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الوكالة

ِفي مجال الملكية الفكرية
�سعيد ال�سيد قنديل
كلية احلقوق – جامعة طنطا
الملخص

�إن الوكالة يف جمال امللكية الفكرية لها طابع خا�ص ميكنها من �أداء الدور املنوط بها واملتمثل يف حتقيق
حماية فاعلة للم�ؤلفني و�أ�صحاب احلقوق املجاورة� .أمام هذا الدور ف�إن هذا البحث مييز بني الوكالة وما قد
يت�شابه معها و�صوال �إىل حتديد مفهوم من�ضبط لها يف جمال البحث ،وكذلك بيان ال�سمات التي تتمتع بها
الوكالة يف هذا املجال وبوجه خا�ص من �أنها وكالة مانعة وعن م�صلحة م�شرتكة .نتناول �أخريا االلتزامات
املتبادلة بني الأطراف املعنية وكذلك الأطراف ذات العالقة و�صوال �إىل حتقيق الهدف امل�أمول.

الكلمات املفتاحية :ملكية فكرية ،وكالة.
http://journals.uob.edu.bh
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Le mandate
en matière de proprieté intellectuelle
Saeed Al Sayed Khindeel
College of Law – Tanta University - Egypt

Le sommaire
Le mandate en matière de proprieté intellectuelle est de nature spécifique. La
question qui se pose concerne le role de mandat à fin de protéger les droits d’auteur
et de droits voisins. Pour determiner une notion du mandat, au ladistinguer d’autres
regimes assimilés. Le mandat doit être exclusive et d’intèrêt commun. En fin, les
obligations des parties mèrite d’être abordé pour realiser le but de cette étude.
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الوكالة

ِفي مجال الملكية الفكرية
�سعيد ال�سيد قنديل
كلية احلقوق – جامعة طنطا
مقدمة:
�إن م�ؤلف �أي م�صنف يتمتع بحقوق متعددة
جتاه م�صنفه منها ما هو ذو طبيعة مالية ،ومنها
ما هو ذو طبيعة �أدبية .وبجانب امل�ؤلفني يوجد
�أ�صحاب احلقوق املجاورة الذين يختلفون يف
مركزهم القانوين وحقوقهم جتاه امل�صنف عن
امل�ؤلفني .و�أي ًا ما كان الأمر ،فامل�ستقر عليه فقه ًا
وق�ضا ًء �إن امل�ؤلف ال ي�ستطيع �أن يتنازل عن حقه
الأدبي على امل�صنف لأي �شخ�ص من الغري.
وباملقابل لذلك ف�إن ما تبقى من حقوق مادية له
�أن يديرها ويت�صرف فيها بال�شكل الذي يرتاءى
له ليح�صل على مقابل ا�ستغالله �سواء توىل
القيام بهذا الأمر بنف�سه وب�شكل فردي �أم عهد به
�إىل غريه ليتوىل القيام به.
والواقع ف�إن هناك بع�ض املعامالت يف جمال
امللكية الفكرية تفر�ض على ال�ساحة عالقات
فردية بني امل�ؤلف �أو �صاحب احلق املجاور وبني
من ي�ستغل امل�صنفات املن�سوبة له�ؤالء .ومن هذا
القبيل العالقة التي تن�ش�أ بني �صاحب م�صنف
�أدبي علمي ونا�شر تقليدي لهذا امل�صنف ويف
نطاق مكاين حمدد .كذلك الو�ضع بالن�سبة لفنانى
الأداء عند تعاقدهم مع منظم حفل معني �سيتم

بثه مبا�شرة خالل قنوات حمددة �سواء �أر�ضية
�أو ف�ضائية .مثل هذه املجاالت تقوم على �أ�سا�س
عالقات فردية ويحكمها قانون العقد الذي يربم
بني الطرفني ويرى البع�ض �أن امل�ؤلف �أو �صاحب
احلق املجاور كفنان الأداء يف املثال ال�سابق
ي�شكالن طرف ًا �ضعيف ًا يف العالقة التعاقدية
الأمر الذي يفر�ض على امل�شرع والق�ضاء �ضرورة
حمايتهم �ضد الطرف الأقوى(.)1
ولي�س معنى ما �سبق �أن الإدارة الفردية هي
الو�سيلة الوحيدة لإدارة حقوق امل�ؤلفني و�أ�صحاب
احلقوق املجاورة يف املعامالت التقليدية ،خارج
تكنولوجيا املعلوماتية ،و�إمنا قد يكون من املنا�سب
�أن يتم �إ�سناد هذه الإدارة جلمعية مدنية متثل
�أ�صحاب احلقوق املعنية يف متابعة ا�ستغالل
م�صنفهم وحت�صيل مقابل هذا اال�ستغالل
خ�صو�ص ًا �إذا �أخذنا يف اعتبارنا �أن من يتم التعامل
معهم هم جتار ولديهم من اخلربات املهنية ما
يجعل التف�أو�ض لي�س على قدم التعادل وامل�ساواة،
�أي �أننا قد ن�صل يف بع�ض الأحيان �إىل ن�شوء عقد
1- Frank GOTZEN: Les différentes possibilités de
gestion du droit d’auteur, www.google. net, p.1.
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�إذعان من الناحية العملية و�إن كان ظاهر الأمر
�أن هناك تفاو�ض ًا بني الطرفني لو�ضع بنود التعاقد
ولكن الواقع العملي ي�ؤكد عك�س ذلك وهو وجود
طرف �أقوى قد يتمكن من فر�ض �شروطه ب�صرف
النظر عن الو�سائل املتبعة من جانبه .و�إذا كان
الأمر كذلك يف �إطار عالقات حمددة وا�ستغالل
�ضيق من جانب متخ�ص�صني ،فما هو احلل يف
�ضوء البث الإلكرتوين والالح�صري للم�صنفات
املعنية باحلماية .والنتيجة التي ميكن �أن نخل�ص
�إليها يف هذا ال�ش�أن هو �أن عامل املعلوماتية
والإنرتنت �أراد �أن ينحي الإدارة الفردية جانب ًا
ويفتح املجال على م�صراعيه للإدارة اجلماعية
باعتبارها الو�سيلة الأكرث مالءمة حلماية حقوق
امل�ؤلفني و�أ�صحاب احلقوق املجاورة.
وترتيب ًا على ما �سبق ،كان لزام ًا علينا �ضرورة
حتديد الو�سيلة التي ميكن �أن يعهد من خاللها
امل�ؤلف �أو �صاحب احلق املجاور �إىل جمعية �أو
هيئة تتوىل �إدارة حقوقه املالية على م�صنفه .وقد
�أثارت هذه امل�س�ألة خالف ًا بني الفقهاء وكذلك
الت�شريعات ،فمنها ما يرى �أن اجلمعية تعد وكي ًال
عن امل�ؤلف �أو �صاحب احلق املجاور يف حت�صيل
عائد ا�ستغالل امل�صنف حل�ساب امل�ؤلف �أو �صاحب
احلق املجاور .ومنها من يرى �أن الأمر ال يعدو
كونه حواله من جانب امل�ؤلف �أو �صاحب احلق
املجاور �إىل اجلمعية باعتبارها حما ًال �إليه لعائد
ا�ستغالل امل�صنف.
و�إذا كنا نف�ضل الإجتاه القائل ب�أن هناك
وكالة من جانب امل�ؤلف �أو �صاحب احلق املجاور
�إىل اجلمعية �أو الهيئة التي �ستتوىل �إدارة حقوقه
املالية ،ف�إن الوكالة يف هذا املجال تت�سم ب�سمات
خا�صة تختلف بها عن الوكالة يف جماالت �أخرى،
لذلك يجب علينا �ضرورة البحث يف متييز
الوكالة يف جمال امللكية الفكرية عما قد يت�شابه
معها حتى ن�ستطيع �إبراز ال�صفات اخلا�صة لهذه

الوكالة �أخذين يف اعتبارنا �أن القاعدة العامة
يف ممار�سة احلقوق هي �أن ميار�س ال�شخ�ص
حقه بنف�سه .واال�ستثناء على هذه القاعدة هو
�أن ينيب �أو �أن يعهد �صاحب احلق ممار�سة هذا
احلق ل�شخ�ص �آخر .و�إذا كان امل�ستقر عليه فقها
وق�ضا ًء �أن اال�ستثناء ال يتعني التو�سع فيه ،ف�إن
ذلك ي�صعب من البحث يف الوكالة ال�صادرة من
�صاحب حق امل�ؤلف �أو �أحد احلقوق املجاورة �إىل
�شخ�ص �آخر �أو هيئة �أخرى ملمار�سة ما لهم من
حقوق على م�صنفاتهم .و�أمر َا بهذه اخل�صو�صية
يفر�ض علينا حتديد الوكالة ال�صادرة يف هذا
املجال ومتييزها عما قد يختلط بها من نظم
قانونية م�شابهة لها ف�ضال عن �إظهار ال�سمات
املميزة للوكالة يف جمال بحثنا هذا (املبحث
الأول) و�إذا ما انعقدت الوكالة �صحيحة ف�إن لها
�آثار ًا قانونية متبادلة فيما بني الوكيل واملوكل وكل
�شخ�ص يكون له �صفة مبا�شرة يف بع�ض الأحيان
غري مبا�شرة يف جمال امللكية الفكرية (املبحث
الثاين).

املبحث الأول

ماهية الوكالة يف جمال امللكية الفكرية
الوكالة بوجه عام هي �أن يقوم �شخ�ص ب�إبرام
ت�صرف قانوين معني تن�صرف �آثاره �إىل �شخ�ص
الأ�صيل ولي�س �إىل الوكيل وقد عرفت املادة 699
من القانون املدين امل�صري الوكالة ب�أنها «عقد
مبقت�ضاه يلتزم الوكيل ب�أن يقوم بعمل قانوين
حل�ساب املوكل»(.)2

 -2يقابل هذه املادة نف�س املعني يف ت�شريعات العديد من البلدان
العربية ومنها مادة  699مدين ليبى 665 ،مدين �سوري769 ،
مدين لبناين 574 ،مدين �سوداين 924 ،من قانون املعامالت
املدينة لدولة الإمارات العربية املتحدة.
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ومن هذا التعريف يت�ضح لنا �أن حمل الوكالة
يكون دائما ت�صرفا قانونيا حتى ولو قام الوكيل
ب�أعمال مادية مكملة وتابعة للعمل الأ�صلي(.)3

وك�أ�صل عام يف جميع الت�صرفات القانونية
يجب �أن تكون م�شروعة وممكنة( .)4و�أمام
خ�صو�صية البحث يف مو�ضوعات امللكية الفكرية
ولتحديد نطاق بحثنا يف هذا املجال ،ف�إنه يتعني
علينا �أن نحدد بدقة نوع الوكالة التي �سنحاول �أن
ن�ضع حلو ًال ملا تثريه من م�شكالت .وبناء على ذلك
يجب �أن منيز الوكالة يف جمالنا عما قد يختلط بها
من عقود تربم يف نف�س املجال (املطلب الأول).
وال �شك يف �أن امللكية الفكرية جتعل للوكالة فيها
�سمات تنفرد بها وتظهر خ�صو�صيتها وهي ما
�سوف نعاجلها بالبحث يف (املطلب الثاين).

 -3هذا هو ما مييز عقد الوكالة عن عقد املقاولة وتطبيقا لذلك
فقد ا�ستقر الق�ضاء امل�صري على �أن حمل عقد املقاولة دائما عمل
مادي يف حني �أن حمل الوكالة هو ت�صرف قانوين وبنا ًء عليه،
عرفت املادة  646من القانون املدين املقاولة ب�أنها عقد يتعهد
مبقت�ضاه �أحد املتعاقدين ب�أن ي�صنع �شيئا �أو �أن ي�ؤدي عمال لقاء
�أجر يتعهد به املتعاقد الآخر .و�إن كان يبني مما مت االتفاق عليه يف
العقدين – مو�ضوع الدعويني الأ�صلية والفرعية – �أن الطرفني قد
�أفرغا بينهما جميع عنا�صر عقد املقاولة� ،إذ وقع الرتا�ضي بينهما
على ال�شيء املطلوب من املطعون عليه �صنعه ،وهو �إقامة املبنى
والأجر الذي تعهد به الطاعنان به بو�صفهما رب عمل ،ومل يرد
ب�أي منهما ما يدل على قيام املطعون عليه بالعمل حتت �إ�شراف
الطاعنني� ,أو بو�صفه تابعا لهما �أو نائبا عنهما ،وكان ما تعهد
املطعون عليه بالقيام به يف كال العقدين مل يتجاوز العمل املادي
وهو حمل املقاولة ،يف حني �أن حمل الوكالة هو دائما ت�صرف
قانوين – على ما ن�صت عليه املادة  699من القانون املدين –
ف�إنه ال ي�صح اعتبار العقدين �سالفي الذكر عقدى وكالة ,...و�إذا
خالف احلكم املطعون فيه هذا النظر ،وكيف العقدين ب�أنهما
عقدا وكالة و�أقام ق�ضاءه يف الدعويني الأ�صلية والفرعية على
هذا الأ�سا�س ،ف�إنه يكون قد خالف القانون و�أخط�أ يف تطبيقه".
(الطعن  143ل�سنة  37ق ،جل�سة  ،1972/3/9جمموعة �أحكام
النق�ض� ،س � ،23ص .)376

