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  مق�مة

س�ح ال��ا�� ب�� الع�د الهائل م� ال��اس�� و ش��ات االت�ال، ذات ال�ق��ة العال�ة، ��ل� عال� 

لل�عل�مات  ض��اً  خ�اناً ش�ل�  ل���ة ال�ي ، ه�ه ات��ل في ش��ة اإلن��ن� لل��وداف��اضي ج�ی� عاب� 

اس��اع� �ف�ل خ�ماتها  ق�ف وال�قاف�ة، واالج��اع�ةم��لف م�ادی� ال��اة ال�ال�ة في  ت����موس�لة و 

   د على م��لف أن�اعها.ف�ااألة أن ت��� لها م�انًا في تعامالت ال���عة والفعال

ة عامل ج�ب أل� ف�د أو ش�� أن ت��ن ، ت���� ه�ه ال���ة م� م�الً  � ال��ار� فعلى ال�ع� 

  وال�ص�ل إلى ال��ه�ر ���عة ق�اس�ة.  االن��ارعلى فعالة وقادرة وس�لة  ت��ه� ال��ارة، ن��ًا ل��نها

تع�ف ه�ه ال��اقع على و  ،ل���ون�ة أه��ة �الغة وفائ�ة ����ة في ه�ا ال��اقلل��اقع اإلوال ش� أن 

���� على ن��ص وص�ر و ف��ی�هات و ملفات ص�ت�ة ي تال� ها م���عة م� ال�ف�ات ال���ا��ةأن

  ع� ���� ش��ة اإلن��ن� م� أ� م�ان في العال�.  اوغ�� ذل�.... و���� ال�خ�ل إل�ه

ال��س�ات ال��ه�ر و  ش��ة اإلن��ن� ل�ا ت��له م� صلة وصل ب�� أه� خ�ماتك�ا وتع��� م� 

 ، ح�� �ات�أخف جه�و  قل�ل وق�في �الت ت�هخ�مات و ما تق�مه م� م� خالل  على أن�اعها،

�ع�ف ع�ها وع�  ال�� ل���ونياإل هام�قع�ف�ل ���عة إلى ال��ه�ر  ال��م ت�ل ال��ار�ة ال��س�ات

  . ١أضف إلى أن ال�عاق� مع الع��ل أص�ح ی�� م� خالله، خ�ماتها

م� ال�اتج مه�ًا ���ل ح��ًا ال��  ٢اق��اد ال�ع�فةلق� أص�ح  ال��قع اإلل���وني ر���ة م� ر�ائ� 

ل�ج�ا في م�ال ت��� الف��� واإلب�اع  االب��اراق��اد ال�ع�فة �ق�م ���ل أساسي على الق�مي ل�ل دولة. ف

                                                           
  .١، ص١١٥١، ص٣، الع�د ٢٠١٣، م�لة الع�ل، �٢,٠الل ع��هللا، ح� ال��لف في ع�� ال���  د.  ١
األساسـ�ة �ال��ـ�ة لـه، وال�ـي یـ��  االن�ـالقنق�ـة  واالت�ـالفة  على أساس اع��ـار ت���ل�ج�ـا ال�عل�مـات اق��اد ال�ع� �ق�م   ٢

. راجـع االق��ادم� خاللها اس���ام ال�ع�فة �ع��� وح�� في الع�ل�ة اإلن�اج�ة ل����ع ال�ع�فة واع��ارها م��ج وح�� في ه�ا 

ة في العال� الع��ي، م��الته وأفـ� ت�ـ�ره، إصـ�ار م��ـ� نائـ� رئـ�� ال�ع�ف اق��ادبه�ا ال���ص، د. ع�� ال�ال� فاروق، 

  وما یل�ها.  ٥، ص٢٠٠٥م�ل� ال�زراء ل��ون اإلعالم، ش��ة أب� ��ي لل��اعة وال���، اإلمارات الع���ة ال����ة، 

ل��ــاء م���عــات  راجــع أ��ــًا بهــ�ا ال��ــ�ص وث�قــة ال�قــاش ال�ــادرة عــ� ال��ن��ــ�� ت�ــ� ع�ــ�ان " عال��ــة اإلن��نــ�، وســ�لة

 ، م��اف�ة على ال�ا�� ال�الي: ٦، ص٢/٩/٢٠١٣، صادرة ب�ار�خ ٢٠١٥ال����امة لف��ة �ع� عام  ةال����ال�ع�فة و�ع�اد خ�ة 

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/news/internet_universalit
y_ar.pdf  
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. وما ال��قع اإلل���وني إال ج�ءًا م� ه�ا اإلب�اع، ح�� ���ص أص�اب االت�االتال�عل�مات وعال� 

  .��قة م���ة لل��لقي�� ها�هار ع على اخ��ار ال��ام�� ال�ق��ة ���ل اب��ار� إلال��اق

حف� حق�ق أص�ابها م� ال��اع  ه�ا ال��ع م� اإلب�اعات ��اجة إلى ح�ا�ة قان�ن�ة م� أجل  

  ال�ي ت�ع�ض لها.  واالع��اءات الق�ص�ة أع�ال  ����

وأفعال الق�ص�ة ال�ي ت�د� إلى تع��ل ال��قع  االع��اءاتت�ع�ض ال��اقع اإلل���ون�ة لل���� م� 

ال��خ غ�� ال���وع و تقل�� م���� �ع��� � معل�مات مع��ة م� دون عل� صاح�ه، ��ا او اس�غالله ل��

ح�� ی�� أخ� �ع� ال�ف�ات ال�اصة  وأك��ها ان��ارًا، االع��اءاتاه� ص�ر ه�ه  م� ع�او��هاو قع اال�� 

ال�ا�ع  ���اقع تا�عة ل���ات م�ه�رة ومع�وفة على ال�ع�� العال�ي أو اس���ام ذات الع��ان اإلل���وني

  ����ًا له�ه ال���ات. اق��اد�اً ، م�ا ���� ض�رًا ل��ق�� م�اس� وم�افع مال�ةلها 

في  الس���امها، أفاقًا ج�ی�ة ل��ت��ي األع�ال اإلج�ام�ة ال��اقع اإلل���ون�ةف��� م� جهة أخ��، 

� م� خاللها � الق�ار أو �از���هات اف��اض�ة، ت�إن�اء م�اقع ل��ادوذل� ع�� غ�ل األم�ال ع�ل�ات 

��ا أنه ی��  أر�اح نات�ة م� ع�ل�ات ال�قام�ة.  إدخال األم�ال غ�� ال���وعة و�خ�اجها ف��ا �ع� و�أنها

 أخ�� ت��ضو  ،��� أف�اد ت���� على ذم وق�حم��وعة م����ات غ�� ��� اس�غالل ه�ه ال��اقع ل

ال�ي العامة  واآلدابل�ادشة لل��اء دون أن ن��ى تل� ال�����ات ا ،خ�وال��اه�ة ات�اه اآل على الع����ة

   .٣ال�عارة وخ��صًا دعارة األ�فالعلى ت��ع 

����ة تامة  لل��اصل ف��ا ب��ه� وس�لة فعالة وأ��ًا، وج� اإلرهاب��ن في ال��اقع اإلل���ون�ة

ال�ي ت�� على اس���ام الع�ف أف�اره� ال��ف���ة  ن��أع�ادًا ����ة م� األش�اص ع��  والس�ق�اب

   .�٤اب أع�ال إرهاب�ةوارت

                                                           

ال���ــي لأل�فــال ع�ــ� شــ��ة اإلن��نــ�، جامعــة اإلمــارات الع���ــة ال���ــ�ة، م�لــة  االســ�غاللج���ــة  ،د. أســامة الع��ــ��  ٣ 

  ٧٣، ص٢٠١٣، ح���ان ٥٣ال���عة والقان�ن، الع�د
لة األســ�ع واألن�ـــع ل�ــ� األف�ــار اإلرهاب�ــة وال��ــ��� علــى الع�ــف وال�ــ�و�ج لألف�ــار ال�ی��ـــة تع��ــ� شــ��ة اإلن��نــ� ال�ســ� ٤

ال����دة. وذلـ� السـ�ق�اب ال�اقـة ال��ـ��ة وت���ـ�ها و�دماجهـا فـي ال��ـار�ة فـي الع�ل�ـات اإلرهاب�ـة. ح�ـ� ال ���ـ� ألحـ� أن 

��ــ�ص، د. ل��ــ�� ف���ــة، االمــ� ال�عل�مــاتي لل���مــة ی��ــ� دور م�اقــع ال��اصــل االج��ــاعي فــي هــ�ا ال��ــال، ان�ــ� بهــ�ا ال

  ٢٣٧، ص. ٢٠١٠اإلل���ون�ة و�رهاب الق�ص�ة، م�لة ال�ف��، الع�د ال�اني،
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�الق�ص�ة وال�قل�� وال��خ غ�� ال���وع،  الع��اءاتإذن، إن ال��اقع اإلل���ون�ة، م�ل�ا ت��ل م�ًال 

ال�راسة ال�اه�ة في إ�ار ���  ت��ی� ارتأی�اج�ائ� مع��ة، إال أنه  الرت�ابی�� اس���امها أ��ًا ��س�لة 

��ا  ، ال سم� األفعال غ�� ال���وعة ال�ي ت��ه�فها ةقان�ن�ة لل��اقع اإلل���ون�ح�ا�ة ك�ف�ة ض�ان 

، دون ال���ق إلى ال��ائ� ال�ي �����م م�ت���ها ال��اقع اإلل���ون�ة ��س�لة ال�قل�� وال��خ غ�� ال���وع

  إلت�ام أفعاله�. 

ما على غ�ار ال��اقع،  ل��ا�ة ن��صًا خاصة ل� ��ع ال���ع الل��اني�أن  ال��� وت��� إش�ال�ة      

ال�اص ���ا�ة  ٧٥/١٩٩٩قان�ن رق� ال���ج�  ال�عاق� عل�ها  ل��امج ال�عل�مات�ة�قل�� ا�ال���ة ل هفعل

ول�ل� ی��ر ال��اؤل ح�ل م��  وال�ق�ق ال��اورة. ال�ل��ة األدب�ة والف��ة أو ما �ع�ف �قان�ن ح� ال��لف

 ���ون�ة وع�او��هالم���� ال��اقع اإلت���� أح�ام ج���ة ال�قل�� ال����ص عل�ها في ه�ا القان�ن ل��ا�ة 

ال���ص ال�ق�رة في قان�ن  ًا م�علقًا ���� إم�ان�ة ال�ج�ع إلىآخ� ت�اؤًال  أ��اً  ��ا ی��ر (ال���� األول).

   ( ال���� ال�اني).ل�الحقة ال�ع��ی�  دع�� ال���ول�ة ال��ن�ة العق��ات أو إلى

�هج العل�ي ال��ل�لي في ض�ء أح�ام الق�ان�� الل��ان�ة ل�ل� س�ف ن�اول في ه�ا ال��� اس���ام ال�     

ل�ها إ االس��ادة �����ع القاضي لل��وج ب�ع� ال��ائج وال��ص�ات ال�ي ���� أن ت�س� لق�اع� قان�ن�

�ال����ة الف�ن��ة في ه�ا ال��اق،  االه��اءعلى ه�ا ال��ع م� األع�ال، مع إلضفاء ح�ا�ة قان�ن�ة صارمة 

  ���ل على ج��ع األصع�ة ال����ع�ة واألم��ة والق�ائ�ة. ل�ا لها م� �اع
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  ال���� األول

  دع�� ال�قل��إلى  اس��اداً ح�ا�ة ال��اقع اإلل���ون�ة 

  

أو ��ا  ،٥ال�اص ���ا�ة ال�ل��ة األدب�ة والف��ة ٣/٤/١٩٩٩ال�ادر ب�ار�خ   ٧٥ل�� القان�ن رق� 

  �ة ال��ائ�ة ���ج� دع�� ال�قل��.وأضفى عل�ها ال��ا ��ةال���فات ال�ق ،�ع�ف �قان�ن ح� ال��لف

، فه� �ع�ى ���ا�ة ج��ع اإلب�اعات ٦حق�ق ال�ل��ة الف���ةه� ص�رة م� ص�ر  ح� ال��لفو 

، ���ف ال��� ع� ���قة ال�ع��� ع�ها أو أه���ها أو الغ�ض ��ة في م�ال األدب والف� والعل�مال�ه

  .    ٧وغ�� م�الفة لل��ام العام ��اراالبم�ها، �ال�ا �ان� ت���ع �ع��� 

م� القان�ن ال����ر على أن ب�امج ال�اس� اآللي م���ة ���ج� ه�ا القان�ن.  ٢فق� ن�� ال�ادة 

