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 : ديرة التحريروم املشرفة العامة

   سرور طاليب أ.د.   
    

 التعريف: 

محكمةةةةةةةةةةةةةة   دوليةةةةةةةةةةةةةة  علميةةةةةةةةةةةةةة مجلةةةةةةةةةةةةةة  
مركةةةةة  ليةةةةة   ل حةةةةة   يةةةةة   عةةةةة   دو تصةةةةة   
تسةةةةةةةةةةةةقا ت   ةةةةةةةةةةةة   لم ةةةةةةةةةةةة      لعلةةةةةةةةةةةة   

  مخقلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  مجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة      لمعم ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
ف 

"القاااااااااا     العاااااااااا    لعلةةةةةةةةةةية  ل   ي يةةةةةةةةةة   
، بةةةةةةةةةة ت  ت    ةةةةةةةةةة  تح يةةةةةةةةةةر والخااااااااااا  "
أسةةةةةة تحث ونةةةةةة       و   ةةةةةة  مشةةةةةةكل  مةةةةةة  

علميةةةةةةةةةةةةةةةة  تقةةةةةةةةةةةةةةةة ل  مةةةةةةةةةةةةةةةة   خ ةةةةةةةةةةةةةةةة  مةةةةةةةةةةةةةةةة  
 ل ةةةةةةةةةةةةة       و   ةةةةةةةةةةةةة  تح ةةةةةةةةةةةةةي  ت شةةةةةةةةةةةةةك  

  ك  ع د. 
 دو ي  ف 

مخقل   إسا م    ت ن ول  لمجل  
بمج ل  لعلية   و لماقم      ل        

ب لرصي     ل   ي ي  تعلق  م   سي ء 
لم    بتر أو  ب ض ي   لس ع   أو   لنظري 
ت   ألعم ل ذ    أل مي   لعلمي   لمعتر

 .با 

لحرص    لمجل    حه  تع ت  يس  
و لمجايد   لمرك  عىل تشج ع  ألبح ث  

  إثر ء   لعل   
   صي ه ، وعىل  إلسا ة ف 

ث    لعل   
ّ
بن    ل   س    لج د

علمي و ل يم  مع يت   إىل   
 
  ،  س ن د 
 ميضيعي  ودقي  . 

 : العلمية اللجنةرئيس 
 ول وجدة )المغرب( أ.د. الميلود بوطريكي، جامعة محمد األ 

 : العلمية الشريف لجنةعضو ال
 (فلسطين) والدستورية  العليا العدل نيابة رئيس، أبوسمهدانة الناصر  عبدد. 

 أسرة التحرير:
 

 الجزائر( -املسيلة-أ.د. االخضر عزي )جامعة محمد بوضياف 

 د. أحمد طارق ياسين محمد املولى، جامعة املوصل )العراق( 

 (املغرب)دي جامعة عبد املالك السعد. الداودي نورالدين، 

 ( إسبانيا)بمدريد  كومبلوتنس ي  امعة، جد. العبساوي عماد

  (الجزائرأهراس ) سوق -جامعة محمد الشريف مساعدية  سفيان سوالمد. 

 (فلسطين)النائب العام، غزة  وكيل، أحمد بعلوشةشريف د. 

 العراق( البصرة )، املحاميننقابة  د. عبد املنعم عبد الوهاب محمد،

   (العراق )ملوصل ا جامعة، هللا الصفو بدنوفل علي عد. 

ة) جامعة حلب، همام القوص ي  د.  ة العربية السوريَّ  ( الجمهوريَّ

 التحكيمية للعدد:العلمية اللجنة أعضاء 

 املدرسة العليا للضمان االجتماعي،ابن عكنون،الجزائر ، خليفي عبد الرحمان د.

 جامعة امللك فيصل.، د. عماد حمادي البجاوي 

 . 1جامعة الجزائر  -كلية الحقوق ، ساس ي  د. سلمى 
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األصالة  فيها  افر  وتتو واملنهجية،  املوضوعية  تلتزم  التي  واملقاالت  األبحاث  املجلة  تقبل 

 :جدية وتحترم قواعد النشر التاليةوالالعلمية والدقة 

 :ت واألبحاث املعمقةللمقاال بالنسبة  

 :اآلتيةالتي تستوفي الشروط  واألبحاث تنشر املجلة املقاالت  •

الدوريات   • في  دوليا  بها  املعمول  واملوضوعية  العلمية  باملعايير    والتي  املحكمة،االلتزام 

 .العلميتستجيب لشروط البحث 

الحياد واملوضوعية في تحكيم املواد العلمية املرشحة للنشر   بدأ التحكيم م تعتمد هيئة   •

األشخاص بمبادئ  مساسها  أو  الفكري  التطرف  من  األعمال  خلو  على  الحرص  أو    مع 

 .األنظمة

في   • بالجدية    املساهمات يراعى  تتسم  أن  املجلة  في  للنشر  نشر    وأال املقترحة  تكون محل 

 .ملتقىسابق أو مقتطف من مذكرة أو أعمال، 

 .املجلةأن تكون املواضيع املقدمة ضمن اختصاص  •

 صفحة   20يتعدى حجم العمل    وأال   اللغوية،أن تلتزم املقاالت الدقة وقواعد السالمة   •

  هوامش، مصادر مع احتساب  صفحة بالنسبة لألبحاث املعمقة،    50بالنسبة للمقاالت و

 .ومالحق البحث

اللغات: العربية،    وآخر بإحدىحث ترسل املادة العلمية في ملف مرفق بملخص بلغة الب  •

 الفرنسية أو االنجليزية )حسب لغة البحث(. 

 :املترجمةبالنسبة لألعمال   

 .تقيل من األعمال املترجمة تلك التي تتصل باختصاص املجلة •

  .االنجليزية  العربية، الفرنسية،  وإلى:تقبل األعمال املترجمة من   •

 .أعاله املذكورةن في اللغات تخضع املقاالت الستشارة ترجمانيين مختصي •

اختصاص    العلمية حسبإلى أساتذة من ذوي الخبرة    املقدمة املقاالتتحول األعمال   •

 .املقال

 .تسلمهامن  دقائق 5 بعديبلغ الباحث املرسل بتلقي مادته  •
 

 قواعد النشر

1/2 
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 :التحكيم  ة

من تمكينها من املادة    شهر في غضون    واتخاذ القرار تلتزم هيئة التحكيم بإبداء الرأي   •

 التحكيم ، مع مراعاة السرية التامة في  املقترحة للنشر

 .للنشريحق لهيئة التحكيم أن ارتأت ضرورة إقرار تعديالت على املواد املقدمة  •

بتاريخ نشرها حسب رزنامة  • يعلم الباحث املرسل بقبول مادته للنشر على أن يعلم 

 .املجلة

 شروط النشر: 

 .14 حجم Traditional Arabic العربية شكل باللغة الكتابة:شكل  •

 .     12 حجم Times New Roman األجنبية شكلبالنسبة للغات  •

 .يرفق الباحث سيرة ذاتية علمية مفصلة •

 تدرج الهوامش آليا في نهاية كل صفحة وقائمة املصادر واملراجع في نهاية املقال.  •

 نموذج التهميش:  

عنوان الكتاب، دار النشر، بلد  ،  واسم امِلؤلفلقب    :الكتب باللغة العربية أو األجنبية .1

 .الطبعة النشر، رقمالنشر، سنة 

 .الصدور  النص، سنة  النص، مضمون  البلد، نوع :التشريعيةالنصوص   .2

 املقالة، عدد   الكاتب، عنوانعنوان املجلة أو الدورية، لقب واسم    :املجالت والدوريات .3

 .االقتباس الصدور، صفحة املجلة، تاريخ 

عنوانواسم    لقب  :الجامعيةالرسائل   .4 املذكرة،  املذكرة،  الطالب،  مؤسسة   درجة 

 .االقتباس الجامعية، صفحة  التخصص، السنة  املذكرة، كليةتسجيل 

موضوع    جهة :الرسميةالتقارير   .5 التقرير،  مكانإصدار  سنة   التقرير،  التقرير،  نشر 

 .صفحة االقتباس التقرير،إصدار  

      :املراجع االلكترونية .6

مع     كامال   اإللكتروني    الرابط معلومات عن شبكة” اإلنترنت” بذكر املنقول  املرجع يوثق

  .املوقع زيارة وتاريخ  ذكر صاحب املادة املنشورة،

 على عنوان املجلة: .7
ً
 ترسل املساهمات بصيغة الكترونية حصرا

law@journals.jilrc.com 
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   الفهرس

  الصفحة

 االفتت حية  • 9

ي   • 11
الفلسطين  يااااع  التشر ي 

 
ف اإلجرامي  السل ك  عن  الن شئة  المد ية  الدع ى 

ي 
قية،  ،  دراسة تحليلية مق ر ة:  والعم ن  الشر  زار حمدي قشطة، ج معة 

، الج معة اإلسالمية،  فلسطي    -  سلطنة عم   ي
 . ت مر الق ض 

الجزائر  • 41 ي 
 
ف اال فج ر  خطر  عىل  عىلي ،  التأمي    ي 

االخ ة  ،حمدون  ج معة 
 ، الجزائر. منت ري

ي النسي   الرقمي  • 59
 
دراسة مق ر ة بي   الق ا ي   األوربية والق        : الحاااااااااااق ف
 ات ج معة عي   تم ش ، بن عزة محمد حمزة، كلية الحق ق،  الجزائري

اع: )دراسة  • 105 ي خالل تسجيل واستغالل براءات االختر
ع الكوينر حم ية المختر
) ي
الكوينر الق      ي 

 
ك ت  ،  ف ي ق     الشر

 
العبيدا ، م جستت  ف هش   عم د 

 . KILAW من كلية الق     الكويتية الع لمية

912  • Les actions en défense de la marque en droit marocain, 
Karim Zaouaq/Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de 
Fès-Maroc 

 

     ختلي أسرة حترير اجمللة مسؤوليتها عن أي انتهاك حلقوق امللكية الفكرية

 ال تعرب اآلراء الواردة يف هذا العدد بالضرورة عن رأي إدارة املركز

   يل البحث العلميمجيع احلقوق حمفوظة ملركز ج© 
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 االفتتاحية

 بفضله تتم الصاحلات الذياحلمد هلل رب العاملني الرمحن الرحيم وبسم اهلل 

 

   ةمستجد   إشكالياتأثارت  التي األبحاث املعمقة املقاالت و اخترنا لكم في هذا العدد من املجلة مجموعة من 

طات التشريعية  من قبل السلفي شكل مشاريع قوانين  واقتراحات قابلة للصياغة    حلوال بناءة وقدمت باملقابل  

 . العربية 

قانون  كل من  الدعوى املدنية الناشئة عن السلوك اإلجرامي في  بالدراسة والتحليل    األول البحث  تناول  فلقد  

بإمكانية قبول املطالبة بالحق املدني أمام  تعديلهما ليسمحا  ، مقترحا  العمانيالفلسطيني و   اإلجراءات الجزائية 

 مأمور الضبط القضائي. 

، فحين  ي الجزائر القانون  في  االنفجارات  أنواع  يغطي أضرار كل  الذي  التأمين  ملعالجة    لينتقل املقال الثاني

 .دراسة مقارنة بين القوانين األوربية والقانون الجزائري ك الحـــــــــــق في النسيان الرقمي تناول البحث الثالث 

املخترع  بحماية    ةخاصملعايير القانونية الالتي تشوب االعديدة  أما املقال الرابع فلقد كشف عن الثغرات  

للتعميم على باقي الدول    قابل  كويتي  مقترحا مشروع قانون    ،  خالل تسجيل واستغالل براءات االختراع  الكويتي

   العربية.

  حقوق مالكي العالمات التجارية إجراءات الدفاع عن  فيه الباحث  لنختم العدد بمقال باللغة الفرنسية عالج  

 في املغرب. جراءات اإلدارية والقضائية إل او  القانون  في 

أسرة تحرير  جهود عاليا ونثمن كما القيمة أثروا هذا العدد بأفكارهم وطروحاتهم الباحثين الذين نشكر كل 

 خالل عملية التحكيم. مانتهمأو عمق حرصهم و على تعاونهم املستمر   العلميةولجنتها  املجلة

 

 واآلخر لواهلل املوفق يف األو

 املشرفة العامة ومديرة التحرير / سرور طاليب
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 العمانيالدعوى املدنية الناشئة عن السلوك اإلجرامي يف التشريع الفلسطيين و

 دراسة حتليلية مقارنة
Civil action arising from criminal conduct in Palestinian and Omani legislation 

Comparative analytical study 
 سلطنة عمان ،  جامعة الشرقية، د. نزار حمدي قشطة

Dr. Nizar Hamdi Qeshta, A'SHARQIYAH UNIVERSITY 

 فلسطين  ، اإلسالميةمعة الجا، د. تامر القاض ي
Dr. Tamer Al-Qadi, Islamic University, Palestine 

 

 

Abstract: 

The jurisdiction rules dictate that the field of consideration of the criminal case is the criminal judiciary and 

the civil case before the civil judiciary. But the legislator excluded from these rules the subordinate civil suit, in 

Article (195) and Article (20) of the Palestinian and Omani Criminal Procedures Law, respectively. The victim 

was granted the right to claim reparation in front of the public prosecution or before the criminal court. 

From here, the practical importance of the research appears as it brings benefits to the affected person in 

saving effort and time, as well as preventing a contradiction between the rulings issued by the various ruling 

bodies. What the research aims to clarify the limits set by the legislator when using this right. Which leads us to 

ask whether the legislator requires the plaintiff of damage to submit a prior request to the criminal court to 

accept him claiming the civil right, or is the legislator satisfied with the original request in the civil case. The 

results of the research showed that the Omani legislator according to the regulation of the procedure of 

conducting the ancillary civil lawsuit in terms of wording in Article (20) QA, which affirmed the subjectivity of 

the civil case, unlike the Palestinian legislator, whose wording of Article (194) QC created practical problems 

about the necessity Submitting a preliminary request before the plaintiff submits a list of his lawsuit. 

Accordingly, the researcher recommended Palestinian and Omani legislators to amend Article (22) and Article 

(20), respectively, of the Criminal Procedure Law, to allow the possibility of accepting the civil right claim before 

the judicial control officer.  

Key words: The civil case, the criminal case, the ancillary civil lawsuit, the right of choice, the authority of 

the criminal judgment  

 

 



 2021  يناير 46العدد  -املعمقة جيل األحباث القانونية  جملة -مركز جيل البحث العلمي 

 
 

 

 
12 

 

 : امللخص

تفرض قواعد االختصاص أن يكون مجال نظر الدعوى الجزائية هو القضاء الجزائي، والدعوى املدنية أمام  

القواعد الدعوى املدنية التابعة، حيث ُمنح املتضرر من الجريمة  القضاء املدني، إال أن املشرع استثنى من تلك  

من هنا تظهر أهمية    ،بالتعويض  حق الخيار ما بين اللجوء إلى القضاء املدني أو القضاء الجزائي للمطالبة بحقه 

تمنع حصول تناقض بين األحكام    البحث العملية حيث يحقق فوائد للمتضرر في توفير الجهد والوقت، كما

، وما يهدف اليه البحث توضيح الحدود التي وضعها املشرع عند استعمال  صادرة من جهات الحكم املختلفةال

 ذا الحق.ه

للتساؤل دمما   بطلب مسبق    هل  فعنا  الجنائية  املحكمة  لدى  يتقدم  أن  الضرر  مدعي  املشرع على  يوجب 

 بالحق املدني أم أن املشرع يكتفي بالطلب األصلي في ال
ً
 دعوى املدنية. لقبوله مدعيا

املشرع العماني وفق في ضبط إجراء مباشرة الدعوى املدنية التبعية من حيث   وقد أظهرت نتائج البحث أن 

(  ق إ ج الذي أكد على ذاتية الدعوى املدنية، بخالف املشرع الفلسطيني الذي أحدثت  20الصياغة في املادة )

( املادة  تطبيقية حول ضرو 194صياغة  اشكاليات  إ ج  بالئحة ( ق  املدعي  تقدم  قبل  تمهيدي  تقديم طلب  رة 

 دعواه,  

( على التوالي من  20( واملادة )22وبناء عليه أوص ى الباحث املشرعين الفلسطيني والعماني بتعديل املادة )

 قانون اإلجراءات الجزائية، ليسمحا بإمكانية قبول املطالبة بالحق املدني أمام مأمور الضبط القضائي. 

الدعوى املدنية، الدعوى الجزائية، الدعوى املدنية التابعة، حق الخيار، حجية    ة:فتاحياملكلمات  ال

 الحكم الجزائي 

 

 مقدمة

ناهيك عن    ،رة على حياة اإلنسان أو حريته أو شرفه أو مالهيالثابت أن الجريمة قد تفض ي إلى نتائج خط

بأن يجبر ضرره  األمر الذي يؤسس لحق املضرور    ،ضررها الذي يوصف بالعدواني على مصلحة محمية بالقانون 

 حق بسمعته وشرفه ضرر. لمن ضرر أو خسارة، وما فاته من كسب أو  هأو النقدي عما لحق بالتعويض العيني

الضرر   لجبر  الوسيلة  املدني  بالحق  للمدعي  القانون  حدد  الجريمةوقد  عن  الدعوى    ، الناتج  سلوك  عبر 

أمام  ،املدنية إقامتها  في  الخيار  حق  لصاحبها  القانون  منح  الج  التي  اإلجراءات    زائيالقضاء  وفق  املدني  أو 

الجزائية اإلجراءات  قانون  في  املتبعة  )  ،القانونية  املادة  نصت  الجزائية1/ 195حيث  اإلجراءات  قانون  من   )  

 للدعوى الجزائية أمام املحكمة املختصة، كما تجوز  بقولها " يجوز    الفلسطيني
ً
إقامة دعوى الحق املدني تبعا
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لقضاء املدني، وفي هذه الحالة يوقف النظر في الدعوى املدنية إلى أن يفصل في الدعوى  ى الد   ى إقامتها على حد 

ما أكد على نفس األمر  ، كالجزائية بحكم بات، ما لم يكن الفصل في الدعوى الجزائية قد أوقف لجنون املتهم " 

( املادة  في  العماني  لكل من20املشرع   " بالقول  الجزائية  اإلجراءات  قانون  مباشر    ( من  أصابه ضرر شخص ي 

ومية في أية حالة كانت عليها  بسبب الجريمة أن يرفع دعوى بحقه املدني أمام املحكمة التي تنظر الدعوى العم

 من 
ً
 في الدعوى العمومية..." إلى أن يقفل باب املرافعة بوصفه مدعيا

ً
 .1ضما

ية لجوء املتضرر من  ول إمكان متوافق حمن هذا املنطلق يتضح أن موقف املشرعين الفلسطيني والعماني  

الجريمة إلى القضاء الجزائي للمطالبة بالتعويض عن الضرر عن طريق الدعوى املدنية التابعة، مع السماح له  

 الجزائي أو القضاء املدني. بحق الخيار ما بين اللجوء إلى القضاء

( املادة  الفلسطيني سمح من خالل نص  املشرع  أن  في  يختلفان  بإ195لكنهما  لدى  (  املدنية  الدعوى  قامة 

قاعدة "الجنائي يعقل املدني"، والتي تجبر املحكمة املدنية    القضاء املدني، وفي حالة حدوث ذلك يتوجب تطبيق

الدعوى   في  النظر  إلأن توقف  العماني تطرق  املدنية  املشرع  أن  في حين  الجزائية،  الدعوى  في  الفصل  ى حين 

(  155م املحكمة الجزائية، ونظم قاعدة "الجنائي يعقل املدني" في املادة )للدعوى املدنية التابعة املرفوعة أما

ا2من قانون اإلجراءات الجزائية  للحالة 
ً
للمدعي  لتي يسمح فيها  ، كما كان تنظيم املشرع العماني أكثر وضوحا

ا لم يتطرق له  بالحق املدني أن يطالب بحقه أثناء التحقيق االبتدائي بطلب يقدمه لعضو االدعاء العام، وهو م 

 ( من قانون اإلجراءات الجزائية.20املشرع الفلسطيني في املادة ) 

 مع ما تم ذكره 
ً
دنية أمام املحاكم الجزائية  يعد استثناء من قواعد االختصاص إجازة رفع الدعوى امل  وتماشيا

ع دعواه املدنية أمام  من قبل املتضرر من الجريمة، إال أن هذه اإلجازة ال تلغي حق املتضرر من الجريمة في رف

مباشرة الدعوى املدنية التابعة تخضع  و ، لكن هذا ال يعني أن حق الخيار حق مطلق، فإقامة  املحاكم املدنية

 . واإلجراءاتلبعض القيود  

 : أهمية البحث

  االدعاءعن طريق    للمطالبة بالتعويضن الدعوى املدنية التابعة وسيلة يلجأ إليها املتضرر من الجريمة  إ 

لمتضرر حيث أنها توفر  لام املحكمة الجزائية، مما يعود بفوائد عملية، منها ما هو للصالح الخاص  ني أماملد

تخفف العبء عن االدعاء العام من ناحية    و للصالح العام حيث أنها الوقت و الجهد و املصاريف، ومنها ما ه

 
رفعت الدعوى املدنية أمام املحكمة املدنية يجب وقف الفصل فيها حتى ( من قانون اإلجراءات الجزائية العماني على " إذا 155كما نصت املادة ) -1

 في الدعوى العمومية املقامة قبل رفعها أو أثناء السير فيها، على أنه إذا أوقف الفصل في الدعوى العمومية لجنون املته
ً
م يفصل في  يحكم نهائيا

 الدعوى املدنية"

ة أمام املحكمة املدنية يجب وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائيا في الدعوى العمومية املقامة قبل رفعها  التي جاء فيها " إذا رفعت الدعوى املدني - 2

 دنية".أو أثناء السير فيها، على أنه إذا أوقف الفصل في الدعوى العمومية لجنون املتهم يفصل في الدعوى امل
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، األمر الذي يحتاج إلى املزيد  ملختلفةتمنع حصول تناقض بين األحكام الصادرة من جهات الحكم ا  اإلثبات، كما

 من البحث والتعمق في موضوع بحثنا. 

 إشكالية البحث: 

أن دعوى جبر الضرر تعتبر من الدعاوى    رئيس ي مفاده،تتمحور اإلشكالية الرئيسية للبحث حول تساؤل  

املقترفة الجريمة  أصابه ضرر  الذي  املتضرر  أو  عليه  املجني  تعويض  على  القائمة  هذا    ،املدنية  امتداد  ولعل 

 التي تمنح القاض ي  ،ما هو إال امتداد تبرره قواعد العدالة  ،االختصاص وتنظيمه في القانون اإلجرائي الجنائي

وإن كان الغموض يكتنف مباشرة هذه الدعوى حول ما إذا كان    ،للنظر فيهافهم الواقعة    على  األقدرو   املباشر

 بالحق املدني أم    لهبطلب مسبق لقبو   زائيةاملحكمة الجيوجب املشرع على مدعي الضرر أن يتقدم لدى  
ً
مدعيا

بل املقصود    ،تقديم طلب تمهيدي   يالجزائية الفلسطين  ( من قانون اإلجراءات194أن املشرع ال يقصد في املادة ) 

وما يتطلب ذلك البحث عن موقف املشرع    ،هو الطلب األصلي أي الدعوى املدنية دون أن يسبقها طلب عارض

   ني ونظيرهما املصري من هذه اإلشكالية.العما

 وتتمحور حول هذه اإلشكالية عده تساؤالت فرعية تتمثل في: 

 .الجزائية التصدي للدعوى املدنية خارج حدود اختصاصها األصيلملاذا أباح املشرع للمحكمة  -1

ود للقاض ي  ما هي الحدود التي وضعها املشرع للمتضرر عند استخدامه حق الخيار، وهل وضع املشرع حد -2

 الجزائي حين ممارسة االختصاص على الدعوى املدنية التابعة ؟ 

 ؟ ام املحكمة الجزائية أو املحكمة املدنيةكيف للمتضرر استعمال حقه في مباشرة الدعوى املدنية أم -3

 ؟ما هي الشروط التي يجب احترامها وتواجدها لكي تكون املباشرة في استعمال حق الخيار صحيحة -4

 أهداف البحث 

 : تحقيق العديد من األهداف أهمها يهدف البحث إلى

 .الفلسطيني والقانون العمانيتبيان التنظيم القانوني للدعوى املدنية التابعة في القانون  -1

 . يوضح الحدود التي يجب احترامها عند اللجوء إلى حق الخيار من قبل املتضرر  -2

املدنية التابعة، أم يكتفي بالطلب    توضيح مدى الحاجة إلى ضرورة تقديم طلب عرض ي لقبول الدعوى  -3

 األصلي. 

 املنهج املتبع: 

للضوابط اإلجرائية ملباشرة    يتحليلاملقارن، حيث لزم املنهج ال  املتبعة تعتمد على املنهج التحليلي  املنهجية

التبعية املدنية  الجزائية،  الدعوى  اإلجراءات  قانون  هذه    في  من  والقضاء  الفقه  موقف  بيان  جانب  إلى 
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مع االطاللة كلما   سيما املنهج املقارن القائم على مطالعة موقف املشرع العماني من هذه الضوابط ص،النصو 

 . الحاجة على التشريع املصري اقتضت 

 خطة البحث 

  ،الجريمة  في ضوء ما تقدم سوف نتناول شرح إجراءات مباشرة الدعوى املدنية املتعلقة بالتعويض عن ضرر 

  ، مام القضاء الجنائي أو املدني وذلك في املبحث األول من حق الخيار في مباشرتها ا  وفق ما منحه القانون للمدعي

وفي املبحث الثالث نتناول سلوكها وفق الطريق    ،دث عن مباشرتها أمام القضاء الجنائيوفي املبحث الثاني نتح

 وذلك على النحو التالي:  ،عتاد لها أمام القضاء املدنيامل

 الدعاء بالحق املدني فاهيمي لاإلطار املاملبحث األول:  

 للدعوى الجزائية املبحث الثاني:   
ً
 إقامة الدعوى املدنية تبعا

 املبحث الثالث: مباشرة الدعوى املدنية أمام القضاء املدني  

 

 املبحث األول 

 اإلطار املفاهيمي لالدعاء بالحق املدني  

في الخيار  حق  املدني  بالحق  للمدعي  أجاز  القانون  أن  القول  املدني  سبق  أو  الجنائي  القضاء  باب    ،ولوج 

وملا كان اختصاص القضاء الجنائي األصيل إجراء    ،للمطالبة بجبر ضرر الجريمة عبر إقامة الدعوى املدنية

فقد تقرر له استثناء يتمثل في جواز نظر الدعوى املدنية بالتبعية للدعوى    ،املحاكمات في الدعاوى الجزائية

 س نشأة كل من الدعوتين واحد وهو الفعل الضار. ثناء هو أن أساوسبب هذا االست ،الجزائية

مبررات أهمها، أن فصل القاض ي الجزائي في    ةام املحاكم الجزائية له عدونجد أن نظر الدعوى املدنية أم

الدعوى املدنية، يحول دون تضارب األحكام فيما يتعلق بنقاط النزاع املشتركة في الدعويين، كما أن النظر في 

 .1ين من محكمة واحدة يؤدي إلى تبسيط إجراءات التقاض ييدعو ال

املدنية أمام    هسوف نتناول أحكام حق الخيار املمنوح للمدعي بالحق املدني في إقامة دعوابناء على ما سبق  

 القضاء الجنائي أو املدني في املطالب اآلتية:

 

 

 
 .209، ص: 1988األول، دار النهضة العربية، عمر السعيد رمضان، مبادئ قانون اإلجراءات الجزائية، الجزء  - 1
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 املطلب األول 

 ماهية االدعاء بالحق املدني 

في هذا إلى مناق   سوف نتطرف  في  املطلب  الفرع األول، ثم نناقش شروط  شة مفهوم االدعاء بالحق املدني 

 ممارسة حق الخيار في الفرع الثاني. 

 الفرع األول: مفهوم االدعاء بالحق املدني 

الدعوى املدنية له معنى واسع بحيث يشمل كل الدعاوي التي تقام أمام املحاكم املدنية، ومعنى ضيق يشمل  

ناتج عن الجريمة، ويطلق عليها الدعوى  ي يرفعها املتضرر من الجريمة للحصول على تعويض ضرر  الدعوى الت

 .1املدنية التابعة، وهذه الدعوى هي املقصودة في هذا املقام

(  194( من اإلجراءات الجزائية العماني، واملادة )  20األولى من املادة )  ةالجمل  هواملدعي بالحق املدني كما بينت

قانون  الفلسطيني  من  الجزائية  الجريمة،  2اإلجراءات  أصابه ضرر من  من  كل  بأنه  االدعاء  ،  يقبل  ال  وبالتالي 

 بالحق املدني من شخص عن ضرر أصاب غيره، حتى لو كانت بينهم صله قرابة معينة.

كما أن الشائع أن يجتمع في شخص املدعي بالحق املدني صفة املتضرر من الجريمة وصفة املجني عليه في 

لضرب، لكن يمكن أن يكون املتضرر من الجريمة غير املجني عليه، لذلك  جريمة ا  هوقعت علي   ن آن واحد، كم

 .3ال يشترط أن يكون هناك تالزم بين الصفتين

كما أنه قد يكون املدعي بالحق املدني شخص طبيعي ويمكن أن يكون شخص معنوي، باعتباره أن الشخص  

قانونية، س يتمتع بشخصية  كالبلدياملعنوي  كالشركات، ففي حالة  واء كان شخص معنوي عام  أو خاص  ة، 

 يحق لها االدعاء بالحق املدني أمام القضاء الجزائي.  ،وقعت عليها جريمة من جرائم األموال كإساءة األمانة مثال

افرها ملباشرة حق الخيار  الفرع الثاني: الشروط الواجب تو

أن يكون الطريقان متاحين أمام املدعي املدني    زائياملدني والج  يشترط ملمارسة الحق في الخيار بين الطريق

وهذا يقتض ي من ناحية أن تكون محكمة املوضوع الجنائية مما يجوز االدعاء املدني    الخيار،صاحب الحق في  

 
 .211، ص: 2010كامل السعيد، شرح قانون أصول املحاكمات الجزائية، دار الثقافة،  - 1

 التي جاء فيها " اتخاذ صفة االدعاء بالحق املدني  - 2

نظر الدعوى يتخذ فيه صراحة صفة االدعاء بالحق  تضرر من الجريمة أن يتقدم بطلب إلى وكيل النيابة العامة أو إلى املحكمة التي تلكل من  -1

 ...." .املدني للتعويض عن الضرر الذي لحق به من الجريمة

 . 320 ، ص:2015مزهر جعفر، الوسيط في شرح قانون اإلجراءات الجزائية العماني، دار الثقافة،  - 3
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فال مجال   ،فإذا كانت الدعوى الجزائية منظورة أمام محكمة عسكرية أو استثنائية أو محكمة أحداث أمامها،

 .(1) ايار أمامه للخ

بد أن تحرك الدعوى الجزائية    أضف إلى ما تقدم لكي يقبل االدعاء بالحق املدني أمام القضاء الجزائي ال

وما دون ذلك ال يكون أمام املدعي بالحق املدني سوى طرق باب    ،عن طريق النيابة العامة أو باالدعاء املباشر

 عن ذلك يجب أال تكون الد  ،القضاء املدني
ً
 ، (2) انقضت ألي سبب من أسباب االنقضاء  عوى الجزائية قدفضال

أو لوجود مانع من موانع العقاب, فإن املدعي   ، أو أال تكون الدعوى الجزائية معلقة على شكوى أو طلب أو إذن

 .(3)املدني ال يستطيع رفع دعواه إال أمام املحكمة املدنية املختصة

املدني، حقه في الخيار لرفع دعواه املدنية أمام القضاء  بالحق    ومن الشروط الواجب توافرها ملباشرة املدعي

وأن تقدم الدعوى    ،أن يكون هناك ضرر مباشر أصاب املدعي بالحق املدني من وراء الجريمة  ،الجنائي أو املدني

أمام  فال يجوز لزوجة املجني عليه في جناية القتل أن تتقدم بدعواها املدنية    ،املدنية أمام محكمة أول درجة

ويكمن هذا الشرط في مبررين، أولهما حتى ال يفوت على املتهم فرصة   ،4كمة االستئناف للمطالبة بالتعويضمح

بما تضمنه   املطروحة عليها  للدعاوي  في نظرها  تقييد محكمة االستئناف  والثانية هي  التقاض ي على درجتين، 

، وبناء على  ن يكو ومن البديهي أن حق الخيار يشترط أ،  5تقرير الطعن باالستئناف 
ً
ن الطريق الجزائي مفتوحا

 املحكمة الجزائية.  ذلك ال يكون للمتضرر من الجريمة حق الخيار إذا لم تكن دعوى جزائية منظورة أمام

 املطلب الثاني 

 ماهية حق الخيار في االدعاء بالحق املدني  

قواعد االختصاص رفع الدعوى  ن  من آثار تبعية الدعوى املدنية للدعوى الجزائية أجاز املشرع استثناء م

 . املدنية أمام املحاكم الجزائية بمقتض ى حق الخيار

الثابت أن قاعدة الحق في الخيار التي منحها القانون للمدعي بالحق املدني غايتها أن صاحب الدعوى املدنية  و 

الجريمة التي هي   ئعقدر مدى تحقق مصلحته في طرح دعواه أمام القضاء الجنائي، الذي يبحر في وقاإما أن يُ 

وإما أن يختار ولوج باب القضاء املدني لقناعته، بأن األخير سيحقق له مطلبه في    ،سبب في الضرر الحاصل له

 
، وهذا ما أكدت عليه املادة .300م, ص1988ر النهضة العربية, القاهرة,  ( محمود نجيب حسني, شرح قانون اإلجراءات الجنائية, الطبعة الثانية, دا 1)

، وكذلك األحداثعلى أنه " ال تقبل الدعوى املدنية أمام محاكم    2008لسنة    30( من قانون مسائلة األحداث الصادر باملرسوم السلطاني رقم  36)

ال يقبل االدعاء بالحقوق املدنية أمام املحاكم العسكرية،  ، والذي جاء فيه"  2008( للعام  4( من قانون القضاء العسكري الفلسطيني رقم )17املادة )

 إال أنها تقض ي بالرد واملصادرة وفقا ألحكام القانون. 

 . 235شرح قانون اإلجراءات الجنائية, الجزء األول, دار النهضة العربية, القاهرة, ص  -( محمد أبو العال عقيدة, 2)

 .228م, ص2015انون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني, الطبعة األولى, مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع, القاهرة, ( ساهر الوليد, شرح ق3)
اإلجراءات الجزائية الفلسطيني التي جاء فيها" يجوز االدعاء بالحق املدني أمام محكمة الدرجة األولى في ( من قانون  196وذلك بناء على املادة )  -4

 ل الدعوى الجزائية حتى إقفال باب املرافعة ",جميع مراح

 . 256، ص: 2015طارق زغلول، شرح قانون اإلجراءات الجزائية العماني، الجزء األول، دار الكتاب الجامعي،  -5
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حوال ال يجوز للمدعي بالحق املدني إذا اختار طريق أن يعدل عليه ويرفع دعواه من جديد وفي كل األ   ،التعويض

 -دتين وهما:اطالقه بل مقيد بقاع وإن كان ذلك ليس على ،أمام القضاء اآلخر

ثم رغب في العدول    ،: إذا كان املدعي بالحق املدني قد أقام دعواه املدنية أمام القضاء الجنائيالقاعدة األولى

املدني القضاء  أمام  بنظرها  املدني هو صاحب    ،عنها  القضاء   ألن 
ً
بش يء من تصرفه؛ نظرا العدالة  فال تضار 

   تصاص األصيل للفصل فياالخ
ً
أيا املادة    الفقرة الثانية من  ، وهذا ما أكدت عليه كان سببهاالدعاوى املدنية 

 .1انون اإلجراءات الجزائية العماني ( ق23)

ثم رغب في العدول    ،: إذا كان املدعي بالحق املدني قد أقام دعواه املدنية أمام القضاء املدنيالقاعدة الثانية

ز له شروع ذلك إال بعد أن يسقط دعواه املدنية أمام القضاء املدني  يجو   فال  ،عنها بنظرها أمام القضاء الجنائي

( املادة  بنص   
ً
الفلسطيني2/ 195عمال الجزائية  اإلجراءات  قانون  من   )،  ( املادة  يقابلها  قانون  23وما  من   )

العماني بنصها على " بالحق املدني  اإلجراءات الجزائية  ة ثم رفعت  دعواه أمام املحكمة املدني  إذا رفع املدعي 

 كان له إذا ترك دعواه أن يرفعها أمام املحكمة التي تنظر الدعوى العمومية". الدعوى العمومية 

 - في سياق شرحه للقاعدة الثانية التفرقة بين حالتين وهما: ،(2) وقد ذهب الفقه

: إذا رفعت الدعوى  
ً
يكون    الحالة الففي هذه    ،املدنية أمام القضاء املدني قبل إحالة الدعوى الجزائيةأوال

وهنا يثار تساؤل حول تحديد وقت رفع الدعوى    ،أمام املدعي بالحق املدني إال البقاء على طريق القضاء املدني

 الجزائية؟

املختصة، أما قبل ذلك فال يحرم  في حقيقة األمر إن رفع الدعوى الجزائية يتحقق بدخولها في حوزة املحكمة  

ي املادة  ة واللجوء إلى القضاء الجزائي، وهو ما تؤكده الصياغة املستخدمة فاملتضرر من حق ترك املحكمة املدني

 ( من قانون اإلجراءات الجزائية العماني. 20)

ام املحكمة  فمن حقه أن يترك دعواه أم  ،أما إذا رفعت الدعوى الجزائية بعد ذلك من السلطة املختصة 

 ى الجزائية.املدنية، ويرفعها أمام القضاء الجنائي بالتبعية للدعو 

: إذا رفعت الدعوى املدنية أمام القضاء املدني بعد إحالة الدعوى الجزائية للمحكمة املختصة
ً
ففي   ،ثانيا

جوز له العدول عنه  وال ي  ،هذه الحالة ال يكون أمام املدعي بالحق املدني إال البقاء على طريق القضاء املدني

( من قانون اإلجراءات الجزائية العماني  23ادة )فقرة الثالثة من امل، وهذا ما تؤكده الباللجوء إلى القضاء الجنائي

التي تشير بشكل واضح إلى أن قبول الدعوى املدنية املرفوعة ابتداًء إلى القضاء املدني، أمام القضاء الجزائي  

 
العمومية ويقيمه   -1 الدعوى  تنظر  التي  أمام املحكمة  يتنازل عن دعواه  أن  املدني  بالحق  للمدعي  ...ويجوز   " فيها  املدنية  التي جاء  املحكمة  أمام  ا 

و  املختصة وال يؤثر ذلك على سير الدعوى العمومية"، مع التأكيد على أن بعض التشريعات املقارنة استخدمت مصطلح الترك وليس التنازل، وه

 .( من قانون املسطرة الجنائية املغربي262( من قانون اإلجراءات الجزائية املصري، واملادة )260ما جاءت به املادة )

 . 230, ساهر الوليد, املرجع السابق, ص235, محمد أبو العال عقيدة, املرجع السابق, ص304( محمود نجيب حسني, املرجع السابق, ص2)
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املحكمة  ئية قد رفعت أمام املحكمة الجزائية بعد رفع الدعوى املدنية أمام  مشروط بأن تكون الدعوى الجزا

 املدنية.

 بطرح الدعوى املدنية من القضاء الجنائي للقضاء املدني  
ً
 يمكن القول أن حق الخيار يبقى مفتوحا

ً
وأخيرا

سائل تحريك الدعاوى  ألن األخير يبقى وسيلة من و   ،في حال كانت الدعوى الجزائية قد حركت باالدعاء املباشر

.الجزائية والدعوى املدنية تبقى متعلقة بموضوع
ً
 ها املدني, الذي ينظر من قبل القضاء املدني أصال

القضاء    أمام  املدنية  الدعوى  رفع  لسبق  الجنائي  الطريق  اختيار  في  املضرور  حق  بسقوط  يتعلق  وفيما 

العام  ،املدني النظام  من  يعد  مرتبط  بل  ،فال  ال  هو  اختصاص  بمصلحة  وبين  بينه  الصلة  خصوم، النقطاع 

  ثيرهويجب على من يتمسك به أن ي  ،يجوز للمحكمة أن تقض ي به من تلقاء نفسها  ي ال وبالتال  املحكمة الجزائية،

 .(1)أمام محكمة أول درجة قبل الدخول في املوضوع

 

 املبحث الثاني 

 للدعوى الجزائية 
ً
 إقامة الدعوى املدنية تبعا

للفصلأجاز   الجنائي  القضاء  أمام  املدنية  دعواه  إقامة  الجريمة  من  للمتضرر  الدعوى    القانون  مع  فيها 

وقد حدد املشرع اإلجراءات الواجب توافرها ملباشرة الدعوى املدنية أمام القضاء    ،على املتهم  ة الجزائية املرفوع

 -ب على النحو التالي:سوف نبين مالمحها في هذا املبحث عبر تقسيمه إلى عدة مطال ،الجنائي

 املطلب األول: تبعية الدعوى املدنية للدعوى الجزائية. 

 وقت تقديم االدعاء املدني املطلب الثاني: 

 املطلب الثالث: اآلثار املترتبة على قبول االدعاء املدني أمام القضاء الجزائي.

