  الرتريه  المصهري (  -143من قانون حماي  حق المؤلف العراق  ( , تقابلىا المادة )  – 18 -10انظر المواد )  - 

 - L-123-11 –  L-121-1 ((, تقابلىها المهادة من قانون حماي  حهق المؤلهف االردنه    -الرقرة د – 8 –والمادة  -21) المواد , تقابلىا 

 ( .  من قانون الملتي  الرتري  الررن   
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يتعداا الى من يعنيىم أمرا مهن أقاربه  وورثته  اله ين يتهأثرون بهالغ انثهر بمها ينهال  همع   هلرىم 

ىى , مثل اإراء التإارب ,أو لل ا تان المصنف قد أعد أ ا ا لىدف معين قد أنت. ( 65) ويرل  

ر وم على إدار معرض , واقت   ال رورا  العملي  إزالت  , لحق ل  ه ا الحال  للمالك ان 

ن الرنهان يعلهم نيقوم بالتصرف ل  محل المصنف , وليي له   لهك أي م هاي بهالحق االدبه  , 

( . 66ىايه  العاديه  ) لرا ان المصنف قد أدى مىمت  الت  حلق من اإلىا ,وان ما حدث ل  هه  الن

الر وم الت  اعد  لىدف معين قد انتىى ال يتون قهد تعهدى  بلهالكحيث ان  المالك عندما يقوم  

ن معيههار الىههالك هنهها مههرتبط بههالغرض الهه ي اعههد  لهه  تلههك أدبهه  للرنههان . حيههث  نعلههى الحههق ا

 الر وم , وبزوال الغرض تتون قد لقد  أهميتىا . 

تهؤثر علهى حهق التتبهي له  ن ههالك الدعامه  الماديه  الحامله  للمصهنف أن ال يروتنها نه تر أيإهب 

المصههنرا  الرنيهه  , وهههو حههق مههن الحقههوق الماليهه  للمؤلههف , يحههول صههاحب  الحههق لهه  مواصههل  

ا ههتغالل مصههنر  الرنهه  الحههاي بالر ههم , والرههن التيههتيل  , وا تحصههال الن ههب  المئويهه  التهه  

ل مرة يتغير ليىا مالت  ا ا تم بيع  عن طريق المهزاد يحددها القانون من ثمن بيي المصنف ل  ت

, لىهه ا الحههق يىههدف تمتههين المؤلههف مههن ( 67) العلنهه  ,أو عههن طريههق أي تههاإر مههرحي لهه  

الحصول على ن ب  من ثمن بيي الن ح  االصلي  من مصنرات  الرني  ل  تل مرة يتغير ليىا مالك 

ع العامه  , ينتقهل حهق التتبهي الهى ورثه  المصنف , و لك مهن حهالل تتبهي المؤلهف لعمليها  البيهو

المؤلف بعد ولات  طبقا للقواعد الت  ينتقل بىا أي مال احر مهن أمهوال الترته  , وتمها ينتقهل هه ا 

الحق بعد ولاة المؤلف بالميراث , يمتن ان ينتقل أي ا بالوصي  , ا  للمؤلف ان يعهين أيحاصها 

حهق اال هتغالل المهال  . حيهث أإهاز القهانون من الورث  ,أو من  يرهم ليتون لىهم بال ا   واء 

لورث  المؤلف الحق ل  المطالب  بالن ب  المئوي  الت  حددها عند اإراء البيوع التالي  للبيي انول 

لمصههنف مههورثىم . لههبىالك المصههنف ماديهها ينق هه  حههق المؤلههف وورثتهه  لهه   حههق التتبههي تبعهها 

 . ( 68)للىالك المادي للمصنف 

 أو,برنهاء ل  المها مها تهم عر ه  ان  محهل المصهنرا  تتهون قابله  للىهالك ا ن ن تنت  مهن حهالل

, وقابلي  ل , مي عدم االحالل بتعويض المؤلف عن حق  الما الي ء ومادة  اتي  زوال أو, تدمير

بهزوال محهل المصهنف , له   ل  ه ا الحق لالنتقال الهى ورثته  مهن بعهدا ,أي انق هاء الحهق المها

ولتهن  تنتقهل بعهض ال هلطا  االدب  , وينتقل أي ا الى ورث  المؤلف من بعهدا حين يبقى الحق 

. أي ا من حالل االطالع على قوانين الملتي  الرتري  , لم نإد الت  يحولىا الحق االدب  للمؤلف

له ا نلره  انتبهاا الميهرع ني يتعلق بىالك المصنرا  وما ه  االثار المترتبه  علهى هه ا الىهالك 

الثههار المترتبهه  علههى ههه ا رورة الههني علههى  الىههالك المههادي للمصههنف وبيههان االعراقهه  الههى  هه

 الىالك .

