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ادلسؤونيت ادلذَيت انُبشئت عٍ األضرار ببدلصُفبث
اإلعالييت االنكرتوَيت -)*(-

و .سبرة امحذ محذ

يذرس انمبَىٌ ادلذَي

جبيعت ادلىصم /كهيت احلمىق

د .حمًذ صذيك حمًذ عبذاهلل
أسخبر انمبَىٌ ادلذَي ادلسبعذ

جبيعت ادلىصم /كهيت احلمىق

ادلسخخهص
ٜػًط ايبشح ايط ٤ٛعً ٢محا ١ٜسكٛم املًه ١ٝايفهط ١ٜيًُصٓفات اإلعالَ١ٝ
االيهرت ١ْٝٚيًُؤغػات اإلعالَ ١ٝيف ساي ١اغا٤ت ايػري هلا باغتػالهلا أ ٚايتصطف غري
ايكاْ ْٞٛهلص ٙاسبكٛم َٚػأيت٘ عٔ االضطاض اييت تًشل بٗا.
فايتطٛضات ايتهٓٛيٛد ١ٝاسبسٜج ١يف صباٍ االعالّ االيهرتَٚ ْٞٚع نٌ دٛاْبٗا
اإلػباب ١ٝيف غطعْ ١ؿط االخباض ٚاسبٛازخ ٚاملعًَٛات ٚمتهني ازبُٗٛض َٔ اسبص ٍٛعًٗٝا
بػٗٛيٜٚ ١ػط ٚبططٜك ١أنجط تفاعً ١ٝإال أْٗا دا٤ت َٚعٗا ايعسٜس َٔ االْتٗانات يكٛاْني
املًه ١ٝايفهط ١ٜيًُصٓفات اإلعالَ ١ٝااليهرت ١ْٝٚعٔ ططٜل ْػدٗا أ ٚطبعٗا أ ٚإعازْ ٠ؿطٖا
بسَٛ ٕٚافك ١املؤغػ ١اإلعالَ ١ٝصاسبٖ ١ص ٙاملصٓفات أ ٚتؿ ٜ٘ٛأ ٚتعسًٜٗا بػ ١ٝاإلغا٠٤
إىل مسعتٗا.
ايهًُات املفتاس :١ٝاملػؤٚي ١ٝاملسْ ،١ٝاالعالّ االيهرت ،ْٞٚاملؤغػات االعالَ.١ٝ
Abstract
This research sheds light on the assumption of the civil
liability fulfilment as a consequence of the damages, which
result from the electronic media materials of the media
institutions and how to provide the legal protection to the
intellectual properties rights of these media material owned
by the media institutions if these materials were illegally
exploited or used and the accountability concerning the
damages caused.

(*) أستمم البحث في  *** 0202/4/94قبل لمشذخ في .0202/99/91
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Modern technology development in the electronic
media domain, including all its positive aspects like the fast
publishing of news, accidents and information led to making
them easily accessible by the audience interactively.
Though, these technological develoments drift with them
many violations to the intellectual property laws in terms of
the electronic media materials and these violations are
represented by copying, printing and republishing them
without the consent of the relevant media institution which
owns the material or by distorting and modifying them in an
attempt to defame them.
Key words: Civil responsibility, Electronic Media, Media
institutions.
ادلمذيـت
.١ٝ َٔ خالٍ ايٓكاط االت١ٍَ املكسٚتِ تٓاٝغ
ٌ به١َٝ اإلعال١ يٓؿط املعطف١ًٝغٚ  تعس املؤغػات:٘تُٖٝأٚ ع ايبشحٛضٛف مبٜ ايتعط:ًالٚأ
.١ٜ االقتصازٚ أ١ٝ االدتُاعٚ أ١ٝاغٝ ايػٚ أ١ٜٝٓ ايسٚ أ١ٜٛ ايرتبٚ أ١ٝ ايجكاف٤اٛاْبٗا غٛد
١ْٝٚتِ بايططم االيهرتٜ ٟ املؤغػات ايصٙض هلصٛعت ر َعٗط َتطٜ ْٞٚاالعالّ االيهرتٚ
اتٝٓ بتك١ٜسًٝات ايتكٚ تػتبسٍ األز١ْٝٚ عٓاصط ايهرت٢ً عْٙؿطٚ ٜ٘ٓٛعتُس يف تهٜٚ
، اْتؿاضٖا١غطعٚ ٗاٍٝ ايٛصٛ اي١يٛٗ غٞبايتايٚ ،ْٞٚ االعالّ االيهرت١ ع ر ؾبه١ْٝٚايهرت
ٌ يتشذع هلا أَانٔ زاخ١ٝضقٛضت٘ ايٛ بصٟسًٝ اْٗا ْكًت االعالّ ايتك٢ضٖا ستٛتتعسز صٚ
.١َٝل املؤغػات اإلعالٜ عٔ طط٠صفشات االْرتْت املتعسز
١َٝ يًُصٓفات اإلعال١ْٝ املس١ْْٝٛ ايكا١ٜ ايبشح يف ابطاظ اسبُا١ُٖٝتهُٔ أٚ
 املصٓفات إش اصبحٙ ٖص٢ً ع١ٜ ايفهط١ٝم املًهٛ ملا تتُتع ب٘ َٔ سك١َٝيًُؤغػات اإلعال
ْػبتٗا يػريٚ ١ٓٝ َع١َٝ ملؤغػات إعال١نًٛات ممْٚسٚ اضاتٛسٚ َٔ ايػٌٗ أخص َكاالت
٢ بٌ ست.ص َٓٗإٝ تطخٚ بس١ْٝٚاقع االيهرتٛ أسس امل٢ً ْؿطٖا ع٠إعازٚ أصشابٗا
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باإلَهإ ايعبح باحملت ٣ٛااليهرت ْٞٚاملًُٛى يًُؤغػ ١اإلعالَ ١ٝبٗسف االضطاض بٗا
ٚاإلغا ٠٤يػُعتٗاٖٚ .صا بايتأنٝس غٝؤز ٟإىل عطقً ١االبساع ايفهط ٟيًُؤغػات اإلعالَ.١ٝ
ثاْٝاًَ :ؿهً ١ايبشح :تتذًَ ٢ؿهً ١ايبشح يف َس ٣اَهاْ ١ٝايٓصٛص ايكاْ ١ْٝٛيف ايتؿطٜع
ايعطاق ٞعً ٢محا ١ٜسكٛم املًه ١ٝايفهط ١ٜيًُصٓفات اإلعالَ ١ٝااليهرت ١ْٝٚيتشسٜس َٛاضع
ايٓكص ا ٚايجػطات ايكاْٚ ١ْٝٛاقرتاح َعازبتٗا ٚاػباز قٛاعس قاْ ١ْٝٛتتالَ ّ٤ع ايٛضع
االيهرتَٚ ، ْٞٚا ٖ ٛايتهٝٝف ايكاْ ْٞٛملػؤٚي َٔ ١ٝاضط باملصٓفات االعالَٖٞ ٌٖ ١ٝ
َػؤٚي ١ٝتكصري ١ٜاّ عكس ١ٜ؟  ٌٖٚتتٛافل املصٓفات االيهرتَ ١ْٝٚع املصٓفات ايتكًٝس١ٜ
َٔ سٝح ْؿأتٗا ٚطبٝعتٗا االيهرت ١ْٝٚاييت تتِ ع ر ؾبه ١املعًَٛات ايعامل ١ٝاييت ربرتم
سسٚز ايس.ٍٚ
ثايجاًَٗٓ :ذ ١ٝايبشحٜ :عتُس ايبشح أغًٛب املٓٗر ايعًُ ٞيؿطح املصٓفات اإلعالَ١ٝ
االيهرتٚ ١ْٝٚذبً ٌٝايٓصٛص ايكاْ ١ْٝٛاشباصٚ ١بايطدٛع يًكٛاعس ايعاََٚ ١كاضْتٗا ببعض
ايتؿطٜعات ،نايكاْ ٕٛاالَاضاتٚ ٞاملصطٚ ٟاألضزْ ٞبػٚ ١ٝضع اطاض قاْ ْٞٛسبُا١ٜ
املصٓفات اإلعالَ ١ٝااليهرت ١ْٝٚيًُؤغػات اإلعالَ.١ٝ
ضابعاًٖٝ :هً ١ٝايبشح :تطُٓت زضاغ ١ايبشح َبشجني ٚناآلت:ٞ
املبشح األَ :ٍٚفٗ ّٛاملصٓفات اإلعالَ ١ٝااليهرت ١ْٝٚيًُؤغػات اإلعالَ١ٝ
 املطًب األ :ٍٚايتعطٜف باملؤغػات اإلعالَ ١ٝااليهرت.١ْٝٚ
 املطًب ايجاْ :ٞايتعطٜف باملصٓفات يًُؤغػات اإلعالَ.١ٝ
 املطًب ايجايح :ايؿطٚط ايكاْ ١ْٝٛيًُصٓفات اإلعالَ ١ٝااليهرت ١ْٝٚيًُؤغػات
اإلعالَ.١ٝ
 املطًب ايطابع :ايطبٝع ١ايكاْ ١ْٝٛيًُػؤٚي ١ٝايٓاؾ ١٦عٔ االضطاض باملصٓفات اإلعالَ١ٝ
االيهرت.١ْٝٚ
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املبشح ايجاْ :ٞأضنإ املػؤٚي ١ٝايتكصري ١ٜاملرتتب ١عً ٢االضطاض باملصٓفات اإلعالَ١ٝ
االيهرتٚ ١ْٝٚسهُٗا.
 املطًب األ :ٍٚاشبطأ ايٓاؾ ٧عٓ٘ االضطاض باملصٓفات اإلعالَ ١ٝااليهرت.١ْٝٚ
 املطًب ايجاْ :ٞايططض باملصٓفات اإلعالَ ١ٝااليهرت.١ْٝٚ
 املطًب ايجايح :ايعالق ١ايػبب ١ٝبني اشبطأ ٚايططض باملصٓفات اإلعالَ ١ٝااليهرت.١ْٝٚ
 املطًب ايطابع :سهِ املػؤٚي ١ٝايتكصري ١ٜاملرتتب ١عً ٢االضطاض باملصٓفات اإلعالَ١ٝ
االيهرت.١ْٝٚ
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ادلبحث األول

يفهىو ادلصُفبث اإلعالييت االنكرتوَيت نهًؤسسبث اإلعالييت
ٜكتط ٞايبشح يف املصٓفات اإلعالَ ١ٝيًُؤغػات االيهرت ١ْٝٚايتعطف عًَ ٢اٖ١ٝ
املؤغػات اإلعالَ ١ٝااليهرت ١ْٝٚثِ ْبني املكصٛز باملصٓفات يًُؤغػات اإلعالَ ١ٝثِ بعس
شيو ْٛضح ايؿطٚط ايكاْ ١ْٝٛيًُصٓفات اإلعالَ ١ٝااليهرت ١ْٝٚيًُؤغػات اإلعالَٚ ١ٝططم
ْؿطٖا ع ر ايٓت ٚاخرياً ْبني ايطبٝع ١ايكاْ ١ْٝٛيًُػؤٚي ١ٝايٓاؾ ١٦عٔ االضطاض باملصٓفات
اإلعالَ ١ٝااليهرتٖٚ ،١ْٝٚصا َا غٓبشج٘ يف املطايب االت:١ٝ
ادلطهب األول

انخعريف ببدلؤسسبث اإلعالييت االنكرتوَيت
قبٌ اشبٛض يف تعطٜف املؤغػات اإلعالَ ١ٝااليهرت ١ْٝٚػبب إٔ ْبني بإٔ ٖصٙ
املؤغػات ٖ ٞاييت تك ّٛبسٚض أغاغ ٖٛٚ ٞإصساض االعالّ االيهرتٖٚ ْٞٚصا ٜكتط ٞايتعطف
عًٖ ٢صا ايٓٛع َٔ االعالّ ايص ٟدا ٤نأثط يًتطٛضات ايتهٓٛيٛد ١ٝاسبسٜج .١فاإلعالّ
االيهرت ٖٛ ْٞٚايبح ٚايٓؿط االيهرت ْٞٚيًُعًَٛات بهاف ١دٛاْبٗا ايعًُٚ ١ٝايجكاف١ٝ
ٚاالدتُاعٚ ١ٝاالقتصاز ١ٜبكصس َعطيف ،يصا عطف٘ ايبعض( )1بإٔ (االعالّ االيهرتٖٛ ْٞٚ
االعالّ ايصٜ ٟعتُس يف تهْٚ ٜ٘ٓٛؿط ٙعً ٢عٓاصط ايهرت ١ْٝٚتػتبسٍ األزٚات ايتكًٝس١ٜ
بتكاْات ايهرت ١ْٝٚاتصاي ١ٝسسٜج ١ناألْرتْت ٚاشبًٚ ٟٛاالقطاص املسصبٚ ،١تػتبسٍ
طبطداتٗا ايٛضق ١ٝأ ٚايبصط ١ٜأ ٚايػُع ١ٝايتُاثً ١ٝبأخط ٣ضقُ ،)١ٝنُا عُطف االعالّ
االيهرت ْٞٚبأْ٘ (ناف ١املعًَٛات شات ايطابع اإلعالَ ٞبأمناط٘ املدتًف ١اييت ٜتِ ايتعبري

( )9د .نهاف حازم خالج و أ .خميل إبخاليم دمحم  .الرحافة االلكتخونية وماىيتيا والسدؤولية
التقريخية الشاشئة عن نذاشيا .بحث مشذهر في مجمة الذخيعة والقانهن ،جامعة
االمارات ،العجد الدادس واالربعهن ،ابخيل  ،0299ص ،002ىامر (.)99
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عٓٗا يف ؾهٌ ْصٛص أ ٚضَٛظ أ ٚأصٛات أ ٚبطاَر اسباغب االي ٞأ ٚغريٖا باغتدساّ أسس

ٚغا ٌ٥تكٓ ١ٝاملعًَٛات اسبسٜج.)1()١

ٚبايتاي ٞفإٔ املؤغػات االيهرت ٖٞ ١ْٝٚاملؤغػات اييت تصسض االعالّ االيهرتْٞٚ
بٛغا ٌ٥تكٓ ١ٝايهرت ١ْٝٚسسٜج ١ع ر ؾبه ١املعًَٛات ايعاملٖٚ ١ٝصا َا ٜؤز ٟإىل ٚصٛي٘ إىل
ناف ١اعبا ٤األضضٖٚ .صا ٜكتط ٞاسبُا ١ٜايكاْ ١ْٝٛيإلعالّ االيهرتَٚ ْٞٚا ٜرتتب عًَٔ ٘ٝ
َػؤٚيَ ١ٝسْ ١ٝيف ساي ١االضطاض ايٓامج ١عٓ٘ ْتٝذ ١االغتدساّ غري ايكاْ ْٞٛيًُصٓفات
االيهرت ١ْٝٚيف املؤغػات اإلعالَ ١ٝبػبب تكسميٗا َٛاز إعالََ ١ٝتٓٛع ١تططسٗا يف غٛم
املٓافػ ١اإلعالَ ١ٝايتذاض. ١ٜمما ٜتٝح ايفطص ١اَاّ ايػري باسبام ضطض بٗص ٙاملصٓفات َٔ
خالٍ اغتٓػار املصٓف ا ٚتعس ًٜ٘ا ٚذبطٜف٘ بكصس االضطاض باملؤغػ ١صاسب ١املصٓف.
غبًص إىل ايك ٍٛبإٔ املؤغػات اإلعالَ ١ٝااليهرت ٖٞ ١ْٝٚاملؤغػات اييت تصسض أٚ
تك ّٛبإْتاز االعالّ االيهرت ْٞٚيًذُٗٛض بٛغ ١ًٝايهرتٖٚ ١ْٝٚصا االعالّ ٜتدص أسس ايصٛض
اآلت:١ٝ
 .1ايصشاف ١االيهرت ٖٞٚ :١ْٝٚنٝاْ ٞاخباض ٟضقَُ ٞطتبط بتٛاتط االسساخ ٜك ّٛبإْتاز
ْٚؿط االخباض ٚاملكاالت ٚايتصاَ ِٝايفٓ ١ٝااليهرتٚ ١ْٝٚايٛثا٥ل ايػُع ١ٝأ ٚايبصط ١ٜأٚ
ايٓص ١ٝشات ايعالق ١باسبسخ َعتُساً عً ٢ايتشسٜح ايسا ِ٥يًُعًَٛات املٓؿٛضٜٓٚ ،٠ؿط

ع ر االْرتْت ٚٚغا ً٘٥ناف.)2(١

 .2ايتًفعٚ ٕٜٛاالشاعات االيهرتٚ .١ْٝٚتؿٌُ خسَات بح ايكٓٛات ايتًفعٚ ١ْٜٝٛاالشاع ١ٝعً٢
املٛاقع اشباص ١باملٛؤغػات اإلعالَ ١ٝااليهرت.)3(١ْٝٚ

(1) Severine DUOLLIER, Droit auteur et protection des ceures dans
I'univers numerique. Larcier, Creation informatique, Bruxelles,
2005, P.99.
( )0السادة ( )9/0من مذخوع تعجيل قانهن السصبهعات الدهري رقم ( )12لدشة 0229
مشذهر عمى:
http://www.dctcrs.org
( )2أ .أميخة عبج الفتاح دمحم عبج الفتاح ،تكشهلهجيا االترال واالعالم االلكتخوني ،ورقة عسل
مقجمة لسمتقى االعالم االلكتخوني ،جسيهرية مرخ العخبية ،القاىخة ،0222 ،ص.92
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 .3اإلعالْات االيهرت ١ْٝٚعًَٛ ٢قع املؤغػات اإلعالَ ١ٝااليهرتٚ ١ْٝٚاييت أصبشت َصسض
زخٌ نبري هلصا املؤغػات.
 .4اشبسَات اييت تكسَٗا املؤغػات اإلعالَ ١ٝعٔ ططٜل اهلٛاتف ايٓكايٚ ،١اييت تؿٌُ
ايبح اسب ٞاملباؾط ٚخسَات االخباض ايعادًٚ ١اضغاٍ ايطغا ٌ٥اإلعالَ ١ٝايكصري ٠ع ر
خسَات ايـ ٚ .)1(SMSبايتاي ٞميهٔ إٔ ْعطف االعالّ االيهرت :ْٞٚبأْ٘ أَ ٟعً ١َٛأٚ
خسَ ١ايهرتَ ١ْٝٚكسَ َٔ ١قبٌ ايصشاف ١أ ٚايتًفع ٕٜٛأ ٚاإلشاعات أ ٚاإلعالْات اييت
تكسَٗا املؤغػات اإلعالَ ١ٝعٔ ططٜل ؾبه ١املعًَٛات ايعامل.١ٝ
ادلطهب انثبَي

انخعريف ببدلصُفبث نهًؤسسبث اإلعالييت
ظٗطت أمناط دسٜس َٔ ٠املصٓفات ايفهط ١ٜبػبب ظٗٛض ؾبه ١املعًَٛات ١ٝأطًل
عًٗٝا املصٓفات االيهرتٚ .١ْٝٚعً ٢ايطغِ َٔ إٔ قٛاْني محا ١ٜاملؤيف ٚاسبكٛم اجملاٚض٠
أنست عً ٢محا ١ٜاملصٓفات ايفهط ١ٜإال أْٗا مل تطع تعطٜفاً ضبسزاً يًُصٓفات االيهرت.١ْٝٚ
ٚيصا غٛف ْتططم إىل ادبا ٙايفك٘ يف تعطٜف٘ يًُصٓف سػب ايتعطٜف ايتكًٝس ٟي٘ بأْ٘
"نٌ ْتاز شٖين ،أٜاً نإ َعٗط ايتعبري عٓ٘ نتاب ١أ ٚصٛتاً أ ٚضمساً أ ٚتصٛضٜاً أ ٚسطن،١
ٚأٜاً نإ َٛضٛع٘ أزبٝاً أ ٚفٓٝاً أ ٚعًَٛاً"(ٚ .)2عطف نصيو بأْ٘ "نٌ ضبٌ َبتهط أزب ٞأٚ
عًُ ٞأ ٚفين أٜاً نإ ْٛع٘ أ ٚططٜك ١ايتعبري عٓ٘ أ ٚأُٖٝت٘ أ ٚايػطض َٔ تصٓٝف٘"(.)3

( )9مخوة عرام صالح ،االعالم االلكتخوني األسذ وآفاق السدتقبل ،دار االعسار العمسي
لمشذخ والتهزيع ،عسان ،0291 ،ص.901
( )0إسساعيل غانم ،محاضخات في الشظخية العامة لمحق ،ط ،2مكتبة عبجهللا ولبة،9411 ،
ص 15ود .دمحم كسال عبجالعديد ،الهجيد في نظخية الحق ،مكتبة ولبة ،بال سشة شبع،
ص.54