 

 

 
املصري1) النقض  محكمة  حكم  بتاريخ  (  الصادر  س)1957/ 14/5ة  النقض,  أحكام  مجموعة  ) 8م,  رقم  بتاريخ  136(,  الصادر  حكمها  كذلك   ,)

-2020املنعقدة في محكمة النقض الفلسطينية بتاريخ    2020/ 131القضية رقم  ، وكذلك  694(, ص10أحكام النقض, س)م, مجموعة  6/1959/ 29

09-23 ،. 

 /  https://maqam.najah.edu/legislation/20/item/3334:اإللكترونيمنشور على املوقع  

 

 

https://maqam.najah.edu/legislation/20/item/3334/
https://maqam.najah.edu/legislation/20/item/3334/
https://maqam.najah.edu/legislation/20/item/3334/
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 املطلب األول 

 تبعية الدعوى املدنية للدعوى الجزائية  

الد بتبعية  الجزائيةيقصد  للدعوى  املدنية  العام من  ،عوى  الحق  تتبع دعوى  الشخص ي  الحق    أن دعوى 

  ، ها مع الدعوى الجزائية بحكم واحد وبإجراءات واحدةحيث اختصاص الهيئة الحاكمة لنظرها، والفصل في

  ،ع األول لذا تبعية الدعوى الجزائية للدعوى املدنية لها شروط ال بد من توافرها وفق ما سوف نبينه في الفر 

 -ع الثاني على النحو التالي:على أن يتبعه بيان االستثناءات املقررة على مبدأ التبعية  في الفر 

 الفرع األول 

 شروط مبدأ التبعية  

وحيث أن األخيرة ال تتوافر    ،يشترط ملباشرة الدعوى املدنية أمام القضاء الجزائي تبعيتها للدعوى الجزائية

 - إال بالشروط التالية:

الجزائ -1 الدعوى  تقبل  لم  فإذا  الجنائي،  القضاء  أمام  مقبولة  الجزائية  الدعوى  ملخالفتها  تكون  ية 

الت املدنية  الدعوى  قبول  عدم  ذلك  على  يترتب  القانونية،  تقبل  اإلجراءات  ال  لذلك   
ً
وتطبيقا لها،  ابعة 

الزوج نفقة زوجته قد   الدعوى املدنية من الزوجة، إذا كانت الدعوى الجزائية املتعلقة بجريمة عدم دفع

دم  دنية للدعوى الجزائية، يترتب عليه ع، واملستقر قضاًء أن تبعية الدعوى امل1حركت دون شكوى منها 

 . (2) قبول األولى إذا لم تقبل الثانية

كما أقرت املحكمة العليا العمانية بذات النهج حيث تقول " ملا كانت الدعوى املدنية التي ترفع أمام املحاكم  

بالنسبة لواقعة    زائية هي دعوى تابعة للدعوى الجزائية أمامها، والقضاء بعدم قبول الدعوى الجزائيةالج

ثم إذا كنت الدعوى الجزائية غير  ما، يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى املدنية الناشئة عنها، ومن  

 "
ً
 .3مقبولة تعين القضاء بعدم قبول الدعوى املدنية أيضا

لقانونية لتحريك الدعوى الجزائية أمام املحكمة املختصة بها، فإذا كانت الدعوى  توافر الصالحية ا  -2

قبول   انقضت ألي سبب من األسباب، أو حركت أمام محكمة غير مختصة بها، فاألخيرة تقض ي بعدمقد 

 أن  الدعوى املدنية النقضاء الدعوى 

 وبعدم االختصاص في الحالة الثانية.  ،الجزائية في الحالة األولى -3

 
عشرة أيام، وال تزيد على سنة كل  (  10( من قانون الجزاء العماني التي جاء فيها "يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن )280وهذا ما نصت عليه املادة )  - 1

يوقف تنفيذ   من صدر ضده حكم نهائي بأداء نفقة أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن األداء في امليعاد املقرر، وتنقض ي الدعوى أو

 الحكم بالوفاء أو بالتنازل."

 .49(, ص135(, رقم )6قض, س)م, مجموعة أحكام الن1955/ 11/1( حكم محكمة النقض املصرية الصادر بتاريخ 2)

، ص:  2007، مجموعة األحكام الصادرة عن الدائرة الجزائية باملحكمة العليا،  2007/ 5/ 22جزائي عليا، جلسة الثالثاء    122/2007طعن رقم    - 3

860 . 
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ري الدعوى الجزائية من  ية نتيجة مهمة مفادها أن الدعوى املدنية تتأثر بكل ما يعتبعويترتب على رابطة الت

والذي    ،ات رفع الدعوى الجزائية تعين على املحكمة الحكم بعدم قبولهاظروف، فإذا شاب مثال البطالن إجراء

  
ً
يمتد إلى الدعوى املدنية التابعة حتى وإن رفعت بإجراءات صحيحة، كما تخضع الدعوى املدنية التابعة إجرائيا

 .1إلجراءات الجزائية أمام القضاء الجزائي لقواعد قانون ا

 الفرع الثاني 

 االستثناءات الواردة على مبدأ التبعية  

الج للدعوى  املدنية  الدعوى  تبعية  أن  بوجالثابت  تقض ي  القائمة  الشروط  وفق  في و زائية  الفصل  ب 

تجعل مصير الدعوى املدنية بعيد    غير أن هناك عدة استثناءات واردة على مبدأ التبعية  ،الدعويين بحكم واحد

 تتمثل فيما يلي:  عن مصير الدعوى الجزائية، والتي

الجزائية -1 الدعوى  انقضاء  رغم  املدنية  الدعوى  نظر  الجزائية    ،استمرار  الدعوى  تحريك  تم  لو  بحيث 

كوفاة    ثم سقطت الدعوى الجزائية بانقضائها ألي سبب من األسباب  ،وأقيمت الدعوى املدنية بالتبعية لها

وبالتالي على    ،عقل أن يتضرر املدعي بالحق املدني من سقوط الدعوى الجزائية ي فال  ،املتهم أو العفو الشامل

وهذا ما أكدت عليه املادة    ،ي نظر الدعوى املدنية رقم انقضاء الدعوى الجزائيةاملحكمة الجزائية املثابرة ف

 .2( من قانون اإلجراءات الجزائية العماني 26)

 لذلك قضت املحكمة العليا العما
ً
بب من األسباب الخاصة  نية بأنه " إذا انقضت الدعوى املدنية لسوتطبيقا

فال يكون لذلك تأثير على الدعوى املدنية وتستمر    ،ن الشكوى بها كموت املتهم أو العفو عنه أو التنازل ع

 .3املحكمة في نظرها إذا كانت مرفوعة إليها" 

، فال يجوز رفع الدعوى املدنية أمام القضاء  أما إذا لم ترفع الدعوى الجزائية للمحكمة ألي سبب من أسبابها

بن  ،الجزائي  
ً
عمال املدني  للقضاء  األصيل  االختصاص  يبقى  )  ص حيث  اإلجراءات  11املادة  قانون  من   )

الدعوى    الفلسطيني  الجزائية أمامها  املنظور  املدني من اختصاص املحكمة  بالحق  يبقى االدعاء   " بقولها 

الجز  الدعوى  كانت  وإذا  للمحكمةالجزائية،  املدنية  بالدعوى  االختصاص  يكون  ترفع  لم  املدنية    ائية 

 املختصة ". 

, وهي تتمثل في أن األصل وفق مبدأ التبعية أن يفصل القضاء الجزائي  حالة الطعن بالحكم في الشق املدني  -2

  وهو الحكم الذي يقبل الطعن فيه وفق الطرق املقررة قا  ،في الدعوى املدنية والجزائية بحكم واحد
ً
نونا

ن قبل املدان أو النيابة العامة، بل قدم الطعن من املدعي  فلو تصورنا أن الحكم لم يتم الطعن فيه م  ،لذلك

 
 .625طارق زغلول، مرجع سابق، ص:  -1
، ومع ذلك إذا انقضت الدعوى العمومية بعد رفعها ألي سبب من األسباب التي جاء فيها " تنقض ي الدعوى املدنية بمض ي املدة    -2

ً
املقررة قانونا

 الخاصة بها فال يؤثر ذلك في سير الدعوى املدنية املتعلقة بها". 

 .696:، ص2007، مجموعة األحكام الصادرة عن الدائرة الجزائية باملحكمة العليا، 13/2/2007، جزائي عليا، جلسة 9/2007طعن رقم  - 3
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ففي هذا الحالة تنظر املحكمة الجزائية في الشق املدني فقط    ،ل عن الحق املدنيؤو بالحق املدني أو املس 

بقولها "    الفلسطيني  ون اإلجراءات الجزائية( من قان325دون النظر إلى الشق الجزائي, حيث نصت املادة )

ناف األحكام الصادرة في دعاوى الحق املدني إذا كانت مما يجوز استئنافه كما لو أنها كانت صادرة  يجوز استئ

 .1من املحاكم املدنية، ويقتصر االستئناف على الجزء املتعلق بدعوى الحق املدني" 

( من قانون اإلجراءات  24)   جاءت الفقرة الثانية من املادةملدني:  حالة مطالبة املتهم بالتعويض من املدعي ا -3

العماني وهو    ،2الجزائية  االستثناء،  هذا  على  املتهم  لتؤكد  طلب  في  بالفصل  الجزائية  املحكمة  اختصاص 

لب خطأ املدعي املدني مما يستوجب  بتعويض الضرر الذي لحقه من االدعاء املدني عليه، وهذه الحالة تتط

 لقواعد املسؤولية املدنية.التعويض 
ً
 وفقا

( والتي سمح فيها للمدعي بالحق املدني املطالبة به في جميع  196كما أكد على ذلك املشرع الفلسطيني في املادة )

 للمادة  ، كما له الحق في إقامة دعوى الحق املدني أمام القضاء الجزا 3مراحل الدعوى الجزائية 
ً
ئي وذلك وفقا

 .4ت الجزائية( قانون اإلجراءا 195)

 املطلب الثاني 

 وقت تقديم االدعاء املدني  

 
ُ
عد حدث اجتماعي يلحق الضرر والخطر باملجني عليه واملجتمع؛ نتيجة اقتراف السلوك  الثابت أن الجريمة ت

وإن هناك من الجرائم التي قد تسفر نتائجها عن أضرار تصيب املجني عليه أو غيره تؤسس    ،املخالف للقانون 

امل حق  املدنيلهم  بالتعويض  ضررهم  لجبر  القضائية  املدنية  ،طالبة  الدعوى  طريق  سلوك  أجاز    ، عبر  التي 

 -القانون سلوكها في كافة مراحل الدعوى الجزائية, وسوف نبين ذلك في الفروع اآلتية:

 الفرع األول 

 إقامة االدعاء املدني في مرحلة التحقيق االبتدائي  

األ  اللبنة  االستدالل  جمع  مرحلة  الجزائيةتعد  للدعوى  في    ،ولى  مهامها  القضائية  الضابطة  تباشر  حيث 

حيث    ،التحري واتخاذ اإلجراءات القانونية للكشف عن مقترف الجريمة وجمع الدالئل حول الواقعة الجرمية

أجاز للمتضرر من الجريمة إقامة الدعوى املدنية بطلب يقدم  الفلسطيني  بالقول أن املشرع  ،(5) ضذهب البع 

 
 ( من قانون اإلجراءات الجزائية العمانية التي أكدت على نفس املبدأ. 235واملادة ) - 1
ن يطالب املدعي بالحق املدني أمام املحكمة التي تنظر الدعوى العمومية ( من قانون اإلجراءات الجزائية العماني بقولها " للمتهم أ24نصت املادة )  -2

 ع الدعوى للمدنية عليه إذا كان لذلك وجه".بتعويض الضرر الذي لحقه بسبب رف 
 التي جاء فيها " االدعاء بالحق املدني في جميع مراحل الدعوى  - 3

 جميع مراحل الدعوى الجزائية وحتى إقفال باب املرافعة..."  يجوز االدعاء بالحق املدني أمام محكمة الدرجة األولى في -1
4 -    " على  منها  األولى  الفقرة  في  نصت  املدني حيث  الحق  دعوى   إقامة 

 للدعوى الجزائية أمام املحكمة املختصة،...."  -1
ً
 يجوز إقامة دعوى الحق املدني تبعا

 .232( ساهر الوليد, املرجع السابق, ص5)
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رة عرض األمر على النيابة العامة دون  جمع االستدالل عند تقدمه بالبالغ حول وقوع الجريمة, وعلى األخيلجهة  

 بنص املادة )
ً
 ألحكام القانون على    الفلسطيني  ( من قانون اإلجراءات الجزائية1/ 26تأخير عمال

ً
بقولها " وفقا

ي ترد إليهم بشأن الجرائم، وعرضها دون تأخير  قبول البالغات والشكاوى الت -1مأموري الضبط القيام بما يلي: 

 على النيابة العامة ". 

أن النص املشار إليه يتعلق بواجبات مأمور الضبط    –  وبحق  -  ،(1) وفي ذات السياق ذهب رأي آخر من الفقه

 يد.وال عالقة له باالدعاء املدني ال من قريب وال بع  ،القضائي بقبول البالغات والشكاوى عند وقوع الجريمة

ولعل هذا القول يتماش ى مع طبيعة مأمور الضبط القضائي في البحث والتحري وجمع االستدالل وعدم   

الفلسطيني    املشرعقانون اإلجراءات بطريق مباشر التخاذ هذا اإلجراء, ولو كان    قدرته غلى فهم نصوص

ا  أمام مأمور الضبط  التقدم بطلب االدعاء  بالحق املدني  في مكنة املدعي  لقضائي لنص على ذلك  يرغب 

( من  27ي نص على ذلك في املادة )( من قانون اإلجراءات أسوة باملشرع املصري الذ22صراحة في املادة )

 بحقوق  حصول ضرر له من    يقانون اإلجراءات الجنائية بقولها " لكل من يدع
ً
الجريمة أن يقيم نفسه مدعيا

أو أحد مأموري الضبط القضائي, وفى هذه الحالة األخيرة  مدنية في الشكوى التي يقدمها إلى النيابة العامة،  

 املحضر الذي يحرره ".  يشكوى إلى النيابة العامة فيقوم املأمور املذكور بتحويل ال

( من قانون اإلجراءات الجزائية بجواز املطالبة  20)  أما عن موقف املشرع العماني فقد جاء نص املادة

افعة، ولم يرد النص على جواز  بالحق املدني أثناء التحقيق االبتد ائي وأمام املحكمة ما لم يقفل باب املر

 لضبط القضائي. ذلك أمام مأموري ا

  أضف إلى ما تقدم يمكن للمتضرر من الجريمة إقامة الدعوى املدنية بطلب يقدم أمام ال
ً
نيابة العامة عمال

من تضرر من الجريمة أن يتقدم  " لكل    بقولها  الفلسطيني  ( من قانون اإلجراءات الجزائية1/ 194بنص املادة )

بطلب إلى وكيل النيابة العامة أو إلى املحكمة، التي تنظر الدعوى يتخذ فيه صراحة صفة االدعاء بالحق املدني  

، ،  مة "للتعويض عن الضرر الذي لحق به من الجري
ً
 كافيا

ً
وفي هذه الحالة ال بد أن يكون الطلب معلال تعليال

 يانات واألدلة وفق ما تطلبه القانون في الفقرة الثانية من ذات النص، وله ما يبرره من الب

( من قانون اإلجراءات الجزائية العماني، والتي أجازت ملن أصابه ضرر شخص ي  20وكذلك الحال في املادة )

ا بسبب  العام،مباشر  لالدعاء  يقدمه  بطلب  االبتدائي  التحقيق  أثناء  بحقه  يطالب  أن  ما  لجريمة    واملتضمن 

، فما دام  2ضرر، وال يشترط حسب بعض الفقه يريده املت 
ً
 وإنما يكفي أن يكون شفهيا

ً
، أن يكون الطلب مكتوبا

  أن هناك ما يفصح عن إرادة املتضرر من الجريمة بشكل واضح للحصول على ما  
ً
يجبر ضرره، فإنه يكون كافيا

 بالحق املدني. 
ً
 العتباره مدعيا

 
 . 1154م, ص2009غزة,    جرادة, موسوعة اإلجراءات الجزائية في التشريع الفلسطيني, املجلد األول, عدد بئر السبع, مكتبة افاق,  ( عبد القادر صابر1)
 . 340، ص: 2016مزهر جعفر، الوسيط في شرح قانون اإلجراءات الجزائية العماني، الجزء األول، دار الثقافة للنشر،  - 2
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ا قبول  برفض  العام  االدعاء  املوقرار  الدعوى  رفع  أو  املدني  يقيد الدعاء  ال  الجزائية،  املحكمة  أمام  دنية 

 أمامها بعد إحالة الدعوى العمومية إليها، باعتبار أن محاضر التحقي 
ً
ق  املحكمة األخيرة بقبول االدعاء مدنيا

دني أن يرفع  وبالتالي يحق للمدعي بالحق امل  1ثبات أمام املحكمة،السابقة عن املحاكمة ليس لها حجية في اإل

ام املحكمة الجزائية عند إحالة الدعوى الجزائية إليها رغم القرار الصادر من االدعاء العام  دعواه املدنية أم

 .2برفض قبول االدعاء املدني 

ة العامة في التصرف في الدعوى الجزائية يتمثل في إصدار قرار بحفظها أو إحالتها  الثابت أن سلطة النياب و 

وعليه يثار التساؤل حول ماهية األثر ذلك على االدعاء بالحق املدني املقدم أمام النيابة    ،للمحكمة املختصة

 العامة؟ 

من األسباب الواردة في  الحقيقة أن النيابة العامة لها سلطة التصرف بالدعوى الجزائية بحفظها لسبب  

( املادة  الجزائية149نص  اإلجراءات  قانون  من  )  ,الفلسطيني  (  اإلجرا(  121واملادة  قانون  الجزائية  من  ءات 

وحينها ال يكون أمام املدعى بالحق املدني إال التظلم من القرار الصادر بحفظ الدعوى بطلب يقدم    العماني،

وهو القرار الذي يجوز    ،وعلى األخير أن يفصل في طلب التظلم بموجب قرار نهائي منه   ،منه إلى النائب العام

فإذا ألغت املحكمة  مام املحكمة املختصة بنظر الدعوى ويكون حكمها نهائيا، للمدعي بالحق املدني استئنافه أ

قى للمدعي بالحق املدني  وإذا لم يلغى قرار الحفظ لم يب  ،(3) القرار تعين نظر موضوع الدعوى أمام هيئة أخرى 

 لجبر ضرره، إال برفع الدعوى املدنية أمام املحكمة املختصة بها في القضاء املدني.
ً
 طريقا

املختصةمأ للمحكمة  الجزائية  الدعوى  إحالة  بقرار  العامة  النيابة  انتهت  إذا      ،ا 
ً
أيضا يشمل  قرارها  فإن 

 إحالتها لالدعاء املدني.

 الفرع الثاني 

 في مرحلة املحاكمة االدعاء املدني 

ة للمحكمة  انتهت الفقرة السابقة بالقول إذا كانت النيابة العامة قدر أصدرت قرارها بإحالة الدعوى الجزائي

 إحالتها لالدعاء املدني وإذا لم يقبل االدعاء أمام النيابة العامة أو تم إحالة    ،املختصة
ً
فإن قرارها يشمل أيضا

فله الحق في إقامتها بتبعية للدعوى    ،تضرر قد تقدم بدعوى الحق الشخص يالدعوى الجزائية دون أن يكون امل

 . الجزائية أمام املحكمة التي تمت اإلحالة لها

 
 ون اإلجراءات الجزائية العماني. ( من قان186بناء على املادة ) -1
 .341مزهر جعفر، مرجع سابق، ص:  - 2

 اإلجراءات الجزائية الفلسطيني. ( من قانون 153( املادة )3)
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املشرع  كان  إذ  ما  املقام حول  هذا  في  التساؤل  الدعوى    الفلسطيني  يثار  رفع  ملباشرة إجراء  تطلب  قد 

أم يمكنه إيداع قلم    ،املدنية التبعية أمام القضاء الجنائي التقدم بطلب استدعاء للقبول باالدعاء املدني

 املحكمة الئحة الدعوى التبعية مباشرة دون طلب مسبق؟ 

ل من تضرر من الجريمة أن  بقولها " لك  الفلسطيني  انون اإلجراءات الجزائية ( من ق1/ 194ة )بتتبع نص املاد

يتقدم بطلب إلى وكيل النيابة العامة أو إلى املحكمة التي تنظر الدعوى يتخذ فيه صراحة صفة االدعاء بالحق  

قد استلزم من املدعي    ياملشرع الفلسطيناملدني للتعويض عن الضرر الذي لحق به من الجريمة ", يظهر أن  

 بالحق املدنيبالحق املدني التقدم بطلب مسبق لقبوله  
ً
 .مدعيا

 على هذا النص يمكن القول أن  
ً
الفلسطيني لم يوفق في استخدام كلمة " طلب " وكان من    املشرع تعقيبا

 -الصواب أن يستخدم كلمة " باالدعاء ", ونبرر ذلك وفق تقديرنا فيما يلي:

كلمة الطلب لداللة على    ملادة الرابعة من قانون اإلجراءات الجزائية أنتقر املشرع في امن حيث اللفظ اس -1

وبالتالي بهذا اللفظ يكون املشرع قد خلط بين إجراءين بذات املصطلح الواحد مع    ،قيد من قيود الدعوى 

 اختالف املضمون. 

إال دعو   -2 هو  ما  املدني  بالحق  االدعاء  أن  القول  يمكن  املوضوع  الضرر  من حيث  ى مدنية موضوعها جبر 

واملستقر في القضايا املدنية أن املدعي يودع الئحة دعواه    ،عويضاملترتب عن الجريمة شأنها شأن أي دعوى ت

 لدى قلم املحكمة دون أي قيد.

لكان قد   ،تقديم طلب للمحكمة قبل رفع الدعوى املدنية التبعيةمن حيث الفرض لو كان املشرع يرغب في  -3

 قرار حفظ الدعوى الذي حدد له طريق للطعن به. ،ت في حال رفضه رتب إجراءا
ً
 على غرار مثال

من حيث املنطق ندلل بأن املشرع قد يكون استخدم مصطلح الطلب للداللة على الئحة الدعوى املدنية   -4

 ال يعني أن االدعاء املدني التبعي يشترط ملباشرته التقدم بطلب مسبق. وهذا   ،باعتبارها طلب أصلي

يث الواقع ال بد من قراءة النصوص اإلجرائية املنظمة للدعوى املدنية التبعية في قانون اإلجراءات  ح  من -5

التالية    املشرعالجزائية جملة واحدة, حيث يالحظ أن   في املواد  الطلب  الفلسطيني لم يستخدم مصطلح 

( من ذات  1/ 195اللة املادة )بل استقر على مصطلح االدعاء بد   ،( من قانون اإلجراءات الجزائية194ادة )للم

 للدعوى الجزائية أمام املحكمة املختصة، كما تجوز  الق
ً
انون بقولها " يجوز إقامة دعوى الحق املدني تبعا

وبالتالي املقصود هنا   ،ذات الداللةوما تبع هذا النص من نصوص ب  ،إقامتها على حدة لدى القضاء املدني "

 دون شرط التقدم بطلب مسبق.  إيداع الئحة الدعوى املدنية التبعية

الثابت أن قانون اإلجراءات الجنائية املصري يعتبر املصدر التاريخي لقانون اإلجراءات    ،من حيث التاريخ  -6

 مع خطة  شريع الفلسطيني  التسيما أن أحكام الدعوى املدنية التبعية في    ،الجزائية الفلسطيني
ً
تتوافق تماما

حيث   ،ية التبعية شرط التقدم بطلب لقبول االدعاءلرفع الدعوى املدن واألخير لم يستلزم ،املشرع املصري 
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( من قانون اإلجراءات الجنائية املصري بقولها " يجوز رفع الدعوى املدنية، مهما بلغت  220نصت املادة )

 . "ة عن الجريمة أمام املحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائيقيمتها، بتعويض الضرر الناش ئ 

 ملنهج املقارنة نرى أن املشرع العماني قد وفق في صياغة نص املادة )ما تق  في ضوء
ً
( من قانون 20دم وإعماال

سيما أن صياغته تؤكد   ،اإلجراءات الجزائية حينما عبر عن دعوى جبر الضرر بأنها دعوى وليس طلب

( املادة  في  الواردة  الطلب  بكلمة  املقصود  أن  في  بها  تقدمنا  التي  م194الحجج  اإلجراءات  (  قانون  ن 

 هي الطلب األصلي " الدعوى " وال يعني ذلك الطلب التمهيدي. الفلسطيني الجزائية

ا القضاء  أمام  التبعية  املدنية  الدعوى  رفع  إجراء  مباشرة  أن  اإلشارة  الضوابط  تجدر  وفق  يتم  لجنائي 

 -اإلجرائية اآلتية:

ين نظرها للدعوى الجزائية ألول مرة, حيث نصت  أن تقام الدعوى املدنية التبعية أمام محكمة أول درجة ح -1

بالحق املدني أمام محكمة    الفلسطيني  ( من قانون اإلجراءات الجزائية196املادة ) " يجوز االدعاء  بقولها 

وبالتالي ال يجوز االدعاء املدني  ،  مراحل الدعوى الجزائية، وحتى إقفال باب املرافعة "الدرجة األولى في جميع  

 . الستئناف أو النقضأمام محكمة ا

العماني، القانون  في  األمر  املادة)   وكذلك  الجزائية ملن أصابه ضرر  20فعندما أجازت  ( من قانون اإلجراءات 

ها لم تجز له ذلك  نجد أنشخص ي ومباشر بسبب الجريمة أن يرفع دعوى مدنية أمام املحكمة الجزائية،  

ها حيث تضمنت القول )وال يقبل منه ذلك أمام محكمة  أمام املحكمة األعلى درجة التي تنظر الطعون بقرارات

 طعن(.ال

البعض ذهب  السياق  ذات  طلب    ،(1)وفي  املحكمة  نظر  عند  املدني  بالحق  االدعاء  قبول  جواز  عدم  إلى 

  ،ن سلطتها القانونية تجاه ذلك يتمثل في قبول طلب املعارضة من عدمهأحيث    ، املعارضة في الحكم الغيابي

  ،والثابت أن املعارض ال يضار من معارضته  ،ي فيه ضرر بمركز املعارضبول االدعاء املدنسيما أن القول بق

الفلسطيني بعدم جواز االدعاء املدني أمام املحكمة إذا أعيد لها سلطة    املشرعوهو االتجاه الذي ذهب إليه  

 بنص )
ً
لحق املدني   يجوز االدعاء باجزائية بقولها " ال ( من قانون اإلجراءات ال2/ 196نظر الدعوى الجزائية عمال

 إذا أعيدت القضية إلى محكمة الدرجة األولى ألي سبب من األسباب ". 

أنه يجوز للمتضرر أن يدعي بحقه املدني عند إعادة نظر الدعوى أمام املحكمة    وبحق  ،2ويرى البعض األخر 

من إحدى  يحرم املحكوم عليه  ل درجة، وعندها ال  التي أصدرت الحكم، ألنها تعتبر في هذه الحالة محكمة أو 

درجات التقاض ي، إال أنه في الحالة التي لم يحضر فيها املعارض الجلسة املحددة لنظرها، واعتبار املعارضة  

( املادة  حسب  تكن  لم  كأن  لذلك  الغيابي  230نتيجة  الحكم  فإن  العماني،  الجزائية  اإلجراءات  قانون  من   )

 
 .234( ساهر الوليد, املرجع السابق, ص1)
 . 731، ص: 1998محمود نجيب حسني، شرح قانون اإلجراءات الجزائيةـ دار النهضة العربية، الطبعة الثالثة،  -2
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يبقى كما هو،الصادر من املحكمة س   
ً
يترتب عليه عد  ابقا أمام املحكمة  مما  املدني  بالحق  إمكانية االدعاء  م 

 .1األعلى درجة

باب   -2 إقفال  قبل  عليها  كانت  أي حالة  في  الجزائية  الدعوى  تنظر  التي  املحكمة  أمام  املدني  االدعاء  يتم  أن 

 بنص املادة ) 
ً
لثانية من املادة  لفلسطيني، والفقرة اا  ( من قانون اإلجراءات الجزائية 1/ 196املرافعة؛ عمال

بالحق املدني أمام املحكمة الجزائية  20) العماني، حيث أن حق املطالبة  ( من قانون اإلجراءات الجزائية 

 محدد بفترة معينة وهي التي تكون ممتدة إلى ما قبل قفل باب املرافعة. 

 بنص ا   -3
ً
( من قانون  3/ 196ملادة )أال يترتب على نظر الدعوى املدنية تأخير الفصل في الدعوى الجزائية؛ عمال

اء بالحق املدني تأخير الفصل في الدعوى الجزائية  اإلجراءات الجزائية بقولها " ال يجوز أن يترتب على االدع

( من قانون اإلجراءات الجزائية  23ية من املادة )، وكذلك الفقر الثانوإال قررت املحكمة عدم قبول االدعاء "

 العماني.

، حيث ال يقبل االددفع الرسوم املقررة قان -4
ً
عاء بالحق املدني من املتضرر من الجريمة إن لم يقم بدفع  ونا

الدعوى   في  تنظر  لن  والتي سوف  الجزائية،  املحكمة  أمام  املرفوعة  املدنية  الدعوى  على  املقررة  الرسوم 

أكدت عليه  ، وهذا ما 2املدنية، بدون أن يكون لعدم النظر هذا عالقة بصحة إجراءات املحاكمة أو بطالنها 

 ( من قانون اإلجراءات الجزائية العماني. 20املادة )

الفلسطيني حيث    القانون  في  بأداء الرسوم واملصاريف القضائية  وكذلك األمر  بالحق املدني  التزم املدعي 

 بنص املادة )الالزمة للدعوى 
ً
ءات  ( من قانون اإلجرا 198، ما لم تقرر املحكمة إعفاءه منها أو تأجيل دفعها؛ عمال

بالحق    ،الجزائية املدعي  املتهم، فيمكن إعفاء  براءة  أو قررت املحكمة  التهمة  العامة حفظ  النيابة  وإذا قررت 

 بنص املادة )
ً
 من ذات القانون.( 199املدني من الرسوم واملصاريف، أو استردادها عمال

 

 املطلب الثالث 

 زائي اآلثار املترتبة على قبول االدعاء املدني أمام القضاء الج 

الج  ىتبق القضاء  أمام  بموضوعها  املدنية محتفظة  الجريمة  زائي الدعوى  جبر ضرر  في  كان    ،املتمثل  وملا 

فإن قبول ادعائه يترتب عليه عدة    ،القانون قد منح املتضرر حق الخيار له في نظر دعواه أمام القضاء الجزائي

 -آثار تتمثل فيما يلي:

 
 .343مزهر جعفر، مرجع سابق، ص:  - 1
، لتؤكد على ذلك بالقول " وأما عدم سداد  2004/ 27/4جلسة الثالثاء املوافق  81/2004و 80/2004في الطعنين رقم  109وقد جاء في قرار رقم  -2

ن تحصيل الرسوم املستحق منها في أي وقت املجني عليه لرسوم الدعوى، فإن هذا االجراء ال يحول دون سماع الدعوى وال يبطل إجراءاتها إلمكا

 على املدعي في الدعوى املدنية"، مجموعة األحكام الصادرة عن هيئة توحيد  الحق حتى بعد صدور الحكم، لكون الرسم في هذ
ً
ه الحالة يصبح دينا

 .200، ص: 2004املبادئ والدائرة الجزائية مع املبادئ املستخلصة منها لعام 
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ا -1 في   
ً
املدني خصما بالحق  املدعي  التبعيةيصبح  املدنية  الخصوم من حقوق،  ،لدعوى  لبقيه  ما  له    ويكون 

 في د
ً
 فيه؛ لكي  ويجب عليه أن يتخذ له مقرا

ً
ائرة اختصاص املحكمة املرفوع أمامها دعواه، إذا لم يكن مقيما

  وبالتالي له الحق في حضور جلسات املحاكمة ومناقشة الشهود وتفنيد   ،(1) يتم تبليغه باإلجراءات الالزمة فيه

، وممارسة املدعي بالحق املدني لتلك الحقوق يكون  األدلة, وتقديم ما يلزم من بينات للحكم في دعواه املدنية

 في نطاق دعواه املدنية فقط 

  قبول االدعاء املدني أمام القضاء الجزائي ال يصادر حق املتهم في الد  -2
ً
فع بعدم قبول الدعوى املدنية عمال

بقولها " يجوز للمتهم أن يعترض أثناء جلسة    الفلسطيني  جراءات الجزائية ( من قانون اإل 204بنص املادة ) 

 املحاكمة على قبول املدعى بالحقوق املدنية إذا كانت الدعوى املدنية غير جائزة أو غير مقبولة ". 

الجزائية عل  -3 التبعيةتطبيق قواعد اإلجراءات  املدنية  الدعوى  تأخذ حكم    ،ى  الدعوى  تلك  أن  يعني  وهذا 

املتعلقة بسير املحاكمة وصدور األحكام وطرق الطعن فيها،    عوى الجزائية فيما يخص إجراءات التقاض يالد

الدعوى   في  الخصومة  انحصرت  ولو  حتى  والتجارية،  املدنية  اإلجراءات  قانون  لقواعد  تخضع  ال  وبالتالي 

 ،2اإلجراءات تتبع االختصاص   دها، بين املدعي بالحق املدني واملتهم، باعتبار أن القاعدة هي أناملدنية وح

( املادة  في نظر دعوى الحق  الفلسطيني  ( من قانون اإلجراءات الجزائية  2/ 210حيث نصت  تتبع   " بقولها 

وال التي تكون فيها الدعوى  وذلك في كل األح ،املدني من حيث اإلجراءات القواعد التي يقررها هذا القانون "

الجزائي, سو  القضاء  على  انقضاء  املدنية مطروحة  في حاالت  بمفردها  منظورة  كانت  أو  بالتبعية  كانت  اء 

بقولها  الدعوى   املصرية  النقض  محكمة  لذلك قضت   
ً
وتطبيقا منها,  املدني  الشق  في  الطعن  أو  الجزائية 

كم الدعوى الجنائية في سير املحاكمة واألحكام والعطن  "الدعوى املدنية التابعة للدعوى الجنائية تأخذ ح

عات املدنية حتى ولو  اإلجراءات واملواعيد، وال تخضع في ش يء من ذلك ألحكام قانون املراف فيها من حيث  

في الدعوى املدنية وحدها بين املتهم    – بسبب عدم استئناف النيابة لحكم البراءة    – انحصرت الخصومة  

 .(3) ني "واملدعي بالحق املد

املدنية   الدعاوي  بأنه"  العليا  العمانية  املحكمة  للقواعد  كما قضت  الجزائي  القضاء  أمام  التابعة تخضع 

نون اإلجراءات الجزائية فيما يتعلق باملحاكمة واألحكام وطرق الطعن فيها ما دام يوجد في قانون املقررة في قا

 .4يقابلها في قانون اإلجراءات املدنية والتجارية" اإلجراءات الجزائية نصوص خاصة بذلك تتعارض مع ما  

 
 ن قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني. ( م202( املادة )1)
 .، 471.، ص: 2002الجزائية، دراسة مقارنة، الكتاب األول، منشورات الحلبي، علي القهوجي، شرح قانون أصول املحاكمات  -2

ذلك الحكم الصادر , ك101(, ص117(, رقم )4م, مجموعة القواعد القانونية, ج)11/1937/ 22( حكم محكمة النقض املصرية الصادر بتاريخ  3)

 .4646(, ص 144(, رقم ) 23م, مجموعة أحكام النقض, س)1972/ 7/5بتاريخ 

رقم    - 4 رقم    289قرار  طعن  املوافق  260/2004في  الثالثاء  جلسة  واملبادئ 7/12/2004،  الجزائية  الدائرة  عن  الصادرة  االحكام  مجموعة   ،

 .492، ص: 2004املستخلصة منها لسنة 



 2021  يناير 46العدد  -املعمقة جيل األحباث القانونية  جملة -مركز جيل البحث العلمي 

 
 

 

 
29 

لدعوى املدنية املنظورة أمام القضاء الجزائي فال تضار العدالة في تقديم واعد اإلثبات في اأما فيما يتعلق بق 

 بنص املادة )
ً
( من قانون اإلجراءات  1/ 210البينات وفق أصول قانون البينات في املواد املدنية والتجارية عمال

أالفلسطيني  الجزائية   بتطبيق  تلتزم املحكمة   " البينابقولها  املدنحكام قانون  املواد  في  والتجارية على  ت  ية 

 للدعوى الجزائية "
ً
، وهذا أمر تفرضه طبيعة هذه القواعد، فهي ال  دعوى الحق املدني التي تنظر فيها تبعا

لقواعد    
ً
طبقا يكون  املدني  بالحق  الجزائية  األحكام  تنفيذ  أن  كما  ذاته،  املدني  القانون  قبل  من  إال  تنظم 

ا ا التنفيذ  بالدعوى  فيملتعلقة  املقررة  املحكمة    ملدنية  قضت  حيث  والتجارية،  املدنية  اإلجراءات  قانون 

( املادة  مقتضيات  وفق  الحكم  تنفيذ  بطلب  املدني  بالحق  املدعي   " بأنه  العليا  قانون  340العمانية  من   )

 .1اإلجراءات املدنية والتجارية" 

 يجوز للمحكمة املختصة بناًء على طلب النيابة ا -4
ً
هلية أو ناقصها إذا   للمتضرر فاقد األ لعامة أن تعين وكيال

 ليدعي بالحق املدني بالنيابة عنه، وال يترتب على ذلك إلزامه باملصاريف القضائية  
ً
لم يكن له من يمثله قانونا

 بنص املادة ) 
ً
 الفلسطيني. ( من قانون اإلجراءات الجزائية201عمال

واملدنية   -5 الجزائية  الدعوى  في  في  الحكم  يفصل  واحد  إمبحكم  الجزائية  البراءةالدعوى  أو  باإلدانة  وفي    ، ا 

وقد ورد    ،الدعوى املدنية التبعية يجب أن يتضمن الحكم الفصل في مسألة حق املدعي بالتعويض من عدمه

 في ذات الحكم الصادر من املحكمة الجزائية في الفقرة األولى من 
ً
املادة  النص على الفصل بين الدعويين معا

التي جاء فيها " تفصل املحكمة في ذات الحكم الذي تصدره في راءات الجزائية العماني، و ( من قانون اإلج23)

  الدعوى العمومية في طلبات التعويض املقدمة لها من الخصوم".

فال يؤثر  وإن حصل ذلك    ،وبالتالي ال يجوز للمحكمة الجزائية أن تصدر حكمها في الدعوى الجزائية دون املدنية

 للطعن فيه لعدم فصله في الشق املدني ،من الناحية الجزائيةعلى سالمة الحكم 
ً
 .(2) ويبقى قابال

الثابت أن القانون منح املتضرر من الجريمة حق االدعاء املباشر, والذي به تحرك الدعوى الجزائية, كذلك   -6

عوى أو براءة  لحكم إذا صدر قرار بحفظ الدفي األحوال التي تحال الدعوى الجزائية والدعوى املدنية لقضاء ا

, سيما    املتهم, فيمكن
ً
أن يكون ادعاء املتضرر بمثابة جريمة البالغ الكاذب التي بموجبها يسأل املدعي جزائيا

 بنص املادة )
ً
( من قانون اإلجراءات الجزائية  200أنها تخول املدعى عليه )املتهم( حق املطالبة بالتعويض عمال

فللمتهم أن يطالب املدعي بالحق    لتهمة أو صدر حكم بالبراءة، ولها " إذا صدر قرار بحفظ ابقالفلسطيني  

 املدني بالتعويض أمام املحكمة املختصة إال إذا كان األخير حسن النية ".

يجوز للمدعي بالحق املدني التنازل عن الدعوى املدنية بالتبعية أمام القضاء الجزائي، دون أن يؤثر ذلك على   -7

بقولها " للمدعي  الفلسطيني  ( من قانون اإلجراءات الجزائية  197املادة )حيث نصت    ،الدعوى الجزائية  سير

بالحق املدني التنازل عن ادعائه في أية حالة كانت عليها الدعوى، وال يكون لهذا التنازل تأثير على الدعوى  

 
 . 287، ص: 2004الدائرة الجزائية لسنة ـ، مجموعة األحكام الصادرة عن 29/6/2004، جلسة الثالثاء، 140/2004كعن رقم   في 167قرار رقم  - 1

 . 110(, ص12099(, رقم )43م, مجموعة أحكام النقض, س)9/1/1992( حكم محكمة النقض املصرية الصادر بتاريخ 2)
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 ," )  الجزائية  املادة  في  التي  ،1لعمانية ( من قانون اإلجراءات الجزائية ا23وكذلك  القانون    وفي الجرائم  علق 

إذا ترك املدعي دعواه املدنية فال يؤدي ذلك إلى انقضاء الدعوى الجزائية    ،كها على شكوى املجني عليهتحري

ويبقى التارك ملزم بأداء املصاريف القضائية وفق ما قررته املادة    ،(2) إال إذا تنازل عن شكواه بجانب الترك

وجه وفق ما    وحق املتهم مكفول في تعويضه إذا كان لذلك ،الفلسطيني ( من قانون اإلجراءات الجزائية199)

 . ( من ذات القانون 200قررته املادة )

( من قانون اإلجراءات " تنقض ي الدعوى املدنية  26وكذلك األمر في القانون العماني حيث جاء في املادة )

بعد رفعها   العمومية  الدعوى  انقضت  إذا  ، ومع ذلك 
ً
قانونا املقررة  املدة  ألي سبب من األسباب  بمض ي 

ك في سير الدعوى املدنية املتعلقة بها"، كما قضت املحكمة العمانية العليا بالقول  الخاصة بها فال يؤثر ذل

" إذا انقضت الدعوى العمومية لسبب من األسباب الخاصة كموت املتهم أو العفو عنه أو التنازل عن  

 .3ليها" وتستمر املحكمة في نظرها إذا كانت مرفوعة إالشكوى فال يكون لذلك تأثير على الدعوى املدنية، 

 

 املبحث الثالث 

 مباشرة الدعوى املدنية أمام القضاء املدني  

الدعوى املدنية هي دعوى الحق الشخص ي التي كفل القانون لكل من لحقه ضرر، أو مصلحة قائمة، أو  

وال شك أن الجريمة وما يترتب    ،فه منهامحتملة أن يقيمها أمام القضاء املختص بنظرها لنيل طلبه وتحقيق هد

سواء أمام القضاء الجزائي أو    ،عليها من نتائج ضارة تخول املتضرر حق جبر ضرره عبر سلوك االدعاء املدني

املدنية  ،املدني املنازعات  لنظر  األساس ي  القضاء  هو  األخير  من    ،ولعل  املتضرر  يسلك  أن  الطبيعي  فمن  لذا 

 لقضاء املدني. ة أمام االجريمة رفع دعواه املدني

وعلى الرغم من استقالل القضاء املدني عن القضاء الجزائي، وتطبيقه لقانون اإلجراءات املدنية والتجارية  

أثناء النظر بالدعوى املدنية، إال أنه مع ذلك يبقى للقضاء الجزائي أثرة على الدعوى املدنية التي كان باإلمكان  

تب لقاعدة   
ً
تطبيقا أمامه،  الدعرفعها  واملتمثل  عية  السبب  وحدة  منشأها  التي  الجزائية  للدعوى  املدنية  وى 

 بالجريمة.