م� القان�ن ال����ر على ح�ا�ة "  م���عات األع�ال وم���عات  ٣م� ال�ادة  ٢ك�ا ن�� الفق�ة  

ش�ل آخ�، ال��ازة م� ق�ل صاح� ح� ال��لف أو أو أ�  آل�اً أكان� في ش�ل مق�وء  ال�عل�مات س�اء

أضف إلى أن  .٨خلفائه الع��م��� أو ال���ص��� ش�� أن ���ن اخ��ار أو ت�ت�� ال����ن م����ا"

� م��ف أل ����ال�الفة ال��� ل� ت��د ال���فات ال����ة على س��ل ال���، و�ال�الي،  ٢ال�ادة 

ل�ع��� ع�ه أو الغ�ض م� تأل�فه أن ���ع لل��ا�ة، ش�� مه�ا �ان� ق���ه أو ن�عه أو ���قة ارق�ي 

 .االب��ارع���  أن ی��اف� ف�ه

                                                           
  .١١٠٤، ص١٨، ع�د١٣/٤/١٩٩٩ج���ة رس��ة تار�خ   ٥

ار�ــة وال�ســ�م وه�ــاك ا��ــًا بــ�اءة االخ�ــ�اع ال�ــي ت�ــ�ح لل��ــ�فات ذات ال�ــا�ع ال�ــ�اعي وحقــ�ق أخــ�� ت�ــ�ح للعالمــات ال�� ٦

وال��ــاذج، راجــع بهــ�ا ال��ــ�ص، د. صــالح ز�ــ� الــ�ی�، ال�ــ�خل إلــى ال�ل��ــة الف���ــة، ن�ــأتها ومفه�مهــا ون�اقهــا وأه���هــا 

  وما یل�ها. ٢٨، ص٢٠١١وت��فها وت����ها وح�ای�ها، دار ال�قافة لل��� وال��ز�ع، ع�ان، 
���ــ� الع��ــي لل��ــ�ث القان�ن�ــة والق�ــائ�ة، جامعــة الــ�ول الع���ــة، د. �ــالل ع�ــ�هللا، حــ� ال��لــف فــي القــ�ان�� الع���ــة، ال  ٧

  وما یل�ها. ٣٨، ص٢٠١٨ب��وت، 
عل�ـًا  ،.Base de données وق� ق�� ال���ع �����عة األع�ال وم���عات ال�عل�مات ال�ي تق�أ أل�ًا هـي قاعـ�ة ال��انـات  ٨

  م� ه�ا ال���. ١٢راجع ص ان�ن�ة ع�ی�ة، أن ح�ا�ة ه�ه االخ��ة وفقًا ل�� ال��لف تع���ها إش�ال�ات ق
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ل�ا س�ف ن�اول في ه�ا ال���� دراسة م�� ��ف�ة اس�فادة �ل ع��� م� الع�اص� ال�ي ی���ل 

) ال��ل� األول(  م�ها ال��قع اإلل���وني م� ال��ا�ة ال����ص عل�ها في القان�ن ال����ر أعاله

 Multimediaال�سائ� ال��ع�دة ��ل ��ف�ه إح�� ص�ر  ال��قعح�ا�ة ��� إم�ان�ة إلى  وص�الً 

       ).ال��ل� ال�اني(

 

  األولال��ل� 

  ع�اص�على  االع��اءاتح� ال��لف في م�اجهة 

  ال��قع اإلل���وني 

 ی���ن ال��قع اإلل���وني م� ع�ة ع�اص�، ���ل �ل م�ها ��� ذاته م�ًال لل��ا�ة ال����ص

عل�ها في قان�ن ح� ال��لف، ف�� الع��ان اإلل���وني ال�ا�ع لل��قع إلى ���قة ع�ض وتق��� ال��قع 

وص�ًال إلى قاع�ة ال��انات ال��ج�دة ب�اخله، إضافة إلى ال��نامج ال�عل�ماتي ال�� ���ك ال��قع، �لها 

  .راالب��ا���� ح�ای�ها ���ج� ح� ال��لف إذا ت�اف� ف�ها ع��� أع�ال ف���ة 

  الف�ع االول

    ) nom de domaineال��اق  اس�( ح�ا�ة الع��ان اإلل���وني

، ٩ل� ی�ف� الفقه ح�ل تع��� م�ح� للع��ان اإلل���وني، ف��ه� م� ع�فه اس��ادًا إلى ���ع�ه الف��ة

  .١١إلى ال���فة ال�ي �ق�م بها اس���ال�اجح  االت�اه، أما ١٠ع�فه اس��ادًا إلى ت����ه خ�آلوال�ع� ا

                                                           
اع��� أن�ار ه�ا ال�أ� أن الع��ان اإلل���وني ه� ع�ارة ع� ح�وف ت��� إلى م�قع مع�� �ق��ه م����م اإلن��ن�، ح�ـ�  ٩

والــ�� �ف�ــله   ��TCP/IPــ���ع ال��ــ�هل� ��ا�ــة هــ�ه ال�ــ�وف بــ�ًال مــ� ��ا�ــة م���عــة مــ� األرقــام ال�ــي ت��ــل ب�وت��ــ�ل 

  � ال��� ب�� ال��اس��، راجع به�ا ال���ص:��� 

 M.Richard,Marques et noms de domaine de quelques problèmes actuels, Lamy Droit 
commercial, n.135, juillet 2000, bull. d’actuallité, p.2 

إسـ� ال��قـع الـ�� ���لـه. راجـع بهـ�ا  اع��� ه�ا ال�أ� أن الع��ان اإلل���وني ه� ج�ء م� ال��قع، ��نه ���ل في ق�� م�ـه  ١٠

  =ال���ص:
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�ع��� ال�س�لة ال�ي ����ل ، و ���ل الع��ان اإلل���وني ال��ا�ة ال�ق�ق�ة لل�خ�ل إلى ش��ة اإلن��ن�

، ���� ���� لل���فح ال�ص�ل إل�ه ����د وضع الع��ان أ�ًا �ان م�قع اإلل���ونيبها على ال��قع 

 اف��اضيع��ان . فه� ١٢أن��ة ال�����ت� ال�����فة له أو ال��قع ال�غ�افي الفعلي ل�اح� ال��قع

���ل اله��ة ال�ي تع�ف ع� ه�ا ع� غ��ه، و  ال��قع اإلل���وني��� �م� خالله یم�ج�د على ال���ة، 

���� ت���ه الع��ان اإلل���وني �ع��ان م�لف أدبي، أو �عالمة ت�ار�ة و ، ١٣ال��قع ع�� ال�����م��

أو   ل��س�ة ت�ار�ة أو ه��ةال�ا�ع  االس�، ��ا أنه ���� أن ���ل ذات ١٤م�ج�دة على سلعة مع��ة

  .١٥م�لة

أص�ح وس�لة مه�ة ت��ل� م�  للع��ان اإلل���وني م� ع�ة ن�احي، فه� االق��اد�ةوت��لى األه��ة 

وتع��� نف�ها لل��ه�ر، ��ا �ع��� ���ا�ة ال��ان ال�� ��ارس ف�ه ال�اج�  الن��ارهاال���وعات خاللها 

�ال��قع ع� ����  االت�ال، ���� لل���هل� آخ� ، ��ع�ىو����ه ع� غ��ه م� ال��ار أع�اله ال��ار�ة

   .١٦ال����رة على ال��قعالع��ان و��ع�ف على أن��ة وم���ات ال���وع 

                                                                                                                                                                                        

= P.Lastenouse, Le règlement ICANN de résolution uniforme des litiges relatifs aux noms de 
domaine, Rev. arb., 2001, n.1, p.96 

�ل إلـى ال��قـع ع�ـ� اع��� أن�ار ه�ا ال�أ� ان الع�ـ�ان اإلك��ونـي لـ�� سـ�� وسـ�لة ت��ـ� م�ـ���مي اإلن��نـ� مـ� ال�صـ ١١

  ال���ة، و���د م�اقع ال���وعات على ش��ة اإلن��ن�، راجع به�ا ال���ص:

 J.Larrfeu, protection d’une marque renommée contre le cyberpiratage, Expertises, août et 
septmbre, 1999, p.260; Cour d’appel, Paris, 28/1/2000, JCP, E, 2000, p.1865;  

  ١٥، ص٢٠٠٧دار ال�امعة ال��ی�ة، اإلس���ر�ة، ح�ا�ة العالمات ال��ار�ة ع�� اإلن��ن�، . ش��� دمحم غ�ام، د
12 F.Baillet, Internet: Le droit du cybercommerce, le guide pratique et juridique, édition. 
Stratégies, 2001, p.26 
13  G.Loiseau, Nom de domaine et internet: Trubulances autour d’une nouveau signe distinctif, 
Dalloz, 1999, p.245. 

 ب��ه�ـا مـ� ح�ــ� ���ـ� اخـ�الف، إال أنـه ه�ـاك هـا �ـل م�ه�ـا�ـ�ة مـ� ح�ـ� ال���فـة ال�ـي ی�دیإذا �ـان ه�ـاك أوجـه شـ�ه ��  ١٤

دار ال�امعـة ال��یـ�ة، ع�ـ� اإلن��نـ�،  ح�ا�ـة العالمـات ال��ار�ـةد. ش��� دمحم غ�ام، راجع به�ا ال���ص ، ال���عة القان�ن�ة

  .٥٣، ص٢٠٠٧اإلس���ر�ة، 
15 Christiane Elias bou khater, La protection des noms de domaine, sader, 2005, p.26 et s. 

ن��نـ�، ح�ا�ـة العالمـات ال��ار�ـة ع�ـ� اإلللع��ان اإلل���وني، راجع د. شـ��� دمحم غ�ـام،  االق��اد�ةلل���� ح�ل األه��ة   ١٦

  وما یل�ها. ٥٨، ص٢٠٠٧ال��جع ال�اب�، 
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ة م� خ�� اس�غالله ����قة غ�� م��وعة ���ل أه��ة ����  ح�ا�ة الع��ان اإلل���وني ال ش� أنو 

ة ت�ار�ة م�ه�رة ومع�وفة على ، خ��صًا إذا �ان ���ل عالمواالق��اد�على ال�ع�� ال��ار� 

. ل�ل� ی��ر ال��اؤل على ��ف�ة ت��ی� القاع�ة القان�ن�ة ال��اس�ة م� ب�� ال�ع�� ال��لي أو العال�ي

ت��ی� مع�ار ش�� الق�اع� ال�ي ت��� في م�ال ال�ل��ة الف���ة، وعل�ه س�ف ن��� في ه�ا ال��ل� 

الفقه  ) ل��ار �ع�ها إلى ت��ی� م�قف�ع األولالفع��ان اإلل���وني ( �أساس ل��ا�ة ال االب��ار

  الف�ع ال�اني).��ای�ه (م� ال��ام القان�ني ال�اج� ت���قه ل واالج�هاد

  ل��ا�ة الع��ان اإلل���وني ���� االب��ارع���  ماه�ةأوًال: 

ال���فات ال�اضعة لل��ا�ة، بل م��ها أل� ل� ����  ٧٥/٩٩القان�ن رق� أن لق� س�� وذ��نا 

 .االب��ارش�� أدبي أو ف�ي إذا ت�اف� ف�ه م��ف 

ال���ة ال����ة ال�ي ��عها " �أنه الف�ن�ي الفقه جان� م� ه ع�فلق� ؟، االب��ارع��� ما ه� 

ع�فه �ع� الفقه الع��ي �أنه: " ���ة ال��لف ال����ة على ال���ف  ، ��ا١٧ال��لف على م��فه "

ف�فقًا له�ا  ١٨ال��� �اس�ه ����د م�العة ال���ف..."ال�اتج ع� م�ه�ده ال�ه�ي وال�ي ت��ح لل��ه�ر �

��في أن ����� على ال���� وال�ف�د ال�ا�ع  ، بلن ���ن ال���ف ج�ی�ًا أو إب�اع�اً ال ����� أال�ع���، 

ال���ي س�ة م���ة وم�عارف عل�ها ع�  ، ��� أن ���ن " ال�ا�عآخ� م� ش���ة ال��لف، ��ع�ى

على  اال�العه أم�� لل��ه�ر أن ی�ع�ف على ال��لف ����د م�لف �ع��ه ���� إذا ن�� م��ف

  .١٩ال���ف"

ال�ع�ار ی���د وفقًا ل�ع�ار ش��ي، ففل�فة ه�ا  االب��اری���� م� خالل ما تق�م أن ع���         

اع��ار ال���ف األدبي ام��ادًا ل����ة صاح�ه، أ� أنه ه�اك صلة روح�ة ب�� ش���ة  تق�م على

�ه�ي، ح�� ���ار ه�ا األخ�� ال�ادة و���جها إلى ال�ج�د ب����قه وأسل��ه ال��لف و�ن�اجه ال

                                                           
17 A.Francon, Cours de propriété littéraire et industrielle, éd Cd, 1996, n.21, p.30, Ch.Caron, 
Droit d’auteur et droit voisins, Litec, Paris, 2006, n.57 et s. 