( )2د .عبجالخشيج مأمهن و د .دمحم سامي عبجالرادق ،حقهق السؤلف والحقهق السجاورة (في
ضهء قانهن حساية حقهق السمكية الفكخية الججيج رقم  30لدشة  ،)0220دار الشيزة

العخبية ،0225 ،ص.999
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ٚنصيو ٜعطف بأْ٘ " نٌ ْتاز شٖين ٜتطُٔ ابتهاضاً ٜعٗط يًٛدٛز َُٗا ناْت ططٜك ١ايتعبري

عٓ٘ أ ٚايػطض َٓ٘ أ ٚي ْ٘ٛأْٛ ٚع٘ "(.)1

ٚي ٛزقكٓا يف ايتعاضٜف ايػابك ١ظبس إٔ ايتعطٜف األخري ٖ ٛاالزم ألْ٘ ٜتٓا ٍٚتعطٜف
املصٓف َٔ سٝح ؾطٚط٘ اييت ٜتطًبٗا ايكاْ ٖٛٚ .ٕٛإٔ املصٓف ْتاز شٖين َبتهط
ٚبايتاي ٞال ميهٔ إٔ ٜصسض إال عٔ ؾدص طبٝع ٖٛٚ ٞاملؤيف ،نُا ػبب إٔ ٜع ر املؤيف
عٔ ٖصا ايٓتاز ايصٖين بهاف ١ايططم أ ٟإٔ ٜعٗط إىل ايٛدٛز بؿهٌ ضبػٛؽ ٜسضن٘ االخطٜٔ
غٛا ٤نإ ٖصا ايٓتاز ايصٖين يف صباٍ االزب أ ٚايعًِ أ ٚايفٔ .يه ٞؼبع ٢باسبُا١ٜ
ايكاْٖٚ ،١ْٝٛصا َا أنس ٙقاْ ٕٛسل املؤيف ٚاسبكٛم اجملاٚض ٠االَاضات ٞعٓسَا عطف
املصٓف بأْ٘ "نٌ تأيٝف َبتهط يف صباٍ االزب أ ٚايفٓ ٕٛأ ٚايعً ّٛأٜاً نإ ْٛع٘ أٚ
ططٜك ١ايتعبري عٓ٘ أ ٚأُٖٝت٘ أ ٚايػطض َٓ٘"( .)2نُا عطفت املاز َٔ )138( ٠قاْ ٕٛمحا١ٜ
املًه ١ٝايفهط ١ٜاملصط ٟاملصٓف بأْ٘ "نٌ عٌُ َبتهط أزب ٞأ ٚفين أ ٚعًُ ٞأٜاً نإ
ْٛع٘ أ ٚططٜك ١ايتعبري عٓ٘ أ ٚأُٖٝت٘ أ ٚايػطض َٔ تصٓٝف٘"(ٚ.)3بٗصا ٜه ٕٛيًُؤغػات
سل املؤيف عًَ ٢صٓفاتٗا ازبُاع.١ٝ
ٜٚجٛض ايػؤاٍ ٖٓا ٌٖ عطف ايتؿطٜع ايعطاقَ ٞجٌ ٖصا ايٓٛع َٔ املصٓفات
االيهرت ١ْٝٚ؟
ْط ٣إ املؿطع ايعطاق ٞعطف َجٌ ٖصا ايٓٛع َٔ املصٓفات عٓسَا اؾاضت املاز٠
ايجاْ َٔ ١ٝقاْ ٕٛمحا ١ٜسل املؤيف ايعطاق ٞضقِ  3يػٓ 1971 ١عًَ ٢ا " ًٜٞتؿٌُ ٖصٙ
اسبُا ١ٜاملصٓفات املع ر عٓٗا بططٜل ايهتاب ١أ ٚايصٛت أ ٚايطغِ أ ٚايتصٜٛط أ ٚاسبطن١
ٚبؿهٌ خاص َا  -2( -:ًٜٞبطاَر ايهُبٛٝتط ،غٛا ٤بطَع املصسض أ ٚاالي ،١اييت ػبب
محاٜتٗا نُصٓفات أزب -6 ،١ٝاملصٓفات اييت تؤز ٣حبطنات أ ٚخطٛات فَٓٚ ١ٝعس٠
( )9د .سييل حدين الفتالوي ،حقهق السؤلف السعشهية في القانهن العخاقي ،دار الحخية
لمصباعة ،بغجاد ،9423 ،ص913

( )0السادة األولى من القانهن االماراتي االتحادي رقم ( )2لدشة  0220في شأن حقهق
السؤلف والحقهق السجاورة.

( )2السادة (/ 923ف )9من القانهن السرخي رقم  30لدشة .0220
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أغاغاً يإلخطاز -8 ،املصٓفات ايفٛتٛغطافٚ ١ٝايػُٓٝا -9 ،١ٝ٥املصٓفات املعس ٠يإلشاع١
ٚايتًفع -12 ،ٕٜٛايتػذٝالت ايصٛت -13 ،١ٝايبٝاْات اجملُعٜٚ ،")١رتتب عًَ ٢ا تكسّ
بأْ٘ َتَ ٢ا ظٗط املصٓف املبتهط يف ؾهٌ َازٚ ٟأزضن٘ ايػري حبٛاغ٘ فٜٗ ٛتُتع
باسبُا ١ٜايكاَُْٗٚ ١ْٝٛا ناْت ْٛعٖ ١ٝص ٙاملصٓفات غٛا ٤ناْت أزب( ١ٝنايهتب ايؿعط١ٜ
أ ٚايطٚا ١ٝ٥أ ٚبطاَر ايهُبٛٝتط أ ٚقٛاعس ايبٝاْات ...اخل) ،أَ ٚصٓفات فٓ( ١ٝنايطغ ّٛأٚ
أعُاٍ ايٓشت أ ٚايتصٜٛط أ ٚاالسبإ املٛغٝك ١ٝأ ٚاألفالّ ايػُٓٝا ١ٝ٥أ ٚاي راَر االشاع١ٝ
...اخل) ،أَ ٚصٓفات عًُ( ١ٝنايطغاٚ ٌ٥األحباخ االنازميٚ ١ٝايتصُُٝات اهلٓسغ١ٝ
...اخل)(.)1
ٚبٗصا فإ املصٓفات بهاف ١أْٛاعٗا ٚاؾهاهلا تعت ر َٔ اِٖ َصازض ْؿط املعًَٛات
املفٝس ٠اييت ٜػتفٝس َٓٗا االْػإ بهاف ١صباالت اسبٝاٚ ،٠بايتاي ٞفإ املصٓف بؿهً٘
ايتكًٝس ٟايٛضق ٞال ؽبتًف عٔ املصٓف االيهرت ْٞٚاال بايٛغ ١ًٝاييت ٜصًٗا بٗا .فاشا َا
ع ر عٔ املصٓف ايٛضق ٞبا ٟططٜك ١ايهرت ١ْٝٚسسٜجٜ ١هَ ٕٛصٓف ايهرتٜٚ ْٞٚكتطٞ
محاٜت٘ َٔ ايٛدٗ ١ايكاْ ١ْٝٛنشُا ١ٜاملصٓف ايٛضق.ٞ
َٔ خالٍ َا تكسّ ميهٔ إ ْػتٓتر بإ َصٓفات االعالّ االيهرت ْٞٚال ربطز عٔ
اسس ٣ايصٛضتني عٓس ْؿطٖا ايهرتْٝٚاً  ٖٞٚناالت:)2(ٞ
أٚالً :ايٓؿط االيهرت ْٞٚاملٛاظ :ٟأ ٟإ املصٓف اإلعالَٜ ٞه ٕٛقس غبل ْؿطٚ ٙضقً ٝا
بٛغا ٌ٥ايٓؿط ايتكًٝس ١ٜثِ تك ّٛاملؤغػ ١اإلعالَ ١ٝبإعازْ ٠ؿط ٙبططٜك ١ايهرت ١ْٝٚعٔ
ططٜل االْرتْت.

( )9د .عبجالخشيج مأمهن و د .دمحم سامي عبجالرادق ،مرجر سابق ،ص990

( )0د .إبخاليم الجسهقي أبه الميل ،الشذخ االلكتخوني وحقهق السمكية الفكخية ،بحث مقجم الى

مؤتسخ السعامالت االلكتخونية ،كمية القانهن ،جامعة االمارات العخبية الستحجة ،مايه،
 ،0224ص 915ود .رضا عبجالهاحج امين ،اإلمكانيات التقشية في مهاقع الرحف
االلكتخونية ،ورقة عسل مقجمة إلى مؤتسخ االعالم العخبي واالنتخنت ،مرخ،0221 ،

ص.15
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ثاْٝاً :ايٓؿط االيهرت ْٞٚاشبايص :سٝح تك ّٛاملؤغػ ١اإلعالَ ١ٝبٓؿط املصٓف االيهرتْٞٚ
بٛغ ١ًٝايهرتَ ١ْٝٚباؾط ً٠ز ٕٚإٔ ٜػبل ْؿط ٙبططٜكٚ ١ضق ١ٝفَٗ ٛصٓف ايهرتْٞٚ
خايص.
يصا غبًص اىل ايك ٍٛبإ املصٓفات االيهرت ١ْٝٚال ربتًف عٔ املصٓفات ايتكًٝس ١ٜإال
بايٛغ ١ًٝاييت تٓؿط َٔ خالهلا .فْٗ ٞتاز فهط ٟيف أ ٟصباٍ َٔ صباالت اسبٝا ٠املدتًف.١
ٚبايتاي ٞدسٜط ٠باسبُا ١ٜعٔ ططٜل محا ١ٜاملًه ١ٝايفهط ١ٜيًُؤيف أ ٚاسبكٛم اجملاٚض ٠ي٘
ٖٚصا غٝؿذع االبتهاض ايتهٓٛيٛدْٚ ٞكً٘ إىل ناف ١دٛاْب اسبٝا ٠االدتُاعٚ ١ٝاالقتصاز١ٜ
ٚايجكافٚ ١ٝايرتف ١ٝٗٝع ر َٛاقع االْرتْت ٚؼبكل ايفا٥س ٠يًذُٝع.
ادلطهب انثبنث

انشروط انمبَىَيت نهًصُفبث اإلعالييت االنكرتوَيت
نهًؤسسبث اإلعالييت وطرق َشرهب عرب انُج

بعس إ عطفٓا املصٓفات االيهرتٚ ١ْٝٚبٓٝا اْٗا ْتاز شٖين َبتهط يف أ ٟصباٍ َٔ
صباالت اسبٝا ٠األزب ١ٝأ ٚايعًُ ١ٝأ ٚايفٓٚ ١ٝاييت ػبب إ ٜع ر عٓ٘ با ٟصٛض ٠ضبػٛغ١
نايهتاب ١أ ٚايطغِ أ ٚايتصٜٛط أ ٚايصٛت أ ٚاسبطنٚ ١اييت تطز عًٗٝا سكٛم املؤيف
ٚاسبكٛم اجملاٚض ٠اييت تكتط ٞاسبُا ١ٜايكاْٚ ١ْٝٛيه ٞتتٛفط ٖص ٙاسبُاٜ ١ٜتبني مما بٓٝاٙ
اْ٘ ٜؿرتط يف ٖص ٙاملصٓفات ايؿططني اآلتٝني ُٖٚا بايتفص ٌٝناالت:ٞ
ايؿطط األ :ٍٚإٔ ٜه ٕٛاملصٓف اإلعالَ ٞااليهرتَ ْٞٚبتهطاًٜ :ؿرتط سبُا ١ٜاملصٓفات
اإلعالَ ١ٝإ تهَ ٕٛبتهط ٠أ ٟتتصف بايطابع اإلبساع ٞفُا املكصٛز باالبتهاض؟ ْط ٣إ
املؿطع ايعطاق ٞمل ٜٛضز تعطٜف االبتهاض مما أز ٣اىل ظٗٛض ادباٖات فكٗ ١ٝيتشسٜس َعٓ٢
االبتهاض ،فصٖب ايفك٘ ايعطاق ٞاىل تعطٜف االبتهاض باْ٘ "بطٚظ اجملٗٛز ايؿدص ٞيصاسب
ايفهط ٠بصطف ايٓعط عٔ قُٝتٗا األزبٚ ١ٝاُٖٝتٗا املاز ،١ٜغٛا ٤نإ اإلْتاز َٔ خًل
املؤيف أ ٚقاّ عً ٢عٓاصط طبتًف ١مجعٗا ٚضتبٗا بؿهٌ خاص أ ٟإ ؾدص ١ٝاملؤيف
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ػبب إ ت رظ يف اْتاز َصٓف٘"( ،)1بُٓٝا ٜط ٣ايفك٘ ايفطْػ ٞبإ االبتهاض ٖ" ٛايبصُ١

ايؿدص ١ٝاييت ٜطعٗا املؤيف عًَ ٢صٓف٘"( .)2أّ ايفك٘ املصط ٟفري ٣بإ املكصٛز
باالبتهاض ٖ" ٛإٔ ٜتُٝع املصٓف بطابع أص ٌٝإَا يف االْؿا ٤أ ٚيف ايتعبري"(.)3
بُٓٝا ٜؿرتط قاْ ٕٛسل املؤيف ٚاسبكٛم اجملاٚض ٠االَاضات ٞيف املصٓف إٔ ٜهٕٛ

َبتهطاً ،أ ٟإ ٜتُتع املصٓف بطابع ابساعٜ ٞػبؼ عً ٘ٝاالصايٚ ١ايتُٝع( .)4بُٓٝا عطفت
املاز َٔ )138( ٠قاْ ٕٛمحا ١ٜسكٛم املًه ١ٝايفهط ١ٜاملصط ٟاالبتهاض باْ٘ "ايطابع
اإلبساع ٞايصٜ ٟػبؼ االصاي ١عً ٢املصٓف"( ٖٛٚ .)5بٗصا َتفل َع َا شٖب اي ٘ٝاملؿطع
االَاضاتٚ ٞيصيو نإ َٔ األفطٌ عً ٢املؿطع ايعطاق ٞسص ٚايتؿطٜعات اسبسٜجٚ ١إ ٜٛضز

تعطٜف يالبتهاض.
يصيو ْط ٣بإ االبتهاض يف املصٓف اإلعالَ ٞااليهرتٜ ْٞٚكصس ب٘ ٚدٛز دٗس ابساعٞ
ٜعهؼ ؾدص ١ٝاملؤغػ ١اإلعالَٚ ١ٝادباٖاتٗا .بس ٕٚاسباد ١اىل إ ٜه ٕٛاملصٓف دسٜسًا
بأنًُ٘ .بٌ ٜهف ٞإ ٜتُتع بايتُٝع ٚايتفطز ايٓابع َٔ تٛدٗات املؤغػ ١اإلعالَ .١ٝفاي راَر
ايرتفٚ ١ٝٗٝاملكاالت ايصشفٚ ١ٝايتشكٝكات اإلخباضٚ ١ٜايًكا٤ات اسبٛاض ١ٜاييت تٓؿطٖا
املؤغػات اإلعالَ ١ٝع ر َٛاقعٗا االيهرتَ ٖٞ ١ْٝٚصٓفات ٜتٛافط فٗٝا عٓصط االبتهاض
ٚبايتاي ٞتػتشل اسبُا ١ٜايكاْ.١ْٝٛ

( )9شاكخ ناصخ حيجر ،الهسيط في شخح القانهن السجني الججيج ،الحقهق العيشية االصمية،
مصبعة السعارف ،9414 ،ص14
(2) Bemard Edelman Lapropriete Little raire et artistique, Paris, 1989,
P.15 – Andre Francn, course Depropiete Little raire, artistique et
industeielle, ed.cd, 1996, P.30
( )2د .عبجالسشعم فخج الرجة ،حق السؤلف في القانهن السرخي ،معيج البحهث والجراسات
العخبية ،القاىخة ،9412 ،ص ،225د .تهفيق حدن فخج ،محكخات في السجخل لمعمهم

القانهنية ،مشذأة السعارف ،االسكشجرية ،9412 ،ص43

( )5السادة األولى الخاصة بالتعخيفات ،قانهن اتحادي رقم  2لدشة  0220في شأن حقهق
السؤلف والحقهق السجاورة.

( )1قانهن حساية السمكية الفكخية السرخي رقم  30لدشة .0220
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ايؿطط ايجاْ :ٞإٔ ٜتِ ايتعبري عٔ املصٓف بؿهٌ ضبػٛؽ :يه ٞتػتشل املصٓفات
اإلعالَ ١ٝاسبُا ١ٜايكاْ ١ْٝٛػبب إ ٜتِ ايتعبري عٓٗا بططٜكَ ١از ١ٜضبػٛغ .١أ ٟػبب إ
ٜسضنٗا االخط ٜٔبإسس ٣اسبٛاؽ اَا ايػُع أ ٚايٓعط أ ٚايًُؼ(ٖٚ .)1صا ٜتفل َع َا اغتكط
عً ٘ٝايعٌُ عً ٢املػت ٣ٛايسٚي ٞعٓس ذبسٜس َعٓ ٢املصٓف ايص ٟعطفت٘ املٓعُ ١ايعامل١ٝ
يًًُه ١ٝايفهط ١ٜباْ٘ "ايططٜك ١اييت تػُح بازضاى أَ ٟصٓف سػٝاً أ ٚعكًٝاً مبا يف شيو
ايتُج ٌٝأ ٚاألزا ٤أ ٚايتال ٠ٚأ ٚايتجبت املاز ٟأ ٚا ١ٜططٜك ١أخطَٓ ٣اغب ،)2(١املصٓفات
ميهٔ ايتعبري عٓٗا بأٚ ٟغ ١ًٝناْت غٛا ٤بايهتاب ١ناملصٓفات األزبٚ ١ٝايعًُ ١ٝأ ٚبايطغِ
ٚايتصٜٛط نُصٓفات ايطغِ ٚايتصٜٛط أٜ ٚع ر عٓٗا بايصٛت ناملصٓفات ايػُع١ٝ

ناملٛغٝك ٢أٜ ٚع ر عٓٗا ؾفٜٛاً ناحملاضطات ٚاشبطب ٚاملٛاعغ(ٚ ،)3بايتاي ٞفإ
املصٓفات اإلعالَ ١ٝااليهرت ١ْٝٚدسٜط ٠باسبُا ١ٜايكاَْ ١ْٝٛا زاَت املؤغػات اإلعالَ١ٝ
تع ر عٓٗا بططٜكٜ ١سضنٗا االخط .ٜٔأَا صبطز ؾطٚع املؤغػ ١اإلعالَ ١ٝيف عٌُ َصٓف
مجاع ٞفال ٜتِ محاٜت٘ اال بعس ْؿط ٙعً ٢املٛقع االيهرت ْٞٚيًُؤغػ ١اإلعالَ ١ٝاْ ٚػد٘
عً ٢أغطٛاْات َسصب ١ا ٚع ر ايكٓٛات ايفطا ١ٝ٥ا ٚبا ٟططٜك ١حبٝح ٜصٌ اىل ازبُٗٛض.
ٚبايتاي ٞػبب إ ْبني اِٖ ايططم اييت تك َٔ ّٛخالهلا املؤغػات اإلعالَ ١ٝبططح
َصٓفاتٗا االيهرت ١ْٝٚاىل ازبُٗٛض ع ر ؾبه ١املعًَٛات ايعاملٚ ١ٝاييت تتِ بإسس ٣ايططم
اآلت:١ٝ
 .1املٛقع االيهرت ْٞٚيًُؤغػ ١اإلعالََٛ ٖٛٚ :١ٝقع عً ٢ؾبه ١االْرتْت ٜه ٕٛي٘ اغِ
 َٔٚخالي٘ ٜتِ تسا ٍٚاملعًَٛات شات ايطابع اإلعالَٜٚ ٞه ٕٛيًػري االؾرتاى ٚايتفاعٌ

با ٟصٛض َٔ ٠ايصٛض(.)4

()9
()0
()2
()5

د .شحاتو غخيب شمقامي ،السمكية الفكخية في القهانين العخبية ،دراسة لحقهق السؤلف
والحقهق السجاورة ولخرهصية حساية بخامج الحاسب االلي ،دار الجامعة الججيج،
اإلسكشجرية ،0224 ،ص.999
يشظخ السشظسة العالسية لمسمكية الفكخية ،معجم السرصمحات حق السؤلف والحقهق
السذابية – فقخة  ،924ص.29
يشظخ السادة الثانية من قانهن حساية حق السؤلف العخاقي رقم ( )2لدشة .9429
يشظخ ديباجة قخار تشظيم أنذصة االعالم االلكتخوني االماراتي كسا يشظخ نز السادة ()9
من قانهن اإلعالم االلكتخوني الكهيتي رقم ( )3لدشة .0221
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 .2ايصشف االيهرت :١ْٝٚهلا عٓٛإ ثابت ٜكسّ َٔ خالهلا االختباض ٚاملٛضٛعات ٚاملكاالت
شات ايطابع ايصشف ٞأ ٚاإلعالَٚ ٞتصسض يف َٛاعٝس َٓتعُ ١أ ٚغري َٓتعُ.)1(١