 -4قد نكون ب�صدد ت�صرف قانوين ممكن وعلى الرغم من ذلك
ف�إن طبيعته ال تقبل التوكيل فيه .ومثال ذلك ح�ضور اخل�صم
�أمام الق�ضاء لال�ستجواب �أو حلف اليمني ال حمل للتوكيل فيه (د.
ا�سماعيل عبد النبي �شاهني :م�س�ؤولية الوكيل يف الفقه الإ�سالمي
درا�سة مقارنه بالقانون الو�ضعي ،الكويت ،جامعة الكويت ،الطبعة
الأوىل  ،1999فقره � ،4ص  .)22والوكالة بوجه عام جائزة يف
الفقه الإ�سالمي باتفاق الفقهاء حيث جند دليل على �شرعيتها يف
كل من الكتاب وال�سنة والإجماع والقيا�س.
فمن القر�آن الكرمي جند �آيات متعددة منها قوله تعاىل « :ها �أنتم
ه�ؤالء جادلتم عنهم يف احلياة الدنيا فمن يجادل اهلل عنهم يوم
القيامة �أم من يكون عليهم وكيال» (�سورة الن�ساء� ،أية  .)109ومن
ال�سنة ال�شريفة �أحاديث كثرية منها ما رواه جابر بن عبداهلل ر�ضي
اهلل عنهما قال� :أردت اخلروج �إىل خيرب ف�أتيت النبي �صلى اهلل
عليه و�سلم ،فقال�« :إذا اتيت وكيلي بخيرب فخذ منه خم�سة ع�شر
و�سقا ،ف�إن ابتغى منك �آية ،ف�ضع يدك على ترقوته»�( .صحيح
البخاري :طبعة  1378هجرية ،ج � ،3ص  )129ووجه الداللة
يف هذا احلديث هو �سنة الر�سول الكرمي �صلى اهلل عليه و�سلم
الفعلية حينما اتخذ وكي ًال له يف خيرب يقوم بالت�صرف نيابة عنه،
ومما ال �شك فيه �إنها �إن مل تكن م�شروعة ما فعلها خامت الر�سل
عليه �أف�ضل ال�صالة و�أزكى الت�سليم .ومن الإجماع فلم ي�صل �إىل
علمنا حتى الآن خمالف واحد من فقهاء الأمة الإ�سالمية ل�صحة
الوكالة وجوازها .وقد جاء يف املغن البن قدامة " واجتمعت الأمة
على جواز الوكالة يف اجلملة ،ولأن احلاجة داعية �إىل ذلك".
(املغن البن قدامة طبعة  1348هجرية ،ج � ،5ص  .)201و�أخريا،
فقد قرر الفقهاء �شرعية الوكالة بالقيا�س على �شرعية الوالية
وتف�سريهم لذلك هو �أن الت�صرف يف �أمور الوالية على ال�صغري
واملجنون هو ت�صرف يف �أمور الغري بدون �إذنه وهو جائز �شرعا،
دون النظر لإذن املالك ،وبناءا عليه �إذا جاز الت�صرف هنا بدون
�إذن من املالك جاز ت�صرف الوكيل من باب �أوىل لأنه ت�صرف
ب�إذن املالك (املغن البن قدامة ،املرجع ال�سابق� ،ص .)175
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)Int. J. Intel. Pro., 2, No. 2 (Oct. 2014

املطلب الأول

متييز الوكالة يف جمال امللكية الفكرية
عما قد يختلط بها
 يجب �أن ن�شري بداية �إىل �أن الوكالة تتنوعبح�سب الدور الذي ي�سهم به الوكيل ما بني وكالة
عادية تخ�ضع لأحكام القانون املدين ووكالة
بالعمولة ينظم �أحكامها القانون التجاري؛ ولذلك
ف�ستكون نقطة البداية هي التمييز بني الوكالة
العادية والوكالة بالعمولة (الفرع الأول) .ويزيد
من �صعوبة البحث يف جمال امللكية الفكرية �أن
البع�ض قد يخلط بني الدور الذي يلعبه ال�شخ�ص
املتدخل لتح�صيل حقوق امل�ؤلفني لتحديد ما �إذا
كان هناك عقد وكالة �أم عقد حوالة .لذلك يجب
�أن نو�ضح الفارق بني العقدين (الفرع الثاين).
كذلك ف�إن امل�ؤلفني و�أ�صحاب احلقوق املجاورة قد
يعهدون �إىل �شخ�ص �آخر لتح�صيل عائد ا�ستغالل
م�صنفاتهم مقابل ح�صة �أو ن�سبة معينة وهي
ما ي�سميها الفقه يف جمال هذا البحث «ح�صة
التنازل» وهي بال �شك تختلف عن الوكالة باملعنى
الفني (الفرع الثالث).

الفرع الأول

التمييز بني الوكالة العادية والوكالة بالعمولة
تعرف الوكالة بالعمولة وفقا للمادة 1/166
من القانون التجاري ب�أنها «عقد يتعهد مبقت�ضاه
الوكيل ب�أن يجري با�سمه ت�صرفا قانونيا حل�ساب
املوكل» .ومن هذا التعريف يت�ضح لنا �أن الوكيل
بالعمولة يتعاقد مع الغري با�سمه ال�شخ�صي ولي�س
با�سم موكله .وترتيب ًا على ذلك يظهر الوكيل
بالعمولة �أمام الغري وك�أنه املتعاقد الأ�صلي فيلتزم
يف مواجهته بكافة االلتزامات النا�شئة عن العقد
املربم بينهما ويتمتع بكافة احلقوق التي يرتبها
هذا العقد.
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وحيث �أن النتيجة النهائية للوكالة بالعمولة
�أن ت�ؤول �آثار الت�صرف فعليا حل�ساب املوكل
فيلتزم الوكيل بالعمولة بنقل �آثار الت�صرف حمل
العقد �إىل موكله وتقدمي ح�ساب له عن نتيجة
ما �أبرم من ت�صرفات مبوجب الوكالة املمنوحة
()5
له  .ويالحظ �أن ا�صطالح عمولة Commission
معناه املقابل الذي يتقا�ضاه الوكيل نظري �أدائه
ملهمته� .أي �أن عقد الوكالة بالعمولة هو بح�سب
الأ�صل من عقود املعاو�ضة وهو يف ذلك يختلف
عن عقد الوكالة العادية التي تعد كمبد�أ عام من
عقود التربع وال تكون من عقود املعاو�ضة �إال �إذا
اتفق املتعاقدان على الأجر �صراحة �أو �ضمن ًا(.)6
وعلى العك�س مما �سبق ،ف�إن الوكالة العادية هي
عقد يقوم مبقت�ضاه الوكيل بعمل قانوين حل�ساب
املوكل .ومعنى ذلك �أن الوكيل يف هذه احلالة
يتعاقد با�سم املوكل ال با�سمه ال�شخ�صي بحيث
يكون وا�ضح ًا �أمام الغري �أن الطرف الأ�صلي يف
العقد هو املوكل ولي�س الوكيل الذي ال يعدو كونه
نائبا عن موكله .وبناء ًا على ذلك تن�ش�أ عالقة
مبا�شرة بني الأ�صيل ومن تعاقد مع الوكيل
مبقت�ضاها ي�ستطيع كل منهما مطالبة الآخر بكل
ما يرتتب على هذا الت�صرف من �آثار قانونية.
وتذهب �أ�ستاذتنا الدكتورة �سميحة القليوبي �إىل
تكييف عقد الوكالة بالعمولة ب�أنه عقد نيابة غري
كاملة �إذا ما قورن بعقد الوكالة العادية« ،فهو
عقد نيابة يف العالقة بني الوكيل بالعمولة واملوكل
 -5يجدر الإ�شارة �إىل �أن عقد الوكالة بالعمولة هو من العقود
الر�ضائية التي ال يلتزم النعقادها �إفراغها يف �شكل معني .ف�ضال
عن ذلك ،ف�إنه ميكن �إثبات هذا العقد بكافة طرق الإثبات تبعا
ملبد�أ حرية الإثبات كمبد�أ ثابت يف املعامالت التجارية .ومعنى
ذلك �أنه ميكن �إثبات هذا العقد �أما بعقد الوكالة ذاته �أو ب�أية
قرينة �أخرى تدل على وجوده (د .عبد احلميد ال�شواربي :القانون
التجاري «العقود التجارية» ،من�ش�أة املعارف� ،1993 ,ص .)194
 -6د� .سمحية القليوبي :عقود الوكاالت التجارية وال�سم�سرة
والرهن التجاري ،دار النه�ضة العربية ،1980 ،فقرة � ،19ص 357
وما بعدها.
http://journals.uob.edu.bh
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حيث يلتزم الوكيل بالعمولة بنقل �آثار التعاقد
�إىل ذمة موكله لتعود عليه نتائج و�آثار تعاقده مع
الغري ،ولكنها على خالف الوكالة العادية ،ت�ضع
حجاب ًا على �شخ�صية املوكل �أمام الغري ،فالوكيل
بالعمولة يوقع العقد با�سمه ال�شخ�صي دون
ا�سم املوكل .ومبعنى �آخر ف�إن الوكالة بالعمولة
يف هذا اخل�صو�ص تتميز عن الوكالة العادية
وتقرتب منها يف ذات الوقت ،فهي تقرتب فيما
يتعلق بالعالقة بني الوكيل واملوكل ،ذلك لأن هذه
العالقة متثل يف حقيقة الأمر ذات العالقة بني
الوكيل العادي وموكله مع قليل من االختالف
الذي ينتج عن طبيعة الوكالة بالعمولة بو�صفها
من العقود التجارية ،ونتيجة للأثر الذي يرتتب
على ظهور الوكيل بالعمولة باعتباره املتعاقد
الأ�صلي دون املوكل»( .)7ونظر ًا للأهمية العملية
لتحديد نوع الوكالة مبا يرتتب على ذلك من �آثار
فقد تنوعت املعايري الفقهية والق�ضائية للتمييز
بني الوكالة العادية والوكالة بالعمولة:
 فنجد معيار ي�ستند �إىل طبيعة العملية التييقوم بها الوكيل :ف�إذا كانت هذه العملية
جتارية كانت وكالة بالعمولة ب�صرف النظر
عما �إذا كان الوكيل يتعاقد با�سمه ال�شخ�صي
�أو با�سم موكله .وي�ضيف البع�ض من �أن�صار
هذا االجتاه �ضرورة �أن يكون الوكيل املتعاقد
حمرتفا حتى يكون وكيال بالعمولة .ويف حالة
عدم توافر هذين ال�شرطني نكون ب�صدد
وكالة عادية تخ�ضع لأحكام القانون املدين.
ولقد �أنتقد هذا املعيار ا�ستنادا �إىل �أن بع�ض
الوكالء بالعمولة املحرتفني يكلفون ببيع
املحا�صيل الزراعية وهي يف ذاتها �أعمال

مدنية .وال يوجد منطقيا ما يدعو �إىل التفرقة
يف املعاملة بني مثل هذا الوكيل وغريه من
�أقرانه الذين يكلفون ب�أعمال جتارية(.)8
 واملعيار الثاين يف هذا املجال يعتمد علىالطريقة التي يتعاقد بها الوكيل :فعندما
يتعاقد الوكيل با�سمه ال�شخ�صي تكون وكالة
بالعمولة و�إذا تعاقد با�سم وحل�ساب موكله
كانت وكالة عادية مدنية وذلك ب�صرف
النظر عن طبيعة العملية التي قام بها الوكيل
وهل هي جتاريـة �أم مدنية.
ولقد تعر�ض هذا املعيار بدوره للنقد ا�ستنادا
لن�ص املادة  699مدين والتي تعرف الوكالة
العادية ب�أنها «عقد مبقت�ضاه يلتزم الوكيل ب�أن
يقوم بعمل قانوين حل�ساب املوكل» .فوفقا لهذه
املادة ال ي�شرتط �أن يتعاقد الوكيل العادي با�سم
املوكل وبالتايل ال يخرج تعاقد الوكيل بالعمولة
با�سمه ال�شخ�صي عن نطاق تعريف املادة 699
من القانون املدين للوكالة العادية .ف�ضال عن
ذلك ،من املت�صور �أن يتعاقد الوكيل العادي
با�سمه ال�شخ�صي ولكن حل�ساب موكله وهو ما
تربزه بو�ضوح املادة  106من القانون املدين
عندما ن�صت على �أنه «�إذا مل يعلن العاقد وقت
�إبرام العقد �أنه يتعاقد ب�صفته نائبا ف�إن �أثر
العقد ال ي�ضاف �إىل الأ�صيل دائن ًا �أو مدين ًا �إال
�إذا كان املفرو�ض حتما �أن من تعاقد معه النائب
يعلم بوجود النيابة �أو كان ي�ستوي عنده �أن يتعامل
مع الأ�صيل �أو النائب» .فوفقا لهذه املادة ال ميكن
القطع ب�أن كل وكيل يتعاقد با�سمه ال�شخ�صي
يكون وكيال بالعمولة لأنه من اجلائز �أن يعاقد

 -7د� .سميحة القليوبي :عقود الوكالة التجارية ،...املرجع
ال�سابق ،فقرة � ،23ص  361وما بعدها.