 
                                                           

65
 .  102د. نواف تنعان , مصدر  ابق , ي  - 
66
  .  409د. عبد الرييد مأمون يديد , مصدر  ابق , ي  -
67
 مإله ,  القاد هي  إامعه ,  القانون تلي  إلى مقدم بحث مقارن  درا  , الرني  المصنرا  ل  التتبي حقد. عبد المىدي تاظم ناصر ,  - 

د. االزهر محمد , حقوق المؤلهف له  القهانون المغربه  , دار النيهر  .  148, ي 2010,  انول العدد,  الثاني  ال ن  , الحقوق ر ال 
 .  211, ي  1994المغربي  , المغرب , 

68
 .  121يد بتر , الحماي  القانوني  لحقوق المؤلف , مصدر  ابق , ي د. عصم  عبد المإ - 
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 الفرع الثاني 

 االنقضاء تبعا لفقدان المصنف لقيمته 

و العلمي  ,أو الرني  , لالقانون ال يحتم على أيقصد هنا بقيم  المصنف ,أو أهميت  قيمت  الثقالي  , 

ن أالمصنرا  , لىو ال يقهدر قيمتىها , وال أهميتىها بهل يحميىها إميعها بهال تمييهز ي هتوي له  هه ا 

و مإرد نتاا أيتون المصنف طويال , او قصيرا إيدا , او  يئا مريدا ,أو حطرا ثمرة عبقري  , 

ميه  المصهنف مهن نطهاق الحمايه  بحيهث ال تعتبهر القهانون ي هتبعد أهلمإىود ,أو لصهبر طويهل . 

أهمي  المصهنرا  معيهارا تمهنا علهى ا ا ه  الحمايه  للمصهنرا  , بهل ان هه ا المصهنرا  ت هتريد 

 . ( 69)إميعا من الحماي  الت  يولرها القانون أيا تان  أهميتىا ,أو قيمتىا 

عربي  بالني على عهدم وح نا لعل الميرع العراق  يان  يان ا لب تيريعا  حقوق المؤلف ال

, ولو اصيل أهمي  قيم  المصنف لتولير الحماي  ل  ,  لك ان القانون يتتر  بتون ه ا المصنرا  

ان تتون لىا أهمي  معين  وقيم  لان مثل هه ا االمهر  هيؤدي الهى تطلب أي ا ل  ه ا المصنرا  

 . ( 70)لرين حروا التثير من المصنرا  من الحماي  وه ا من يأن  الت ييق على المؤ

حر ألى إمر ن ب  , قد يحتلف من يحي أمر تقدير أهمي  ه ا المصنرا  هو أن ألى إبان ال  

ن تؤح  أحر عديم انهمي  , ل ا ال يإوز اطالقا ألما يعتبر ليحي ل  أهمي  , قد يعتبر ليحي 

أهميت  وقيم  المصنف ل  االعتبار عند بحث مدى ا تحقاق  للحماي  , وبصهر  حاصه  ال يإهوز 

 .( 71)و الإمالي  أتعليق منا الحماي  للمصنف على صرات  الداحلي  , 

ل  حاله  عهرض  , أو االصال  ( 72) وبالتال  يتون لقا   المو وع التحقق من صر  االبتتار

و العلميه  , أد صالحيت  للبحث ل  مدى أهمي  وقيم  المصنف الثقالي  , النزاع علي  دون ان تمت

                                                           
69
 2018د. إمال هارون , تطبيقا  عملي  حول العالما  التإاري  وبراءا  االحتراع وحق المؤلهف , المعىهد الق هائ  انردنه  ,  - 

 .   10, ي 
70
 من قانون الملتي  الرتري  المصري (  – 140من قانون حماي  حق المؤلف العراق  ( , تقابلىا المادة )  -2انظر المادة )  - 
71
 .   14د. زهير البيير , الملتي  اندبي  والرني  حق المؤلف , مصدر  ابق , ي  - 
72
 رقهم.....  25  هن  1 الرنه  المتتهب مإموعه  1964  هن  يوليه  7 مهدنى نقهض  النهووي بيهرح م هلم االمهام صهحيا تتاب ق ي  - 

ايار الي  الم تيار ح ن البدراوي , ق ايا محتارة ل  مإال حق المؤلف , المنظمه  العالميه  للملتيه  الرتريه  بالتعهاون .920 ي141
 .  6, ي 2004مي المإلي الق ائ  انردن  , ومرتز الملك عبد هللا الثان  للملتي  الرتري  , 

  -ع :الوقائ
 – صهرح  آالف حم ه  له  ويقهي النبويه  ال هن  تتهب أتبهر مهن وههو – النهووي بيهرح م هلم انمهام صحيا تتاب وطبي بلعداد(  أ)  قام

 يهرح)  النهووي وانمهام م هلم لإلمهام تهراإم للتتهاب لو هي تبيهراً  إىهداً   لهك له  وبه ل أحهد إليىها ي هبق  لم مبتترة صورة ل  وأحرإ 
 الحهارا مهن ا توردها ممتازة وأحرف حاص  ترتيباً  التتاب بترتيب قام تما , التراإم تتب أمىا  بطون من عناصرها ا تقى(  التتاب