 .3اإلعالٕ ايتذاض ٟااليهرت ٖٛ :ْٞٚايٛغ ١ًٝيتكسٚ ِٜتطٜٚر األفهاض أ ٚايػًع ٚاشبسَات
بٛاغط ١ايٛغا ٌ٥االيهرت ١ْٝٚع ر ؾبه ١االْرتْت َكابٌ أدط َسفٛع أ ٚغري َسفٛع(.)2

اش تعت ر ايططم أعال ٙعٓٛإ املؤغػ ١اإلعالَٚ ١ٝاييت َٔ خالهلا تٓؿط َصٓفاتٗا
اإلعالَ َٔ ١ٝخالٍ ؾبه ١املعًَٛات ايعامل ١ٝاش تهَ ٕٛصُُ ١بؿهٌ َعني َٚتطُٓ١
بٝاْات َٚعًَٛات تعٛز يًُؤغػ ١اإلعالَٚ ١ٝربطع يػٝططتٗا.
ادلطهب انرابع

انطبيعت انمبَىَيت نهًسؤونيت انُبشئت عٍ االضرار ببدلصُفبث
اإلعالييت االنكرتوَيت

يهْ ٞبشح يف طبٝع ١املػؤٚي ١ٝايٓامج ١عٔ االضطاض باملصٓفات اإلعالَٖٞ ٌٖ ١ٝ
َػؤٚي ١ٝعكس ١ٜاّ َػؤٚي ١ٝتكصري ١ٜػبب إ ْبني طبٝع ١اسبكٛم اييت تتعاٌَ َعٗا ٖصٙ
املؤغػات .فاشا نإ أصشاب ٖص ٙاسبكٛم اؾداص طبٝع ١ٝفال بس اِْٗ عكسٚا عكساً َع
املؤغػ ١اإلعالَٚ ١ٝاالخالٍ با ٟايتعاّ غريتب َػؤٚي ١ٝعكس .١ٜاَا اسبكٛم اييت متًهٗا
املؤغػ ١فاشا اغا ٤ايػري اغتدساَٗا ٚتطتب عًٗٝا ضطضاً يًُؤغػ ١اإلعالَ ١ٝنإ هلا
ايطدٛع عً ٘ٝبايتعٜٛض اغتٓازاً اىل اسهاّ املػؤٚي ١ٝايتكصريٖٚ .١ٜص ٙاسبكٛم اَا إ
ته ٕٛسكٛم املؤيف أ ٚاسبكٛم اجملاٚضٚ ٠سػب ايتفص ٌٝاالت:ٞ
مبا إ االعالّ االيهرتٜ ْٞٚهُٔ أغاغ٘ فُٝا ٜتطُٓ٘ َٔ ضبت ٣ٛايهرت ْٞٚػبػس يف
َٛاز إعالَ ١ٝأزبٚ ١ٝفٓ ،١ٝفال ؾو إ ٖٓاى اضتباطاً ٚثٝكاً  ٜٔاالعالّ االيهرتٚ ْٞٚسل
املؤيف ٚاسبكٛم اجملاٚض ٠اش إ ٖص ٙاسبكٛم متجٌ األغاؽ ايكاْ ْٞٛسبُا ١ٜاحملت٣ٛ
االيهرت ْٞٚيًُؤغػات اإلعالَ .١ٝإٕ سكٛم املؤيف ٚاسبكٛم اجملاٚض ٠اَ ٚا ٜطًل عًٗٝا
( )9يشظخ ديباجة قخار تشظيم أنذصة االعالم االلكتخوني االماراتي في  0223/2/1والحي
جاء استشاداً إلى قانهن تشظيم واختراصات السجمذ الهششي لإلعالم رقم ( )99لدشة
0291
( )0نفذ السرجر
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املًه ١ٝاألزبٚ ١ٝايفٓ ٖٞ ١ٝعباض ٠عٔ اسبكٛم اييت تطز عً ٢ايٓتاز ايصٖين يف ناف ١اجملاالت

املدتًف ١غٛا ٤يف صباٍ ايعً ّٛأ ٚاآلزاب أ ٚايفٓ ،)1(ٕٛإٕ سكٛم املؤيف اييت ؼبُٗٝا
ايكاْ ٕٛػبب إ تهَ ٕٛبتهط ٠أٜ ٟتُتع املصٓف االعالّ يًُؤيف بطابع ابساعٜ ٞػبؼ عً٘ٝ
االصايٚ ١ايتُٝٝع(ٚ .)2إ ٜتِ افطاغ٘ يف صٛضَ ٠از ١ٜأٜ ٟع ر عٓ٘ اَا بايهتاب ١ناملصٓفات
ايعًُٚ ١ٝاألزب ١ٝأ ٚبايصٛت ناملصٓفات ايػُع ١ٝناملٛغٝك ٢أ ٚبايطغِ أ ٚايتصٜٛط
نُصٓفات ايطغِ ٚايتصٜٛط( .)3أ ٟميهٔ ازضان٘ بأسس اسبٛاؽ اإلْػاْ )4(١ٝفشل املؤيف
سل اغتؿاض ٟؽب ٍٛصاسب٘ َٓع ايػري َٔ ْػذ َصٓف٘ أ ٚتعس ًٜ٘أ ٚذبٜٛط ٙأ ٚتطمجت٘
أ ٚاتاست٘ يًذُٗٛض با ٟؾهٌ َٔ االؾهاٍ ٚشيو ملسٜ ٠كطضٖا ايكاْ .)5(ٕٛفاملؤيف ميًو
اسبكٛم األزبٚ ١ٝاملاي ١ٝملصٓف٘ اإلعالَ.ٞ
أَا اسبكٛم اجملاٚض ٠سبل املؤيف فٗ ٞاسبكٛم املتُجً ١حبكٛم املؤزٚ ٜٔايعاظفني
ٚاملٓتذني يف سل ايتػذٝالت ايصٛتٚ ١ٝسكٌ اإلشاع ،١فًًُؤيف سل املًه ١ٝايفهط ١ٜعً٢
َؤيفات٘ ايؿدص ١ٝأ ٟي٘ سل َعزٚداً فً٘ سل َعٓ( ٟٛازب )ٞعً ٢ابساعات٘ األزبٚ ١ٝايفٓ١ٝ

( )9د .شحاتو غخيب شمقامي ،مرجر سابق ،ص 22ويعخف السرشف في مجال السؤلف
"ىه كل ما يشتجو الحىن البذخي من وسيمة مادية ممسهسة فيه ما تكهن أفكاره قج افخغت
الى الهجهد السادي السحدهس بحيث يسكن ادراج نتاج الحىن من الفكخ بان يكهن مثبتاً

عمى دعامة مادية كالكتابة أو الخسم أو الترهيخ أو الرهت أو الحخكة" ،أشار اليو

د.عبجالدالم احسج فيغه ،السمكية الفكخية في االنتخنت ،بحث مقجم لمسؤتسخ العمسي لكمية
القانهن ،جامعة الذارقة السشعقج في الفتخة  ،94-92االمارات ،0224 ،ص.5

( )0وىحا ما نرت عميو السادة األولى من قانهن اتحادي اماراتي رقم ( )2لدشة  0220بذأن
حقهق السؤلف والحقهق السجاورة.

( )2د .عبجالحسيج السشذاوي ،حساية السمكية الفكخية ،دار الفكخ الجامعي ،اإلسكشجرية،
 ،0229ص93

( )5د .شحاتو غخيب ،مرجر سابق ،ص29

( )1د .حدام الجين عبجالغشي الرغيخ ،حساية حقهق السؤلف والحقهق السجاورة في السحيط
الخقسي ،ورقة عسل مقجمة الى حمقة الهيبخ الهششية حهل السمكية الفكخية لمجبمهماسيين،
نظستيا السشظسة العالسية لمسمكية الفكخية ،مدقط ،بتاريخ  2-1سبتسبخ  0221ص.22
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ٚايعًُٚ ١ٝنصيو سكاً َايٝاً ؽبٛي٘ سل اغتجُاض ٖصا االبساع اغتجُاضاً َؿطٚعاً(ٚ ،)1بايتايٞ
ميهٔ ايك ٍٛبإ األصٌ يف املؤيف إ ٜه ٕٛؾدصاً طبٝعٝاً قازضاً عً ٢االبتهاض .أَا
املؤغػات اإلعالَ ١ٝفٗ ٞؾدص اعتباضَ( ٟعٓ )ٟٛال ميهٔ إ ٜهَ ٕٛايهاً سبل املؤيف
أ ٟال ميهٔ إ تؤيف َصٓفات أزب ١ٝأ ٚفٓ ١ٝاال اغتجٓا ٤يف سايٚ ١اسس ٖٞٚ ٠املصٓفات

ازبُاعٜٚ ، )2(١ٝعطف املصٓف ازبُاع( ٞاملؤيف ازبُاع )ٞباْ٘ املصٓف (املؤيف) ايصٟ
تصٓع٘ مجاع َٔ ١املؤيفني بتٛد ٘ٝؾدص طبٝع ٞا ٚاعتباضٜ ٟتهفٌ ْؿط ٙبامس٘ ٚذبت
ازاضت٘ ،عٌُ املؤيفني ف ٘ٝملصًشٖ ١صا ايؿدص ،حبٝح ٜػتش ٌٝفصٌ عٌُ نٌ َؤيف
ٚمتٝع ٙعً ٢سسٚ .)3(٠بايتاي ٞميهٔ إ ٜه ٕٛصاسب املصٓف ازبُاع ٞؾدص طبٝع ٞاٚ
اعتباض ٟناملؤغػات اإلعالَ ١ٝااليهرت ١ْٝٚفته ٕٛصاسب ١ابتهاض املصٓف ازبُاعٚ ٞمتًو
اسبكٛم األزبٚ ١ٝاملايَ ١ٝا مل ٜتِ االتفام عً ٢خالف شيو( .)4سٝح تتُتع ٖص ٙاملصٓفات

باسبُا ١ٜايكاْ ١ْٝٛاغ ٠ٛباملصٓفات اييت ٜؤيفٗا املؤيف(.)5

نُا ػبب اإلؾاض ٠اىل إ يًُؤغػات اإلعالَ ١ٝسكٛم عً ٢املصٓفات املؿتكَٔ ١
َصٓفاتٗا االيهرتٖٚ ١ْٝٚص ٙاملصٓفات ٜتِ ابتهاضٖا َٔ خالٍ َصٓفات غابك ١عٔ ططٜل
إعاز ٠صٝاغتٗا ا ٚدبُٝعٗا ا ٚاالقتباؽ َٓٗا ا ٚذبٜٛطٖا ا ٚتطمجتٗا اىل يػ ١أخطٚ ٣اييت
تتطًب اسبص ٍٛعً ٢اشٕ أ ٚتطخٝص َٔ صاسب املؤيف األصً ٞغٛا ٤نإ ؾدص
طبٝع ٞا ٚاعتباض .ٟسٝح عطف املؿطع املصط ٟاملصٓف املؿتل يف ايفكط ٠ايػازغَٔ ١
املاز َٔ )138( ٠قاْ ٕٛاملًه ١ٝايفهط ١ٜاملصط ٟباْ٘ "املصٓف ايصٜ ٟػتُس اصً٘ َٔ
َصٓف غابل ايٛدٛز نايرتمجات ٚايتٛظٜعات املٛغٝكٚ ١ٝدبُٝعات املصٓف مبا يف شيو
قٛاعس ايبٝاْات املكط ٠٤ٚغٛا َٔ ٤اسباغب أ َٔ ٚغري "ٙنُا أؾاض اىل ْفؼ املعٓ ٢املؿطع
( )9يهنذ عخب ،مهسهعة القانهن وتقشية السعمهمات ،قانهن الكسبيهتخ ،ط ،9مشذهرات اتحاد
السعارف العخبية ،بيخوت ،0229 ،ص.043

( )0د .صبخي حسج خاشخ ،تفخيج قهاع تخبذ في قهانين السمكية الفكخية ،دراسة مقارنة ،دار
الكتب القانهنية ،مرخ ،0290 ،ص.11

( )2يشظخ السادة األولى من قانهن اتحادي اماراتي رقم ( )2لدشة .0220

( )5يشظخ السادة ( )01من القانهن االتحادي االماراتي رقم  2لدشة .0220

( )1يشظخ السادة الثانية من القانهن االتحادي االماراتي رقم  2لدشة .0220
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االَاضات ٞيف املاز َٔ )5( ٠قاْ ٕٛمحا ١ٜاملؤيف ايٓافص( .)1اش ػبب إ ٜتٛافط ؾططني يف
املصٓف املؿتل  ٖٞٚأٚالً ازَاز َصٓف غابل يف َصٓف دسٜس ٚثاْٝاً عسّ َػاُٖ١
َؤيف املصٓف ايػابل يف املصٓف ازبسٜس ،بُٓٝا ْط ٣إٔ املؿطع ايعطاق )2(ٞمل ٜطع
تعطٜفاً يًُصٓفات املؿتكٚ ١امنا انتف ٢ببٝإ ايصٛض ٠اشباص ١هلص ٙاملصٓفات اييت تؿًُٗا
اسبُاْٚ .١ٜسع ٛاملؿطع ايعطاق ٞإ ٜطع تعطٜفاً يًُصٓفات املؿتكٜٓٚ ١عِ اسهاَٗا تٓعُٝاً
َفصالً اغ ٠ٛبايتؿطٜعني املصطٚ ٟاالَاضات.ٞ
ٚبايتاي ٞفإ أ ٟاقتباؽ ا ٚتطمج ١ا ٚذبٜٛط ا ٚإعاز ٠صٝاغ ١يًُصٓف األصًٞ
يًُؤغػ ١اإلعالَ ١ٝبس ٕٚاغتشصاٍ َٛافكتٗا ميجٌ اعتسا ٤عًَ ٢صٓفاتٗا ٜٛدب٘ تعٜٛطٗا
اغتٓازاً إىل اسهاّ املػؤٚي ١ٝايتكصري.١ٜ
غايباً َا ٜهَ ٕٛصسض سل املؤيف دبا ٙاملؤغػات اإلعالَ ١ٝعً ٢املصٓفات
االيهرت ١ْٝٚتعاقسٜاًٚ .يف ٖص ٙاسبايٜ ١هَ ٕٛؤيف املصٓف قس تٓاظٍ يًُؤغػ ١اإلعالَ ١ٝعٔ
سل اغتػالٍ َصٓف٘ االيهرتْ ْٞٚعري َكابٌ َاي ٞمت االتفام عً ٘ٝفُٝا ب ِٗٓٝسٝح ٜكتصط
زٚض املؤغػات اإلعالَ ١ٝعًْ ٢ؿط املصٓفات األزبٚ ١ٝايفٓٚ ١ٝايعًُ ١ٝاملًُٛن ١يًػري عً٢
َٛقعٗا االيهرتٚ ْٞٚبايتاي ٞإشا اغا٤ت ٖص ٙاملؤغػ ١سبل اغتػالٍ املصٓف االيهرتْٞٚ
تٓٗض َػؤٚيٝتٗا ايتعاقس ١ٜدبا ٙصاسب ٖصا املصٓف .فُجالً ايهتابات ايصشف ١ٝتعت ر
َٔ املصٓفات األزب ١ٝاملبتهطٚ ٠بايتاي ٞتػتشل اسبُا ١ٜايكاْ ،١ْٝٛيصيو ػبب إ ٜهٕٛ
ٖٓاى اتفام َهتٛب بني ايصشفٚ ٞاملؤغػ ١اإلعالَ ١ٝعًْ ٢ؿط َكاالت٘ عً ٢املٛقع
( )9وبيشت نفذ السادة ( )1من قانهن حساية السؤلف االماراتي الشافح عمى انو "يتستع
بالحساية من قام بإذن من السؤلف األصمي بتخجسة السرشف إلى لغة أخخى وكحلك من

قام بتمخيرو او تحهيخه او تعجيمو او شخحو او غيخ ذلك من األوجو التي تظيخ
السرشف بذكل ججيج وال يخل ذلك بالحساية السقخرة لسؤلفي السرشفات االصمية".

( )0نرت السادة الخابعة من قانهن حساية السؤلف العخاقي عمى أنو "يتستع بالحساية من قام
بتعخيب السرشف او تخجستو او مخاجعتو او بتحهيمو من لهن من ألهان االدب او الفشهن
او العمهم او لهن اخخ أو من قام بتمخيرو او بتحهيخه او بتعجيمو او بذخحو او بالتعميق
عميو بفيخستو باي صهرة تظيخ في شكل ججيج مع عجم االخالل بحقهق مؤلف السرشف

األصمي".
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االيهرت ْٞٚيًُؤغػٜٚ ،١ه ٕٛيًُؤغػ ١سل االغتػالٍ املاي ٞيًُصٓف َع استفاظ ايصشفٞ
حبك٘ االزب َٔٚ ،ٞثِ اشا قاّ أ ٟؾدص بٓػذ املكاي ١زَٛ ٕٚافك ١املؤغػ ١اإلعالَ١ٝ
ٜه ٕٛهلا اسبل يف ايطدٛع عً ٘ٝبسع ٣ٛاملػؤٚي ١ٝايتكصريَٚ ١ٜطايبت٘ بايتعٜٛض .اَا إشا
نإ االعتسا ٤قس تطُٔ إغا ٠٤يًُؤيف أ ٚايصشفٚ ٞتؿ ٜ٘ٛيػُعت٘ .فٝشل يًصشفٞ

ايطدٛع عً ٘ٝبايتعٜٛض(.)1

ٚقس ته ٕٛاملؤغػ ١اإلعالَ ١ٝأسس أصشاب اسبكٛم اجملاٚض ٠سبل املؤيف إشا قاَت

ٖص ٙاملؤغػ ١بسٚض فتح ايتػذٝالت ايصٛت ١ٝيفٓاْ ٞاألزا .)2(٤اش إ قٝاّ املؤغػ١
اإلعالَ ١ٝبتٛفري اإلَهاْات إلظباظ َصٓف مسعٚ ٞبصط ٟتك ّٛبٓؿط ٙعًَٛ ٢قعٗا
االيهرت ْٞٚػبعًٗا صاسب ١سل صباٚض سبل املؤيف ٚال ػبٛظ ألسس إ ٜعٝس ْؿط ٙإال بعس
اسبص ٍٛعًَٛ ٢افكتٗا ،فٝه ٕٛيًُؤيف سل ازب ٞعًٖ ٢صا املصٓف أَا املؤغػ ١فتهٕٛ
صاسب ١اسبل املاي ٞعًٚ ٘ٝبصيو ٜه ٕٛيًُؤغػ ١سل َٓع ايػري َٔ اغتػالٍ ٖصا املصٓف
بسَٛ ٕٚافكتٗا .فاشا َا قاّ ايػري بٓػذ املصٓف أ ٚتأدري ٙع ر ؾبه ١االْرتْت أ ٚغري
شيو َٔ ايٛغا ٌ٥نإ يًُؤغػ ١إقاَ ١املػؤٚي ١ٝايتكصري ١ٜعً ٢االضطاض اييت تًشل بٗا
ْتٝذٖ ١صا االغتػالٍ.
بايٓتٝذ ١يهْ ٞه ٕٛاَاّ َػؤٚي ١ٝعكس ١ٜالبس َٔ تٛافط ؾططني :ايؿطط االٖٛ :ٍٚ
ابطاّ عكس صشٝح بإٔ ته ٕٛاملؤغػ ١االعالَ ١ٝططفا فٚ ٘ٝدٛز ٖصا ايعكس ؾطط اغاغٞ
البس َٓ٘ فال ٚدٛز يًُػؤٚي ١ٝايعكس ١ٜبػري ايعكس امل رّ( ،)3فاملتعاقس َع اسس ٣املؤغػات
يٓؿط صٛض ي٘ ا ٚسٛاض َع٘ ا ٚاعالٕ عٔ َٓتذات٘ ،ته ٕٛاملػؤٚي ١ٝعكس ١ٜاشا اخٌ اسسُٖا
( )9حدام الجين كامل االىهاني ،حساية حقهق السمكية الفكخية في مجال االنتخنت ،الجليل

االلكتخوني لمقانهن العخبي ص  ،1مشذهر عمى السهقع االلكتخوني التالي:
www.arablawinfo.com
( )0فشاني األداء ىم السسثمهن والسغشهن والسهسيقيهن والخاقرهن وغيخىم من األشخاص الحين
يمقهن أو يشذجون أو يعدفهن أو يؤدون بأي صهرة السرشفات األدبية أو الفشية ،يشظخ
السادة األولى من قانهن حق السؤلف والحقهق السجاورة االماراتي.