وتفترض إجراءات مباشرة الدعوى املدنية أن تكون الدعوى الجزائية قد أقيمت من قبل، فيتقدم املتضرر  

 بهذا الحق يكون موضوعها  
ً
  املطالبةبطلب للتدخل عن طريق الئحة ادعاء بالحق املدني، ينصب نفسه مدعيا

 
املحكمة املدنية املختصة،  تنازل عن دعواه أمام املحكمة التي تنظر الدعوى العمومية ويقيمها أمام  التي جاء فيها " يجوز للمدعي بالحق املدني أن ي  - 1

 وال يؤثر ذلك على سير الدعوى العمومية". 

 . 269(, ص79(, رقم )27م, مجموعة أحكام النقض, س)1976/ 29/3( حكم محكمة النقض املصرية الصادر بتاريخ 2)
عليا واملبادئ املستخلصة منها لعام  ، مجموعة األحكام الصادرة عن الدائرة الجزائية باملحكمة ال2007/ 13/2،  جزائي عليا  2007/ 9طعن رقم    -3

 .696، ص: 2007
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لحقه من ضرر  عما  املدني  بالتعويض  القضاء  أمام  املدنية  دعواه  ترك  املدني  بالحق  للمدعي  يجوز  ال  وهنا   ،

 للمادة )
ً
( من قانون اإلجراءات الجزائية العماني،  23واللجوء إلى القضاء الجزائي لسقوط حقه في ذلك وفقا

املرفوعة املدنية  الدعوى  قبول  أن  إلى  بوضوح  تشير  الجزائي    ابتداءً   والتي  القضاء  أمام  املدنية  املحكمة  إلى 

مشروط بأن تكون الدعوى الجزائية قد رفعت أمام املحكمة الجزائية بعد رفع الدعوى املدنية أمام املحكمة  

 . 1املدنية 

أمام   كانت مرفوعة  أن  بعد  الجزائي  القضاء  أمام  املدنية  الدعوى  برفع  الفلسطيني  املشرع  له  بينما سمح 

 للفقرة الثانية من املادة    القضاء 
ً
املدني، بشرط اسقاط دعواه املدنية املقامة أمام القضاء املدني، وذلك وفقا

إذا أقام املدعي املدني دعواه لدى القضاء املدني فال يجوز   ..( من قانون اإلجراءات الجزائية والتي جاء فيها "195)

أسقط دعواه أمام املحكمة املدنية"، ونرى أن موقف    دله بعد ذلك إقامتها لدى القضاء الجزائي ما لم يكن ق

 مصلحة املدعي بالحق املدني وذلك بسبب أن الطريق املدني أسهل للمتهم  املشرع العماني كان أكثر دقة  
ً
ومحققا

 .3، في حين أن الرجوع إلى الطرق الجزائي فيه مشقة عليه ألنه يضعه في مركز أكثر سوءا 2وأصلح له 

يقتض ي اإلطاللة على  ، هذا املقام إلى أن دراسة مباشرة الدعوى املدنية أمام القضاء املدني  تجدر اإلشارة في

سيما حجية الحكم الجنائي على الدعوى املدنية املنظورة امام   ،أثر نظر الدعوى الجزائية على الدعوى املدنية

 -وهذا ما نوضحه في مطلبين على النحو التالي: ،القضاء املدني

 الدعوى الجزائية على الدعوى املدنية.  رفع   : أثراملطلب األول 

 .املطلب الثاني: حجية الحكم الجزائي على الدعوى املدنية 

 

 املطلب األول 

 عوى الجزائية على الدعوى املدنيةالدرفع أثر  

 " الجزائي يعقل املدني "  

للمطالبة بالتعويض عما    ،قد يسلك املتضرر من الجريمة سلوك رفع الدعوى املدنية أمام القضاء املدني

لحقه من ضرر، وما فاته من كسب, نتيجة وقوع الجريمة من قبل املدعى عليه أو املسئول عن الحق املدني, في  

ا نظر  الجزائيةظل  للدعوى  الجزائي  في    ،لقضاء  النظر  يوقف  أن  املدني  القضاء  على  يجب  الحالة  هذا  وفي 

 الدعوى املدنية لحين الفصل في الدعوى الجزائي
ً
 لقاعدة " الجزائي يوقف املدني "؛ وعمال

ً
ة بحكم بات تطبيقا

( املادة  ال1/ 195بنص  اإلجراءات  قانون  من  دعو (  إقامة  يجوز   " بقولها  للدعوى  جزائية   
ً
تبعا املدني  الحق  ى 

 
 .336مزهر جعفر، مرجع سابق، ص:  - 1

 .227رؤوف عبيد، مرجع سابق، ص:  - 2

 . 270، ص: 1977حسان، محمد الفاضل، الوجيز في أصول املحاكمات الجزائية، الجزء األول، مطبعة اال  - 3
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الجزائية أمام املحكمة املختصة، كما تجوز إقامتها على حدة لدى القضاء املدني، وفي هذه الحالة يوقف النظر  

في الدعوى املدنية إلى أن يفصل في الدعوى الجزائية بحكم بات، ما لم يكن الفصل في الدعوى الجزائية قد 

 . أوقف لجنون املتهم "

( من قانون اإلجراءات الجزائية، لتحقيق الضمان بعدم 155تبنى املبدأ ذاته املشرع العماني في املادة )كما  

 .1بل القضائيين املدني والجزائي صدور أحكام متناقضة في واقعة واحدة من ق

زائية  في تطبيق قاعدة الجزائي يعقل املدني أي يوقفه ريثما يفصل في الدعوى الج  وفق الفقه  ويرجع السبب 

 لتشتيت اإلجراءات واحتمال تضارب األحكام
ً
سيما أن القاض ي املدني ال يملك الوسائل    ،(2) بحكم بات تفاديا

وف على حقيقة الوقائع أكثر ما يملكه القاض ي الجزائي, باإلضافة إلى أن  التي تمكنه من كشف الحقيقة والوق

فاألول يهدف إلى تحقيق مصالح   ،الجنائي  يضعه القاض ي املدني نصب عينيه يختلف عما يضعه القاض يما  

 .(3) أما الثاني فيهدف إلى تحقيق مصالح عامة على األغلب ،خاصة ألطراف الدعوى 

 يوقف املدني: شروط إعمال قاعدة الجزائي  •

ويعني ذلك أن تكون الدعويان ناشئتين عن الفعل املكون للجريمة,    ،وحدة السبب في الدعويين -1

 لذلك  (4)وحق املضرور في التعويض عن الضرر   ،فتنشأ عنه حق املجتمع في الدعوى الجزائية
ً
, تطبيقا

فيحق لألخير رفع دعواه    يتوافر وحدة السبب في واقعة حرق املتهم للمحصوالت الزراعية للمجني عليه,

للمط بهاملدنية  لحقت  التي  والخسارة  الحريق  بالتعويض عن ضرر  تقتض ي    ،البة  العدالة  كانت  وإن 

وقف نظره دعواه، لحين إثبات القاض ي الجنائي التهمة على املتهم من عدمه في جريمة الحريق بحكم 

 بات. 

وفق ما    ،السير فيهاية أو أثناء  أن تكون الدعوى الجزائية قد حركت قبل رفع الدعوى املدن  -2

بالقول إن إعمال قاعدة الجزائي يوقف املدني   ،(6) في حين ذهب البعض اآلخر  ،(5) له غالبية الفقهذهب  

يبدأ من الوقت الذي تحال فيه الدعوى الجزائية لقضاء الحكم, حيث ال يعقل أن تبقى الدعوى املدنية  

 هائي، وهي بطبيعة الفعل طويلة.  موقوفة طوال فترات التحقيق االبتدائي والن
 

 .356مزهر جعفر، مرجع سابق، ص   -1

للدراسات والنشر والتوز (  2) الثانية, املؤسسة الجامعية  التشريع والقضاء والفقه, الطبعة  في  يع,  سليمان عبد املنعم, أصول اإلجراءات الجزائية 

 .419م, ص1999بيروت, 

ر الثقافة للنشر والتوزيع,  سعيد, شرح قانون أصول املحاكمات الجزائية, الطبعة األولى, دا, كامل ال 311( محمود نجيب حسنى, املرجع السابق, ص3)

 , .317م, ص2008عمان, 

, محمد زكي أبو عامر, اإلجراءات الجنائية,  215( عمر السعيد رمضان, قانون اإلجراءات الجزائية, الجزء األول, دار النهضة العربية, القاهرة, ص4)

الثانية,   املعارف, االسكندرية,  الطبعة  الثانية عشر,    , محمود محمود مصطفى,551م, ص1994منشأة  الطبعة  الجنائية,  قانون اإلجراءات  شرح 

 .246م, 1996, حسن املرصفاوي, أصول اإلجراءات الجنائية, 199م, ص1988

 .234( ساهر الوليد, املرجع السابق, ص5)

 .330( محمود نجيب حسني الوليد, املرجع السابق, ص6)
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( من  155لى هذا الشرط صراحة في املادة )وقد تبنى املشرع العماني املوقف الفقهي الراجح ونص ع

، واملستفاد منها أنه إذا لم ترفع الدعوى العمومية إلى املحكمة الجزائية قبل  قانون اإلجراءات الجزائية

، فإن املحكمة املدنية تكون غير ملزمة في وقف نظرها للدعوى  رفع الدعوى املدنية، أو أثناء السير فيها

 املدنية.

 ر على قاعدة الجزائي يوقف املدني: االستثناء املقر  •

( من قانون اإلجراءات  155الفلسطيني، واملادة )من قانون اإلجراءات الجزائية    (1/ 195باستقراء نص املادة )

 الجزائية العماني  

املثابرة في نظر الدعوى املدنية، إذا كانت الدعوى الجزائية قد أوقفت بسبب    اأجاز   أن املشرعين قديتضح  

الجنون  من  عليه  املدعى  شفاء  لحين  موقوفة  املدنية  الدعوى  تبقى  أن  يعقل  ال  إذ  املتهم,  كان    ،جنون  وإذا 

كذلك    ، موقوفةفي هذا االستثناء إال أنه ال يكفى لوحده فال يعقل أن تبقى الدعوى املدنية    ا قد وفق  املشرعان 

وضع  ضرورة    –  وبحق  –  ،(1) إذا صدر قرار من النيابة العامة بحفظ الدعوى الجزائية, لذلك ذهب بعض الفقه

العامة بحفظ الدعوى   النيابة  في الدعوى املدنية املوقوفة إذا صدر قرار  استثناء أخر يتقرر بموجبه السير 

 إلى ماال نهاية ما دام قرار الحفظ ساري.  فال يعقل أن تبقى الدعوى الجزائية موقوفة  ،الجزائية

مرتبطة املدة  ألن  املدنية،  الدعوى  في  الفصل  إيقاف  مدة  حول  تساؤل  الالزمة    ويثار  اإلجراءات  بإكمال 

للفصل فيها من قبل املحكمة الجزائية، والتي قد تطول أو تقصر، وبالتالي تكون مدة اإليقاف غير محددة، ولكن  

ملعرفة الحالة التي تنتهي فيها تلك املدة، وهي لحظة صدور حكم نهائي في الدعوى    يمكن االعتماد على معيار 

لى حالة وجد فيها أنه من األفضل أن يسمح للمحكمة املدنية النظر في الدعوى  ، ولكن الفقه التفت إ2الجزائية

في جناية، باعتباره    املدنية، بالرغم من عدم صدور حكم نهائي في الدعوى الجزائية وهي حالة صدور حكم غيابي

 .3حكم معلق وليس حكم نهائي، يسقط بمجرد حضور املتهم أو إلقاء القبض عليه 

 املطلب الثاني  

 حجية الحكم الجزائي على الدعوى املدنية 

 ،إذا أقيمت الدعوى املدنية أمام القضاء املدني كان شأنها شأن أي دعوى أخرى أقيمت أمام هذا القضاء

وإذا صدر الحكم عن القضاء املدني،  ،  اكمات املدنية والتجاريةموجب قانون أصول املح حيث يعمل في نظرها ب

حجية على القضاء الجزائي أو قوة على الدعوى الجزائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فال يكون له  

 
العربية،    ينظر(  1) النهضة  دار  الجنائية،  قانون اإلجراءات  مبادئ اإلجراءات  203، ص:  1988محمود محمود مصطفى، شرح  د. رؤوف عبيد،   ،

ضة  . د ساهر الوليد, التصرف في التحقيق االبتدائي بحفظ الدعوى الجزائية, دار النه264، ص: 1989، دار الجيل للطباعة، 17الجنائية، الطبعة 

 ،  218, ص 2008اهرة, العربية, الق
 .358مزهر جعفر، مرجع سابق، ص:    - 2
 .330محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص:    - 3
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 ، (2) ملدعى عليه من عدمها, لذلك ال يعقل أن تقرر املحاكم املدنية املسؤولية الجزائية على الشخص ا(1) فاعلها

( من قانون اإلجراءات الجزائية بقولها " ال تكون لألحكام  391الفلسطيني في نص املادة )  املشرعوهذا ما أكده  

الصادرة من املحاكم املدنية قوة األمر املقض ي به أمام املحاكم الجزائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى 

 .3على نفس املبدأ اإلجراءات العماني الذي أكد ( من قانون 281ة )، وكذلك في املادفاعلها "

وفي هذا تقول املحكمة العليا العمانية " إن األحكام الصادرة من املحاكم املدنية ال تحوز قوة الش يء املحكوم 

املادة   بذلك  تقض ي  كما  فاعلها،  إلى  الجريمة ونسبتها  بوقوع  يتعلق  فيما  الجزائية،  املحكمة  أمام  من    281به 

 .4قانون اإلجراءات الجزائية" 

 لذلك إذا عرض على املحكمة املدنية مستند مزور، وطعن بتزويره، وحكمت املحكم
ً
بصحته، فال   ةوتطبيقا

 الجزائي".  لوالحكم بتزوير ذات املستند ألن " املدني ال يعقيمنع أن تنظر املحكمة الجزائية في دعوى التزوير 

القانو و  األساس  أن  الالحقيقة  الحكم  لحجية  املؤكد  اني  على  املادة  جزائي  نص  مصدره  املدنية  لدعوى 

الجزائية1/ 390) )5الفلسطيني  ( من قانون اإلجراءات  العماني، 280، واملادة  الجزائية  ( من قانون اإلجراءات 

ها املحاكم  يكون للحكم الجزائي الصادر في موضوع الدعوى العمومية بالبراءة أو باإلدانة قوة تلتزم ببقولها "  

لم يكن قد فصل فيها نهائيا فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى    املدنية في الدعاوى التي

فاعلها، ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية األدلة، وال تكون له هذه  

 "ال يعاقب عليها القانون  القوة إذا كان مبنيا على أن الواقعة

  ،تعلق بالنظام العامي تجدر اإلشارة في هذا املقام إلى أن حجية الحكم الجزائي البات على الدعوى املدنية  

أو االتفاق على ما يخالفها، كما أن املحكمة    ،وبالتالي ال يجوز ملن تقرر ملصلحته التمسك بذلك أن يتنازل عنها

 .(6) أي حالة كانت عليها الدعوى ويمكن الدفع بها في  فسها،املدنية تتقيد بها من تلقاء ن

 

 
 . 172( محمد صبحي نجم, املرجع السابق, ص1)

 . 285(, ص66(, رقم )26م, مجموعة أحكام النقض, س)1975/ 30/3( حكم محكمة النقض املصرية الصادر بتاريخ 2)
ال تكون لألحكام الصادرة في املواد املدنية قوة أمام املحاكم التي تنظر الدعوى العمومية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى ي جاء فيها "  الت  - 3

 فاعلها"
،  0320منها لعام    ، مجموعة األحكام الصادرة عن الدائرة الجزائية واملبادئ املستخلصة12/2003/ 16،  2003/ 234في الطعن رقم    265قرار رقم    - 4

 . 265ص: 
يكون للحكم الجزائي الصادر من املحكمة املختصة في موضوع الدعوى الجزائية بالبراءة أو باإلدانة قوة األمر املقض ي به أمام    -1التي جاء فيها "   - 5

 فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها 
ً
 .القانوني ونسبتها إلى فاعلهااملحاكم املدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائيا

 .ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني عليها انتفاء التهمة أو على عدم كفاية األدلة -2

 على أن الفعل ال يعاقب عليه القانون" -3
ً
 ال يكون للحكم بالبراءة هذه القوة إذا كان مبنيا

 . 335(, ص357(, رقم )7, مجموعة القواعد القانونية, ج)م1947/ 23/5( حكم محكمة النقض املصرية الصادر بتاريخ 6)
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 شروط إعمال قوة الحكم الجزائي على الدعوى املدنية: •

أن يصدر في الدعوى الجزائية حكم بات فاصل في املوضوع إما بالبراءة، أو اإلدانة من محكمة مختصة   -1

الدعوى  امل  ،بنظر  في  الفاصلة  غير  لألحكام  حجية  ال  ذلك  على  التحضرية  وبناًء  األحكام  مثل  وضوع 

 .(1) والتمهيدية

2- ،
ً
فيها ضروريا يعد الفصل  التي ال  باملسائل  بإدانة متهم    الحكم  في حالة صدور حكم جزائية  مثال ذلك 

املسروق،   املال  مالك  الشخص  تحديد  الوقت  ذات  في  ويتضمن  ال  بجريمة سرقة،  األخير  التحديد  فهذا 

أي    الحكم الجزائي يعتبر صحيح بمجرد إثبات أن املال مملوك للغيرحجية له أمام املحكمة املدنية، ألن  

 .2لشخص غير املتهم

والحكمة من هذا الشرط أنه    ،عدم صدور حكم نهائي في الدعوى املدنية املنظورة أمام القضاء املدني  -3

ن أن يعود على النحو الذي ال يمك  ،بصدور الحكم النهائي تخرج الدعوى املدنية عن والية القاض ي املدني

 عن أن استقرار املراكز القانونية ألطراف الدعوى يستدعي عدم العودة إليها حتى   ،رى إليها مرة أخ
ً
فضال

 .(3)الجزائيولو كان هناك تناقض بين الحكمين املدني و 

 نطاق حجية الحكم الجزائي على الدعوى املدنية:  •

الجزائي على الدعوى املدنية من    ية الحكمنطاق حج  االفلسطيني قد حدد  ن العماني وياملشرعالحقيقة أن  

 - خالل التفرقة بين الحكم الصادر في الدعوى الجزائية بالبراءة، أو اإلدانة ونبين ذلك في النقاط اآلتية:

لقد حدد املشرع موضوعات األحكام الجزائية    ،إذا كان الحكم الفاصل في الدعوى الجزائية باإلدانة -1

 حكمة املدنية وهي: أمام امل قضت فيه التي لها الحجية فيما 

مؤسس على إثبات التهمة بحق املتهم والتأكيد على أنه هو  إذا كان الحكم    وقوع الجريمة ونسبته إلى فاعله، -أ

وبالتالي ال يجوز له أن يقض ي   ،فال يجوز للقاض ي املدني تجاهل ذلك في الدعوى املدنية ،من ارتكب الواقعة

سيما أن القاض ي املدني يلتزم بالتكييف    ،(4) ه إلى فاعلهلفعل أو نسبت لعدم وقوع ا  ،برفض الدعوى املدنية

القانوني الذي يسبغه الحكم الجزائي على الواقعة, فال يجوز للقاض ي املدني أن يقرر اعتبار الواقعة التي 

ة هي القتل  في حين يكون الحكم الجزائي قد أكد على أن الواقع  ،تؤسس للتعويض بأنها قتل غير مقصود

 قص
ً
 .(5)دا

 
 . 47(, ص19م, مجموعة أحكام النقض, س)2/6/1968( حكم محكمة النقض املصرية الصادر بتاريخ 1)
 . 342محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص:  2

 . 259( محمد أبو العال عقيدة, املرجع السابق, ص3)

 . 423ق, ص:( سليمان عبد املنعم, املرجع الساب4)

 . 331( كامل السعيد, املرجع السابق, ص:5)
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وكذلك إذا قرر الحكم الجزائي نسبة الجريمة إلى من أتهم بارتكابها، فال يجوز للمحكمة املدنية أن تحكم بما  

يتناقض مع ذلك الحكم، وبالتالي إذا قضت املحكمة الجزائية بأن جريمة الضرب هي بفعل من أدانته، فإن  

 1.رر وتفصل في طلبات املتضاملحكمة املدنية تتقيد بهذا الحكم 

عليه   وقع  الذي  عليه  املجني  الجزائي  الحكم  عَين  إذا  املدنية  املحكمة  تتقيد  هل  وهو  هنا  تساؤل  ويثار 

 الضرر؟ 

 تتقيد املحكمة  
ً
تختلف اإلجابة هنا حسب ما إذا كان هذا التعيين مؤثر في الحكم الجزائي أم ال، فإذا كان مؤثرا

 لذلك  املدنية به، أما إذا لم يكن مؤثر فال تتقيد به،  
ً
و أثبتت املحكمة الجزائية أن السرقة وقعت  لوتطبيقا

لجزاء العماني، هنا يجب على املحكمة املدنية التقيد  ( من قانون ا355على أحد األقارب املحددين في املادة )

، أما حكم املحكمة الجزائية بجسامة الضرر فال تقيد  2إلى وجود تعارض مؤثر على الحكم  ى بذلك، وإال ألد 

 .3لحكم الجزائيمة املدنية به، إال إذا كانت جسامة الخطأ ضرورية لقيام ااملحك

بغه املحكمة الجزائية  ص مة املدنية بالوصف القانوني الذي ت: تتقيد املحكالوصف القانوني للجريمة -ب

ة  ، فإذا وصفت املحكمة الجزائية الواقعة بأنها إساءة أمانة، فال يجوز للمحكمة املدنييمعلى الفعل االجرا

 .4ة أن توصف الفعل بأنه سرق

فقد أوضح املشرع بأن لهذا الحكم قوة األمر  أما إذا كان الحكم الصادر عن القضاء الجزائي بالبراءة,   -2

  
ً
املقض ي به على الدعوى املدنية، إذا كانت البراءة مؤسسة على انتفاء التهمة، أو على عدم كفاية األدلة عمال

( املادة  اإلج 2/ 390بنص  قانون  من  الجزائية(  وا  راءات  )الفلسطيني،  اإلجراءات  280ملادة  قانون  من   )

إذ أن عدم كفاية األدلة يؤدي إلى وجود الشك في ارتكاب املتهم للجريمة، والتي يجب أن   ,الجزائية العماني

 تفسر ملصلحة املتهم، باعتبار أن االحكام تبنى على الجزم واليقين وليس على الشك والريبة. 

  لبراءة هذه القو يكون للحكم باباملقابل ال   
ً
 على أن الفعل ال يعاقب عليه القانون، عمال

ً
بذات  ة إذا كان مبنيا

، فمن املمكن أن تكون 
ً
، وتبرير ذلك أنه إذا لم تكن الواقعة معاقب عليها جزائيا

ً
النصوص املشار إليها سابقا

،
ً
 بناء على سبب آخر، كاملسؤولية العقدية مثال

ً
ومن ثم    يتقاض للمما يتطلب أن تكون محال   معاقب عليها مدنيا

 .5تعويض من قبل املحكمة املدنية

 

 
1 -     

ً
أ أحمد يوسف الزواهرة، حجية الحكم الجزائي أمام القضاء املدني،    ينظرللمزيد حول موضوع حجية الحكم الجزائي أمام القضاء املدني، لطفا

 . 2012دار الثقافة، 
2 -    

ً
انون الجزاء العماني، جرائم االعتداء على األشخاص وجرائم االعتداء على األموال،  نزار حمدي قشطة، الوجيز في شرح ق     ينظرللمزيد لطفا

 . 245، ص: 2020األجيال، 
 . 334كامل السعيد، مرجع سابق، ص:    - 3
 .361مزهر جعفر، مرجع سابق، ص:  - 4
 .362مزهر جعفر، مرجع سابق، ص:  - 5
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 الخاتمة

إن الدعوى املدنية التابعة هي دعوى يرفعها املتضرر من الجريمة أمام املحكمة الجزائية للمطالبة بالتعويض  

واحد صادر  وجبر الضرر، بحكم أن مصدرهما واحد وهو وقوع الفعل الجرمي، ويتم بموجبها صدور حكم  

د عند ممارسة املتضرر حقه  ووضع املشرع شروط وقيو من املحكمة الجزائية في الشقين الجزائي واملدني،  

جعل للحكم الجزائي  و  في الخيار، كما وضع شروط عند مباشرة الدعوى املدنية أمام املحكمة الجزائية،  

 حجية على الدعوى املدنية بشروط محددة.

 النتائج أهمها: توصلنا إلى العديد من و  

الخيار ما بين رفع الدعوى املدنية أمام  لقد سمح املشرعان الفلسطيني والعماني للمتضرر من الجريمة بحق   -1

 املحكمة الجزائية أو أمام املحكمة املدنية.

 يشترط ملمارسة الحق في الخيار أن يكون الطريقان متاحين أمام املدعي املدني.  -2

وا -3 الفلسطيني  املشرعان  يشير  امكانية  لم  على  بشكل صريح  الدعوى  ا لعماني  إقامة  الجريمة  من  ملتضرر 

 . يقدم لجهة جمع االستداللاملدنية بطلب 

( من  20وفق املشرع العماني في ضبط إجراء مباشرة الدعوى املدنية التبعية من حيث الصياغة في املادة ) -4

الئحة دعوى تتضمن   بأنها تقدم بموجب الدعوى املدنية  هقانون اإلجراءات الجزائية الذي أكد على أن ذاتي

( من قانون اإلجراءات الجزائية  194بخالف املشرع الفلسطيني الذي أحدثت صياغة املادة )  ،طلبات املدعي

دعواه بالئحة  املدعي  تقدم  قبل  تمهيدي  طلب  تقديم  ضرورة  حول  تطبيقية  مقاصد    ،اشكاليات  أن  مع 

 صلي وليس التمهيدي. التشريع عبرت في املادة عن الطلب بالطلب األ 

ا  -5 ملدنية، في حالة تطبيق قاعدة " الجنائي يعقل املدني، غير محددة، لكن  مدة إيقاف الفصل في الدعوى 

يمكن االعتماد على معيار ملعرفة الحالة التي تنتهي فيها تلك املدة، وهي لحظة صدور حكم نهائي في الدعوى  

 .الجزائية

القضاء الجزائي  ي؛ في ظل نظر  ع الدعوى املدنية أمام القضاء املدنفي حالة اتجه املتضرر من الجريمة رف -6

يجب على القضاء املدني أن يوقف النظر في الدعوى املدنية لحين الفصل في الدعوى    ،للدعوى الجزائية

 لقاعدة " الجزائي يوقف املدني
ً
 ".الجزائية بحكم بات تطبيقا

ما يتعلق  فيقوة الش يء املحكوم به أمام املحكمة الجزائية،  إن األحكام الصادرة من املحاكم املدنية ال تحوز  -7

 بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها، سواء كان األمر في القانون الفلسطيني أو القانون العماني.

 ولقد توصلنا للعديد من التوصيات نوردها على الشكل التالي: 

1- ( املادة  بتعديل  والعماني  الفلسطيني  املشرعين  وا 22نوص ي   )( قانون  20ملادة  من  التوالي  على  اإلجراءات  ( 

الجزائية، ليسمحا بإمكانية قبول املطالبة بالحق املدني أمام مأمور الضبط القضائي، والذي بدوره يدون  

 الطلب دون أن يفصل فيه ويحيله لالدعاء العام.
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الفلسطيني التي جاء    ( من قانون اإلجراءات الجزائية 1/ 194نوص ي املشرع الفلسطيني بتعديل نص املادة ) -2

إلى وكيل النيابة العامة أو إلى املحكمة التي تنظر الدعوى    بطلبن تضرر من الجريمة أن يتقدم  فيها " لكل م

إلى وكيل النيابة أو ...." وذلك لألسباب التي أشرنا    باالدعاء  ..."، لتصبح" لكل من تضرر من الجريمة أن يتقدم

 ( من قانون اإلجراءات الجزائية. 20ادة )شرع العماني في املر ما جاء به امل ، وذلك على غراإليها في متن البحث

نوص ي بضرورة وضع استثناء يتقرر بموجبه السير في الدعوى املدنية املوقوفة إذا صدر قرار النيابة العامة   -3

ر الحفظ فال يعقل أن تبقى الدعوى الجزائية موقوفة إلى ماال نهاية ما دام قرا  ،بحفظ الدعوى الجزائية

 ساري. 

بقبول    -4 املحاكم  أقالم  ورؤساء  القضاء  للسادة  التعليمات  إصدار  إلى  الفلسطيني  القضاء  مجلس  نوص ي 

وفق    وتعين لها جلسة   ، الدعوى املدنية التبعية بموجب الئحة الدعوى مباشرة بعد ترسيمها حسب األصول 

 لنظر الدعوى الجزائية
ً
 قدم بطلب تمهيدي.دون الحاجة إلى الت ،الجدول املحدد مسبقا
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 التأمني على خطر االنفجار يف اجلزائر

Insurance for the explosion risk in Algeria 
 Hamdouni Aliحمدوني علي      

 University of the Mentouri Brothers – Constantine Algeria  - قسنطينة-جامعة االخوة منتوري

 

 

 امللخص 

يغطي أضرار كل االنفجارات التي تمس ممتلكات املؤمن لهم  ان التأمين على االنفجار هو ذلك التأمين الذي 

ببند   آليا ضمن وثيقة الحريق  ُيغطى   ما كان مستثنى منها من طرف املؤمن، واالنفجار 
ّ
اال مهما كانت طبيعتها 

من خالل هذا التأمين تضمن جميع املباني اململوكة للمؤمن له على  صريح ودون الزيادة في القسط. وبالتالي ف

قيمة إعادة التشييد، وجميع املنقوالت سواء كانت شخصية أو مهنية أو في صورة بضائع، على أساس    أساس

 .القيمة املستبدلة أو قيمة الشراء أو تكلفة اإلنتاج

في املحور األول تطرقنا الى ماهية تأمين االنفجار،  ومن خالل هذه الورقة البحثية قسمنا بحثنا الى محورين: 

 الثاني تطرقنا الى األشياء املؤمن عليها من خطر االنفجار.املحور  وفي

 .األشياء املنقولة ؛املباني ؛االنفجار ؛التأمين  الكلمات املفتاحية:

ABSTRACT 

The explosion insurance is an insurance covering the damages of all explosions that touch the 

property of insured persons,  whatever their nature, except those excluded by the insurer; the 

explosion is automatically covered within the fire document by an explicit clause and without an 

increase in the premium. Therefore, by insurance, all buildings belonging to the insured are 

guaranteed on the basis of the reconstruction value, and all furniture, whether personal, 

professional or goods, on the basis of replacement value, purchase value or cost of production. 

Through this article, we have divided our research into two axes: In the first axis, we have 

discussed what explosion insurance is, and in the second, we treated items insured against the 

risk of explosion. 

Keywords: Insurance; Explosion; buildings; furniture. 
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 ةاملقدم

 
ّ
حرارة مرتفعة وانطالق غازات مفاجئة، وغالبا ما  د  تنشأ االنفجارات عادة بوجود طاقة كبيرة للمادة مع تول

ضر بممتلكات األشخاص مما يؤدي  تتسبّ 
ُ
ما بالكامل  تالفها ربّ إلى  إب هذه االنفجارات في حدوث أضرار كبيرة ت

ذات حجم كبير يصعب  اما تكون أضرار  نفجار غالبافأضرار اال  من ثّمةرة لالنفجار. و وذلك نظرا للطبيعة املدّم 

ر التأمين على هذه االنفجارات حتى يقوم شخص منها جبرها وحده، لذا أجاز القانون لهذا املتضرّ   على املتضرر 

 ن بضمانها له.آخر يدعى املؤّم 

 إووحيد، و  ن عليه ضمن عقد مستقّل االنفجار ال ُيؤمّ  غير أّن 
ّ
  عقد تأمين الحريقن عليه عادة ضمن ما ُيؤمّ ن

الزّ آليّ  القسطا ودون  في  التأمين    ،يادة  وثيقة واحدة. نفسها  لدى شركات  إطار  يفّس   وفي  لنا ضمان  وهذا ما  ر 

 
ّ
لى حدوث حرائق معتبرة، وباملقابل ليست  إي  د عن الحرائق مباشرة أو االنفجارات التي تؤدّ االنفجارات التي تتول

 .نيحدده املؤّم  وغالبا ما ما هو مستثنى من الضمان   االنفجارات قابلة للتأمين بل هناك كّل 

جاءتو  بالّد   لذلك  وتناوله  االنفجار  تأمين  على  الضوء  تسليط  في  خطر الرغبة  بدراسة  والتحليل،  راسة 

غير املضمونة، وأيضا معرفة املمتلكات التي تدخل  و ة ملعرفة األخطار املضمونة  االنفجار من الناحية التأمينيّ 

 في التأمين.

ن  األضرار التي تترتب عن االنفجارات وحفظ وحماية ممتلكات املؤم  لغاية من هذا التأمين هو الحد من  او 

   من ثّمةلهم، و 
ّ
ة  ة والتجاريّ سات الصناعيّ ه يتأثر بتأثر املؤّس سالمة االقتصاد الوطني من التدهور واالنهيار ألن

 ر بفعل االنفجارات العنيفة. التي يمكن أن ٌتدمّ 

 ضمان خطر االنفجار في الجزائر؟  كيف يتم: تيكاآلإشكالية الدراسة تكون  ذا املفهومومن خالل ه

   ية وصف ظاهرة االنفجار، وكيفمن خالل  االعتماد على املنهج الوصفي    جاء ولدراسة هذا املوضوع  
ّ
د هذه  تول

 
ّ
 الظ

ّ
املترت واآلثار  عليها،  اهرة  املضمون،  الدراسة    تاعتمدكما  بة  تحليل  منهج  على  املواد  تحليل  بغرض  أيضا 

 ة بتأمين االنفجار والوصول إلى حقيقتها. الخاصّ 

لى خطر االنفجار املضمون من  إ  املحور األول تطرق  ي، حيث  رئيسينلى محورين  جاء تقسيم البحث إوعليه  

واملستثناة،   املضمونة  االنفجارات  واستبيان  االنفجار  لخطر  تعريف  إعطاء  الثاني   أّما خالل    فيعالج  املحور 

 ة واملهنية )العتاد( والسلع )البضائع(.مونة كاملباني واألشياء الشخصيّ ات املضمتلكامل

 املحور األول: خطر االنفجار املضمون 

التأمين عليه    ثّم   )أوال(،خطر االنفجار من خالل تعريفه وأسباب حدوثه    ةسا در لاملحور  سيخّصص هذا  

 يا(. ان)ثاستبيان األضرار املضمونة واألضرار املستثناة منه ب
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 أوال: تعريف االنفجار وأسباب حدوثه

 ( 2)، ثم األسباب(1)التعريف فيه مطلبان

 تعريف االنفجار -1

 لالنفجار منها التّ عّدة هناك تعريفات 
ّ
 عريف الل

ّ
 .فاقيّ غوي والعلمي واالت

1-1- 
 
الل الالتينية إن لخطر االنفجار:   غوي التعريف  الكلمة  تي لا (explodere) كلمة االنفجار مشتقة من 

 1تعني الضغط الذي يؤدي إلى االنفجار. 

  (P. robert)في القاموس الصغير   ومنه جاء تعريف االنفجار
ّ
ظهر في بعض  ه "فعل لكسر مفاجئ يبرز أو يُ ، بأن

 انفجار عنيف". وعّرفه أيضا قاموس "الروس الصغير"  بأنه " 2األحيان شظايا "، 

عل كيميائي سريع يحدث ملادة صلبة أو سائلة أو  جة تفاهو نتيالتعريف التقني )العلمي( لالنفجار:  -1-2

د هذه املادة بسبب الحرارة في إحداث ضغط  غازية، ينتج عنه غازات وأبخرة وحرارة شديدة، تتسبب عند تمّد 

 3عنه تدمير، ويتم ذلك في وقت قصير جدا. شديد ينتج 

ة  فيها عمليّ   رعة التي تتّم تالف الّس ومن خالل هذا التعريف نجد أن االنفجار يختلف عن ظاهرة الحريق باخ

بسرعة فائقة أما في ظاهرة الحريق فيتم فيها  )   (l’oxydation  األكسدة )االحتراق(، ففي االنفجار تتم األكسدة

بكثير من ذلك. إضافة إلى ذلك، فالحريق لكي يتم البد من توفر ثالثة عناصر، هي جسم يحترق  االحتراق أبطأ  

، كذلك االنفجار يتم أيضا بتوفر هذه العناصر  (l’oxygène)   در كافي من األكسجينودرجة حرارة مناسبة وق

الناتجة عن التفاعل والتي   ، إضافة إلى عنصر الغازات التي تتولد وتتمدد كثيرا بسبب الحرارة الشديدةةالثالث

 4تتسبب في دمار. 

أو غازات أو أبخرة قابلة لالشتعال    وعليه فحوادث االنفجار تحدث بكثرة في األماكن التي توجد بها سوائل

ض خليط من الغاز أو البخار في جو من األكسجين، وبنسبة معينة من  ض لشرارة، فمثال عند تعرّ عندما تتعرّ 

 نفجار واالشتعال.درجة الحرارة يحدث اال 

 

 
1- PIERRE-HENRI DADE ET DANIEL HUET, les assurances dommages aux biens de l’entreprise,  L’ARGUS de L’assurance, Paris, 

1999, P51. 
2 - DANIEL VEAUX, explosion, j. cl. Civil, art. 1382 à 1386, fasc. 378, Lexis Nexis, Paris, 1998, P 2.  

  – النواحي التأمينية(، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة  حسن، أخطار النار واالنفجار في املؤسسات الصناعية )مع التنويه إلى    صبرى   -3

 . 106، ص2004مصر، 
 . 105نفس املرجع، ص -4
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 )التعاقدي( لالنفجار التعريف االتفاقي-1-3

املشرّ  يعّرف  التلم  غرار  على  االنفجار  الجزائري  االعتماع  ينبغي  لذا  األخرى،  التعريف  شريعات  على  د 

 التعاقدي واالتفاقي بين شركات التأمين.

االنفجار بأنه " ظاهرة    1944فرنسا سنة  املّجمع التقني للحريق التابع لشركات التأمين في   ومنه فقد عّرف

 1متزامنا".  اينهممفاجئة وعنيفة لضغط الغاز والبخار سواء كانا موجودين قبل االنفجار أو كان تكو 

منه   اقتبست  حيث  الفرنسية،  التأمين  وثائق  إلى  لالنفجار  التقني  املّجمع  تعريف  دخل 
ُ
أ فقد  وعليه، 

ة للتأمين من الحريق تعريف االنفجار، وحذفت عبارة كون "  ة العامّ النموذجيّ ة والشروط  االتفاقيات الخاصّ 

تكوينهم كان  أو  االنفجار  قبل  موجودين  البخار  أو  كاآل  االغاز  التعريف  وأصبح  املفاجئ تمتزامنا"،  الفعل  ي:" 

 2العنيف الرتفاع وانخفاض ضغط الغاز أو البخار". 