 -8ملزيد من املعلومات حول هذا املعيار راجع :د .علي البارودي:
العقود وعمليات البنوك التجارية وفقا لأحكام قانون التجارة
رقم  17ل�سنة  ،1999دار املطبوعات اجلامعية ،2001 ،فقرة ،54
�ص.59
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الوكيل العادي با�سمه ال�شخ�صي دون �أن يعلن
وقت التعاقد �صفته كنائب عن موكله(.)9
*�أي�ضا جند اجتاه فقهي يعتد بطبيعة الأ�شياء
التي يجري عليها التعامل دون الإعتداد بطبيعة
العملية ذاتها .ووفقا لهذا الإجتاه �إذا كان التعامل
ين�صب على منتجات جتارية �أو �صكوك جتارية
فهي وكالة بالعمولة ويف غري ذلك نكون ب�صدد
وكالة عادية وذلك �سواء كان الوكيل يعمل با�سمه
�أو با�سم موكله و�سواء كان العمل يف ذاته جتاري ًا
�أو مدني ًا(.)10
وقد اعتنقت حمكمة النق�ض امل�صرية هذا
املعيار يف حكم قدمي لها حيث جاء فيه «�أن الوكالة
بالعمولة تتميز عن الوكالة العادية بطبيعة ال�شئ
حمل الوكالة ،ف�إذا كان من عرو�ض التجارة �أو
من الب�ضائع �أو ال�صكوك املتداولة اعتربت وكالة
بالعمولة ،ومن ثم ت�سري عليها �أحكام قانون
التجارة بقطع النظر عن �صفة املوكل الذي قد
يكون العمل مدنيا �أو جتاريا بالن�سبة له»(.)11
 ونحن من جانبنا نرى �أنه ال ميكن االرتكاز علىمعيار وحيد لتحديد نوع الوكالة ،فال يوجد ما
مينع من و�ضع معيار مزدوج للتمييز بني نوعي
الوكالة .وهذا هو ما تبناه قانون التجارة
امل�صري اجلديد رقم  17ل�سنة  .1999فنجد
�أن القانون قد جعل من طبيعة العملية التي
يقوم بها الوكيل ومن طريقة مبا�شرته معيار ًا
كافيا للتمييز بني نوعي الوكالة .وبناء ًا عليه
 -9حول ت�أ�صيل هذا املعيار راجع :د .ح�سني فتحي عثمان،
د.حممد �إبراهيم مو�سى :العقود التجارية (عقود التو�سط
التجاري – عقد الرهن – عقد البيع – عقد النقل) ،مطبعة
جامعة طنطا� ،2002 ،ص  31وما بعدها.
 -10حول ت�أ�صيل هذا الر�أي �أنظر د .عبد احلي حجازي :العقود
التجارية ،1954 ،جامعة القاهرة� ،ص  63وما بعدها.
 -11نق�ض  28يونيو  ،1956جمموعة �أحكام النق�ض ،ال�سنة  7ق،
�ص .767
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�إذا كانت العملية جتارية وكان الوكيل القائم
بها يبا�شرها على وجه االحرتاف كنا ب�صدد
وكالة بالعمولة ويف غري ذلك نكون ب�صدد
وكالة عادية .ويدعم هذا التف�سري املواد /5د،
 1/149 ،148من قانون التجارة اجلديد.
فنجد املادة /5د تن�ص على �أنه «تعد الأعمال
الآتية جتارية �إذا كانت مزاولتها على وجه
االحرتاف :الوكالة التجارية »...كذلك جند
املادة  148تن�ص بتطبيق �أحكام الوكالة
التجارية «�إذا كان الوكيل حمرتفا �إجراء
املعامالت التجارية حل�ساب الغري» ي�ضاف
�إىل ذلك �إن املادة  149تن�ص على �أنه «�إذا
�أعطيت الوكالة التجارية مطلقة فال تن�صرف
�إال �إىل املعامالت التجارية» .وتعليقا على ذلك
يذهب الأ�ستاذ الدكتور/علي البارودي �إىل
�أنه «لكي توجد الوكالة التجارية ،ال بد من
اجتماع عن�صرين متالزمني ال يغنى �أحدهما
عن الآخر هما� :أو ًال� :أن يكون مو�ضوع الوكالة
عمال جتاريا ،ثانيا� :أن يكون الوكيل حمرتفا.
ف�إن تخلف �أي منهما �أ�صبحنا �أمام وكالة
عادية تخ�ضع لأحكام القانون املدين»(.)12
و�إذ ما طبقنا املعايري ال�سابقة على جمال
بحثنا هذا ف�إن ما يحدث من الناحية العملية
هو �أن امل�ؤلف نف�سه �أو �صاحب احلق املجاور
حلق امل�ؤلف يعهد �إىل جمعية �أو هيئة لكي تتوىل
حت�صيل العائد املادي ال�ستغالل م�صنفاته وتقوم
بتوزيع هذا العائد على �أع�ضائها كال بح�سب
ح�صته وذلك بعد خ�صم م�صروفات التح�صيل.
ومعنى ذلك هو �أن الهيئة �أو اجلمعية تتوىل
حت�صيل حقوق مدنية لأع�ضائها �أي �أن مو�ضوع
العملية املعهود �إليها القيام بها هو عمل مدين
ولي�س عم ًال جتاريا .وترتيبا على ذلك يكون
 -12د .علي البارودي :العقود وعمليات البنوك ،...املرجع
ال�سابق ،فقرة � ،56ص .62
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�أحد عن�صري الوكالة بالعمولة قد تخلف وتكون
الوكالة املعهود بها �إىل هيئات الإدارة اجلماعية
حلقوق امل�ؤلفني و�أ�صحاب احلقوق املجاورة �أو
لإحدى اجلمعيات املعني بها القيام بها هي وكالة
عادية ولي�ست وكالة بالعمولة ،ويكون القانون
الذي يحكم هذا النوع من الوكالة هو القانون
املدين .ويدعم من وجهة نظرنا �أن جمعيات
امل�ؤلفني تتخذ �شكل اجلمعيات املدنية بن�صو�ص
ت�شريعية .وبناء عليه ال ت�أخذ �شكل ال�شركات
التجارية بكل ما يرتتب على ذلك من �آثار منها
على �سبيل املثال خ�ضوع ما ين�ش�أ بينها وبني
�أع�ضائها من منازعات للق�ضاء املدين .ويجب �أن
ن�شري منذ بداية هذا البحث �أن هذه اجلمعيات
نظر ًا خل�صو�صية ما تقوم به من �أعمال يف جمال
حماية امللكية الفكرية تخ�ضع لأحكام خا�صة
وا�ستثنائية ال نخ�ضع لها جميع ال�شركات املدنية
دون �أن يغري ذلك من �صفاتها(.)13
و�إذا كنا قد ميزنا بني نوعي الوكالة بوجه عام
وحددنا نوع الوكالة املتعلقة مبجال هذا البحث،
ف�إن بع�ض الفقه يرى �أن قيام امل�ؤلف مبنح غريه
حت�صيل عائد ا�ستغالل م�صنفاته هو مبثابة
حوالة مدنية ولي�ست وكالة؛ الأمر الذي يفر�ض
علينا �ضرورة التمييز بني الوكالة واحلوالة
وحتديد جمال البحث ب�شكل من�ضبط وذلك من
خالل الفرع التايل.

 -13درج الق�ضاء على تطبيق بع�ض الأحكام اال�ستثنائية على
جمعيات امل�ؤلفني مع بقاء �صفاتها كجمعية مدنية من ذلك حكم
حمكمة ا�ستئناف باري�س.

C.A. Paris 3è ch.17 Octobre 1995 , D. 1996 , I R.,
P. 15

حيث جاء يف احلكم �أن :

“pour autant ces sciétés civiles sort d’un genre particuler; elles obèissent à des règles propres dèrogatoire au regime gèrèral des societes civiles”.

الفرع الثاين

التمييز بني الوكالة واحلوالة
�إذا حتدثنا عن قيام �شخ�ص من الغري
باحل�صول على حق هو مقرر من حيث الأ�صل
مل�صلحة �شخ�ص �آخر ف�إن ذلك يق�صر البحث
على حوالة احلق �إن كان لها حمل .ولذلك ف�إنه
يتعني علينا �أن منيز بني الوكالة وحوالة احلق
وحتديد طبيعة ال�سلطة التي ميار�سها �شخ�ص
لتح�صيل عائد اال�ستغالل املايل مل�صنف معني
�سواء بالن�سبة للم�ؤلف نف�سه �أو �أيا من �أ�صحاب
احلقوق املجاورة لهذا احلق.
وحوالة احلق هي اتفاق بني الدائن و�شخ�ص
من الغري على �أن يحول له حقه املوجود يف ذمة
املدين ،في�صبح هذا الغري دائنا مكانه يف ذات
احلق بكافة �سماته .وي�سمى الدائن الأ�صلي
باملحيل ،والدائن اجلديد باملحال له ،واملدين
باملحال عليه(.)14
ومت�شيا مع هذا املنطق قد يف�سر البع�ض ما
تقوم به هيئات الإدارة اجلماعية حلقوق امل�ؤلفني
و�أ�صحاب احلقوق املجاورة على �أنها حوالة حق
باعتبار �أن الدائن املحيل هو امل�ؤلف �أو �صاحب
احلق املجاور و�إن الهيئة املعني بها حت�صيل عائد
اال�ستغالل وتوزيعه هي املحال له و�أن املدين هو
امل�ستغل للم�صنف(.)15
وعلى العك�س من ذلك ،يرى البع�ض �أن ما يتم
من تفوي�ض هيئات الإدارة اجلماعية لتح�صيل
عائد اال�ستغالل املادي للم�صنف هو وكالة قام بها
 -14حوالة احلق بهذا املعني هي تطبيق لن�ص املادة  303من
القانون املدين التي تن�ص على �أنه:
«يجوز للدائن �أن يحول حقه �إىل �شخ�ص �آخر� ،إال �إذا حال دون
ذلك ن�ص القانون �أو اتفاق املتعاقدين �أو طبيعة االلتزام .وتتم
احلوالة دون احلاجة �إىل ر�ضاء املدين».
15- (1) X avier LINANT de BELLEFONDS: Droit
d’auteur et Droits voisins, propriété litteraire et artistique, DELMAS, 2 e éd., 1998 p. 233.
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امل�ؤلف باعتباره موك ًال من توكيل الهيئة بتح�صيل
مبالغ مالية حل�سابه� .أمام ذلك ف�إن الفارق بني
الوكالة واحلوالة يعد من �أهم خ�صو�صيات هذا
البحث لتحديد طبيعة العالقة بني امل�ؤلف ومن
يتوىل حت�صيل مقابل ا�ستغالل م�صنفه بكل ما
يرتتب على ذلك من �آثار متبادلة على عاتق ك ًال
من الطرفني وبح�سب العقد املربم بينهما.
فنجد �أول فارق عملي بني الوكالة واحلوالة
يتمثل يف �أنه يف حوالة احلق ف�إن احلق الثابت يف
ذمة املدين ينتقل �إىل املحال له ب�شكل نهائي نظر ًا
لوجود عالقة بني كل من املحيل واملحال له� .أما
يف الوكالة ف�إن احلق الذي يح�صله الوكيل ي�ستقر
يف ذمة املوكل ي�ستوي يف ذلك �أن تكون الوكالة
ب�أجر �أو بدون �أجر.
 ويالحظ بوجه عام �أنه يكفي النعقاد احلوالةجمرد الرتا�ضي بني املحيل واملحال له فقط
حيث �أن املدين املحال عليه لي�س طرفا يف
عقد احلوالة وبالتايل فال ي�شرتط ر�ضائه
النعقادها خ�صو�صا ً عند عدم وجود اعتبار
ل�شخ�ص الدائن يف تنفيذ االلتزام فال �أهمية
بالن�سبة للمدين �إذا �أ�صبح مدين لدائن جديد
دون �أي تغيري لأو�صاف التزامه .و�إذا كانت
احلوالة تنعقد ب�شكل �صحيح على هذا الوجه،
ف�إنها ال تكون نافذة يف حق املدين و�إمنا
ي�شرتط القانون علم املدين بها حتى تنفذ
يف حقه حتى ميتنع عن الوفاء باحلق للدائن
املحيل وي�صبح املحال له هو الدائن الوحيد
�أمام املدين بالن�سبة لهذا االلتزام(.)16
وقد حدد امل�شرع طريقتني لنفاذ احلوالة يف
مواجهة املدين وهما �إما قبوله للحوالة �أو �إعالنه
بها �سواء كان الإعالن قد مت من جانب املحيل �أو
 -16حول تفا�صيل حوالة احلق راجع« :د .رم�ضان �أبو ال�سعود:
�أحكام االلتزام ،دار املطبوعات العربية ،ا� ،1998ص  374وما
بعدها».
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حتى
املحال له ويجب �أن يكون الإعالن ر�سميا ً
ينتج �أثره(.)17
 ومت�شيا مع ما �سبق وا�ستناد ًا لن�صو�ص الوكالة،جند �أن هناك وجه اتفاق بني كل من حوالة
احلق والوكالة فيما يتعلق ب�شروط االنعقاد
فكالهما يكفي فيه الرتا�ضي بني طريف العقد
املحيل واملحال له يف عقد احلوالة واملوكل
والوكيل يف عقد الوكالة دون �أن يكون الغري �أو
املحال عليه طرفا يف العقد املعني وال حاجة
لر�ضائه ل�صحة انعقاد �أي منهما .وعلى
العك�س من ذلك فقد ا�شرتط امل�شرع لنفاذ
احلوالة يف حق املدين �إما قبوله للحوالة �أو
�إعالنه ر�سميا بها ومثل هذا ال�شرط ال يوجد
بالن�سبة للوكالة ،فالوكالة مبجرد انعقادها
تكون �صحيحة ونافذة يف مواجهة الكافة
مادام �أنه قد روعي فيها ال�شكل القانوين
املطلوب بالن�سبة للت�صرف حمل الوكالة(.)18
وبتطبيق التحليل ال�سابق يف جمال امللكية
الفكرية وخ�صو�صا ما يقوم به امل�ؤلفون �أو
�أ�صحاب احلقوق املجاورة حلق امل�ؤلف من تويل
 -17تطبيقا لذلك ق�ضى ب�أنه «يكفي يف �إعالن املدين باحلوالة
لتنفذ يف حقه ح�صوله ب�أية ورقة ر�سمية تعلن بوا�سطة املح�ضرين
وت�شتمل على ذكر ونوع احلوالة و�شروطها اال�سا�سية .وبالتايل ف�إن
�إعالن �صحيفة الدعوى التي يرفعها املحال له على املدين مطالبا ً
�إياه بالوفاء باحلق املحال به يعترب �إعالن ًا وتنفذ به الوكالة يف حق
املدين» (.نق�ض  ،1983/1/26جمموعة �أحكام النق�ض ،الطعن
 ،345ال�سنة  48ق ).
 -18هذا ال�شرط هو تطبيق لن�ص املادة  700مدين التي تن�ص
على �أنه «يجب �أن يتوافر يف الوكالة ال�شكل الواجب توافره يف
العمل القانوين الذي يكون حمل الوكالة ،ما مل يوجد ن�ص يق�ضي
بغري ذلك.
وبناء على ذلك �إذا كان العمل القانوين املعهود به �إىل الوكيل
ال يقت�ضي �شك ًال خا�صا ،كالبيع والإيجار ،فال ي�شرتط توافر
�شكل خا�ص يف الوكالة� .أما �إذا كان القانون يتطلب �شك ًال معينا
يف هذا العمل ،كالرهن الر�سمي والهبة ،ف�إن التوكيل يجب �أن
يتوافر فيه هذا ال�شكل ،فالتوكيل يف رهن �أو هبة يجب �أن يكون يف
ورقة ر�سمية( .جمموعة الأعمال التح�ضريية ،اجلزء اخلام�س،
�ص.)192
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جمعية �أو هيئة حت�صيل عائد اال�ستغالل املايل
مل�صنفاتهم حل�ساب امل�ؤلفني �أو �أ�صحاب احلقوق
املجاورة يت�ضح لنا �أنها وكالة ولي�ست حوالة لهم
قبل الغري .فالعائد ي�ستقر يف النهاية يف ذمة
امل�ؤلفني الذين مت التح�صيل حل�سابهم وذلك
بقطع النظر عما �إذا كانت اجلمعية �أو الهيئة
قد تولت التح�صيل با�سمها ال�شخ�صي �أم با�سم
من وكلها ما دام �أن التح�صيل يف النهاية يكون
حل�ساب الأ�صيل .ف�ضال عن ذلك ،ف�إن ت�شريعات
حماية امللكية الفكرية مل ت�شرتط بني ن�صو�صها
�ضرورة قبول من ي�ستغل امل�صنف لقيام جهة
بالتح�صيل حل�ساب امل�ؤلف �أو �إعالنه ر�سميا
بوجود عالقة بني امل�ؤلف والهيئة .وحيث �أننا
�أ�شرنا �سابقا �إىل �أن الوكالة يف هذه احلالة هي
وكالة عادية ولي�ست وكالة بالعمولة فيحكم هذه
الوكالة ن�صو�ص القانون املدين ولي�س القانون
التجاري.

الفرع الثالث
التمييز بني الوكالة وح�صة التنازل

 يطبق نظام حق التنازلعلى بع�ض الهيئات يف جمال حماية امللكية
الفكرية منها هيئة ( ).S.A.C.E.Mاخلا�صة مبلحني
ونا�شري املو�سيقى (Societès des compositeurs et
L’apport cession

.)éditeurs de musiqne

ويتحقق هذا النظام من خالل تنازل الأع�ضاء
للهيئة عن حقوقهم املدنية دون الأدبية التي تخرج
عن �إطار هذا التنازل انطالق ًا من عدم قابليتها
للت�صرف من حيث املبد�أ(.)19
ومبوجب هذا النظام ت�صبح الهيئة مالكة
حلقوق الأداء العلني ولي�ست جمرد وكيل عنها.
19- (1) Patrick TAFFOREAU: Le droit voisin de
l’interprète d’oeuvres musicales en droit franc,ais,
thése, paris II (ASSAS ), 1994, n648, P.571.