ادوار ع�ـ�، حـ�  .، د.٢٦، ص٢٠٠٠أح�ـام الق�ـاء، القـاه�ة، د. دمحم ح�ـام ل�فـي، حقـ�ق ال��لـف فـي ضـ�ء أراء الفقـه و   ١٨

  وما یل�ها. ١٠٣، ص٢٠٠١ال��لف وال�ق�ق ال��اورة، صادر، ب��وت، 

٢١١، ص.٢٠١٠األفاق ال���قة ناش�ون، ع�ان، حق�ق ال�ل��ة الف���ة، األح�ام األساس�ة، د. دمحم ح�� ع��هللا،   19  
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ال��ا�ة ال����ص عل�ها في قان�ن ح� ال��لف ����د ع�ضه على ����� ال���ف ف. ٢٠ال���ي

ال ����� وف� ه�ا ال�ع�ار إت�ان ال��لف ��يء ج�ی� غ�� مع�وف م� ق�ل، بل ��في أن ، أ� ال��ه�ر

  ه�ا الع�ل ����قة ج�ی�ة وم���ة.���ن ق� ق�م ال��لف 

ول��ان.  ف�ن�افي ت���عاتها، وم�ها مع�� ال�ول ال�ي ت���ى ال��ام الالت��ي  االت�اهسل� ه�ا    

، وفي �ل�ع�ها ال�ال�ات ن�ل�س���نياألال����عات ال�ي ت�ور في فل� ال��ام �ع� �ال�قابل، ات�ه� 

 ، ق�امهاالب��ارل���ی� ع���  �ض�عيإلى ت��ي مع�ار مال����ة األم����ة وان�ل��ا، 

لى م�� ال��اق الع�ل ���� دون ال��� إ ،في الع�ل  créativitéواإلب�اع   nouveautéال��اثة 

٢١،م�لفه
في الع�ل ه� أن ال ���ن م�ق�ًال أو م���خًا ع� ع�ل  االب��ارأن  االت�اهح�� اع��� ه�ا   

  .ساب�

ال��اعي، ح�� �ع��� ش��  ال��ة ض�ور� إلضفاء ال��ا�ة ت�ه� أه��ة ه�ا ال�ع�ار في ال��ال و     

ال��ی�  االت�اهإال أن  ،٢٢) االخ��اععلى ال����عات ال��ی�ة في م�ال ال�ل��ة ال��اع�ة ( ب�اءات 

، ���ح ن�� اع��اد ال�ع�ار ال��ض�عي ل��ح ال��ا�ة على ح�ى في ال�ول ذات ال��ام الالت��ي ،حال�اً 

قان�ن ح� ال��لف، ال س��ا ال��لفات ذات ال�ا�ع ال�ق�ي، ح�� ال��ة في  ال��لفات ال����ص عل�ها

�ان ی�ف� مع ال���فات ال�فه�م ال�قل��� لألصالة و�ن . ففاتوال��اثة س��ان ����ان ه�ا ال��ع م� ال��ل

ج�ة ( �ال��� وغ��ها)  إال أنه ال ی��اشى مع ال���فات ال��ی�ة ال�ات�ة ع� ال��رات ال����ل�  ال�قل���ة

أك�� ل��نة ای�� اع��اد معو�ال�الي �ق��ي ، امج ال�����ت�، و���ك ال�عل�ماتال��عاق�ة ��ا في ب� 

  ، ��ف أنعلى س��ل ال��الحال�ًا في ال�ان� ال����قي  ن��  . ل�ل�٢٣ل���اشى مع ���عة ه�ه األع�ال

ل��ا�ة ل��امج ا���ح ......European Patent Office  (EPO) االورو�ي االخ��اعم��� ب�اءة 

                                                           
، جامعــة د��ــ�راه ني خــاص ���ا�ــة ب�م��ــات ال�اســ� " دراســة مقارنــة" رســالة دمحم ح�ــ� ع�ــ�هللا علــي، ن�ــ� ن�ــام قــان�  د.  ٢٠

  وما یل�ها. ١٤٨، ص.٢٠٠٧ع�� ش��، 
21 G.J.H.Smith, Internet law and regulation, edition 3, sweet and Maxwell, London, 2002, p22. 

الف���ة، وأث� ت���ل�ج�ا ال�عل�مات عل�ه، ��� مقـ�م  ���� ل��ا�ة حق�ق ال�ل��ة االب��ارد. دمحم خل�ل أب� ��� وأخ�ون،   ٢٢

  .٨٦٢، ص٢٠١٥والعل�م اإلدار�ة،  االق��ادفي األع�ال، جامعة ال����نة األردن�ة، �ل�ة  االب��ارإلى م�ت�� إدارة 
23A.CASALONGA, La protection des inventions dans le domaine du logiciel en Europe, 
MELANGES BURST, Litec, 1997, p. 85  
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، ول�� قان�ن ح� ال��لف، على ال�غ� م� أن مع�� االخ��اعال�اس� األلي اس��ادًا إلى ن�ام ب�اءات 

 .٢٤ت��ي ال��امج اس��ادًا إلى ال��ا�ة ال����ص عل�ها في ه�ا األخ�� ال����عات في أورو�ا

  يللع��ان اإلل���ون م� ال��ا�ة القان�ن�ة واالج�هادم��� الفقه  ثان�ًا:

أنه  ، �ال�ا٢٥ل��ا�ة ال�ق�رة ���ج� ح� ال��لفل� ����ع� �ع� الفقه الع��ان اإلل���وني م� ا

، إذا �ان القان�ن ��في ال��ا�ة على آخ�، ��ع�ى ٢٦وال ��الف ال��ام العام االب��اری���ع �ع��� 

ل م��قل ع��ان ق�ة ��ع�ل ع� ال��ا�ة ال�ق�رة ل����نها، و ���ي ع��ان ع�ل م��حي أو ف�ي ���

. فإنه ل�� ه�اك ما ���ع م� إضفاء ال��ا�ة على الع��ان اإلل���وني ���ل م�ف�ل ٢٧ع� ه�ا الع�ل

 ع� تل� ال�ي ���� إضفاءها على م���� ال��� أو ال��قع.

م���ًا ����ص ال���فات األدب�ة والف��ة، فإنه ��ع�  واالب��ارال��اثة  ب��ل�� إذا �ان ال����� 

، إلى ال�ع�ار ال��ض�عي االس��ادفإن ح�ى  ��ص ح�ا�ة الع��ان ���ل عام، وأ��اً �� ال�ف�قة ب��ه�ا

ال ��في إلضفاء ال��ا�ة ال�ق�رة �قان�ن ح� ال��لف  واألس�ق�ة وع�م ال��خ أو ال�قل، القائ� على ال��اثة

  .٢٨على الع��ان اإلل���وني

 ٢٩"،Ecran Noir"  ع�وفة �اس�الف�ن�ي في ال�ع�� ال���ح� ه�ه اإلش�ال�ة سا�قًا أمام الق�اء 

ح��ها اع���ت ال����ة أن ع��ان ال��قع اإلل���وني ه� م��ي ���ج� ح� ال��لف، ألن الع��ان 

أن  -�اال�� �قي وح��ًا على ح� عل� –م�ض�ع ال��ا�ة ل�� م����مًا سا�قًا. ی���� م� ه�ا ال��� 

مع�ارًا  وت��� ،ال�ا�ع ال���ي لل��لف القائ� �األساس على إ�هار االب��ارال����ة وسع� م� مفه�م 

                                                           
24 J. Keller. La notion d’auteur dans le monde des logiciels.  thèse droit, Univ. de Nanterre - 
Paris X, 2017,p.67 et s. 

، ٢٠٠٢، القـاه�ة ١دار الف�� ال�امعي، ال��عـة  ال��ام القان�ني ل��ا�ة ال��ارة اإلل���ون�ة،د. ع�� الف�اح ب��مي ح�از�،  ٢٥

 . ٢٥٠، ص.�٢٠٠٣ی�ة، اإلس���ر�ة، ، دار ال�امعة ال�ال���ول�ة اإلل���ون�ةدمحم ح��� م���ر،  ، د.٢٨٤.ص
م�الفـة لل��ـام  آلنهـام�قع إ�احي على س��ل ال��ال ال ���� ح�ای�ها ���ج� ه�ا القان�ن  اس�أ� إن الع�او�� ال�ي ت��ل   ٢٦

  العامة ، راجع به�ا ال���ص:  واآلدابالعام 

J-C. Galloux, Droit de la proprieté industrielle, Dalloz coll., Cours 2000, p.468, n.1304 
27  F.Glaize et A.Nappey: Le regime juridique du nom de domaine en question, cahiers Lamy 
droit de l’informatique et des réseaux, (H), déc.1999, n.120,note 4, p.5. 
28  Christiane Elias bou khater, op.cit., p.171. 
29  TGI Nanterre, 20 sept., 2000, Comm. Com. Elect., 2001, comm.27, obs.C. Caron 
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 واالب��ار�ع��ة في ال����� ب�� ال��اثة إلث�ات ص�ة العالمة ال��ار�ة. و��ل� ی���� ال �����م عادةً 

�ل�ًا، بل أك�� م� ذل�، ���� أن  االن�ماجی��اخالن إلى ح�  ف��ا ی�عل� �الع��ان اإلل���وني، ح�� أنه�ا

  .االب��ار�اثة أك�� م� ع��� ���ح ال�ع�ار الغال� ه� ال�

��ة، ثار ال��اؤل أمام صع��ة ت���ف الع��ان اإلل���وني ض�� م���مة ال���فات األدب�ة والف 

 واالس�ع�اص� ال�ل��ة ال��اع�ة إلى جان� �ل م� العالمة ال��ار�ة والع��ان  ض�� ح�ل م�� إدراجه

ماه�ة  اخ�لف�ا ح�ل غ�� أنه�، قهاء القان�ن م� ف جان� ����القى ه�ا ال�أ� اس���انًا ل��  ال��ار�.

���ورة وضع ق�اع� خاصة له   - ��� –ناد� ال�ع�  فق� عة القان�ن�ة للع��ان اإلل���وني،ال���

�إم�ان�ة ح�ای�ه وف�  خ�ال�ع� اآل اع�ق�ب���ا  ،�٣٠اع��اره ع��� ج�ی� م� ع�اص� ال�ل��ة ال��اع�ة

 الف�ن�ي الق�ائي  االج�هاد، وه�ا ما درج عل�ه ٣١ال��ار�  الس�اأح�ام العالمة ال��ار�ة أو الع��ان أو 

في �ار�� أنه ���� اع��ار الع��ان اإلل���وني �عالمة ت�ار�ة  االب��ائ�ةحال�ًا، فق� اع���ت ال����ة 

وفي ح�� ح�ی� لها أك�ت م���ة ال����� الف�ن��ة ه�ا  ،٣٢ي ت���� أح�ام ه�ه األخ��ة عل�هلو�ال�ا

وأن وج�د ه�ا األخ�� ل���وني ی��ا�ه �ال�ور ال�� ت�د�ه العالمة ال��ار�ة، الع��ان اإل ة أنمع���  االت�اه

  .٣٣همة ال��علقة �ل���وع وللعالمة ال��ار�ة ال�اصة �ال��ا الس���امه� إشارة م���ة 

  قاع�ة ال��انات العائ�ة لل��قع اإلل���ونيح�ا�ة الف�ع ال�اني: 

" �ل م���عة م� ال���فات ال���قلة أو ال��انات أو أ�ة م�اد  تع�ف قاع�ة ال��انات �أنها   

أخ��، م�ى �ان� م�ت�ة ����قة ن�ام�ة أو م�ه��ة و���� ال�ل�ج إل�ها ���رة ف�د�ة، ب�س�لة إل���ون�ة 

ع��� ل�� ال��انات األل�ة، أ� ال��ت��ة �ال�اس�ب، �وال��ی� �ال��� أن ه�ا ال .٣٤أو أ�ة وس�لة أخ��"

   .اعاته لق�اع� ال��انات  ال�قل���ة �ال���نة على ال�رق  على س��ل ال��الإلى جان� م� 

                                                           
  ٦١د. ش��� دمحم غ�ام، ال��جع ال�اب�، ص   ٣٠

Christiane Elias bou khater, op.cit,  p.317 
31  CA Paris, 14e ch. A, 25 mai 2005, SA OGF c/ SA Pompes funèbres de la ville de Paris 
32 TGI Paris, 17 janvier 2014, consultable sur le site:www. legalis .net 
33Cass. com., 8 juin 2017, n° 15-22.792,  Legipresse, 354, novembre 2017, p. 575-576, note de 
Yann Basire. 
34Directive 96/9/EC of the European Parliament and of the Council of 11 March 1996 on the 
legal protection of databases, OJL 77/1996 20، 27/3/1996. 
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ال�اص  ٩٩/ ٧٥ش�ل ال���ع الل��اني قاع�ة ال��انات �ال��ا�ة ال����ص عل�ها في القان�ن رق� 

أنه " ت��ع م� القان�ن ال����ر على  ٣م� ال�ادة  ٢دب�ة والف��ة، فق� ن�� الفق�ة ���ا�ة ال�ل��ة األ

ل�ًا أو آ ءمق�و ام ه�ا القان�ن .... م���عات األع�ال وم���عات ال�عل�مات س�اء أكان� في ش�ل ألح�

، ال��ازة م� ق�ل صاح� ح� ال��لف أو خلفائه الع��م��� أو ال���ص��� ش�� أن آخ�أ� ش�ل 

  ���ن اخ��ار أو ت�ت�� ال����ن م����ًا ". 