لكونه يشير إلى   تعريف املّجمع التقني هو األصّح   ف الفقه ألّن انتقاد من طر   غير أن هذا الحذف كان محّل 

االنفجارات  ما جعل  3جميع  تبنّ ب، وهذا  الخاصّ رأيينا  االتفاقيات  اي  للحريق  لجز ة  العامة  الشروط  وحتى  ائرية 

 التعريف الذي أتى به املّجمع التقني مع التغيير في الصياغة فقط.  4واالنفجار، 

 أسباب االنفجار  -2

نتيجة لضغط الغاز أو البخار، كما يمكن   دة حيث يمكن أن يكون من أصل كيماوّي لالنفجار أسباب متعّد 

للجهاز، كما أنه يمكن أن تتسبب  ة أو السرعة املفرطة  طاردة املركزيّ الة  أن يكون من أصل ميكانيكي نتيجة القوّ 

 
ّ
ق في الهواء الجوي عندما تتعرض للتسخين، وهذا ما يحدث خاصة في  في االنفجار مواد تكون في شكل غبار معل

 5قيق وفي ورشات النجارة )نشارة الخشب(.مطاحن الّد 

 6ر منها: إضافة إلى ذلك هناك أسباب عديدة لحدوث االنفجا

 لذي ينتج عنه عيب في الصناعة. التصميم والتركيب الخاطئ ا  •

 اإلهمال في التشغيل والصيانة لسوء تدريب العاملين وغياب التفتيش. •

 
1  - « L’explosion est la manifestation subite et violente de gaz ou de vapeurs, que ceux–ci aient existé avant l’explosion ou que 

leur formation y ait été concomitante ». 
2 - « L’explosion est une action subite et violente de la pression ou de la dépression de gaz ou de vapeurs ». 

جتماعية،  ي، رسالة ماجستير، جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واال بلوش الحسين، التأمين على الحريق في القانون املغرب  -3

 . 63، ص 1990-1989املغرب، سنة -دار البيضاء
4- « L’explosion est une action subite et violente de la pression ou de la dépression de gaz ou de vapeurs que ceux–ci aient existé 

avant cette action ou que leur formation lui été concomitante ». 
5- PIERRE-HENRI DADE ET DANIEL HUET, op.cit., P 52.   

 .11صبرى حسن، املرجع السابق، ص  -6
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دم الش يء املؤمن عليه.  •  ق 

ترك لفترة طويلة.  •
ُ
 كثرة الرواسب لبعض األجهزة والتي تتراكم على القاع وت

ملاء حيث يسبب التنقير  جة وجود بعض املواد الكيميائية في االصدأ الذي يصيب الش يء املؤمن عليه نتي  •

 وتآكل الحديد.

 ثانيا: ضمان خطر االنفجار 

   07-95من األمر رقم    1-45تنص املادة  
ّ
ة الناجمة  ل األضرار املاديّ ن يتحمّ " املؤمّ أّن   1ق بالتأمين الجزائرّي املتعل

 مباشرة عن...أو االنفجار...".

ة لوثيقة الحريق في  تلقائيا ضمن األخطار األساسيّ ن  أن خطر االنفجار هو مضمو ويفهم من نص هذه املادة  

وهذا ما معمول به في الوثيقة الفرنسية    2حدود مبلغ الضمان املكتتب، وال يستلزم وجود بند خاص في العقد.

التي يدخل خطر االنفجار ضمن ضمانها األساس ي،  املؤمّ   3للحريق  أن  يوافق على ضمغير  الفرنس ي  ان هذا  ن 

مقابل   الصناعية.أاالنفجار  األخطار  مجال  في  خاصة  ومنفصلة  مميزة  املصرية    4قساط  الوثيقتين  عكس 

واالنجليزية اللتين جعلتا خطر االنفجار من الضمانات اإلضافية والتكميلية التي يجوز التأمين عليها مقابل بند  

 5صريح في الوثيقة. 

املشرّ  لو جعل  الجزائري تغطية خطوحبذا   ر االنفجار مقابل  ع 
ّ
ألن بند خاص،  زائد وضمن  ه خطر  قسط 

 ى أضراره إذا وقع بكثير أضرار الحريق.مستقل بذاته وقد تتعّد 

ومنه، فالضمان يشمل كل األضرار الناتجة عن االنفجار أيا كانت طبيعته سواء كان سابق أو الحق للحريق،  

 أو حتى لو لم ينتج عنه حريق:

 االنفجارات املضمونة-1

 6الضمان األضرار املادية التي تلحق األشياء املؤمن عليها بواسطة االنفجار الناجم عن:في إطار  خلتد

 وعمليات التلحيم. (la force motrice) الغاز املستخدم للتدفئة واإلنارة أو القوة املحركة ▪

 مستودع. أو أو كل متفجر، مماثل باستثناء االنفجارات التي تحدث في مصنع  (dynamite) الديناميت ▪

 
 . 1995مارس  8، صادرة بتاريخ 13، منشور بالجريدة الرسمية عدد 1995يناير  25املتعلق بالتأمينات، املؤرخ في  07-  95األمر رقم الجزائر،  -1
األشياء ضد الحريق، "دراسة مقارنة"، رسالة ماجستير، جامعة مولود معمري، كلية الحقوق قرباس حسن، النظام القانوني لعقد التأمين على  -2

 . 125 ص ،2012والعلوم السياسية، تيزي وزو، 
3-  ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, L’Assurance Incendie, L’ARGUS, Paris, 1998, 2eme édition, P53. 
4 - THERESE BERTHIN–LACHAUD ET SERGE PINGUET, l’assurance contre l’incendie sa technique, sa pratique, Editions  

L’assurance Française, Paris, 2000, P 213. 
 .181- 179ص -، ص2005مختار نبيل، موسوعة التأمين، دار املطبوعات الجامعية، اإلسكندرية،  -5

6 - Recueil de conventions spéciales, branche incendie et risques annexes, C.A.A.R assurance, édition 1996, Algérie, P 4.   
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 انفجار كل املواد التي يمكن أن تكون محجوزة لدى املؤمن له مثل املتفجرات العادية كالبنزين والكحول.  ▪

التفاعالت الكيميائية لبعض املواد العضوية واملقطعة بصفة رقيقة جدا، الناتجة مثال عن خزن السكر أو   ▪

 الفرينة أو نشارة الخشب. 

املركزية بما في ذلك طلقات املاء الناتجة عن األجهزة البخارية، وطلقة املاء  ئة  انفجار األجهزة البخارية والتدف ▪

(coups    d’eau)تحدث عادة في اآلالت البخارية، حيث بسبب البرودة  (refroidissement)    يتم تكثيف جزء

مكبس    سطةدفع هذا املاء بوا من البخار الذي يتحول إلى ماء يدخل في االسطوانة صدفة، ونتيجة للضغط يُ 

 1يتسبب في انفجار اآللة البخارية.

 االنفجارات املستثناة من الضمان -2

ى
َ
ل الب  وانشقاقها السيما بسبب  الناتجة عن تصدع األجهزة  االنفجارات  الضمان  أو     (l’usure)يستثنى من 

 2الجليد أو الطلقات النارية. 

 ترجع إلى الحرارة الزائدة التي    (coups de feu)   وطلقة النار
ُ
نتج عن عدم كفاية مرور املاء إلى مولد البخار  ت

أو غيابه أصال، هذه الحرارة الزائدة تؤدي إلى انصهار أو تفتت األنابيب أو الصفائح املعدنية، أو حتى انفجار  

 4مان املاكينات. ولكن يجوز التأمين على طلقة النار في إطار ض 3الحزمة االسطوانية ملولد البخار. 

 5ضمان أيضا:كما تستثنى من ال

 األضرار الناجمة عن ضغط الغاز أو السائل الذي يدخل إراديا في الجهاز بمناسبة التجربة أو االختبار.  ⎯

الضواغط   األضرار ⎯ تصيب  الحرارية،  (compresseurs)التي  املحركات  الكهربائية،  املولدات   ،

  (turbinesالتربينات
ّ
 جهزة. د داخل هذه األ (، والناجمة عن االنفجار الذي يتول

التي تمّس  ⎯ للنفخ   األضرار  القابلة  الهياكل  أو  ، والناجمة عن االنفجار  (structures gonflables)   األشياء 

 الذي نشأ بداخلها. 

 التي تلحق الحاويات والخزانات الناتجة عن انفجار نشأ بداخلها.أضرار التشوهات دون كسر  ⎯

يجوز التأمين عليها ضمن ضمان "حوادث األجهزة    أضرار االنفجار الناش ئ داخل األجهزة الكهربائية، ولكن ⎯

 ئية " في إطار تغطية إضافية. الكهربا

 
1- JACOB NICOLAS, la gestion des risques accidentels de l’entreprise « guide pratique », Entreprise Moderne D’édition, Paris.1983, 

P 73. 
3-ARTICLE 3A-2°) des Conditions Générales du Contrat d’assurance, « incendie-explosions », Visa No 82 /MF/DGT/DASS, CAAR, 

Algérie, 1996, P5.  
3- ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op.cit., P 53.  

 .130قرباس حسن، املرجع السابق، ص  -4
5- PIERRE-HENRI DADE ET DANIEL HUET, op.cit., P 52.  
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ا  1االنفجارات التي تحدث داخل مصنع أو مستودع للمتفجرات،  ⎯ ألخير كل معمل توجد فيه  ويقصد بهذا 

عدت من أجل إحداث انفجارات أو تستعمل لهذا الغرض.
ُ
 مواد أ

 رهابي أو تخريبي.االنفجاريات التي يكون منشؤها عمل إ ⎯

 املحور الثاني: املمتلكات املشمولة بالضمان

واملنقوالت    )أوال(،هذا املحور املمتلكات املؤمن عليها من خطر االنفجار، والتي تتمثل في املباني  يعالج  

 )ثانيا( 

 les bâtiments أوال: املباني )العقارات املبنية(

 .(2) يها يض علالتعو ثم (، 1)نبين نطاق التأمين على املباني 

جميع البنايات واإلنشاءات اململوكة للمؤمن    2تدخل في إطار هذا التأميننطاق التأمين على البنايات:  -1

ولواحقها توابعها  وجميع    (leur dépendances) له، 
ّ
تتمث املآرب  التي  مثل  للتخزين  املستخدمة  األماكن  في  ل 

بشرط أن تكون هذه األشياء واقعة في    قارات بالتخصيص،لعواك أسس البناء  بما في ذل  3،  (les caves)  واألقبية

 في الشروط الخاصة للوثيقة.  ادقيق  اد تحديداملكان املحّد 

واألجهزة التي هي ليست من أصل البناية،   (les aménagements) يئاتيالته كما تدخل في الضمان أيضا كّل 

 وتعرضّ إولكن ال يمكن إزالتها من املبنى  
ّ
من هذه    اوتعتبر جزء  4بنى الذي يتعلق بها.دم جزء من املت للتلف أو ُه ال

ت  أنواع التلبيسا  ة واملاء والكهرباء وكذا أجهزة التهوية، وأيضا كّل األجهزة الخاصة بالتدفئة املركزيّ   يئات كّل يالته

واألرضيّ الخاصّ    (revêtements) والطالء بالجدران  املبانة  ضمان  في  تدخل  ذلك  إلى  إضافة  واألسقف.  ي،  ة 

 5والجدران التي هي جزء من البناية.  murailles -(les clôtures(  األسوجة واألسوار

 6وتستثنى من ضمان املباني ما يلي:

 ، النباتات بكل أنواعها.والزروع األشجار، املروجبدة، األراض ي، الطروقات واملسارات الغير مع •

 القنوات واألنابيب املدفونة التي تتطلب أعمال الحفر. •

 أو األ وار األس •
ّ
 صيقة بالبناية. سوجة غير الل

 
1- Recueil de conventions spéciales, op.cit., P4. 
2- Conditions particuliers « incendie et risques annexes », CAAT, Algérie, P 01. 
3- FRANCIS NOËL, l’assurance en 100 questions, « incendie, accident, et risques divers », SEFI édition, Paris, 2006, P 88.  
4- ARTICLE 2-10)-A des Conditions Générales du Contrat d’assurance, « incendie - explosions », (CAAR), op.cit., P 3. 
5- JACQUES LACOUR, Théorie et Pratique de l’assurance incendie, L’ARGUS, Paris, 1979, 2eme édition, P33. 
6- ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op.cit., P 88. 
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الجسور، مرافق امليناء وحماية الشواطئ والسواحل، مباني استخراج املياه، مباني التطهير، مباني مياه   •

مباني الخطوط الجوية الخارجية، ولكن يجوز التأمين على هذه املباني في حالة وجود الصرف الصحي،  

 اتفاق مخالف. 

ن على البناية اململوكة له من االنفجار وذلك حفاظا على ملكيته  لك أوال أن ُيؤمّ للمايحق    وزيادة على ذلك،

ا عليها كمالك الرقبة أو صاحب  لكل شخص له مصلحة في الحفاظ على البناية أن يجري تأمين  لها، كما يحّق 

ا البنايات التي هي في طور  ائن املرتهن الذي يمكنه اكتتاب تأمين على املبنى املرهون. أمحق االنتفاع، وكذلك الّد 

عليها من   التأمين  فيمكن   التشييد، 
ّ
املرق  طرف 

ّ
يسل للبناية حتى  مالك  هو  الذي  العقاري  يمكن  ي  مها، وكذلك 

 1التأمين عليها إلى غاية تسليم األشغال.ملقاول البناء 

   إضافة إلى ذلك يحّق 
ّ
أحيانا بالتأمين  ار يلزمهم  عقد اإليج   اغلين للبناية التأمين عليها، ألّن للمستأجرين أو الش

 على العين املؤجرة من أضرار االنفجار. 

 التعويض -2

في يوم الحادث، بما في   (la valeur de reconstruction) عادل قيمة إعادة التشييدإن مبلغ ضمان املباني يُ 

دم   ة إعادة التشييد  مع العلم أن قيم  valeur vétusté .)2(ذلك أتعاب املهندسين املعماريين مع خصم قيمة الق 

 3وهذه القيمة ال تشمل: هي توافق سعر مواد البناء زائد تكلفة اليد العاملة،

الهدم ورفع الركام )الحفريات واألنقاض( ❖ التأمين عليها في حدود  تكاليف  أنه يجوز  من مبلغ    %5، غير 

 التعويض املدفوع.

 أتعاب املزخرفين ومكاتب الدراسات واملراقبة التقنية والهندسة.  ❖

 .  (assurance des dommages-ouvrages)االشتراكات املدفوعة الخاصة بتأمين أضرار األشغال ❖

لحالة ال يمكن  وفي هذه ا  ،la valeur à neuf)   (القيمة الجديدةكما يجوز التأمين على هذه املباني على أساس  

دم،  أما قيمة األقبية  4تخفيض قيمة الق 
ُ
 5ائيا. سس املباني فهي مّؤمن عليها تلقو أ

في حالة إذا كانت    ،(la règle proportionnelle)  ةوزيادة على ذلك، فضمان املباني يخضع للقاعدة النسبيّ 

 مبلغ التأمين.  ح بها أكثر من قيمةقيمة املبنى املصرّ 

 
1- ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op.cit., P 89. 

2-   ARTICLE 16-A des Conditions Générales du Contrat d’assurance, « Pertes d’exploitation après incendie », Visa No 

12 /MF/DGT/DASS, Société Nationale d’assurance (SAA), Algérie, 1998, P13. 
3- PIERRE-HENRI DADE ET DANIEL HUET, op.cit., P81. 
4- JACQUES LACOUR, op.cit., P 35. 
5- ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op.cit., P 88.   
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 Biens mobiliersا: املنقوالت )األشياء املنقولة( ثاني

غطى أيض
ُ
ا األضرار التي تمس املنقوالت اململوكة للمؤمن له،  إلى جانب ضمان األضرار التي تمس املباني، ت

أو  وهذه املنقوالت يمكن أن تتعلق   بمنقول واحد وأحيانا بمنقوالت مختلفة، سواء كانت منقوالت شخصية 

 . (3)والسلع )البضائع(  (2) والعتاد  (1)ن ضمان املنقوالت يشمل املنقوالت الشخصية  إسلع أو عتاد. وعليه ف

 Mobiliers personnels ةشخصي  : املنقوالت ال1

 التعويص. ثّم ة، نطاق التأمين على املنقوالت الشخصيّ فيها تبيان 

 نطاق التأمين على املنقوالت الشخصية -1-1

 اململوكة للمؤّم  األثاث واألشياء   ويشمل هذا الضمان كّل 
ّ
كن العادي، والتي ال تستخدم في  قة بالّس ن له املتعل

ى األليفة، وحتّ مان أيضا الحيوانات  . كما تدخل في نطاق هذا الضّ  (les effets professionnels)ةاألغراض املهنيّ 

 
ّ
توجد مؤق التي  األشياء  املؤمّ تلك  املباني  في  مهنيّ تا  تستعمل ألغراض  وال  عليها  في ن  تدخل  إلى ذلك،  إضافة  ة. 

كما تدخل   خص آخر يقيم معه،ش  اله، أو كّل ن له وعمّ املؤّم   املنقوالت التي تكون مملوكة ملوظفّي   التغطية كّل 

 1ة وأدوات املطبخ ...الخ.ة واألواني املنزليّ يها املالبس واملواد الغذائيّ ن علة املؤمّ في إطار املنقوالت الشخصيّ 

الكهر  كاألجهزة  عامة  بصفة  الكهربائية  لألجهزة  بالنسبة  ومختلف  منزليّ و أما  والتلفاز،  الراديو  أجهزة  ة، 

إليها من أشياء مجاورة،    بائية الصغيرة، فإنها تضمن فقط في حالة االنفجار الذي يمتّد الروبوتات، األدوات الكهر 

 أمّ 
ّ
هذا التقييد يجوز إلغاؤه عن طريق    ، غير أّن اد من هذه األجهزة نفسها فهو ليس مضمونا االنفجار الذي يتول

 2تمديد الضمان إلى تغطية األضرار الكهربائية. 

في   أيضا  تدخل  ذلك،  إلى  الشخصيّ إضافة  املنقوالت  ضمان  كالحليّ إطار  الثمينة  األشياء    ،(bijoux)  ة 

الجميلة والآللئ  الكريمة  واألحجار   ،   (perles fines)املجوهرات 
ّ
النادرة  الل األشياء  التماثيل،  الثمينة،  وحات 

 والنفيسة واآلثار الفنية. 

الته إلى  خاص  اتفاق  أو  بند  مقابل  الشخصية  املنقوالت  ضمان  يمتد   (les aménagements) ات ئييكما 

   والتحسينات وكّل 
ّ
   اغلون على العقارات )كّل تكاليفها التي ُيدخلها املستأجرون أو الش

ّ
باغة  ق بأشغال الصّ ما يتعل

 واألوراق امللوّ 
ّ
يئات  يا التهأمّ   3اغلون،نة والتزيين(، وأيضا أجهزة التدفئة والكهرباء التي وضعها املستأجرون أو الش

 
ّ
 اة في إطار ضمان املباني. ك فهي مغطقة باملالاملتعل

 
1- JACQUES LACOUR, op.cit., P 37. 
2- Ibid., P 37-38. 

 .  114حسين، التأمين على الحريق في القانون املغربي، املرجع السابق، ص بلوش ال -3
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أنواعها )مثل العمالت    ة بكّل والقيم النقديّ  (les fonds) لى ذلك، تستثنى من حيث املبدأ األموالإضافة  إو 

ة، ولكن هذه االستثناءات يمكن  ة والنقديّ ة واملاليّ ، املخطوطات، األوراق املصرفيّ (Timbres)ة(، الطوابع  النقديّ 

 ة  ة والقيم املاليّ ة القطع النقديّ شراء تغطيتها خاصّ 
ّ
ة، كما تستثنى أيضا املركبات  ل قيم نقديّ واألوراق التي تمث

 ة التأمين.ك ومقطوراتها الخاضعة إللزاميّ ذات محرّ 

 التعويض -1-2

عامّ  الشخصيّ كقاعدة  املنقوالت  على  فالتعويض  يقّد ة  املستبدلةة  قيمتها  أساس  على   valeur de)  ر 

remplacement)   الحأثنا  ء 
ّ
أن غير  دم،  الق  قيمة  خصم  مع  بقيمتها  ادث  املنقوالت  هذه  على  التأمين  يجوز  ه 

دم.  2ومنه ال تدخل في إطار هذا الضمان ما يلي: 1الجديدة مع احتساب قيمة الق 

 تكاليف النقل والترحيل. ⎯

 كام )األنقاض(. تكاليف الهدم ورفع الرّ  ⎯

األجهزة  أمّ  يخص  فيما   ا 
ّ
يتول التي  االكهربائية  زائد، بفجار  الند  قسط  مقابل  ضمانها  حالة  في  داخلها 

 3فالتعويض يكون هنا بطريقتين مختلفتين:

 
 
 matériel): التعويض يعادل قيمة االستبدال الجديدة للجهاز املماثلي لهذه األجهزة*في حالة الهالك الكل

équivalent)  دم منذ تاريخ خروج الجهاز    سنة  خالل  (forfaitairement) ا املحسوبة جزافيّ ، مع إنقاص قيمة الق 

للجهاز مع    جوع الكليّ )الرّ   4إنقاذه   ما تّم  خصم  ار من املصنع أو من تاريخ تركيب األنابيب والقنوات، زائداملدمّ 

 إنقاص نسبة القدم(. 

 تقييمه ُيضاف إليه مصاريف النّ   ضف إلى ذلك، فمبلغ األضرار الذي يتّم 
ّ
ركيب في حدود مبلغ ال يزيد  قل والت

 من مقدار الضّ  %15عن 
ّ
 في حالة اتفاق مخالف. رر، إال

)قطع   (prix de la réparation) صليحر التعويض على أساس ثمن التّ يقّد   *في حالة الهالك الجزئي للجهاز:

دم وم  ال يمكن أن يتجاوز    إنقاذه، ومع ذلك فالتعويض الفعليّ   ا تّم الغيار واليد العاملة( منقوص منه قيمة الق 

 5للجهاز.  ن الهالك الكليّ ذلك الناتج ع

 
1-  FRANÇOIS COUILBAUT ET CONSTANT ELIASHBERG, Les grands Principes de l’assurance, L’ARGUS  de l’assurance, Paris, 2009, 

9eme édition, P 232. 
2- PIERRE-HENRI DADE ET DANIEL HUET, op.cit., P 81. 
3-Tarif incendie des risques simples et risques à usage industriel ou commercial, CNA. Algérie, 2004,  P116.  
4- ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op.cit., P 58. 
5-Tarif incendie des risques simples et risques à usage industriel ou commercial, op.cit., P 117. 
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وفي حالة هالك هذه األجهزة الكهربائية بسبب االنفجار املتولد من أشياء مجاورة، فالتعويض يحسب وفق  

دم أو على   أساس القيمة الجديدة(.القاعدة العامة )قيمة االستبدال منقوص منها قيمة الق 

يخّص  فيما     أما 
ّ
والل الكريمة،  واألحجار  الاملجوهرات  و وحات  النّ ثمينة  واألشياء  والنفيسة،  التماثيل  ادرة 

املستحّق  تعرّ   فالتعويض  حالة  في  األشياء  املتّ لهذه  القيمة  أساس  على  يكون  للحادث،  )القيمة  ضها  عليها  فق 

 1ن له،تقديرها بعد الخبرة عند اكتتاب العقد وقد دفعت من قبل املؤمّ   التي يمكن   agrée(la valeur (املعتمدة(  

 2من املبلغ املؤمن عليه بالنسبة لجميع املنقوالت.  %30تعويض في هذه الحالة نسبة ن يتجاوز الوال يمكن أ

 le matériel professionnel: العتاد )املنقوالت املهنية(2

 
ّ
بأن العتاد  كّل ُيعّرف  واألدوات  ه  املنقولة  للمؤمّ    (outillages)األشياء  اململوكة  واملاكينات  له،  واآلالت  ن 

امله   واملستعملة    سدر يومنه  .  ةنيّ لالحتياجات 
ّ
املترت للعتاد واالستثناءات  التأمين  بة عن هذا  هذا القسم نطاق 

 رها. ة عند تضرّ عويض على هذه املنقوالت املهنيّ ة التّ كيفيّ  مان، ثّم الضّ 

 طاق التأمين على العتادن-2-1

ن عليها دون حاجة  جهيزات املؤمّ لتّ ميع اة، وججاريّ ة والتّ ات الصناعيّ التأمين على العتاد يشمل جميع املعّد   إّن 

 3ظ. استثناء أو تحّف   إلى تحديد أو جرد، ودون أّي 

 4دخل في إطار ضمان العتاد ما يلي: يوعليه 

   ة التي تخّص املنقوالت املهنيّ  ▪
ّ
 ة باملكتب وأيضا أجهزة التخزين. وازم الخاصّ األشياء والل

 املاكينات. ا أو عن طريق األدوات أو اآلالت التي تستعمل يدويّ  ▪

 تغطيتها تحت ضمان "كسر املاكينات".  املاكينات واألجهزة التي على األرجح يتّم  ▪

املنهيّ واملعّد    (équipements)جهيزاتالتّ   كّل  ▪ االستعمال  ذات  األجه ات  املعلوماتيّ :  اآللي( زة  )اإلعالم  ة 

 لكترونيّ واإل
ّ
ة  ة الخاصّ الت واملنشآت الكهربائيّ حوّ جارب واألمن، وأيضا املصاالت والتّ ة، أو أجهزة املعالجة واالت

 .  (courant fort)يار القوّي بتوليد التّ 

   كّل  ▪
ّ
يتعل بحامالتما  الخاصّ  ق  كاألقراصاملعلومات  اآللي  باإلعالم  واألقراص   (disques) ة  واألشرطة 

 .  (CD-Rom) ة واألقراص املضغوطةوالخراطيش واألشرطة املغناطيسيّ    (disquettes)املرنة

املعحامال   كّل  ▪  ت 
ّ
املتعل غير  التخزين(  )وسائط  والقوالبلومات  كالنماذج  اآللي  باإلعالم     (moules)قة 

 ..الخ. ة .ات اليدويّ واألرشيفات وامللّف    (dessins) سوماتوالرّ 

 
1- Tarif incendie des risques simples et risques à usage industriel ou commercial, op.cit., P 118. 
2- ARTICLE 2-10)-C des Conditions Générales du Contrat d’assurance, « incendie - explosions », (SAA), op.cit., P 4.   
3- PIERRE-HENRI DADE ET DANIEL HUET, op.cit., P 77.  
4- JACQUES LACOUR, op.cit., P 38.   
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 ن له املستأجر.تنفيذها على حساب املؤمّ   اد ...الخ إذا تّم ّج مثل ورق الجدران املرسوم، الّس   املنهيّ   مرافق املقّر  ▪

 1دخل في إطار ضمان العتاد ما يلي: يوال 

 أمين.ة التّ إللزاميّ   (soumis)ك ولواحقها الخاضعةات ذات محرّ املركبات واملعّد  •

اجمة عن انفجار هذه  فخ، النّ وربينات، وأجهزة أو أنظمة النّ كات، التّ واغط، املحرّ األضرار التي تلحق الضّ  •

 األجهزة نفسها. 

املحوّ اامل • الكهربائية،  اكنات  اإل  ألجهزةالت،  أو  الكهربائيّ الكهربائية  القنوات  إذا  لكترونية،  ولواحقها،  ة 

ا هذه  على  التأمين  يجوز  ولكن  نفسها،  األجهزة  هذه  من  يأتي  األضرار االنفجار  "تأمين  إطار  في  ألجهزة 

 . (prime additionnel)ة" مقابل قسط زائدالكهربائيّ 

 نات نتيجة االنفجار الذي ينشأالحاويات أو الخزا  دون كسر التي تلحق   (les déformations)هاتالتشوّ  •

 بداخلها.

•  
ّ
الهش     (les parties fragiles)ةاألجزاء 

ّ
الت مقاومات  املصابيح  كالعوازل،  واألنابيب    بكّل سخين،  أنواعها، 

 لكترونية. اإل

 ة املدفونة. القنوات الكهربائيّ  •

•  
ّ
 كيلو فولت أمبير.   1000الت ألكثر من دات الكهرباء واملحوّ مول

 كيلو وات.  1000كات ألكثر من املحرّ  •

 التعويض -2-2

 un)ات مطابقة للحالة واإلنتاجالعتاد يقدر وفقا لقيمته املستبدلة أثناء وقوع الحادث بمعّد   لىالتعويض ع

)à la productiond’état et conforme à matériel  .2، وهذه القيمة تشمل أيضا تكاليف النقل والتركيب 

 3ة. لكترونيّ ة أو اإلالكهربائيّ ته الجديدة باستثناء األجهزة ن على العتاد بقيمويمكن أيضا التأمي

 
ّ
الت أو  االنتقال  يمكن ضمان مصاريف  التّ كما  وإعادة  أن  رحيل  واألنقاض بشرط  الهدم  وطين، ومصاريف 

 
ّ
 4ة(. ماديّ تكون في بند منفصل تحت ضمان املصاريف والخسائر )األضرار الال

   فيماا  أمّ 
ّ
 ض بطريقتين: ينشأ االنفجار من داخلها فتعوّ   والتي  ة ذات االستعمال املنهيّ هربائيّ هزة الك ق باألجيتعل

 
1- ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op.cit., P 91. 
2- ARTICLE 16-C des Conditions Générales du Contrat d’assurance, « incendie-explosions », (SAA), op.cit., P 14.  
3- ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op. cit., P 91. 
4- PIERRE-HENRI DADE ET DANIEL HUET, op.cit., P 81. 
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* 
 
  عويض يعادل قيمة االستبدال الجديدة للجهاز املماثل مع إنقاص قيمة ما تّم : فالتّ يفي حالة الهالك الكل

السنوّي  دم  الق  وقيمة  جزافيّ املحّد   إنقاذه  املدّم دة  الجهاز  خروج  تاريخ  منذ  وضع  ا  تاريخ  من  أو  املصنع  من  ر 

 زيادة مصاريف النّ  األنابيب، معخطوط 
ّ
 1رر. من مقدار الضّ  %15ركيب في حدود مبلغ ال يزيد عن قل والت

صليح )قطع الغيار واليد العاملة( منقوص  عويض على أساس ثمن التّ ر التّ : يقّد *في حالة الهالك الجزئي

دم وما تّم  اتج عن الهالك  رر النّ ال يمكن أن يتجاوز مبلغ الضّ   لتعويض املستحّق إنقاذه. ومنه فا  منه قيمة الق 

 2للجهاز.  الكليّ 

الكهربائيّ أمّ  في حالة هالك هذه األجهزة   ا 
ّ
املتول عويض يحسب  د من أشياء مجاورة، فالتّ ة بسبب االنفجار 

العامّ  القاعدة  املوفق  دم  الق  قيمة  منها  منقوص  االستبدال  )قيمة  الخبقّد ة  و رة من طرف  إعفاء  دون  ير دون 

 
ّ
  ،ةاستثناء األجزاء الهش

ّ
 3سوية بالقيمة الجديدة عند االقتضاء(. أو على أساس الت

والرّ النّ   ا فيما يخّص أمّ  األ ماذج  امللّف ر سومات،  الكليشيهات،  بكّل شيفات،  أنواعها، األقراص    ات، األشرطة 

  بكّل 
ّ
 يس )إنشاء( هذه األشياء. تعويضها على أساس قيمة إعادة تأسر اكرات فيقّد أنواعها والذ

 marchandisesلع )البضائع( : الس  3

النّ  القانونيّ من  بأنّ احية  البضائع  التّ   ها كّل ة يمكن تعريف  جارة. وهي من ناحية املحاسبة  منقول موضوعه 

عّرف  ا بلغة التّ األشياء املشترية بغرض البيع". أّم   "كّل 
ُ
حويل أو  صة للتّ األشياء املخصّ   ها "كّل البضائع بأنّ أمين ت

  البيع، وأيضا كّل 
ُ
 امل
َ
  (emballages) الُحَزمن و ؤ

ّ
 4ن له ". قة بمهنة املؤمّ املتعل

 التأمين عليها. نطاق التأمين على البضائع، ثّم  عليه يأتي بيانو 

3-1- 
 
 أمين على البضائع نطاق الت

وعليه   5ملنقوالت أو العتاد.ما هو غير املباني أو ا أمين يشمل إذن كّل التّ لع )البضائع( في لغة مصطلح الّس  ّن إ

 لع يشمل:أمين على الّس فالتّ 

 ل. سة بغرض بيعها على حالتها، أي التي ال تخضع للتحوّ شراؤها من قبل املؤّس  البضائع نفسها التي يتّم  ⎯

صنيع، املنتجات  أنواعها، املنتجات التي تكون تحت التّ   ة بكّل ل كاملواد األوليّ يصة للتحو جميع األشياء املخصّ  ⎯

 نة. نع أو املنتجات املخزّ ة الصّ امّ عة أو التّ املصنّ نصف 

 
1- ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op.cit., P 59. 
2-Tarif incendie des risques simples et risques à usage industriel ou commercial, op.cit., P 117. 
3- JACQUES LACOUR, op.cit., P41. 
4- PIERRE-HENRI DADE ET DANIEL HUET, op.cit., P78. 
5- JEROME KULLMANN, « contrat d’assurance, assurance de dommage, assurance de personnes, intermédiaires d’assurance », 

Lamy (S.A), Paris, 1994, P 510. 
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   كّل  ⎯
َ ُ
 زَ ة والُح روريّ الضّ  (les approvisionnements) ؤن امل

ّ
ن  شاط املنهي للمؤمّ م )مواد التلفيف( املرتبطة بالن

 تجهيزات الورشات واملخازن واملكاتب.  له، وكّل 

   كّل  ⎯
ّ

دفئة، البذور، األسمدة، منتجات  ن، خشب التّ حوم، غاز البوتااملواد املستهلكة كالوقود والزيوت والش

 ..الخ..يانة الصّ 

فايات غير  املواد أو البضائع املختلفة التي تكون في حالة النّ   وهي كّل   ،مان الخردواتومنه تستبعد من الضّ 

 1القابلة لالستعمال وتكون عديمة القيمة.

3-2- 
 
 لع:عويض هنا حسب طبيعة الّس ر التّ يقّد عويض: الت

ا  ▪  مزَ ح  الألولية،  املواد 
 
امل  ، 
َ
تقّد   ن:ؤ  وهذه 

ّ
الش تّم    (prix d’achat)راءر على أساس سعر  تقييمه على    الذي 

 قل.أساس آخر سعر سابق للحادث، زائد تكاليف النّ 

▪  
 
الت نصف  املواد  أو   الامة 

 
 ت

 
الت أثناء  تكون  التي  أو  التّ تقّد   صنيع:امة  أساس سعر  على   prix de)   كلفةر 

)revient2 أي التّ   اإلنتاجتكلفة    ؛  تكاليف  زائد  املستعملة،  واملنتجات  املواد  شراء  لسعر  صنيع  املقابلة 

 ة للتّ روريّ ة الضّ كاليف العامّ ة من التّ ة نسبيّ ضة سابقا وحصّ املعرّ 
ّ
 3قة بالتوزيع. صنيع، باستثناء تلك املتعل

للد   ▪ اململوكة  املعيّ تعوّ   ولة:البضائع  البضائع  قيمة  أساس  على  اإلدار ض  طرف  من  املختصّ نة  قبل  ة  ة 

 تحويلها. 

فق عليه، منقوص  ر على أساس سعر البيع املتّ تقّد   زة للتسليم:البضائع املصنوعة املباعة للمزرعة واملجه   ▪

 
ّ
الت التّ منه تكاليف  للبضائع غير املؤمّ يمنح ف  عويض األساس يّ سليم املحفوظة. وهذا  ن عليها من قبل  قط 

 املشتري. 

 الخاتمة

 أوال: النتائج

 لى كون  الدراسة إخلصت هذه  
ّ
ن له والتي ي ممتلكات املؤمّ التأمين على االنفجار هو ذلك التأمين الذي يغط

النّ تتضرّ  االنفجار  فعل  من  الضّ ر  عن  عن  اجم  الناجم  أو  والبخار،  للغاز  املنخفض  أو  املرتفع  في غط  خطأ 

أمين  من قانون التّ   45املادة    ليهت عالتصميم أو اإلهمال أو السرعة املفرطة للجهاز. والتأمين على االنفجار نصّ 

تّؤمن    من ثّمةيادة في القسط، و ا ضمن وثيقة الحريق ودون الزّ ، حيث تضمن أضرار االنفجار تلقائيّ 07/ 95رقم  

 ما كان إاالنفجارات مهما كانت طبيعتها    كّل 
ّ
 مستثنى من طرف املؤمّ   ال

ّ
د من داخل الجهاز  ن له كاالنفجار الذي يتول

 ن. نفسه فهو غير مضمو 

 
1- JACQUES LACOUR, op.cit., P 41. 
2- ARTICLE 16-E des Conditions Générales du Contrat d’assurance, « incendie - explosions », (SAA), op.cit., P 14. 
3- JACQUES LACOUR, op.cit., P42. 
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ممتلكات    وزيادة على ذلك، فالتأمين على االنفجار هو فرع من فروع التأمين على األشياء، حيث يضمن كّل 

ن له وجميع  ات اململوكة للمؤمّ املنشآت والعقار   ن له سواء كانت في صورة مباني أو منقوالت. فاملباني هي كّل املؤمّ 

ا املنقوالت  عادة تشييدها مع خصم قيمة القدم، أمّ توابعها ولواحقها، وتعوض هذه األشياء على أساس قيمة إ

 ن له. ة والبضائع التي يملكها املؤّم ة واملهنيّ املنقوالت الشخصيّ  هي كّل 

   ة هي كّل وعليه، فاملنقوالت الشخصيّ 
ّ
ض  ة، وتعوّ كن العادي وال تستخدم ألغراض مهنيّ قة بالّس األشياء املتعل

ة )العتاد(  ا املنقوالت املهنيّ أثناء الحادث مع خصم قيمة القدم، أمّ هذه املنقوالت على أساس قيمتها املستبدلة  

كّل  املهنيّ   فهي  واألغراض  لالحتياجات  املستعملة  عاألشياء  والتعويض  يقّد   لىة،  األشياء  لقيمته  هذه  وفقا  ر 

أو البيع    تحويل صة للاألشياء املخصّ   ا البضائع فهي كّل ثناء وقوع الحادث مطابقة للحالة واإلنتاج، أمّ أاملستبدلة  

  أّي  ؛بضاعة ض هذه البضائع حسب طبيعة كّل ، وتعوّ ُحَزمكاملؤن وال
ّ
 راء أو كلفة اإلنتاج. على أساس سعر الش

 ثانيا: التوصيات 

 ب: فالّدراسة توص ي وعليه، 

املشرّ حبّ  ⎯ جعل  لو  الجزائرّي ذا     ع 
ّ
ألن خاص،  بند  وضمن  زائد  قسط  مقابل  االنفجار  خطر  خطر  تغطية  ه 

 ى أضراره إذا وقع بكثير أضرار الحريق.تعّد وقد ت بذاته  مستقّل 

 ووحيد. فصل تأمين االنفجار عن تأمين الحريق وجعله في عقد مستقّل  ذا لو تّم حبّ  ⎯

 و وضع أحكام وقواعد قانونية أكثر شمول ووض ⎯
ّ
ة وحيدة في قانون التأمين ه توجد مادّ ح لتأمين االنفجار ألن

 ث عن تأمين االنفجار. تتحّد 

 مان. ستثناة من الضّ مان واملالتأمين صراحة على االنفجارات املشمولة بالضّ  قانون ذا لو نّص حبّ  ⎯

 

 قائمة املصادر واملراجع 

 أوال: باللغة العربية

 النصوص التشريعية -1

، منشور بالجريدة الرسمية عدد  1995يناير    25، املتعلق بالتأمينات، املؤرخ في  07-  95الجزائر، األمر رقم   ⎯

 .1995مارس  8خ ، صادرة بتاري13

 الكتب -2
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12 /MF/DGT/DASS, Société Nationale d’assurance (SAA), Algérie, 1998. 

4. Tarif incendie des risques simples et risques à usage industriel ou commercial, CNA. Algérie 

2004. 

5. Conditions particuliers « incendie et risques annexes », CAAT, Algérie. 
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  دراسة مقارنة بني القوانني األوربية والقانون اجلزائري :  احلـــــــــــق يف النسيان الرقمي

Right to be forgotten numerically, a Comparison Study between 
European law and Algerian law 

 كلية الحقوق ـ جامعة عين تموشنت ـ   حمزة،د. بن عزة محمد 

Benazza Mohamed Hamza, Faculty Of Law ,Ain Temouchent University 

 

 

 

 امللخص: 

حتى   العام  االستعمال  أمام  االنترنت  أتيحت شبكة  إن  من  أما  الناس  من  النظير  منقطع  عدد  عليها  قبل 

األرض، وفي الوقت الذي ال يمكن ألحد أن ينكر دورها الهام في حياة  شتى بقاع    واألجناس ومنمختلف األعمار  

ره التي يخلفها  وب، ال تخفى ما الستخدامها من سلبيات أهمها أنه يتعذر على مستعملها إزالة أثا الفرد والشع

 ملا كان عليه الحال قبل ظهورها. اقع الشبكة وخداستعماله ملختلف مو 
ً
 ماتها، خالفا

الرقمي  لم يكن أمام الهيئات القضائية خاصة األوربية وقد طلب منها البث في قضايا املطالبة بالنسيان    

 سوى أن تلجأ إلى ابتداع ما يسمى بالنسيان الرقمي.

نية التي يثيرها هذا الحق منها مدلوله الدقيق،  تحاول هذ الدراسة اإلجابة عن مختلف اإلشكاالت القانو   

 وطبيعته القانونية وأليات تجسيده عمليا.  

 انات شخصية.ق في النسيان، رقمي، محو، إلغاء الفهرسة، بيالح الكلمات املفتاحية:

Abstract : 

The availability of the internet allows the general use of lot people from different ages and 

nationalities from whole the world. 

Although at the same time no one can ignore its efficiency in our life but it has disadvantages 

of which the user couldn’t delete his personal data from different websites  

However the juridical instance parts specially European claims the numeric eraser or to create 

the right to be forgotten  

The main of this study is to find answer on all questions that contains that right and to apply 

several laws about it   . 