ويرى الأ�ستاذ الدكتور /حممد ح�سام لطفي �أن
مثل هذا النظام يتيح للهيئة مرونة يف حت�صيل
عائد الأداء العلني وتوزيعها على الأع�ضاء بح�سب
ح�ص�صهم بعـد خ�صـم م�صروفات التح�صيل
والإدارة( .)20وقـد تبنـت تكييف هذه العالقة
اخلا�صة حمكمة النق�ض الفرن�سية عندما ق�ضت
ب�أن هيئة ( )SACEMهي هيئة مدنية حلقوق
امل�ؤلفني متلك احلق يف الت�صرف مبا�شرة بدال ً
من �أع�ضائها ولي�ست جمرد وكيل جلزء �أو كل من
حقوق امل�ؤلفني التابعني لها(.)21
ويرى �أحد الفقهاء الفرن�سيني �أن هذا النظام
ي�سمح للهيئة �أن تربم ت�صرفات حل�سابها اخلا�ص
تتعلق باحلق حمل التنازل .فالهيئة متلك احلق
يف منح الرتاخي�ص املتعلقة بالأداءات امل�صرح
بها من قبل فناين الأداء� ،إذا ما مت تكييف هذا
الت�صريح ب�أنه مبثابة احلق يف تقرير الن�شر ملن
ي�ؤيد متتع فناين الأداء بهذا احلق(.)22
 وتطبيق نظام ح�صة التنازل قد يثري بع�ضامل�شكالت من الناحية العملية .ف�إذا كان من حق
الهيئة �أن تت�صرف فيما يتم التنازل لها عنه فما
هو احلل �إذا قام املتنازل بالت�صرف يف نف�س احلق
الذي تنازل عنه للهيئة التي يحمل ع�ضويتها.
يذهب الأ�ستاذ  TAFFOROUيف ر�سالته �إىل �أن
القاعدة التي تطبق يف هذه احلالة هي ورود
الت�صرف على �شئ مملوك للغري وبناء على ذلك
ف�إن بيع الأ�شياء اململوكة للغري يكون باط ًال(.)23
 -20د .حممد ح�سام لطفي :حق الأداء العلني للم�صنفات
املو�سيقية ،الهيئة امل�صرية العامة للكتاب � , 1987 ,ص .213
21- (2) cass. com. 5 novembre 1985, R. I. D. A.,
1986, n 129, P. 125.
22- (3) Patrick TAFFOREAU: th. Préc., n 648, P571.
23- (1) Patrick TAFFOREAU: th. Préc., n 649,
P572.
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والبطالن املقرر يف هذه احلالة هو بطالن
ن�سبي مقرر مل�صلحة ماله احلق يف التم�سك به
وهو امل�شرتي الذي اعتقد �أن من ت�صرف �إليه هو
املالك احلقيقي للمبيع حمل الت�صرف(.)24
وفيما يتعلق بالتنازل عن اال�ستغالل توجد
�صورة خا�صة من هذا التنازل يتفق فيها امل�ؤلف
�أو �صاحب احلق املجاور مع اجلمعية التي �ستتوىل
�إدارة وحت�صيل حقه املايل على �أن تكون الإدارة
يف ا�ستغالل م�صنفاتهم بنظام امل�شاركة .وطبق ًا
لهذا النظام ال تنفرد اجلمعية �أو الهيئة بالتعاقد
وكذلك ال ينفرد امل�ؤلف بالتعاقد ويكون حترير
العقد م�شاركة بينهم .وي�ستخل�ص من ذلك
�أن اجلمعيات التي تتوىل �إدارة حقوق امل�ؤلفني
واحلقوق املجاورة تتحدد �سلطاتها مبا مينح لها
من اخت�صا�صات و�صالحيات يحددان نطاق
الإدارة( .)25ونحن من جانبنا نعتقد �أن مثل هذه
ال�صورة الأخرية من ا�ستغالل حق امل�ؤلف عن
طريق جمعية �أو هيئة �أخرى ما هي �إال تطبيق
للقواعد العامة للوكالة �إذ يتعني على الوكيل �أن
يلتزم حدود وكالته دون �أي جتاوز ك�شرط رئي�س
ل�صحة ونفاذ ت�صرفه يف مواجهة الأ�صيل �أي نفاذ
�آثار الت�صرف يف مواجهة امل�ؤلف �أو �صاحب احلق
املجاور يف جمال البحث.
 ويف النهاية يجب �أن ن�شري �إىل �أن اخلالفالفقهي ال�سابق حول حتديد طبيعة العقد املربم
بني امل�ؤلف �أو �صاحب احلق املجاور وبني من
يعهد �إليه بتح�صيل عائد اال�ستغالل املايل
مل�صنفاته مل ي�ستمر مدة طويلة حيث حددت
 -24تنظم املادة  1/466من القانون املدين �أحكام بيع ملك
الغري حيث تن�ص على �أنه�« :إذا باع �شخ�ص �شيئا معينا بالذات
وهو ال ميلكه جاز للم�شرتي �أن يطلب �إبطال البيع .»...وملزيد من
التفا�صيل حول هذا املو�ضوع راجع د .نبيلة ر�سالن :عقد البيع،
مطبعة جامعة طنطا� ،سنة � ،2000ص  28وما بعدها.
 -25د� .أ�سامة �أحمد بدر :بع�ض م�شكالت تداول امل�صنفات عرب
الإنرتنت ،دار اجلامعة اجلديدة ،2003 ،فقرة � ،65ص .137
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غالبية الن�صو�ص الت�شريعية هذه العالقة وكيفتها
ب�أنها عقد وكالة .من ذلك على �سبيل املثال
ال احل�صر املادة  46من الت�شريع النموذجي
العربي حلقوق امل�ؤلف واحلقوق املجاورة التي
تن�ص على �أنه «يجوز لأ�صحاب حقوق امل�ؤلف
واحلقوق املجاورة يف مفهوم �أحكام هذا الت�شريع
�أن يتنازلوا عن حقوقهم املالية �إىل جمعية مهنية
متخ�ص�صة �أو �أكرث لتتوىل �إدارة هذه احلقوق
با�سمها وحل�سابهم باعتبارهم خلف ًا خا�ص ًا لهم،
وتعد العقود التي تربمها هذه اجلمعيات يف هذا
ال�صدد عقود ًا مدنية» .وحتليل هذا الن�ص ي�ستفاد
منه وجود وكالة من جانب امل�ؤلف �أو �صاحب
احلق املجاور للجمعية التي تتوىل �إدارة حقه
نيابة عنه مع ان�صراف �آثار الت�صرف للموكل
ولي�س للجمعية .وي�ؤكد من تكييف هذه العالقة
ن�ص املادة  59من القانون اللبناين حلماية حقوق
امللكية الفكرية والتي تن�ص على �أنه «يتم التوكيل
مبوجب وكالة خطية تنظم لدى الكاتب العادل
يذكر فيها �صراحة كافة احلقوق املوكلة �إىل
اجلمعية �أو ال�شركة .تكون الوكالة ملدة حمدودة،
ويجوز �أن ي�شمل التوكيل كافة �أعمال امل�ؤلف �أو
�صاحب احلقوق املجاورة احلالية� ،أو امل�ستقبلية
�أو بع�ضا منها فقط ويف حالة ال�شك تعترب كافة
الأعمال م�شمولة بالوكالة» .وهذا ن�ص وا�ضح وال
يحتاج �إىل �أي تعليق ب�ش�أن حتديد طبيعة العملية
القانونية وهل هي وكالة �أم ال ،خ�صو�صا عندما
ن�أخذ يف اعتبارنا �أن هذا الن�ص هو ن�ص مكمل
للمادة  58من ذات القانون والتي تن�ص على �أنه
«يجوز للم�ؤلفني ولأ�صحاب احلقوق املجاورة �أو
خللفائهم اخل�صو�صيني �أو العموميني �أن يوكلوا
�أمر �إدارة حقوقهم وجباية التعوي�ضات املتواجبة
كلها �أو بع�ضها �إىل جمعيات �أو �شركات مدنية
ت�ؤلف فيما بينهم».
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وما دمنا قد انتهينا �إىل اعتبار العقد املربم
بني امل�ؤلف و�أ�صحاب احلقوق املجاورة وبني
اجلمعية التي يعهد �إليها لتح�صيل عائد ا�ستغالل
م�صنفاتهم وتوزيعها عليهم بح�سب ح�ص�صهم،
ب�أنه عقد وكالة فيتعني علينا �أن نربز ال�سمات
اخلا�صة لهذه الوكالة يف جمال امللكية الفكرية.

املطلب الثاين

�سمات الوكالة يف جمال امللكية الفكرية
 �إن التوكيل ال�صادر من امل�ؤلفني �أو �أ�صحاباحلقوق املجاورة يف جمال امللكية الفكرية ينفرد
ب�سمات متنوعـة منها ما قد يتفق يف بع�ض �أحكامه
مع الوكالة العادية بوجه عام ومنها ما مييزه عن
هذه الأحكام العامة .ولعل �أول �س�ؤال يطرح نف�سه
يف جمال البحث هو .هل ي�شرتط �أن يكون التوكيل
�صريحا ب�شكل نهائى �أم �إنه ميكن �أن يكون �ضمنيا
ي�ستخل�ص من ظروف احلال ومالب�ساته (الفرع
الأول)؟ و�أمام خ�صو�صية العالقة التي تربط
�أع�ضاء جمعية مهنية �أو هيئة �إدارة جماعية وبني
�أع�ضائها ،فالتوكيل ال�صادر من ه�ؤالء الأع�ضاء
يكون مانعا بكل ما يرتتب على هذه اخلا�صية من
�آثار (الفرع الثاين) .ويف النهاية يرى البع�ض �أن
هدف هذه اجلمعيات �أو الهيئات لي�س حتقيق
الربح ولكن لها �أهداف اجتماعية وثقافية وبناءا
على ذلك ف�إن التوكيل ال�صادر من �أع�ضائها
يهدف لتحقيق منفعة عامة (الفرع الثالث)
وتف�صيل هذه اخل�صائ�ص على النحو التايل:

الفرع الأول

مدى �ضرورة �أن يكون التوكيل �صريحا
بداية وكما �أ�شار الفقيه الكبري الأ�ستاذ
الدكتور عبدالرزاق ال�سنهوري ف�إن التوكيل
يف مبا�شرة احلقوق املالية بوجه عام قد يكون
�صريحا كما قد يكون �ضمنيا ي�ستخل�ص من

الظروف( .)26و�أيا ما كان �شكل التوكيل فيجب على
الوكيل �أن يت�صرف يف حدود الوكالة ومبعنى �آخر
يجب �أن يكون ت�صرف الوكيل حلماية م�صالح
�أع�ضاء اجلمعية املعنية ب�إدارة حقوقهم .و�إذا
خرج الوكيل عن حدود وكالته ف�إن ت�صرفه يكون
موقوفا على �أع�ضاء اجلمعية �إن �أقروا الت�صرف
نفذ يف حقهم و�إن مل يقروه لن يكون �أمام املتعاقد
مع الوكيل �سوى الرجوع عليه بالتعوي�ض(.)27
ويعتقد البع�ض �أن ان�ضمام م�ؤلف �أو �صاحب
حق جم�أور لع�ضوية جمعية ينتمي �إليها يعد
مبثابة توكيل �صادر من الع�ضو للهيئة �أو اجلمعية.
وتكتفي بع�ض الت�شريعات ب�أن يكون هناك توكيال
عام ًا ي�شمل كافة حقوق الع�ضو( .)28و�إن كان
الر�أي الأف�ضل من وجهة نظرنا هو �ضرورة وجود
توكيل �صريح يحدد وبدقة الت�صرفات التي يكون
للجمعية �أو الهيئة �أن متار�سها حل�ساب �أع�ضائها
ونيابة عنهم( .)29وذلك يقلل من املنازعات
التي قد تن�ش�أ بني الهيئة ومن يحمل ع�ضويتها
من ناحية ،وبينها وبني من يدخل يف عالقات
تعاقدية من ناحية �أخرى .ومت�شيا مع ما �سبق،
فيمكن القول ب�أن هيئات الإدارة اجلماعية –
طبقا للوكالة – تخت�ص ب�إجناز الأعمال الإدارية
�أو التحفظية الالزمة لتح�صيل حقوق امل�ؤلفني
�أو �أ�صحاب احلقوق املجاورة يف جمال امللكية

 -26د .عبدالرزاق ال�سنهوري :الو�سيط يف �شرح القانون املدين،
حق امللكية ،طبعة منقحة مبعرفة امل�ست�شار /م�صطفى حممد
الفقي ،دار النه�ضة العربية ،الطبعة الثانية ،1991 ،هام�ش رقم
� ،1ص .420
 -27د .حممد �سامي عبد ال�صادق :حقوق م�ؤلفي امل�صنفات
امل�شرتكة،املكتب امل�صري احلديث ،2002 ،فقرة � ،96ص .180
 -28من هذه الت�شريعات القانون اللبناين املتعلق بحماية امللكية
الفكرية يف مادته  59ال�سابق الإ�شارة �إليها.
29- (1) Patric TAFFOREAU: th. Préc., n641, P. 564
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الفكرية( .)30ولعل ما مييز وبحق الوكالة يف جمال
حماية حق امل�ؤلف و�أ�صحاب احلقوق املجاورة هو
كون الوكالة مانعة.

يجوز له �أن ين�ضم �إال �إىل جمعية واحدة منها
فقط(.)32
ومفاد ما �سبق �أنه مادامت الوكالة �سارية
مبوجب العقد املربم بني الع�ضو واجلمعية املعنية
ب�إدارة حقوقه ،ف�إنه ميتنع على ذلك الع�ضو منح
الوكالة ذاتها �إىل �أي �شخ�ص �آخر و�سواء كانت
ب�صورة كلية �أو حتى جزئية .وكل اتفاق يخالف
ذلك احلظر يكون باط ًال وميكن اعتباره �سبب ًا
ج�سيم ًا ال�ستبعاد االتفاق والتن�صل من االلتزامات
املرتتبة عليه(.)33
ومت�شي ًا مع الطبيعة اخلا�صة للوكالة يف هذا
املجال ،ف�إن الوكالة املمنوحة من جانب امل�ؤلف �أو
�صاحب احلق املجاور �إىل اجلمعية تكون حمدودة
ويتعني الن�ص على االخت�صا�صات املمنوحة للوكيل
يف عقد االن�ضمام للجمعية مع �ضرورة االتفاق
على ما �إذا كانت الوكالة داخلية �أم �أنها ميكن �أن
متتد خارج حدود الدولة .فنجد على �سبيل املثال
جمعية ASSUCOPIE (société de gestion collective

 )2( -30د .رمزي ر�شاد ال�شيخ :احلقوق املجاورة حلق امل�ؤلف،
ر�سالة دكتوراه ،كلية احلقـوق ،جامعة طنطا ،2004 ،فقرة ،217
�ص.285
 -31تطبيقا لهذه اخل�صو�صية جند �أنه يف جمال حماية احلقوق
املجاورة حلق امل�ؤلف ف�إنه ال يجوز لفنان الأداء �أن يكون ع�ضوا ً
يف كال من

32- (1) Patrick TAFFOREAU: th. Prèc., n642,
P565.