( )2د .حدن عمي ذنهن ,السبدهط في السدؤولية السجنية ,ج ,0الخصأ ,مصبعة العدة ,بغجاد,
 ,0229ص.41
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بأسس ايبٓٛز ايٛاضز ٠يف ايعكسٚ .ال ٜهف ٞيكٝاّ املػؤٚي ١ٝاضتباط االػباب َع ايكب ٍٛبٌ ػبب
إ ٜه ٕٛايعكس صشٝشاٚ ,ايعكس ايصشٝح ٖ ٛايعكس املؿطٚع شاتا ٚٚصفا بإٔ ٜه ٕٛصازض
َٔ اًٖ٘ َطافا اىل ضبٌ قابٌ سبهُ٘ ٚي٘ غبب َؿطٚع ٚاٚصاف٘ غامل َٔ ١اشبًٌ( .)1ففٞ
سايَ ١ا اشا نإ ايعكس باطال نإٔ ٜه ٕٛضبً٘ ممٓٛع قاْْٛا ا ٚطبايفا يًٓعاّ ايعاّ

ٚاآلزاب( ,)2فال ْه ٕٛاَاّ َػؤٚي ١ٝعكسٚ ,١ٜاسباٍ شات٘ اشا نإ غبب ايعكس ممٓٛعا اٚ
طبايفا يًٓعاّ ايعاّ ٚاآلزاب(.)3اَا ايؿطط ايجاْ ٞيكٝاّ املػؤٚي ١ٝايعكس ١ٜفٗ ٛإ ٜهٕٛ
ايططض ايص ٟاصاب اسس ايعاقسْ ٜٔتٝذ ١االخالٍ بااليتعاّ ايٓاؾ ٧عٔ ايعكس ايصشٝحٚ .ؼبسخ
االخالٍ اَا بػبب عسّ تٓفٝص ايعكس ا ٚبػبب ايتٓفٝص املعٝب ا ٚقس ٜه ٕٛاالخالٍ بػبب
()4

ايتأخط يف ايتٓفٝص اْ ٚتٝذ ١ايتٓفٝص ازبع.ٞ٥

اّ بايٓػب ١يًُػؤٚي ١ٝايتكصري ١ٜفٗ ٞازبعا ٤ايصٜ ٟرتتب عً ٢االخالٍ بايعاّ اٟ

بٛادب ٜفطض٘ ايكاْ ٕٛعً ٢ازبُٝع بعسّ االضطاض بايػري(ٜ ,)5تبني يٓا إ املػؤٚي ١ٝايعكس١ٜ
يًُؤغػ ١االعالَ ١ٝتسٚض ٚدٛزا ٚعسَا َع ٚدٛز عكس صشٝح بني ايططفني ,بُٓٝا املػؤٚي١ٝ
ايتكصري ١ٜفتجٛض يف نٌ سايٜٓ ١صب فٗٝا االخالٍ عً ٢ايتعاَات ال ته ٕٛاالزاضَ ٠صسضا
هلاٚ ,تجٛض اٜطا يف نٌ ساي ١ؽبايف ايػري ايصًٜ ٟشل ضطضا باملؤغػ ١االعالَ ١ٝايٓصٛص
ايكاْ ١ْٝٛنُدايف ١ايٓصٛص املتعًك ١بايٓعاّ ايعاّ ٚاآلزاب ايعاَ ١اَ ٚتعًك ١حبكٛم املًه١ٝ
ايفهط ,١ٜنُا ي ٛقاّ ؾدص بٓؿط َصٓف ا ٚسٛاض اعالَ ٞا ٚفًِ ٜتُتع حبكٛم املًه١ٝ
ايفهط ١ٜعً ٢اسس ٣املٛاقع االيهرت ١ْٝٚبس ٕٚاشٕ املؤغػ ١صاسب ١سل املًه.١ٝ

( )9السادة ( )9/922من القانهن السجني العخاقي.

( )0يشظخ السادة( )9/922من القانهن السجني العخاقي.
( )2السادة ( )9/920مجني عخاقي.

( )5د .سميسان مخقذ ،الهافي في شخح القانهن السجني ،الجدء ،0في االلتدامات ،السجمج ،0
في الفعل الزار والسدؤولية السجنية ،9433 ،ص.911

( )1د .عبج السجيج الحكيم ,عبجالباقي البكخي ،دمحم شو البذيخ ،الهجيد في نظخية االلتدام في
القانهن السجني العخاقي ،ج ،9مرادر االلتدام ،مصابع و ازرة التعميم العالي ،بغجاد,9432,

ص.029
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ٚتهجط ساالت االضطاض  ٚاالعتسا ٤عً ٢سكٛم املًه ١ٝايفهط ١ٜيًُؤغػات االعالَ١ٝ
بؿهٌ عاّ ٚسكٛم املؤيف بؿهٌ خاص بتطٛض ؾبه ١املعًَٛات ايعامل ,١ٝنإزخاٍ تعسٌٜ
عًَ ٢صٓف يٝؼ َٖ ٛؤيف٘ ا ٚتطمجت٘ اىل يػات اخط َٔ ٣ز ٕٚاشٕ َؤيف٘ ,فاملصٓفات
االعالَ ١ٝته ٕٛضبُ ١ٝمبٛدب قٛاْني املًه ١ٝايفهطٜٚ ١ٜتُتع صاسبٗا باسبكٛم االزب١ٝ
عًٗٝا ٚاسبل يف اغتػالهلا ,ناملصٓفات االزب ١ٝنايهتب ا ٚاحملاضطات ا ٚاملصٓفات ايفٓ١ٝ
ناألفالّ ايػُٓٝا ١ٝ٥ا ٚاالغاْٚ ٞغريٖا غٛا ٤اناْت يف صٛض ٠نتاب ١ا ٚصٛض ٠اَ ٚكطع صٛت
ا ٚفٝس.)1(ٜٛ

ٚخالص ١ايك ٍٛإٕ املػؤٚي ١ٝاييت ذبهِ املؤيف باملؤغػ ١اإلعالَ ١ٝتهَ ٕٛػؤٚي١ٝ
تعاقسٚ ،١ٜنصيو اشا نإ ايػري َتعاقس َع املؤغػ ١ٝاالعالَٚ ١ٝفُٝا عسا شيو تهٕٛ
املػؤٚي ١ٝاييت ذبهِ عالق ١ايػري باملؤغػ ١اإلعالََ ١ٝػؤٚي ١ٝتكصري ٖٞٚ ١ٜاييت تسخٌ
يف ْطام حبجٓا ٖصا ٚغٛف ْتٓاٚهلا يف املبشح ايجاْ.ٞ
ادلبحث انثبَي

أركبٌ ادلسؤونيت انخمصرييت ادلرتحبت عهى االضرار ببدلصُفبث
اإلعالييت االنكرتوَيت وحكًهب

تك ّٛاملػؤٚي ١ٝايتكصري ١ٜعً ٢ثالث ١اضنإ أغاغ ٖٞٚ ١ٝاشبطأ ٚايططض ٚايعالق١
ايػببٖٚ ،١ٝصا َا غٓتٓاٚي٘ يف املطايب ايجالث ١االت ١ٝاَا يف املطًب ايطابع غٓبني اسبهِ
املرتتب عًٗٝاٚ ,غٛف ْط ٣يف ٖصا املبشح ٌٖ تٓطبل ايكٛاعس ايعاَ ١يف ايكاْ ٕٛاملسْٞ
عً ٢االضطاض باملصٓفات االيهرت ١ْٝٚاّ اْٗا ذبتاز اىل ْٛع َٔ اشبصٛصٖٚ ١ٝصا َا
غٓتٓاٚي٘ فُٝا :ًٜٞ

( )9عبج الدالم احسج فيغه ,مرجر سابق ,ص.91
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ادلطهب األول

اخلطأ انُبشئ عُه االضرار ببدلصُفبث اإلعالييت االنكرتوَيت
اشبطأ ضنٔ َٔ اضنإ املػؤٚي ١ٝايتكصري ١ٜاش ال تٓٗض املػؤٚي ١ٝبس ٕٚخطأ ٚػبب
إ ٜرتتب عً ٘ٝضطض يهٜ ٞػتًعّ ايتعٜٛض(ٜٚ .)1عطف اشبطأ ايتكصري ٟباْ٘ االخالٍ
بايتعاّ قاْ ،ْٞٛفٗ ٛاالعبطاف عٔ غًٛى ايؿدص املعتاز يف ايٝكعٚ ١ايتبصط(ٚ .)2اشبطأ اَا
ٜه ٕٛعُساً أ ٟقصس االضطاض بايػري ا ٚعٔ اُٖاٍ ز ٕٚقصس االضطاض بايػريٜٚ ،ته ٕٛاشبطأ

َٔ عٓصطُٖ ٜٔا ايعٓصط املاز ٖٛٚ ٟاالخالٍ بٛادب قاْٚ ْٞٛايعٓصط املعٖٓٛٚ ٟٛ
االزضاى ٚايتُٝٝع( .)3إ املؿطع املصط ٟاؾرتط تٛافط ايعٓصط ٜٔيكٝاّ املػؤٚي١ٝ

ايتكصري ١ٜيف املاز َٔ )164( ٠ايكاْ ٕٛاملسْ .)4(ٞبُٓٝا املؿطع االَاضات ٞيف املاز)282( ٠
ٜك ِٝاملػؤٚي ١ٝايتكصري ١ٜعً ٢عٓصط َاز ٟفكط  ٖٛٚنٌ َٔ تػبب ضطض يًػري ايتعّ
بايتعٜٛض( ،)5أ ٟإ املػؤٚي ١ٝايتكصري ١ٜتك ّٛعً ٢أغاؽ ايفعٌ ايطاض ز ٕٚاؾرتاط
صسٚض ٙعٔ متٝٝع ٚازضاى ٜٚتأتَٛ ٢قف قاْ ٕٛاملعاَالت املسْ ١ٝاالَاضات ٞيف ٖصا
اشبصٛص َتأثطا بأسهاّ ايؿطٜع ١اإلغالَٚ ١ٝاييت تكط ٞبإ َٓاط املػؤٚي ١ٝاملسْٖٛ ١ٝ

ايفعٌ غري املؿطٚع أ ٚاالضطاض( ،)6أَا املؿطع ايعطاق ٞفف ٞاملازَ )1/186( ٠سْ ٞتطًب
عٓصط ٟاالزضاى ٚايتُٝٝع اش ْصت عً ٢اْ٘ "إشا اتًف اسس َاٍ غري ٙأْ ٚكص قُٝت٘
َباؾط ٠ا ٚتػبباً ٜه ٕٛضآَاً ،إشا نإ يف أسساث٘ ٖصا ايططض قس تعُس أ ٚتعسَٔ ."٣

( )9يشظخ السادة ( )025مجني عخاقي وتقابميا السادة ( )912مجني مرخي.

( )0د .عبجالسجيج الحكيم ,عبجالباقي البكخي ,دمحم شو البذيخ ,مرجر سابق ,ص.091
( )2د .سميسان مخقذ ,مرجر سابق ,ص.933

( )5نرت السادة ( )9/915من القانهن السجني السرخي عمى انو "يكهن الذخز مدؤوالً
عن اعسالو غيخ السذخوعة متى صجرت مشو وىه مسيد".

( )1نرت السادة ( )030من قانهن السعامالت االماراتي عمى انو "كل اضخار بالغيخ يمدم
فاعمو وله غيخ مسيد بزسان الزخر" وتصابقيا السادة ( )011من القانهن السجني

االردني.

( )1عجنان الدخحان ونهري خاشخ ،شخح القانهن السجني ،مرادر الحقهق الذخرية
(االلتدامات) ،دار الثقافة لمشذخ والتهزيع ،عسان ،0222 ،ص.221
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خالٍ ٖصا ايٓص ٜتبني يٓا بأْ٘ ال َػؤٚي ١ٝز ٕٚخطأ بصطف ايٓعط عُا اشا نإ ايططض
اسبازخ ْتٝذَ ١باؾط ٠يفعٌ ايفاعٌ اّ نإ ْتٝذ ١غري َباؾط ٠ي٘ .فاشا نإ املؿطع ايعطاقٞ
قس ابك ٢عً ٢اصطالح (املباؾط ٚاملتػبب) فأْ٘ دعٌ ٖص ٙايتفطق ١يفع ١ٝظاٖط ٠يٝػت
سكٝك ١ٝاش اْ٘ اؾرتط ملػأي ١نٌ َٔ املباؾط ٚاملتػبب صسٚض خطأ غٛا ٤نإ تعُس اٚ
تعس . ٟأَا املاز )1/191( ٠فٓصت عً ٢اْ٘ "إشا اتًف صيب ممٝع أ ٚغري ممٝع أ َٔ ٚيف
سهُُٗا َاٍ غري ٙيعَ٘ ايطُإ يف َاي٘" فُػؤٚي ١ٝعس ِٜايتُٝٝع ال ميهٔ إ تهَ ٕٛبٓ١ٝ
عً ٢خطأ الٕ عس ِٜايتُٝٝع ال ازضاى ي٘ ٚامنا تكَ ّٛػؤٚيٝت٘ عً ٢ذبٌُ ايتبع ١اش تعاجل
ٖص ٙاملاز ٠ساي ١خاص ١فٗ ٞاغتجٓا ٤ذبٌُ عس ِٜايتُٝٝع ايتعٜٛض َٔ شَت٘ املايَ ١ٝاعسا

يف ساي ١فطاغٗا ؼبٌ ضبً٘ ٚيَ ٘ٝع االستفاظ حبل ايطدٛع عً ٘ٝمبا زفع (ٚ ،)1سػٓاً فعٌ نٌ
َٔ املؿطع االَاضاتٚ ٞاألضزْ ٞسُٓٝا ضتبا املػؤٚي ١ٝايتكصري ١ٜعً ٢نٌ َٔ اضتهب فعالً
ضاضاً أ ٚممٝعاً أ ٚغري ممٝعٚ ،مل ٜتطًب تٛافط عٓصط االزضاى يكٝاّ املػؤٚي ،١ٝفاشبطأ يف
ْطام املػؤٚي ١ٝايتكصري ١ٜايٓاؾ ١٦عٔ االضطاض باملصٓفات اإلعالَ ١ٝااليهرت ١ْٝٚته ٕٛيف
أسٛاٍ عسٜس َٔ ٠عسمي ٞايتُٝٝع ،إش إ صػاض ايػٔ غري املُٝعٜ ٜٔفٛق ٕٛاسٝاْاً َٔ ِٖ
ان ر َِٓٗ يف صباٍ اغتدساَات اسبٛاغٝب ٚأدٗع ٠اهلٛاتف ايٓكاي ١اييت تتِ ع ر ؾبه١
االْرتْت ،فً ٛقاّ اسس ٖؤال ٤ايصػاض عسمي ٞايتُٝٝع أْ ٚاقص ايتُٝٝع بٓؿط فًِ (أفالّ
أطفاٍ) ٜتُتع حبكٛم املًه ١ٝايفهط َٔ ١ٜز ٕٚاشٕ املؤغػ ١اإلعالَ ١ٝاملٓتذ ١هلصا ايفًِ
عً ٢اسس املٛاقع االيهرت ١ْٝٚفاْ٘ ٜه ٕٛقس اضتهب خطأ ًٜشل ضطضاً بٗص ٙاملؤغػ١
اإلعالَ ١ٝصاسب ١سل املؤيف عًٖ ٢صا ايفًِ.
ٚاشبطأ ايصازض َٔ ايػري ٚايص ٟميجٌ اعتسا ٤عً ٢سل املؤيف أ ٚاسبكٛم اجملاٚض٠
يًُؤغػات اإلعالَ ١ٝبؿإٔ َصٓفاتٗا االيهرتٜ ١ْٝٚأخص أسس ايصٛض االت:١ٝ
 ايصٛض ٠األٚىلْ :ػذ أ ٚطبع املصٓف اإلعالَ ٞااليهرت ْٞٚأ ٚإعازْ ٠ؿط ٙزَٛ ٕٚافك١
املؤغػ ١اإلعالَ ،١ٝإشا تعس َٔ أِٖ اسبكٛم املاي ١ٝيًُؤغػ ١اإلعالَ ١ٝعًَ ٢صٓفاتٗا
االيهرت ٖٛ ١ْٝٚسل ايرتخٝص يًػري باغتػالٍ املصٓف اإلعالَ ٞااليهرت ْٞٚاملًُٛى
هلا .اش إ قٝاّ ٖصا ايػري بٓػذ َصٓفاتٗا أ ٚإعازْ ٠ؿطٖا بسَٛ ٕٚافكتٗا ميجٌ اعتسا٤
( )9د .حدن عمي ذنهن ,السبدهط ,مرجر سابق,ص 912وما بعجىا.
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عً ٢سكٛم املؤيف اييت هلا عًٖ ٢صا املصٓف ،نُا ٜػأٍ ايػري اشا تصطف مبشض
اضازت٘ ٚبسَٛ ٕٚافك ١املؤغػ ١اإلعالَٚ ١ٝقاّ بإعازْ ٠ػذ املصٓف يعسْ ٠ػذ َكًس٠

بأغايٝب َتعسزٚ ٠بأغًٛب ْعاَ ٞاعالَ ٞآيٚ .)1(ٞقاّ باغتٓػار املصٓف بأنًُ٘ أٚ
دع َ٘ٓ ٤يػطض بٝع٘ أ ٚعطض٘ عً ٢ازبُٗٛض(ٚ )2اغتػالي٘ سبػاب٘ اشباص .اش ٜعت ر

سل االغتٓػار َٔ اسبكٛم املكطض ٠يًُؤيف عًَ ٢صٓف٘ ٚيصيو ال ٜٓتكٌ يًػري إال عٔ
ططٜل ايتصطفات ايكاْ ١ْٝٛبايرتخٝص أ ٚايبٝع أ ٚايتأدري أ ٚايتٓاظٍ( ،)3نُا ٜعت ر َٔ

قب ٌٝاالعتسا ٤عً ٢املصٓفات اإلعالَ ٖٛ ١ٝاغتٓػار عسْ ٠ػذ َكًس ٠يًُصٓف
اإلعالَ ٞيػطض اغتػالي٘ دباضٜاً عٔ ططٜل اغترياز ٙأ ٚتصسٜط )4(ٙملؤغػات أخط٣
أ ٚألؾداص أخط ٜٔيػطض ذبكٝل ايطبح ،نصيو ال ػبٛظ ضٖٔ ايٓػذ املكًس ٠يًُصٓف
اإلعالَ ٞأ ٚتأدريٖا يًػري ،أ ٟقٝاّ ايػري بتأدري املصٓف املكًس بتُهني َػتأدط
املصٓف َٔ اغتعُاي٘ ملسَ ٠عْ ١ٓٝعري االْتفاع بٜ٘ٚ .هف ٞملػأي ١ايػري إٔ ٜؤدطٙ
ٚي ٛملطٚ ٠اسسٚ ٠ال ٜؿرتط إٔ ٜك ّٛايػري بفتح ضبٌ َطخص يػطض تأدري املصٓف

اإلعالَ ١ٝاملكًس بٌ ٜهف ٞإٔ مياضؽ ٖصا ايٓؿاط خف ١ٝعٔ دٗات املطاقب .)5(١أ ٚتأدري

املصٓف اإلعالَ ٞايعا٥س يًُؤغػ ١اإلعالَ ١ٝبسَٛ ٕٚافكتٗا فٗصا ٜعت ر خطأ ٜطتب
ضطضاً يًُؤغػ ١مما ٜػتٛدب َػأيت٘ قاْْٛاً ،إٕ ْؿط املصٓفات اإلعالَ ١ٝايهرتْٝٚاً
ٜتٝح ملػتدسَٗٝا تصفح املصٓفات ٚاالغتفازَٗٓ ٠ا .إال أِْٗ قس ٜػٛ٦ٝا إىل ٖصٙ
املصٓفات بإٔ ٜعٝسٚا ْػدٗا أ ٚاغتػالهلا بس ٕٚاسبص ٍٛعً ٢اشٕ أَٛ ٚافك ١املؤيف
أ ٚاملؤغػ ١اإلعالَ ١ٝباعتباضٖا صاسب ١سل املؤيف مما ميجٌ اعتسا ٤عًٖ ٢صٙ
( )9شخيقي ندخين ،حقهق السمكية الفكخية ،حقهق السؤلف والحقهق السجاورة ،حقهق السمكية
الرشاعية ،دار بمكيذ لمشذخ ،الجدائخ ،0295 ،ص.52
( )0مازوني كهثخ ،الذبكة الخقسية وعالقتيا بالسمكية الفكخية ،دار ىهفة لمصباعة والشذخ
والتهزيع ،الجدائخ ،0223 ،ص.30