Key words: right to be forgotten -numerically –delete –dereferencing-personal data-  
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 تمهيد:

من األفكار التي يمكن وصفها "بالقديمة الجديدة"، فهي قديمة ألن إثارتها لم   تعد فكرة الحق في النسيان

تكن وليدة الحاضر بل تعود لسنوات خلت حتى وإن كان التعبير عنها جاء تحت مسميات وأفكار تبدو في ظاهرها  

في بلورتها  خدمات وتطبيقات ساهمت بشكل كبير  مختلفة عنها، وجديدة ألن البيئة الرقمية بما جادت به من  

 وإخراجها بشكلها الحالي. 

 كان أم كبير     
ً
 فال ريب في أن اإلنسان صغيرا

ً
 وو ا

ً
 أم أنثى تمر عليه أيام وليالي يعيش فيها أحداثا

ً
  ، ذكرا

ً
قائعا

ة املحزنة منها، وال مالذ  واألكيد أنه ال يرغب في تذكر التعيسة منها وال استعاد  سعيد،اآلخر  وبعضها    بعضها مّر 

أراد ذلك سوى اللجوء إلى النسيان ليتخلص من شبحها ويستطيع مواصلة مسيرته بكل ثبات، ولم يسمى  له إن  

 إال لقدرته على النسيان. 
ً
 اإلنسان إنسانا

نا  للقانون محاوالت متفرقة ه  ، كانتت الذي ال تخفى على أحد فيه أهمية النسيان في حياة البشرقو في ال    

 في كبوتها  ال  النسيان في حياة جل ضمان فرض  وهناك من أ
ً
فرد أو الجماعات وذلك حتى ال تكون ذاكرتها سببا

التي جرمت التذكير بالجرائم النازية التي    وعدم استطاعتها النهوض من جديد كما حدث بالنسبة للتشريعات 

 ب 
ً
 الذاكرة الوطنية وغيرها.وقعت في الحرب العاملية الثانية أو األفعال التي تشكل مساسا

غير أن مجيء االنترنت ساهم في تعقيد الوضع أكثر فأكثر، ذلك أن ظهور بعض تطبيقات الجيل الثاني التي   

 عن محركات  امكنت األفراد من بث محتوياتهم الخاصة على الشبكة كمواقع التواصل االجتماعي وغيره
ً
، فضال

إلى   وفي بعض   بل  لى تعذرت كلها إين عبر الشبكة أدّ البحث التي سهلت من مهمة البحث عن املضام األوقات 

استحالة سحب أو إزالة هذه املضامين على عكس ما يحدث في العالم املادي املحسوس أين يمكن بكل سهولة  

 امل، وهو ما كان له تأثير سلبي على حياة الفرد  القيام بذلك
ً
دائما ال فكاك    رتبط بالشبكة واملتصل بها اتصاال

 .عنه

تي فرضتها الرقمنة كان من الضروري البحث عن ألية قانونية تمكن مستخدمي  في ضوء هذه املعطيات ال 

سواء تلك التي قاموا ببثها هم أنفسهم    املواقع الرقمية  كافةالشبكة من إزالة املحتويات املعلوماتية املنتشرة عبر  

ضاء والفقه املقارنين من حل لهذه املعضلة سوى  أو تلك املتعلقة بهم وثم نشرها من طرف الغير، ولم يجد الق

التي تحول الفكرة  الرقمي، وهي  النسيان  إليه  ابتداع فكرة  القضاة وتلجأ  ألسنة  تردده  إلى حق   
ً
ت شيئا فشيئا

 ث في أقضية موضوعها النسيان الرقمي.املحاكم كلما دعيت للب 

لتي يثيرها الحق في النسيان الرقمي كحق من  تحاول هذه الدراسة التطرق إلى مختلف الجوانب القانونية ا   

الحديث عنها كما أسلفنا مع االنتشار الرهيب لتكنولوجيا املعلومات وتشعب تطبيقاتها وذلك  الحقوق التي بدأ 

 كغيره من الحقوق باإلمكان  في محاولة منا اإلجابة ع
ً
لى تساؤل مفاده هل أن الحق في النسيان الرقمي أصبح حقا

عليه  على    االستناد  املحافظة  إلى  ترمي  تدابير  باتخاذ  للمطالبة  واملتضررين  الشبكة  مستخدمي  طرف  من 
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وإذا التدابير    ذاكرتهم؟  مختلف  فماهي  باإليجاب  الجواب  هذاكان  عن  املترتبة  و   واآلثار  في  الحق  املساهمة 

 تجسيده؟ 

بر مقارنة التشريعات األوربية  على هذا التساؤل سوى االستعانة باملنهج املقارن ع  جابةفي سبيلنا لل   لم نجد

وهيئاتها القضائية من أحكام قانونية ترمي إلى ضبط هذا الحق ووضع األطر    محاكمها ف  وما توصلت إليه مختل

 افر من نصوص قانونية جزائرية ذات الصلة.مع ما هو متو التنفيد  الالزمة لوضعه حيز 

 

 بين اإلقرار القضائي واالنتقاد الفقهي.  ميد فكرة الحق في النسيان الرقاملطلب األول: محاولة تحدي

الرقمي   النسيان  في  الحق  دراسة  تكون  تفاصيلهحتى  بمختلف  محيطة  ملختلف  دقيقة  التطرق  ينبغي   ،

 
ً
 بالوقوف على التكييف القانوني األنسب له، بتعريفه   الجوانب املرتبطة بهذا الحق بدءا

ً
بالتعرض   وانتهاء مرورا

 ه والقضاء منه. إلى كل من موقف كل من الفق

 الفرع األول: مفهوم الحق في النسيان الرقمي. 

عن الحق في النسيان السيما على شبكة األنترنت أو ما يعرف بالنسيان الرقمي ال يستوي في    إن الحديث     

استجالء معناه الدقيق،    ا من دون التعرض بش يء من اإلسهاب ملختلف التعريفات التي رصدت من أجلنظرن

أنه      وفيخاصة 
ً
ارتباطا يرتبط  الجديدة  وتعقيدات    حلته  مفاهيم  من  تتضمنه  ما  بكل  الرقمية  بالبيئة   

ً
وثيقا

 تكنولوجية فنية، وأيضا تداخله مع بعض الحقوق األخرى القريبة منه. 

لذلك وجب في البداية التصدي ملحاولة اإلحاطة بمختلف التعريفات التي وضعها الفقه املقارن لهذا الحق،    

  ل التي مر بها  راحامل  مختلفراض تطور هذا الحق و ثم استع
ً
 ب من امليدان القضائي  بدءا

ً
البيئة الرقمية  وانتهاءا

 وارتباطه بهذه األخيرة. 

: مختلف الجهود الفقهية والقضائية في تعريف الحق في النسيان الرقمي.
ً
 أوال

و مصطلح النسيان، وهو مصطلح  أول ما يلفت االنتباه في عبارة الحق في النسيان الرقمي محل الدراسة ه

   قلما
ً
العبارة    له   نجد استخداما التي تتضمنها نفس  باقي املصطلحات األخرى  القانونية على خالف  التعابير  في 

 صة. والتي أسالت حبر الكثير من الدراسات املتخصّ 

اإلراد   أو  القدرة  إلى  إيجابي يشير  النسيان معنيين متضاربين، أحدهما معنى  اتجاه  يتضمن مصطلح  أو  ة 

فهو معنى سلبي يستخدم عند الرغبة في الداللة على فشل    التذكر والنسيان، أما األخر  عدم  سلوك الفرد إلى

 1أو حدوث قصور في الذاكرة. 

 
1-Etienne Quillet, le droit à l’oubli numérique sur les réseaux sociaux, Mémoire Master de droits de l’homme et droit humanitaire, 

Université Panthéon- Assas, 2011, p.4.     
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نظر له من خاللها، فهو  و على أنه نعمة بحسب الزاوية التي يُ سيان قد ينظر إليه على أنه نقمة أكما أن الن   

أن تسدل عليها ستائر النسيان    بل ال يجب  يات ال ينبغيعلى أحداث أو ذكر انصب    قدقد يكون نقمة إذا كان  

االستعمار كجرائم  الشعوب  أو  الفرد  تاريخ  من  حاسمة  مرحلة  شكلت  ولكونها  وخطورتها     ألهميتها 
ً
في   مثال

التي املرضية  العاهة  على  للداللة  استعمالها  يتم  التي  املعاني  من  معني  تضمن  إذا  أو  نتيجة    الجزائر،  تنشأ 

 1ب في املخ سببه القلق أو الصراع النفس ي كمرض "الزهايمر".اضطراب او عط 

نه نقمة، يراه أخرون على أنه نعمة، فال يمكن للنسان أن يحيا ويستمر  في الوقت الذي يراه البعض على أ  

ان حبيس  ذلك ألصبح األنس  في العيش لوال قدرته على تخطي وتجاوز األحداث الكئيبة والذكريات املؤملة، إذ لوال

حيوية  ماضيه ورهين ذكرياته، ولذلك لطاملا اعتبر اإلخصائيون النفسانيون والفالسفة بأن النسيان هو ظاهرة  

"un phénomène vital   ،"أمل نفسية وال  راحة  "ال سعادة وال  بالحاضرة من دون   إذ  استمتاع  وال  وال فخر 

 2نتشه. القدرة على النسيان" كما يقول الفيلسوف 

، فأي منهما هو     
ً
 واألخر ميزة

ً
فإذا كان مصطلح النسيان يتضمن معنيين مختلفين أحدهما يشكل نقيصة

 الحق في النسيان الرقمي محل الدراسة.  قصد به للداللة علىالذي يً 

إليه    يلجأ  أن  ينبغي  نعمة  كونه  إلى  فيه  لبس  بشكل ال  يشير  بالحق  النسيان  ارتباط فكرة  أن  في  ا  ال شك 

 صفو حياته، فهل هذا هو املعنى  وتعكر عليهنسيان األحداث التي تزعجه    إلى  شعر بالحاجةية  ان في كل مرّ اإلنس

 الرقمي؟النسيان  فيتعريفهم للحق  والقضاء والتشريع فيالذي ذهب إليه الفقه  

 leالفرنسية ب "  لغةباله  الفرنس ي، ويعبر عنصنيعة القضاء    تجدر اإلشارة في البداية إلى أن النسيان الرقمي

droit à l’oubli  على    د املصطلحات التي يثم استخدامها للداللةهو تعّد   "، إال أن الالفت للنظر في هذا الشأن

 " و كذلك "droit au déréférencementو أيضا " "   droit à l’effacementنفس املعنى بنفس اللغة، فيقال "

désindexationà la droit  "  " ،oubli numériquedroit à l’ "3للغة ال 
ً
عربية التي يقتصر فيها التعبير على  ،خالفا

 
 بهذا االسم لكثرة نسيانه، وقيل بأنه  ـ تتعدد معاني النسيان في اللغة العربية خاصة في ش1

ً
قها السلبي املشار إليه أعاله، وقد سمي اإلنسان أصال

 ألنه قد عهد إليه فنس ي 
ً
، لكن املشهور عن ابن عباس رض ي هللا عنه أنه سمي اإلنسان إنسانا

ٌ
أن لفظ  كما    يأنس بغيره ويأنس به غيره فليس متوحشا

ن رئيسين: األول: معنى الترك ملا أمر العبد بفعله، وهذا عادة ما يكون عن تقصير وتضييع وترك ، كقوله تعالي )نس ي( في القرآن الكريم ورد على معنيي

 " " ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنس ي ولم نجد له عزما "
ً
والثاني: املعنى  ا نسيناكم"، لقاء يومكم هذا إنفذوقوا بما نسيتم  و قوله عز وجل أيضا

 عن إرادة املكلف، ومرده إلى ضعف في ذاكرة املكلف العقلية، أو ضعف في بنيته الجسمية املقابل للذكر، وهذا  
ً
 " كقوله تعالي  .عادة ما يكون خارجا

 .2020ـ05ـ 24زيارته بتاريخ: تمت ./https://www.islamweb.net. لفظ نس ي في القرآن الكريم، موقع إسالم ويب، قال ال تؤاخذني بما نسيت"
2-L'oubli conditionne l'état de conscience. «La conscience signifie d'abord mémoire», l'oubli viendrait donc moduler la mémoire 

pour «fermer de temps en temps les portes et les fenêtres de la conscience » ; Maryline Boizard, Le temps, le doit à l’oubli et le 

droit à l’effacement, Les Cahiers de la Justice, Dalloz, 2016/4 N° 4 ; P.619. 
3 -  «Pour pallier à cette difficulté، la doctrine anglophone oppose le plus souvent les termes de « right to forget » à ceux de « right 

to be forgotten », désignant respectivement « la revitalisation d’un fait du passé », soit le droit à l’oubli judiciaire, et « le droit à 

l’effacement des données ». Néanmoins, d’autres termes tels que « right to oblivion » ou « right to erasure » sont aujourd’hui 

abondamment présents dans les articles et ouvrages traitant du sujet, et maintiennent malgré tout une certaine forme de 

https://www.islamweb.net/.%20تمت
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لنسيان هو الذي ينبغي أن ذات املعني ب " الحق في النسيان الرقمي" وهو تعبير في محله يشير إلى أن املقصود با

 1شبكة االنترنت بوصفها بيئة رقمية دون غيرها. يكون عبر

بالغة، وذلك لعدة أسباب  دقيق للحق في النسيان الرقمي صعوبة  تكتس ي محاولة إيجاد تعريف موحد و    

من أهم خصائص الكائن البشري، ومن ثمة فإن محاولة    تقدم هو ظاهرة نفسية طبيعية  منها، أن النسيان كما 

 لرقمي ال يخرج عن كالتصدي إليجاد تعريف قانوني للحق في النسيان ا
ً
 2. لظاهرة نفسيةملعني قانوني  ونه منحا

 عن حداثة هذا الحق والخصوصية التقنية والتكنولوجية لشبكة األنترنت التي تعد البيئة التي ا فضهذ  
ً
ال

 متعّد   ارس فيهامي
ً
د األوجه وهو ما انعكس  هذا الحق، ناهيك عن طبيعة الحق في النسيان الرقمي بوصفه حقا

 لدراستهاعلى محاوالت التعريف التي ركنت كل منها إلى جانب من هذه الجوانب جعلت
ً
وما تعدد التعابير    ه أساسا

 . للداللة عليه إال أكبر دليل على ذلك تباللغة الفرنسية التي استخدم

املتخصّ    القانون  كتاب  بعض  يمنع  لم  ذلك  أن  "قانون  غير  أو  األنترنت"  "بقانون  يعرف  فيما  صين 

م هذا الحق  حاوالت لضبط مفهو من القيام ببعض امل  التكنولوجيات الحديثة للعالم" وحتى غيرهم من الكتاب 

 هاما في    Cyber droitكتاب  مؤلفة    Christiane Féral-Schuhlعلى غرار الكاتبة الفرنسية 
ً
هذا  الذي يعد مرجعا

تناولته من جانبين أنها   
ّ
إال له   

ً
 محّددا

ً
يتيح لصاحبه حق  املجال، فهي وإن لم تضع تعريفا أنه  ، الجانب األول 

، أما  ت عليها مدة زمنية طويلةتكون غير صحيحة وغير مكتملة أومرّ بيانات التي  االعتراض والتصحيح على ال

الجانب الثاني فيتعلق باملدة التي يجب أن تحفظ فيها البيانات والتي ال ينبغي أن تتجاوز املدة الضرورية  التي 

 3من أجلها جمعت وعولجت هذه البيانات.

 من خالل ما جاءت به املحامية ا  
ً
صراحة الحق في النسيان الرقمي    تي وإن لم تعرفلباريسية اليبدو جليا

األخير ينحصر    ابأن هذ  عن الحق في النسيان معتبرة  نها أوردت بعض الحقوق الفرعية واالمتيازات املتفرعةإال أ

 نطاقه فقط في االعتراض والتصحيح واملدة املحدودة لحفظ البيانات. 

 
confusion dans l’emploi du vocabulaire ».Maxime Beséme, Le droit à l’oubli numérique dans le droit de l’union européenne, 

consécration prétorienne et législative, Master en Droit, Université Catholique Louvain, Faculté de droit et de criminologie, 2015-

2016, P.9.  
ريف الذي  وهو التع  " التستر من التاريخ"استعملت في اللغة العربية عدة تعابير للداللة على الحق في النسيان الرقمي محل الدراسة، على غرار    -1

وهو التعبير الذي    حق املرء في أن ينس ي"، وأيضا "  2015يناير    05:  جاء في مقال الكاتبة هدى صالح في مقال لها على جريدة الشرق األوسط بتاريخ

"التستر عباره    2018يونيو    29جاء في مقال على املوسوعة الحرة، وكذلك استخدم الكاتب لبيب فهمي في مقال له على مجلة العربي الجديد بتاريخ:

 ف من التاريخ"،
ُ
 ي أوساط من كانت لهم دراسات متخّصصة اهتمت بهذا الحق. واملالحظ بأن أي من هذه التعبيرات لم تلقي رواجا

2- « Qui plus est, lorsque le juriste envisage une application d’un droit à l’oubli aux nouvelles technologies – un droit à l’oubli 

numérique – il se heurte à une contradiction : il recourt à un instrument juridique pour parvenir à un résultat psychique, résultat 

que la technologie est précisément destinée à combattre ».Le droit à l’oubli, recherche réalisée avec le soutien de la mission de 

recherche Droit et Justice, responsable scientifique du projet, Faculté de droit et de science politique, Rennes 1, Institut de l’Ouest 

: Droit et Europe, Février 2015.P12. 
3- Christiane Féral-Schuhl, Cyber droit, le droit à l’épreuve de L’internet, Dalloz, Paris, France, 6éme édition, 2010, P .55, 716. 
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االمتياز الذي يتمتع به كل فرد بأن ال تكون بعض    بأنه Maryline Boizard   الكاتبة    عرفته   من جهة أخرى    

فهو عبارة عن عملية طرح بعض األحداث والذكريات من    ،األحداث الخاصة به وبعض بياناته متاحة للجميع

الجماعية بأن  ،الذاكرة  الوقت  نفس  في  الرقمية    همضيفة  األثار  في  املطلق  التحكم  الحق  هذا  ليس من شأن 

 1أن ذلك يتعارض مع بعض الحقوق والحريات األساسية. باعتبار 

إلى قدرة أي    مدلول الى اعتبار أن    Etienne Quilletالكاتبة  في نفس السياق ذهبت       هذا الحق ينصرف 

وأيضا    أو إذاعتها أو تخزينها، تي يراها مناسبة سواء فيما يخص معالجة املعلوماتشخص في اختيار التدابير ال 

الخاصة به ينبغي أن تسدل عليها ستائر النسيان فهو أشبه ما يكون بحق  د أيًّ من املعلومات  سلطته في تحدي

 droit à l’autodétermination informationnelle   ."2 ير معلوماتي" ""تقرير مص

" فقد عرفت الحق في النسيان  La CNILأما اللجنة الوطنية للمعلومات والحريات بفرنسا أو ما يعرف ب »

اء  شخص في التحكم في األثار الرقمية الخاصة به وفي حياته الرقمية سو مي بأنه" اإلمكانية املخولة ألي  الرق

 3أكانت عامة أو خاصة". 

أما القاض ي وسيم شفيق النجار فقد اعتبر بأن الحق في النسيان الرقمي هو الحق املخول ألي شخص كان  

بحقه في نسيان هذا الحدث واالعتراض على تذكر حقبة    قد ارتبط بحدث عام حتى لو كان هو محوره أن يطالب

 
ً
ينبغي اعتماد هذا الحق    من حياته، مضيفا أنه  السياق  للمواطن  في نفس  ينبغي منحها  التي  كسائر الحقوق 

 4العربي بغية إعطائه فرصة وانطالقة جديدة في الحياة وتشجيعه على اصالح ذاته.

في مقال لها على املوقع اإللكتروني "هنا  النسيان الرقمي    الحق في  البرعص ي  بدورها عرفت الكاتبة انتصار    

حق األشخاص في مراقبة بياناتهم الخاصة  بية" بعنوان "هل أنت مهتم بمعرفة معنى النسيان الرقمي" بأنه  يللا

يز  االطالع عليها وتصحيحها أو محوها بشكل كامل من الحبوالتحكم في هويتهم الرقمية من خالل السماح لهم  

 5الرقمي.

مما      
ً
تعريفات  تمإذن يتضح جليا أ  عرضه من  لكتاب فرنسيين  تعريف  سواء  إيجاد  في  و عرب اختالفهم 

 بأنه يشمل كل ما يتعلق بحياة الفرد على  
ً
  شبكةموحد للحق في النسيان الرقمي، فمنهم من توسع فيه معتبرا

فاق نظرته  ضاقت  من  ومنهم  وغيرها،  شخصية  بيانات  من  بالبيانات  األنترنت  الحق  هذا  ربط  على  تصرت 

 خصية دون غيرها. الش

 
1-Maryline Boizard, op ;cit,P.621. 
2-Etienne Quillet, op ; cit, P.11. 
3-CNIL Rapport d’activité ;2013,P. 06. 

(، املركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، وسيم شفيق الحجار، النظام القانوني لوسائل التواصل االجتماعي )واتس اب، فايسبوك، تويتر-4

 . 91، ص 2017العربية، الطبعة األولي، بيروت، لبنان، جامعة الدول 
اإللكتروني:  -5 املوقع  على  منشور  مقال  الرقمي،  النسيان  معنى  بمعرفة  مهتم  أنت  هل  البرعص ي،  ttps://hunalibya.com/digitalh-انتصار 

life/9575/ 15:56على الساعة:  2020ـ05ـ23خ:تمت زيارته بتاري. 

https://hunalibya.com/digital-life/9575/
https://hunalibya.com/digital-life/9575/
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ن الرقمي لحداثة االهتمام  نسياومن الطبيعي كما أسلفنا ان تختلف نظرة الكتاب حول مفهوم الحق في ال   

   ،به من جهة
ّ
ان ذلك ال يمنعنا من إيجاد تصور نحاول أن نجمع من خالله    ولتعدد جوانبه من جهة أخرى، إال

ملخول لكل شخص كان له اتصال بالبيئة الرقمية وترك عليها  التي قيلت فيه، فهو إن أردنا الحق ا  شتى التعاريف

 
ً
 من أثاره أيا

ً
في نسيان هذه األثار  خ(  ......إل  كان )بيان شخص ي، صورة، تعليق، فيديو  باختياره أو رغما عنه أثرا

 تج في جميعها أو عدم تذكرها مع ما يقتضيه ذلك من حقوق فرعية تساهم 
ً
 . سيد هذا الحق وجعله ممكنا

: تطور فكرة الحق في النسيان وانتقالها من امليدان القضائي إلى البيئة الرقمية:
ً
 ثانيا

هو أحد األسباب التي ساهمت في صعوبة تقدم معنا بأن الحق في النسيان الرقمي هو من األفكار الحديثة و    

ارة " الرقمي" التي تالزمه واكتفينا بالقول " الحق في النسيان"  تعريفه، غير أننا في مقابل ذلك لو جردناه من عب

 قدم اإلنسان بكل ما يتميز به من صفات وخصائص بشرية يشترك فيها كل    لوجدنا أنا هذا الحق
ً
قديم نسبيا

 صف باألدمية. من وُ 

ته    وما  فحواها  لكن  لفظها،  بصريح  العبارة  هذه  مثل  تتضمن  ال  القوانين  نصوص  كانت  إليه  وإذا  دف 

، فهذا األخر وإن اخ
ً
تلف مع الحق في النسيان من  متواجد في بعض املبادئ واألفكار القانونية كالتقادم مثال

 ر مرحلة معينة. و أثاتخطى ومح ودوره في في فكرة الوقت  يشتركان فهماحيث شروطه ونطاقه 

على    فالتقادم     يقوم  العمومية  الدعوى  تقادم  وبصفة أخص  الجزائي  زمنية  خاصة  مدة  أن مرور  فكرة 

بأن يمحو عن    كفيل  دون اتخاذ أي إجراء من إجراءات املتابعة أو التحقيق  معينة من ارتكاب الفعل املجرم

  وتأثيرات ذلك على الرأي العام وعلى األمن العام بوجه عامارتكابها  الجريمة وقسوة    فظاعة الذاكرة الجماعية  

 من إحياء ذكرى الجريمة. فتهدأ النفوس وتستقر الخواطر، وأنه يُ 
ً
 1فضل اإلبقاء على هذا الحال بدال

 عما تقدم، يرتكز     
ً
على أساس فسلفي مفاده أن الزمن الذي يمر من تاريخ اقتراف  لتقادم الجزائي ا وفضال

تى فوات املدة القانونية للتقادم يعد عقوبة طبيعية ملرتكب الجريمة، كما أن الوقت الذي يقضيه  وح  الجريمة

يدخله في دوامة من القلق واالضطراب  افتضاح أمره    والترقب والخشية من كبها في جو نفس ي من الخوف  مرت

 2تنفيذ العقوبة. عناملترتبة  فوق النتائج قد ت والتوتر

 بنإذن فمصطلح النسيان وإن       
ً
ص صريح في القانون إال أن جوهره قائم في فكرة التقادم  لم يكن واردا

في استعادته  ا من حق الفرد أن يقطع الطريق على كل ما من شأنه أن يذكره بماض ي ال يرغب  الجزائي إذ أنه وكم 

 أن تطرح من ذاكرتها كل ما يعكر صفوها ومزاجها  
ً
 3ت عليها مدة طويلة.العام بجرائم مرّ فمن حق الجماعة أيضا

 
1- Maryline Boizard, op; cit; P.620. 

 . 146 .، ص2015ـ عبد هللا أوهايبية، شرح قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري، دار الهومة، الجزائر، 
الوارد على الدعوى العمومية ومدده سواء بالنسبة للجنايات مكرر من قانون اإلجراءات الجزائية التقادم    8،  ،7،86ـ نظم املشرع الجزائري في املواد  2

 بعض الجرائم من الخضوع للتقادم كالجنايات والجنح املوصوفة باألفعال اإلرهابية والتخريبية، والجري
ً
مة املنظمة  أو الجنح او املخالفات، مستثنيا

 وطنية والرشوة واختالس األموال العمومية. العابرة للحدود ال
3-« L’origine de ce droit est, de plus, lointaine, puisque située dans l’idée religieuse de rédemption et du rachat avec l’aide de Dieu 

par une personne d’une faute qu’elle a commise. On retrouve cette conception du « pardon » dans la pratique de l’amnistie 
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 إليه كلمة " الحق"، وكحق من الحقوق لم ينشأ إال على  
ً
 Gérardلسان البروفيسور     أما عن النسيان مضافا

Lyon-Caen      بمناسبة قضية  1965في سنة  "Landru  "  وهي القضية التي طالبت من خاللها عشيقة السيد ،

"Landru  عن التعويض  سينمائ"  فيلم  لها  سّببًه  الذي  لالضرر  بعشيقها     Claude Chabrolي  عالقتها  أثار 

 السابق. 

"، وهي الفكرة التي اعتبرها األستاذ   la prescription du silence"  أثار القضاة بمناسبة هذه القضية فكرة    

Gérard Lyon-Caen  مثابة تعبير مختلف عن  بمثابة األساس القانوني للدعوى املرفوعة من طرف املدعية وب

، وتجدر اإلشارة إلى أن القضاة في هذه القضية وعلى الرغم من إ
ً
ثارتهم  فكرة الحق في النسيان املعبر عنها الحقا

لفكرة الصمت قضوا برفض دعوى املدعية على أساس أنه ال محل إلجابتها لطلبها في التعويض عن إثارة العالقة  

 1. كانت قد أثارت وجود هذه العالقة في مذكراتها مادامتوبين عشيقها   السابقة بينها

دور هام في التأكيد    1983أفريل  20ثم بعد ذلك كان لحكم املحكمة االبتدائية بباريس في حكمها الصادر    

رت املحكمة بأن كل شخص كل  إذ قرّ   ،لنسيانصراحة على الحق في ا  عنى ولكن هذه املرة جاء النص على هذا امل

في   إعادة  له دخل  أن  ذلك  النسيان،  في  بالحق  املطالبة  الوقت  بعد مرور  بإمكانه  العامة  األحداث  حدث من 

يكون  ن مقتضيات تاريخية أو أ  ها يعتبر غير شرعي مالم يؤسس علىالتذكير بهذه األحداث والدور الذي لعبه في

أنه  ك الصحفيين، كما  ه إثارة حساسيته، مضيفة بأن هذا الحق يفرض نفسه على الجميع بما في ذلمن شأن

دوا ما عليهم اتجاه  سّد   غير أنهميتوجب أن يستفيد منه الجميع بال استثناء بما في ذلك من سبق لهم و أن أدينو  

 2. جتمع امل

ما      بدأ  إذن يتضح من خالل  النسيان  في  الحق  بأن   قبل  بتظهر أهميته    تسبق 
ً
النسبة للنسان قديما

يتم   كان  التي  األدبية  أو  الصحفية  الكتابات  مواجهة  في  خاصة  ظهرت  أهميته  أن  في  والريب  الرقمنة،  ظهور 

  وأحداث لهااول جوانب من شخصية اإلنسان بعد في أعمال سينمائية وكانت هذه الكتابات تتن  فيمااستغاللها  

 أالمير بها مجددعالقة بماضيه يترتب عن التذك
ً
 وأحزان لصاحبها.  ا

من جهة أخرى يجدر بنا في هذا املقام أن نشير إلى بعض الحقائق واملعطيات التي قد تساعدنا في فهم      

هتمام بالحق في النسيان الرقمي الجدل  التحوالت التي طرأت فيما بعد وساهمت بشكل كبير في أن يتصدر اال 

األ  تثيرها شبكة  التي  القانونية  اإلشكاالت  أالدائر حول  فقبل  األخيرة  نترنت،  تظهر هذه  وهو  ن  اإلنسان  كان 

يأخذها   التي  فالصور  دائم،  بشكل  التذكر  ملكة  لديه  تحيي  أن   من شأنها 
ً
أثارا وراءه  يخلف  نشاطاته  يمارس 

لكتابات التي يخطها وسائر مخلفاته لم يكن لها من دعائم تثبت فيها سوي تلك  وا،  لنفسه أو يأخذها له غيره

 
Etatique. »Charlotte Heylliard, le droit à l’oubli sur internet, Faculté Jean Monnet – Droit, Économie, Gestion Université  Paris -

Sud, 2011 , P.10. 
1- TGI Seine 14 octobre 1965,Mme, S ,c ,Soc ,Rome Paris Film, note :Charlotte Heylliard ;op.cit. , P.10 . 
2-TGI Paris, 20 avril 1983 ;note :Charlotte Heylliard ;op.cit. ; P.10. 
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ع  كانت  التي  املادية  بهذه  الدعائم  االحتفاظ  أن  ناهيك عن  فيها،  التالعب  و  والتخريب  واإلتالف  للمحو  رضة 

 
ً
  الذكريات على وجه التأبيد كان صعبا

ً
 عن    للتكلفة املادية التي يتطلبها للغاية نظرا

ً
 تها املتسمرة للتلف.يقابلفضال

لغة كما هو عليه الحال  النسيان ال يكتس ي تلك األهمية البا  يكانت هذه إحدى العوامل التي جعلت الحق ف  

اليوم، فلم تكن الدعائم التي أشرنا إليها لتساهم بفعالية في تنشيط ذاكرة اإلنسان وتدخله في دوامة األحزان  

 تخطيايح  والذكريات التي
ً
األهمية بمكان إثارة الحديث عن الحق في   لم يكن حينئذ من  ها، ومن ثمةول جاهدا

 لعدم حاجة اإلنسان أص
ً
ال إليه ما عدا تلك الحاالت االستثنائية التي تجسدت من خالل القضايا  النسيان نظرا

من قصص  استعراضها والتي كانت تنحصر تقريبا في كتابة املذكرات واألفالم السينمائية املستوحاة    تمالتي  

 1واقعية والكتابات الصحفية.

 ثم الرقمنة  فساهم بعد ذلك التطور التكنولوجي الرهيب الذي عر 
ً
ته تقنيات املعلومات بظهور التماثلية أوال

 فيما يخص النسيان البشري، ولعل هذا التطور صاحبته العديد من العوامل التي  
ً
 في تغير الوضع تماما

ً
الحقا

ويرى بأنها هي التي    في كتابه " فضيلة النسيان في البيئة الرقمية"   Viktor Mayer Schönbergerدها الكاتب  يحّد 

 2فكرة النسيان.  على طرأاالنقالب الذي   حدوث انت حاسمة فيك 

يخص      فيما  والتخزين  املعالجة  طرق  من  العديد  أوجدت  الرقمية  التكنولوجيا  أن  العوامل  هذه  فأولى 

من حيث إعادة إنتاجها ونقلها وحفظها في دعامة واحدة تقبل النسخ    يماالس  مثيلاملعلومات بشكل لم يسبق له  

التي  بكل يسر وسهولة الهائل من من هذه املعلومات  في الحجم  القيام  ي  لم  وأيضا  في املاض ي من املتيسر  كن 

الرقمنة  بذلك للمسته،  لوال هذه  بالنسبة  املعلومات  تخزين  كلفة  انخفاض  في  كبير  بشكل  ما ساهم  لك  وهو 

 ل االرتفاع املقلق في كلفة التدابير التقنية إلعمال الحق في النسيان. واملنتج على حد سواء في مقاب 

 محوريا فيلبحث وهي من أ، لعبت بعض محركات ازيادة على ما تقدم  
ً
تسهيل   هم إفرازات هذه الرقمنة دورا

من الروابط التي   سيل  قائمة النتائجر للباحث على  ظهة إذ تكفي كتابة كلمة معينة حتى ي البحث عن املعلوم

تحيل على مواقع مختلفة كل منها يحتوي على كم هائل من املعلومات، وال يخفي بأن ذلك على الرغم من ما فيه  

إيجابيات إال أنه ساهم في تعقيد الوضع بالنسبة للحق في النسيان فأصبح هذا األخير في ظل هذه التحوالت    من

 من حيث تجسيده خالفا ملا كان عليه الحال قبل ذلك، وترتب عن ذلك  التكنولوجية أكثر صعوبة  
ً
أن  وتعقيدا

 أصبحت للفرد ذاكرتان واحدة بشرية وأخرى رقمية. 

عرف مجيء األنترنت فيما بعد طفرة هائلة في مجال املعلوماتية، وساهمت تقنيات الجيل الثاني للشبكة في  

 بدوره في بث مضامين على الشبكة    الفرد  استحداث بعض املواقع التفاعلية التي جعلت من
ً
العادي مساهما

 على اختالفها.  والتفاعل مع ما يحدث من مستجدات ال سيما عبر مواقع التواصل االجتماعي

 
1-Etienne Quillet، op ;cit، P.5. 
2- Etienne Quillet، op ;cit، P.6. 
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 عن البيانات الشخصية ب     
ً
  وجهساهمت مواقع التواصل االجتماعي بشكل كبير في إثارة الحديث مجّددا

 العتبارها "منجما"  
ً
تخدم أصبح وهو ال يستغني عن الولوج لهذه  ال ينضب من هذه البيانات، فاملس عام، نظرا

حتى يتمكن من االستفادة من خدماتها، ناهيك عن كونها    ببياناته الشخصيةإدارتها    املواقع يمد املسؤولين عن

ه، عيد  تتيح له بث كل ما يتعلق بحياته الشخصية من صور وفيديوهات وتواريخ مهمة في حياته" عيد ميالد

فيها،   يتواجد  التي  األماكن  مختلف  الشخصية،  عالقاته  أهواءه،  رغباته،  ميوالته،  عن   
ً
فضال زواجه...."، 

الوضعيات   واحدة ومختلف  هويتين،  له  يتخذ  املواقع  لهذه  املستخدم  جعل  مّما  عليها،  يكون  التي  النفسية 

 1حقيقية، و أخرى افتراضية رقمية على مواقع التواصل االجتماعي. 

اتخذ    الذي  الوقت  وفي   ،
ً
التواصل االجتماعي مستحيال الذي أصبح االستغناء فيه عن مواقع  الوقت  وفي 

 له على الشبكة، طُرحت مسألة في غاية األهمية تتعلق بالتساؤل حول مصير مختلف هذه  
ً
الجميع فيه مكانا

كة بحيث يشاهدها كل املستعملين البيانات واملعلومات املتدفقة على الشبكة، وهل ستبقي إلى األبد على الشب

 . لها؟ أم أنه سيمر وقت معين وتدخل هذه املعلومات والبيانات في طي النسيان؟

 الفرع الثاني: الطبيعة القانونية للحق في النسيان الرقمي.

 يتم االستناد إليه       
ً
  منأمام القضاء  ما إن ظهرت فكرة الحق في النسيان الرقمي إلى العلن بوصفها حقا

عبر مختلف    حداث على شبكة االنترنت اجترار للوقائع واأل   عملية   وف في وجه كل والوقوإزالة  جل املطالبة بمحو  أ

 حول  مواقعها وخدماتها، حتى تساءل الفقه حول طبيعة هذا الحق "ال
ً
وافد الجديد"، وانصب التساؤل تحديدا

 من أوجه الحياة الخاصة؟ أم أنفيما إن كان هذا الحق وجه 
ً
الخصائص واملقومات ما يجعله ينفرد    من  له  ا

 .
ً
 بخصوصيات تنأى به عن كل الحقوق املعروفة سلفا

 
ً
 الخاصة.الحياة   من أوجه الحق في حماية أوال: الحق في النسيان الرقمي بوصفه وجها

الحق   هذا  وجود  تبرير  محاولة  أجل  من  الفقه  إليه  لجأ  ما  أول  من  الخاصة  الحياة  حماية  في  الحق  كان 

، وال ريب في إن ارتباط الحقين    له   أسيسوالت
ً
فكرة الحماية التي ينبغي أن تعطى للحياة    وتمحورهما حول قانونا

 2الحقين إلى درجة الخلط بينهما.تداخل مدلول في الشخصية كانت أحد أهم األسباب التي ساهمت 

 
1-http://www.revuedlf.com/droiton. n° 15, , Libre Propos Sur Le Droit à L’oubli Numérique, RDLF 2017, chrMaxime Perón-

:00h. 2020 à20-05-: 28 Visité le.numerique-loubli-a-droit-le-sur-propos-e/libreu 
جتماعي، مشكالت الخصوصية وحرية التعبير وامللكية الفكرية واإلثبات )مع التركيز على  أشرف جابر سيد، الجوانب القانونية ملواق-2

ٌ
ع التواصل ا

 . 65، ص. 2013موقعي فايسبوك وتوتير(، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 

' "الحق في السرية'' ''سریة الحیاة الخاصة''   ها للتعبير على الحق في الحياة الخاصة فاستخدمت " الحق في الخلوة'تتعّدد املسميات التي ثم إطالق   -

 "الحیاة الخاصة".

الشخص ي  كما أن التعريفات التي أعطيت لهذا الحق تعّددت، وعلى سبيل املثال عرفها القاض ي األمريكي دوغالس بأنها " حق الفرد في اختيار سلوكه     

خصية، وحرية  ين، وهي تتضمن حرية التعبير عن األفكار واالهتمامات والذوق والشوتصرفاته في الحياة عندما يشارك في الحياة االجتماعية مع األخر 

 أن يكون له أوالد ويربيهم وينشئهم، وحق الفرد في كرامة بدنه وتحرره من القسر والقهر".