 متماثله  طبعها  عهدة عليىها وطبهي ل  أتليييىا  وو ي الزنتو راف بطريق  بتقليدا قام(  ب)  بأن علم التتاب ه ا بنير قام أن وبعد ,
 أ)  ومحرإه  التتهاب تقهريظ له  العلمهاء تبهار نحد قصيدة وهى التتاب حاتم  الطبعا  ه ا ل  نقل الطاعن أن حد إلى التقليد بلغ وقد ,
 وا هم(  أ)  أ هم رلهي مهن(  ب)  إليه  لإهأ مها عهدا ليمها لتتابه  تمامهاً  مطابقه  صهورة إهاء(  ب)  أحرإه  اله ى التتهاب لهلن وبالإمل  ,( 

 . منىا بدالً  مطبعت  وا م هو ا م  وو ي التتاب على من مطبعت 
 عهدد بلهغ طبعها  نربهي( ب)  إصهدار أ هاي علهى حقه  علهى اعتهداء مهن(  ب)  قهام ما عن مال  تعويض على بالحصول(  أ)  وطالب
(  أ)  ادعهاءا (  ب)  رلهض. ن هح  تهل عهن الإنيىها  مهن ثالثه  ينهاهز ربحهاً  به لك محققها ن ح  آالف ثالث منىا الواحدة الطبع  ن  

 . ونيرها طبعىا ومباحاً  للمإتمي ملتاً  أصبح  الت  القديم  التتب من هو بتقليدا المدعى التتاب وأن مؤلراً  ليي(  أ)  بأن وتم ك
 : الحكم
 ترتيبه  حيهث مهن النووي بيرح م لم صحيا تتاب تحقيق يأن ل  ملحوظ مإىود من ب  قام ما أن وأتد (  أ)  لصالا المحتم  ق  
 عنوانىها له  ثابه  ههو مها علهى ا هتقاها(  التتهاب يهارح)  النووي وانمام م لم لإلمام بتراإم قدم  حيث إلي  م بوق  ير حاصاً  ترتيباً 
 وطبعه  له  منظمهاً  لىر هاً  و هي ثهم محتصهين علماء بمعرل  ومراإعت  تصحيح  تم الحراظ وت ترا والمؤلرا  ان ماء تى يب تتاب من

 . الديني  التتب ه ا مثل ل  قبل من(  ب)  ل عىد وإود للمحتم  يثب  ولم ممتازة بأحرف
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و الرني  , وب لك وبا تبعاد قيمه  ,أو أهميه  المصهنف مهن الحمايه  يتهون الميهرع قهد حهث علهى أ

, لقههد نههي قههانون حمايهه  حههق المؤلههف العراقهه  علههى حمايهه  بصههورة  يههر مبايههرة انصههل  

ا , ومهن هه ا المنطلهق لهان الحمايه  تيهمل إميهي ىهنالمصنرا  بغض النظر أي ا عن الغهرض م

لىهها تثقيريهه  ,أم تإاريهه  ,أم علميهه  ,   التهه  اعههد الوإىهه , مىمهها تانهه   انصههيل  المصههنرا  

على حماي  اعمال ال هن , لتال  المصنرا  ت تحق الحماي   تأثيرلالغرض من المصنف ليي ل  

ا تقالال عن الغرض , والقيم  منىا , لى  ت تحق الحماي  أيا تان الغرض او الغاي  من و عىا 

يت ا مما تقدم ان الميرع أوإب يرطاً  وحيدا ً ال بهد مهن تهوالرا لته  يتمتهي المصهنف . ( 73)

يهههرط أ ا ههه   اصهههيال ً,  لانصهههل  ن يتهههون العمهههل بالحمايههه  بوا هههط  حهههق المؤلهههف , وههههو ا

و ههروري لحمايهه  أي مصههنف ,أو عمههل لىهه ا اليههرط تإمههي عليهه  االتراقيهها  الدوليهه  , وإميههي 

يعتهي يحصهي  المؤلهف ,ومهن يهأن  أن يبهرر أهميه   انصهل نن  االح  بمرىوم . ( 74)القوانين 

ههه ا الحقههوق  يههر الماديهه   الإانههب اليحصهه  لحههق المؤلههف , والمتمثههل بههالحقوق المعنويهه  ,

واللصيق  بيحص  , والت  تىدف الى حماي  ا هم  , و همعت  , واحتهرام المصهنف , مها هه  اال 

هو يرط أ ا   , وإوهري  انصل  المرتبط بيحصي  المؤلف ,للن يرط انصل  اثر لمرىوم 

  له  مهي طبيعه  تهل مصهنف , ولهيي لقيمه  المصهنف أهميه ان هإاماللحماي  , ويإهب أن يتيهف 

 الحماي  .