الفرع الثاين
وكالة مانعة

Mandat exclusif

يق�صد بهذه اخلا�صية �أنه ميتنع على ع�ضو
اجلمعية املعنية �أن ي�سلم حقوقه �إىل �أي هيئة
�أو جمعية �أخرى لتح�صيلها بعد ان�ضمامه �إىل
اجلمعية الأوىل( .)31وهذا احلظر مقرون ب�أن
يكون ا�شرتاك ال�شخ�ص يف اجلمعيتني بنف�س
ال�صفة املن�سوبة �إليه ،وترتيب ًا على ذلك فال يوجد
ما مينع من �أن ين�ضم نف�س ال�شخ�ص �إىل هيئة
معينة ب�صفته فنانا ً و�إىل هيئة �أخرى ب�صفته
منتج ًا.
و�إن كان الواقع الفعلي ي�ؤكد �أنه على الرغم
من توافر �صفتني يف �شخ�ص واحد يتيح له
اال�شرتاك يف ع�ضوية �أكرث من جمعية �إال �أنه ال

L’ ADAMI “ sociètè civile poor l’ administration
des droits des artistes et musicians interprètès”.

(جمعية لإدارة حقوق فناين الأداء البارزين الذين تظهر
�أ�سمائهم على امل�صنفات ال�سمعية �أو امل�صنفات ال�سمعب�صرية)
مثل املطربني يف املجال الغنائي ،واملمثلني �أ�صحاب الأدوار
اجلوهرية يف جمال ال�سينما وامل�سرح.
La SPEDIDAM “ société de perception et de distripution des droits des artistes interprètès de la mu“ siqe et de la dance

(جمعية للحفاظ على حقوق فناين الأداء الذين ال تظهر �أ�سمائهم
على امل�صنفات ال�سمعية �أو ال�سمعب�صرية مثل فرق الباليه وفرق
املو�سيقى.

des droits de reprographie des auteurs scolaires,
.)scientifiques et universtaires

 -33مت�شي ًا مع هذا الأمر ت�ضمن اجلمعيات املعنية ب�إدارة حقوق
امل�ؤلفني و�أ�صحاب احلقوق املجاورة بند ْا ي�ؤكد هذا احلظر .ومن
بني تلك اجلمعيات جند جمعية ASSUCOPIE

(société de gestion collective des droits de reprographie des auteurs scolaires, scientifiques et universtaires).

البلجيكية تن�ص يف البند الرابع – �أ من عقد االن�ضمام لها على
�أن:

“L’AUTEUR s’interdit de confier à tout autre tiers
un mandat comparable, totalement au partiellement, et s’engage à avertir ASSUCOPIE de tout
changement qui pourrait intervenir dans sa qualité
d’auteur au ayant droit.
Toute conventian au contrat qui violerait cette interdiction est nul et paurra être considirée comme
un motif grave justifiant l’exclusion”.
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البلجيكية املعنية ب�إدارة حقوق امل�ؤلفني
و�أ�صحاب احلقوق املجاورة تت�ضمن مادتها الثانية
يف العقد املربم مع �أي من الأع�ضاء الن�ص على
توكيل اجلمعية ب�إدارة حقوق الع�ضو بالتف�أو�ض
مع الأطراف املعنية واحل�صول على مقابل
اال�ستغالل للم�صنفات اخلا�صة ب�أع�ضائها �سواء
داخل احلدود البلجيكية �أو يف الدول الأخرى(.)34
وتعلق الأ�ستاذة  NICOLAS – MAGUINعلى
هذه اخلا�صية قائلة �إن الوكالة املانعة تقرتب
بذلك من �شرط عدم املناف�سة – clause de non
 .concurrenceفاملوكل ال ي�ستطيع منح التوكيل
ل�شخ�ص �آخر ما دام �أن الوكالة �سارية بل الأكرث
من ذلك �أن املوكل ميتنع عليه يف هذا النوع من
الوكالة �أن يت�صرف القت�ضاء حقوقه بنف�سه،
ووجه ال�شبه يظهر بجالء يف �أن املوكل نف�سه ال
ي�ستطيع مناف�سة الوكيل يف عمله اخلا�ص(.)35
“il doit s’ abstenir de concurrencer l’action du
mandataire de son proper fait”.

 -34تن�ص املادة الثانية من عقد االن�ضمام للجمعية على �أن:

“a- L’AUTEUR declare confier dans le sens
le plus large, à titre exclusif, à ASSUCOPIE,
L’exploitation, l’adminestration, la repartition et
la gestion-y compris négociation et perception auprès des société belges et etrangères concernées,
de tous ses droits portant sur l’ensemble de ses
ouvres déclarées … ainsi que sur tous les modes
d’explatation prévus par le status et pour les territories mentionnés ci-apres.
b – La present contrat s’exercera:
dans le monde entire,
dans l’Union européenne,
en Belgique,
…… dans les territoire
35- (1) NICOLAS – MAGUIN Marie – France : le
mndat exclusif , D. , 1979 , P 265.

ونحن من جانبنا نعتقد �أن هذه اخلا�صية
متيز �أي�ضا الوكالة يف جمال امللكية الفكرية عن
الوكالة العادية بوجه عام حيث �إن الوكالة العادية
ت�سمح قواعدها للموكل ب�أن ميار�س حقه بنف�سه
مع وجود توكيل ل�شخ�ص �آخر.

الفرع الثالث

وكالة عن م�صلحة م�شرتكة

Mandat dintèrêt commun

�إ�سباغ هذه ال�صفة للوكالة يف جمال حماية
امللكية الفكرية �إمنا ي�أتي من �أن هدف جمعيات
�أو هيئات �إدارة حقوق امل�ؤلف� ,أ�صحاب احلقوق
املجاورة هو الدفاع عن م�صالح �أع�ضاء هذه
اجلمعيات ولي�س الدفاع فقط عن م�صلحة
الأع�ضاء يف مو�ضوع ال يتعلق ب�أهداف الهيئة
املحددة يف نظامها الأ�سا�سي .)36(son objet social
ومثل هذه اخلا�صية �أ�سبغها الق�ضاء الفرن�سي
على حاالت الوكالة التي متنح الوكيل �صالحية �أن
يت�صرف يف العمل املوكل �إليه كما لو كان يت�صرف
يف عمل يحقق له م�صلحة �شخ�صية.
Un mandate de collaboration foussant le
mandataire à agir aussi bien daus l’intèrêt du
()37
mandant que daus le sien proper

.
ونحن نعتقد �أن مثل هذا التف�سري ينطبق على
الوكالة يف جمال امللكية الفكرية وخ�صو�صا عندما
ن�أخذ يف اعتبارنا �أن هدف هيئات وجمعيات
�إدارة حقوق امل�ؤلفني و�أ�صحاب احلقوق املجاورة
ال يقت�صر فقط على حت�صيل عائد ا�ستغالل
م�صنفاتهم و�إمنا ميتد لي�شمل الدفاع عن بع�ض

36- (1) Pierre Yves GAUTIER: propriété litterraire
et artistiqe, presse universtaire de France (P.U.F.),
1991, n281 P302.
37- (2) Francois collart DUTILLEUL et philippe
DELEBECQUE: contrats civils et commerciaux,
Dalloz, 4 èd.1998, n672, P.514.
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احلقوق املعنوية له�ؤالء الأ�شخا�ص عندما يرتتب
على الإ�ضرار باحلق املعنوي �أ�ضرارا مادية متنح
الهيئات واجلمعيات حق التدخل يف مثل هذه
احلاالت.
 ويجب �أن ن�شري منذ الوهلة الأوىل �أن فكرةالوكالة عن امل�صلحة امل�شرتكة تظهر خ�صو�صيتها
يف مدى �سلطة املوكل يف �إنهاء الوكالة يف هذا
النوع .فهذه الوكالة ال ميلك املوكل فيها �إنهاء
الوكالة بحرية مطلقة( .)38ومت�شيا مع ذلك فقد
درج الق�ضاء الفرن�سي على �أن هذه الوكالة ال
ميكن �إنهائها �إال باتفاق الطرفني �أو لوجود �سبب
م�شروع م�ستند عليه لدى الق�ضاء �أو �إذا كان ذلك

 -38يجب �أن ن�شري �إىل �أن القاعدة العامة بالن�سبة للعقود هي
�أن العقد �شريعة املتعاقدين ،فال يجوز نق�ضه �أو تعديله �إال باتفاق
الطرفني �أو للأ�سباب التي يقررها القانون وذلك �إعما ًال ل�صريح
ن�ص املادة  147من القانون املدين .وخروج ًا على هذه القاعدة،
ف�إن عقد الوكالة يعد بالن�سبة للموكل عقد غري الزم بحيث يجوز
له �أن ينهيه يف �أي وقت ب�إرادته املنفردة (د�/أحمد �شوقي حممد
عبد الرحمن :مدى �سلطة املوكل يف �إنهاء عقد الوكالة ب�إرادته
املنفردة ،الطبعة العربية احلديثة ،القاهرة ،1981 ،فقرة،3
�ص .)5وقد ن�صت على هذه اخل�صو�صية املادتان  715من
القانون املدين امل�صري 2004 ،من القانون املدين الفرن�سي حيث
جاء الن�ص على �أنه:
« -1يجوز للموكل يف �أي وقت �أن ينهي الوكالة �أو يقيدها ولو وجد
اتفاق يخالف ذلك .ف�إذا كانت الوكالة ب�أجر ف�إن املوكل يكون
ملزم ًا بتعوي�ض الوكيل عن ال�ضرر الذي حلقه من جراء عزله يف
وقت غري منا�سب �أو بعذر غري مقبول.
 -2على �أنه �إذا كانت الوكالة �صادرة ل�صالح الوكيل �أو ل�صالح
�أجنبى ،فال يجوز �أن ينهي الوكالة �أو يقيدها دون ر�ضاء من
�صدرت الوكالة ل�صاحله».
وقد ق�ضى يف هذا ال�صدد ب�أنه عندما يقوم الأ�صيل مببا�شرة
�سلطته يف الت�صرف حل�سابه ال�شخ�صي ،ف�إن ذلك ميكن تف�سريه
على �أنه ينوي �إنهاء الوكالة .وال ميثل هذا الت�صرف خط�أ يف جانب
املوكل وبناء على ما �سبق فال حمل للتعوي�ض الذي يطالب به
الوكيل وهذا ما ا�ستقر عليه الق�ضاء الفرن�سي منذ زمن طويل.
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تطبيق ل�شرط خا�ص مدرج يف العقد الأ�صلي
املربم بني الطرفني(.)39
وبناء على ذلك ،فال ي�ستطيع الع�ضو لدى
�إحدى هذه الهيئات �إلغاء توكيله طاملا بقيت
الع�ضوية قائمة .ونحن نعتقد �أن احلالتني الأوىل
والثالثة ال تثري �أدنى م�شاكل لدى الفقه والق�ضاء
فاتفاق الطرفني وترا�ضيهم و�صياغة ذلك يف
�شكل �شرط مدرج يف العقد مينح الطرفني احلق
املتبادل يف الإنهاء ما دام �أن �أحد الطرفني لن
ينفرد بهذه ال�صالحية� .أما احلالة الثانية وهو
وجود �سبب م�شروع ومقبول من الق�ضاء فهذا
الأمر يرتك تقديره لقا�ضي املو�ضوع ح�سب
مالب�سات كل دعوى وما يوجد بالعقد من بنود.
وبناء على ما �سبق فقد اعترب الق�ضاء الفرن�سي
يف �أكرث من منا�سبة �أن �إعادة تنظيم اخلدمات
وال�سلطات املمنوحة من املوكل للوكيل والعك�س
ميكن اعتباره �سببا م�شروعا متنح �أحد الطرفني
احلق يف طلب �إنهاء عقد الوكالة املربم بينهما(.)40
وقد �أ�ضاف الق�ضاء حتفظا وحيد ًا على هذا املبد�أ
وهو �أن يكون التعديل قد تعلق ب�أمور جوهرية

39- (1) “il ne peut être réropue que de consentement muteuel des parties , ou pour cause lègitime
reconnue en justice ou encore qu’en application des
clauses et condition sfèifiècs par le contrat”.
(cass. er civ., 7 juin 1989, Bull. civ. , I , 1989, n229).

 -40حول تطبيقات هذا التف�سري راجع الأحكام التالية -:

Cass. 1 er civ., 21 juin 1988 , Bull. Civ. I, 1988,
n199, cass.com.,14 mars 1995, Bull. civ.,I V, 1995,
n83.

(cass. Civ., 4 juin 1913, D.S., 1914, T. I, p. 179).
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ب�ش�أن العقد املربم بني الطرفني( .)41وقد اعترب
الق�ضاء يف �أحكام �أخرى �أن �إهمال الوكيل يف
القيام بااللتزامات امللقاة على عاتقه يعد �سبب ًا
م�شروع ًا لإنهاء املوكل لوكالته ب�صرف النظر عن
نوع الوكالة و�سواء كان مدرج ًا بني �شروط العقد
�أو غري مدرج(.)42
و�إذا كانت هذه اخلا�صية جتعل الوكالة
متميزة يف جمال بحثنا هذا عن الوكالة العادية
والوكالة يف جماالت �أخرى ف�إنه يتعني علينا �أن
نحدد معيار ًا ميكن معه تو�صيف الوكالة ب�أنها
وكالة لتحقيق منفعة م�شرتكة .والواقع ي�ؤكد
لنا �أن حتديد منفعة كل من املوكل والوكيل على
حدة ال تثري م�شكالت خا�صة .فم�صلحة املوكل
تتمثل يف قيام الوكيل ب�إبرام الت�صرف القانوين
املعهود �إليه القيام به من جانب املوكل .وباملقابل
لذلك ف�إن م�صلحة الوكيل تتحقق بتقا�ضيه
املقابل املتفق عليه عند �إجناز العمل املكلف به.
وهذه امل�صالح الفردية �أو حتى املتبادلة ال ترقى
�إىل مرتبة املعيار املحدد للوكالة ب�أنها وكالة
من منفعة م�شرتكة( .)43وكذلك قيل ب�أن توافر
عن�صر االحرتاف واملهنية يف جانب الوكيل ال
يعد معيار ًا كافيا لتو�صيف الوكالة ب�أنها وكالة

ملنفعة م�شرتكة( .)44و�أمام كل ذلك ال يبقى �إال
ان يكون للوكيل م�صلحة يف تنفيذ الوكالة تتعلق
مبو�ضوع الوكالة  l›objet du mandatولي�س باملقابل
�أو عدمه( .)45وهو ما يتحقق يف جمال حماية
امللكية الفكرية بالن�سبة جلمعيات وهيئات الإدارة
اجلماعية حلقوق امل�ؤلفني و�أ�صحاب احلقوق
املجاورة .وخال�صة القول �أن تكييف الوكالة ب�أنها
وكالة مل�صلحة م�شرتكة يتحقق يف كل مـرة ين�ش�أ
عند العقد فيها حقوق مبا�شرة ومتبادلة تتعلق
مبو�ضوع الوكالة ذاتها «les parties des droits directs
 ”et concurrents sur l’objet du mandateولي�س فقط
بااللتزامات امللقاة على عاتق الطرفني والتي
ترتبها الأحكام العامة لعقد الوكالة( )46وت�أكيد ًا
لهذه اخل�صو�صية فقد منحت املادة  1/321من
قانون امللكية الفكرية الفرن�سية جلمعيات �إدارة
حق امل�ؤلف احلق يف الإدعاء القانوين للدفاع عن
حقوق �أع�ضائهم امللقاة على عاتقهم .وهذا معناه
وجود م�صلحة م�شرتكة للموكلني والوكيل(.)47
وبعد �أن تنعقد الوكالة بكل �سماتها
وخ�صو�صياتها يبد�أ الأطرف يف تنفيذ التزاماتهم
املتبادلة وهو ما يجعلنا نبحث يف الآثار املرتتبة
على عقد الوكالة يف جمال امللكية الفكرية.