 التدخل" أما الجمعية االستشارية للمجلس األوربي بأنه "قدرة اإلنسان في أن يعيش حياته كما يريد مع حد أدنى من    

http://www.revuedlf.com/droit-ue/libre-propos-sur-le-droit-a-loubli-numerique
http://www.revuedlf.com/droit-ue/libre-propos-sur-le-droit-a-loubli-numerique
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  ما هو إال وجه من أوجه الحياةبأن الحق في النسيان الرقمي    يرى أنصار هذا االتجاه وهم الكثرة الغالبة     

من صميم شخصية اإلنسان والتي تعد   الخاصة على أساس أن محل املطالبة بالنسيان يتعلق بعناصر تعّد 

 ال يتجزأ من حياته الخاصة
ً
، التي يتسع مجالها ليشمل العديد من مقومات شخصية اإلنسان  بدورها جزءا

نشرها على سبيل االستثناء ُيلجأ إلى الحق في النسيان    تم  ة حتى لوفاملعلومات والبيانات املتعلقة بالحياة الخاص 

هو  أوال ً وقبل كل ش يء  اصة إذا مرت عليها مدة زمنية طويلة، فأساس الحماية  من أجل حظر إعادة نشرها خ

 1يضير بعد ذلك إن اختلف األساس القانوني.  اعتبارها من قبيل الحياة الخاصة وال

الفر    القضاء  أحكام  االتج ومن  هذا  تبنت  التي  بتاريخ  نس ي  بباريس  الكبرى  الدعوى  ملحكمة  حكم  اه، 

ع لخصها اكتشاف املدعية لفيديو إباحي يظهرها في أوضاع مخلة بالحياء متاح عبر مواقفي قضية م   2012ـ02ـ15

ا األخير  املعنية إلى مطالبة هذ  محرك البحث قوقل، ما دفع املدعيةل  إباحية تظهر روابط اإلحالة إليه من خال

فهرسته، بعدم    إلغاء   
ً
دافعا لطلبها  االستجابة  البحث  محرك  فيه  رفض  الذي  الوقت  إدارة  وفي  في  صالحيته 

 ملشاركة املحرك في الضرر الالحق بها استنادا إلى  
ً
املحتوى، ذهبت املحكمة إلى أحقية املدعية في مطالبتها نظرا

 2نسيان ما مض ي من حياتها. أن مضمون الفيديو يمس بحياتها الخاصة و أن من حقها

 عن الحق في      
ً
 لهذا الرأي، ذهب جانب أخر من الفقه إلى اعتبار الحق في النسيان الرقمي مستقال

ً
خالفا

، ومن هذه الفوارق    رق جوهرية بينهما تجعل من اعتبار الحياة الخاصة لوجود فوا 
ً
أحدهما فرعا للثاني متعذرا

   عامل الوقت،
ً
 جوهريا

ً
ال يعد كذلك بالنسبة للحياة الخاصة، فما  مي و  بالنسبة للنسيان الرقفهو يعد عنصرا

 بعد  
ً
يباح نشره استثناًء من أحداث ومعلومات عامة تعد من قبيل الحياة الخاصة ال يجوز إعادة نشره مجّددا

 
ً
   على الحق في النسيان. فوات مدة زمنية معينة ال على أساس الحق في الحياة الخاصة وإنما استنادا

شترط للتسمك به أن يمر وقت طويل على األحداث التي يعتبرها الفرد  ة ال ي لذلك فالحق في الحياة الخاص

من صميم حياته الخاصة وال يرض ي أن يطلع الغير عليها، فالجوانب الشخصية من حياة اإلنسان تعد خاصة  

 للحق في النسيان. 
ً
 به وحده وليس لها أدنى ارتباط بعنصر الزمن خالفا

 
الحياة الخاصة هو حق يخوله القانون لكل شخص ويتقرر له بذلك حق مزدوج، فهو  كما أن الدكتور محمد السعيد جعفور ذهب إلى أن الحق في  

 في االحتفاظ بجانب سري لحياته. 
ً
 يعترف له من جهة بالحق في اختيار أسلوب حياته الخاصة، وهو من جهة أخرى يثبت له حقا

هذه في  ينظر  الج  ـ  القانونية،  للعلوم  مدخل  جعفور،  سعيد  محمد  وغيرها:  ط  التعاريف  الهومة،  دار  الحق،  نظرية  في  دروس  الثاني،  ،  3زء 

، سعيد سعد عبد السالم، املسؤولية املدنية في إطار املعامالت عبر شبكة األنترنت، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة  67، ص.  2018الجزائر،

 ،36، ص. 2011ـ 2010املنوفية، مصر، 
نفسه، ص.1 املرجع  جابر سيد،  أشرف  معاذ س65ـ  اإللكترونية  ؛  الجزائية  التشريعات  في  الرقمي  النسيان  في  الدخول  في  الحق  فكرة  املال،  ليمان 

العاملي الكويتية  القانون  كلية  الكويتي، مجلة  الجزائي  الفرنس ي والتشريع  العقابي  التشريع  بين  السنوي الحديثة، دراسة مقارنة  املؤتمر  أبحاث  ة، 

 . 122، ص.2018ماي   10ـ 9الدولي الخامس، 

-Marine de Montecler, Le droit à l’heure des réseaux sociaux, Mémoire de recherche, HEC Paris, 2011, p.37. 
2-TGI Paris,15 avril 2012,disponible sur le site :www.Légalis.net. Visité le 09-06-2020 à15 :30 h. 
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سيان الرقمي من حيت الجوانب الشخصية  نهو اتساع نطاق الحق في ال  الحقينبين  ن ما يميز ما  ك فإكذا 

 للحق في الحياة الخاصة    حداث والوقائع مهما كانت عامة أو خاصة،أل فهو يتعلق بكل ا  املشمولة بالحماية
ً
خالفا

   الخاصة للنسان. ه أو إثارته إال بصدد جوانب عد من صميم الحياة الذي ال يمكن الحديث عن

: الحق في النسيان الرقمي والحق في حماية البيانات ثان
ً
 الشخصية. يا

املو   ال شك أكثر  بين  الراهن من  الوقت  في  الطابع الشخص ي أصبح  البيانات ذات  أن حماية    في 
ً
نيال اضيع 

   وألالهتمام إن على الصعيد الوطني  
ً
تحتله شبكة األنترنت    للدور الهام والضروري التي باتت  الدولي وذلك نظرا

أفي حي ما من معاملة  إذ  املعاصرة،  و اتنا  إال  أجلها روتو عالقة  الشبكة من   أصبح استخدام 
ً
   ينا

ً
وبداهة    يوميا

 اللحاق بركب العالم املعاصر.، ومن أهم متطلبات مسلمة بها

املتزايد         بها املستهلك على شبكة األنترنت  ات يقوم  ي سلوك  للشبكة   ولد االستخدام 
ً
أثارا  من وراءه 

ً
مخلفا

عن عليها    عبارة  الحصول  أجل  من  الكبرى  والشركات  االقتصاديون  املتعاملون  يتسارع  شخصية  بيانات 

، لقب، عنوان، مهنة....(، اسمهذه البيانات مباشرة )  سواء كانتواستغاللها التجاري ال سيما في مجال اإلشهار  

 1تمامات املعبر عنها ....(.لف املواقع، التنقالت املختلفة، االهغير مباشرة )عادات شرائية، زيارة مختأو كانت  

 منه بأهمية هذه البيانات الشخصية حتى من قبل أن يعّمم     
ً
الشبكة كما هو عليه األمر    استخدامإيمانا

است وتنظيم  لضبط  خاصة  تشريعات  سن  على  الفرنس ي  املشرع  حرص   ،
ً
الطابع  حاليا ذات  البيانات  عمال 

في    17-78القانون    1978رتها، فأصدر منذ سنة  الشخص ي وإدا باملعلوماتية    1978جانفي    6الصادر  املتعلق 

 2والحريات املعدل واملتمم. 

االتفاقية    مجلس أوربافأصدر  ثم لم ثلبت الدول األوربية أن أدركت أهمية هذه البيانات وضرورة ضبطها،     

بتاريخ    األلية للمعطيات ذات الطابع الشخص ي املوقعة  املتعلقة بحماية األشخاص في مواجهة املعالجة108رقم  

 ب "اتفاقية    1981جانفي    28
ً
  ، بعد ذلك صدر 2018+" بعد اعتماد برتوكول إضافي لها في  108املسماة حاليا

املتعلق بحماية األشخاص    1995كتوبر  أ  24  بتاريخ CE/  46/ 95التوجيه األوربي الصادر عن البرملان األوربي رقم  

 3ية انتقال البيانات.ن في مواجهة املعطيات ذات الطابع الشخص ي وحر الطبيعيي

عرفت الفترة التي تلت إصدار التوجيه األوربي املتقدم الذكر عدة تحوالت رقمية هائلة أسفرت عن ظهور     

 العديد من التطبيقات والخدمات الرقمية على الشبكة واملع
ً
على البيانات الشخصية على غرار    تمدة أساسا

أو خدمات الجيل الثاني لألنترنت ما نجم عند تسابق محموم لكبريات الشركات االقتصادية    2.0  الويبدمات  خ

 
1- Michael Gentet, Le droit à l'oubli ou droit au déréférencement des données personnelles, article disponible sur le site : 

https://www.macsf.fr/Responsabilite-professionnelle/Ethique-et-societe/droit-deferencement-donnees-personnelles.  

Visité le : 30-05-2020 à 21 :00h. 
2-Michael Gentet، op ;cit. 
3-Dir. n°95/46/CE du parlement européen et du conseil, 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à 

l’égard du traitement des données à caractère personnel et à libre circulation de ces données. 
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 عن استعمالها في التعرف على  الحصول على هذه البيانات وتوظيف  من أجل
ً
ها في مجال اإلشهار التجاري فضال

 االستهالك املختلفة ملستخدمي الشبكة. عادات وأنماط 

عاد النظر في األحكام القانونية املوجهة  اجهة هذه التطورات الرقمية أن يُ الضروري في مو   لذلك كان من    

ح  الرقمية"، فاقترُ ما يتالءم وخصوصية هذه املرحلة "لحماية البيانات عن طريق إعادة النظر فيها وتحديثها ب

الصادر    679/ 16نظام رقم  بصدور ال  توجتة اقتراحات،  الذي تقدم الحديث عنه بعّد تعديل التوجيه األوربي  

البرملان األوربي واملتعلق بحماية األشخاص الطبيعيين في مواجهة املعالجة األلية    2016أفريل    27بتاريخ   عن 

  للمعطيات ذات الطابع الشخص ي وحرية انتقالها املسماة 
ً
 RGPD .1اختصارا

وكان أول نص    2018ماي    25  أن يدخل حيز التنفيذ ابتداء منمن املرتقب  م الذي كان  صدر هذا النظا  

 بالحق في املحو  17كما سيأتي معنا إشارة صريحة إلى الحق في النسيان في نص مادته    يشير
ً
أحقية    بمعنى  مقرونا

 املعاني.ية وهو ما نجم عنه خلط وتداخل في تقديم طلب حذف بياناته الشخصفي  املعنى

بأ  النسيان الرقمي  ال يخفى  في  النظام األوربي يعد بمثابة مكسب ال ن النص صراحة على الحق    في صلب 

من    التي تجسدتو   رة الضيقة لهذا الحقغير أن النظ  بهذا الحق،  االعتراففي طريق    ة هائلةو وخطيستهان به  

صر في سلطة املطالبة في محو  الحق في النسيان الرقمي يقتخالل النص عليه إلى جانب الحق في املحو جعل  

ل من االستمرار في نشرها، مع أن مفهوم الحق في النسيان يتسع في نظرنا  بها أن ال طائالبيانات إذا رأى املعني  

 أخرى ( بل  RGPDليشمل ليس فقط الحق في املحو كما ورد في )
ً
 . باإلضافة إلى املحو كما سيأتي معنا حقوقا

ّصص هناك ارتباط بين البيانات الشخصية  ف إذن     
ُ
ة الحق في النسيان  لها من أنظمة قانونية وبين فكر   وما خ

في  الرقمي بحسبا بيانات شخصية ال يرغب صاحبها   على 
ً
في    استمرارن أن هذا األخير قد يكون منصبا إثارتها 

ما يجعله يستعين بما هو مقرر من قواعد قانونية في النصوص املنظمة للبيانات الشخصية من    البيئة الرقمية 

مناخه املثالي هو    وإن كانلحق في النسيان، فهذا األخير  سلطات ومكنات تساهم جميعها في تدعيم وتجسيد ا

 
ً
 واحدا

ً
 .البيانات الشخصية فال ينبغي في الوقت نفسه الخلط بينهما واعتبارهما شيئا

 ثالثا: الحق في النسيان الرقمي حٌق له ذاتيته املستقلة: 

وإدرا  ٍ الرقمي  النسيان  في  الحق  تصنيف  محاوالت  من  استعرضناه  فيما  ضمنحاولنا  الحقوق    أحد  جه 

ل ما يتبادر إلى  أو ن نرسم حدود الحق في النسيان الرقمي ونرسم نطاقه، وقد خلصنا إال أن  املتعارف عليها أ

 إلى    يهدفالذهن اقترابه الشديد من الحق في الحياة الخاصة باعتباره   
ً
ستائر النسيان على وقائع    إيصادأصال

 من أساليب    فهو بال   ،صميم الحياة الشخصية  ج فيوهو ما يندر   وأحداث مرت عليها مدة زمنية
ً
شك يعد أسلوبا

 عن العنصر    أن  حماية الحق في الحياة الخاصة، إال
ً
ما يهدف إلي حمايته الحق في النسيان من حقوق فضال

 
1-le réglement2016/679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques 

à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/96/CE 
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البعض على نحو يستحيل الجمع بينهما كما  ل كال الحقين يختلفان عن بعضهما  الزمني لنطاق الحماية يجع

 1ا ذلك.تقدم معن

ا  فعلى  الشخصية  البيانات  في حماية  للحق  بالنسبة  األمر  الحقين على    التداخلمن    لرغمكذلك هو  بين 

أن إلى    أساس  أيضا ً  يهدف  الرقمي  النسيان  في  البيانات  الحق  الحماية على   عن  توفير سياج من 
ً
قطع  فضال

تحت حماية الحق في البيانات  ن ينصهر  إال أن هذا الحق ال يمكن أ  ق أمام كل استعمال غير مشروع له،الطري

 .2الشخصية كونه أوسع منه كما أسلفنا 

وعلى هذا األساس يمكن القول بأن الحق في النسيان الرقمي هو حق له ذاتيته املستقلة التي تنأى به ألن  

 . يواملرامكان شديد االرتباط بها من حيث األهداف  أحد الحقوق املتعارف عليها وإن  ينصهر في بوتقة

الرقمي     النسيان  في  الحق  بأن  النفس    يتماش ىتقدم معنا  في  الكامنة  البشرية  الفطرة  إلىمع   
ً
دائما   امليالة 

الوضع أكثر فأكثر فلم يعد من السهل أن يحقق    ال شك في أن الرقمنة قد عقدتو نسيان وعدم تذكر ماضيها،  ال

لذلك كان الحق في النسيان الرقمي ،  الخاصة  الحياة  جوء إلى الحقوق املكرسة كالحق فيللها ذلك حتى مع ال 

بة املسعف الذي ساعد اإلنسان في ظل الرقمنة  وتطبيقاتها في أن تبقى ذكرياته وكل ما يتعلق بماضيه في  ابمث

إلى هذا الحق من أجل   االستنادمكن  املساس به أ   متأن    ال يعاد التذكير به مجددا، ولو حدثطي النسيان و  

 ما كانت عليه.  حال إلىعادة الاملطالبة بإ

 التكريس القضائي والقانوني للحق في النسان الرقمي.   الفرع الثالث:

جاءت فكرة الحق في النسيان الرقمي في وقت تزايد في استعمال مواقع التواصل االجتماعي وأصبح اإلفصاح    

 
ً
املناداة بأن تخضع    تكفي  من أجل االستفادة من مختلف خدماتها، ولم تعد   فيه عن البيانات الشخصية ضروريا

للنسيان،   الرقمية"  "املخلفات  أن  لذاهذه  الضروري  من  القضائي  يعترف    أصبح  الصعيدين  على  الحق  بهذا 

 والقانوني بعد أن تعالت أصوات الفقهاء مطالبة بذلك. 

: االعتراف القضائي بالحق في النسيان الرقمي:
ً
 أوال

" من أولى Google Spainفي قضية "  2014ماي    13در بتاريخ  يعد قرار محكمة العدل لالتحاد األوربي الصا

ة عن وجهة نظرها فيما يخص نشاط محرك  الدائر حول الحق في النسيان معبرّ القرارات التي فتحت النقاش  

 على طلب البث في مسألة أولية موجه من طرف "البحث
ً
"  l’Audiencia National، وقد صدر هذا القرار بناءا

تجمع   قضية  من في  كل  الشخصية  والوكالة  Google Spain SL et Google  بين  البيانات  لحماية    اإلسبانية 

()AgenciaEspañola de Protección de Datos)   والسيدM.CostejaGonzáles  . 

 
؛ بوزيدي أحمد التيجاني، الحق في النسيان الرقمي كآلية لحماية الحق في الحياة الخاصة، مجلة صوت  123يمان املال، املرجع السابق، صمعاذ سل  -1

 .1250، ص2019، كلية الحقوق، جامعة خميس مليانة، الجزائر، نوفمبر 2، العدد 6القانون، املجلد 
،  14الرقمي، مجلة املفكر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، العدد  ن، الحق في النسيان  بوخلوطة نسري  - 2

 . 556ص 
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ما تمت كتابة اسم السيد        
ّ
على محرك البحث    M. CostejaGonzálesو قائع القضية تتلخص في أنه كل

أعدادها الصادرة    في أحد  ,La Vanguardiaفحة الجريدة  ائج البحث رابط إحالة يحيل على صقوقل ظهر على نت 

إطار إجراءات  التي نشرت فيه   1998سنة   في  لعقار  العلني  باملزاد  بالبيع   خاًصا 
ً
الحماية    إعالنا بديون  تتعلق 

دة بتعديل  مواجهة الجريصدار أمر في  ، وقد طالب هذا األخير إGonzálesاالجتماعية  يظهر فيه اسم السيد  

صدار أمر في مواجهة محرك البحث قوقل باتخاذ ما هو  ناته الشخصية، كما طالب افي بياصفحاتها حتى تخت

   ضروري من أجل محو بيانته الشخصية حتي ال تظهر  ضمن نتائج البحث.

ها عقب كتابة اسم  جاء في قرار املحكمة "أن مشغل محرك البحث ملزم بإزالة نتائج البحث املتحصل علي   

إلحالة التي تحيل نحو صفحات ويب ثم نشرها من الغير وتتضمن معلومات  أحد األشخاص، وأيضا روابط ا

تخص هذا الشخص، خاصة في الحالة التي لم يكن فيها هذا االسم أو هذه املعلومات محل إلغاء متزامن أو  

 1عا. مسبق من هذه الصفحات، حتى ولو كان النشر في حّد ذاته مشرو 

كان من بين أهم النتائج املترتبة عقب اصدار قرار محكمة العدل األوربية إثارة النقاش عن الحق في إزالة     

" ب  يعرف  فيما  البحث  محركات  على  من  للنسان  الشخصية  بالحياة  املرتبطة   le droit deالنتائج 

référencement    "  م الحياة الخاصة للنسان، و لم  ي صميباعتبار أن ذلك يعد من بين أهم الحقوق املندرجة ف

مل كل البيانات و املعلومات  و فقط بل امتد ليش   عن هذا الحق فيما يخص محركات البحثيقتصر الحديث  

التي تنشر عبر االنترنت سواء من طرفه أو من طرف الغير، وكان أيضا من بين أهم النتائج    و  لخاصة بالشخصا

بموجب    1995ي التوجيه األوربي املتعلق بالبيانات الشخصية الصادر سنة  نظر فاملترتبة عن هذا القرار إعادة  ال

 ) 2016التوجيه الصادر  سنة 
ً
 ( املشار إليهما أعاله. RGPDاملسمى اختصارا

ذلك    توالى    القضائيةصدور  بعد  الفرنس ي  األحكام  القضاء  جهات  مختلف  حيثياتها    من  في  كرست  التي 

أو ال  غير مباشرة  بصورة مباشرة  في  الدعوى    نسيان منهاالحق  الصادر عن محكمة  الحكم  املثال  على سبيل 

الذي كّرس حق أي شخص طبيعي في أن يطالب بإلزام محرك البحث بأن    2017ماي  12  الكبرى بباريس بتاريخ 

تتم من خالل أسم أحد األشخاص روابط اإلحالة    يحذف من على نتائج البحث الظاهرة عقب عملية أي بحث

 2لومات تتعلق بهذا الشخص.حيل نحو عدة صفحات ويب نشرت من طرف الغير وتتضمن معالتي ت

 

 
1- CJUE.13 mai 2014, Google Spain SL, Google Inc. / Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Mario Costeja G. a CJUE a 

d’ailleurs ajouté que : même un traitement initialement licite de données exactes peut devenir, avec le temps, incompatible avec 

cette directive lorsque ces données ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées  ou 

traitées. Tel est notamment le cas lorsqu’elles apparaissent inadéquates, qu’elles ne sont pas ou plus pertinentes ou sont 

excessives au regard de ces finalités et du temps qui s’est écoulé », Marion Polidori, L’arrêt Google Spain de la CJUE du 13 mai 

2014 et le droit à l’oubli, Revue Civitas Europa 2015/1 (N° 34), p 243. 
2-TGI de Paris, ord, Réf, 12 mai 2017, Madame X. / Google France et Google Inc. disponible sur le site : www.légali.net. 

https://www.cairn.info/revue-civitas-europa.htm
https://www.cairn.info/revue-civitas-europa-2015-1.htm
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: التكريس القانوني للحق في النسيان الرقمي:
ً
 ثانيا

الت أثار على كافة األصعدة، لم تكن  الرقمية املتسارعة وما خلفته من  التطورات  شريعات على  في مواجهة 

تواكبها  ان ال بد من التحرك عن طريق سن تشريعات  تجد منها فكإزاء ما اس  اختالفها لتبقى مكتوفة األيدي 

 بالضبط والتنظيم.

الحديث عنها إال  دوق التي لم يتجّد إلى الحق في النسيان في البيئة الرقمية على أنه حق من الحق وإذا نظرنا   

  اصة كانت متردّ ، فإن التشريعات واألنظمة األوربية خمع االنتشار الرهيب ملختلف التطبيقات الرقمية
ً
دة نوعا

 ملا يلي:
ً
 ما في االعتراف الصريح بهذا الحق وهو ما سينبينه من خالف هذا الفرع وفقا

 غير املباشر بالحق في النسيان الرقمي:  االعتراف ـ1

إن برزت الحاجة إلى اسدال ستائر النسيان على مختلف الوقائع واألحداث املرتبطة باإلنسان والتي كانت    ما

حول السند القانوني الذي يمكن اللجوء  وبحّدة  ح التساؤل  حتى طر   الجة رقمية على شبكة األنترنتمحل مع 

؟ممكإليه من أجل املطالبة قضائيا به وجعله 
ً
 . نا

الفقه    أمام  يكن  في منازعات    لم  الفصل  منها  التي طلب  الرقمنة واملحاكم  في مجال  املتخّصص  القانوني 

سوى البحث في القوانين ذات الصلة عن    س الحق في النسيان الرقميتهدف إلى تكري   باتخاذ تدابير   اإللزاممحلها  

ي ممتد نسبيا في الزمان  أي نص يسعفها في هذا املجال، لذلك عّد الحق في النسيان الرقمي وبحق ثمرة بناء قانون

السبعينات   سنوات  منبدأ  املاض ي   والثمانينات  القو   القرن  أولى  صدور  مع  خاصة  ذلك  املؤطرة  وكان  انين 

 1في هذا املجال. واألملانية سباقة وكانت التشريعات الفرنسية  أوروبا للبيانات الشخصية في

يعد    الذي  األملاني  القانون  لها قصب  من  فعن  كان  التي  القوانين  البيانات    أولى  حماية  مجال  في  السبق 

القانون   صدر بعد والذي 1977انفي ج 27ة، صدر القانون الفيدرالي لحماية البيانات الشخصية في الشخصي

شخص بموجب القانون الحق في   وقد جاء في أحد مواده بأن ألي  "Land de Hesseالذي أصدره املستشار "

محو البيانات التي تعنيه إذا أصبح تخزينها غير مقبول بالنسبة إليه، باإلضافة إلى الحق في تخزينها عندما تصبح  

  2.  صالحةظروف التخزين غير 

هو      البيانات    ظاهر   كما  بناء صرح حماية  في  الذي وضع  األول  الحجر  يعد  الذي  النص  هذا  من خالل 

شر إليه بصريح العبارة كما حدث تقريبا مع جل القوانين التي جاءت من بعده، ية بأن حق النسيان لم يُ الشخص

 من الحقوق على غرار الحق في املحو 
ً
في    وتجسيد الحقم في تكريس  التي تساهالتأمين    والحق فيوإنما أورد عددا

 النسيان.  

ولى نحو املعلوماتية حتى أت فرنسا تخط خطوتها األ نفس األمر بالنسبة للقانون الفرنس ي الذي ما إن بد   

  1978جانفي    6الصادر في    17-78حتمية التأقلم عن طريق سن تشريعات مواكبة، فكان القانون    على  وقفت

 
1- Maxime Beséme ;op ;cit, p.13. 
2  - Il s’agit également de la première loi au monde en matière de protection des données personnelles. Voy. G. Gonzalez Fuster, 

The Emergence of Personal Data Protection as a Fundamental Right of the EU, Voir: Maxime Beséme; op; cit, p.14. 
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بمثابة الحجر األساس للحق في النسيان    ُعدت  الذي عرف فيما بعد عدة تعديالت  الحرياتاملتعلق باملعلوماتية و 

بتاريخ   CE/  46/ 95التوجيه األوربي الصادر عن البرملان األوربي رقم  اره الحق في محو البيانات ليليه  الرقمي بإقر 

في مواجهة املعطيات ذات    1995أكتوبر    24 الطبيعيين  الشخص ي وحرية  املتعلق بحماية األشخاص  الطابع 

من املسؤول عن معالجة البيانات محو البيانات    كرستا الحق لكل شخص في الحصول   انتقال البيانات اللتان

 1الخاصة به عندما تكون غير مكتملة ومغلوطة. 

ستشف من مواده وما جاءت  على الحق في النسيان الرقمي، بل يُ   سالف الذكرلم ينص صراحة القانون    

إلى حمايته هذا النص وخير دليل على ذلك ما جاء في   ن ما يهدفبير وأحكام بأن هذا الحق هو من بيبه من تدا

نص املادة األولي منه حينما قررت بأن اإلعالم اآللي ال بد أن يكون في خدمة املواطن وأن تطوره ال بد أن يتم في  

الخاصة وال بالحريات    وال بالحياة  من حقوقهوال بحق  أن يمس بهوية اإلنسان    وال ينبغيإطار التعاون الدولي،  

 2. والجماعيةالفردية  

 عن جملة     
ً
ال ريب إذن في أن اإلحالة املبكرة ومن نص املادة األول على ضرورة حماية الحياة الخاصة، فضال

ة  ّد املفظ  حمدة ال  وعدم تجاوز رأسها الحق في محو البيانات    والتي علىالتدابير التي وضعها القانون املتقدم  

الحق    والحريات لهذاباإلقرار الغير املباشر لقانون املعلوماتية    توحيوتخزينها  ي من أجلها ثم جمعها  الضرورية الت

 3.أحكامه من أي إشارة صريحة له وإن خلتحتى 

عليه      كان  الشخصية  بالبيانات  املهتمة  التشريعات  بركب  اللحاق  في  املتأخر  الجزائري  للمشرع  بالنسبة 

سنة  االنت حتى  الدستوري    2018ظار  للمبدأ   
ً
تكريسا ذلك  جاء  وقد  املوضوع،  بهذا   

ً
خاصا  

ً
تشريعا ليسن 

  2016مارس    06صادر في  ل ا  01-16بموجب القانون    1996التعديل الذي أدخل على دستور    املستحدث بموجب

وسرية   الحياة الخاصةعلى ضرورة حماية    46الفقرة األولى من املادة   تعديل الدستور، فبعد أن أكدتاملتضمن  

على إيالء البيانات الشخصية أهمية خاصة من    ذات ت املراسالت بموجب الفقرتين الثانية و الثالثة، حرص

هذه املعطيات هو حق من الحقوق األساسية  مجال معالجة    حماية األشخاص الطبيعيين  فيخالل اعتبار أن  

 . اك يؤدي إلى انتهاكهيحرص القانون على التأكيد عليه و على معاقبة أي سلو 

القانون   الجزائري  املشرع  أصدر  املبدأ  لهذا   
ً
في    07-18تكريسا بحماية    2018يونيو    10الصادر  املتعلق 

املعطيات معالجة  مجال  في  الطبيعيين  القانون    األشخاص  هذا  نصوص  وبمراجعة  الشخص ي،  الطابع  ذات 

 
1-  Agathe Leseur، Camille Mandon، Droit à l'oubli numérique: droit virtuel ou bien réel ?. disponible sur le 

site :https://www.affiches-parisiennes.com/droit-a-l-oubli-numerique-droit-virtuel-ou-bien-reel-8740.html.Visité 

le:02-06-2020 à 09:20h. 
2 Art- 1de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés " L'informatique doit être au 

service de chaque citoyen. Son développement doit s'opérer dans le cadre de la coopération internationale. Elle ne doit porter 

atteinte ni à l'identité humaine, ni aux droits de l'homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques » 
3-Charlotte Heylliard، op ;cit، P.17. 

https://www.affiches-parisiennes.com/droit-a-l-oubli-numerique-droit-virtuel-ou-bien-reel-8740.html
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كما  تضمن على غرار باقي التشريعات وإن لرقمي، يشير صراحة إلى الحق في النسيان ايالحظ أنه لم يتضمن ما 

 بعض الحقوق التي تساهم في تكريس هذا الحق.على   سيأتي معنا

 الرقمي: ـ التكريس القانوني الصريح للحق في النسيان 2

 كان الحق في النسيان ومنذ مدة طويلة محل عّد 
ً
، وليس  ة مطالبات من أجل تجسيده والنص عليه قانونا

فيها    تم ح الرقمنة لكل املجاالت، بل تعود هذه املطالبات للفترة التي  قد ألول وهلة مع اجتياذلك كما قد يعت

سنة   والحريات  املعلوماتية  لقانون  الن 1978اإلعداد  هو  فها  الفرنس ي،  أحد   Jacques Thyraud  ائب  وهو 

املعلوماتية كان من  "بأن    1977نوفمبر    10الصادر بتاريخ    في تقريرهيرى  القانون    وتحرير هذااملشاركين في إعداد  

على نحو أصبح يخش ى فيه على حق يعد من بين أهم الحقوق األساسية    نتائجها القدرة الهائلة على التخزين

 1وهو الحق في النسيان". 

  توفير   وخدمات تفاعلية أدرك القائمون عليها ضرورة وما صاحبه من ظهور تطبيقات    2.0بعد ظهور الويب     

عبر االلتزام بامليثاق الخاص بالحق في النسيان في املواقع التشاركية ومحركات    ي النسيان الرقمياالحترام للحق ف

في   املوقعة  رعاية  2010أكتوبر    31البحث  تحت  املكلفة  tMorize-Nathalie Kosciusko  بباريس  الوزيرة 

ية إلى تكريس مختلف  راموال   2009نذ خريف  باالقتصاد الرقمي ويعد التوقيع عليها تتويجا ملشاورات بدأت م 

التي ورد ذكرها في قانون املعلوماتية والحريات، و الغريب في األمر أن فيسبوك وقوقل لم تكن من بين    و  الحقوق 

 2املوقعين على هذا امليثاق.  

 إلى حماية البيانات الشخصية   
ً
إلى تعزيز وتكريس الشفافية في استغالل    يهدف هذا النص الرامي أساسا

   البيانات
ً
كما يهدف  ممارسة دور الرقابة عليها،  من  عن تمكين هؤالء    الشخصية الخاصة باملستخدمين فضال

حماية البيانات الشخصية ضد    على غرار  والحقوق للمستخدمينمجموعة من الضمانات    إلى توفيرهذا امليثاق  

محركات األلية من طرف  وسهلة  الفهرسة  واضحة  معلومات  نحو  تحيل  روابط  إليها    البحث، وضع  الوصول 

التقنية  متعلقة باالستراتيجية املنتهجة لح البيانات الشخصية، وضع تحت تصرف املستخدم الوسائل  ماية 

 3.التي تسمح له بتسيير ومراقبة بياناته التي قام باإلفصاح عنها

في    2014  ماي   13أدركت الدول األوربية بعد صدور قرار محكمة العدل لالتحاد األوربي الصادر بتاريخ       

التشريعي الصادر في هذا الخصوص    اإلطارس صراحة للحق في النسيان قصور  " املكرّ Google Spainقضية " 

 
1- «L'informatique a introduit une capacité de mémorisation considérable au point que certains peuvent craindre qu'elle ne porte 

atteinte à l'un des droits les plus fondamentaux de l'être humain: le droit à l’oubli» Rapport n° 72 (1977-1978) de M. Jacques 

Thyraud، fait au nom de la commission des lois، déposé le 10 novembre 1977, Etienne Quillet,op ;cit,p.5. 
2-Christiane Féral-Schuhl، op، cit: p.40 
3- «Le «droit à l’oubli numérique» n’est cependant pas visé dans le corps de la Charte. Sa mention expresse est à rechercher dans 

le Préambule. Selon ce dernier, la Charte a vocation à mettre en œuvre les « droits constituant le "droit à l’oubli" ».  Etienne Quillet, 

op ; cit, P.22. 
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 بالنسبة
ً
تعيد النظر فيه بما يوفر   حتىإليها  ال سيما أحكام التوجيه األوربي املشار إليه أعاله، فكان ذلك دافعا

 1انات الشخصية.أحسن حماية للبي 

 "   ذلكد  بع  جاءبالفعل       
ً
" املعدل    RGPDالنظام العام املتعلق بحماية البيانات الشخصية املسمى اختصارا

الذكر   السالفة  علىلالتفاقية   
ً
بناءا جاء  منذ    والذي  األوربية  اللجنة  من  على  بغية  2012سنة  اقتراح  العمل 

وني موحد ومنظم يؤطر  مواكبة أحكام االتفاقية مع التطورات التكنولوجية املتسارعة السيما وضع إطار قان

 لكل املقيمين في دول االتحاد 
ً
 2.األوروبيالبيانات الشخصية املتحصل رقميا

 إلى الحق في املحو  "  في النسيان الرقمي  حق" تحت عنوان "ال RGPD" من    17نص املادة  جاء             
ً
مضافا

Droit à l’effacement «droit à l’oubli»  ، ألي شخص    ها تمنح أننص هذه املادة  طالع على فحوى  اال   ويتجلى من

جال، وعلى هذا  ول عن املعالجة محوها في أقرب اآل تكون بياناته الشخصية محل معالجة أن يطلب من املسؤ 

يستجيب األخير   "  أن  األتية  الشروط  من  يتوافر شرط  أن  الطلب شريطة  لهذا  البيانات    : بدوره  تعد  لم  إذا  ـ 

 ها. تم تجميع البيانات ألجل الشخصية ضرورية لتحقيق األغراض التي

ـ إذا قام الفرد موضوع البيانات بسحب رضاه على عملية املعالجة والتي تم تأسيسها عليه وفقا للمادتين  

  من الالئحة، إال إذا كان هناك أساس قانوني أخر للمعالجة.  2/ 9و  6/ 1

للمادة   املعالجة وفقا  البيانات على عملية  الفرد موضوع  اعترض  إذا  تكن    21ـ  الالئحة ولم  هناك  من 

 مصلحة راجحة تبرر استمرارها. 

إذا كانت عملية معالجة البيانات غير مشروعة وفقا لألسس التي بينتها الالئحة بشأن مشروعية املعالجة   -

 التي سبق توضيحها.

أو  - االتحادي  للقانون  الشخصية وفقا  البيانات  إزالة  املراقب  يفرض على  قانوني  التزام  كان هناك    إذا 

 اء التي يخضع لها املراقب.قوانين الدول األعض 

الفقرة   - أساس  على  املعالجة  كانت  املادة    1إذا  في   8من  البيانات  بمعالجة  تتعلق  والتي  الالئحة  من 

 باألطفال. الخالصة 

 
 C'est pour prendre en compte cette évolution que la Commission européenne a présenté deux textes le 25 janvier 2012 : une»ـ1

proposition de règlement général sur la protection des données91 et une proposition de directive spécifique aux données 

policières et judiciaires. Le texte proposé par la Commission européenne est ambitieux. Il l'est dans sa forme, puisque qu’il  s’agit 

d’un règlement et non plus d’une directive, qui sera donc d’application directe et ne nécessitera pas de transposition, permettant 

ainsi une réelle harmonisation des droits nationaux. Les divergences de point de vue entre les États et la complexité de certaines 

questions techniques ont cependant considérablement retardé son adoption », Lamia El Badawi, Le droit à l'oubli à l’ère du 

numérique, La revue « droit à l’oubli », n°6, Septembre 2016, p.12. 
2- Tout sur le RGPD ، origine، objectifs، sanctions، article disponible sur le site:https://admaker.fr/blog/tout-sur-rgpd-origine-

objectifs-sanctions/. Visité le 07-06-2020 à 10 :45h. 

https://admaker.fr/blog/tout-sur-rgpd-origine-objectifs-sanctions/
https://admaker.fr/blog/tout-sur-rgpd-origine-objectifs-sanctions/
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 . وتجسيده الحق في النسيان الرقمياألليات القانونية التي تسمح بضمان املطالبة بملطلب الثاني: ا

أن       املستمر  أصبح االعتر بعد  التزايد  في ظل  منها خاصة  الرقمي ضرورة ال مناص  النسيان  في  بالحق  اف 

وقفنا على أن هذا الحق اكتس ى بالفعل املكانة التي يستحقها كونه    والخدمات الرقمية، وبعد أن  للتطبيقات 

  ن نتساءل لنا أ  دتها، حقغب في استعا املالذ الذي يلجأ إليه كل راغب في نسيان جانب من جوانب حياته ال ير 

االعتراف    معلوم مجردعن األليات القانونية التي تسمح بوضع هذا الحق موضع التطبيق، فال يكفي كما هو  

 بالحق مالم يقترن بما يكفل احترامه.

على    االطالع  القوانين    يعطي  الخصوص  مجمل  هذا  في  والقوانين  الصادرة  األوربية  التوجيهات  السيما 

بشكل    سهمي ما  تسمح بوضع هذا الحق موضع التطبيق منها    والتدابير التيفكرة عن مختلف األليات    املطبقة لها

ومنها ما يسهم بشكل غير مباشر    ،مباشر في ذلك عن طريق مجموعة من الحقوق املخولة لصاحب املصلحة

 صوص السالفة الذكر. عن طريق املبادئ التي كرستها الن

الرقمي من خالل املبادئ العامة التي يخضع لها حفظ البيانات  النسيان  الحق في  : ضمان  الفرع األول ـ  

 الشخصية. 

    
ّ
لع على مختلف القوانين املوجهة لحماية البيانات الشخصية يقف على أن هناك العديد الريب في أن من يط

لالزمة للحق في  هذه النصوص وتسهم بشكل غير مباشر في توفير الحماية امن املبادئ التي ثم إرساؤها في صلب  

"، وقد جاءت هذه  un droit à l’oubli passifه بالحق في النسيان السلبي "النسيان الرقمي، وقد أطلق عليها الفق

املباشر لهذا  غير  سؤول عن املعالجة إلى االحترام  يؤدى احترامها من طرف املاملبادئ    التسمية بسبب أن هذه

يستطيع من خاللها مواجهة ما قد يعترض رغبته    أو أليات معينةاملعني قدرات    منحوق و ليس من شأنها  الحق

 1في النسيان. 

التعرف      املبادئ  لهذه  الجيدة  املعرفة   على مدلول تقتض ي منا 
ً
ليسهل علينا فيما    املسؤول  أوال بعد  عنها 

معالجة  إلى  دفة  ات الهاعملياحترامها في إطار مختلف ال  والعمل على د بها  ي التقيالتعرف على املبادئ التي ينبغ

 .البيانات

 ـ املسؤول عن معالجة البيانات
ً
 .أوال

من     املعالج  غرار  على  أفكار مشابهة  من  بها  يرتبط  وما  البيانات  معالجة  املسؤول عن  معني  تحديد  يعد 

حماية    sous-traitant الباطن  إلى  الهادفة  القوانين  حوله  تدور  الذي  املحور  لكونه  بالغة  بالنظر  أهمية  ذو 

 عن كونه هو من  ، فهو الشخص املخول بتطبيقها و وضع أحكامها موضع  بيانات الشخصيةال
ً
التطبيق فضال

ضمان احترام مختلف الحقوق املكرسة    معالجة البيانات و  يتولى تحديد الطريقة أو الكيفية التي يتم من خاللها

يكتس ي أهمية بالغة  تحديد مدلوله  ن سيان الرقمي محل الدراسة، كما أألصحاب البيانات بما فبها الحق في الن

 
1 - Maxime Beséme, op, cit, p.30. 
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لقانون الواجب التطبيق  ويؤدي إلى ضمان التنفيذ األمثل للمهام امللقاة على  يساهم في تحديد ا همن حيت كون

 1عاتق الهيئات التي أشركها القانون في حماية البيانات. 

  من األهمية بمكان بحيث   انات الذي أصبح االعتراف بالدور الذي يلعبه املسؤول عن معالجة البيفي الوقت    

د للبيئة الرقمية  بالنظر للطابع التقني املعّق   ذاتهامن الصعوبة    مفهومه الدقيق ح تحديد  أصب ال يمكن إنكاره،

  عقد من الوضع أكثر فأكثر، ونتجت عنه  2.0يب  داخله حماية البيانات، فظهور الو اإلطار الذي يتم في    تعد   التي

فيما إن كان  التساؤل حول    ت املناقشة ومحركات البحث ما جعلرار منتديا خدمات وتطبيقات حديثة على غ

 ال.وصف املسؤول عن معالجة البيانات ينطبق عليها أم  

بالنظر لدوره املحوري في  عالجة  إلى فكرة املسؤول عن امل  RGPDأحالت العديد من األحكام التي تضمنها      

   7فقرة   4  ادةت املعملية حماية البيانات الشخصية، وقد تضمن 
ً
 بأنه " كل شخص طبي  منه تعريفا

ً
عي  له معتبرة

أ  بمفردها  أو خدمة سواء  أو سلطة عمومية، هيئة  تحديد طرق    وأو معنوي  تعمل على  الغير  مع  باالشتراك 

دة طبقا لقانون االتحاد أو قانون  وأهداف املعالجة، خاصة عندما تكون هذه طرق وأهداف هذه املعالجة محّد 

 رى عضو أي دولة أخ

م تحديد املعايير التي يتم من خاللها تعيينه سواء بمقتض ى املسؤول عن املعالجة إما أن يتم تعيينه أو أن يت 

 2قانون االتحاد أو قانون أي دولة عضو." 

التعريف         نفس 
ً
املادة  تقريبا به  االتفاقية رقم    2جاءت  املعدلة    1995الصادرة    CE/ 46/ 95فقرة د من 

إلى أن التسمية والتعريفات التي أوردتها االتفاقية األولي   األوربي السالف الذكر، وتجدر اإلشارةبموجب النظام 

والتي   1981لسنة    181والتي ثم استلهام تعريفها من االتفاقية رقم  1991ت منذ سنة  أجاءت ثمرة مفاوضات بد

   «maître du fichier»كانت تستخدم عبارة "
ً
هين األول  املستعملة بموجب التوجي  من املسؤول عن املعالجة  بدال

 3والثاني. 