لالقوانين لم ت توإب أي يرط احر ,أو صر  معين  , لالميهرع له   هبيل تلهك الحمايه  لهم يأحه  

 . بعين االعتبار نوع المصنف ,أو يتل  ,أو قيمت  , أو  ايت  

ا ا ترقد قيمتىا العلمي  , نتيإ  عدة عوامل منىها مهثال  يتراءى للبعض  ن ه ا المصنرا  قدأاالن 

تان المصنف قد أعد أ ا ا لىدف معين قد انتىى , مثل اإهراء التإهارب ,أو ر هوم علهى إهدار 

ن هباب و مصهنف درا ه  تهم التحهديث عليه  أ ,معرض , واقت   ال رورا  العمليه  ازالته  

بحيهث آلحهر التطهورا  , واالتتيهالا  العلميه   ترإي الى تون المصنف يإب ان يتهون مواتبهاً 

حر ما وصل إلي  العلم ل  ه ا التحصي , ومن أمثل  هه ا المصهنرا  أائما عن يعبر المصنف د

, وقهد .القانوني  , والته  يإهب ان تواتهب احهدث التعهديال  القانونيه  , حتهى يهتم اال هترادة منىها 

ممهها يههؤدي الههى انتىههاء العمههل بتلههك تههؤدي ههه ا التغيههرا  الههى لقههدان المصههنف لقيمتهه  العلميهه  . 

 . ن نطاق المعامال  المالي  المصنرا  وتحرا م

                                                                                                                                                                      
 ويرتهاح قراءته  ت هىل تتابهاً  للنهاي ليحهرا(  أ)  ب ل  ال ى اليحص  والمإىود االبتتار قبيل من يعتبر أولئك تل"  أن المحتم  وأت د 

 لهلن نر ه  إلهى ن هب  مصهنراً  عليه  وطبهي بهالزنتو راف صهرحات  وصهور إليه  الميهار بو ع  التتاب ه ا على معتد عدا لل ا النظر إلي 
 وال ينهدرا الرعهل هه ا لهلن نر ه  إلهى ن ب  مصنراً  علي  وا ي لحماي  القانون تدحل ت تأهل الت  الصور تح  يك وال يندرا الرعل ه ا
 تاله  تيهمل انصهلي  المصهنرا  أن إ  عليىها المعتهدى صهورت  ل  المصنف وا ي لحماي  القانون تدحل ت تأهل الت  الصور تح  يك

 الملهك إلهى آله  الته  القديمه  المصهنرا  مإموعا  أن انصل تان وأن أن   لك إديد يتل ل  الموإودة المصنرا  إظىار إعادة صور
 التن هيق له  الترتيهب أو االبتتهار إلهى يرإهي ب هبب عنىها المنقوله  انصلي  الطبع  عن الطبع  ه ا تميز  إ ا حمايتىا مدة بانق اء العام
 المقهررة بالحمايه  ويتمتهي , المؤلهف حهق عليىها له  يتهون الإديهدة الطبعه  صهاحب لهن اليحصه  بالطابي يت م  هن  آحر مإىود بأي أو
 " . االبتتار وصف علي  ي رى بما حاي يحص  بطابي ومتميزاً  نوع  ه ا ن راء لزم ني إ  , الحق لى ا

 
73
 . 139د. لاروق االباصيري , مصدر  ابق , ي  - 
74
حق المؤلف العراق   ,  ان الميرع العراق  لم ي هتحدم مصهطلا االبتتهار بهل ايهترط وإهوب  - 1-الرقرة  –انظر المادة ) االولى  - 

 –, المهادة ) الثانيه  مهن قهانون الملتيه  الرتريه  المصهري (  – 2الرقهرة  -138تميز المصنف بانصال  لت  يتمتي بالحمايه  ( , المهادة ) 
 اتراقي  برن ( 
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وعبر التاري  تان تحطيم الصورة ,أو التماثيهل الته  ترقهد قيمتىها تنرهيي عهن الميهاعر الرا به   

بتحطيم اليحي نر   ) صاحب الصورة ,أو التمثال ( الن النهاي عنهدما يىهاإمون التماثيهل ههم 

التمثال قد لقد يعبيت  ,واصهبا يىاإمون الإزء القابل للنقد ل  تيان  انن ان  , ا ا تان صاحب 

يحصي   ير مر وب ليىا .هنا يبدو ان ه ا المصنرا  قد لقد  قيمتىا العلمي  واندبي  , والرني  

وبرقههدها لقيمتىهها تتههون قههد انتىهه  وال يمتههن  التصههرف بىهها ماليهها , وممهها يههوحى للههبعض أي هها , 

لى صال  حاص  إن تنقل التماثيل أنما يمتن إودب  المترتب على ه ا المصنرا  . نانتىاء الحق ا

عالق  بيحي  يبقى الحق االدب ل  أحد المتاحف لما يت من  من لم ا  لني  . أي  رورة ان 

الى الورث  , بالغرم مهن ان دب  نالحق ا , لنإد ان الميرع ني على انتقال  المؤلف , وحلرائ  

ا على قاعدة الحقوق المالزم  لليحصي  تنق   طبيعت  ال ت ما ب لك , اال ان ه ا يعتبر ا تثناء

أي ان بولاة صاحبىا , والىدف من وراء  لك ههو تهولير الحمايه  القانونيه  للمؤلهف بعهد ولاته  . 