( )2عبجالخحسن خمفي ،محاضخات في القانهن الجشائي العام ،دار اليجى ،الجدائخ،0292 ،
ص.34
( )5مازوني كهثخ ،مرجر سابق ،ص.30
( )1عبجالخحسن خمفي ،مرجر سابق ،ص 909و .900
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املصٓفات( ،)1إشاً ػبب عًٜ َٔ ٢ػتدسّ املٛقع االيهرت ْٞٚيًُؤغػ ١اإلعالَ ١ٝيػطض
ْػذ أ ٚطبع ضبتٛاٖا يػطض ؾدص ٞإٔ ؼبصٌ عً ٢اشٕ نتاب ٞمبٛافكٖ ١صٙ
املؤغػ ١صاسب ١اسبل عً ٢املصٓف اإلعالَ ٞااليهرتٚ .ْٞٚقس ٜه ٕٛايٓػذ أ ٚايطبع
َػُٛساً ب٘ بايفعٌ َٚطخصاً ب٘ َٔ صاسب اسبل نُؤيف أَ ٚؤغػ ١إعالَ .١ٝاش ػبب
َطادع ١اؾعاض سل املؤيف ٚاسبكٛم اجملاٚض ٠املتعًك ١باملٛقع االيهرت ْٞٚهلُا أٚ
يًُؤغػ ١يًشص ٍٛعً ٢املٛافك ١باغتدساّ ٖصا احملت ٣ٛااليهرت ْٞٚبططٜكَ ١ؿطٚع١
ٚبس ٕٚاالضطاض بٗا .أَا إشا نإ ايٓػذ أ ٚايطبع غري َطخص ب٘ َػبكاً فٝذب ٖٓا
االتصاٍ باملػؤ ٍٚعٔ املٛقع االيهرت ْٞٚعٔ ططٜل اي رٜس االيهرت ْٞٚيػطض اسبصٍٛ
عً ٢تطخٝص أَٛ ٚافك ١بايٓػذ ٚايطبع( ،)2فإشا قاَت َؤغػ ١إعالَ ١ٝبٓؿط سًكات
بطْاَر إعالَ ٞخاص ١بٗا  َٔٚاعسازٖا عً ٢ايتًفع ٕٜٛأ ٚايطازٚ ٜٛبعس اْتؿاض ؾبه١
املعًَٛات ايعاملَٚ ١ٝا ذبكك٘ َٔ اتصاٍ عاملٚ ٞيهاف ١اعبا ٤األضض .اضازت ٖصٙ
املؤغػ ١اإلعالَ ١ٝبإعازْ ٠ؿط ٖصا اي رْاَر عًَٛ ٢قعٗا االيهرت ْٞٚعً ٢ؾبه١
املعًَٛات  .فإٕ قٝاّ أ ٟؾدص َعٓ ٟٛأ ٚطبٝع ٞبإعازْ ٠ػذ أ ٚتصٜٛط ٖصا
اي رْاَر أل ٟغطض نإ ٚبس ٕٚاغتشصاٍ املٛافك ١ايتشطٜط ١ٜهلص ٙاملؤغػٜ ١ه ٕٛقس
اعتس ٣عً ٢سل ٖص ٙاملؤغػ ١اإلعالَٚ ١ٝبايتايٜ ٞجبت هلا سل َػأيت٘ قاْْٛاً ٚفل
أسهاّ املػؤٚي ١ٝايتكصري ١ٜعٔ االضطاض اييت تًشكٗا دطاٖ ٤صا ايتصطف غري
املؿطٚع.
 ايصٛض ٠ايجاْ :١ٝاملػاؽ بػالَ ١املصٓف اإلعالَ ٞااليهرت ْٞٚيًُؤغػ ١اإلعالََٔ ١ٝ
خالٍ تؿ ٜ٘ٗٛأ ٚتعس ،ًٜ٘ؼبل يًُؤغػات اإلعالَ ١ٝزفع نٌ اعتساٜ ٤كع عً ٢غالَ١
َصٓفاتٗا اإلعالَٚ ١ٝشيو مبٓع أ ٟتؿ ٜ٘ٛأ ٚتعس ٌٜملصٓفٗا بس ٕٚاشْٗاٚ .ست ٢يف
( )9حسجي قبيالت ،الشظام القانهني لسهاقع الشذخ االلكتخوني ،بحث مشذهر في السجمة
األردنية في القانهن والعمهم الدياسية ،السجمج  ،5العجد  ،0290 ،9ص.4

( )0عاشف سالم العهاممة ،وضاح سعهد ،مجى كفاية أحكام الحساية لحقهق السؤلف
لمسرشفات السشذهرة عمى شبكة االنتخنت ،بحث مقجم إلى السؤتسخ الجولي األول
(السكتبات ومخاكد السعمهمات في بيئة رقسية متغيخة) ،األردن ،0295 ،ص.1
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ساي ١إٔ املؤغػ ١اإلعالَ ١ٝتطخص يًػري بإعاز ٠ايٓؿط االيهرت . ْٞٚفإْ٘ ال ػبٛظ يًػري
إدطا ٤أ ٟتؿ ٜ٘ٛأ ٚذبطٜف يًُصٓف اإلعالَ ٞااليهرتٚ ْٞٚاإلغا ٠٤يػُع ١املؤغػ١
اإلعالَ ١ٝصاسب ١املصٓف  ٚؼبسخ َجٌ ٖصا ايٓٛع َٔ االعتسا ٤عٓسَا ته ٕٛاملؤغػ١
اإلعالَ ١ٝصاسب ١اسبكٛم اجملاٚض ٠اش ٜػتدسّ أنجط َٔ ْٛع َٔ ايٛغا٥ط يف ٖصٙ
اسبكٛم نايٓص ٚايصٛت ٚايصٛضٚ ٠االٜكاع فٝك ّٛايػري بإزخاٍ تعسٜالت عً ٢إسس٣

ٖص ٙايٛغا٥ط فٝؤز ٟإىل اْتاز َصٓف آخط(ٖٚ .)1صا ميجٌ اعتسا ٤عً ٢اسبل االزبٞ
يًُؤغػ ١اإلعالَ ١ٝصاسب ١املصٓفٚ ،تتشكل ٖص ٙايصٛض ٠عٓسَا ٜتِ ضبط املصٓف
اإلعالَ ٞيًُؤغػ ١اإلعالَ ١ٝعً ٢االْرتْت بصفشات ذبت ٟٛعً ٢عباضات أ ٚضغّٛ
بٗسف تؿ ٜ٘ٛمسع ١املؤغػ ١اإلعالَ ،١ٝأٚ ٚضع املصٓف اإلعالَ ٞااليهرت ْٞٚيف
إطاض غٝاغ ٞأ ٚادتُاع ٞأ ٚزعاٜ ٞ٥تعاضض َع تٛدٗات املؤغػ ١اإلعالَ .١ٝأ ٚتكّٛ
َؤغػ ١إعالََٓ ١ٝافػ ١ببح َصٓف اعالَ ٞملؤغػ ١أخط ٣بعس ازخاٍ تعسٜالت عً٘ٝ
باسبصف أ ٚاإلضاف ١بكصس تؿ ٜ٘ٛمسعٖ ١ص ٙاملؤغػ ١األخري .)2(٠أ ٚايتكًَٔ ٌٝ

نػب عُالٗ٥ا مما ًٜشل بٗا ضطضاً َازٚ ٟأزبٚ .ٞقس تطخص املؤغػ ١اإلعالَ ١ٝيًػري
بٓؿط َصٓفٗا ايتكًٝس ٟبصٛض ٠ايهرت ١ْٝٚثِ ٜػٖ ٤ٞصا األخري يًُؤغػ ١بإدطا٤
تعسٜالت عً ٢املصٓف اإلعالَ ٞبططٜك ١ربطد٘ عٔ ضبتٛا ٙمما ٜؤز ٟإىل تؿٜ٘ٗٛ

ٚاالضطاض بػُع ١املؤغػ ١اإلعالَ.)3(١ٝ

( )9د .حدام الجين كامل االىهاني ،االنتخنت كهسيمة الستعسال السرشف وحقهق السؤلف،
بحث مشذهر في السجمة العخبية لمثقافة ،الدشة الثانية والعذخون ،العجد الخابع واالربعهن،

 ،0222ص.19

( )0د .إبخاليم الجسهقي أبه الميل ،مرجر سابق ،ص.914

( )2د .أسامة بجر ،تجاول السرشفات عبخ االنتخنت ،مذكالت وحمهل في ضهء قانهن حساية

حقهق السمكية الفكخية رقم ( )30لدشة  ،0220دار الجامعة الججيجة ،اإلسكشجرية،
 ،0225ص.19
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ادلطهب انثبَي

انضرر ببدلصُفبث اإلعالييت االنكرتوَيت
ال تتشكل املػؤٚي ١ٝايتكصري ١ٜمبذطز اضتهاب ايفاعٌ فعالً ٜؿهٌ اعبطافاً عٔ ايػًٛى
املعتاز ،بٌ ال بس يكٝاّ ٖص ٙاملػؤٚي َٔ ١ٝإ ٜرتتب ضطض ٜصٝب ايػري بػبب شيو ايفعٌ،
ٜٚعطف ايططض "بأْ٘ األش ٣ايصٜ ٟصٝب ايؿدص يف سل َٔ سكٛق٘ أَ ٚصًشَ ١ؿطٚع
ي٘"(ٚ .)1ايططض اَا إ ٜهَ ٕٛازٜا ٜصٝب املططٚض يف دػُ٘ اَ ٚاي٘ نإتالف َاٍ اٚ
تفٜٛت صفك ١ا ٚاسساخ اصاب ١تهبس املصاب ْفكات  ٖٛٚاالغًب ٚاالعِ ٚقس ٜه ٕٛايططض
ازبٝا ٜصٝب املططٚض يف عاطفت٘ ا ٚؾعٛض ٙا ٚنطاَت٘ ا ٚؾطف٘ اَ ٚطنع ٙاالدتُاعٞ
ٜٚ,ؿرتط يف ايططض املازَ ٟا :ًٜٞ

()2

 .1إ ٜصٝب سكا اَ ٚصًشَ ١ايَ ١ٝؿطٚع ١يًُططٚض  :فٝذٛظ إ ٜه ٕٛايططض اخالال حبل
يًُططٚض فإتالف عط ٛا ٚاصاب ١يًذػِ َٔ ؾأْ٘ إ ؽبٌ بكسض ٠ايؿدص عً ٢ايهػب
ٚؼبًُ٘ ْفك ١ايعالزٚ ,قس ٜه ٕٛايططض اخالال مبصًشَ ١اي ١ٝيًُططٚض نُٔ ٜفكس ؾدصا
نإ ٜع ً٘ٝز ٕٚإ ٜه ٕٛي٘ سل ثابت يف ايٓفك.١
 .2إ ٜه ٕٛايططض ضبككا  :ػبب إ ٜه ٕٛايططض ضبكل ايٛقٛع بإ ٜهٚ ٕٛقع فعال اٚ
غٝكع ستُا يف املػتكبٌ َٚ,جاٍ ايططض ايصٚ ٟقع فعال نإٔ ميٛت املططٚض اٜ ٚصاب
بتًف يف َاي٘ ,اَا ايططض املػتكبً ٞفٝه ٕٛضبككا ٜٚصًح اغاغا يًُطايب ١بايتعٜٛض
نًُا نإ ْتٝذ ١الظَ ١يططض ٚقع فعال ,فٝذٛظ يًُططٚض إ ٜطايب بايتعٜٛض عٔ ضطض
َػتكبٌ َت ٢نإ ضبكل ايٛقٛع .
 .3إ ٜه ٕٛايططض َباؾطا َتٛقعا نإ ا ٚغري َتٛقع ٚ :ايططض املباؾط َٖ ٛا ٜهْ ٕٛتٝذ١
طبٝع ١ٝيإلخالٍ بااليتعاّ ايكاْ ْٞٛبعسّ االضطاض بايػري ,اش ًٜتعّ ايػري بتعٜٛض ايططض
( )9د .حدن عمي الحنهن ،الشظخية العامة لاللتدامات ،مرادر االلتدام ،أحكام االلتدام ،اثبات
االلتدام ،دار الحخية لمصباعة ،بغجاد ،9421 ،ص001
( )0د .رضا متهلي وىجان ،حساية الحق السالي لمسؤلف ،دار الجامعة الججيج لمشذخ ،مرخ،
 ،0229ص925
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املباؾط َتٛقعا نإ ا ٚغري َتٛقع ,اَا ايططض غري املباؾط فال ػبٛظ ايتعٜٛض عٓ٘
الْكطاع عالق ١ايػبب ١ٝبني اشبطأ ٚايططض.
اَا ايططض االزب )1(ٞفٗ ٛايططض ايص ٟال ٜصٝب ايؿدص يف َاي٘ ٚ,ػبب تعٜٛط٘ نُا
ٖ ٛايؿإٔ يف ايططض املاز ٟبؿطط إ ٜه ٕٛضطضا ضبككا غري استُايٚ, ٞايططض االزب ٞقس
ٜصٝب ازبػِ نازبطٚح تػبب االمل فٗ ٛضطض ازب ٞاٜ ٚصٝب ايؿطف ا ٚاالعتباض اٜ ٚصٝب
ايعاطفٚ ١ايؿعٛض اٜ ٚصٝب ايؿدص َٔ دطا ٤االعتسا ٤عً ٢سل ثابت ي٘ نتكٝٝس اسبط١ٜ

بسٚ ٕٚد٘ سلٜٚ )2(.عت ر عٓصط ايططض يف االعتسا ٤عً ٢املصٓفات االعالَ ١ٝؾططاً أغاغً ٝا
يتٛقٝع ازبعا ٤املسْ ٞاملتُجٌ بايتعٜٛض ,فاالعتسا ٤عً ٢املصٓفات اإلعالَ ١ٝقس ٜٓطٟٛ
عًْٛ ٢عني َٔ االضطاض ،اضطاض َاز ١ٜتتُجٌ يف تفٜٛت نػب َاي ٞالغتػالٍ املصٓفات
اإلعالَٚ ١ٝضطض َعٜٓ ٟٛتُجٌ يف االعتسا ٤عً ٢ؾدص ١ٝاملؤيف أ ٚايؿدص ١ٝاالعتباض١ٜ

يًُؤغػ ١اإلعالَ )3(١ٝفكس ٜكع ايططض عً ٢املؤغػ ١اإلعالَ َٔ ١ٝقبٌ املؤيف أٟ
ايصشف ،ٞفايصشف ٞاعالَٚ ٞصاسب سل ابتهاض عًَ ٢كاالت٘ َٓٚؿٛضات٘ٚ ،ايططض االزبٞ
يف ايٛقت شات٘ قس ًٜشل باملؤغػ ١اإلعالَ ١ٝضطضاً َايٝاً .نُا ي ٛقاّ ايصشف ٞبٓؿط ذبكٝك ًا
صشفٝاً ثِ مت ْؿط َٔ ٙقبٌ صشف ٞآخط يف َؤغػ ١إعالَ ١ٝأخطْٚ ٣ػب٘ إي ٘ٝز ٕٚاإلؾاض٠
إىل ايصشف ٞاألصً ٞففٖ ٞص ٙاسباي ١تعٗط صٛض ٠ايططض ْتٝذ ١االعتسا ٤عً ٢سكٛم املًه١ٝ
ايفهطٚ ١ٜاألزب ١ٝيًصشف ٞاألخط ًٜٚشل ضطض أزبَٚ ٞاي ٞيًُؤغػ ١اإلعالَ ١ٝاييت ْؿط
ذبكٝك٘ ايصشف ٞفٗٝا ألْ٘ غٛف ٜؿ ٙٛمسعتٗا َٚطنعٖا االدتُاع ،ٞنصيو تعٗط ٖصٙ
ايصٛض َٔ ٠ايططض يف قٝاّ ايصشف ٞأ ٚايػري بٓكٌ نتابات ؾدص أخط ٜٓٚػبٗا اىل ْفػ٘
أ ٚؼبصف أٜ ٚعسٍ يف املصٓف مبا ٜؤثط فٜٚ ٘ٝؤز ٟبايتاي ٞإىل اسبام ايططض حبكٛم
املؤيف ايصٖٓ ،١ٝنُا ال ميًو ايصشف ٞأ ٚايػري اسبل يف إ ٜٓكٌ َا مت ْؿط ٙيف َؤغػ١
إعالَ ١ٝتكًٝس ١ٜأ ٚايهرت ١ْٝٚاملكاالت ايعًُ ١ٝأ ٚاألزب ١ٝأ ٚايفٓ ١ٝأ ٚايطٚاٜات املػًػً ١أٚ
( )9يشظخ السادة ( )021مجني عخاقي وتقابميا السادة ( )042من قانهن السعامالت االماراتي.

( )0د .عبجالسجيج الحكيم ود .عبج الباقي البكخي ود .دمحم شو البذيخ ,مرجر سابق,
ص.092

( )2د.غازي أبه عخابي ،الحساية السجنية لمسرشفات في القانهن األردني والسقارن ،مجمة
الذخيعة والقانهن ،كمية الحقهق الجامعة األردنية ،العجد ،0221 ،02ص.02
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ايكصص ايكصري ٠ز ٕٚاشٕ َػبل ،الٕ املؤغػ ١اإلعالَ ١ٝاييت ْؿطت٘ قس ته ٕٛزفعت

يًُؤيف َكابالً هلا( ،)1نُا ٜعت ر َٔ قب ٌٝايططض االزب ٞيًُصٓفات اإلعالَ ١ٝااليهرت١ْٝٚ
يًُؤغػات اإلعالَ ،١ٝاقتباؽ ايػري َٔ ٖص ٙاملصٓفات ز ٕٚاإلؾاض ٠إىل اغِ املؤغػ١
اإلعالَ ١ٝصاسب ١املصٓف ازبُاع ٞاييت تٛيت ازاضت٘ ٚاالؾطاف عً ٢اْتاد٘ ٚاْٗا صاسب١
سل اص ٌٝيف إ ٜصٌ ٖصا املصٓف اىل ازبُٗٛض ساَالً امسٗا( )2أ ٚقٝاّ أ ٟؾدص أٚ
ايػري بتعس ٌٜاملصٓف االيهرتْٚ ْٞٚػبت٘ ايْٚ ٘ٝؿطٖٚ ٙصا غًٝشل باملؤغػ ١اإلعالَ١ٝ
ضطضاً أزبٝاً ألْٗا صاسب ١سل املؤيف عًَ ٢صٓفاتٗا ازبُاع ،)3(١ٝنُا ٜعس قٝاّ ايػري
بإعازْ ٠ؿط املصٓف االيهرتٚ ْٞٚاتاست٘ يًذُٗٛض بس ٕٚاشٕ َٔ املؤغػ ١اإلعالَ ١ٝاملايه١

ي٘ مبجابْ ١ؿط غري َطخص ب٘ ٜتطُٔ اعتسا ٤عً ٢اسبل االزب ٞيًُؤغػ ١اإلعالَ ١ٝعً٢
َصٓفٗا االيهرت ْٞٚست ٢ي ٛنإ ٖصا ايػري قس أؾاض عٔ ْؿط املصٓف يًُؤغػ ١اإلعالَ١ٝ
املايه ١ي٘.
أَا ايططض املازٚ ٟنُا اغًفٓا ايك ٍٛبأْ٘ ضطض ٜصٝب ازبػِ أ ٚاملاٍ ٚنٕٛ
املؤغػ ١اإلعالَ ١ٝااليهرت ٖٞ ١ْٝٚؾدص اعتباض ٟال متًو غ ٣ٛاملاٍ َا عسا اسبل االزبٞ
فإ ايططض املاز ٟغٛف ميؼ شَتٗا املايٚ ١ٝبايتاي ٞميهٔ إ ْتصٛض ايططض املاز ٟيف
قٝاّ ايػري بٓػذ املصٓف االيهرت ْٞٚيًُؤغػ ١اإلعالَ ١ٝبس ٕٚاسبص ٍٛعًَٛ ٢افكتٗا،
ٚعطض٘ عً ٢ازبُٗٛض ع ر ؾبه ١االْرتْت أ ٚعطض٘ يًبٝع َجبت عً ٢أقطاص َسصب ١أٚ
ذبُ ً٘ٝيف صٛض ٠تطبٝل عً ٢أدٗع ٠اهلٛاتف ايٓكاي ١أ ٚباٚ ٟغ ١ًٝناْت َكابٌ سصٛي٘
عً ٢املاٍ ،فٗصا ٜعت ر اْتٗاناً يًشكٛم املاي ١ٝيًُؤغػ ١اإلعالَ ١ٝألْٗا ٖٚ ٞسسٖا صاسب١
سل االغتػالٍ املاي ٞملصٓفاتٗا.