 -41وتطبيقا ً لذلك ،فقد ف�ضت حمكمة ا�ستئناف فر�ساي ب�أن
الوكالة يف عقد بيع مت �إعادة تنظيمه بعد �إتفاق على كيفية دفع
العمولة املتفق عليها ال يعد �سبب ًا م�شروعا لأنهاء هذا العقد.

 )2( -44تطبيقا لذلك ق�ضى ب�أن الوكالة املمنوحة ملندوب
ا�ستثماري عقاري ال تعد وكالة ملنفعة م�شرتكة

“la r›eorganisation d›un service de vent dans le seul
but de se soustraire au paiememt de commission ne
peut être considérée comme un motif lègitime de
rupture”.
(C. A. Versailles , 12 ch., 19 msrs 1998 , inèdit).

 -42هذا املبد�أ م�ستقر عليه منذ فرتة طويلة لدى الق�ضاء
الفرن�سي ومن ذلك:

;Cass. Com., 26 novembre 1974, D., 1975, P. 23
C. A Aix, 13 fevrier 1980, Bull. Aix 1980, n 58,
P.73.

43- (1) Cass. com., 20 janvier 1971, Bull. civ.,
1971, IV, n20.

“le mandat donnè à un agent immobilien n› est pas
un mandate d›imterèt commun n { cas. 1 er civ., 14
mars 1984, Bull. civ., 1984, IV , n 92}”.
45- (3) M. HASSLER: L’intèrèt commun, RTD
com., 1984, P.581 ets.
46- (1) Francais COLLART – DUTILLEUL et
philippe DELEBECQUE: Contrats civils et commerciaux, op. àt., n. 674, P. 517.

 -47تن�ص املادة  3-1-321.Lمن قانون امللكية الفكرية
 de la propriétéè intellectuelleعلى الآتي:

Code

“… ces sociétés civiles règulièrement constituées
ont qualitè pour ester en justice pour la dèfense des
droits dont elles ont statuairement la charge”.
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املبحث الثاين

�آثار الوكالة يف جمال امللكية الفكرية
�إنطالقا من �أن الوكالة يف جمال امللكية
الفكرية تظهر بو�ضوح يف جمال الإدارة اجلماعية
حلق امل�ؤلف ولأ�صحاب احلقوق املجاورة ،ف�إنه
يجب �أن نبحث يف مدى انطباق القواعد العامة
يف الوكالة على هذا املجال لكي نتمكن يف النهاية
من �إظهار ما تب�سم به هذا املجال من خ�صو�صية.
وبناء على ذلك ف�إننا نعالج �آثار الوكالة من خالل
الإ�شارة �أوال ً �إىل ما يرتبه عقد الوكالة على عاتق
الوكيل من التزامات (مطلب �أول) ،ثم بيان
االلتزامات التي تلقى على عاتق املوكل (مطلب
ثان) .وبعد ذلك نعر�ض حلالة خا�صة جدا ترتب
�آثار ًا يف غاية الأهمية يف احلياة العملية وهي حالة
الوكالة من الباطن �أي عندما يقوم الوكيل بتوكيل
غريه يف تنفيذ العمل املوكل فيه بكل ما يرتتب
على ذلك من �آثار ًا مت�شعبة بني �أطراف هذه
العملية (مطلب ثالث).

املطلب الأول

التزامات الوكيل
تتعدد االلتزامات امللقاة على عاتق الوكيل
بوجه عام ،ولكن يف جمال امللكية الفكرية وعلى
وجه اخل�صو�ص فيما يتعلق بكيفية حت�صيل عوائد
اال�ستغالل حل�ساب امل�ؤلفني و�أ�صحاب احلقوق
املجاورة ف�إن �أهم التزامني يجب الإ�شارة �إليهما
هما :التزام الوكيل بتنفيذ الوكالة دون جتاوز
حلدودها (فرع �أول) ،بجانب التزام الوكيل �أن
يقدم ح�ساب ًا عما قام به �أثناء تنفيذه للوكالة
(فرع ثان) وذلك وفقا للتف�صيل التايل:

الفرع الأول

التزام الوكيل بتنفيذ الوكالة
تطبيقا للمادة  703من القانون املدين
امل�صري ف�إن:
 -1الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة دون �أن يجاوز
حدودها املر�سومة.
 -2على �أن له �أن يخرج عن هذه احلدود متى كان
من امل�ستحيل عليه �إخطار املوكل �سلف ًا ،وكانت
الظروف يغلب معها الظن ب�أن املوكل ما كان
�إال ليوافق على هذا الت�صرف وعلى الوكيل يف
هذه احلالة �أن يبادر ب�إبالغ املوكل خروجه
عن حدود الوكالة».
وم�ؤدى ذلك الن�ص �أنه يجب على الوكيل عدم
جماوزة حدود وكالته .وعند التج�أوز ال ين�صرف
�أثر ما �أبرمه من ت�صرفه يف مواجهة املوكل
وي�ستوي يف هذا �أن يكون قد ت�صرف بح�سن �أو
ب�سوء نية وبقطع النظر عما �إذا كان قد ق�صد
الإ�ضرار باملوكل نف�سه �أو ب�أي �شخ�ص �آخر .وال
يكون �أمام املتعاقد مع الوكيل �سوى الرجوع عليه
بالتعوي�ض ب�سبب عدم ان�صراف �آثار ت�صرفه
للموكل( .)48ويبقى يف جميع الأحوال احلق للموكل
يف �إقرار الت�صرف كى ينفذ يف مواجهته.
 و�أيا ما كان الأمر فعلى الوكيل �أن يبذلالعناية املفرو�ضة عليه حتى ي�ستطيع القول ب�أنه
قد نفذ االلتزام املوكل فيه( )49ويالحظ �أن املعيار
 -48د .م�صطفى عبد احلميد عدوي :الوجيز يف عقد الوكالة يف
القانونني امل�صري والأمريكي� ,7991 ،ص .27
 -49جتدر الإ�شارة �إىل �أن امل�شرع امل�صري قد فرق يف هذا ال�صدد
بني فر�ضني وذلك من خالل املادة  704والتي تن�ص على �أنه:
«� -1إذا كانت الوكالة بال �أجر وجب على الوكيل �أن يبذل يف
تنفيذها العناية التي يبذلها يف �أعماله اخلا�صة دون �أن يكلف يف
ذلك �أزيد من عناية الرجل املعتاد.
 -2ف�إن كانت ب�أجر وجب على الوكيل �أن يبذل يف تنفيذها عناية
الرجل املعتاد».
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املتبع بالن�سبة للعناية املطلوبة من الوكيل قد يكون
�شخ�صيا �أو مو�ضوعيا وفقا ملا �إذا كانت الوكالة
ب�أجر �أو بدون �أجر« .ف�إذا كانت الوكالة م�أجورة،
كان املعيار مو�ضوعيا ،حيث يتعني على الوكيل �أن
يبذل فيها عناية ال�شخ�ص املعتاد� ،أما �إذا كانت
الوكالة غري م�أجورة ف�إن الوكيل عليه �أن يبذل يف
تنفيذها العناية التي يبذلها يف �أعماله اخلا�صة،
فيكون املعيار �شخ�صي ًا ويف نف�س الوقت فهو ال
ي�س�أل عن عناية �أزيد من عناية ال�شخ�ص املعتاد
ولو كانت عنايته ال�شخ�صية �أعلى من ذلك»(.)50
ونحن �إذا طبقنا هذا االلتزام املفرو�ض على
الوكيل يف جمال امللكية الفكرية جند فر�ضا ً
يطرح نف�سه للبحث .ف�إذا كان هناك اتفاق بني
�صاحب حق م�ؤلف �أو �أحد �أ�صحاب احلقوق
املجاورة وبني وكيل عنهم على �أن يتوىل ن�شر
م�صنفاتهم بالطرق التقليدية .و�إذ بالوكيل يجد
عر�ضا جمزي ًا من خالل �إحدى و�سائل الن�شر
والبث احلديثة لن�شر هذا امل�صنف مقابل عائد
مرتفع .فهل قبول الوكيل لهذا العر�ض املختلف
عن العرو�ض التقليدية يعد جت�أوز ًا منه وال ينفذ
العقد يف مواجهة املوكلني؟ .يجيب على هذا
الت�سا�ؤل ن�ص الفقرة الثانية من املادة  703مدين
والتي جتيز للوكيل �أن يخرج عن حدود الوكالة �إذا
توافر يف ظل ظروف التعاقد علية الظن على �أن
املوكل ما كان �إال ليوافق على هذا العقد .وبتطبيق
هذه الفقرة جند �أن العقد بهذه الو�سيلة يتم�شى
مع التطور التقني املذهل يف عامل املعلوماتية
وال�شبكات .بالإ�ضافة �إىل �أن تراخي الوكيل يف
�إبرام مثل هذا العقد قد يرتتب عليه �ضياع فر�صة
قد ال تتكرر بنف�س امليزات .والأكرث من ذلك �أن
مثل هذا الت�صرف هو مل�صلحة املوكلني بال
�شك فما دام �أنهم قد وافقوا على ن�شر امل�صنف
 -50د .م�صطفى عبد احلميد عدوي :الوجيز يف عقد الوكالة يف
القانونني امل�صري والأمريكي ,املرجع ال�سابق� ،ص .82

اخلا�ص بهم فال يهم بعد ذلك و�سيلة الن�شر �إذ
�أنها لن ت�ضر بحقوقهم الأدبية ولن يرتتب عليها
�أي ت�شويه مل�صنفاتهم .ويف �ضوء هذه املعطيات
فنحن نعتقد �أن �أي ًا من ه�ؤالء املعنيني لن يعرت�ضوا
على �أن يحقق م�صاحلهم وبذلك يغلب الظن على
موافقتهم وتتحقق �ضوابط الفقرة الثانية والتي
مبقت�ضاها ال يعد هذا الت�صرف جت�أوز ًا حلدود
وكالتهم وينفذ الت�صرف يف مواجهة املوكلني.

الفرع الثاين

التزام الوكيل بتقدمي ح�ساب عن الوكالة
م�صدر هذا االلتزام هو ن�ص املادة 705
من القانون املدين والقا�ضي ب�أنه «على الوكيل
�أن يوايف املوكل باملعلومات ال�ضرورية عما و�صل
�إليه يف تنفيذ الوكالة ،و�أن يقدم له ح�سابا عنها».
ولكي ينفذ الوكيل هذا االلتزام ،فيتعني عليه �أن
يقدم ملوكله ح�سابا ً تف�صيليا عن جميع الأعمال
التي قام بها يف �سبيل تنفيذ وكالته و�أن يدعم
هذا بامل�ستندات .وبناء عليه ف�إن تقدمي الوكيل
ملخال�صة �إجمالية غري مف�صلة ال يعفيه من �ضرورة
تقدمي ح�ساب تف�صيلي ومدعم بامل�ستندات(.)51
كذلك فقد ا�ستقر الق�ضاء الفرن�سي على �ضرورة
تقدمي الوكيل ح�سابا تف�صيلي ًا عن كل املبالغ التي
مت حت�صيلها ولو كان ما ت�سلمه غري م�ستحق ملوكله
و�سندهم يف ذلك �أن دعوى رد غري امل�ستحق يتم
رفعها على املوكل ولي�س على الوكيل(.)52
ويتجلى هذا االلتزام يف جمال امللكية الفكرية
بوجه خا�ص بالن�سبة جلمعيات الإدارة اجلماعية
حلقوق امل�ؤلفني و�أ�صحاب احلقوق املجاورة ،وذلك
لأن العمل الأ�سا�سي لهذه اجلمعيات هو حت�صيل
 -51نق�ض مدين  4مار�س  ،1984طعن رقم  ،1279ال�سنة  50ق،
جمموعة نادي الق�ضاة� ،1989 ،ص .1276
52- (1) cass1 . er civ., 8 juillet 1975, D. 1976 , P. 315,
note GAURY.
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عائد اال�ستغالل املادي للم�صنفات اخلا�صة
ب�أع�ضاء هذه اجلمعيات ثم توزيع هذا العائد على
الأع�ضاء بح�سب ح�ص�صهم وخ�صم م�صروفات
التح�صيل وما يتم االتفاق عليه .ولذلك فيتعني
على اجلمعيات تقدمي ح�ساب ًا تف�صيلي ًا عما قامت
بتح�صيله وتدعيم ذلك بامل�ستندات و�إال فال حمل
لتنفيذهم االلتزام املفرو�ض عليهم ويحق لأي من
الأع�ضاء منفردين �أو جمتمعني �إلزامهم بتقدمي
هذا احل�ساب التف�صيلي بكافة م�ستنداته.

املطلب الثاين

التزامات املوكل
كما هو احلال بالن�سبة للوكيل ،ف�إن امل�شرع قد
فر�ض على عاتق املوكل التزامات متعددة .وتتمثل
�أهم االلتزامات يف قيام املوكل بدفع الأجر املتفق
عليه للوكيل (فرع �أول ) .و�إذا ما ا�ستلزمت الوكالة
�أثناء تنفيذها قيام الوكيل باتفاق م�صروفات
معينة ،ف�إن امللتزم النهائي بهذه امل�صروفات
هو املوكل ا�ستناد ًا لأن �آثار الت�صرف يف النهاية
�ستن�صرف �إليه هو ال �إىل الوكيل .و�أي ًا ما كان
الأمر ،ف�إذا حلق بالوكيل �أ�ضرار معينة ب�سبب
تنفيذه للوكالة في�صبح من حقه مطالبة موكله
بتعوي�ض عما حلق به من �أ�ضرار وفقا للقواعد
العامة ومقت�ضيات العدالة (فرع ثان).