دب  , والمال  يحتلران من حيث الىدف المقصود منىما لانىما يحتلران أي ا مهن حيهث نالحقان ا

دبه  , لينتقهل نمها الحهق اأينتقهل الهى الورثه  مؤقتها , انتقالىما الى الورث  ,  لك ان الحق المهال  

اليىم مؤبهدا تمها ان الورثه  يتلقهون مهن المؤلهف إميهي  هلطات  الماليه  , وال يتلقهون مهن  هلطات  

 ( . 75اندبي  اال ما هو  روري للمحالظ  على  معت  )

وأهميته  دبه  نالحهق ا 1927ل  حتم صهدر له   هن  (  76)وقد لصل  محتم  ال ين الررن ي  

دبهه  بقولىهها " ان الرنههان الهه ي يلقهه  لهه  احههد نعههن الحههق المههال  وأو ههح  عههدم  ههقوط الحههق ا

صناديق المىمال  له  الطريهق العهام لوحاته  بعهد ان مزقىها ويهطبىا بالمهداد يظهل متمتعها بحقه  

حهد المهارة للهيي لىه ا أدب  على أإزاء لوحت  الت  لقاها ل  صندوق المىمال  , لها ا إمعىها نا

انحير حق علهى اللوحها  اال الملتيه  الماديه  , وعلهى  لهك ال بحهق له  ان يصهلا مها لحهق بىه ا 

اللوحا  من تلف ,أو ان يإمي اإزائىا ويعر ىا ل  متان عام , نن  يتهون به لك متعهديا علهى 

ن يمزقىها , وييهوهىا أنالحظ ان الرنان ال ي يلق  بأإزاء من لوحات  بعد دب  للر ام " نالحق ا

رقدها قيمتىا المالي  , اال انه  يظهل متمتعها بحقه  االدبه  علهى أإهزاء لوحته  نن نيه  التهرك لهم وي

تنصب اال على الي ء المادي , ولهيي علهى المنهاظر نر هىا والته  تن هب الهى موهبته  و وقه  . 

دب  هو حق تل يحي ل  ان يرتر , ول  ان يبتتر ,ول  ان ينت  انتاإا ادبيا ,أو لنيا نلالحق ا

وب لك يثب  ل  بمإرد ابراز اننتاا ال هن  الى عالم الوإهود باتحها ا يهتال ماديها , تهالحطوط  ,

, تلك بحالق  لان  يدل على مميزات  الحاص   الصل ,أو اللوحا  ,أو التمثال , وب لك يتون وثيق 

المميههزا  التهه  يعتههز بىهها المؤلههف , ويحههري علههى نقائىهها مههن ان ي ههاء لىمىهها , او تصههورها , 

والحق االدب  للمؤلف حق دائم , يبقى الى االبهد , وان تنهازل عهن حقه  ,أو انتىهى الحهق المهال  

,أو اصبا المصنف ماال مباح  للإميي , لا ا بيي اليتل المادي او لقد قيمت  واهميته  , لهان هه ا 

ليهحي اال يؤدي الى انتىاء الحق االدب  نن اننتاا الرتهري ,أو اله هن  انعتهاي لميهول وقهيم ا

 .( 77)الروحي  , والرتري  , والعاطري  

                                                           
75
 .  30د. أبو الزيد عل  المتي  , مصدر  ابق , ي  - 
76
 .  48د.  ىيل ح ين الرتالوي , حقوق المؤلف المعنوي  ل  القانون العراق  , مصدر  ابق , ي   - 
77
 .  230, ي  1956, 2د. عبد المنعم البدراوي , يرح القانون المدن  , ط - 
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ن  لقههدان القيمهه  العلميهه  للمصههنرا  ال يرقههدها الحمايهه  , وبالحصههوي أيت هها ممهها تههم عر هه   

لهى إدب  من حهق المؤلهف حيهث انه  يظهل مرتبطها بيحصهي  المؤلهف وينتقهل مهن بعهدة نلإانب ا

 هميت  . أأي ال ينتى  برقدان المصنف لقيمت  وورثت  

 مةالخات

 بعد ان انتهينا من كتابة البحث توصلنا إلى أهم االستنتاجات والتوصيات نورد أهمها .

 االستنتاجات . -أوال:

 المعنويه  الحقهوق الصهرا  هه ا اول,  الصهرا  بهبعض تمتاز المعنوي  الحقوق ان ن تنت  -1

 الصههرا  ومههن.  اقتصههادي  قيمهه  ولىهها االنههدماا علههى قابليتىهها.  بههالحواي ال بههالرتر تههدرك

 والوقائي بالتصرلا  لالنتقال قابل  المثليا  من ال القيميا  من المعنوي  الحقوق تعد اي ا

 الى تىدف والت  ترتيرا ثمرة أو,  هن  نتاا على اليحي حق هو,  المعنوي الحق نن . 