( )9سامان فهزي عسخ ،السدؤولية السجنية لمرحفي دراسة مقارنة ،دار وائل لمشذخ،0222 ،
ص.900

( )0د .دمحم حدن عبجهللا ،حقهق السمكية الفكخية ،االحكام األساسية ،االفاق السذخقة ناشخون،
الصبعة األولى ،0299 ،ص.031
( )2ديب ربيعة ،واقع حق التأليف الرحفي بالجدائخ في قصاع الرحافة السكتهبة دراسة
وصفية استصالعية ،رسالة ماجدتيخ ،ص ،13مشذهرة عمى السهقع االلكتخوني االتي:
https://www.mobt3ath.com/uplode/book/book-1680.pdf
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ٚخالص ١ايك ٍٛبإٔ املصٓفات اإلعالَ ١ٝااليهرت ١ْٝٚيًُؤغػات اإلعالَ ١ٝميهٔ إٔ
ٜصٝبٗا ايططض االزب ٞأ ٚاملايٚ ٞبايتاي ٞفإٕ ٖص ٙاملؤغػات ٖ ٞصاسب ١اسبل يف إٔ
تطخص يًػري اغتػالٍ َصٓفاتٗا االيهرت ،١ْٝٚبإٔ تػُح ي٘ بإعازْ ٠ؿط املصٓف ايهرتْٝٚاً
أ ٚبأ ٟططٜك ١أخط ٣ملسَ ٠عَ ١ٓٝكابٌ َاٍ ٜتِ االتفام عًٜٚ ،٘ٝؿرتط يصشٖ ١صا االتفام
إٔ ٜهَ ٕٛهتٛباً َٚبٓٝاً فْٛ ٘ٝع املصٓف ٚنٝف ١ٝاغتػالي٘ َٚست٘ ْٚطاق٘ املهاْ.)1(ٞ
ادلطهب انثبنث

انعاللت انسببيت بني اخلطأ وانضرر ببدلصُفبث اإلعالييت االنكرتوَيت
تتشكل ايعالق ١ايػببَ ١ٝت ٢تبني إ اشبطأ ٖ ٛغبب ايططض ٚإٔ ايططض َا نإ ميهٔ
إٔ ٜكع إشا مل ٜطتهب اشبطأ( .)2فال ٜهف ٞيكٝاّ املػؤٚي ١ٝايتكصري ١ٜإٔ ٜٛدس خطأ ٚضطض
بٌ ال بس إٔ ٜه ٕٛايططض ْتٝذَ ١باؾط ٠يًعٌُ غري املؿطٚع أ ٟاشبطأ ،فاملػؤٚي ١ٝال تكّٛ
َامل ٜطتبط اشبطأ بعالقَ ١باؾط ٠بايططض ،فإشا مل تهٔ ٖٓاى عالق ١اْتفت املػؤٚي.)3(١ٝ

ٚقس اؾاضت إىل شيو املاز َٔ )207( ٠ايكاْ ٕٛاملسْ ٞايعطاق ،)4(ٞإش َٔ ايػٌٗ إٔ ْتبني
عالق ١ايػبب ١ٝإشا نإ اشبطأ َطتهب َٔ قبٌ ؾدص ٚاسس ٚنإ ايػبب يف ايططض ايصٟ
سبل باملصٓفات اإلعالَ ١ٝااليهرتٚ ١ْٝٚيهٔ قس تهٖٓ ٕٛاى صعٛب ١يف ذبسٜس عالق ١ايػبب١ٝ
بػبب تعسز ايعطٚف احملٝط ١بٛقٛع ايططض ٚتساخًٗا َع بعطٗا ايبعض ،فكس دبتُع عس٠

( )9يشظخ السادة ( )4من قانهن حق السؤلف والحقهق السجاورة االماراتي والسادة ( )2من
قانهن حساية حق السؤلف العخاقي والسادة ( )952من قانهن حساية السمكية الفكخية

السرخي رقم ( )30لدشة .0220

( )0دمحم كسال عبجالعديد ،التقشين السجني في ضهء القزاء والفقو ،مصبعة القاىخة الحجيثة،
بجون سشة شبع ،ص.912

( )2إبخاليم يهسف دمحم عبجهللا الدادة ،السدؤولية السجنية لمرحفي في القانهن االماراتي رسالة
ماجدتيخ مقجمة إلى كمية القانهن جامعة الذارقة ،0292 ،ص.45

( )5تشز السادة ( )022مجني عخاقي عمى أنو "تقجر السحكسة التعهيس في جسيع األحهال
بقجر ما لحق الستزخر من ضخر وما فاتو من كدب بذخط أن يكهن ىحا نتيجة شبيعة
لمعسل غيخ السذخوع" وتقابميا السادة ( )040من قانهن السعامالت االماراتي والسادة

( )009مجني مرخي والسادة ( )001مجني أردني.
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أغباب يف اسساخ ايططض ،فٝجٛض ايػؤاٍ عُا إشا ناْت ضابط ١ايػبب ١ٝتتٛافط يف ٖص ٙاسباي١
بني األخطاٚ ٤بني ايططض؟
ٚيإلداب ١عًٖ ٢صا ايتػاؤٍ ظٗطت ْعطٜتإ ملعازبٖ ١ص ٙاملؿهًٚ ١ذبسٜس ايؿدص
املػؤ ٍٚعٔ ايططض بػبب تعسز االغباب اييت ازت اىل ٖصا ايططض ُٖٚا :
اٚالْ :عط ١ٜتعازٍ االغبابَ :طُٖ ٕٛص ٙايٓعط ٖٛ ١ٜاْ٘ ػبب االعتساز بهٌ غبب َٔ
االغباب اييت ازت اىل سسٚخ ايططض ٚبايتاي ٞتعس مجٝع االغباب اييت غاُٖت يف ٚقٛع

ايططض اغبابا سكٝكَ ١ٝتعازيَٚ ١تهاف ١٦يف ٚقٛع ايططض( ,)1فاشا تطى َايو دٗاظ اسباغٛب
ساغٛب٘ َفتٛسا ٚبطٜس ٙااليهرتَ ْٞٚفتٛسا نصيو ٚ,دا ٤اخط ٚاغتدسّ ٖصا ازبٗاظ ٚاي رٜس

املٛدٛز فٚ ٘ٝاغا َٔ ٤خالي٘ اىل َصٓف اعالَ ٞايهرت ْٞٚإلسس ٣املؤغػات االعالَ١ٝ
,فٓه ٕٛيف ٖص ٙاسباي ١اَاّ غببني قس تطافطا يٛقٛع ايططض ,اٚهلُا اُٖاٍ َايو اسباغٛب
يف احملافع ١عًٚ ٘ٝثاُْٗٝا االغا ٠٤املطتهب َٔ ١االخط ايص ٟاغتدسّ اسباغٛب ٚاي رٜس زٕٚ
اشٕ َايه٘ ,فًٛال اُٖاٍ َايو اسباغٛب يف احملافع ١عً ٢ساغٛب٘ ٚبطٜسَ ٙفتٛسني ٚ,يٛال
اغتدساّ اسباغٛب ٚاي رٜس َٔ قبٌ غري َايهُٗا ,ملا ٚقعت االغا ,٠٤فايػببإ ٚفل ٖصٙ
ايٓعطَ ١ٜتعازالٕ يف اسساخ ايططض  َٔٚثِ ٜعس نٌ َُٓٗا غببا ي٘(.)2
ثاْٝاْ :عط ١ٜايػبب املٓتر َ:فازٖا اْ٘ ال ٜهف ٞيهٜ ٞعس ايفعٌ غببا يف سسٚخ ايططض
اغٗاَ٘ يف ٚقٛع ايططض حبٝح يٛال ٙملا ٚقع ايططض ,شيو إ االفعاٍ املتعسز ٠اييت غاُٖت
يف اسساخ ايططض ال ٜه ٕٛهلا ايٓصٝب شات٘ يف اسساث٘ فبعطٗا تهف ٞيٛسسٖا إلسساخ ايططض
ٚبعطٗا االخط ال تهف ٞيٛسسٖا إلسساخ شيو ايططض .فٝعس اال ٖٛ ٍٚايػبب اسبكٝك ٞيًططض
ٜٛٚصف بأْ٘ ايػبب املٓتر ٚايجاْ ٞصبطز غبب عاضض ألْ٘ يٝؼ َٔ ؾأْ٘ إ ؼبسخ
ايططض ٚامنا اغِٗ يف اسساث٘ َصازف ١باقرتاْ٘ بصيو ايػبب املٓترٚ )3(.عً ٘ٝفأْ٘ يف املجاٍ
ايػابل اغتدساّ اسباغٛب ٚاي رٜس اإليهرت َٔ ْٞٚايؿدص غري املايو ٖ ٛايػبب املٓتر

( )9د .سميسان مخقذ ,مرجر سابق,ص512

( )0د .مرصفى العهجي القانهن السجني ,الجدء الثاني ,السدؤولية السجنية ,الصبعة الثانية,
مشذهرات الحمبي الحقهقية ,بيخوت ,0225 ,ص.14
( )2د .سامي الجخبي ,شخوط السدؤولية السجنية ,مصبعة التذفيخ الفشي ,0299 ,ص.534
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ايص َٔ ٟؾأْ٘ ٚسس ٙاسساخ ايططض باملصٓفات االعالَ ,١ٝاَا اُٖاٍ َايو اسباغٛب فال
ٜعس اال غببا عاضضا ال ٜكاّ هلا ٚظْا يف تكص ٞضابط ١ايػبب ١ٝبني ايططض ٚاشبطأ.
ٚقس اغتكطت ضبهُ ١ايٓكض املصطٚ )1( ١ٜضبهُ ١ايتُٝٝع االضزْ)2( ١ٝعً ٢إ عالق١
ايػبب ١ٝال تك ّٛاال عً ٢ايػبب املٓتر احملسخ يًططض ز ٕٚايػبب ايعاضض ايص ٟيٝؼ َٔ
ؾأْ٘ بطبٝع ١اسباٍ اسساخ ايططض َُٗا نإ َكرتْا بايػبب املٓتر.
نُا أْ٘ يف اسباي ١ايػابك ١ي ٛتطتب عً ٢إصاب ١املؤغػ ١خبػاضَ ٠اي ١ٝنبري ٠إٔ
أصٝب َايو املؤغػ ١بٓٛب ١قًب ١ٝأزت اىل ٚفات٘ ،فبايٓػب ١اىل ساي ١تعسز االضطاض املرتتب١
عً ٢خطأ ايؿدص ايجاْٚ ٞاييت ٜرتتب بعطٗا نٓتٝذ ١يًبعض االخط ،فإٕ ايػبب ١ٝاييت
تك ّٛعًٗٝا املػؤٚي ١ٝال تعت ر َتٛافط ٠إال بايٓػب ١اىل ايٓتا٥ر املباؾط ٠يًدطأ ز ٕٚايٓتا٥ر
غري املباؾط ٠الْتفا ٤ايػببٚ ١ٝتٛصف ٖص ٙايٓتا٥ر املباؾط ٠باإلضطاض املباؾطٚ ،)3(٠يف
ٖص ٙاسباي ١ال ٜػأٍ ايؿدص عٔ ايٛفاٚ ٠امنا فكط عً ٢ايططض املاي.ٞ
ٚتٓتف ٞعالق ١ايػبب ١ٝعٔ ططٜل اثبات إٔ ايططض نإ ْتٝذ ١يػبب ادٓيب ٖ ٛايصٟ

أسسخ ايططض(ٚ .)4ايػبب األدٓيب ٖ ٛنٌ فعٌ أ ٚسازخ َعني ال ميهٔ إٔ ٜٓػب إىل ضبسخ
ايططض ٜٚؤز ٟإىل دعٌ َٓع ٚقٛع ايفعٌ ايطاض أَطاً َػتشٝالًٚ .صٛض ايػبب األدٓيب اييت
تكطع ايعالق ١ايػبب ٖٞ ١ٝايك ٠ٛايكاٖطٚ ٠خطأ املتططض ٚفعٌ ايػري ،إش ال ميهٔ إٔ ْتصٛض

( )9قخار محكسة الشقس السرخية.مجني.بتاريخ 9433/9/01اشار اليو الجكتهر دمحم حدين
مشرهر ,تجخل الديارات في حهادث السخور ,دار السعارف ,االسكشجرية ,ص.10

( )0قخار محكسة تسييد حقهق رقم  9422/212بتاريخ  9422/99/02السشذهر عمى
الرفحة  590من مجمة نقابة الحاميين لدشة .9425

( )2يشظخ تفاصيل الزخر السباشخ وغيخ السباشخ ،د .دمحم جسال الجين زكي ،دروس في
مقجمة الجراسات القانهنية ،دار مصابع الذعب ،9415 ،ص.021

( )5عبجالحسيج عسخو شامي ،نظخية االلتدامات في القانهن السجني ،مصبعة الشكيس االىمية،
بغجاد ،9459 ،ص.029
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ٚقٛع أضطاض باملؤغػات اإلعالَٚ ١ٝتعت ر َٔ قب ٌٝايك ٠ٛايكاٖطٚ ،٠بايٓػب ١شبطأ املتططض

ٚفعٌ ايػري فتدطع يًكٛاعس ايعاَ ١يف ْفؼ ايطابط ١ايػبب.)1(١ٝ

إال أْٓا يف ْطام املصٓفات اإلعالَ ١ٝااليهرت ١ْٝٚيًُؤغػات اإلعالَْٛ ١ٝاد٘ صعٛب١
يف ذبسٜس األؾداص ايصٜ ٜٔػتدسَ ٕٛاالْرتْت ْٚؿط املعًَٛات ع رٖا ،إش بإَهإ أٟ
ؾدص إٔ ٜسخٌ اىل ؾبه ١االْرتْت ٜٚك ّٛبتؿٚ ٜ٘ٛذبطٜف املصٓفات اإلعالَٚ ١ٝؼبافغ
عًٜٖٛ ٢ت٘ غطاً َٔ خالٍ اغتدساّ أْعُ ١ايتؿفري .نُا إٔ ْؿط املصٓفات اإلعالَ ١ٝع ر
ايؿبه ١ايعٓهبٛت ١ٝاييت تتصف بايعامل ١ٝيهْٗٛا تع ر اسبسٚز إش باإلَهإ ْؿط ٖصٙ
املصٓفات ع ر ز ٍٚايعامل أمجع ٚبايتاي ٞصعٛب ١ذبسٜس األؾداص ايصًٜ ٜٔشك ٕٛضطضاً
باملؤغػات اإلعالَ.١ٝ
نُا َٔ ايصعٛب ١ذبسٜس ايكاْ ٕٛايٛادب ايتطبٝل فٓكع أَاّ َؿهً ١تٓاظع ايكٛاْني
ٚذبسٜس احملهُ ١املدتص ١بٓعط ايٓعاع بايٓعط يعامل ١ٝؾبه ١االْرتْتٖ .ص ٙايصعٛبات
ٚاملؿانٌ ػبب إٔ تؤخص بٓعط االعتباض عٓس تٓع ِٝتؿطٜع خاص باإلعالّ االيهرتْٞٚ
ايعطاق.ٞ

( )9تشز السادة ( )099مجني عخاقي وتقابميا السادة (  ) 032من قانهن السعامالت

االماراتي والسادة (  ) 911مجني مرخي عمى انو "إذا أثبت الذخز أن الزخر قج
نذأ عن سبب أجشبي ال بج لو فيو كأفة سساوية أو حادث فجائي أو قهة قاىخة أو فعل
الغيخ أو خصأ الستزخر كان غيخ ممدم بالزسان ما لم يهجج نز أو اتفاق عمى غيخ
ذلك".
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ادلطهب انرابع

حكى ادلسؤونيت انخمصرييت ادلرتحبت عهى االضرار ببدلصُفبث
اإلعالييت االنكرتوَيت

َتَ ٢ا تٛافطت أضنإ املػؤٚي ١ٝايتكصري َٔ ١ٜخطأ ٚضطض ٚعالق ١غببٚٚ ١ٝفكاً
يًكٛاعس ايعاَ ١ػبٛظ يًُؤغػ ١اإلعالَ ١ٝاييت مت االعتسا ٤عًَ ٢صٓفتٗا االيهرت ١ْٝٚبإٔ
تطايب ايؿدص املعتس ٟعًٗٝا بتعٜٛطٗا عُا أصابٗا َٔ اضطاض أزبَٚ ١ٝازْ ١ٜتٝذ١
الْتٗان٘ سبكٛم املًه ١ٝاألزب ١ٝعًَ ٢صٓفتٗا احملُٚ .١ٝعٓسَا ٜتِ اثبات اضنإ املػؤٚي١ٝ
ايتكصريٜ ١ٜرتتب سهُٗا  ٖٛٚايتعٜٛض ٜٚعطف بأْ٘ "َبًؼ َٔ ايٓكٛز أ ٚأ ١ٜتطضَٔ ١ٝ
دٓؼ ايططض تعازٍ َا سبل املططٚض َٔ خػاضَٚ ٠ا فات٘ َٔ نػب ناْا ْتٝذ ١طبٝع١ٝ
يًفعٌ ايطاض"(ٚ .)1ايتعٜٛض ٖٚ ٛغ ١ًٝإلظاي ١ايططض أ ٚايتدفٝف َٓ٘ ٜٚتطُٔ ايكإْٛ

املسْ ٞايعطاقَ ٞبسأ عاَاً ٜطُٔ ايتعٜٛض عٔ نٌ خطأ ٜػبب ضطضاً يًػري(ٚ )2ايتعٜٛض
قس ٜه ٕٛتعٜٛض عٝين أ ٚتعٜٛض مبكابٌَٛ ٖٞٚ ،ضش ١ناالت:ٞ
ايٓٛع األ :ٍٚايتعٜٛض ايعٝين فٗ ٛاسبهِ بإعاز ٠اسباٍ إىل َا ناْت عً ٘ٝقبٌ إ ٜطتهب
املػؤ ٍٚاشبطأ ايص ٟأز ٣إىل ٚقٛع ايططض  ٖٛٚبٗصا املعٓ ٢أفطٌ َٔ ايتعٜٛض مبكابٌ

ألْ٘ ٜؤز ٟإىل ضب ٛايططض ٚإظايت٘(ٚ ،)3غايباً َا ٜػع ٢املتططض إىل ٖصا ايٓٛع َٔ ايتعٜٛض
ألْ٘ ٜعت ر ٚغ ١ًٝزب ر ايططض َٚا ٜػع ٢املتططض إىل ٖصا ايٓٛع َٔ ايتعٜٛض ألْ٘ ٜعت ر
ٚغ ١ًٝزب ر ايططض اعاز ٠اسباي ١إىل َا ناْت عً ٘ٝقبٌ ٚقٛع ايططض  ٖٛٚخري ٚغ١ًٝ
يًتعٜٛض عٔ االضطاض املازٚ ،١ٜيف أغًب األسٝإ ًٜذأ إىل ايتعٜٛض ايعٝين يًتعٜٛض عٔ
االضطاض األزب ١ٝاييت تًشل بػُع ١ايؿدص ٚؾطف٘ ،فُجالً أ ٟضطض ميؼ أٜ ٚؿٙٛ
املصٓفات اإلعالَ ١ٝااليهرت ١ْٝٚغٛف ٜؤز ٟإىل اسبام ضطض أزبَٚ ٞاز ٟبػُع ١املؤغػ١
( )9د .عبجالسجيج الحكيم ود .عبجالباقي البكخي ود .دمحم شو البذيخ ،مرجر سابق،
ص.055
( )0نرت السادة ( )025من القانهن السجني العخاقي عمى أنو "كل تعج يريب الغيخ بأي
ضخر آخخ غيخ ما ذكخ في السهاد الدابقة يدتهجب التعهيس" وتقابميا السادة ()912
مجني مرخي.
( )2د .سعجون العامخي ،تعهيس الزخر في السدؤولية التقريخية ،مشذهرات مخكد البحهث
القانهنية ،بغجاد ،9439 ،ص.951
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اإلعالَٚ ١ٝبايتاي ٞتػتطٝع ٖص ٙاملؤغػات املطايب ١بايتعٜٛض ايعٝين  ٖٛٚإعاز ٠اسباٍ إىل
َا ناْت عًٚ ٘ٝشيو اغتٓازاً إىل املازَ )2/209( ٠سْ ٞعطاقٚ ٞشيو باْ٘ ػبٛظ يًُشهُ ١إٔ
ذبهِ بإعاز ٠اسباٍ إىل َا ناْت عً ٘ٝقبٌ ٚقٛع ايططض ٚتأَط بٛقف االعتسا ٤عً ٢ايػُع ١أٚ
اشبصٛص )1(١ٝنُا أضاف قاْ ٕٛاملعاَالت املسْ ٞاالَاضات ٞإىل ايتعٜٛض ايعٝين ،إَهاْ١ٝ

املتططض املطايب ١بايتعٜٛض عُا سبك٘ َٔ ضطض( ،)2نُا قس ًٜشل ايػري ضطضاً نبريًا
باملصٓفات اإلعالَ ١ٝااليهرت ١ْٝٚنإٔ ٜك ّٛبإدطا ٤تػٝريات بػٝطٜٓٚ ١ػبٗا اي ٘ٝفكس ٜهٕٛ
ٖصا ايػري اٜطاً َؤغػ ١إعالَ ١ٝبػَٓ ١ٝافػ ١املؤغػات اإلعالَ ١ٝاألخط ٣فٝشل يًُؤغػ١
اييت أصابٗا ايططض إٔ تطًب بايتعٜٛض ايعٝين اغتٓازاً إىل اسهاّ املاز َٔ )41( ٠ايكإْٛ

املسْ ٞايعطاق.)3(ٞ

( )9تشز السادة ( )0/024مجني عخاقي عمى أنو "ويقجر التعهيس بالشقج عمى أنو يجهز
لمسحكسة تبعاً لمظخوف وبشاء عمى شمب الستزخر أن تأمخ بإعادة الحالة إلى ما كانت
عميو أو أن تحكم بأداء أمخ معين أو بخد السثل في السثميات وذلك عمى سبيل التعهيس"
وتقابميا السادة ( )929مجني مرخي والسادة ( )041من قانهن السعامالت السجنية
االماراتي.
( )0نرت السادة ( )42من قانهن السعامالت السجنية االماراتي عمى أنو "لكل من وقع عميو
اعتجاء غيخ مذخوع في حق من الحقهق السالزمة لذخريتو أن يصمب وقف ىحا

االعتجاء مع التعهيس عسا يكهن قج لحقو من ضخر" وتقابميا السادة ( )12مجني مرخي
والسادة ( )53مجني أردني.