الفرع الأول

التزام املوكل بدفع الأجر
يجب �أن ن�شري منذ البداية �إىل نقطة يف غاية
الأهمية وهي �أن الوكالة يف الأ�صل من عقود
التربع ما مل يتفق على غري ذلك .و�سند هذا
التف�سري هو ن�ص املادة  709من القانون املدين
والتي تن�ص على �أن-:
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 -1الوكالة تربعية ما مل يتفق على غري ذلك
�صراحة �أو ي�ستخل�ص من حالة الوكيل.
 -2ف�إذا اتفق على �أجر للوكالة ،كان هذا الأجر
خا�ضعا ً لتقدير
القا�ضي �إال �إذا دفع طوعا ً
()53
بعد تنفيذ الوكالة .
ويالحظ �أن «حتديد ما �إذا كانت الوكالة
م�أجورة �أو غري م�أجورة هو من م�سائل الواقع
التي تبت فيها حمكمة املو�ضوع مبا لها من �سلطة
التعرف على حقيقة ما �أورده املتعاقدان م�ستعينة
بعبارات التوكيل وظروف الدعوى ومالب�ساتها
دون رقابة ملحكمة النق�ض عليها»(.)54
و�إذا كان ذلك هو الأ�صل العام ،فقد ا�ستقر
الق�ضاء الفرن�سي يف العديد من �أحكامه على
اعتبار الوكالة م�أجورة عندما يقوم بها �شخ�ص
ميتهن عمل معني حل�ساب الغري على وجه
االحرتاف .وقد جاء يف �أحد الأحكام �أن-:
“Le mandat est presume salarié en faveur des
personnes qui font profession de soceuper des
()55
”affaires d àutrui

.
ونحن من جانبنا نعتقد �أن اجتاه الق�ضاء الأخري
ميكن �أن ينطبق ب�ش�أن قيام �أحد �أ�صحاب حقوق
امل�ؤلف �أو �أ�صحاب احلقوق املجاورة بتوكيل �شخ�ص
�أو جهة �أخرى لتح�صيل عائد اال�ستغالل املادي
مل�صنفاتهم .فال �شك �أن هذه اجلهة حترتف القيام
مبثل هذه املهمة وتنفق يف �سبيل تنفيذها العديد من
امل�صروفات وبالتايل فهي يف حاجة �إىل حت�صيل ما
 )1( -53يقابل نف�س الن�ص يف القانون الفرن�سي ن�ص املادة
 1986من القانون املدين والتي تن�ص على �أنه:

“Le mandat est gratuit, s’ il ny a pas convention
contraire”.

 )2( -54نق�ض مدين  ،1983/3/31الطعن رقم  ،477ال�سنة
42ق ،جمموعة نادي الق�ضاة� ،1989 ،ص.1275
55- (3) cass 1 er civ, 16 juin 1998, D. affaires, 1998,
n127, note LEVENEUR.

http://journals.uob.edu.bh

246

Saeed Khindeel: Le mandate en matière de....

�أنفقته ،ولن يتحقق ذلك �إال عندما تكون الوكالة
م�أجورة .وبناء على ما �سبق ف�إذا فر�ض ومل يتم
حتديد الأجر املتفق عليه يف عقد الوكالة ف�إن القا�ضي
ي�ستطيع تقديرها بح�سب ظروف الدعوى ومالب�ساتها
وبح�سب عدد املوكلني لنف�س اجلمعية �أو الهيئة.
وبالن�سبة لهذا االلتزام ،يطرح �أ�ستاذنا الدكتور
م�صطفى عدوي �س�ؤاال مفاده :هل ي�شرتط ال�ستحقاق
الوكيل الأجر املتفق عليه �أن ينجح يف تنفيذ الوكالة؟.
والإجابة على هذا ال�س�ؤال تتعلق بطبيعة التزام
الوكيل .فالقاعدة �أن التزام الوكيل هو التزام ببذل
عناية ولي�س التزام ًا بتحقيق نتيجة .وبناء على ذلك
ي�صبح الأجر م�ستحقا ً له ب�صرف النظر عن جناحه
يف تنفيذ مهمته �أم ال .وهذا املبد�أ قائم ما دام �أن
املوكل مل يثبت خط�أ �أو تق�صري يف جانب الوكيل كان
�سببا يف اخفاقه يف تنفيذ مهمته على الوجه املرغوب
فيه .ويالحظ �أن هذا الو�ضع غري متعلق بالنظام
العام ويجوز للأفراد االتفاق على خالفه(.)56
والواقع العملي ي�ؤكد لنا وجود بع�ض حاالت
الوكالة امل�أجورة التي ي�شرتط فيها الوكيل ق�صر
الوكالة عليه .ومن ذلك �أن املوكل ال ي�ستطيع يف هذه
احلاالت توكيل �شخ�ص �آخر .ومنذ زمن طويل ا�ستقر
الق�ضاء الفرن�سي على �صحة مثل هذا ال�شرط عندما
يكون حمدد ًا من حيث مدته ومن حيث العمل امل�سند
�إىل الوكيل �إذ �أن �إطالق مثل هذا ال�شرط يتعار�ض
مع ما منحه امل�شرع للموكل من حق لعزل الوكيل
وتوكيل �شخ�ص �آخر بالن�سبة لنف�س العمل(.)57
وهذا الفر�ض الأخري يوجد كما �سبق �أن
�أ�شرنا يف جمال امللكية الفكرية عندما يقوم
�صاحب حق امل�ؤلف �أو �أحد �أ�صحاب احلقوق
املجاورة بتوكيل �إحدى جمعيات �أو هيئات الإدارة
 )1( -56د .م�صطفى عبد احلميد عدوي :الوجيز يف عقد
الوكالة ،...املرجع ال�سابق� ،ص .105
57- (1) C. A. Paris, 19 novembre 1908 , D. S., 1909
.561 .p

اجلماعية حلقوقهم لتح�صيل عائد اال�ستغالل
املادي مل�صنفاتهم .ففي هذه احلالة ميتنع على
املوكل  -طوال مدة ع�ضويته باجلمعية � -أن يوكل
�شخ�ص ًا �آخر ملمار�سة هذا احلق حل�سابه حيث �أن
خري الوكالة يف جمال هذا البحث هو �أنها مانعة
وقا�صرة على النحو ال�سابق تف�صيله(.)58

الفرع الثاين

التزام املوكل برد امل�صروفات
تطبيق ًا لن�ص املادة  710من القانون املدين
«يتعني على املوكل �أن يرد للوكيل ما �أنفقه يف
تنفيذ الوكالة التنفيذ املعتاد مع الفوائد من وقت
االتفاق ،وذلك مهما كان حظ الوكيل من النجاح
يف تنفيذ الوكالة .ف�إذا اقت�ضى تنفيذ الوكالة �أن
يقدم املوكل للوكيل مبالغ ًا للإنفاق منها يف �ش�ؤون
الوكالة وجب على املوكل �أن يقدم هذه املبالغ �إذا
طلب الوكيل ذلك» (.)59
وبجانب االلتزام املفرو�ض على عاتق املوكل
برد امل�صروفات ،ف�إنه ملزم �أي�ض ًا بتعوي�ض الوكيل
عما حاق به من �أ�ضرار ب�سبب تنفيذه للوكالة.
 )2( -58انظر �سابق ًا� ،ص وما بعدها.
 )1( -59التزام املوكل برد كل ما �أنفقه الوكيل يف تنفيذ
الوكالة يختلف عن الف�ضالة التي ي�سرتد فيها الف�ضويل النفقات
ال�ضرورية والنافعة فقط .كذلك يختلف عن الإثراء بال �سبب
الذي ي�سرتد فيه الدائن �أقل القيمتني قيمة ما �أثرى به املرثي
�أو قيمة ما افتقر به( .د .م�صطفى عبد احلميد عدوي  :الوجيز
يف عقد الوكالة ،...املرجع ال�سابق� ،ص  .)122والأكرث من ذلك
ح�سبما ورد باملذكرة الإي�ضاحية �أن النفقات جميعها وفوائدها
ت�ستحق من وقت الإتفاق ،وهذا ا�ستثناء جديد للقاعدة القا�ضية
ب�أن الفوائد ال جتب �إال من وقت املطالبة الق�ضائية .وي�ضيف
�أ�ستاذنا الدكتور /علي البارودي �أن تطبيق هذه القاعدة يجد
جماال �أو�سع يف الوكالة بالعمولة عنه يف الوكالة العادية .فعمل
الوكيل بالعمولة �أعم و�أ�شمل� ،إذ يت�ضمن عمليات قانونية وعمليات
مادية خمتلفة مما ي�ؤدي �إىل اتفاق الكثري .كذلك قد ي�ضطر
الوكيل �إىل الوفاء للغري املتعاقد لأنه ملزم �شخ�صيا ً �أمامه .وبناء
على ما �سبق فحاالت رجوع الوكيل بالعمولة بالنفقات والتعوي�ضات
على املوكل �أكرث حدوث ًا و�أهم من حاالت الرجوع يف الوكالة العادية
(د .علي البارودي :العقود وعمليات البنوك التجارية ،...املرجع
ال�سابق ،فقرة � ،77ص .)88
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وهذا االلتزام هو تطبيق لن�ص املادة  711مدين
التي تق�ضي ب�أنه «يكون املوكل م�س�ؤو ًال عما �أ�صاب
الوكيل من �أ�ضرار دون خط�أ منه ب�سبب تنفيذ
الوكالة تنفيذ ًا معتاد ًا» .وهذا االلتزام ال عالقة
له بنجاح الوكيل يف تنفيذ وكالة �أو عدم جناحه.
كل ما يلزم هو قيام الوكيل ب�إيقاف الأ�ضرار التي
حلقت به ب�سبب تنفيذه للوكالة وبدون �أدنى خط�أ
يف جانبه.

املطلب الثالث

الوكالة من الباطن
ميكن ت�صور وجود وكالة من الباطن يف جمال
امللكية الفكرية ويف جمال جمعيات وهيئات الإدارة
اجلماعية حلق امل�ؤلف و�أ�صحاب احلقوق املجاورة
ب�سبب التطور املذهل يف عامل املعلوماتية و�إمكانية
ا�ستغالل م�صنفات امل�ؤلفني و�أ�صحاب احلقوق
املجاورة ب�شكل يجعل من امل�ستحيل قيام �صاحب
احلق نف�سه بتح�صيل ومتابعة عائد ا�ستغالل
م�صنفاته .والأكرث من ذلك ،ف�إنه عندما يعهد
�صاحب احلق �إىل جمعية �أو هيئة مدنية تتوىل
القيام بذلك فقد ي�صعب عليها يف بع�ض الأحيان
متابعة كل ا�ستغالل للم�صنف املعهود �إليها متابعته،
الأمر الذي يدفعها �إىل �إبرام عقود وكالة من
الباطن بني وكالء متعددين ومنت�شرين يف �أنحاء
العامل حتى يت�سنى لهم حت�صيل العائد الفعلي
لال�ستغالل الناجت عن م�صنفات فكرية مت ن�شرها
وا�ستغاللها عرب الو�سائل الإلكرتونية احلديثة.
والوكالة من الباطن مت تنظيمها من خالل
املادة  708من القانون املدين امل�صري والتي
تن�ص على �أنه:
� -1إذا �أناب الوكيل عنه غريه يف تنفيذ الوكالة
دون �أن يكون مرخ�ص ًا له يف ذلك ،كان
م�س�ؤو ًال عن عمل النائب كما لو كان هذا
العمل قد �صدر منه ،ويكون الوكيل ونائبه يف
هذه احلالة مت�ضامنني يف امل�س�ؤولية.
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� -2أما �إذا رخ�ص للوكيل يف �إقامة نائب عنه دون
�أن يعني �شخ�ص النائب ،ف�إن الوكيل ال يكون
م�س�ؤو ًال �إال عن خطئه يف اختيار نائبه� ،أو عن
خط�أه فيما �أ�صدره له من تعليمات.
 -3ويجوز يف احلالتني ال�سابقتني للموكل ولنائب
الوكيل �أن يرجع كل منهما مبا�شرة على الآخر».
وتطبيقا لن�ص الفقرة الأوىل من املادة 708
مدين ف�إن الوكيل الذي مل يرخ�ص له يف �إنابة
غريه يكون م�س�ؤو ًال عن ذلك يف مواجهة املوكل
الأ�صلي وفق ًا لنظام امل�س�ؤولية العقدية عن فعل
الغري .ويف هذا ال�صدد جند امل�شرع قد رتب
نتيجة خا�صة وهي م�س�ؤولية الوكيل الأ�صلي كما
لو كان ت�صرف الوكيل من الباطن قد �صدر منه
�شخ�صي ًا .وح�سب تعليق �أ�ستاذنا العميد الدكتور
ال�سنهوري ف�إن الوكيل الأ�صلي والوكيل من
الباطن يكونان م�سئوالن بالت�ضامن يف مواجهة
املوكل الأ�صلى( .)60وخالف ًا لذلك�« ،إذا رخ�ص
للوكيل يف �إنابة غريه ،واختار الوكيل النائب،
ومل يرتكب الوكيل �أي خط�أ يف االختيار ،و�أ�صدر
له التعليمات ال�صحيحة وقام مبراقبته .يف هذه
احلالة يكون الوكيل قد �أدى كل ما عليه جتاه
النائب ،ف�إذا ارتكب النائب بعد ذلك خط�أ ف�إن
الوكيل لن يكون م�س�ؤو ًال عن هذا اخلط�أ م�س�ؤولية
عقدية عن الغري ،و�إمنا يكون النائب م�س�ؤو ًال
عن هذا اخلط�أ �أمام املوكل الذي ميلك الرجوع
عليه مبقت�ضى الدعوى املبا�شرة ،و�أمام الوكيل
مبوجب عقد الوكالة من الباطن»(� .)61أما �إذا
�أخط�أ الوكيل يف اختيار النائب �أو فيما �أ�صدره له
من تعليمات ف�إنه يكون م�س�ؤو ًال م�س�ؤولية عقدية
 -60د 0عبدالرزاق ال�سنهوري :الو�سيط يف �شرح القانون املدين،
اجلزء ال�سابع ،املقاولة والوكالة� ،ص .628
 -61د 0ح�سن ح�سني الرباوي :التعاقد من الباطن ،دار النه�ضة
العربية ،2002 ،فقرة � ،160ص.185
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عن خط�أ �شخ�صى يجد �أ�سا�سه يف عقد الوكالة
الأ�صلي املربم بني املوكل والوكيل الأ�صلي .ولكن
�إذا كان �شخ�ص الوكيل من الباطن قد فر�ض على
الوكيل الأ�صلي من جانب املوكل فال م�س�ؤولية على
عاتق الوكيل الأ�صلي عن اخلط�أ يف االختيار �إذا
مل يكن له �أي دور فعلى يف اختيار نائبه .ويجب
الإ�شارة �إىل �أن م�س�ؤولية هذا الوكيل قد تنعقد
فقط يف حالة �إ�صدار تعليمات غري �صحيحة
للوكيل من الباطن الذي مت فر�ضه عليـه.
وبناء على الفقرة الثالثة من املادة  708من
القانون املدين امل�صري يكون لكل من املوكل
والوكيل من الباطن �أن يرجع كل منهما على
الآخر بالدعوى املبا�شرة �إذا توافرت �شروطها.
ومما يجدر الإ�شارة �إليه يف هذا ال�صدد هو
�أن موقف امل�شرع الفرن�سي مغاير ملوقف امل�شرع
امل�صري بالن�سبة للدعوى املبا�شرة .فاملادة 1994
من القانون املدين الفرن�سي مل متنح حق الدعوى
املبا�شرة ب�صريح ن�صها �سوى للموكل فقط يف
مواجهة الوكيل من الباطن حيث ن�صت على �أنه:
“…… Dans tous les cas, le mandant peut agir
directement contre la personne que le mandataire
s’est substituée”.