 .  بالمال مقوم  الغير المصالا حماي 

 المؤلهف بيحصهي  االتصهال ايهد متصل أن  المعنوي الحق انتقال ل  االيتالي  ان ن تنت  -2

 له  المتمثهل اله هن  االنتهاا علهى وتنصهب أ ا ها موإهودة بينىمها والعالقه ,  بىا ولصيق

 من وإ  بأي التعامل دائرة حارا لى ,  ومميزا حاصا طابعا علي  ت ر  حيث المصنف

 تميزهها الته  لطبيعتىا ولات  بعد المؤلف ورث  إلى تنتقل ال أنىا واالصل, التصرف أوإ 

 واالحر,  معنوي أحدهما إانبين على تقوم مزدوإ  طبيع   و وه ,  المالي  الحقوق عن

 . مال 

 االنتقهال هه ا أن   انولهى, نقطتين على يقوم الورث  إلى المعنوي للحق االنتقال ا اي أن -3

 علي  واالنتىاتا ,  لالعتداءا  عر   المصنف يتون المؤلف ولاة لبعد لل رر دلي لي 

 ويىرة,  و مع  يحصي  وعن عن  بالدلاع ملزمون لالورث ,  وبالتال ,  مؤلر  على أو,

 ومها المهال الحلهف يرث وبالتال ,  وعقل  المورث بنري يتعلق ال المعنوي لالحق,   لرىم

 عليه  يترتهب المعنهوي الحهق أن ه  الثاني  والنقط .  يورث للمال تابعا تان وما ب  يتعلق

 الورثه  إلهى االنتقهال له  بالتبعيه  حريا يإعل  مما بينىما تبعي  رابط  لىناك, المال  الحق

 وانمها,  باليحصهي  لصهيق تونه  الحهق صهاحب علهى يقتصهر ال لىهو,  المهال  للحهق تبعا

  همع  ينهال بمها االثهر بهالغ يتأثرون ال ين وورثت ,  أقارب  من أمرا يعنيىم من إلى يتعداا

 له  المصهنف ابتتر أن بعد لالمؤلف,  المصنف  الم  لترة على يقوم أي.  ويرل   لرىم

 .  علي  اعتداء أي  د  المت  على االطمئنان ل  الحق

 ههو للمؤلهف يحصه  حهق يعهد اله ي النيهر تقريهر حهق بهين تبيهر لرق هناك أن ن تنت   -4

 معنهوي امتيهاز هه  النيهر تقريهر  هلط  نن  النير  ووق ,  طريق  يحتار و, يقرر ال ي

 قهرار يتحه   لهك وبعد,  بىا يمر الت  والرتري  النر ي  الظروف  وء ل  للمؤلف حالي

 ليما المؤلف برأي يتعلق ان  ا اي على معنوي حق النير تقرير حق يعد وبى ا,   النير

 مهن لورثه  الحق ه ا ينتقل ال وب لك,  ينيرا ال أو, لينيرا,  ب معت  إديرا عمل  تان إ ا

 للغيهر النيهر حهق عهن التنهازل ورثت  أو, المؤلف ي تطيي النير حق يعد حين ل ,   بعدا

 . المالي  المنرع  لتحقيق المصنف با تغالل القيام بغي 
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 الحقهوق تلهك ا تحالف لىا تبعا وينق   أي ا تنق   الرتري  الملتي  حقوق ان ن تنت   -5

 االنق اء ه ا وأن.  تبع  بطرق يتون وقد,  طبيع  بطريق يتون قد االنق اء ه ا وان, 

 انتىهاء أن إلهى انيهارة ويإب,  المعنوي والإانب,  للمؤلف المال  الإانب من تل ييمل

 التصهرف صح  من البد بل,  العام  الحالل  لتحقق يتر  ال الحلف ووإود,  ال لف حياة

 اله ي القهانون  التصهرف ته لك,  العهام الحلهف إلهى أثرا النصراف الحالل  محل القانون 

 قد العتي على بل االلتزام نيوء إلى يؤدي أن لي  ييترط ال,  العام الحلف إلى أثرا ينتقل

 . انق ائ  إلى يؤدي

 ممتزإها يتهون نيهرا قبهل المصهنف نن,  المصهنف نير بعد ينيأ للمؤلف المعنوي الحق -6