( )2حيث نرت ىحه السادة عمى أنو "لكل من نازعو الغيخ في استعسال لكبو بال مبخر ولكل
من انتحل الغيخ لكبو ،أن يصمب وقف ىحا التعخض وأن يصمب التعهيس إذا لحقو ضخر

من ذلك" تقابميا السادة ( )49من قانهن السعامالت السجنية االماراتي والسادة ( )19مجني

مرخي والسادة ( )54مجني أردني.
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ٜٚط ٣بعض ايفكٗا )1(٤إٔ اعتباض اسبل يف ايطز ٚايتصشٝح صٛض َٔ ٠صٛض ايتعٜٛض

ايعٝين( .)2فايتصشٝح ميجٌ سل ايؿدص غٛا ٤طبٝع ٞأَ ٚعٓ ٟٛايص ٟتٓاٚيت٘ ايصشٝف١
خب رٖا أَ ٚكاهلا ايطز عً ٢ايٛقا٥ع املٓؿٛض ٠أ ٚتصشٝح اشباطَٗٓ ٧ا فكس ٜه ٕٛاشب ر
املٓؿٛض َفتكطاً نً٘ أ ٚبعط٘ إىل ايصش ١فٛٝصف اسبل س٦ٓٝص بأْ٘ اسبل يف ايتصشٝح ٚقس
ٜه ٕٛاملكاٍ حباد ١إىل إٜطاح أ ٚإضافات أَ ٚتطُٓاً يطأَ ٟعني ،فٝه َٔ ٕٛسل
ايؿدص إٔ ٜطز عًٖٚ ٘ٝصا َا ٜػُ ٢حبل ايطز( )3فُجالً ي ٛقاّ صشف ٞبأخص َصٓف
اعالَ ٞايهرت ْٞٚإلسس ٣املؤغػات اإلعالَٚ ١ٝقاّ بإعازْ ٠ؿط ٙبعس ذبٜٛط ٙأ ٚؾ ٙٛمسع١
ٖصا املصٓف نإ يًُؤغػ ١اإلعالَ ١ٝصاسبٖ ١صا املصٓف اإلعالَ ٞإٔ تطًب ايطز
ٚايتصشٝح ،أ ٟتطايب بايتعٜٛض ايعٝين  ٖٛٚإعاز ٠اسباٍ إىل َا ناْت عً ٘ٝنُا ؼبل هلصٙ

( )9د .عبجالسمك مبخوك الشجار ،التعدف في استعسال حق الشذخ ،دراسة فقيية مقارنة في
الفقيين اإلسالمي والهضعي ،دار الشيزة العخبية ،القاىخة ،9441 ،ص– 511

د.عباس عمي دمحم الحديشي ،مرجر سابق ،ص.945

( )0وقج نز السيثاق السيشي لإلعالم العخاقي عمى حق ترحيح األخصاء والخد فجاء فيو
(نتعيج بترحيح االخبار التي تهصل معمهمات خصأ إلى الجسيهر ،من أجل تقميل
الزخر وحساية سسعة السؤسدة اإلعالمية التي تعسل فييا ،ألن الترحيح كمسا كان
أسخع كمسا زادت احتساالت أن يشتبو الجسيهر لمخصأ الحي شاىجه أو سسعو السخة األولى.

ويكهن ترحيح الخصأ إما بخبخ أو بتقخيخ محجث يحتهي السعمهمات الرحيحة ،أما
األخصاء األكبخ فتتصمب اعتحا اًر ،وفي بعس الحاالت مشح الجانب الستزخر حق الخد.
ونسشح حق الخد لألفخاد الحين يتعخضهن إلى انتقاد أو ضخر كجدء من الترحيح
لألخصاء .ونعسل عمى تخسيخ فكخة أن ترحيح األخصاء عالمة عمى القهة وليذ

الزعف .فالترحيح واالعتحار يبخىشان أن السؤسدة تمتدم مدتهيات تحخيخية وميشية
وأخالقية عالية .ونعتحر بذكل سخيع وعمى اليهاء مباشخة خاصة إذا كان الخصأ كبي اًخ

ويتصمب ذلك).

( )2إبخاليم يهسف دمحم عبجهللا الدادة ،مرجر سابق ،ص.920
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املؤغػ ١املطايب ١بايتعٜٛض مبكابٌ ،فكس شٖب داْب َٔ ايفك٘( )1إىل إٔ سل املؤغػ١
املتططض ٠إٔ دبُع بني ايتعٜٛض ايعٝين ٚايتعٜٛض مبكابٌ ،خاصٚ ١إٔ ايططض قس ال ٜعٍٚ
بؿهٌ ناٌَ خاص ١فُٝا أصابٗا َٔ ضطض َعْٓ ٟٛتٝذ ١ايفعٌ ايطاض.
أَا ايٓٛع ايجاْ َٔ ٞايتعٜٛض فٗ ٛايتعٜٛض مبكابٌ  ٖٛٚإَا إ ٜه ٕٛتعٜٛطاً ْكسٜاً أ ٚغري
ْكسٜٚ ٟعس ايتعٜٛض ايٓكس ٖٛ ٟايكاعس ٠ايعاَ ١يف املػؤٚي ١ٝايتكصري ١ٜبؿإٔ ايتعٜٛض عٔ
االضطاض ٚػبب عً ٢احملهُ ١إٔ تكط ٞبايتعٜٛض ايٓكس ٟباعتباض ٙاألصٌ ،فايٓكٛز إضاف١

إىل نْٗٛا ٚغ ١ًٝيًتسا ٍٚفإْٗا تعت ر خري ٚغ ١ًٝيتك ِٜٛاالضطاض مبا فٗٝا االضطاض األزب،)2(١ٝ
أَا ايتعٜٛض غري ايٓكس ٟفكس ٜتدص صٛضْ ٠ؿط اسبهِ ايصازض بايتعٜٛض يف ايصشف

اي ١َٝٛٝأ ٚيف املٛاقع االيهرت ١ْٝٚيًُؤغػ ١االعالَٖٚ .)3(١ٝصا َا تكتط ٘ٝاملاز)2/209( ٠
سٝح دبٝع يًكاض ٞإٔ ؼبهِ بأزا ٤أَط َعني َتصٌ بايعٌُ غري املؿطٚع ٚشيو عً ٢غبٌٝ
ايتعٜٛض عٔ ايططض االزب.ٞ
ٜٚػتشػٔ إٔ ٜتطُٔ قاْ ٕٛاملطبٛعات ايعطاقْ ٞص ٜعط ٞيًُشهُ ١اسبل
يًُتططض إٔ ٜطًب ْؿط اسبهِ املتطُٔ ضز اعتباض املؤغػ ١اإلعالَ ١ٝيف ايصشف اي١َٝٛٝ
ايتكًٝس ١ٜأ ٚاملٛاقع االيهرت ١ْٝٚباإلضاف ١إىل ْؿط ٙيف ْفؼ املٛقع االيهرت ْٞٚايص ٟاسبل
ضطضاً باملؤغػ ١اإلعالَٚ ١ٝيف ٖصا تعٜٛض عٔ ايططض االزب.ٞ
ايتعٜٛض ػبب إٔ ٜكسض بكسض َا سبل املتططض َٔ ضطض َٚا فات٘ َٔ نػب .فٝذب
إٔ ٜه ٕٛايتعٜٛض مبكساض ايططض ايص ٟأصاب املؤغػ ١اإلعالَ ١ٝبػبب ْؿط املصٓفات
( )9سامان فهزي عسخ ،مرجر سابق ،ص – 021د .عباس عمي دمحم الحديشي ،السدؤولية
السجنية لمرحفي (دراسة مقارنة) ،أشخوحة دكتهراه مقجمة إلى مجمذ كمية القانهن

بجامعة بغجاد ،0222 ،ص.23

( )0د .سعجون العامخي ،مرجر سابق ،ص – 912كسا يشظخ السادة ( )0/024مجني
عخاقي وتقابميا السادة ( )041من قانهن السعامالت السجنية االماراتي والسادة ()929

مجني مرخي.

( )2د .مرصفى أحسج عبجالجهاد حجازي ،السدؤولية السجنية لمرحفي عن انتياك حخمة
الحياة الخاصة ،دار الشيزة ،القاىخة ،0225 ،ص.011
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احملطف ١أ ٚاملتططض ٠أ ٚاييت ْػبٗا ايػري ي٘ َت ٢نإ ٖصا ايططض ْتٝذ ١طبٝع ١ٝيًعٌُ غري

املؿطٚع اغتٓازاً إىل املاز َٔ )1/207( ٠ايكاْ ٕٛاملسْ ٞايعطاق.)1(ٞ

ٚػبب اإلؾاض ٠إىل إٔ تكسٜط ايتعٜٛض ػبب إٔ ٜهَ ٕٛػاٜٚاً يًططض املباؾط املتٛقع
ٚغري املتٛقع إش ػبب إٔ ٜؿٌُ ايتعٜٛض عً ٢عٓصطُٖ ٜٔا اشبػاض ٠اييت سبكت املططٚض
ٚايهػب ايص ٟفات٘ ،أ ٟػبب إٔ ٜهٖٓ ٕٛاى عساي ١يف تكسٜط ايتعٜٛض أ ٟأال ٜهٖٓ ٕٛاى
ْكص أ ٚظٜاز ٠يف تكسٜط ايتعٜٛض حبٝح ال ُٜجط ٣املططٚض عً ٢سػاب فاعٌ ايططض( .)2إش
ػبب عً ٢احملهُ ١إٔ تسخٌ يف ايتعٜٛض َا سبل ايسا َٔ ٔ٥خػاضَٚ ٠ا فات٘ َٔ نػب ٚإٔ
تأخص بٓعط االعتباض ايعطٚف املالبػ ١عٓس إصساض سهُٗا بايتعٜٛض ،أ ٟإٔ تطاع ٞاملطنع

ٚاملٛضٛع االدتُاع ٞيًُؤغػ ١اإلعالَ ١ٝاملتططض.)3(٠

تبني يٓا مما غبل أْ٘ تطبل ايكٛاعس ايعاَ ١عً ٢االضطاض باملصٓفات اإلعالَ١ٝ
يًُؤغػ ١اإلعالَ ١ٝااليهرتٚ. ١ْٝٚعً ٢املؤغػ ١اثبات ايططض طبكا يًُاز َٔ 7 ٠قإْٛ
االثبات ايعطاق" ٞايب ١ٓٝعً َٔ ٢ازعٚ ٢ايُٝني عً َٔ ٢اْهط" ْٚعتكس أْ٘ َٔ األفطٌ عً٢
املؿطع ايعطاق ٞإٔ ٜٛضز ْص خاص َٚؿاب٘ يًُاز َٔ )49( ٠قاْ ٕٛسل املؤيف األضزْٞ
ٚاييت تٓص عً ٢أْ٘ "يًُؤيف ايصٚ ٟقع االعتسا ٤عً ٢أ ٟسل َٔ اسبكٛم املكطض ٠ي٘ عً٢
َصٓف٘ مبكتط ٢أسهاّ ٖصا ايكاْ ٕٛاسبل يف اسبص ٍٛعً ٢تعٜٛض عازٍ عٔ شيو .عً ٢إٔ
ٜطاع ٞيف تكسٜطَ ٙهاْ ١املؤيف ايجكافٚ ١ٝق ١ُٝاملصٓف األزب ١ٝأ ٚايعًُ ١ٝأ ٚايفٓٚ ١ٝق١ُٝ
املصٓف األصً ٞيف ايػٛمَٚ ،س ٣اغتفاز ٠املعتس َٔ ٟاغتػالٍ املصٓف ٜٚعت ر
( )9نرت السادة ( )9/022مجني عخاقي عمى أنو "تقجر السحكسة التعهيس في جسيع
األحهال بقجر ما لحق الستزخر من ضخر وما فاتو من كدب بذخط أن يكهن ىحا نتيجة
شبيعية لمعسل غيخ السذخوع" وتقابميا السادة ( )009مجني مرخي والسادة ( )040من

قانهن السعامالت السجنية االماراتي.

( )0عبجالحكيم فهدة ،التعهيس السجني "السدؤولية السجنية التعاقجية والتقريخية" ،دون ناشخ،
مرخ ،9443 ،ص.922

( )2د .سامان فهزي عسخ ،مرجر سابق ،ص – 023كسا نخى بأن السادة ( )2/949من
القانهن السجني العخاقي نرت عمى أنو "عشج تقجيخ التعهيس العادل عن الزخر البج
لمسحكسة أن تخاعي في ذلك مخكد الخرهم" وتقابميا السادة ( )922مجني مرخي.
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ايتعٜٛض احمله ّٛب٘ يًُؤيف يف ٖص ٙاسباي ١زٜٓاً ممتاظاً عً ٢صايف مثٔ بٝع األؾٝا ٤اييت
اغتدسَت يف االعتسا ٤عً ٢سك٘ ٚعً ٢املبايؼ احملذٛظ ٠يف ايسع."٣ٛ
ْٚتفل َع داْب َٔ ايفك٘( )1بإٔ املؿطع األضزْ ٞسسز األغؼ اييت تبٓ ٢عً٘ٝ
اسبُا ١ٜاملسْ ١ٝيًُؤيف ٚاملتُجً ١بايتعٜٛض عٔ ايططض ايص ٟأصاب٘ ٚخاص ١ايططض االزب،ٞ
نُا اعت ر املؿطع األضزْ ٞق ١ُٝايتعٜٛض ايٛادب زفع٘ يصاسب اسبل أ ٟاملتططض زً ٜٓا
ممتاظاً عً ٢مثٔ األؾٝا ٤اييت مت بٝعٗا ْتٝذ ١االعتسا .٤أَا عً ٢باق ٞأَٛي٘ فٝه ٕٛزٜٓاً
عازٜاًٚ .يهٓ٘ مل ؼبسز زضد ١االَتٝاظ ٖٚصا ٜعين أْ٘ ٜتِ ايطدٛع اىل ايكاْ ٕٛاملسْ ٞبايٓػب١
يًشكٛم املُتاظ.)2(٠
اخلبمتـت
َٔ خالٍ زضاغتٓا ملٛضٛع ايبشح ٜتبني يٓا صبُٛع َٔ ١ايٓتا٥ر ٚايتٛصٝات ٖٞٚ
ناآلت:ٞ
أٚالً :ايٓتا٥ر
 .1االعالّ االيهرت ٖٛ ْٞٚايبح أ ٚايٓؿط االيهرت ْٞٚيًُعًَٛات ناف ١ع ر ؾبه ١املعًَٛات
ايعامل ١ٝبٛاغطَ ١ؤغػات إعالَٚ ١ٝبإسس ٣ايصٛض االت ١ٝنايٓؿط ايصشف ٞااليهرتْٞٚ
أ ٚاإلشاعات االيهرت ١ْٝٚأ ٚخسَات اإلعالْات االيهرت.١ْٝٚ
ٜ .2جبت يًُؤغػ ١اإلعالَ ١ٝسل املؤيف عًَ ٢صٓفاتٗا ازبُاع ١ٝاإلعالَ ١ٝااليهرت١ْٝٚ
 ٖٞٚاملصٓفات اييت ته ٕٛفٗٝا املؤغػ ١اإلعالَ ١ٝقس ٚدٗت مجاع َٔ ١املؤيفني
بٛضع َصٓف َعني ذبت إزاضتٗا يٓٝؿط بامسٗا حبٝح ٜٓسَر عًُٗا يف ٖسف ٚاسس
بططٜكٜ ١ػتش ٌٝفٗٝا فصٌ عٌُ نال َِٓٗ ٚمتٝع ٙعً ٢اْفطاز.