بدوره لم يكن املشرع الجزائري في منأى عن التطورات التي شهدتها مختلف التشريعات، لذلك لم يفته أن    

لتعريف امل   كل  يتصدى  البيانات  من  معالجة  عن  األول سؤول  فعرف  الباطن  من  من    3املادة  نص    واملعالج 

 
1  -Groupe de travail «article 29» sur la protection des données Avis 1/2010 sur les notions de «responsable du traitement» et de 

«sous-traitant» ; Adopté le 16 février 2010، p.2. 
2- Art 4,al7 du RGPD "responsable du traitement», la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou un autre 

organisme qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement; lorsque les finalités et les 

moyens de ce traitement sont déterminés par le droit de l'Union ou le droit d'un État membre, le responsable du traitement peut 

être désigné ou les critères spécifiques applicables à sa désignation peuvent être prévus par le droit de l'Union ou par le droit d'un 

État membre " 
3- Groupe de travail «article 29» sur la protection des données، op، cit، p.3. 
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خر يقوم بمفرده أو باالشتراك  عنوي، عمومي أو خاص أو أي كيان أص طبيعي أو مبأنه " كل شخ   07ـ18القانون  

 ووسائلها"  املعالجةبتحديد الغايات من  مع الغير

بشأن تعريف املسؤول عن معالجة البيانات هو تشابه  املشرع الجزائري    ما يالحظ على النص الذي أورده    

 إليه أعاله. أحكام هذا القانون من النظام األوربي املشار النصين إلى الحد الذي يوحي بأن املشرع استلهم 

يخص      فيما  بيانها السيما  السالف  لألسباب  بالنظر  للغاية  مهمة  املعالجة  عن  املسؤول  فكرة  كانت  وملا 

موضع   ووضعه  الشخصية  البيانات  ألصحاب  الرقمي  النسيان  في  الحق  بضمان  امللتزم  الشخص  تحديد 

من السهولة بمكان بالنظر  مكن وصفه باملسؤول عن املعالجة ليست  د الشخص الذي يوملا كان تحدي  ،التطبيق

يُ تعّد ل الذين  الرقمية  البيئة  في  املتعاملين  البيانات ومعالجتها، فإعنى كل واحد  د  معايير  ن تحديد  منهم بجمع 

ن ذهن من حرروا  ب عيغ  لم  مر الذي هذه الفكرة تبدو من األهمية بمكان، وهو األ   قانونية يلجأ إليها لتحديد

 هذه التشريعات. 

للقول    وضعت شرطيننها  م بيانها الجزائرية منها واألوربية يالحظ بألذلك ورجوعا ملختلف النصوص املتقد   

ـ ان يكون شخص طبيعي أو معنوي أو أي كيان    1بأن شخص ما ينطبق عليه وصف املسؤول عن املعالجة وهي:

 أخر.

 ر بتحديد الغايات.  االشتراك مع غيمل بمفرده أو بـ يع2          

     
ً
 وثيقا

ً
 وهو األهم    عتبر األول ذو طابع عضوي فبينما يُ يرتبط املعايرين مع بعضهما ارتباطا

ً
يعد الثاني وظيفيا

 بالنسبة لكل عملية تستهدف تحديد املسؤول عن املعالجة.

 بمن ينطبق عليهم وصف اخص املعيار األول  ي  
ً
البيانات    ةملسؤول عن معالجالجانب الشخص ي وتحديدا

ان احترامها وقيام  بالنظر لقيامهم بمعالجة البيانات و بالتالي التزامهم بما هو منصوص عليه في القوانين لضم

أو هيئة  همسؤوليت البلدية  و  الوالية  و  كالدولة  إما شخص معنوي عام  يكون  بها، وهو قد  في حالة اإلخالل  م 

وسواء تمت    أو أي متعامل خاص،)فندق، وكالة سياحية،....إلخ (عمومية، أو شخص معنوي خاص كشركة  

أو   بمعية  أو  بمفرده  املعنوي  الشخص  هذا  طرف  من  يتطلب  املعالجة  فقد  أخر،  أي شخص  مع  باالشتراك 

عالجة األمثل للبيانات، وحتي ال يتهرب  املالتعاون مع شخص من الغير ألي سبب من األسباب في سبيل ضمان  

لغير ال يعفيهم من املسؤولية التي قد  لية بحجة تعاونهم مع الغير اعتبر القانون أن مشاركتهم لهؤالء من املسؤو 

 أن وكالة سفر سياحية تقوم باستغالل البيانات الشخصية لزبائنها عن  لجةتنتج في حال سوء املعا
ً
، فلو مثال

 طريق إرسالها لشركات الطيران لحجز التذاكر و الفنادق من أجل تأكيد اإلق
ً
من الثالثة ) الوكالة    امة فإن كال

 1. أثارو شركة الطيران، الفندق( يعدون بمثابة املسؤول عن املعالجة مع يترتب عن ذلك من 

 
1 -Dans son avis sur cet amendement du Parlement européen, la Commission prévoit la possibilité que   « pour un même 

traitement, il peut y avoir plusieurs corresponsables décidant conjointement de la finalité du traitement et des moyens à mettre 

en œuvre pour l’effectuer» et que «dans un tel cas, chacun des coresponsables doit être considéré comme tenu au respect des 
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أما املعيار الثاني وهو األهم، فيستوجب أن يكون لدى املسؤول على املعالجة القدرة على معالجة البيانات      

باالشتراك مع الغير كما أسلفنا، وال يخفي بأن هذا املعيار هو معيار    أو سلطة معالجة البيانات إما بمفرده او 

التي يملكها املسؤول عن املعالجة من أجل تحديد األهداف،    وظيفي يرتبط أساسا ًبواقع الوظائف والصالحيات 

 طبقا للقانو   كتسبأو املعنوي القدرة على ذلك االطبيعي  فكلما كانت للشخص  
ً
 1ن. هذا الوصف وأصبح مسؤوال

بم    إلى واقع  فال يكفي أن يتم تحديد املسؤول عن املعالجة  النظر  يتم  قتض ى نص قانوني أو عقد ما لم 

هذا التعيين دون ان   وأن يتمتحديد الغاية من املعالجة، فقد يحدث    في سبيل  السلطات التي يملكها الشخص

  اره م اعتب   ويتعذر بالتاليتكون للشخص أي سلطة تذكر في مواجهة البيانات  
ً
املترتبة عن    وتحميله النتائجسؤوال

 ذلك.

يتم تحديد املسؤول عن معالجة البيانات إما    سالفي الذكر، قدلغالب وبغض النظر عن املعيارين  في ا    

القانون  في  صريح  البيانات    بنص  بجمع  القانون  في  صريح  بنص  الدولة  في  األمنية  األجهزة  تكليف  يتم  كأن 

ديد املسؤول  ،كما قد يكون تح2حكم املسؤول عن املعالجة من كلفه القانون في  حالة  عد في هذه الفي  الشخصية

م بطريق غير مباشر ال يتم استخالصه مباشرة من النصوص القانونية ذات الصلة وإنما  البيانات تعن معالجة  

ي أو التجاري كما هو  عن طريق املبادئ العامة في القوانين املتفرقة كالتشريع املتعلق بالعمل أو القانون املدن

 3رب العمل.من قبل  التي يتم معالجتهااألمر بالنسبة للبيانات الخاصة بالعمال و 

      
ً
القانونية    أحيانا النصوص  تخلو  العقد  وأقد  عن    بنود  املسؤول  بخصوص  صريحة  إشارة  أي  من 

الواقعية في معالجة البيانات  عمن له التأثير الفعلي والسلطة    املعالجة، واألمر في هذ الحالة يستدعي البحث 

 وتح
ً
انونية املتقدمة الذكر لم تشترط أن يتم التعيين  ، خاصة وأن النصوص القديد الغاية منها واعتباره مسؤوال

 
obligations posées par la directive en vue de protéger les personnes physiques dont les données sont traitées». Groupe de travail 

«article 29» sur la protection des données, op, cit, p.19. 
1-« Comme il a déjà été mentionné précédemment, la notion de responsable du traitement jouait un rôle mineur dans la 

convention 108. Son article 2 définissait le «maître du fichier» comme l’organisme «qui est compétent ... pour décider». La 

convention soulignait la nécessité d’une compétence, déterminée «selon la loi nationale». Elle renvoyait donc aux législations 

nationales sur la protection des données Groupe de travail «article 29» sur la protection des données, op, cit, p.8. 
املتضمن القواعد    04ـ 09قانون رقم  ضمن أحكام الـ وكمثال على التعيين املباشر من طرف القانون للمسؤول عن املعالجة ما هو منصوص عليه  2

 في نص املادة 2009غشت  5الخاصة للوقاية من الجرائم املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومكافحتها الصادر في 
ً
فقرة د عندما    1، وتحديدا

 لسير. نصت على مقدمي الخدمات وأوقعت عليهم التزاما يلزمهم بحفظ املعطيات املتعلقة بحركة ا
االلكتروني الذي يقوم بجمع املعطيات ذات    على عاتق املورد  2018ماي    10الصادر في    05-18وره ألقي القانون املتعلق بالتجارة اإللكترونية  بد   -3

ي  كما  التجارية  املعامالت  إلبرام  الضرورية  البيانات  إال  يجمع  أال  املحتملين  والزبائن  الزبائن  ملفات  ويشكل  الشخص ي  عليه  الطابع  جب 

 . 26اة االلتزامات املنصوص عليها بمقتض ى املادة  مراع 
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بمن له القدرة على تحديد البيانات، وال شك في أن    وإنما العبرةصوص أو العقود  صراحة للمسؤول في صلب الن

 1الوقائع والظروف املحيطة بعمل املسؤول.  والبحث فيالتمعن البحث في هذه املسألة يستدعي 

 
ً
 ات ذات الطابع الشخص ي: البيان تخزين مدة  تقييدـ مبدأ ثانيا

ة حفظ  أو تحديد مّد   ة معقولة بالبيانات ملّد   االحتفاظ أو شرط    ص بأن هذا املبدأ يجمع الفقه املتخصّ        

تسخيرها    تممن بين أهم املبادئ التي  le  principe de la limitation de la durée de la conservationاملعلومات

، وال أدل  وجه خاصالرقمي بالنسيان    وللحق فيمن أجل ضمان حماية أمثل للبيانات الشخصية بوجه عام  

تحت   2005أكتوبر  11لها بتاريخ  مداولة اعتبرت في   CNILوطنية للمعلوماتية و الحريات ن اللجنة العلى ذلك أ

أن ال يتم    ضمانبإمكانه    من وماتية وحده الحق في النسيان الرقمي  أنه في مواجهة الذاكرة املعل  213ــ ـ2005رقم  

 . زمنية مبالغ فيها دةاملؤسسة مل داخلجمع البيانات 

ة  ول عن املعالجة ملّد املبدأ أن البيانات الشخصية ال ينبغي أن يتم االحتفاظ بها من طرف املسؤ ومعنى هذا    

تتجاوز املدة الالزمة لتحقيق    وأالومعقولة  أن تكون هذه املدة مبررة  بل يتحتم    ،و مدة طويلة دة أغير محدو 

محوها ماعدا  أو تشفيرها أو    تالفهااألغراض املرجوة من املعالجة، بعد ذلك يتعين على املسؤول عن املعالجة إ

 
ً
 2أطول من الالزم.  طبيعتها االحتفاظ بها مدة والتي تستدعيالحاالت املرخص بها قانونا

، تبدأ بفترة تكون فيها هذه البيانات ذات استعمال  عبير لدورة حياة إن صح الت  تخضع  فالبيانات الشخصية   

، ثم بعد ذلك تقل الحاجة  une base activeدائم وفعال من أجل تحقيق الغاية من جمعها فتوضع فيما يسمى  

في حالة نشوب نزاع    ورية يلجأ إليها عند الضرورة في املستقبل كمااللجوء إليها حتى تنعدم لكنها في املقابل ضر   في

 كبيانا 
ً
فيتم االحتفاظ بها مدة معينة يتم تقديرها بالنظر لخصوصية و طبيعة كل بيان على    ،ت الفوترة مثال

 على املسؤول عن املعالجة تحت طائلة تحمله املسؤولية محوها ، وما حدة
ً
أو  إن تنقض ي هذه املدة يصبح لزاما

 لطبيعتها تخضع ملا يسمى  إن  ، ثم  اتالفها
ً
بالتخزين املؤبد أو األرشفة الدائمة و هي  هناك نوع من البيانات نظرا

 
1-« Il y a lieu d'instaurer la responsabilité du responsable du traitement pour tout traitement de données à caractère personnel 

qu'il effectue lui-même ou qui est réalisé pour son compte. Il importe, en particulier, que le responsable du traitement soit tenu 

de mettre en œuvre des mesures appropriées et effectives et soit à même de démontrer la conformité des activités de traitement 

avec le présent règlement, y compris l'efficacité des mesures. Ces mesures= =devraient tenir compte de la nature, de la portée, du 

contexte et des finalités du traitement ainsi que du risque que celui-ci présente pour les droits et libertés des personnes 

physiques. » 
1-Aurélien Bamdé, RGPD: L’exigence de conservation des données pendant une durée pertinente, disponible sur le 

site:https://aurelienbamde.com/2018/12/14/rgpd-lexigence-de-conservation-des-donnees-pendant-une-duree-

pertinente/. visité le 14-06-2020 à11 :50h.  
البيانات عبر تقنيات الذكاء االصطناعي وفقا لالئحة األوربية هيثم السيد أحمد عيس ى، التشخيص الرقمي لحالة اإلنسان في عصر التنقيب في    -2

. في نفس املعني: مني األشقر جبور، محمود جبور، البيانات 64، ص2019، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،2016العامة لحماية البيانات لعام 

العربي املركز  األفراد،  وحقوق  األمني  الهم  العربية،  والقوانين  العربية    الشخصية  الدول  جامعة  والقضائية،  القانونية  بيروت، 1للبحوث   ، 

 . 119 .، ص2018لبنان،

https://aurelienbamde.com/2018/12/14/rgpd-lexigence-de-conservation-des-donnees-pendant-une-duree-pertinente/
https://aurelienbamde.com/2018/12/14/rgpd-lexigence-de-conservation-des-donnees-pendant-une-duree-pertinente/
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دة في القانون على سبيل الحصر كالبيانات التي يتم جمعها في سبيل املصلحة العامة  ال تخص إال بيانات محّد 

 1. وأغراض البحث العلمي أو التاريخي أو ألغراض إحصائية

"البيانات الشخصية ينبغي    بأن   جاء فيها   حيث   RGPDمن    Eفقرة    5ورد النص على هذا املبدأ في نص املادة       

فيأن   بتحديد    تحفظ  يسمح  املعنيين  شكل  األشخاص  لتحقيق    وأالهوية  الالزمة  املدة  حفظها  مدة  تتجاوز 

 . دة من املعالجة"األغراض املحّد 

املتعلق باملعلوماتية والحريات وهو    1978انفي  ج  6الصادر في    18-78انون  الحكم تقريبا جاء به الق  نفس    

  5فقرة    4حيث جاء نص املادة    RGPDالنص الذي طرأت عليه تعديالت بما يتالءم مع أحكام النظام املسمى  

 
ً
ا إلى توحيد  لدول األوربية ومنها فرنس املنوه عنها أعاله، وذلك في سعي من ا  5ما جاء في نص املادة    لينقل حرفيا

 داخلية في مجال حماية بيانات األشخاص.تشريعاتها ال

   2020لسنة    151بالنسبة للقانون املصري أورد القانون رقم     
ً
  املتعلق بحماية البيانات الشخصية حكما

 
ً
تفاظ  يتم االح  بها أال الحتفاظ  ومعالجتها واأنه يجب لجمع البيانات  بحيت اعتبرت    4  فقرة   3في نص املادة    مشابها

 لها. د ملدة أطول من املدة الالزمة للوفاء بالغرض املحّد بها 

القانون      أصدر  الفرنس ي  بالتشريع  كعادته  املتأثر  الجزائري  املشرع  في    07-18أما عن  يونيو   10الصادر 

سالف اإلشارة  ذات الطابع الشخص ي الاملتعلق بحماية األشخاص الطبيعيين في مجال معالجة املعطيات    2018

بشكل يسمح بالتعرف على    ةظ يجب أن تكون املعطيات الشخصية محفو "فقرة ه    9نص املادة    وجاء فييه  إل

 .  "م جمعها ومعالجتها تة الالزمة إلنجاز األغراض التي من أجلها  ة ال تتجاوز املّد األشخاص املعنيين خالل مّد 

ة حفظ البيانات واعتباره أحد أهم  مّد   يتبين من النصوص القانونية املشار إليها أعاله أهمية مبدأ تقييد   

البي  في    وال يخفي أيضا ما له انات الشخصية بوجه عام،  األليات الكفيلة باحترام  في تدعيم الحق  من أهمية 

  النسيان الرقمي وحمايته، إذ أن حفظ البيانات الشخصية السيما تلك التي تندرج في صميم الحياة الخاصة

ا كانت  اليها مهم  فيما بعد، ويمنع الرجوعالفها أو محوها  ير دائمة يترتب عنه اتملدة زمنية محدودة وغ  نسانلل

 في تدعيم النسيان الرقمي.  بشكل كبيراألسباب مما يساهم 

املرسوم    ، فها هو على سبيل املثاللهذا املبدأتبنيهما    الفرنس ي عديدة على  و واألمثلة في القانونين الجزائري     

في  219-2011قم  ر  أي  واملتع  2011فيفري    25  الصادر  هوية  بتحديد  تسمح  التي  البيانات  ونقل  بحفظ  لق 

ه األولي والثالثة البيانات الخاضعة للحفظ  يد في مادتشخص ساهم في إنشاء مضمون في شبكة األنترنت حّد 

 
1- Guide pratique des durées de conservation، Elaboré en partenariat avec le Service interministériel des archives de France (SIAF), 

Version juillet 2020 ,p.3. 

ا، أو ملن تولوا أعمال التصفية، إذ يمكن أن تكون هنالك حاجة ، أو إعالن إفالسها، ال يحتم إتالف البيانات الشخصية ملديريه"فانحالل الشركة  -

لكن ذلك، ال يمنع أصحاب البيانات،   .إليها، في قضايا تتعلق بحماية مصالح الشركاء، أو املساهمين، أو األشخاص الثالثين، أو أصحاب العقود معها

يعد يخدم تحقيق الهدف املرجو، أساسا. ويبقى للمحكمة اتخاذ القرار    رسة حقهم في االعتراض، عندما يرون أن االحتفاظ ببياناتهم، لممن مما

 . 126 .مني األشقر جبور، محمود جبور، املرجع السابق، ص املناسب، على ضوء كل حالة".
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-2004وجب أحكام القانون  دي خدمات النفاد واإليواء على شبكة األنترنت املحّددة مهامهم بممن طرف مورّ 

الرقمي575 االقتصاد  في  بالثقة  في    املتعلق  تساهم  التي  بالشبكة  االتصال  بيانات  من  بمجموعة  تتعلق  وهي 

 مهما كان نوعه على الشبكة، وقد  
ً
سنة  د املرسوم مدة الحفظ ب حّد تحديد هوية أي شخص يقدم محتوى رقميا

ت إما من  البيان،  طبيعة  إنشاءتختلف مدة حسابها بحسب  أو  اريخ  ف  املضمون  تاريخ  أ من  العقد  و غلق  سخ 

 1من تاريخ إصدار الفاتورة أو معاملة الدفع لكل فاتورة أو معاملة دفع. أو   الحساب،

ة حفظ البيانات الشخصية عديدة  تبني هذا األخير ملبدأ تقييد مّد   بالنسبة للقانون الجزائري األمثلة على   

املرتبطة بتكنولوجيات  انون املتعلق بالوقاية من الجرائم  من الق   04ـ09من القانون    11املادة  ما جاء في نص    منها

 على عاتق مقدمي خدمات األنترنت وعلى رأسهم بالطبع    والذى ألقى  اإلعالم و االتصال املشار إليه أعاله 
ً
التزما

السير، هي البيانات التي تسمح    موّرد خدمة الدخول واإليواء يقض ي بضرورة حفظ البيانات املتعلقة بحركة

 ال  تعرف على مستعملي الخدمة واملتعلقة بال
ً
خصائص التقنية  بالتجهيزات الطرفية املستعملة لالتصال، وأيضا

التي تسمح بالتعرف على املرسل واملرسل إليه والعناوين املطلع عليها،   كذلككل اتصال، و وتاريخ ووقت ومدة  

 تداء من تاريخ التسجيل.على ان تحدد مدة الحفظ بسنة اب

/ أخ/ر م/س ض ب    19قرار رقماإللكترونية ال  رت سلطة ضبط البريد واالتصاالتالسياق أصدفي نفس     

في    2017م/   مّد حّد   2017ماي  31املؤرخ  فيه  الشكل  دت  في  مباشرة  املبرمة  العقود  حفظ  العقود  حفظ  ة 

ي استخدمت  لتا وكذا الوثائق 2015ـ10ـ28في املؤرخ  2015/ أخ/ر م/س ض ب م/71على القرار  بناءً  نياإللكترو 

خمسة   فترة  خالل  الزبائن  هوية  لخدمات    ابتداءً   سنة  15عشر  لتحديد  االشتراك  عقود  فسخ  تاريخ  من 

 .املواصالت السلكية والالسلكية

من أن    2018ديسمبر  18الفرنس ي بتاريخ    ومن التطبيقات القضائية لهذا املبدأ ما أصدره مجلس الدولة  

يمكن اعتبارها ضرورية مقارنة بالهدف من وراء إنشاء  البصمات الوراثية ال   حدودة التي تحفظ فيهااملغير  ة  املّد 

  سنوات   10وسنة بالنسبة للبالغين    15  واملقدرة بامللف الخاص بها، خاصة في ضوء مدة الصالحية الخاصة بها  

وماتية  لب املجلس من الوزير األول إصدار مرسوم بعد استشارة اللجنة الوطنية للمعلبالنسبة للقصر، وطا

 2. والحرياتأجل أن إحداث التوافق مع أحكام القانون املتعلق باملعلوماتية  والحريات من

 
ً
 ـ مبدأ التقيد بالغرض: ثالثا

  يقتض ي هذا املبدأ أن يكون الغرض من معالجة البيانات من طرف    
ً
 ومحددا

ً
املسؤول عن املعالجة واضحا

، ويعمل على احترام هذه األهداف والتق
ً
ويتطلب ذلك من    يد بها طوال مدة االحتفاظ بهذه البيانات،ومشروعا

 
1confiance dans l'économie numérique, modifie575 du 21 juin 2004 pour la -Loi n° 2004 -  23  u898 d-par la loi n° 2018

219 du 25 février 2011 relatif à la conservation et à la -Décret no 2011 ; relative à la lutte contre la fraude octobre 2018

communication des données permettant d’identifier toute personne ayant contribué à la création d’un contenu mis en ligne. 
2-  Conseil d’État, 10ème / 9ème SSR, décision du 18 novembre 2015 ; Mme B. D. et Mme A. C.disponible sur : 

www.Légali.net. 
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  املسؤول عن املعالجة أن يمد صاحب البيانات في البداية بكل ما هو ضروري حول عملية االحتفاظ، السيما

ن يقوم بتحريفها نحو هدف أخر لم يرتضيه بادئ األمر صاحب هذه  له بعد أ فال يحق عها،جم من وراء الهدف

    ّد  وعوإال  البيانات
ً
 le principe de finalité .1التقيد بالغرض من وراء جمع البيانات أو كما يسمى    ملبدأذلك خرقا

يجب    البيانات إن »بقولها   bفقرة    5ورد النص على هذا املبدأ ضمن أحكام النظام األوربي في نص املادة    

 .2افي مع هذه الغايات"تعالج الحقا بطريقة تتن  وأالدة، مشروعة وواضحة، جمعها لغايات محّد 

  4نفس املبدأ كرسه القانون الفرنس ي املتعلق باملعلوماتية والحريات املنصوص عليه أعاله في نص املادة     

رقم  ،  2فقرة   املصري  القانون  مادته    2020لسنة    151وأيضا  يجب    يوالت  3فقرة    3في  البيانات  أن  فيها  جاء 

 غراض التي ثم تجميعها من أجلها".قة مشروعة، ومالئمة لأل لجمعها واالحتفاظ بها أن " أن تعالج بطري

أن    الشخصيةاملتعلق بحماية املعطيات    07-18لم يفت املشرع الجزائري أثناء صياغته ألحكام القانون     

املادة   املبدأ ضمن نص  ب  9يكرس هذا  ـب مجمعة    هأنقولها  فقرة ب  الشخصية:  املعطيات  تكون  أن  يجب   "

 بطريقة تتنافي مع هذه الغايا لغايات محددة، وو 
ً
 ت". اضحة ومشروعة وأال تعالج الحقا

تلك التي أبدى  انات الشخصية نحو مقاصد أخرى غير  ال شك في أن تحريف املقاصد من وراء جمع البي    

و شركات الهاتف  لوقت الحاضر، فمواقع التواصل االجتماعي عليها هي من أكثر ما يحدث في ا  صاحبها موافقته

بحياتهم الخاصة    ةماتها السيما تلك املتعلقنات مشتركيها و املستفيدين من خدإلى جمع بيا  ما تعمدل عادة  النقا

إلى استغاللها ألغراض أخرى كبيعها للشركات التجارية حيث تستغلها في مجال اإلشهار، أو    تم تعمد بعد ذلك

بغية جعل التعرف على املوقع الجغرافي  ة  نيتقدم من بين خدماتها إمكا  التي  ا تفعل شركات الهاتف النقالكم

املختلفة في املوقع عن طريق عرض مواقع املطاعم و املقاهي وقاعات الرياضة و غيرها،    األماكنالوصول إلى  

م تقوم بعد ذلك باستغاللها في اإلشهار  ستخدم يتضمن كافة هذه املعلومات تفتقوم ببناء ملف شخص ي لكل م

 3التجاري. 

 لهذ    
ً
الطريق    نصب حارس لدى شركةفي أن أحد العمال يشغل م  وقائعها تتلخص    وفي قضيةا املبدأ  تطبيقا

ص له  عدم مغادرة النطاق املخصّ   وسالمة استعمال السكة الحديد وتقتض ي مهامهالسيار يسهر على حراسة  

 
 .123محمود جبور، املرجع السابق، ص، مني األشقر جبور، 61ـ هيتم السيد أحمد عيس ى، املرجع السابق، ص1

2 - Considérant 50 du RGPD « Le traitement de données à caractère personnel pour d'autres finalités que celles pour lesquelles les 

données à caractère personnel ont été collectées initialement ne devrait être autorisé que s'il est compatible avec les finalités pour 

lesquelles les données à caractère personnel ont été collectées initialement. Dans ce cas, aucune base juridique distincte de celle 

qui a permis la collecte des données à caractère personnel n'estrequise. Si le traitement est nécessaire à l'exécution d'une mission 

d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique dont est investi le responsable du traitement, le droit de l'Union ou 

le droit d'un État membre peut déterminer et préciser les missions et les finalités pour lesquelles le traitement ultérieur devrait 

être considéré comme compatible et licite. » 
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الناجم  بت للمستخدم خطأه ، ثم تسريحه من منصب عمله بعد أن ثوالفوري يتمكن من التدخل السريع  حتى

 إلى البيانات املس  عن مغادرته
ً
 تمدة من نظام تحديد املوقع املركب على سيارة هذا العامل. هذا النطاق استنادا

    
ً
والحريات وكان  به لدى اللجنة الوطنية للمعلوماتية    على الرغم من أن نظام تحديد املوقع كان مصرحا

محكمة  محل أن  إال  املسرح  العامل  طرف  من  مسبقة  البيانات    االستئناف  موافقة  استغالل  بأن  اعتبرت 

 للغرض الذي من أالشخصية الناتجة  
ً
جله  عن نظام تحديد املوقع من أجل مراقبة تحركات العامل يعد مخالفا

 ضده.أبدى هذا العامل موافقته من أ
ً
 1جلها، وال يمكن اعتبار هذه البيانات دليال

:
ً
 :املالئمةمبدأ  رابعا

 le principe de proportionnalitéالفرنس يو كما يسمى في الفقه  قليل من البيانات ألتا  وأيعد مبدأ املالئمة  

et de       pertinence   النتائج املترتبة عن األخذ بمبدأ الغاية أو الهدف من البيان، ويقتض ي هذا    إحدى أهم

رجوة  مع األغراض امل   ة لذلكالالزم قنية  املبدأ من املسؤول عن معالجة قياس البيانات املستعملة و الوسائل الت

من هذه العملية، فال يلجأ إلى معالجة إال تلك الالزمة و الضرورية لتحقيق الهدف من وراء املعالجة و إال كانت  

 2غير مشروعة. 

االحتفاظ    ينبغيال    ذلك،دة بل بالعكس من  من أجل الجمع وفقط دونما اعتبارات محّد   ال تجمع فالبيانات    

مع أجل  من  إال  واضحة  بها  ومحّددةالجة  التسويقية ودقيقة  العملية  إطار  ففي   ،   
ً
الشركة    مثال على  ينبغي 

، وأية بيانات أخرى غير هذه  والبريد اإللكترونيالتجارية املسوقة االكتفاء بالبيانات الضرورية كاالسم واللقب  

 3غير املشروعة. الجة ملع التزيد وال حاجة إليها وتعد من قبيل ا قبيلتعد من 

 RGPDمن سائر البيانات السالف عرضها، ورد النص على هذا املبادئ ضمن أحكام النظام األوربي يره كغ  

ملا هو ضروري لألغراض    مالئمة ومناسبة" يجب أن تكون البيانات الشخصية    بقولها  C فقرة   5في نص املادة  

 ". اتالتي تتم معالجتها من أجلها )تقليل البيان

لجمع البيانات    " يجب  ه أن  3فقرة    3بنصه في املادة    2020لسنة    151ملصري رقم  نفس املبدأ كرسه القانون ا

ع الجزائري  ، وأيضا املشر جمعها من أجلها"   ثم  ن تعالج بطريقة مشروعة ومالئمة لألغراض التيواالحتفاظ بها:ـ  أ

ومناسبة وغير    ئمة مال -"املتعلق بحماية املعطيات الشخصية    07ـ18فقرة ج من القانون    9الذي نص في املادة  

 
1-CA de Lyon, 13 mars2013 ; voir : Anne-Laure Villedieu, Le principe de finalité appliqué à la géolocalisation : 

https://www.lexplicite.fr/principe-finalite-applique-geolocalisation/. visité le : 17-06-2020 à 18 :56h. 
2-Angelo Arakaza, Le principe de proportionnalité et pertinence,   https://angelolawyer.wordpress.com/2015/11/19/le-

principe-de-proportionnalite-et-pertinenc. 

-Angelo Arakaza, Le principe de proportionnalité et pertinence,  https://angelolawyer.wordpress.com/2015/11/19/le-

principe-de-proportionnalite-et-pertinenc. 
3 -  Zeenea Software,7 principes à respecter pour traiter de données personnelles. : https://zeenea.com/fr/gdpr-7-principes-a-

respecter-pour-traiter-des-donnees-personnelles. 

http://www.cms-bfl.com/Anne-Laure-Villedieu
https://angelolawyer.wordpress.com/author/arakaza/
https://angelolawyer.wordpress.com/author/arakaza/
https://zeenea.com/fr/author/amontout/


 2021  يناير 46العدد  -املعمقة جيل األحباث القانونية  جملة -مركز جيل البحث العلمي 

 
 

 

 
87 

، وهو نفس تقريبا ما جاءت في الناظم األوربي  "مبالغ فيها بالنظر إلى الغايات التي من أجلها تم جمعها أو معالجتها

 املتقدم الذكر. 

املبدأ       هذا  عن  من  يتفرع  التقليل  مبدأ  وهو  أهمية  عنه  يقل  ال  أخر   le principe deالبياناتمبدأ 

minimisation des donnéesتكون البيانات التي يتم جمعها من طرف املسؤول عن املعالجة مبالغ   أال ، بمعني

اإلطالق،  فيها الذي يجعل من بعضها غير ضروريا على  الحد  أهداف    إلى  بأقلها قدرة على تحقيق  يكتفي  وأن 

 .1املعالجة

أر     التي  العامة  املبادئ  بأن  ما سبق  األروبيإذن يتضح من خالل كل  النظام  التشريعات  ساها  بعده    ومن 

بما الرقمي سواء    فيها  املختلفة  النسيان  في  الحق  وتكريس  تدعيم  في  المحالة  تسهم  الجزائري    بشكلاملشرع 

غير   أو  فمبدأمباشر  الذاملّد   مباشر،  املحدودة  البيانات  ي  ة  من  من    املعالجةيجعل  مدة  مرور  بعدة  تختفي 

   هيلعب كما سبق بيان  ومبدأ التقيد بالغرض،  الزمن
ً
خزنة عن وجهتها  عدم تحريف البيانات امل  في ضمان  دورا

في ضمان املالئمة  مبدأ  يسهم  حين  في  بشأنها،  موافقته  أعطى صاحبها  التي  جمع   األساسية  في  املبالغة  عدم 

فقط بتلك التي تؤدى الغرض من املعالجة، و الريب في أن هذه املبادئ  إذا ما احترمت من    االكتفاء البيانات و 

 في ضمان النسيان الرقمي.ر يسهم ذلك بشكل كبي لى املعالجةعقائمين قبل ال

 الحق في النسيان الرقمي من خالل الحقوق املخولة ألصحاب البيانات:   : ضمانالفرع الثاني

 بغية ضمان احترامها مجموعة من    خولت القوانين ألصحاب البيانات الشخصية التي تتم    
ً
معالجتها أليا

ؤون إ فة أو يرغب  مات محرّ ليها كلما كانت املعالجة غير صحيحة أو غير مكتملة أو تتضمن معلو الحقوق يلج 

و املعني باملعالجة صاحب حقوق مكتملة  ذلك حقوق جعلت من صاحب البيانات أصاحبها في إخفاءها، فهي ب

  عطيه  فهي ت،  ن اإليجابي، وهي تشكل في مجملها ما يعرف بالحق في النسيابالنسبة لبيانات الشخصية 
ً
حقوقا

 يلي: وهي كماقا ملا يراه صاحبها يكون من شأنها التغيير في البيانات وف

:
ً
 الحق في املحو:   أوال

وتساؤل     للشبكة  التفاعلية  املواقع  ظهور  مع  خاصة  البيانات  محو  في  الحق  حول  بحّدة  الحديث  بدأ 

   املستخدمين كما سبق

 للحق في النسيان الرقمي ذكره حول مصير بياناتهم على الشبكة، وهناك من ا
ً
 .2عتبره رديفا

فإن      كل  أو  الحق  وعلى  املحو  ي  le Droit à l’effacementفي  أن  في  الشخص  بياناته  هو حق  طلب محو 

الشخصية كما هو عليه الحال بالنسبة لحالة التشخيص الرقمي، وما يترتب عليه من مخرجات أو بما يتضمنه  

 
1 -  Maxime Béseme, op, cit, p.34. 
2- Aurélien Bamdé, RGPD .le droit à l’effacement ou le droit à l’oubli, article parue sur le 

site :https://aurelienbamde.com/2019/01/02/le-droit-a-leffacement-ou-le-droit, Agathe Leseur et Camille Mandon, ibid., 

Maryline Boizard, op, cit, p.619. 

https://aurelienbamde.com/author/aurelienbamde/
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ها ما لم يكن هناك سبب قانوني الستمرار معالجة البيانات الشخصية أو  من وصف لحالة اإلنسان أو التنبؤ ب

 1امللفات الشخصية.وجود 

سنة      الصادر  األوربي  التوجيه  ب  2016أما   
ً
اختصارا األشخاص    RGPD  واملعروف  بحماية  املتعلق 

النص على هذا    17الطبيعيين في مجال املعالجة األلية للمعطيات الذي سبق النص عليه فقد حاء في مادته  

 بالحق في النسيان مقّرة للفرد املعني بأحقيت 
ً
ه بتقديم طلب حذف بياناته الشخصية ويلتزم مراقب  الحق مقرونا

 بمحوها، أي يجب عليه االستجابة إلى هذا الطلب.
ً
 البيانات قانونا

امل      بمثابة  اعتبارها  يمكن  التي  األوربي  التوجيه  في  ورد  ما  بشأن  مالحظته  يمكن  حماية  ما  في مجال  رجع 

 البيانات الشخصية و هي أنها إلى جانب كتاب أخرين جنح
ً
بالحق في النسيان    ت إلى اعتبار الحق في املحو قرينا

الرقمي، غير أن هذا األمر و إن كان صحيحا نسبيا  على أساس أن الحق في املحو هو أحد األليات املهمة لتفعيل 

، غير أن ذل النسيان الرقمي  في  أليات أخرى قد الحق  في املحو  إلى جانب الحق  إذا توجد  ك ليس على إطالق 

فعيل النسيان الرقمي على غرار الحق في التصحيح  و الحق في حضر املعالجة و الحق في السحب من  تساهم ت

 2التصنيف بالنسبة ملحركات البحث. 

من التوجيه    6.1بداية بموجب املادة  كريس مبدأ محو البيانات الوارد على بيانات االتصال بالشبكة في التم ت 

في    CE/ 58/ 2002األوربي   واالتصاالت    2002جويلية  12الصادرة  الخاصة  بالحياة  املتعلق  )التوجيه  املسماة 

دي خدمة الشبكة  اإللكترونية( والتي قررت بأن البيانات الخاصة باملشتركين املخزنة واملعالجة من طرف مورّ 

  التجهيل بمصدرها   يتمذف أو  تصاالت اإللكترونية املوجه للجمهور يجب أن تحاملفتوحة للجمهور أو خدمة اال

 3عندما ال تكون ضرورية للرسال". 

 
 . 121السيد أحمد عيس ى، املرجع السابق، ص هيتم -1

2"- Enfin، le droit à l'oubli peut exister en dehors de l'effacement des données، notamment par la voie d'un déréférencement de 

résultats de recherches، ce que n'envisage pas directement le législateur. Pourtant, dès 2014, la jurisprudence reconnaissait que, 

dans leur rôle d'indexation des pages web source, les fournisseurs de services de moteurs de recherche avaient une responsabilité 

à l'égard des personnes visées dans certaines de ces pages".Maryline Boizard ; op cit, p.07. 

النسيان الرقمي يتح في  في نفس املعني أيضا:" وهكذا فإن مضمون الحق  ُينظر  دد من ناحيتين: األولي هي التسليم للمستخدم بحق ذلك تعديل ـ 

ي محركات  بياناته الشخصية أو إزالتها حال ما شابها من نقص أو غموض أو قدم، والثانية هي التحقق من شمول هذه العملية للبيانات املخزنة ف

بوقف حسابه من على هذه املواقع...." أشرف جابر سيد، املرجع  البحث على االنترنت مثل جوجل، أو غيره ولك من الوقت الذي يقوم في املستخدم

 . 70السابق، ص

الذي يهدف  ) le droit à l’oubliتعلق األمر هنا بأحد الحقوق األساسية للشخص املعني وهو الحق في النسيان   ـ ينظر أيضا في نفس الصدد: ".....ي

ات التي تحتوي عليها امللفات املتعلقة به، ويقتض ي هذا أال يتم حفظ املعطيات على لحماية هذا الشخص من مضايقته طوال حياته بواسطة املعطي

ملف يتم تكوينه...."،جدي صبرينة،  وجه نهائي ودائم بملفات آلية، حيث يتوجب أن تتحدد مدة الحفظ بشكل مؤقت على ضوء الغاية املرتبطة بكل  

 . 13املرجع السابق، ص 
3-art 6-1  directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à 

caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et 

communications électroniques). 
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  تبنيهتم مبدأ محو البيانات أو حذفها    
ً
من قانون البريد    34من طرف املشرع الفرنس ي بموجب املادة   أيضا

املتعلق بمكافحة    2006في  جان  32نون الصادر في  م تعديلها بموجب القاالتي ت  (CPCE)واالتصاالت اإللكترونية  

والتي جاء فيها أنه ينبغي على متعاملي االتصاالت اإللكترونية السيما من تكمن مهامهم في توفير خدمة    اإلرهاب 

النفاذ إلى خدمات االتصاالت املوجهة للجمهور عبر الخط حذف أو جعل مجهولة املصدر كل البيانات املتعلقة  

 .1بحركة السير 

في قضية    2014ماي    14نفا والصادر بتاريخ  املشار إليه آكمة العدل األوربية  اإلشارة إلى أن حكم محقت  سب  

"Google Spainن النتائج املترتبة عنه«  أعاد التذكير بأهمية الحق في النسيان على شبكة األنترنت، وقد كان م  

املتعلق بحماية األشخاص الطبيعيين في مجال    1995الوقوف على عدم كفاية التوجيه األوربي الصادر سنة  

بموجب املعالج تعديلها  إلى  عمد  حيث  الشخصية  للبيانات  األلية  سنة    ة  الصادر  األوربي    2016التوجيه 

ب   
ً
اختصارا للمعطيات    RGPD  واملعروف  األلية  املعالجة  مجال  في  الطبيعيين  األشخاص  بحماية  املتعلق 

 املادة 
ً
 املادة. حو أو الحق في النسيان  كما ورد في عنوان هذه منه للحق في امل  17مخصصا

    
ً
لى املادة  استنادا إ  2018ماي    8من  عمل املشرع الفرنس ي بعد دخول التوجيه األوربي حيز التنفيذ ابتداءا

  من القانون  24بموجب املادة    17-  78من  القانون املتعلق باملعلوماتية و الحريات   40على تعديل املادة  منه    99

ق بحماية البيانات الشخصية حيث نصت على أن " كل  املتعل  2018جوان    20الصادر في    493  –  2018رقم  

شخص طبيعي يثبت هويته بإمكانه أن يطلب من معالج البيانات مهما كان حسب الحالة  تصحيح أو استكمال  

ير دقيقة أو غير مكتملة و  أو تحيين أو تأمين أو محو البيانات الشخصية التي تهمه خاصة تلك التي تكون غ

" غامضة و عفا عليها ال
ً
 زمن، أو تلك التي يكون استعمالها و نقلها و حفظها ممنوعا

  RGPDمن )  17املالحظ عند استقراء نص املادة  
ً
( أن التوجيه لم يجعل من الحق في املحو حقا مطلقا

ولي من نفس املادة، وهي تتعلق بما  بل قيده بضرورة توافر حالة من الحاالت املنصوص عليها في الفقرة األ 

 يلي:

 م تعد البيانات الشخصية ضرورية لتحقيق األغراض التي تم تجميع البيانات ألجلها. إذا لـ 

إذا قام الفرد موضوع البيانات بسحب رضاه على عملية املعالجة والتي تم تأسيسها عليه وفقا للمادتين    ـ

  أساس قانوني أخر للمعالجة.من الالئحة، إال إذا كان هناك   2/ 9و  6/ 1

اعترض   إذا  للمادة  ـ  املعالجة وفقا  البيانات على عملية  تكن هناك    21الفرد موضوع  الالئحة ولم  من 

 مصلحة راجحة تبرر استمرارها. 