ل��انات ض�� ال���فات األدب�ة ال����لة و�ال�الي، ���ن ال���ع الل��اني ق� وضع قاع�ة ا

، ل�� �ال�قابل ل� ��ع ال���ع  �ال��ا�ة. و���ت� على ذل� ع�م إم�ان�ة ن�خ القاع�ة دون إذن صاح�ها

الل��اني ق�اع� خاصة ت��� عالقة ال��لف �ال������ ال�ی� �ق�م�ن �اس�غالل قاع�ة ال��انات. ف�ق�� تل� 

وال�ي ت��� على أ� م�لف   ٧٥/٩٩ال����ص عل�ها في القان�ن رق�  العالقة ت���ها الق�اع� العامة

  م���ل �ال��ا�ة ���ج� ه�ا القان�ن.   

م� م���ر أنها ال ت����  االب��ارل�� ت��ر م�ألة ال��ا�ة لقاع�ة ال��انات وم�� ت��عها �ع��� 

و��انات م��دة ل��� على أ� ع�ل اب��ار� �اع��ارها خل��ًا م� م��فات م���ة سلفًا، أو معل�مات 

مل�ًا ألح� وم�احة لل���ع، وم���ع�ة ��� ذاتها �ال��ل� م� ن�اق ال��ا�ة القان�ن�ة ���ج� ح� 

  ال��لف.

في ���قة اخ��ار أو  االب��ارفالقان�ن الل��اني اش��� إلضفاء ال��ا�ة على قاع�ة ال��انات ت�اف� 

واتفاق�ة  ٣٥دب�ة والف��ةل��ا�ة ال���فات األ اتفاق�ة ب�ن  عل�ه �ل م�ن�� ت�ت�� ال����ن، وه�ا ما 

( معاه�ة  ١٩٩٦ن ح� ال��لف ال�ادرة س�ة أی�� ��امعاه�ة ال�  االت�اهسارت في ذات و  ����٣٦ال

م�ها �أن " ت���ع م���عات ال��انات أو ال��اد األخ��  ٥، ح�� ورد في ال�ادة االن��ن� األولى)

                                                           
على أنه " ت���ع م���عات ال���فات األدب�ة أو الف��ة ل�وائ� ال�عارف وال���ارات األدب�ة  االتفاق�ةم�  ٥/٢ن�� ال�ادة  ٣٥

خ��ــار وت�ت�ــ� م����اتهــا �ال��ا�ــة بهــ�ه ال�ــفة وذلــ� دون ال��ــاس ��قــ�ق ال�ــ�لف�� ف��ــا ال�ــي تع��ــ� اب��ــارًا ف���ــًا ��ــ�� ا

  ���� ��ل م��ف ���ل ج�ءًا م� ه�ه ال����عات".
ــًا ن���ــة  االتفاق�ــةمــ�  ١٠/٢تــ�� ال�ــادة  ٣٦ علــى أن " ت���ــع �ال��ا�ــة ال��انــات ال���عــة .......إذا �انــ� ت�ــ�ل خلقــًا ف���

  �اتها...".ان�قاء أو ت�ت�� م��� 
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�ان� تع��� اب��ارات ف���ة ���� اخ��ار م����اتها أو  �ال��ا�ة ��ف�ها ه�ه، أ�ا �ان ش�لها، إذا

  ت�ت��ها، وال ت��ل ه�ه ال��ا�ة ال��انات أو ال��اد في ح� ذاتها ....".

���ي ال��اء األصلي لقاع�ة ال��انات و���قة ت�ت��ها وان�القًا م� ذل�، فإن قان�ن ح� ال��لف 

���ن أو م���� القاع�ة. ل�ل� �ان ال ب� م� واخ��ار م�ض�عاتها، دون أن ت�فى ه�ه ال��ا�ة على م

إ��اد وس�لة قان�ن�ة أخ�� ت��ي ال�ه� واالس���ار ال���ول�� في ب�اء ه�ا ال����ن وت���عه، ���ف 

  .٣٧ال��� ع� ���قة ال��ت�� أو االخ��ار ل�ل� ال����ن 

�� في ق�اع� ��ا�ة حق�ق ال������ ال�ة وسعى لاإلش�األورو�ي أول م� ت��� له�ه  االت�اد�ان  

ت�ج�هًا أخ�ع ���ج�ه ق�اع� ال��انات إلى قان�ن مل��ة خاص �ق�ر لها  هب�ل�انق� أص�ر ال��انات، ف

م� الف�ل ال�ال� م� ال��ج�ه ال����ر أن "  ٧ح�� ن�� ال�ادة  ٣٨)Droit sui-generisال��ا�ة (

��ف�ًا أو ���ًا أو �اله�ا معًا  ت��� ال�ول األع�اء ل�انع القاع�ة ال�� اس���� ف�ها اس���ارًا ج�ه��اً 

أو ت�ق�قها أو ع�ضها، ال�� في م�ع اق��اس و/أو إعادة  م����اتهاس�اء في ���قة ال���ل على 

  اس���ام القاع�ة �لها أو ج�ء رئ��ي م�ها و���� تق��� ه�ا ال��ء ���ًا أو ��ف�ًا".

ال�عل�مات في قاع�ة ال��انات و���ح م�ا تق�م أنه إضافة إلى ال��اء اله��سي أو ���قة ت�ت�� 

وال����ة ���ج� ح� ال��لف، أص�ح م���ن أو م���� ه�ه االخ��ة م���ًا ���ج� ح� خاص. 

���ن ج�ه��ًا، ��ف�ًا أو �� أن ، شفي ه�ا ال��ال االس���ارفه�ف ه�ا ال�� األساسي ی���ل في ح�ا�ة 

أو  االق��اس�انات أص�ح له حقًا في م�ع و �اله�ا معًا. م�ا �ع�ي أن ال������ في قاع�ة ال�ك��ًا، أ

وق� ت��ى ال���ع الف�ن�ي ه�ا ال��ج�ه في القان�ن   .٣٩إعادة اس���ام القاع�ة �لها أو ج�ء م� م����اتها

م� قان�ن    L-343ح�ى  L-341ال�اخلي ون� على ح�ا�ة ال������ في قاع�ة ال��انات في ال��اد 

                                                           
37   M. Habhab: Le droit pénal libanais à l’épreuve de la cybercriminalité, sader, 2012, p.220,  
D.Estelle, Une analyse économique de la protection contractuelle des bases des donnée, Reflets 
et perspectives de la vie économique 2006/4 (Tome XLV), p.52 

 .٤١، ال��جع ال��ار إل�ه في الهام� ١٩٩٦ال��ج�ه األورو�ي ال�ادر س�ة ٣٨ 
، ٢٠٠٩جاك الر��، ت�ج�ة دمحم ت�ف��، قان�ن اإلن��ن�، جامعة ال�ول الع���ة، م���رات ال����ـة الع���ـة لل����ـة اإلدار�ـة،  ٣٩

  ١٢٣ص.
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الف�ن�ي اس�ق� في أح�امه على ح�ا�ة م���� ق�اع�  ج�هاداالال�ل��ة الف���ة. و��ل� األم� فإن 

  .٤٠ال��انات م����ًا وج�د اس���ارًا ج�ه��ُا، مال�ًا أو ����ًا أو �اله�ا معاً 

�ل غ�اب ، و�ال�الي، في ل��� ه�ه ال��ألة ن���ه الف�ن�ي ��ا فعلل� ی��خل ال���ع الل��اني  

م��د م� أ� ح�ا�ة ه�ه القاع�ة ی�قى اس���اره في  ن قاع�ة ال��اناتن� قان�ني ص��ح ���ي م��� 

 ل��ا�ة ه� أمامال�الذ ال�ح�ال�� �ع��� الل��ء إلى قان�ن ح� ال��لف  وعل�ه ل�� له إال ،قان�ن�ة خاصة

  ���قة ت�ت�� واخ��ار قاع�ة ال��انات دون م���اها.

  

  ال��ل� ال�اني

  وني ال��قع اإلل��� على  االع��اءات� ال��لف في م�اجهة ح 

م�اك�ة ال���ر ال�ق�ي وال�ق�ي، إال أنه  ٧٥/١٩٩٩حاول ال���ع الل��اني م� خالل س� القان�ن رق� 

 �هح�ای ��ف�ة ح�ل ی��ر ال��اؤلقع اإلل���ون�ة. ل�ل� إلى م�ألة ح�ا�ة ال��  ل� ی���ق ���ل م�اش�

ال�ي ت���� ات د والعالمات واألش�ال وال�س�م، و���قة ع�ض ال��اهصف�اتش�ل وت���� وح�ا�ة 

  . ٤١ب��اخلها مع �ع�ها ال�ع� �ف�ل ب�نامج معل�ماتي

م� م���عة م� ال�ف�ات ال���ا��ة إل���ون�ًا  - ك�ا ذ��نا سا�قاً -ال��قع اإلل���وني ی�ألف م���� 

ه�ا  م� خالل االس���اج���� . وال�ي ت���� على ن��ص وص�ر و ف��ی�هات و ملفات ص�ت�ة

بل أنه  Multimedia ما �ع�ف �ال�سائ� ال��ع�دةی�ف� ����ع�ه مع �وني أن ال��قع اإلل�� ال��ص�ف

لل�عل�مات �اس���ام أك�� م� ن�ع م� ال�سائ� م�ل  ت���الً  ، فهي ت��ل�٤٢ع��� ص�رة م� ص�ره

                                                           
40 C.C., chambre civile 1 , 13 mai 2014, N° de pourvoi: 12-27691 13-14834 , C.C.,chambre 
civile 1, 31 octobre 2012, N° de pourvoi: 11-20480 , C.C., Chambre civile 1, 12 nov 2015 
consultable sur le site suivant: https://www.legalis.net/jurisprudences/cour-de-cassation-
chambre-civile 

إشــ�ال�ة فـي ح�ا�ـة العالمـات وال�سـ�مات ال��جــ�دة علـى ال��قـع وفقـًا ل�ـ� ال��لــف إذا  ت�ــ�ر اإلشـارة أنـه لـ�� ه�ـاك أ�ـة  ٤١

  على ش�ل وت���� ال��قع ��� ذاته. االع��اء، إن�ا اإلش�ال�ة ت��� في االب��ارت�اف� ف�ها ش�� 
 م� ه�ه ال��ر ألعاب الف��ی� على س��ل ال��ال  ٤٢
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ع� ع�ة ع�اص� في وق� واح� وال�فاعل معًا  وال���ة وال��ث�، مع إم�ان�ة ال��ج ب��  ال��ت وال��رة

  .٤٣ يآلل���� ال�اس� ا

ال�ه� الف��� ال�� ی��ل إلع�اد ال��اقع اإلل���ون�ة، ح�ى أنها أص��� ت��ل  ال ��فى على أح� 

���ل  عل�ها ال���ات وال��س�ات ����ة، و���� مالح�ة ذل� م� خالل اع��اد د�ةوما اق��اد�ة ق��ة

  .��ای�هاأص�ح م� ال��ور� ال��� ع� إ�ار قان�ني ل و�ال�الي،أساسي ل��ب ال��ه�ر إل�ها. 

في ف�ن�ا ات�اهه�ا ن��  ٤٥والق�اء ٤٤ن�اج ف���، ص�ب الفقهو��ا أن ه�ه األع�ال هي ح��لة 

قان�ن ح� ال��لف ل�راسة م�� ت�اف� أح�امه مع ال���عة القان�ن�ة ل�ل� ال���فات، ف�ان ه�اك نقاش 

لقان�ن ���ج� ن��ص ة في االف�ة ال��اس�ة م� الف�ات ال���دة وال����ح�ل ت��ی�  حاد في ه�ا ال��اق

الع�ل ال��عي ال����، إلدراج ه�ه ال���فات ص���ة، م�ل ال��نامج ال�عل�ماتي أو قاع�ة ال��انات أو 

  ض�� إ�ارها. 