( )9عاشف سالم العهاممة ،مرجر سابق ،ص220

( )0يشظخ بخرهص الجيهن السستازة السهاد ( )9222 – 9213من القانهن السجني العخاقي
وتقابميا السهاد ( )9551 – 9529من القانهن السجني االردني.
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ٜ .3ه ٕٛيًُؤغػ ١اإلعالَ ١ٝسكٛم اجملاٚض ٠بؿإٔ َصٓفاتٗا االيهرت ١ْٝٚعٓسَا تهٕٛ
ٖص ٙاملؤغػَٓ ٖٞ ١تر ايتػذ ٌٝايصٛت ٞيفٓاْ ٞاألزا.٤
ٜ .4جبت يًُؤغػ ١اإلعالَ ١ٝعًَ ٢صٓفاتٗا االيهرت ١ْٝٚسكٛم أزبَٚ ١ٝاي ١ٝؾأْٗا ؾإٔ
املؤيف ايصْ ٟص عً ٘ٝقاْ ٕٛمحا ١ٜسل املؤيفٚ .نُا ٜؿرتط يف َصٓفاتٗا يهٞ
ته ٕٛضبُ ١ٝإٔ تهَ ٕٛبتهطٚ ٠إٔ ٜتِ ايتعبري عٓٗا َٔ خالٍ املٛقع االيهرتْٞٚ
يًُؤغػ ١أ ٚعً ٢أغطٛاْات َسصب ١أ ٚبأٚ ٟغٜ ١ًٝصٌ فٗٝا إىل ازبُٗٛض.
ٜ .5تُجٌ اشبطأ بصٛض ٠االعتسا ٤أ ٚاالضطاض باملصٓفات اإلعالَ ١ٝعً ٢غب ٌٝاملجاٍ
ْػذ املصٓف اإلعالَ ٞأ ٚإعازْ ٠ؿط ٙبسَٛ ٕٚافك ١املؤغػ ١اإلعالَ ١ٝأ ٚاملػاؽ
بػالَ ١املصٓف اإلعالَ َٔ ٞخالٍ تؿ ٜ٘ٛأ ٚتعس ًٜ٘أ ٚبٝع٘ أ ٚتأدري ٙأ ٚضٖٓ٘
بس ٕٚاشٕ املؤغػ ١صاسبٖ ١صا املصٓف .فايكٝاّ باٖ َٔ ٟص ٙايتصطفات ٜطتب
املػؤٚي.١ٝ
 .6ػبب إٔ ٜرتتب عً ٢االضطاض باملصٓفات اإلعالَ ١ٝاسبام ضطض أزب ٞأَ ٚاي ٞيًُؤغػ١
اإلعالَ ١ٝصاسبٖ ١ص ٙاملصٓفات ناإلضطاض بػُعتٗا أ ٚتهبسٖا خػا٥ط َاز.١ٜ
َ .7ت ٢تٛافطت ايعالق ١ايػبب ١ٝبني اشبطأ ٚايططض بؿإٔ املصٓفات اإلعالَ ١ٝتطتبت
املػؤٚي ١ٝايتكصريٚ ١ٜثبت سهُٗا  ٖٛٚتعٜٛض املؤغػ ١اإلعالَ ١ٝاملتططض ٠غٛا٤
تعٜٛض عٝين أ ٚتعٜٛض مبكابٌ.
ثاْٝاً :ايتٛصٝات
ْٛ .1ص ٞاملؿطع ايعطاق ٞبتؿطٜع قاْ ٕٛخاص بايٓؿط ٚاالعالّ االيهرت ْٞٚأٜٛ ٚضز
ْصٛص خاص ١بُٗا يف قاْ ٕٛمحا ١ٜسل املؤيف حبٝح تهٚ ٕٛاضشٚ ١صطؼب ١ال
غُٛض فٗٝا ٜٚبني فٗٝا تعاضٜف بعض املفطزات ناملصٓف االيهرت ،ْٞٚاالعالّ،
املصٓفات املؿتك ،١املصٓفات ازبُاع ،١ٝاالبتهاض ،ايكطصٓ ١االيهرتٚ ١ْٝٚغريٖا.
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ْٛ .2ص ٞاملؿطع ايعطاق ٞإٔ ٜتطُٔ قاْ ٕٛمحا ١ٜسل املؤيف ْص ميٓح املؤغػ١
اإلعالَ ١ٝسل طًب ْؿط اسبهِ املتطُٔ ضز االعتباض يف املٛاقع االيهرتٚ ١ْٝٚنصيو
ْؿط ٙيف املٛقع االيهرت ْٞٚايص ٟاسبل ضطضاً بٗا.
ْٛ .3ص ٞاملؿطع ايعطاق ٞايػري عً ٢خط ٢املؿطع األضزْٚ ٞإٔ ؼبسز األغؼ اييت ٜتِ
عًٗٝا تكسٜط ايتعٜٛض ٚإٔ ٜعت ر ايتعٜٛض زٜٓاً ممتاظاً عً ٢صايف مثٔ بٝع األؾٝا٤
اييت اغتدسَت يف االعتسا ٤عً ٢املصٓفات اإلعالَ ١ٝااليهرتٚ ١ْٝٚعً ٢املبايؼ احملذٛظ٠
يف ايسع.٣ٛ
ادلصـبدر
أٚالً :ايهتب
 .1ز .أغاَ ١بسض ،تسا ٍٚاملصٓفات ع ر االْرتْتَ ،ؿهالت ٚسً ٍٛيف ض ٤ٛقاْ ٕٛمحا١ٜ
سكٛم املًه ١ٝايفهط ١ٜضقِ  82يػٓ ،2002 ١زاض ازباَع ١ازبسٜس ،٠اإلغهٓسض.2004 ،١ٜ
 .4إمساع ٌٝغامن ،ضباضطات يف ايٓعط ١ٜايعاَ ١يًشل ،طَ ،3هتب ١عبساهلل ٖٚب.1966 ،١
 .8أْٛض ايعُطٚغ ،ٞايتعًٝل عًْ ٢صٛص ايكاْ ٕٛاملسْ ٞاملعسٍ مبصاٖب ايفك٘ ٚأسهاّ
ايكطا ٤اسبسٜج ١يف َصط ٚاالقطاض ايعطب ،١ٝزاض املطبٛعات ازباَع ،١ٝاإلغهٓسض،١ٜ
.1983
 .0ز .تٛفٝل سػٔ فطزَ ،صنطات يف املسخٌ يًعً ّٛايكآَْ ،١ْٝٛؿأ ٠املعاضف،
اإلغهٓسض.1960 ،١ٜ
 .0ز .سػٔ عً ٞايصْ ،ٕٛايٓعط ١ٜايعاَ ١ياليتعاَاتَ ،صازض االيتعاّ ٚاسهاّ االيتعاّ،
اثبات االيتعاّ ،زاض اسبط ١ٜيًطباع ،١بػساز.1976 ،
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 .4ضضا َتٛيٖٚ ٞسإ ،محا ١ٜاسبل املاي ٞيًُؤيف ،زاض ازباَع ١ازبسٜس ٠يًٓؿطَ ،صط،
.2001
 .0غاَإ فٛظ ٟعُط ،املػؤٚي ١ٝاملسْ ١ٝيًصشف ،ٞزضاغَ ١كاضْ ،١زاض ٚا ٌ٥يًٓؿط،
.2007
 .3ز .غعس ٕٚايعاَط ،ٟتعٜٛض ايططض يف املػؤٚي ١ٝايتكصريَٓ ،١ٜؿٛضات َطنع ايبشٛخ
ايكاْ ،١ْٝٛبػساز.1981 ،
 .9ز .غًُٝإ َطقؼ ،ايٛايف يف ؾطح ايكاْ ٕٛاملسْ ،ٞز ،2يف االيتعاَات ،اجملًس ،2يف
ايفعٌ ايطاض ٚاملػؤٚي ١ٝاملسْ.1988 ،١ٝ
.14

غٗ ٌٝسػني ايفتال ،ٟٚسكٛم املؤيف املعٓ ١ٜٛيف ايكاْ ٕٛايعطاق ،ٞزاض اسبط١ٜ

يًطباع ،١بػساز.1978 ،
 .11ؾانط ْاصط سٝسض ،ايٛغٝط يف ؾطح ايكاْ ٕٛاملسْ ٞازبسٜس ،اسبكٛم ايع ١ٝٓٝاالصً،١ٝ
َطبع ١املعاضف.1959 ،
 .14ز .ؾشات٘ غطٜب ؾًكاَ ،ٞاملًه ١ٝايفهط ١ٜيف ايكٛاْني ايعطب ،١ٝزضاغ ١سبكٛم املؤيف
ٚاسبكٛم اجملاٚضٚ ٠شبصٛص ١ٝمحا ١ٜبطاَر اسباغب االي ،ٞزاض ازباَع ١ازبسٜس،
اإلغهٓسض.2009 ،١ٜ
 .18ؾطٜكْ ٞػط ،ٜٔسكٛم املًه ١ٝايفهط ،١ٜسكٛم املؤيف ٚاسبكٛم اجملاٚض ،٠سكٛم
املًه ١ٝايصٓاع ،١ٝزاض بًكٝؼ يًٓؿط ،ازبعا٥ط.2014 ،
 .10ص ر ٟمحس خاطط ،تفطٜس قٛاعس تطتبؼ يف قاْني املًه ١ٝايفهط ،١ٜزضاغَ ١كاضْ ،١زاض
ايهتب ايكاَْ ،١ْٝٛصط.2012 ،
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 .10عبساسبه ِٝفٛز ،٠ايتعٜٛض املسْ" ٞاملػؤٚي ١ٝاملسْ ١ٝايتعاقسٚ ١ٜايتكصري ،"١ٜزٕٚ
ْاؾطَ ،صط.1998 ،
 .14ز .عبس اسبُٝس املٓؿا ،ٟٚمحا ١ٜاملًه ١ٝايفهط ،١ٜزاض ايفهط ازباَع ،ٞاإلغهٓسض،١ٜ
.2001
 .10عبساسبُٝس عُط ٚؾاصْ ،ٞعط ١ٜااليتعاَات يف ايكاْ ٕٛاملسَْ ،ٞطبع ١ايٓكٝض
االًٖ ،١ٝبػساز.1941 ،
 .13عبسايطمحٔ خًف ،ٞضباضطات يف ايكاْ ٕٛازبٓا ٞ٥ايعاّ ،زاض اهلس ،٣ازبعا٥ط.2010 ،
 .19ز .عبسايطؾٝس َأَ ٚ ٕٛز .ضبُس غاَ ٞعبسايصازم ،سكٛم املؤيف ٚاسبكٛم
اجملاٚض( ٠يف ض ٤ٛقاْ ٕٛمحا ١ٜسكٛم املًه ١ٝايفهط ١ٜازبسٜس ٠ضقِ  82يػٓ،)2002 ١
زاض ايٓٗط ١ايعطب.2004 ،١ٝ
 .44ز .عبساهلل َ رٚى ايٓذاض ،ايتعػف يف اغتعُاٍ سل ايٓؿط ،زضاغ ١فكَٗ ١ٝكاضْ ١يف
ايفكٗني اإلغالَٚ ٞايٛضع ،ٞزاض ايٓٗط ١ايعطب ،١ٝايكاٖط.1995 ،٠
 .41ز .عبساجملٝس اسبه ،ِٝعبسايباق ٞايبهط ،ٟضبُس ط٘ ايبؿري ،ايٛدٝع يف ْعط ١ٜااليتعاّ
يف ايكاْ ٕٛاملسْ ٞايعطاق ،ٞزَ ،1صازض االيتعاَّ ،طابع ٚظاض ٠ايتعً ِٝايعايٚ ٞايبشح
ايعًُ ،ٞبػساز.1980 ،
 .44ز .عبساملٓعِ فطز ايصس ،٠سل املؤيف يف ايكاْ ٕٛاملصطَ ،ٟعٗس ايبشٛخ ٚايسضاغات
ايعطب ،١ٝايكاٖط.1967 ،٠
 .48عسْإ ايػطسإ ْٛٚض ٟخاطط ،ؾطح ايكاْ ٕٛاملسَْ ،ٞصازض اسبكٛم ايؿدص١ٝ
(االيتعاَات) ،زاض ايجكاف ١يًٓؿط ٚايتٛظٜع ،عُإ.2000 ،
َ .40اظ ْٞٚنٛثط ،ايؿبه ١ايطقُٚ ١ٝعالقتٗا باملًه ١ٝايفهط ،١ٜزاض ٖ ١َٛيًطباعٚ ١ايٓؿط
ٚايتٛظٜع ،ازبعا٥ط.2008 ،
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 .40ز .ضبُس سػٔ عبساهلل ،سكٛم املًه ١ٝايفهط ،١ٜاالسهاّ األغاغ، ١ٝط ,1االفام
املؿطقْ ١اؾط.2011 ،ٕٚ
 .44ضبُس نُاٍ عبسايععٜع ،ايتكٓني املسْ ٞيف ض ٤ٛايكطاٚ ٤ايفكَ٘ ،طبع ١ايكاٖط٠
اسبسٜج ،١بس ٕٚغٓ ١طبع.
 .40ضبُس نُاٍ عبسايععٜع ،ايٛدٝع يف ْعط ١ٜاسبلَ ،هتبٖٚ ١ب ،١بال غٓ ١طبع.
 .43ز .ضبُٛز مجاٍ ايس ٜٔظن ،ٞزضٚؽ يف َكسَ ١ايسضاغات ايكاْ ،١ْٝٛزاض َطابع ايؿعب،
.1964
َ .49ط ٠ٚعصاّ صالح ،االعالّ االيهرت ْٞٚاألغؼ ٚآفام املػتكبٌ ،زاض االعُاض ايعًُٞ
يًٓؿط ٚايتٛظٜع ،عُإ2015 ،
 .84زَ .صطف ٢أمحس عبسازبٛاز سذاظ ،ٟاملػؤٚي ١ٝاملسْ ١ٝيًصشف ٞعٔ اْتٗاى سطَ١
اسبٝا ٠اشباص ،١زاض ايٓٗط ،١ايكاٖط.2004 ،٠
ْٜٛ .81ؼ عطبَٛ ،غٛع ١ايكاْٚ ٕٛتكٓ ١ٝاملعًَٛات ،قاْ ٕٛايهُبٛٝتط ،طَٓ ،1ؿٛضات
اذباز املعاضف ايعطب ،١ٝبريٚت.2001 ،
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ثاْٝاً :ايبشٛخ
 .1ز .إبطاٖ ِٝايسغٛق ٞأب ٛايً ،ٌٝايٓؿط االيهرتٚ ْٞٚسكٛم املًه ١ٝايفهط ،١ٜحبح َكسّ
إىل َؤمتط املعاَالت االيهرت ،١ْٝٚنً ١ٝايكاْ ،ٕٛداَع ١االَاضات ايعطب ١ٝاملتشسَ ،٠ا،ٜٛ
.2009
 .2ز .سػاّ ايس ٜٔناٌَ االٖٛاْ ،ٞاالْرتْت نٛغ ١ًٝالغتعُاٍ املصٓف ٚسكٛم املؤيف،
حبح َٓؿٛض يف اجملً ١ايعطب ١ٝيًجكاف ،١ايػٓ ١ايجاْٚ ١ٝايعؿط ،ٕٚايعسز ايطابع ٚاالضبع،ٕٛ
.2003
 .3محس ٟقبٝالت ،ايٓعاّ ايكاْ ْٞٛملٛاقع ايٓؿط االيهرت ،ْٞٚحبح َٓؿٛض يف اجملً١
األضزْ ١ٝيف ايكاْٚ ٕٛايعً ّٛايػٝاغ ،١ٝاجملًس ،4ايعسز.2012 ،1
 .4عاطف غامل ايعٛاًَٚ ،١ضاح غعٛزَ ،س ٣نفا ١ٜأسهاّ اسبُا ١ٜسبكٛم املؤيف
يًُصٓفات املٓؿٛض ٠عً ٢ؾبه ١االْرتْت ،حبح َكسّ إىل املؤمتط ايسٚي ٞاألٍٚ
(املهتبات َٚطانع املعًَٛات يف ب ١٦ٝضقُ ١ٝصػري ،)٠األضزٕ.2014 ،
 .5عبسايػالّ أمحس فٝػ ،ٛاملًه ١ٝايفهط ١ٜيف االْرتْت ،حبح َكسّ يًُؤمتط ايعًُ ٞيهً١ٝ
ايكاْ ،ٕٛداَع ١ايؿاضق ،١املٓعكس يف ايفرت ،19-17 ٠االَاضات.2009 ،
 .6غاظ ٟأب ٛعطاب ،ٞاسبُا ١ٜاملسْ ١ٝيًُصٓفات يف ايكاْ ٕٛاألضزْٚ ٞاملكاضٕ ،حبح َٓؿٛض
يف صبً ١ايؿطٜعٚ ١ايكاْ ،ٕٛنً ١ٝاسبكٛم ،ازباَع ١األضزْ ،١ٝايعسز .2005 ،23
 .7زْٛ .اف ساظّ خايس  ٚأ .خً ٌٝإبطاٖ ِٝضبُس ،ايصشاف ١االيهرتَٚ ١ْٝٚاٖٝتٗا
ٚاملػؤٚي ١ٝايتكصري ١ٜايٓاؾ ١٦عٔ ْؿاطٗا ،حبح َٓؿٛض يف صبً ١ايؿطٜعٚ ١ايكاْ،ٕٛ
داَع ١االَاضات ،ايعسز ايػازؽ ٚاالضبع ،ٕٛابط.2011 ،ٌٜ
ثايجا :املكاالت
 .1أَري ٠عبسايفتاح ضبُس عبسايفتاح ،تهٓٛيٛدٝا االتصاٍ ٚاالعالّ االيهرتٚ ،ْٞٚضق ١عٌُ
َكسَ ١ملًتك ٢االعالّ االيهرت ،ْٞٚمجٗٛضَ ١ٜصط ايعطب ،١ٝايكاٖط2007 ،٠
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 .2ز .سػاّ ايس ٜٔعبسايػين ايصػري ،محا ١ٜسكٛم املؤيف ٚاسبكٛم اجملاٚض ٠يف احملٝط
ايطقُٚ ،ٞضق ١عٌُ َكسَ ١إىل سًك ١اي ٜٛر ايٛطٓ ١ٝس ٍٛاملًه ١ٝايفهط ١ٜيًسبًَٛاغٝني،
ْعُتٗا املٓعُ ١ايعامل ١ٝيًًُه ١ٝايفهطَ ،١ٜػكط ،بتاضٜذ  ،7-5غبتُ ر.2005 ،
 .3ز .ضضا عبسايٛاسس أَني ،اإلَهاْٝات ايتكٓ ١ٝيف َٛاقع ايصشف االيهرتٚ ،١ْٝٚضق ١عٌُ
َكسَ ١إىل َؤمتط االعالّ ايعطبٚ ٞاالْرتْتَ ،صط.2006 ،
ضابعا :املٛاقع االيهرت١ْٝٚ
 .1سػاّ ايس ٜٔناٌَ االٖٛاْ ،ٞمحا ١ٜسكٛم املًه ١ٝايفهط ١ٜيف صباٍ االْرتْت ،ايسيٌٝ
االيهرت ْٞٚيًكاْ ٕٛايعطبَٓ ،ٞؿٛض عً ٢املٛقع االيهرت:ْٞٚ
www.arablawinfo.com
 .2زٜب ضبٝع ،١سل ايتأيٝف ايصشف ٞبازبعا٥ط يف قطاع ايصشاف ١املهتٛب ،١ضغاي١
َادػتريَٓ ،ؿٛض ٠عً ٢املٛقع االيهرت ْٞٚاالت:ٞ
https://www.mobt3ath.com/uplode/book/book-1680.pdf
ضابعاً :ايطغا ٌ٥ازباَع١ٝ
 .1إبطاٖٜٛ ِٝغف ضبُس عبساهلل ايػاز ،٠املػؤٚي ١ٝاملسْ ١ٝيًصشف ٞيف ايكاْ ٕٛاالَاضات،ٞ
ضغايَ ١ادػتري َكسَ ١إىل نً ١ٝايكاْ ٕٛداَع ١ايؿاضق.2017 ،١
 .2عباؽ عً ٞضبُس اسبػٝين ،املػؤٚي ١ٝاملسْ ١ٝيًصشف" ٞزضاغَ ١كاضْ "١أططٚس١
زنتٛضاَ ٙكسَ ١إىل صبًؼ نً ١ٝايكاْ ، ٕٛداَع ١بػساز.2003 ،
خاَػاً :املصازض األدٓب١ٝ
1. Andre Francn, course Depropiete Little raire, artistique et
industeielle, ed.cd, 1996.
2. Bemard Edelman Lapropriete Little raire et artistique, Paris,
1989
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3. Severine DUOLLIER, Droit auteur et protection des ceures
dans I'univers numerique. Larcier, Creation informatique,
Bruxelles, 2005.
غازغاً :ايكٛاْني
اٚالً :ايكٛاْني ايعطاق:١ٝ
 .1ايكاْ ٕٛاملسْ ٞايعطاق ٞضقِ ( )40يػٓ 1951 ١املعسٍ
 .2قاْ ٕٛمحا ١ٜسل املؤيف ايعطاق ٞضقِ ( )3يػٓ 1971 ١املعسٍ
َٝ .3جام ايؿطف يًصشفٝني ايعطاقٝني عً ٢املٛقع االت:ٞ
http://iraqinfo.net/Arabic/armethaqalhamaliraqi.htm
 .4قاْ ٕٛاملطبٛعات ايعطاق ٞضقِ ( )206يػٓ.1968 ١
ثاْٝاً :ايكٛاْني املصط:١ٜ
 .9ايكاْ ٕٛاملسْ ٞاملصط ٟضقِ ( )131يػٓ 1948 ١املعسٍ.
 .0قاْ ٕٛمحا ١ٜاملًه ١ٝايفهط ١ٜاملصط ٟضقِ ( )82يػٓ.2002 ١
ثايجاً :ايكٛاْني االَاضت:١ٝ
 .1قاْ ٕٛاملعاَالت املسْ ١ٝيسٚي ١االَاضات ايعطب ١ٝاملتشس ٠ضقِ ( )5يػٓ 1985 ١املعسٍ.
 .4قاْ ٕٛاذباز ٟاَاضات ٞضقِ ( )7يػٓ 2002 ١يف ؾإٔ سكٛم املؤيف ٚاسبكٛم اجملاٚض.٠
 .8قاْ ٕٛاذباز ٟاَاضات ٞضقِ ( )1يػٓ 2006 ١يف ؾإٔ املعاَالت ٚايتذاض ٠االيهرت.١ْٝٚ
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 .0قطاض تٓع ِٝأْؿط ١االعالّ االيهرت ْٞٚاالَاضاتٖ ،ٞصا ايكطاض ايصازض ٚ 2018/3/6ايصٟ
دا ٤اغتٓازاً إىل قاْ ٕٛتٓعٚ ِٝاختصاصات اجملًؼ ايٛطين يإلعالّ ضقِ ( )11يػٓ١
.2016
ضابعاً :ايكٛاْني األضزْ:١ٝ
 .1ايكاْ ٕٛاملسْ ٞاألضزْ ٞضقِ ( )43يػٓ.1976 ١
 .2قاْ ٕٛمحا ١ٜسل املؤيف االضزْ ٞيػٓ 1992 ١املعسٍ غٓ.2005 ١
خاَػاً :ايكٛاْني ايػٛض:١ٜ
َ .1ؿطٚع تعس ٌٜقاْ ٕٛاملطبٛعات ايػٛض ٟضقِ ( )50يػَٓٓ 2001 ١ؿٛض عً ٢املٛقع:
https://www.dctcrs.org.
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