 وان, المؤلهف ويحصهي  صهورة يعتهي وهه ا, عنىا لصل  يمتن ال بما المؤلف بيحصي 

 للمؤلهف الميهرع أوالهها الته  الصهالحيا  مهن مإموعه  عن عبارة ه  المعنوي  الحقوق

 هنهاك تهان إ ا أال عنىها الحديث يمتن ال إ , المصنف ل  تإل  الت  يحصيت  عن للدلاع

 الدعامه  ملتيه  عهنًً  تليها يحتلهف,  المؤلف حق ومو وع ا اي وان,  مبتترا مصنف

  لىنهاك,  مصهنر  علهى  هلط  لهفللمؤ تبقهى المعنويه  لهالحقوق,  للمصهنف الحامل  المادي 

 ينتقل المؤلف ولاة لبعد,  المؤلف حياة طوال دائم حق وهو,  بينىما وثيق وارتباط تعاي 

 يحتره  حهين له ,  المؤلهف يحصهي  عهن الهدلاع الهى يىهدف اله ي للورثه  ال هلب  الإانهب

 تهان إ ا الورثه  إلهى ينتقهل ال النيهر تقريهر حق ل  المتمثل المؤلف لحق االيإاب  الإانب

 ال وبه لك, بالنيهر يهوي   لهم وانه , مصهنر  عهن التيهف مهن مهنعىم قهد ولاته  قبل المؤلف

 والحهق,  مصهنر  علهى المؤلهف حقهوق تنق ه  المؤلهف وبولاة الحق ه ا ا تحالف يإوز

 المؤلهف حهق االنق اء طبيع  طريق  لك يعد,   التداول من  حب  ل  والحق, تعديل  ل 

 وعهدم االصهلي  بالن هح  المتمثهل المحهل لىهالك تبعها يتهون لالنق هاء التبع  الطريق أما,

,  التدمير أو, المادي للىالك قابل  يتون المصنرا  محل  ان أي, منىا احرى ن ح  توالر

 يبقهى حهين له  المصهنف محهل يهزول المهال  الحق وبانق اء الي ء ومادة  اتي  زوال أو

 الى المال  حق  عن التعويض ينتقل المصنف هالك حال  الحالتين تال ول ,  اندب  الحق

 لرقهدان تبعها االنق هاء اما,  للورث  االدب  الحق   لطا  بعض وتنتقل,  ولات  بعد ورثت 

 نتيإ  العلمي  قيمتىا لقدان للبعض يتراءى قد المصنرا  بعض نن  واندبي  العلمي  القيم 

 تما العلمي  واالتتيالا  التطورا  نحر مواتبا المصنف يتون ان مثال منىا عوامل عدة

 يههتم حتههى,  القانونيهه  التعههديال  احههدث تواتههب ان يإههب التهه  القانونيهه  المصههنرا  لهه 

 يهؤدي ممها,  العلميه  لقيمه  المصهنف لقهدان الهى التغيهرا  ه ا تؤدي وقد,  منىا اال ترادة

 الحهق حهين له .  الماليه  المعهامال  نطهاق مهن وتحهرا المصهنرا  بتلك العمل انتىاء إلى

 ال أي,  ورثت  إلى بعدة من وينتقل المؤلف بيحصي  مرتبطا يظل المؤلف حق من اندب 

 .  واهميت  لقيمت  المصنف برقدان تنتى 

 

 -:التوصيات  -ثانيا:

 تانه  ا ا ليمها يحهدد المؤلهف حهق حمايه  قهانون له  قانونيه  مهادة نهي نإد لم ان  بما -1

 بالن ب   واء,  عدم  من العام الملك الى  تؤول حمايتىا لترة انق اء بعد المصنرا 

 انق هاء بعهد مإىهوال المصهنرا  مصير يتون وبى ا,  المعنوي أو, الطبيع  لليحي
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 التو يا ه ا ييمل بحيث و,   العام الملك مصطلا تو يا نقترح ل ا,  حمايتىا مدة

 بمهادة عليه  الهني حهالل مهن,  حمايتىها مهدة انق هاء بعد المعنوي اليحي مصنرا 

 حقهوق مصهير ان القهول يمتهن الهني وبىه ا,  المؤلهف حهق حمايه  قهانون له  قانوني 

 .  العام الملك إلى تؤول  وف الحماي  مدة انق اء بعد الطبيع  أو, المعنوي اليحي

 حهق تهان  هواء الحقهوق اتت اب أثر وعلى,  الرتري  الملتي  حقوق انق اء حيث من -2

 أن واإههب متت ههب حههق لتههل,  االنق ههاء مههن بههد لههال احههرى حقههوق أي أو, المؤلههف

 دائمها يبقهى للمؤلهف المعنهوي الحهق ان حيث,  تحتلف المؤلف حقوق أن إال,  ينق  

 الحماي  مدة انتىاء بعد المال  الحق ي قط حيث,   ولات  من بالر م بيحصيت  را حا

,  المصهنف حيهاة طهوال المعنهوي للحهق القانونيه  الحمايه  ت هتمر حهين له ,  القانوني 

 بعهض حمايه  تأقيه  ب هبب الرتريه  الملتيه  له  الحالله  دور إهمال الحطأ من وعلي 

 أن إال مؤقته  الرتريه  الملتيه  عناصهر حمايه  مهدة أن الصهحيا مهن أن  إ , عناصرها