 ٧٥/٩٩القان�ن رق� في  ت���� ن�ام ال��ا�ة ال�ق�ر لل��نامج ال�عل�ماتي ی��ر ال��اؤل ح�ل إم�ان�ة

قًا لل�فه�م ال�� وف االب��اری���ع �ع��� ألنه  م��يه� �ماتي ال��نامج ال�علف .ة��ا�ة ال�سائ� ال��ع�دل

�إم�انها  آخ�ما ه� إال م���عة م� األوام� مع�� ع�ها ��ل�ات أو ب�م�ز أو �أ� ش�ل و  .هب��اه أعال

ی�د� أو ی�ف� مه�ة ما أو  اآلليع��ما ت�خل في مادة ���� لل�اس� أن �ق�أها، وأن ت�عل ال�اس� 

ال�فاعل ب�� م��نات ال��قع اإلل���وني م� ص�ت وص�رة ورس�مات و��انات ال ی�� ف .�٤٦ع�ي ن���ة ما

إال ب�اس�ة ب�نامج معل�ماتي أع� له�ه الغا�ة، فه� �ع��� ش��ًا مه�ًا لل�فاعل وع���ًا ض�ور�ًا إلخ�اج 

..) ب�انات. -رس�مات - ص�رة –( ص�ت  ألخ��أن ال�فاعل ب�� م��نات ه�ا ا اس��ادًا إلىو   .٤٧ال��قع

                                                           
43 A. Olivier et E. Barbry, Le droit du multimédia, Que sais-je ? PUF, 1996, p.126;  M. 
Chawki, Le droit pénal à l’épreuve de la cybercriminalité, thèse, Lyon, 2006, n°411; 
B.Edelmen, l’œuvre multimédia, un essai de qualification, Dalloz, sirey, 1995, 15ème 
cahier, chronique, p.109 

44 B.Edelmen, l’œuvre multimédia, un essai de qualification, Dalloz, sirey, 1995, 15ème cahier, 
chronique, , A.Pigeon – Bormas, L’œuvre multimédia, vers un statut particulier? Texte 
d’intervention au séminaire Artelex de Bruxelles, 12 mai 2006 p.109   
45  TGI de Nanterre, 26 nov. 1997, Vincent, Jallais / CUC Software International SA, Gaz. de 
Pal, mars 1998, p25   

  ال�اص ���ا�ة ال�ل��ة األدب�ة والف��ة  ٧٥/٩٩م� القان�ن رق�  ١ال�ادة   ٤٦
47 TGI Nanterre, 26 novembre 1997, Gaz. Pal., déc.1996, p.145  



16 
 

���� إضفاء ال��ا�ة على ه�ا ال��قع م� خالل  وعل�ه،ال �ق�م إال ب�ونه،  و�ال�الي، هب�اس��إال ی�� ال 

  ال�س�لة ال�ي ت��ي ال��نامج نف�ه.

م��رًا ذل� �أن " ال��م��ات، وهي ش�� لل�فاعل،  االت�اهل�� الق�اء الف�ن�ي رف� ت��ي ه�ا     

  .٤٨ح�ه �اف�ًا إلخ�اج ع�ل ال�سائ� ال��ع�دة"ول� �ان ع��� ض�ور�، إال أنه ل�� و 

ض�� ف�ة قاع�ة ال��انات ل�  و���ل خاص ال��قع اإلل���وني ك�ا أن ف��ة اس��عاب ال�سائ� ال��ع�دة

ت�ت�� ف��ا ب��ها ����قة األخ��ة هي م���عة م� األع�ال أو ال��انات أن ه�ه  ، �اع��ار٤٩ت�� �ع��ة

ل��، ص��ح أن تع���  .���ل ف�د� ع� ���� ال�سائل اإلل���ون�ة ال�ص�ل إل�هام�ه��ة، مع إم�ان�ة 

ال ���� �أ� حال م� األح�ال  إال أنهعلى مفه�م ال�سائ� ال��ع�دة،  قاع�ة ال��انات ی���� ت�اماً 

  م� ع�ل ال�سائ� ال��ع�دة واع��ارها ع�ًال ����� على م��د ت���ع معل�مات ����قة م���ة.  االن�قاص

 ،�اؤل ح�ل إم�ان�ة إدراج ال�سائ� ال��ع�دة ض�� ف�ة الع�ل ال��عي ال���� ثار ال�ك�ل�، 

ی��ا�ه مع ال�سائ� �اع��ارها م�ابهة له م� ناح�ة ت����ه. ل�� إذا �ان الع�ل ال��عي ال���� 

� ال�اس� في ال�� ���ل الع��  interactivitéه ���لف معه م� ناح�ة غ�اب م��ة ال�فاعلنال��ع�دة، فإ

  ي قال� ال���فات ال��ع�ة ال����ة.فها إدراج ��ع� معه م�ا، ٥٠األخ��ة ه�هخل� 

�الع�دة إلى الق�اع� العامة ل�� ال��لف، ���� لل��قع اإلل���وني أن ���ف�� م� ال��ا�ة إذا ل�� 

، ت ه�ا الع��� ال ��ل� م� ال�ع��ةل�� إث�ا وفقًا ل�ا ت� ش�حه سا�قًا. االب��ارت�اف� ف�ه ع��� 

  .االب��ارذا �ان ه�ا ال��قع ال ی���ع �ال��اصفات ال�ي ت�تقي إلى صفة إ خ��صاً 

اع���ت ح�� ب�� الق��ل وال�ف� ����ص ه�ه ال��ألة،  الق�اء الف�ن�ي تأرج�� أح�اموق� 

ت م� في دع�� ت�ل�� وقائعها �ق�ام ش��ة ب"تقل��" �ع� ال�ف�افي �ار��،  االب��ائ�ةال����ة 

أن "الع�ض األصلي ل�ق��� ع�وض ال��مات على م�قع على ش��ة  ف�ة،م�قع ی���ي إلى ش��ة م�ا

                                                           
48 TGI Nanterre, 26 novembre 1997, Gaz. Pal., déc.1996, p.145  

م��� ع��هللا، م��الت ال��ا�ة القان�ن�ة لق�اع� ال��انات: دراسة مقارنـة، م�لـة �ل�ـة القـان�ن  د.�� ح�ل ه�ا ال��ض�ع، ان ٤٩

  .٣٧٣، ص٤، ع�د٢٠١٨ال�����ة العال��ة، 
50 TGI de Nanterre, op.cit 
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. و�ال�ق�قة أن ال��� ٥١اإلن��ن� �ع�ي ال�� في ال��ا�ة ال����ص عل�ها في قان�ن ال�ل��ة الف���ة

ت�اف� ش��  الس��الصال����ر ق� ارت�� على ال��مة ال�ي تق�مها ال���ة  ل��ائ�ها م� خالل ال��قع 

، رف�� ا ال�ي ی���ن م�ها ال��قع.  وله�اذاته ن ی��� ت�اف� ه�ا ال��� في الع�اص�، دون أاالب��ار

ال ����  ال��قع اإلل���وني ال�ي ی�دیهاأن ال��ائف  ت���� ج���ة ال�قل�� مع���ةً  �ع� ذل� م���ة ال�����

  . ٥٢أن ت��ن م�ًال لل��ا�ة ���ج� قان�ن ال�ل��ة الف���ة

: جاء ف�هو ، إل���وني�قع �ق��ل دع�� تقل�� م في ل�ل االب��ائ�ة ال����ة�ع� ذل�، ص�ر ح�� ع� 

�م "إن ع�ض م�قع على ش��ة اإلن��ن� �ع�اص�ه ال���لفة، م� ن��ص وص�ر وروا�� ورس� ب�اني ورس

  .٥٣"���ل اب��ارًا ���� ح�ای�ه ���ج� قان�ن ال�ل��ة الف���ةم����ة 

���ة ل��ا�ة ال��قع اإلل���وني م��� م� ال�اح�ة وخالصة الق�ل، إن الل��ء إلى قان�ن ال�ل��ة الف

ال����ة، ل�� ت�قى ه�اك عق�ات ����ة ت�اجه أص�اب ال�ق�ق في ال����� الع�لي، ن��ًا إلى أن إث�ات 

رف�� ال����ة  وه�ا ما ح�ث فعًال ح���قع على عاتقه� وه� ل�� �األم� ال����،  االب��ارع��� 

 اس��اعةلها م�ح ال��ا�ة ���ج� قان�ن ال�ل��ة الف���ة ���� ع�م  في �ار�� في ح�� ح�ی� االب��ائ�ة

   .٥٤للع�اص� ال���نة ل��قعها اإلل���وني االب��ارال���ة ال��ع�ة إث�ات ش�� 

وأخ��ًا، ت��ر اإلشارة إلى أنه ع�� تع�ر ت���� دع�� ال�قل�� أل� س�� م� األس�اب ال�ي ت�  

 ���� قان�ن العق��ات، أو سل�ك ��ص الل��ء إلى ن�ن�ة أخ�� �في وسائل قانذ��ها، ال ب� م� ال�ف��� 

  ال���ول�ة ال��ن�ة ال�ق����ة. وه�ا ما س�ف ن���ه في ال���� ال�الي.  � � دع

  

  

                                                           
51 T.C. Paris, 9 février 1998, aff. Cybion c/ Qualisteam, sur Internet (Haas), D. 1998 n°13, 
p.141 et s 

52 Cass.civ., 1 dec. 2005, CJUE, 2 mai 2012, C-406/10  

53 TGI, Lille, 24 jan, 2005, accessible sur le site suivant:  
http://www.foruminternet.org/documents/jurisprudence/lire.phtml?id=904     
54 TGI de Paris, 3ème ch, 12 janvier 2017, (www.legalis.net)  



18 
 

  ال���� ال�اني

  ح�ا�ة ال��قع اإلل���وني وفقًا لل���ص ال�قل���ة

ن�ن ح� ال��لف ل��ا�ة لق� ب��ا في ال���� األول م� ه�ه ال�راسة ال�ع��ات ال��علقة ب����� قا

اقع.  ل�ل� �ان ال ب� م� الل��ء ال��قع اإلل���وني، و���ا أ��ًا ع�م وج�د ن� خاص ���ي تل� ال�� 

دراسة م�� إم�ان�ة أو ) ال��ل� األول( قان�ن العق��ات  في �اردة���ص والق�اع� القان�ن�ة الإلى ال

  .)انيال��ل� ال�(ال�ق����ة  ال��ن�ة ��ول�ةت���� ق�اع� ال�

  

  ولاأل ال��ل� 

  ن��ص قان�ن العق��اتإم�ان�ة ت���� م�� 

���ات ض��ة م� ل أص��� م��اً  ش��ة اإلن��ن�ش�نا في مق�مة ه�ا ال��� أن س�� وألق� 

ح�� ���� أن ت��ن ب�انات  �ن �اخ�الف ت�ج�هها واس���امها،ال�عل�مات ال�ي ت��لف م� ح�� ال���

�ات، مقاالت، ص�ر، أس�ار ص�اع�ة، ���..... ، إال أن �لها س��ة خاصة �األف�اد أو أرقام وح�اإ

ذات  ال�عل�ماته�ه  �ض�عهاموج��ع األفعال غ�� ال���وعة  ت��� وت���ع ����عة رق��ة، غ�� ماد�ة.

�ه ع� �اقي  ����تو ل�ل� �ان م� ال���عي أن ت���ي به�ه ال�اص�ة ، ، أ� غ�� ال�اد�ال�ا�ع ال�ع��� 

  .�قل���ة ال��ت��ة خارج ال���ةاألفعال اإلج�ام�ة ال

ال���ص ال�قل���ة ل�الحقة أفعال ال��خ ه�ا ال��ل� م�� إم�ان�ة ت���� وعل�ه، س�ف ن��� في 

  .االب��ار�اع��ارها معل�مات ال ت���ع �ع���  ال�ي تقع على ال��اقع اإلل���ون�ةغ�� ال���وع 

�اإلش�ال�ة ال��علقة ب����ف � وال��الغ�ص  ض�ورة ذ� ب�ء، تق��ي اإلشارة إلى ع�م �اد�

 ان�ن األم�ال ال����ة ���ج� ق ت��اف� ف�ها خ�ائ� �ة لل�عل�مات ومع�فة ما إذا �ان�ال���عة القان�ن

الف�ن�ي ال�� اع��� في  ، ال س��افي الفقه الغ��ي ��ل ����ل �اراً م ح�� �ان ه�ا األم�العق��ات. 