وبناء على ذلك ،فال�س�ؤال الذي يطرح
نف�سه هو هل ق�صد امل�شرع الفرن�سي من ذلك
الن�ص عدم منح هذا احلق للوكيل من الباطن
يف مواجهة املوكل الأ�صلي .و�إذا كان للوكيل من
الباطن حقوق يبغي مطالبة املوكل بها فما هو
الطريق الذي ي�ستطيع اللجوء �إليه للح�صول على
هذا احلق.
وحماية للموكل الأ�صلي فقد ا�ستقر الق�ضاء
الفرن�سي على �أن الوكيل من الباطن ال ي�ستطيع
دفع مطالبة املوكل الأ�صلي عن طريق الدعوى
املبا�شرة بادعائه �أنه ال يعلم بوجود وكالة �أ�صلية

بني املوكل الأ�صلي ومن وكله يف القيام مبا طلب
منه(.)62
وقد جاء يف احلكم �أن:
“L’exercice par le mandant du droit d’agir
directement à l’encontre du mandataire substituée
n’est pas subordonné à la connaissance par ce
dernier de l’existence du mandat originaire et de la
substitution…..”.

و�إذا كان ن�ص املادة  1994من القانون املدين
الفرن�سي تق�صر الرجوع بالدعوى املبا�شرة
للموكل يف مواجهة الوكيل من الباطن ،ف�إن الفقه
وي�ؤيده يف ذلك بع�ض الأحكام الق�ضائية يرى �أنه
يجب منح الوكيل من الباطن هذا احلق عندما
يريد مطالبة املوكل الأ�صلي با�سرتداد ما �أنفقه
من م�صروفات يف �سبيل تنفيذ الوكالة(.)63
وخالف ًا ملا ا�ستقر عليه الفقه والق�ضاء
امل�صري والفرن�سي يف �ش�أن اعتبار رجوع كل
من الوكيل الأ�صلي والوكيل من الباطن تطبيق ًا
للدعوى املبا�شرة ،يذهب الأ�ستاذ الدكتور �أكثم
62- (1) Cass. Com. 14 octobre 1997, D. 1998,
p.115, obs. Ph. DELEBECQUE

 -63يتزعم هذا االجتاه يف الفقه الفرن�سي:
François COLLART-DUTILLEUL et PHILIPPE
DELEBECQUE: Contrats civils et commerciaux, op.

حيث يقوالن:

cit., no. 637, p. 484.

“La jurisprudence, anticipant sur le mouvement
d’extension de la responsabilité contractuelle et
sur la reconnaissance des groupes de contrats,
a bilatéralisé cette action, ce qui permet au sousmandataire d’obtenir du mandant le remboursemet
des sommes qu’il a payées pour son compte”.

وقد �أيد الق�ضاء الفرن�سي هذا االجتاه يف �أحكام عديدة منها:

Cass. 1er civ. 27 décembre 1960, D. 1961, p. 491, note Jean
BIGOt; Cass. Com. 8 juillet 1986, Bull. Civ., IV, no.153.
Cass. Com. 5 Octobre 1993, D. 1995, p. 169, note
F. AUCKENTHALER.
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اخلويل �إىل �أن «ن�ص املادة  708من القانون املدين
امل�صري ال يعد حالة من حاالت الدعوى املبا�شرة
باملعنى الدقيق لهذا التعبري ،و�أن ال�صحيح هو
�أن هناك رابطة مبا�شرة �أ�صلية بني املوكل ونائب
الوكيل ،ال جمرد دعوى مبا�شرة .ال �ش�أن لهذه
الرابطة املبا�شرة بفكرة الدعوى املبا�شرة ،بل هي
نتيجة طبيعية ملا يعرتف به القانون من �أن الوكيل
ي�ستطيع – ما مل مينع من ذلك �صراحة – �أن
ينقل �سلطته يف العمل حل�ساب املوكل �إىل �شخ�ص
�آخر .ال يعني هذا اجلواز �إال �أن النائب ي�صري
بدوره وكي ًال عن املوكل»( .)64ونحن من جانبنا
ال نتفق مع هذا التف�سري الذي يغفل ب�شكل تام
عقد الوكالة من الباطن املربم بني الوكيل ونائبه
بكل ما يرتتب عليه من �آثار .ونتفق مع ما ذهب
�إليه �أ�ستاذنا الدكتور /ال�سنهوري من �أن هذا
الر�أي ي�ؤدي �إىل اختفاء الوكيل من العالقة �سواء
يف مواجهة املوكل �أو الوكيل من الباطن وهذا
يغاير طبيعة هذه العملية ون�صو�ص امل�شرع التي
جتعل كل من الوكيل الأ�صلي والوكيل من الباطن

 -64د� 0أكثم �أمني اخلويل :ال�صلح والهبه والوكالة ،1957 ،فقرة
� ،185ص.232
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م�س�ؤولني بالت�ضامن يف مواجهة املوكل ف�ض ًال عن
العالقة القانونية النا�شئة بني الوكيل ونائبه(.)65
ويرى البع�ض �أن امل�س�ؤولية املتبادلة والنا�شئة
عن الدعوى املبا�شرة يف حالة الوكالة من
الباطن ميكن اعتبارها م�س�ؤولية عقدية عن
فعل الغري ووجهة نظرهم �أن امل�س�ؤولية العقدية
عن فعل الغري تتحقق يف احلالة التي يحل فيها
�شخ�ص حمل �شخ�ص �آخر يف تنفيذ كل �أو بع�ض
التزاماته( .)66ويف جمال بحثنا هذا ميكن �أن
يتحقق ذلك عندما يحل الوكيل من الباطن حمل
الوكيل يف تنفيذ االلتزامات امللقاة على عاتقه.
ويف هذه احلالة ي�س�أل الوكيل الأ�صلي يف مواجهة
املوكل الأ�صلي عن الأخطاء التي يرتكبها الوكيل
من الباطن �أثناء تنفيذه لاللتزامات العقدية
امللقاة على عاتقه.

 -65د0عبد الرزاق ال�سنهوري :الو�سيط يف �شرح القانون املدين،
اجلزء ال�سابع ،املقاولة والوكالة� ،ص 626؛
ويتفق مع نف�س االجتاه الدكتور /ح�سن الرباوي :حيث يرى �أن
من �أهم خ�صائ�ص العقد من الباطن �أن يظل املتعاقد امل�شرتك
موجود ًا يف العملية العقدية ،وخروجه من هذه العملية يهدم العقد
من الباطن ون�صبح �أمام عملية قانونية �أخرى تختلف يف طبيعتها
و�آثارها عن التعاقد من الباطن .ويف جمال الوكالة من الباطن
وح�سبما ورد باملذكرة اخلا�صة بامل�شروع التمهيدي للقانون ،ف�إن
الوكيل يظل موجود ًا يف العملية العقدية بدليل �أن نائب الوكيل
يظل م�س�ؤو ًال يف مواجهته حتى مع وجود العالقة املبا�شرة بني نائب
الوكيل واملوكل الأ�صلي.
(د 0ح�سن ح�سني الرباوي :التعاقد من الباطن ،املرجع ال�سابق،
فقرة � ،212ص.)248
 -66ملزيد من التفا�صيل حول امل�س�ؤولية العقدية عن فعل الغري
راجع:
(د 0ح�سن ح�سني الرباوي :التعاقد من الباطن ،املرجع ال�سابق،
فقرة � ،152ص.)179
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قائمة املراجع

املراجع باللغة العربية:
�أوال :املراجع العامة:
�أكثم �أمني اخلويل :ال�صلح والهبه والوكالة.1957 ،
�صحيح البخاري :طبعة  1378هجرية ،ج .3
املغن البن قدامة :طبعة  1348هجرية ،ج .5
ح�سني فتحي عثمان ،د .حممد �إبراهيم مو�سى  :العقود التجارية (عقود التو�سط التجاري – عقد الرهن
– عقد البيع – عقد النقل) ،مطبعة جامعة طنطا.2002 ،
رم�ضان �أبو ال�سعود� :أحكام االلتزام ،دار املطبوعات العربية.1998 ،
�سمحية القليوبـي :عقود الوكاالت التجارية وال�سم�سرة والرهن التجاري  ،دار النه�ضة العربية.1980 ،
عبد احلميد ال�شواربي :القانون التجاري «العقود التجارية» ،من�ش�أة املعارف .1993,
عبد احلي حجازي :العقود التجارية ،جامعة القاهرة.1954 ,
عبد الرزاق ال�سنهوري :الو�سيط يف �شرح القانون املدين ،حق امللكية ،طبعة منقحة مبعرفة امل�ست�شار/
م�صطفى حممد الفقي ،دار النه�ضة العربية ،الطبعة الثانية.1991 ،
عبد الرزاق ال�سنهوري :الو�سيط يف �شرح القانون املدين ،اجلزء ال�سابع ،املقاولة والوكالة.
على البارودي :العقود وعمليات البنوك التجارية وفقا لأحكام قانون التجارة رقم  17ل�سنة  ،1999دار
املطبوعات اجلامعية.2001 ،
نبيلة ر�سالن  :عقد البيع ،مطبعة جامعة طنطا� ،سنة .2000
ثانيا :املراجع املتخ�ص�صة:
�أحمد �شوقي حممد عبد الرحمن :مدى �سلطة املوكل يف �إنهاء عقد الوكالة ب�إرادته املنفردة ،الطبعة
العربية احلديثة ،القاهرة.1981 ،
�أ�سامة �أحمد بدر  :بع�ض م�شكالت تداول امل�صنفات عرب الإنرتنت ،دار اجلامعة اجلديدة.2003 ،
�إ�سماعيل عبد النبي �شاهني :م�س�ؤولية الوكيل يف الفقه الإ�سالمي درا�سة مقارنه بالقانون الو�ضعي،
الكويت ،جامعة الكويت ،الطبعة الأوىل .1999
ح�سن ح�سني الرباوي :التعاقد من الباطن ،دار النه�ضة العربية.2002 ،
ح�سن ح�سني الرباوي :احلقوق املجاورة حلق امل�ؤلف ،درا�سة مقارنة بني الفقه الإ�سالمي والقانون
الو�ضعي ،دار النه�ضة العربية.2005/2004 ،
حكيم تو�صار :تطور حق امل�ؤلف واحلقوق املجاورة يف اجلزائر ودور الديوان الوطني حلق امل�ؤلف واحلقوق
املجاورة ،ندوة الويبو الوطنية عن امللكية الفكرية لفائدة هيئة الق�ضاء ،نظمتها املنظمة العاملية للملكية
الفكرية (الويبو) وزارة العدل بالتعاون مع املعهد الوطني اجلزائري للملكية ال�صناعية والديوان
الوطني حلق امل�ؤلف واحلقوق املجاورة ،اجلزائر العا�صمة� 23 – 22 ،أكتوبر � ،2003ص  14وما بعدها.
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.2004 ، جامعة طنطا، كلية احلقـوق، ر�سالة دكتوراه، احلقوق املجاورة حلق امل�ؤلف:رمزي ر�شاد ال�شيخ
.1987 , الهيئة امل�صرية العامة للكتاب، حق الأداء العلني للم�صنفات املو�سيقية:حممد ح�سام لطفي
.2002 ،املكتب امل�صري احلديث، حقوق م�ؤلفي امل�صنفات امل�شرتكة:حممد �سامي عبد ال�صادق
.1997 ، الوجيز يف عقد الوكالة يف القانونني امل�صري والأمريكي:م�صطفى عبد احلميد عدوي
: دوريات:ثالثا
 «حقوق امل�ؤلف يف الوطن العربي يف �إطار الت�شريعات،�إ�صدار املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم
. وما بعدها246 �ص،1999 ،»العربية والدولية
:املراجع باللغة الفرن�سية
: املراجع املتخ�ص�صة:�أوال
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قائمة ب�أهم املخت�صرات
LISTE DES PRINCIPALES ABREVIATIONS
AJDA
al.
ALAI
Arch.philo.droit
Art.
Ass. plé.
Bull. civ.
Bull. dr.auteur
CA
Cah. dr. eur.
Cah. dr. auteur
Cah.propr.intell.
C.cass.
C.civ.
CE
Chron.
C.P.I.
D.
D.affaires
Doctr.
Dr. auteur
éd.
Expertises
Fasc.
Gaz. Pal.
Inf.rap.
J.CI.
JCP
JCP E
JO

Actualité juridique de droit administratif
Alinéa
Association littéraire et artistique internationale
Archives de philosophie du droit
Article
Assemblée plénière
Bulletin des arrêts de la Cour de cassation
(chambres civiles)
Bulletin du droit d’auteur
Cour d’appel
Cahiers de droit européen
Cahiers du droit d’auteur
Cahiers de la propriété intellectuelle
Cour de cassation
Code civil
Conseil d’Etat
Chronique
Code de la propriété intellectuelle
Dalloz
Dalloz affaires
Doctrine
Droit d’auteur
édition
Expertises des systèmes d’information
Fascicule
Gazette du Palais
Informations rapides
Juris-Classeur
Juris-Classeur Périodique, édition générale
Juris-Classeur Périodique, édition entreprise
Journal officiel, lois et décrets
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Jur.
obs.
OMPI
pan.
PU
Rev.adm.
RIDA
RID comp.
RTD civ.
SCAM
Somm.
T. civ.
TGI
V.
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Jurisprudence
Observations
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Panorama
Presses universitaires
Revue administrative
Revue internationale du droit d’auteur
Revue international de droit comparé
Revue trimestrielle de droit civil
Société civile des auteurs multimédia
Sommaire
Tribunal civil
Tribunal de grande instance
Voir