 تأقيته  و هبب,  للمؤلهف المعنويه  ال الماليه  الحقوق على وقاصر, متباين التأقي  ه ا

 بمها إلادته  ب هبب عليه  المإتمهي حهق وبهين,  صهاحبىا حقهوق بهين الموازن  إلى يعود

 انتقهال أو, تملتىها أمهام عائقها ييهتل ال التأقي  ه ا ان نقترح ل ا,  لتر من إلي  وصل

 مؤبهدة حالهدة الرتري  اثارا تبقى المؤلف ما  للن.  بالحماي  تمتعىا مدة حالل ملتيتىا

 . إلي  من وب   رمدي 

 لتههن,  العههام بالملههك ملتيتىهها وت ههمى,  الحقههوق بعههض تملههك اعتبههاري يههحي الدولهه  -3

 الملهك مصهطلا وأن,  المؤلف حقوق مإال ل  العام الملك يتعلق عندما االمر يحتلف

 يإوز ال الت  العام  الدول  أموال يعن  العام للملك,  المصنرا  وواقي ين إم ال العام

 المصهنرا   هقط  للهو,  بىها اال هتئثار يإوز وال,  بالتقادم تملتىا أو, ليىا التصرف

 الروائهد وإنه  نيهرها واعادة,  ا تغاللىا الممتن  ير من نصبا العام الملك ل  ه ا

 علههى ير ههل العههام الحههق إلههى آلهه  التهه  المصههنرا  مصههطلا أن أرى لهه لك,  منىهها

 لدقت  االحرى الحديث  والقوانين,  العراق  الميرع ا تعمل  ال ي العام الملك مصطلا

 به  ي هتأثر تهان اله ي الحهق نن,  المصنرا  ه ا تمار   ال ي والدور,  وان إام , 

 دون ثاني  المصنف نير إعادة يحي أي حق من ويصبا,  التال  إلى انتقل المؤلف

 .  لي  تعديل أي إإراء

 اليهحي حقوق انتقال ميتل  معالإ  ل  ال باق يتون ان العراق  الميرع من نتمنى -4

 الملتيه  قهوانين تعالإىها لهم الته  المعنويه  اليحصهي  انتىهاء حهال الدوله  إلهى المعنوي

, الماليه  الحقهوق ا هتحالف ينتىه  الحقوق ه ا بانتىاء يني اي ا,  اآلن لحد الرتري 

 اليههحي يتمتههي أن نقتههرح أي,  المعنويهه  الحقههوق لهه  ال ههتحالف ا ي ههتمر حههين لهه 

,  الدوله  إلهى الحقهوق هه ا تنتقل انق اء وعند,  وإودة حال المؤلف بحقوق المعنوي

 للورثه  معينه  بحهدود المعنهوي الحهق انتقال حين ل ,  المال  الحق ا تحالف وينتى 

 .  الدول  أو,

 المصهنرا  بىالك يتعلق ني نإد لم,  الرتري  الملتي  قوانين على االطالع حالل من -5

  هرورة إلهى العراقه  الميهرع انتبهاا نلره  له ا الىهالك هه ا علهى تترتب الت  واالثار

 القانونيهه  االثههار بيههان,  للمصههنرا  القههانون  والىههالك,  المههادي الىههالك علههى الههني
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 حهين له ,  المصهنف محهل بهزوال المال  الحق انق اء أي, الىالك ه ا على المترتب 

 بعهض تنتقهل ولتهن,  بعهدا مهن المؤلهف ورثه  إلى أي ا وينتقل,  المعنوي الحق يبقى

 . للمؤلف االدب  الحق يحولىا الت  ال لطا 
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Abstract 

The moral right of the author is a permanent right, which remains 

forever, and that he waives his right, or the financial right has expired, or 

the work has become money that is permissible for everyone. And the 

title of the work that is included in the physical form, because the 

intellectual production is a reflection of the person’s spiritual and 

intellectual tendencies and values, and the idea is part of its owner, and 

therefore it is not included in the financial liability, and therefore it is not 

permissible to dispose of and abandon it, because others cannot dispose 

of things that were not transferred to him, or prevent The law transfers 

it to him, and he cannot attribute the work to him, and he does not have 

the right to withdraw a work created by someone else from circulation, 

and he does not have the right to modify the work, nor to decide to 

publish, because these rights are attached to the author alone, and no 

one else is allowed to use them. But this is the property of eternity that 

he enjoys. The moral right is not absolute but relative, because the 

moral rights of the author may end in some cases, as in the case of the 

author’s will not to publish the work, or the case of making fundamental 

modifications to the work so that a new work is produced that differs in 

content from the original work, as well as the destruction of the original 

copy of the work after D. His death All of these cases lead to the 

expiration of the moral rights, and as a consequence, the succession of 

these moral rights expires.         
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