ت���� م�� إم�ان�ة  م�اق�ةی�قى ل�ا وعل�ه،  .�٥٥لنها�ة ال��اف أن ال�عل�مات هي مال مع��� م�ق

                                                           
55 M.Vivant, A propos des « biens informationnels », D., doctrine, 1984, n°313   ، P.Catala, 
Ebauche d’une théorie juridique de l’information, D. 1984 
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على األفعال ال����لة ب��خ م���� ال��قع  االخ�السال���ص ال��ائ�ة ال�ي ت���� إلى ع��� 

 اإلل���وني.

�ل فعل ���ر ع� ال�اني م�  في ال��ائ� ال�اقعة على األم�ال ه� االخ�السللق�اع� العامة،  وفقاً 

 االس��الءی��ق� فعل  آخ�عل�ه و�ن�اء ح�ازة ج�ی�ة وم��قلة له. ��ع�ى  نهاء ح�ازة ال���يإشأنه 

م� ح�ازة ال���ي عل�ه و�ن�اء ح�ازة ج�ی�ة لل�اني على ه�ا ال�يء، ���� ت��ن ه�ه  ال�يء�إخ�اج 

 ه�اك س�ال. و�ال�الي، ٥٦ال��ازة �املة وم��قلة وال ت�اح�ها أ�ة سل�ة أخ�� لل�ال� أو لل�ائ� ال�اب�

في  ال���ن ل����ة ال��قة ی��ق� االخ�السما إذا �ان فعل  ی����ر ح�لف�ه في ه�ا ال��اق ���ح ن

 ؟م���� ال��قع اإلل���وني ون��ه إل�ه  حالة ق�ام ش�� ب��خ 

على ح�ا�ة  �Godfrain  Loiاس� وال�� ع�ف  ٥/١/٨١٩٨في  ال�ادرن� القان�ن الف�ن�ي  

ة ال��خ غ�� ال���وع لل�عل�مات، فأح�امه �ال� فق� ت���� . ل��ه ل� �عالج م�أل٥٧ال��ام ال�عل�ماتي

أو ال�قاء ف�ه ����قة غ�� م��وعة، وت���� و ل�ه إ�ام ال�عل�ماتي ع�� ال�خ�ل أفعال ال�ع�� على ال�

   .ت�م�� ال�عل�مات ال��ج�دة داخل ال��ام ( ...) 

ب�� م���  الق�اء تأرج�� أح�امو  ،٥٨له�ا �قي ه�ا ال��ال م�ار ج�ٍل واسع في الفقه الف�ن�ي        

ومعارض ل����� ج�م ال��قة على فعل اخ�الس ال�عل�مات. فق� أجازت م���ة ال����� الف�ن��ة ت���� ج�م 

، إال أنها ع�ل� ع� ه�ا االت�اه ف��ا �ع� وق�رت ع�م اع��ار ٥٩ال��قة على اخ�الس ال�ال ال�ع��� 

) ��ن ه�ه ال�عل�مات ما زال�  Arrêt Tondoux( االخ�السال�عل�مات م� ق��ل األم�ال ال�ي �قع عل�ها 

. ل�� في ٦٠في ح�زة ال���ي عل�ه �ال�ق� ال�ي أص��� أ��ًا ت�� س���ة ال��� ال�� قام �ع�ل�ة ال��خ

                                                           
  وما �ع�ها. ٦٢٦، ص ٢٠٠١علي ع�� القادر القه�جي، قان�ن العق��ات، الق�� ال�اص، م���رات ال�ل�ي ال�ق�ق�ة،  .د  ٥٦
ال�ـادر فـي  1336-92ومـا یل�هـا مـ� قـان�ن العق��ـات ال��یـ� رقـ�  L323-1ألغي ه�ا القان�ن وادم�� م�اده فـي ال�ـ�اد  ٥٧

    ١/٣/١٩٩٤وال�� دخل ح�� ال��ف�� في  ١٩٩٢  /١٦/١٢
58M.P.Lucas De  LEYSSAC: Une information seule est-elle susceptible de vol ou d’une autre 
atteinte juridique aux biens ? D.1985 chron., p.43; E. Daragon: Etude sur le statut juridique de 
l’information, D. 1998, n°65  .   
59Cass. crim. 12 janvier, 1989, Bull. crim. n° 14, affaire Bourquin, Cass. crim. 1 mars 1989, 
Paris, Bull. crim. n° 100, affaire Antonnioli. 
60 Cass. crim. 12 décembre 1990 Paris, Bull. crim n° 430. CA Paris, 24 juin 1987, Gaz. Pal, 
1987، 2, p. 512. 
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عادت وأجازت ف�ه ت���� ن� ال��قة على "ال�لفات ال�عل�مات�ة  ٢٠١٥ح�� ح�ی� لها ص�ر عام 

fichiers informatiques٦١ .           

في ذات ال��اق، و�ال���ة ل����ة إساءة االئ��ان، رف�� ال��اك� الف�ن��ة ب�ا�ة ت���� ال���ص     

ال�اصة بها على األفعال غ�� ال���وعة ال��ت��ة في ال���ة ال�عل�مات�ة مع���ة أن ج���ة إساءة االئ��ان ال 

  .٦٢ ت��� إال على األم�ال ال�اد�ة فق�

الق���ة ال�ي �ان� ت�� على ج���ة إساءة االئ��ان �ال�ادة  ٤٠٨وع�ل ال�ادة  ل�� ال���ع الف�ن�ي ت�خل

(وتع�ي أ� مال) “ Bien quelconque �ل�ة "  ١٩٩٤م� قان�ن العق��ات ال��ی� ال�ادر س�ة  ١-٣١٤

  تار�ًا للقاضي مالئ�ة ه�ه الع�ارة مع ال�ق�م ال����ل�جي. 

اع���ت م���ة ال����� أن و  �اشى مع ال���ة ال�عل�مات�ة� ��ا ی�ف��ت ال��اك� الف�ن��ة ال�� ال��ی و�الفعل،

  . ٦٣ال��ی�ة ١- ٣١٤ال�عل�مة تع��� ماًال مع���ًا في مفه�م ال�ادة 

اس���ام ال���ف أث�اء الع�ل ل���ة اإلن��ن� أله�اف ش���ة وخارجة ع� إ�ار الع�ل ���ل ج���ة ف

  .٦٤)م� قان�ن العق��ات الف�ن�ي ال��ی� ٣١٤_١ال����ص عل�ها في ال�ادة ( االئ��اناساءة 

رف� قاضي ال��ق�� في  ح��على ال�عل�مات أمام الق�اء الل��اني،  االس��الءوأ��ا، ��ح� إش�ال�ة      

على فعل ال��خ غ��  م� قان�ن العق��ات ٦٣٥ال����ص عل�ها في ال�ادة  ب��وت ت���� ج���ة ال��قة

. إال أن م���ة ال��ا�ات قام� ٦٥س�ب العائ� ألمانة ال��ل العقار� ال���وع لل�عل�مات ال��ج�دة داخل ال�ا

�اع��ار  ٧٥/١٩٩٩والف��ة وال��اع�ة رق� إلى قان�ن ال�ل��ة األدب�ة  �ع� ذل� وح��� على ال��ه��� اس��اداً 

  . ٦٦م���ة ���ج� ه�ا القان�ن  االب��ارت���ع ��فة  ال�عل�مات ال��ج�دة ل�� أمانة ال��ل العقار� 

ال ���� ب�أی�ا ت���� ال��خ غ�� ال���وع لل�عل�مات ع�� االس�عانة �ال���ص ال�ي ت���� ت�اف�      

وذل� لألس�اب ال�ي ذ��ناها أعاله.   (أ� ال���ص ال��علقة �ال��قة و�ساءة االئ��ان )، االخ�السع��� 

                                                           
61Cass.Crim. n° 14-81336, arrêt du 20 mai 2015 http://www.nextinpact.com/news/95165-
affaire-bluetouff-cour-cassation-consacre-vol-fichiers-informatiques.htm  
62Cass.crim, 9/3/1987, JCP, G,1988, N.20913 
63Cass. crim, 14 nov.2000, Dalloz, 2001, p.1423  
64Cass.crim, 19 mai 2004, Bull. Crim.,٢٠٠٤, n.126  

     ١٨/١١/١٩٩٩ق�ار م���ر في ج���ة ال�ف�� الع�د ال�ادر ب�ار�خ   ٦٥
  ، تعل�� ال����ر ��ني ع��ى٣٨٠، ص٢٠٠١م���ة ج�ا�ات ب��وت، م�لة الع�ل،   ٦٦
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ل�يء �ف��ض وج�د ذمة مال�ة فال ���� ح�ا�ة ال�عل�مات �اع��ارها ماال قا�ال لل��ل� ألن ح� ال�ل��ة على ا

واح�ة ال غ��، ���� ی���ع صاح�ها ����ع ال�ق�ق ال��ف�عة ع� ه�ا ال�� م� اس�ع�ال واس�غالل وت��ف. 

م�  ١٩األم� ال�� ی��افى م� جهة مع ال���عة ال�ي ت��� ف�ها ال�عل�مات و ��الف م� جهة أخ�� ال�ادة 

ال�� ن� على ح� وح��ة �ل ش�� لل�ص�ل إل�ها،  ٤٨١٩اإلعالن العال�ي ل�ق�ق اإلن�ان ال�ادر س�ة 

وفقا لألص�ل القان�ن�ة ال�ي ت��عها �ل دولة. ��ع�ى أخ�، إن ح�ا�ة ال�عل�مات ���ج� ال���ص القان�ن�ة 

. و�ال�الي نالح� أن ٦٧ال�ي ت��ي ح� ال�ل��ة ی�عارض مع ح� وح��ة األش�اص �ال�ص�ل إلى ال�عل�مات

ه�ه ال��ألة وذه�� ن�� معاق�ة االع��اءات غ�� ال���وعة على ال�عل�مات دون ال����عات الغ���ة ت��ه� ل

. فالقان�ن الف�ن�ي ن� على ت���� م��د ال�خ�ل إلى االخ�السال�ي تعاق� على   الل��ء إلى ال���ص

ات ال��ام ال�عل�ماتي أو ال�قاء ف�ه ����قة غ�� م��وعة، و ت���� أ� اع��اء ی�د� إلى ال�� ب�ل� ال�عل�م

م� قان�ن العق��ات الف�ن�ي) . دون أن �أتي   323-7 -323-1إن �ان ع� ���� ت�م��ها او ح�فها ( 

أو ن�خ ". و�ال�الي ل� ���� ه�ا القان�ن م�ألة ال��خ  اس��الءعلى ذ�� م��ل�ات " س�قة أو اخ�الس  أو 

ال�غ� م� ال�� عل�ه �قي على ال�عل�مات ال��ج�دة خارج ال��ام ال�عل�ماتي ألنه على  االس��الءأو 

  عاله.أ على ال�عل�مات، وفقا ل�ا ب��اه  االج�هاد الف�ن�ي ی�أرجح ب�� م��� ومعارض لف��ة ت���� ن� ال��قة

�أنه ���� رأی�ا ال ���� ال��م �أن ال���ص ال�ال�ة ال�ي تعاق� على ال��قة و�ساءة  وخالصة الق�ل،    

و�ال�الي ال ب� م� ال��� على  إلل���وني م� ال��خ غ�� ال���وع.األمانة قادرة على ح�ا�ة م���� ال��قع ا

   وس�لة قان�ن�ة أخ��، وه�ا ما س�ف ن�اه �ال�ف��ل في ال��ل� ال�الي.

