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يعد عقد التأليف من العقود الملزمة لجانبين ،إلى جانب كونه عقداً من عقود المعاوضة .فهوو
المصدر األساسي اللتزامات إطرافه وإن هذه االلتزامات تجد قوتها الملزمة في العقود ويتعوين الوفوا
بها طبقا ً لمبدأ حسن النية وفي كافة مراحل تنفيذ العقد .وتلك االلتزاموات متنوعوة يجورع بعضوها عون
مألوف التزاموات اططوراف فوي العقوود القانونيوة األجورس .وتأسيسوا ً علوى ذلوك فوثن دراسوة وار عقود
التأليف يقتضي منا بيان التزامات كل طرف فيه ،هذه االلتزامات التي تتقابول فيموا بينهوا بحيو يمكون
القوول إن أدا كول طوورف اللتزاماتوه مرتبطوة أتوود االرتبواط بوأدا الطوورف ا جور اللتزاموه .وإذا كنووا
سنقف على هذه االلتزامات الجاصة ،فانه يمكننا القول أن مة التزاما ً رئيسيا ً يقع على عوات المللفوف
هوو مووا يعبوور عنوه بووااللتزاي بالتووأليف )) .((L’obligation de ouvrageهوذا االلتووزاي الووذ لوون
يستطيع المللفف القياي به إال إذا كان يقابله قياي الناتور بالوفوا بوااللتزاي بالتعواون .هوذا االلتوزاي الوذ
يقع على عات الناتر فوي اللوب األحووال يوني عليوه صوراحة فوي هوذا النووو مون العقوود ،إذ نلزموه
بتقووديي كوول الوسووائل اللزمووة للمللفووف جوولل فتوور أعووداده للمللفووف ،علووى النحووو الووذ سوونعر

منووه

مضمون االلتزاي بالتعاون ((.))L’obligation de collaboration
علينا التعر

والحدي عن التزامات طرفي العقد يفر

ألوليات هذه االلتزامات ،إال وهي

التزاي الناتر بدفع المقابل ألدا المللفف .فعقد التأليف تأنه في هذا الصدد تأن سائر العقود الملزموة
لجانبين .وااللتزاي الرئيسي الذ يقع علوى الناتور هوو دفوع المقابول النقود لجدموة المللفوف  ،فالناتور
يطلب المعرفة ال علمية من المتجصي .وهو يرمي في أن يسوتفيد مون الجبور والمعرفوة والمعلوموات
التي ينفرد بها المللفف .وفي سبيل ذلك يقوي بدفع من تطبي هذا الفن الذ يجهله .وليس معنى ذلوك
أن هذا االلتزاي هو االلتزاي الوحيد الذ يقع على عات الناتر ،فالمللفف يمون عميلوه معرفوة علميوة
مضون .ومون
تعبر عن جلصة فكره وتجصصه الفريدين .فهو ابتكار يعبر عن جلصة عمول ذهنوي
و
ي فهذه الطبيعة الجاصة اللتزاي المللفوف والوذ هوو جووهر عقود التوأليف ،فثنوه يلقوى عليوه مون ناحيوة
مجموعة من االلتزامات يقابلها على الصعيد ا جر التزامات تقوع علوى عوات الناتور .ومون هنوا كوان
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التزاي الناتر بعدي االعتدا على الحقو المقرر للمللفف .من قبيل التزاموات المللفوف التوي تفرضوها
طبيعوووووووووووووووووووووة هوووووووووووووووووووووذا العقوووووووووووووووووووووود موووووووووووووووووووووا يعوووووووووووووووووووووورف بوووووووووووووووووووووااللتزاي بالسوووووووووووووووووووووورية
” ،L’obligations de confidentialiteحي

إننا إذا كنا نلزي الناتور بوجووب إعولي المللفوف

بكافووة المعطيوووات التوووي تسووواعده فوووي إعوووداد المللفوووف ،وهوووذا موووا يعووورف –أيضوووا -بوووااللتزاي بووواألعلي
” L’obligation de d'informationوالووذ يعوود تطبيق وا ً اللتزامووه بالتعوواون ،فووثن وفووا ه بهووذا
االلتزاي يتضمن بالضرور أن يطرح أماي المللفف كافة المعطيات الجاصة بالتأليف المطلوب أعداده
من المللفف مدعمة بالمستندات معتمداً في ذلك على ال قة التي تولدت في تجي المللفف والتي كانت
موون احوود سوومات هووذا العقوود ،والتووي تتحق و موون جوولل عوودي قيوواي هووذا المللفووف او مسووتجدميه بثفتووا
محتويات هذه المستندات في مكان عاي أو لمنافسي الناتر .هذا االلتزاي الذ يقع على عات المللفوف
هو ما يعرف بالتزامه بضمان سرية التعامل.
لذا فثن بح

التزامات أطراف العقد يستلزي تقسيي هذا البح على مبح ين نتنواول فوي األول

التزامات المللفف فيموا نبحو

فوي ال واني التزاموات الناتور ،أموا الحقوو فول داعوي طفرادهوا بصوور

مستقلة على اعتبار ان التزامات كل طرف في العقد تم ل حقو الطرف ال اني.
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