  

  

  

  

  

                                                           
67 E.Daragon, Etude sur le statut juridique de l’information, Dalloz, 1998, n°65 
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  �انيال��ل� ال

  ال��اقع اإلل���ون�ة م�اجهة ال�ع�� على 

  ع� ���� ال�ع�� ال��ن�ة

القان�ن  في�ا�ة ال��اقع اإلل���ون�ة لق� س�� وأش�نا أن ال���ع الل��اني ل� ��ع ن�ًا خاصًا ل�

في ال��قع.  االب��ار، إال أنه ل�� ه�اك ما ���ع م� ت���� القان�ن ال����ر إذا ت�اف�ت ش�و� ٧٥/٩٩

هي وس�لة ل��ا�ة ح� ش��ي م� اع��اء أخ� �ا�عًا ج�ائ�ًا، إال أن ه�ا األخ��  ال��ائ�ة ف�ع�� ال�قل��

األصل�ة،  �ع�� ال��ن�ةال�الي ��� ل�اح� ال�� في ه�ه ال�الة إقامة ���� أن �أخ� �ا�عًا م�ن�ًا، و�ال

 م�ُال إلى إقامة یل�أ صاح� ال���أن  أوجهب�ورها ع�ة  ت���ال�ي ���� أن  أ� دع�� ال�قل�� ال��ن�ة

أن ، أو على ال�� االع��اء��ي ال��� ع� ل action civile répressive ال�ع�� ال��ن�ة ال�دع�ة 

  ) ولالف�ع األ (  ٦٨ revendication action en مطالبیة�ن�ة دع�� م�ق�� 

ة غ�� ال���وعة �ع�� ال��اف�ب وم� جهة أخ��، ه�اك دع�� ال���ول�ة ال��ن�ة ال�ق����ة ال����لة

ع�� ال�قل�� ال��ن�ة، ح�� أنها تق�م على أساس ال��أ ��قًا للق�اع� دوال�ع�� ال�ف�ل�ة ال�ي ت��لف ع� 

هي دع�� ن� )، فاألولى تع��� دع�� م�ض�ع�ة، ب���ا ال�ان�ة الف�ع ال�اني(  ال��ن�ة العامة لل���ول�ة

   .٦٩عل�ها ال���ع ل��ا�ة ح� ش��ي

اإلشارة إلى أنه ل�� ه�اك ما ���ع م� الل��ء إلى دع�� ال��اف�ة غ�� ال���وعة أو  ق��يتو  

ش�و� �ل م�ه�ا، ف�ع�� ال�قل�� ت�ت� إذا ت�اف�ت  ال��ائ�ة �ال��ام� مع دع�� ال�قل�� �ع�� ال�ف�ل�ةال

م��ول�ة ج�ائ�ة، ب���ا دع�� ال��اف�ة غ�� ال���وعة وال�ع�� ال�ف�ل�ة یه�فان إلى إ�قاف ال�سائل 

  .٧٠ال�����مة م� ق�ل ال��عى عل�ه، وال�ع��� ع� ال��ر ال�� ل�� �ال��عي

                                                           
68A. Saint-Martin, Les spécificités de l'action en contrefaçon au regard du droit 
commun. Propriété intellectuelle et droit commun, PUAM, 2007, p.57. 
69 J. Passa, Contrefaçon et concurrence déloyale, Litec, IRPI, 1997, p.42, 69A.Saint-martin, 
Créations immatérielles et responsabilité civile, Le recours à la responsabilité civile délictuelle 
de droit commun  pour la  protection  des créations immatérielles, thèse, Montpellier  I, 2006, 
p.103 

  .١٠٥٧، صال��جع ال�اب�د.ج�زف ع�اقة، ٧٠
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 الف�ع األول: دع�� ال�قل�� ال��ن�ة

ت��ن ج�ائ�ة في حال ت�اف�  هيلى دع�� ال�قل�� ل��ا�ة ح� ش��ي، فك�ا ذ��نا سا�قًا، ن� ال���ع ع

الق�� ال��ائي ل�� ال�ع���، ل�� في ج��ع األح�ال، ���� ل�اح� ال�� الل��ء إلى دع�� ال�قل�� 

ففي حال ف�ل ال��عي �إث�ات الق�� ال��ائي ل����ة ال�قل��، فإن ال���ع م��ه ح� الل��ء إلى  ال��ن�ة.

ع�� ح��ل أ� على أنه "  ٧٥/٩٩م� القان�ن رق�  ٨٣ن�� ال�ادة ح�� ي إلث�ات ال�ع��. الق�اء ال��ن

اع��اء على حق�ق ال��لف أو ال�ق�ق ال��اورة ���ز ألص�اب ه�ه ال�ق�ق م�اجعة الق�اء ال���� 

ه م� ذات القان�ن على أن ٨٤" ��ا ت�� ال�ادة  الس���ار ق�ار ب�قف االع��اء وم�ع ح�وثه في ال���ق�ل

ی�فع �ل م� اع��� على ح� م� حق�ق ال��لف أو ال�ق�ق ال��اورة تع���ًا عادًال ع� الع�ل وال��ر " 

ال�اد� وال�ع��� الالح� ��اح� ال�� تق�ره ال��اك� �االس��اد إلى ق��ة الع�ل ال��ار�ة وال��ر الالح� 

����ة أن تأم� ���� ��اح� ال�� وخ�ارته ل���ه الفائ� وال��ح ال�اد� ال�� ج�اه ال�ع��� ولل

  ال�ع��" . والل�ازم ال�ي اس���م� في  األغ�اض ال�ار�ة عل�ها ال�ع�� واآلالت

خ� ص�رة ردع�ة فق� وفقًا ل�ا جاء في ن تأأ�ة ن�م� ال���ص ال����رة أنه ���� ل�ع�� ال�قل�� ال�و����� 

م� ذات القان�ن ���� أن ت��ن وس�لة  ٨٤، ��ا أنه ��قًا لل�ادة ٥٧/٩٩م� القان�ن رق�  ٨٣ال�ادة 

 االع��اءاتإال أن ه�ه ال�ع�� ال ت��ل ال����ر ال�ل� وقف  ،٧١لل��ال�ة �ال�ع��� و�صالح ال��ر

  . االع��اءات��، وال ���� ال��ال�ة ب�قف فهي مع��ة �إصالح ال��ر ع� ���� ال��� �ال�ع� 

ال�� ��ارسه  االح��ارلى ت�ق�� ه�ف واح� ه� ح�ا�ة ن إفي نها�ة ال��اف، یه�ف ال��ان ال����را ل�� 

  .٧٢ال��لف على م��فه

  دع�� ال��اف�ة غ�� ال���وعة ودع�� ال��اف�ة ال�ف�ل�ةالف�ع ال�اني: 

ى إم�ان�ة إقامة دع�� ال��اف�ة غ�� ال���وعة في ف�ن�ا ول��ان عل واالج�هاداتف� الفقه 

oncurrence déloyalec  أو ال�ع�� ال�ف�ل�ةaction parasitaire  مع دع��  إس���اد�ة���رة

                                                           
71M.Vivvant, Le droit des brevets, 2ème éd, Dalloz, 2005, p.114. 
72 P.Roubier, Le droit de la propriété industrielle, T1, Sirey, 1952, P.456. 
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. و�ال�الي، ی��غي ال���ق إلى ال���عة القان�ن�ة ل�ال ه�ه األخ��ةع�� ان�فاء ش�و� إقامة أو ، ال�قل��

  .يل��ا�ة الالزمة لل��قع اإلل���ونة ه�ه ال�سائل في ت�ف�� اال�ع���� إل�هار �ع� ذل� م�� فاعل�

م� قان�ن ال��ج�ات والعق�د  �١٢٢ع�د س�� دع�� ال��اف�ة غ�� ال���وعة إلى أح�ام ال�ادة 

ال�ي ت�� أن " �ل ع�ل م� أح� ال�اس ی��� ع�ه ض�ر غ�� م��وع ���ل�ة الغ�� ����  ٧٣الل��اني

م� ذات القان�ن ال�ي ت��  �أن  " ��أل  ١٢٣......"  وال�ادة  .���فاعله إذا �ان م���ًا، على ال�ع

 . وت��هل ع� ال��ر ال�اشئ ع� فعل ی�ت��ال��ء ع� ال��ر ال�اج� ع� إه�اله أو ع�م ت���ه ��ا ��أ

ال��عل� ب��ام حق�ق  ١٧/١/١٩٢٤تار�خ  ٢٣٨٥م� الق�ار رق�  ٩٧لها س��ًا إضاف�ًا في ال�ادة  أ��اً 

، ح�� ت�� على أن تع��� م�اح�ة غ�� ٣١/١/١٩٤٦اع�ة وال��ار�ة وال�ع�ل ب�ار�خ ال�ل��ة ال��

ـ� أ��ا  قان�ن�ة �ل ع�ل ���ن لل��اك� ح��ة ال��� ف�ه و��ه� لها أنه م� ال��اح�ة غ�� القان�ن�ة.

" تل��م  على أن ١٠ن�� في ال�ادة  ٢٠/٣/١٨٨٣ال��اع�ة ال�ادرة في  اتفاق�ة �ار�� ل��ا�ة ال�ل��ة

  األخ�� ح�ا�ة فعالة ض� ال��اف�ة غ�� ال���وعة.....".  االت�اد�أن ت�فل ل�عا�ا دول  االت�اددول 

و�ال�الي، فإن دع�� ال��اف�ة غ�� ال���وعة هي ص�رة م� ال�ع�� ال��ن�ة القائ�ة على أساس ال��أ، 

ال ع�� ت�اف� حالة ل��ها دع�� م��ول�ة م� ن�ع خاص، وت��� ه�ه ال���ص�ة �أنه ال ���� إقام�ها إ

  .٧٤ال��اف�ة ب�� ف�قاء ��ارس�ن ن�ا�ًا م��ابهًا أو م�قار�ًا ول� في �ع� ج�ان�ه

و��اءًا على ما تق�م، ���ل�م في دع�� ال��اف�ة غ�� ال���وعة ت�اف� الع�اص� ال��ل��ة في دع�� 

ب��ه�ا. ل�� ت���� ه�ه وال��ر والعالقة ال����ة  -ال�اج� اإلث�ات  –ال���ول�ة ال�ق����ة وهي: ال��أ 

  . ٧٥الع�اص� �ع�ة خ�ائ� م�علقة ب��اق ال��أ ال��ت� لل���ول�ة و��ف�ة إث�ات ال��ر

                                                           
ت�ــ�ر اإلشــارة إلــى أن األســاس القــان�ني لــ�ع�� ال��اف�ــة غ�ــ� ال��ــ�وعة �ــان م�ــار جــ�ل بــ�� فقهــاء القــان�ن، ح�ــ� اع��ــ�  ٧٣

أنه ���� اس�ادها غلى ال�� فـي ال�ل��ـة  خ�آلف في اس�ع�ال ال��، ورأ� ال�ع� ا�ع�ه� أن أساس ه�ه ال�ع�� ه� ال�ع�

  �اد أساسها إلى ال��أ ال���أ لل���ول�ة ال�ق����ة. ال��ار�ة، إال أن غال��ة الفقه رجح إس
ن�ـاق جـ�زف ع�اقـة،  .، د.٤٥٥، ص٤و٣، عـ�د٢٠٠٤، الع�ل ٤/٢/٢٠٠٤، تار�خ ١٢اس���اف م�ني، ج�ل ل��ان، رق�  ٧٤

  وما یل�ها. ١٠٣٨، ص٣، ع�د ٢٠٠٧، م�لة الع�ل، دع�� ال��اف�ة غ�� ال���وعة
  وما یل�ها. ١٠٤٣، صال��جع ال�اب�ع�اقة، ج�زف  د.لل���� ح�ل ه�ا ال��ض�ع، راجع  ٧٥
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، ٧٦أما ال�ع�� ال�ف�ل�ة، فهي و�ن �ان� تع��� ص�رة م�سعة م� دع�� ال��اف�ة غ�� ال���وعة

غ�� ال���وعة إال  ل��ها ت��لف معها م� ح�� ال��اق، ف�� ناح�ة أولى، ال ���� ق��ل دع�� ال��اف�ة

إذا �ان ال���اف��ن ��ارس�ا ن�ا�ًا م��ابهًا، ب���ا في ال�ع�� ال�ف�ل�ة ال یل�م ه�ا ال��� لق��ل ال�ع��، 

، ت����ر ال�ع�� ال�ف�ل�ة �ال�قابلح�� ع��� ال��ا�ه ب�� ن�ا� �ل م� ال���اف��� غ�� ض�ور�، 

ل�ائ�ة لل���وع ال�� ی���ع ��هارات مع��ة أو ال�ه�ة ا االس�م� رواج  واالس�فادة االس�غاللح�ل 

 ، ل�� ض�ور�ًا أنفي حالة ال��اف�ة غ�� ال���وعة ل��، �ة�ات م��دة غ�� م�ج�دة ل�� ال�ف�لوتق�

  ال���اف� ال����ر م� ذو� ال��عة ال���ة وال�ه�ة ال�ع�وفة. ���ن ال���ج مع�وفًا أو

ت� الل��ء إل�ه�ا ما إذا ش�و�ًا خاصًا ل�ة ال��اف�ة غ�� ال���وعة أو ال��اف�ة ال�ف� ال ت��ل�

ة ل��ا�ة ال���فات ذات ال�ا�ع ال�ق�ي ���ل عام، وال��اقع اإلل���ون�ة ���ل خاص. ب�� أن ال���

   .٧٧ال�ق��ة أك���ه�ا �ع� ال���ص�ة ال��علقة في ش�و� ال�����

الع�ل الف��� في لق� س�� واس�����ا م� خالل ما تق�م انه ه�اك ش�و�ًا مع��ة ��� ت�اف�ها 

إلع�ال دع�� ال�ف�ل�ة أو ال��اف�ة غ�� ال���وعة، و�ال�الي �ق��ي مع�فة م�� فاعل��ه�ا أث�اء 

  ص� ال��ل��ة إلضفاء ه�ه ال��ا�ة.ت���قه�ا على ال��قع اإلل���وني في حال ت�اف�ت ف�ه الع�ا

�ا� م�اثل أو م�ا�ه اس�ق� الق�اء على أن ال�ل� أو الل�� في أذهان ال��ه�ر ن���ة م�ارسة ن

، و�ال�الي، إن اخ�الف م�ض�ع ال����ات وال��مات ب�� ٧٨اف�ة غ�� م��وعةدون وجه ح� ���ل م�

ع�� ال���اف��� ی��افى مع ف��ة ال��اف�ة. ل�� ی���� أن الق�اء الف�ن�ي ق� وسع م� ه�ا ال�فه�م و ال��� 

ق��ة ع�ض� على الق�اء الف�ن�ي،  في س��ل ح�ا�ة الع�او�� اإلل���ون�ة على ش��ة اإلن��ن�. ففي

                                                           
، ال�اشــ� ال��لــف، �١ ،االق��ــاد�ةال��اح�ــة غ�ــ� ال��ــ�وعة وجــه حــ�ی� لهــا ال�ف�ل�ــة د. حل�ــي ال��ــار، هالــة ال��ــار،  ٧٦

، ال��لــة األكاد���ــة لل��ــ� ال��ا�ــة القان�ن�ــة ل�قــ�ق ال�ل��ــة الف���ــة ال�ق��ــة، د. ســالم مــ�ع� م�ــعل، ٤٤، ص٢٠٠٤ب�ــ�وت، 

 .١٠٥٩، صال��جع ال�اب�د.ج�زف ع�اقة، .، ١٢٤، ص١، ع�د٢٠١٧، ١٥لقان�ني، جامعة ال�ه���، الع�اق، ال��ل� ا

Y.Serra, Concurrence déloyale et parasitisme économique, note à propos de : Cass. com., 26 
janvier 1999 : D. 2000, jur. p. 87 – J. Passa, Propos dissidents sur la sanction du parasitisme 

économique, D. 2000, chr. p. 297  
  .١٤٤، ص ال��جع ال�اب�ش��� غ�ام،  ٧٧

78TGI, Marseille, 18 déc 1998, Rev. Lamy dr. de l’informatique, Bull d’actualité, n.11, fév 
1999, p.7 
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�ار�� ب��اف� ش�و� ال��اف�ة غ�� ال���وعة على ال�غ� م� اخ�الف األن��ة  اس���افق�� م���ة 

ال�ي ت�ارسها ال����ة ال�ول�ة لل��ل�� ال��ائي ( اإلن����ل) ع� األن��ة ال�ي ت�ارسها ال���ة ال��عى 

�ام ه�ا الع��ان اإلل���وني م� جان� ال���ة ال��عى عل�ها. ح�� اع���ت ال����ة أن " ت���ل واس��

عل�ها ی��� ال�ل� والل�� في أذهان ال��ه�ر في عالقاته� مع ه�ه ال����ة غ�� ال���م�ة، ه�ا 

  .�٧٩أن ه�اك عالقة ب�� ه�ه ال����ة و��� ال���ة ال��عى عل�ها" االن��اع�اإلضافة إلى أنه ی��ك 

ع�� ع�م اش��ا�ه ت�اف� ل���وعة ��اف�ة غ�� الل فه�مًا واسعاً ات�� مونالح� أن الق�اء الف�ن�ي 

ال�قارب ب�� إن ه�ا ال��اف�ة ال�ف�ل�ة. ل�� على أ� حال، ال��اثل وال��اب� �ق��ها م� مفه�م دع�� 

�����ان أح�امه�ا م� الق�اع� العامة لل���ول�ة  االث���ل�� له تأث��ًا م�اش�ًا ، �ال�ا أن  مفه�م ال�ع����

����ة، و����ا ألص�اب ال�ق�ق وس�لة قان�ن�ة ل�قاضاة الغ�� ال�ع���، إذا ل� �����ع�ا اث�ات ال�ق

  ش�و� دع�� ال�قل��.

و����� ��ه�د ����ة واس���ار�ة وغ�� م��ي  اق��اد�ة��ع�ى أخ�، إن أ� ع�ل ف��� ���ل ق��ة 

. �٨٠ ال��اف�ة ال�ف�ل�ة���ج� ح� خاص، ���� ح�ای�ه ���ج� دع�� ال��اف�ة غ�� ال���وعة أو دع� 

 للغ�� ���ل واضحفالفعل ال�ف�لي ���� في ق�ام ش�� �اس���ام ث��ة م�ه�د او اس���ار ف��� عائ� 

غ�اض ام ش�� ألك�ت ال��اك� الف�ن��ة ه�ا ال�ع�ى في تع��فها لل��أ ال�ف�لي �أنه " اس���أوق� 

ال�ع�فة �� عل�ي واس���ار مه�، و��ل� ت�ار�ة ع�ل الغ��، ال س��ا اذا �ان ه�ا الع�ل ن���ة ل�ه� و�

  ٨١" savoir faire الف��ة أو ح�� الع�ل

                                                           
79C.A. Paris, 15 déc.1993, JCP, 1994, ii, n.2229 
80A.Saint-martin, Créations immatérielles et responsabilité civile, Le recours à la 
responsabilité civile délictuelle de droit commun  pour la  protection  des créations 
immatérielles, op.cit., p.103 

81  CA Versailles, 5 décembre 1996 : Gaz. Pal., 1997, 1, Somm. p. 230 – Dans le même sens : 
CA Versailles, 16 janvier 1997 : D. 1997, p. 565 –Cass. com., 26 janvier 1999 : Pourvoi n°96-
22457 ; D. 2000, jur. p. 87, note Y. Serra  
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م� ال�عارض مع م��أ ح��ة ال��ارة، ح�� أنه ال  اً ��ل� ن�ع به�ا ال�ع�ار على إ�القهل�� ال��ل�� 

���� إضفاء ه�ه ال��ا�ة على أ� م��ج ف���، إن�ا ��� على الق�اء ال�أك� م� معای�� مع��ة ��ه�ة 

  .���٨٢لها وس�ع�ها ال���ة في ال��ق  �قع أو شه�ة ال��س�ة ال�يال�

مفاده، �أن الع�ل �ع��� �ف�ل�ًا إذا أد� إلى ل�ل� ذه� ات�اه في الفقه ن�� ت��ی� مع�ار مع�� 

ال��اك�  فعالً  وه�ا ما أك�ته ،االع��اءج الف��� ال�� وقع عل�ه نقاص ه�ا الفعل لل��ح ال���قع م� ال���إ

ت�ف�� ال��ا�ة لل�ه� اع���ت م���ة اس���اف �ار�� أن دع�� ال�ف�ل�ة ت���ج� �� حالف�ن��ة، 

، و�ال�الي، فإن أ� ع�ل ی�د� م�ادرات م�لفة وم�ف�فة �ال��ا�� االق��اد� لل��� ال�� �أخ�

�ال����ة إلى خف� ال��ح ال���قع م� االس���ار الف��� ل�اح�ه �ع��� ع�ًال �ف�ل�ًا ����ج� ال�ع��� 

  .٨٣لى ال�ع�� ال�ف�ل�ةاس��ادًا إع�ها 

الع�ل،  ه��ل�ةع�ال على س��ل ال��ال في ال��ل ال�ارجي للع�ل، الل�ن، و���� أن ت���� ه�ه األ

ب��  االل��اسخ��ص�اته ال�ق��ة، و�ل فعل م� شأنه أن ی�د� إلى خ�اع ال��ه�ر وخل� ع��ه ن�ع م� 

 ع� الفعل ال�ف�لي.  ال�اشئالع�ل األصلي والع�ل 

���ج� ال�ع�� ال�ف�ل�ة  �ال�الي فإن ح�ا�ة ال��قع اإلل���وني أو الع��ان اإلل���وني أص�ح م���اً و 

أو ال��اثة  االب��ار، ح�ى ل� ل� ����ع صاح�ه�ا إث�ات ع��� و دع�� ال��اف�ة غ�� ال���وعةأ

 .٨٤ف�ه�ا

أو ع��انًا إل���ون�ًا  م�قعاً تع�ض ال�� ���ح نف�ه في ه�ا ال��اق: ماذا ل� األه�  ل�� ی�قى ال��ال

ال��و� �ه أ��ًا ���ج� دع�� ال�قل�� ول� ت��اف� فو�ال�الي ال ���� ح�ای�ه إلى الع�ل ال�����،  ال ی�تقي

  ال�ي ���� على أساسها إقامة دع�� ال���ول�ة؟

  

                                                           
82 A.Saint-martin, op.cit., p.224 et s. 
83 CA Paris, 18 mai 1989 : D.1990, jur. p. 340, note L. Cadiet. 
84C.A. Paris,ch.2,15 avril 2016 ( www.legalis.net), en  même sens, Cass. com., 8 juin 2017, n° 
15-22.792. Lire en ligne: https://www.doctrine.fr/d/CASS/2017/JURITEXT000034905864 
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  ات�ةخ

  �ع� ال��ائج وهي:  ی���� ل�ا في خات�ة ه�ه ال�راسة

��ة �ال���ة إلى ال�����م�� وال���ات وال��س�ات ال��ار�ة على اح�ل� ال��اقع اإلل���ون�ة أه��ة �� )١

  ب�� ال��ه�ر في ج��ع أن�اء العال�.  واالن��ارال��اء، ح�� أص��� وس�لة هامة ل��ب ال��ائ� 

��ه�لة ����قة غ�� م��وعة، وما ال��اقع  اللهااس�غی��ح ت�اول ال���فات ع�� ش��ة اإلن��ن�  )٢

ه�ه ال���فات، وال�ي ل� ��ع لها ال���ع ن��صًا خاصة ل��ای�ها، ��ا  اإلل���ون�ة إال واح�ة م�

  فعل �ال���ة لل��نامج ال�عل�ماتي على س��ل ال��ال.

���� ح�ا�ة ال��اقع اإلل���ون�ة ع� ���� الق�اع� ال�اصة �قان�ن ال�ل��ة الف���ة،  ح�� ����  )٣

ا�ة الع��ان اإلل���وني إذا ت�اف� ف�ه ال��سل إلى األح�ام ال�اصة ب�قل�� العالمات ال��ار�ة ل��

ع��� ال��ة وال��اثة، ��ا و���� ت���� الق�اع� ال��علقة ��� ال��لف ل��ا�ة م���� ال��قع إذا 

  .االب��ار ت��� ال��لف م� إث�ات ع���

���� ل�اح� ح� ال��لف الل��ء إلى وس�لة أخ�� وهي دع�� ال��اف�ة غ�� ال���وعة أو دع��  )٤

ف�ل�ة ع�� ع�م ت�اف� ش�و� دع�� ال�قل��، ��ا أنه ���� إقامة تل� ال�ع�� ���ل م��از ال��اف�ة ال�

إال أنه ��� ال�أك�� في ه�ا ال��اق أن ش�و� دع�� ال���ول�ة ال ت��اف� دائ�ًا في مع ه�ه األخ��ة. 

  ه�ا ال��ع م� ال�عاو�، على ال�غ� م� وق�ع ض�ر على صاح� ال��قع ن���ة خ�أ الغ��.

  ال��ص�ات ال�ال�ة:  االس���اجاتنق��ح �ع� ه�ه ول�ل� 

وع�م اع��ار أ�  وضع معای�� وت�ص�فات واض�ة م� ق�ل الق�اء لل��أ ال���ج لل���ول�ة ال��ن�ة )١

��ع�ى أخ�، ت��ی� ه�ا ال��أ فق� في ال�ل� ، ن�خ م� أ� ن�ع �ان خ�أ ����ج� عل�ه ال���ول�ة

في ل�ق��� ال���ول�ة ن�خ �ع� ال�ف�ات م� م�قع والل�� ال�� ����ه في ذه� ال��ه�ر، فال ��

مع�� على س��ل ال��ال، ح�ى ل� أد� ذل� األم� إلى خ�ارة ل�ع� ال��ائ� في ال���وع ال�ع��� 

 عل�ه. 

إلدراج ال�سائ� ال��ع�دة ض��  ٧٥/١٩٩٩ال ب� م� ت�خل ال���ع الل��اني ل�ع�یل القان�ن رق�  )٢

���ح م���� ال��قع اإلل���وني، ���رة م� ص�ر ه�ه الف�ات ال����ة ���ج� ه�ا القان�ن، ل
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األع�ال، م� ال���فات ال�ي ت���ع �ال��ا�ة دون حاجة م� الق�اء ل��ل م�ه�د م� أجل إث�ات 

 .االب��ارع��� 

 مع ال��ائ� ال�ي ی���ع بها. ت�الءموضع ن��ص خاصة ل��ا�ة الع��ان اإلل���وني  )٣
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