إذا كانت عملية معالجة البيانات غير مشروعة وفقا لألسس التي بينتها الالئحة بشأن مشروعية املعالجة   -

 ا.التي سبق توضيحه 

 
1 -Loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la 

sécurité et aux contrôles frontaliers. 
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يفرض على   - قانوني  التزام  كان هناك  أو  إذا  االتحادي  للقانون  وفقا  الشخصية  البيانات  إزالة  املراقب 

 قوانين الدول األعضاء التي يخضع لها املراقب.

من الالئحة والتي تتعلق بمعالجة البيانات في الخالصة    8من املادة    1إذا كانت املعالجة على أساس الفقرة   -

 1باألطفال. 

بأنه إذا كان مراقب البيانات عمل على جعل البيانات    17املادة  قررت الفقرة الثانية من  اإلطار  في نفس  

للجمهور  متاحة  أو   عن    الشخصية عامة 
ً
املتاحة  بمحوها    االلتزامففضال التكنولوجيا  في ضوء  وجب عليه 

ية إخطار املراقبين األخرين  والتكاليف املعقولة اتخاذ ما هو ضروري بما في ذلك التدابير التقنية الالزمة بغ

ين يقومون بمعالجة البيانات بإزالة بياناته الشخصية، بمعنى إزالة هذه البيانات والروابط التي تساهم في  الذ

 عن كل ما من شأا
ً
 2نه تكرار إتاحة البيانات الشخصية مرة أخرى.لوصول إليها فضال

نون الفرنس ي املطبق  لقاالتوجيه األوروبي وا جاء فيا ملا  خالف الجزائري  07ـ18لم تتضمن نصوص القانون     

 صراحة إلى مبدأ املحو كأهم ضامن للحق في النسيان الرقمي. لها ما يشير

منه وفي معرض حديثها عن الحق في التصحيح الذي جاءت معنونة باسمه    35غير أن التمعن في نص املادة    

اقرّ   من مسؤول 
ً
أن يحصل مجانا بأنه يجوز للشخص  أو رت  أو تصحيح  أو إغالق    ملعالجة على تحيين  مسح 

أو   املحو  لعبارة  مرادفة  مسح  وعبارة  القانون،  لهذا  مطابقة  غير  معالجتها  تكون  التي  الشخصية  للمعطيات 

للداللة   l’effacementيالحظ أنها جاءت بعبارة  35اإلزالة، والدليل على ذاك أن الترجمة الفرنسية لنص املادة 

 3للغة العربية.على كلمة محو با

ن املشرع الجزائري لم يحذو حذو التوجيه األوروبي الذي خّصص نص مادة خاص بالحق في  املالحظ بأ   

 
ً
 منه رديفا

ً
للحق في النسيان، بل أدرجه ضمن حقوق أخرى يستطيع الشخص املعني أن يستعملها   املحو جاعال

 ي التصحيح. كالحق في التصحيح واإلغالق وكل ذلك جاء تحت عنوان الحق ف

 
ثم الحصول عليه من الكاتب هيثم السيد أحمد ترجمة نص املادة املشار إليه أعاله من نصه األصلي املحرر باللغة الفرنسية إلى اللغة العربية    -1

 . 84،85عيس ى، املرجع السابق، 

 2. 86هيثم السيد أحمد عيس ى، املرجع السابق  -
 من مسؤول املعالجة على ما يلي: فيها:"جاء   07ـ 18من القانون  35ـ نص املادة 3

ُ
 يحق للشخص املعني أن يحصل مجانا

املع إغالق  أو  أو مسح  أو تصحيح  تحيين  الغير أـ  أو  املكتمل  الغير  الطابع  القانون بسبب  لهذا  تكون معالجتها غير مطابقة  التي  الشخصية  طيات 

، لفائدة  الصحيح لتلك املعطيات على الخصوص أو لكون معالجتها ممنوعة قا
ُ
نونا، ويلزم املسؤول عن املعالجة القيام بالتصحيحات الالزمة مجانا

 اره."أيام من تاريخ إخط  10الطالب في أجل  

« La personne concernée, a le droit d’obtenir, à titre gratuit, du responsable du traitement : a) l’actualisation, la rectification, 

l’effacement ou le verrouillage des données personnelles dont le traitement n’est pas conforme à la présente loi, notamment en 

raison du caractère incomplet ou inexact de ces données ou dont le traitement est interdit par la loi. Le responsable du     traitement 

est tenu de procéder aux rectifications nécessaires sans frais pour le demandeur, dans un délai de dix (10) jours de sa saisine. » 
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 بأن املشرع الجزائري ومن خالل نص املادة      
ً
املشرع الفرنس ي    املشار إليه أعاله وعلى غرار  35املالحظ أيضا

ير مطابقة للقانون بسبب طابعها غير  غ  ممارسته بضرورة أن تكون املعالجة  األوروبي قيدومن قبله التوجيه  

، وهو مما قد يلقي في  ص أو لكون مغير الصحيح لتلك املعطيات على الخصو املكتمل أو 
ً
عالجتها ممنوعة قانونا

 األذهان أن املشرع ال يعترف بالحق في املحو بعبارة أخرى ال يقر للشخص حقه في النسيان. 

 عما سبق، يمكن االستعانة بنص املادة   تجدر اإلشارة في هذا الخصوص  
ً
من القانون املدني   47أنه وفضال

ير مشروع في حق من الحقوق املالزمة لشخصيته أن يطلب وقف هذا  يه اعتداء غالتي خولت لكل من وقع عل

االعتداء والتعويض عنه إن كان لحقه ضرر، لذلك يمكن للمعنى باملعالجة في سبيل مطالبته بمحو بياناته أو  

ال الحقوق  لحماية  العام  اإلطار  بوصفه  املادة  هذه  نص  على  االستناد  عليها   
ً
اعتداءا يراه  ما  لصيقة  وقف 

 صية بوجه عام.بالشخ

 
ً
 ـ الحق في االعتراض: ثانيا

س هذا الحق السلطة املخولة لكل شخص طبيعي في أن يعترض على أي معالجة ألية تستهدف بيانته  يعك   

األوربي  ذاك ألغراض الدعاية التجارية أو غيرها، وقد ورد النص عليه ضمن أحكام النظام  تمالشخصية سواء 

RGPD  ألسباب تتعلق بوضعه الخاص على  بقولها " أن لكل شخص أن يعترض في أي وقت    1  ةفقر   21في املادة

فس الحق بمقتض ى املادة  "،كما ورد النص على ن   1فقرة      6استنادا إلى املادة  كل معالجة ألية لبياناته الخاصة  

في االعتراض ألسباب  لكل شخص طبيعي الحق    من قانون املعلوماتية و الحريات الفرنس ي  بنصها على أن "  38

 .1شروعة في أن تكون بياناته الشخصية محل معالجة" م

   
ً
من خالل النصين أن كالهما استعمال عبارتين مختلفتين، ففي الوقت الذي استعمل النظام    يظهر جليا

  "  عبارة  الفرنس ي  القانون   "استخدمparticulière situation األوربي عبارة " ألسباب تتعلق بوضعه الخاص  "

  التا الح  عديد  أمام  املجال  وتفسح  الثانية  من  أوسع  األولى  بأن  يخفى  وال"،légitimes motifs  "   مشروعة  ألسباب

   ضمنها  تدخل  أن  املمكن   من  التي
َ
  تتعلق  أن  ينبغي  التي  األسباب   وهي  املشروعة  باألسباب  واملتعلقة   للثانية  خالفا

  في  بمرونة  ألة املسـ  في  القاض ي  يفصل   نزاع  حالة   وفي  املعالجة،   مسؤول   مصالح  على  ق وتتفو   خاصة  بوضعية

 2الفرد.  حقوق   حماية في يساهم أن هشان  من بشكل املشروعة األسباب

  للمعترض  تتوافر  أن  يشترط  بل  شرط  أو  قيد  دون   من  مطلقة  بصورة   تتم  ال  إذن  االعتراض  حق  فممارسة   

   مشروعة  أسباب 
ً
  املشروعة،  األسباب   هذه  ملدلول   تعرض  أن  الفرنس ي  للقضاء  سبق  وقد  الفرنس ي،  للقانون   طبقا

 
1  - Christiane Féral-Schuhl، op، cit، p.55 ;Céline Castets-Renard، Droit de L’internet، Montchrestien، Extenso éditions، Paris ، 

France, 2010 ;p.53. 
2- Céline Castets-Renard; op، cit ;p.53. 
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  كشرط  املشروعة   ةحاملصل  فكرة  بأن  الفرنس ي  الدولة  مجلس  اعتبر 2019  مارس 18  بتاريخ  صادر   له   قرار  ففي

 1الخاص. بوضعه تتعلق الغالب في مشروعة أسباب  وجود بشرط تتعلق االعتراض حق ممارسة شروط من

   2004سبتمبر    28ا بتاريخ  كما أكدت محكمة النقض الفرنسية في قرار له  
ً
بأنه في مجاالت السياسة    أيضا

 كلما توافرت يعتبر شرط السبب والفلسفة والدين 
ً
للشخص املعنى القدرة على االعتراض على   املشروع متوافرا

 2معالجة بياناته الشخصية. 

النظام                بأن  الوقت املالحظ  في  أ  الذي   األوربي  لطالب حق  اشترط  تتوافر  تتعلق    عتراضال ا ن  أسباب 

 من نفس املادة ممارسة هذا الحق    2جعلت الفقرة    21الخاص في الفقرة األولى من نص املادة    هبوضع
ً
دون    مطلقا

 وذلك بمجرد أن يمارس املعني هذا الحق يتوقف املسؤول عن املعالجة    أية شروط تذكر وفي أي وقت،
ً
عن   فورا

الدعاية أو ألغراض  ، ويكون ذلك في حالة معالجة البيانات ألغراض  القيام بأي عملية تتعلق ببياناته الشخصية

 3تسويقية مباشرة.

            
ً
أن تتوافر للشخص الراغب في ممارسة حق االعتراض أسباب مشروعة، أورد النظام    اشتراط  عن  فضال

ما جاء في الفقرة األولى  يتعلق االستثناء األول ب  ،الشخص في ممارسة هذا الحقرد على سلطة  ت  األوربي استثناءات 

من نفس النظام وهي أنه ال يحق للمسؤول عن املعالجة القيام بهذه العملية مالم يثبت توافر أسباب    21من املادة  

 عن حق. مشروعة وملحة تعلو على حقوق وحريات الفرد، أو من أجل االدعاء أو ممارسة أو الدفاع 

أن ممارسة حق االعتراض  من النظام األوربي وهو    21من املادة    استثناء أخر جاءت به الفقرة السادسة        

أو ألغراض    يجوز ممارسته التاريخي  أو  العلمي  البحت  تم جمعها من أجل أغراض  ببيانات  األمر  تعلق  لو  حتى 

العامة فال يجوز ممارسة هذا   لتنفيذ مهمة تتعلق باملصلحة  إحصائية، ما لم يثبت أن هذه املعالجة ضرورية 

 الحق.

املتعلق بحماية    2020لسنة    151ن  من القانو   6فقرة    2نص على هذا الحق املشرع املصري بموجب املادة          

البيانات الشخصية حيث جاء فيها " ال يجوز جمع البيانات الشخصية أو معالجتها أو اإلفصاح عنها أو إفشاءها  

 بأي وسيلة من الوسائل إال بموافقة صريحة من الشخص املعني 
ً
 . بالبيانات، أو في األحوال املصرح بها قانونا

 
1-« En conséquence, la mère de famille qui se bornait à invoquer des craintes d’ordre général concernant notamment la sécurité 

du fonctionnement d’une base de données de l’Education nationale, sans faire état de considérations qui lui seraient propres ou 

seraient propres à ses enfants ne justifiait pas de motifs légitimes de nature à justifier l’opposition au traitement des données de 

ses enfants ».con.état,18 mars 2018 ;www.légalis.net 
2-Cass. crim. 28 sept. 2004, n° 03-86.60,.voir, Aurélien Bamdé, RGPD, le droit d’opposition, disponible sur le site : 

https://aurelienbamde.com/2018/12/23/rgpd-le-droit-dopposition/ 
يانات الشخصية لتحقيق األغراض التجارية الحالة من بين أبرز املخاطر التي تهدد خصوصية الفرد في عصرنا الحديث، وهي جمع الب"تعد هذه    -3

تشخيص  في تسويق السلع والخدمات كإرسال اإلعالنات التجارية لألفراد موضوع البيانات وغير ذلك، ويعتمد ذلك األن بصورة متزايدة على عملية ال

الشخصية التي تتعلق بهم عبر خوارزميات التعليم الة االنسان وذلك لغرض دراسة أذواق او ميول املستهلكين= =من خالل تحليل البيانات  الرقمي لح

 إلرسال الرسائل الدعائية التي تحتوى على منتجات أو خدمات يكون من املرجح أن "تنال رضاه
ً
م. هيثم  األلي ثم بناء امللفات الشخصية لهم تمهيدا

 . 96السيد أحمد عيس ى، املرجع السابق، ص

https://aurelienbamde.com/author/aurelienbamde/
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 ني بالبيانات الحقوق التالية: ويكون للشخص املع         

االعتراض       الحقوق    ـ  مع  تعارضت  متى  نتائجها  أو  الشخصية  البيانات  معالجة  األساسيةعلى    والحريات 

 . للشخص املعنى بالبيانات"

  07ـ18من نصوص القانون  الفرنس ي، لم يفت املشرع الجزائري أن يض  على غرا ر النظام األوربي والتشريع     

 بأن للشخص املعنى أن يعترض ألسباب مشروعة على معالجة معطياته ذات    36حق االعتراض في نص املادة  
ً
مقرا

الفرن القانون  في  ورد  بما  أخذ  املشرع  يكون  وبذلك  الشخص ي،  النظام  الطابع  في  الوارد  بالنص  يأخذ  ولم  س ي 

 بي. و ور األ 

بياناته            معالجة  على  يعترض  أن  للمعنى  القانون  منح  األوربي  النظام  بها  جاء  التي  األحكام  خطى  على 

االستثناء على  لينص  منها،  التجارية  ال سيما  دعائية  تمت ألغراض  ما  إذا  ممارسة حق    الوارد  الشخصية  على 

ل عن املعالجة، أو ثم استبعاد هذه األحكام  اتق املسؤو واقع على ع  تعلق األمر بااللتزام قانونياالعتراض كما لو  

بموجب إجراء صريح في املحرر الذي يرخص املعالجة، وقد أورد املشرع هذه األحكام بمقتض ى الفقرتين الثانية  

 السالفة الذكر.  36والثالثة من املادة 

.
ً
 الحق في حظر املعالجة: ثالثا

أو    في حظر املعالجة  النظام  Le droit à la limitation du traitementالحق  بها  التي جاء  هو أحد الحقوق 

األوربي ويشكل أحد أهم البدائل املمكنة للحق في املحو، ويتم اللجوء إلى استعماله إذا احتج الشخص املعنى على 

ير  و بياناته غملعالجة، أو في الحالة التي يرغب فيها محصحة البيانات املعالجة أو على الطريقة التي تمت بها هذه ا

 وقع
ً
 قانونيا

ً
 1املسؤول عن املعالجة حتم عليه االحتفاظ بها لسبب من األسباب.  عاتق على أن التزاما

التوجيه األوربي  جاء النص على هذا الحق بصورة منفردة ضمن أحكام النظام األوربي بطريقة لم يشهدها     

 تم فقط حفظها وعدم استعمالها إالوهو يهدف إلى تجميد البيانات ملدة ضرورية لي  سبقه الذي  
ً
على رضاء    بناءا

 .صريح من الشخص املعنى

منه للنص بصورة مستقلة على الحق في حظر املعالجة    18نص املادة    RGPDيف  األوربي ص النظام  خصّ      

 ينبغي أن تتحقق حتى يتسنى استعمال هذا الحق، وتتعلق هذه الشروط بالحاالت 
ً
 شروطا

ً
عندما  ـ1التالية:واضعا

بالتأكد من  ة زمنية تسمح للمسؤول عن املعالجة الشخص املعني على صحة أو دقة بياناته وذلك خالل مّد  نازعي

 عن    عندما تكون املعالجة غير مشروعة  ـ 2صحة البيانات.
ً
ويعترض الشخص املعنى على محو بياناته ويطالب بدال

ض املعالجة غير أنها  لبيانات في غير حاجة إليها ألغراعندما يكون املسؤول عن معالجة ا  ـ3ذلك بحظر استعمالها،

الدفاع عن حق أمام القانون.ضرورية للشخص املعنى من أجل االدعاء أو ممارس  ـ إذا اعترض الشخص  4ة أو 

 
1- Sophie Meunier, Qu’est-ce que le droit à la limitation du traitement, disponible sur le site : 

https://www.itgovernance.eu/blog/fr/rgpd-quest-ce-que-le-droit-a-la-limitation-du-traitement.  Visité le : 22- 06-2020 

à 22 :34h. 

https://www.itgovernance.eu/blog/fr/author/smeunier
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 لنص املادة  ملاملعنى على ا
ً
في أثناء التحقق فيما إذا كانت املصالح املشروعة التي   1فقرة    21عالجة التي تتم وفقا

 ن عدمه. د عليها املسؤول عن املعالجة تتفوق على مصال الفرد املعنى ميستن

 ملا سبق تضيف ال    
ً
 ملا سبق    هاملتقدم أن   18فقرة الثانية من نص املادة  استكماال

ً
إذا ثم حظر البيانات وفقا

 على موافقة من صاحب  هذه البيانات  بيانه فلن تكون 
ً
أو لرفع دعوى أو   هامحل أية معالجة ما عدا تخزينها إال بناءا

علق باملصلحة العامة  معنوي أخر أو ألسباب تتأو  طبيعيممارسة حق أو الدفاع عنه، أو لحماية حقوق شخص 

لالتحاد أو الدول األعضاء، كما ينبغي إبالغ الفرد املعنى من قبل املسؤول عن املعالجة قبل رفع الحظر وفقا ملا  

 من نفس املادة. 3ورد في الفقرة 

 
ً
 البحث: ـ الحق في إلغاء املحتوى من محرك رابعا

الفرنس ي       الفقه  في  يسمى  كما  أو  الحق  هذا  ارتبط  املحو  في  الحق  غرار   le droit auعلى 

référencementdé.بالحق في النسيان الرقمي إلى درجة الخلط بينهما 
ً
 1كثيرا

يسمح بمطالبة محرك البحث    بأنه   ة والحريات الفرنسيويعرف هذا الحق حسب اللجنة الوطنية للمعلوماتية    

 بحذف نتائج البحث التي تظهر مرتبطة باسم أو اللقب الطالب، فيؤدى ذلك إلى إلغاء أي  
ً
كقوقل أو ياهو مثال

نتائج بحث من شأنها الظهور ولها عالقة باسم ولقب املعنى بالطلب، دون أن يؤدى ذلك إلى محوها من موقعها  

 2األصلي الذي نشرت فيه.

  كات البحث  محرّ   لوم ومتعارف عليه بأنهو معفكما  
ً
تعد    كونهانترنت من حيث  هاما على شبكة اال تلعب دورا

 
ً
   مكانا

ً
ئل تقنية تساعد على ذلك، ومن  ليس من اليسير الحصول عليها ما لم توجد وسا  ه، غير أنباملعلومات  غنيا

جاد ما يبحثون عنه  بتلبية طلبات مستخدمي االنترنت وإي  ات البحث كقوقل وياهو بحيث تقومدور محرك   ثم يأتي

ليقوم هذا األخير   البحث،  الكلمات والعبارات داخل محرك  إدخال مجموعة من  املعلومات من  أو  املواقع  من 

 3بالعثور على املحتوى املرتبط بتلك الكلمة. 

   
ً
دورا البحث  محركات  فيه  تلعب  الذي  الوقت     في 

ً
املح  هاما عن  البحث  بأنها  تفي  يخفى  ال  الشبكة  عبر  وى 

 للبعض من    في الوقت نفسه  أصبحت
ً
 مقلقا

ً
بعض اإلخالالت املاسة   جم عنهلها ينمبدأ عم  حيث كون أنمصدرا

 بروابط إحالة  
ً
بالحياة الخاصة وبوجه عام وبالنسيان الرقمي على وجه التحديد، فقد يجد الشخص اسمه مقترنا

 
1  -19. FABER (S.), « Jurisprudence de la CJUE sur le droit au déréférencement par les moteurs de recherche », in Droit du Numérique 

– Propriété intellectuelle, La Revue, 17 oct. 2019 ; Marie Bastian, CJUE, Conseil d’État… La prise en main juridictionnelle nécessaire 

du droit au déréférencement, La Revue des droits de l’homme, Actualités Droits-Libertés | 2020 . 
2-Droit au déréférencement ;https://www.cnil.fr/fr/droit-au-

dereferencement#:~:text=Le%20droit%20au%20d%C3%A9r%C3%A9f%C3%A9rencement%20vous,la%20requ%C3%A

8te%20%22nom%20pr%C3%A9nom%22; Stéphanie ALEXANDRE ; Le déréférencement sur internet est un droit ، mais qui 

n’est pas absolu ;disponible sur le site: http://leparticulier.lefigaro.fr/article/le-dereferencement-sur-internet-est-un-droit-mais-

qui-n-est-pas-absolu. Visité le 28-06-2020 à 16 :34h. 
3-Elise Rich bourg Attal، la responsabilité civile des acteurs de l’internet، Larcier، Paris، France,2014,p.206. 

https://plus.lefigaro.fr/page/stephanie-alexandre
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إلكترونية   مواقع  نحو  مرّ اوق  تحتوي تؤدى  تكون  ربما  وأحداث  مّد ئع  عليها  في عدم  ت  الشخص  يرغب  ة طويلة 

 البحث.  محركسوى اللجوء إلى الحق في اإللغاء من على نتائج    تذكرها، لذا ال يبقى أمامه

،  صة لذلكالصفحات املخصّ   طلب يوجه إلى محرك البحث املعنى عبر   بواسطةيمارس هذا الحق    في فرنسا    

 األسباب التي يرتكز عليها في مطالبته، يكون  URLنوان  يحدد الطالب من خالله ع
ً
بعد  محل طلب اإللغاء وأيضا

ناه شهر وأقصاه ثالثة أشهر للرد على الطلب، وفي حالة عدم الرد أو الرفض يكون  أدملحرك البحث أجل    ذلك

هذه األخيرة يكون   ات، وفي حالة عدم استجابة للطالب الحق في التوجه نحو اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحري 

 1للطالب التوجه للعدالة ممثلة في مجلس الدولة. 

 من صنع القضاء الفرنس ي   le droit au déréférencementيعد الحق في اإلزالة من على نتائج البحث أو     
ً
حقا

النسيان   والحق فيوالهيئات القضائية الفرنسية وارتبط الحديث عنه في البداية بالحق في املحو السالف الذكر  

يتجاهل مبدأ عمل محرك    كونهوال يخفى مجانبة هذا الربط للصواب من حيث    ،وأن أشرنا الرقمي كما سبق  

ا وإظهار  املحتويات  تصنيف  على  أو  القائم  النتائج  هذه  إزالة  فإن  ثمة  ومن  بها  املتعلقة   le لنتائج 

déréférencement ،و ال يستوى ربطه بالحق في املحو   هو مصطلح ال يمكن أن يتصل إال بنشاط املحرك البحث

 أو النسيان الرقمي باعتبار أن هذين الحقين أعم و أشمل كما تقدم معنا.

في  محكمة   أن ال شك  عن  الصادر  بتاريخ  القرار  الصادر  األوربي  لالتحاد  قضية    2014ماي    13العدل  في 

"Google Spain  ي النسيان الرقمي" كيف ال وأن هذه  املتقدم الحديث عنه شكل حجر الزاوية في بنيان "الحق ف

نتائج البحث املتحصل عليها عقب كتابة اسم  ة مطالبة محركات البحث بإلغاء  املحكمة أقرت من خالله إمكاني

الغير من  نشرها  ثم  نحو صفحات ويب  تحيل  التي  اإلحالة  روابط  وأيضا  األشخاص،  وتتضمن معلومات    أحد 

م يكن فيها هذا االسم أو هذه املعلومات محل إلغاء متزامن أو مسبق  تخص هذا الشخص، خاصة في الحالة التي ل

.
ً
 2من هذه الصفحات، حتى ولو كان النشر في حّد ذاته مشروعا

لبحث على غرار  قضايا تخص إلزام محرك البحث بإزالة نتائج ا  في  توالت بعد ذلك األحكام القضائية الصادرة 

بتاريخ  الصادر عن محكمة الدعوى   االستعجالي  األمر بباريس  بإلزام محرك    2014ديسمبر    19الكبرى  القاض ي 

املؤدية نحو موقع إلكتروني تضمن معلومات حول إدانة صادرة ضد املدعية  البحث قوقل بإلغاء رابط اإلحالة  

مشاكل في الحصول على عمل، أيضا األمر االستعجالي  سنين تخلو منها صحيفتها القضائية وقد سببت لها    8منذ  

والقاض ي بإلزام محرك البحث قوقل بإزالة رابط إحالة نحو    2017ماي    12  عن نفس املحكمة بتاريخ   الصادر

 
1 - https://www.cnil.fr/fr/le-dereferencement-dun-contenu-dans-un-moteur-de-recherche 
2  -CJUE.13 mai 2014, Google Spain SL, Google Inc. / Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Mario Costeja 

G.a .Voir :  Marion Polidori ; op.cit.  
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 ذات داللة جنسية ألحد عارضات األزياء لم تبدى مواقتها بنشرها في املواقع املحال  
ً
موضع إلكتروني يتضمن صورا

 .1إليها

لفكرة       
ً
نتائجال  تأكيدا من  اإلزالة  في  للحق  القضائي  بتاريخ  طابع  الفرنس ي  الدولة  مجلس  أصدر    البحث 

 حّد   13  2019ديسمبر  6
ً
على محرك البحث التقيد بها لضمان هذا الحق    يتعيند من خاللها الضوابط التي  قرارا

في ضوء   يفصلثناء فصله في الطلب املقدم له  أ  القاض ي- منها:  تحت رقابة اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات،  

املطبق أثناء النظر في الطلب، ـ طلب إزالة رابط إحالة مؤدى إلى موقع إلكتروني متضمن بيانات  الظروف والقانون  

 بل ينبغي أن يضمن مع  شخصية ألحد األشخاص عبارة عن حق، ـ
ً
الحق في طلب إزالة نتائج البحث ليس مطلقا

ات الشخصية، وهي غالبا ما تتعلق  اإلعالم،ـ املوازنة بين هذين الحقين تتم بالنظر لطبيعة البيان مراعاة الحق في  

 في حياة اإلنسان كحياته الجنسية ومعتقداته   بالبيانات التالية:ـ البيانات الحساسة 
ً
وهي البيانات األكثر تدخال

كاإلدانات السابقة وغيرها،ـ  البيانات الحساسة    الدينية، وحالته الصحية،ـ  البيانات املتعلقة بالوضعية الجزائية

 2.بالحياة الخاصةدون أن تتعلق 

بمناسبة      البحث  نتائج  إزالة  في  الحق  نطاق  تحديد  فرصة  األوربية  العدل  كانت ملحكمة  السياق  نفس  في 

  وقد2019سبتمبر    24وذلك بمناسبة قرارين صادرين بتاريخ   فصلها في مسائل أولية وردت إليها من مجلس الدولة

 بان الحق في إزالة نتائج البحث ال يتعدى النطاق األوربي، معتعنى األول بتحديد النطاق اإلقليمي لهذا الحق  
ً
برا

 على محرك البحث. 
ً
 3أما الثاني قرر بأن البيانات حظر املعالجة الوارد على البيانات الحساسة يسرى أيضا

  من  35اللجوء إلى نص املادة    وإنما يمكنصريح في القانون الجزائري    بشأنه املالحظ بأن هذا الحق لم يرد     

خاصة وأنها في معرض حديثها عن الحق في التصحيح الذي جاءت معنونة باسمه    نفا،آإليها    املشار  07ـ18القانون  

ع املعالجة  مسؤول  من   
ً
مجانا يحصل  أن  للشخص  يجوز  بأنه  إغالق  قررت  أو  مسح  أو  تصحيح  أو  تحيين  لى 

رة مسح مرادفة لعبارة املحو أو اإلزالة  للمعطيات الشخصية التي تكون معالجتها غير مطابقة لهذا القانون، وعبا

 كما سبق. 

 خاتمة:

العام     لالستعمال  واتاحتها  أنه  منذ ظهورها  في  التي جعلتها   الريب  اإليجابيات  االنترنت عديد  لشبكة  كانت 

وفي الوقت نفسه  ، القدرة على االستغناء عنها تعد لديهم ماد ومعامالتهم اليومية على نحو لتقتحم حصون األفر 

وذلك    بكل يسر،ما ينشر عبر مختلف مواقعها ال يمكن نسيانه    أّدت إلى أنبينها أنها    تنكر من كانت لها سلبيات ال  

 سهولة تداوله ومشاركته عبر مختلف املواقع والخدمات. ل

 
1 - TGI de Paris, ord, Réf, 19décembre 2014, Marie-France M. / Google France et Google Inc 

 ; TGI de Paris, ord, Réf, 12mai 2012, Madame X. / Google France et Google Inc. Disponible sur le site : www .léglis.net. 

2- https://www.conseil-etat.fr/actualites/actualites/droit-a-l-oubli-le-conseil-d-etat-donne-le-mode-d-emploi. 
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لم     ومرتادي  لذلك  الشبكة  مستخدمي  أمام  آلثار    يكن  بإزالة  املطالبة  سوى  وخداماتها  مواقعها  مختلف 

  ، معتبرين بأن اسدال ستائر النسياناملحتويات املرتبطة بهمومحو البيانات و   ية التي يخلفها تواجدهم عليهاالرقم

ي تقرير مصيرها واالعتراف لهم بالحق في النسيان الرقمى حق من الحقوق اللصيقة  فعليها من خالل تكريس حقهم  

   بشخصيتهم.

منها حداثة االهتمام به من    لعدة أسباب  لنسيان الرقمياختلفت نظرة املتخّصصين حول مفهوم الحق في ا  

جوانبه وتعّدد  أخرى،  جهة،  جهة  للشبكة  من  املعقد  الفني  الطابع  عن   
ً
   فضال

ً
جدا الصعب  من  يجعل  والذي 

 أ  التحكم فيما يتم نشره وبثه من خاللها،
ّ
التعاريف التي قيلت فيه،    عام لشتىمن إيجاد تصور    ن ذلك ال يمنعإال

 من  فهو إن أ
ً
ردنا الحق املخول لكل شخص كان له اتصال بالبيئة الرقمية وترك عليها باختياره أو رغما عنه أثرا

 كان )بيان شخص ي، صورة، تعليق، فيديو
ً
يقتضيه  ( في نسيان هذه األثار أو عدم تذكرها مع ما  .... إلخ  أثاره أيا

.ذلك من حقوق فرعية تساهم جميعها في تجسيد هذا الحق وجعله ممك
ً
 نا

ه القانونية، فبينما  في حدوث اختالف حول تحديد طبيعت  ساهمت  الطبيعة املركبة لهذا الحقالشك في أن     

 من أوجه الحياة الخاصة الرتباط الحقين حول فكرة الحياة الشخصية  جنح جانب من الفقه
ً
،  إلى اعتباره وجها

 ذهب جانب آ
ً
خصية على اعتبار أن الحقوق املخولة لهذه األخيرة يرتبط بالحق في البيانات الش  خر إلى اعتباره حقا

القول بأن الحق في   في دراستنا إلى أن فندنا بالدليل هذين الرأيين خلصنا وبعد هي نفسها التي تحمي الحق األول،

ينصهر في بوتقة أحد الحقوق املتعارف عليها    املستقلة من شأنها أن تنأى به أن النسيان الرقمي هو حق له ذاتيته  

 وإن كان شديد االرتباط بها من حيث األهداف واملرامي. 

تردده مختلف الهيئات القضائية األوربية في أحكامها    بعد أن أصبح الحق في النسيان الرقمي حقيقة واقعية     

أصبح االعتراف به ضرورة ال مناص منها،   ،Google Spain ما حدث في قضية  على غرار  وتستند عليه في قراراتها

املتعلق بالبيانات الشخصية فرصة لالعتراف بالحق    1995عل كانت إعادة النظر في التوجيه األوربي لسنة  وبالف

الرقمي،   النسيان  املادة    حيثفي  النظام األوربي املسمى    17جاءت  في   RGPDمن  بالحق   
ً
باسمه مقرونا لتعنون 

 املحو.

رقمي على مكنة املطالبة بمحو وحذف البيانات  اقتصار الحق في النسيان ال  نأ معنا في هذا الدراسة ب  مّر    

 باعتبار أن الحق في املحو هو أحد أهم اآلليات لتفعيل 
ً
 نسبيا

ً
 وإن كان صحيحا

ً
 واحدا

ً
الشخصية وجعلهما شيئا

ت إذ   ،
ً
ليس صحيحا ذلك  ان  إال  التطبيق  النسيان ووضعه موضع  في  تسهم  الحق  أخرى  إلى جانبه حقوق  وجد 

 جميعها تجسيده. 

تتعّدد  لذ     التي من شألك  الحقاألليات  هذا  حماية  الرقمي  نها  النسيان  منها    في  التطبيق،  ووضعه موضع 

ة املحددة،  التقيد بالغرض واملّد املبادئ العامة املكرسة في قوانين حماية البيانات الشخصية كمبادئ املالئمة و 

ل املسؤول عن املعالجة بشكل غير مباشر  ويساهم احترامها من قب  لحق في النسان الرقمي السلبياوالتي تسمى ب

 في توفير الحماية الالزمة للحق في النسيان الرقمي.
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لت القوانين املنظمة للبيانات الشخصية  إلى جانب هذه املبادئ املوجهة لعمل املسؤولين عن املعالجة، خوّ    

   البيانات مجموعة من الحقوق يلجؤون  هذه  هذه الدراسة أصحاباملشار إليها في  
ّ
ما كانت املعالجة غير  إليها كل

فة أو يرغب صاحبها في إخفاءها، فهي بذلك حقوق جعلت من  صحيحة أو غير مكتملة أو تتضمن معلومات محرّ 

يس  الشخصية  لبياناته  بالنسبة  مكتملة  حقوق  باملعالجة صاحب  املعني  أو  البيانات  بمقتضاها  صاحب  تطيع 

 بي.التدخل فيما يعرف بالحق في النسيان اإليجا

على غرار املشرع الفرنس ي وباقي التشريعات األوربية لم يكن املشرع الجزائري ليبقى في معزل عن التطورات     

التكيف معها من خالل التعامل بواسطة شبكة االنترنت، فكان أمام حتمية  التي أصبح يخلفها  إما    املتسارعة 

ا معالجة وتنظيم مختلف الجوانب املرتبطة  استحداث أخرى يكون الهدف منه  وأمراجعة النصوص القانونية  

 بالرقمنة. 

القانون     بمقتض ى  الصادر  الدستوري  للتعديل   
ً
في    01ـ16تكريسا لدستور    2016مارس    6الصادر  املعدل 

ات الشخصية أهمية خاصة من خالل اعتبار  ألول مرة على إيالء البيان  46من املادة    3الذي حرصت الفقرة    1996

الطبيعيين في مجال معالجة هذه املعطيات هو حق من الحقوق األساسية يحرص القانون  أن حماية األشخاص 

املتعلق    2018يونيو    10بتاريخ    07ـ18، صدر القانون  على التأكيد عليه وعلى معاقبة أي سلوك يؤدى إلى انتهاكه

 في مجال املعطيات ذات الطابع الشخص ي. بحماية األشخاص الطبيعيين

د   خالل  من  إلى  يتجلى  صراحة  يشير  ما  نصوصه  تتضمن  لم  أنه  القانون  هذا  بها  جاء  التي  األحكام  راسة 

للتوجيه   بالنسبة  اللفظ كما حدث  ما    ، بلاألوربيالنسيان الرقمي بهذا  التشريعات على  باقي  تضمن على غرار 

 سواء في إطار املبادئ ا
ً
ملؤطرة لعمل املسؤول  يمكن أن يساهم في حماية الحق في النسيان الرقمى وتجسيده عمليا

الحقوق اإليجابية املخولة ألصحاب البيانات كالحق  عن املعالجة فيما يعرف بالحق في النسيان السلبي أو في إطار  

   عتراض وحظر املعالجة. في املحو واال 

زالة من  ارتبط في اآلونة األخيرة بما يطلق عليه بالحق في اإل  النسيان الرقمى محل الدراسة املالحظ بأن الحق   

من ابتداع القضاء الفرنس ي   وهو حق  le droit au déréférencementعلى نتائج محرك البحث أو ما يعرف ب  

ب  
ً
أساسا يتعلق  بأنه حق  البحثوقد مر معنا  النتائج    نشاط محركات  وإظهار  املحتويات  على تصنيف  القائمة 

 الرقمي  في النسيان وبين الحقاملتعلقة بها ومن تم ال يجوز الخلط بينه 
ً
.  واعتبارهما شيئا

ً
 واحدا

 بأن     
ً
السالف بيانها  الحق في النسيان الرقمي على الرغم من أهميته  على الرغم مما سبق ذكره يالحظ أيضا

يحظى   به  لم  االعتراف  السيما  الالزمة  خاصة بالعناية  قانونية  نصوص  إلى   بمقتض ى  بخصوصه  يلجأ  فمازال 

ات الشخصية، لذا ينبغي إيالءه األهمية الالزمة عن طريق تخصيص قوانين تعنى األحكام القانونية املنظمة للبيان

 يمه وتبيان الخصوصية التي يتمتع بها. بتنظ
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 قائمة املراجع: 

: باللغة 
ً
 :العربيةأوال

 الكتب: ـ  1   

التعبير   - الخصوصية وحرية  )مشكالت  االجتماعي،  التواصل  ملواقع  القانونية  الجوانب  أشرف سيد جابر، 

وتوتير(،  وامل بوك  فيس  موقعي  على  التركيز  مع  واإلثبات  الفكرية  النهضة  لكية  دار  مصر،  القاهرة، 

 .2012العربية،

إطار املعامالت عبر شبكة األنترنت، أطروحة دكتوراه، كلية    املدنية فيسعيد سعد عبد السالم، املسؤولية   -

 .2011ـ2010الحقوق، جامعة املنوفية، مصر، 

 .2015رح قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري، دار الهومة، الجزائر، عبد هللا أوهايبية، ش  -

الهومة، ط   - في نظرية الحق، دار  الثاني، دروس  القانونية، الجزء  للعلوم  ،  3محمد سعيد جعفور، مدخل 

 .2018الجزائر،

عبر  هيتم السيد أحمد عيس ى، التشخيص الرقمي لحالة اإلنسان في عصر التنقيب في البيانات الشخصية   -

، دار النهضة  2016ت الشخصية لعام ية البياناتقنيات الذكاء االصطناعي وفقا لالئحة األوربية العامة لحما

 .1،2019القاهرة، مصر،ط  العربية،

وسيم شفيق الحجار، النظام القانوني لوسائل التواصل االجتماعي )واتس اب، فايسبوك، تويتر(، املركز   -

 .2017 الطبعة األولي، بيروت، لبنان، ئية، جامعة الدول العربية،والقضاالعربي للبحوث القانونية  

 ـ املقاالت: 2

الرقمي،املفكرمجلة  بوخلوطة نسرين،   - النسيان  في  الحق  السياسية،  14العدد    ،  الحقوق والعلوم  كلية   ،

 جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر. 

 مجلة صوت القانون،   الحق في الحياة الخاصة،لية لحماية  ، الحق في النسيان الرقمي كآبوزيد أحمد التيجاني -

 .2019، كلية الحقوق، جامعة خميس مليانة، الجزائر، نوفمبر 2، العدد 6املجلد 

معاذ سليمان املال، فكرة الحق في الدخول في النسيان الرقمي في التشريعات الجزائية اإللكترونية الحديثة،  -

ون الكويتية العاملية،  التشريع الجزائي الكويتي، مجلة كلية القاندراسة مقارنة بين التشريع العقابي الفرنس ي و 

 .2018أبحاث املؤتمر السنوي الدولي الخامس، ماي 

البرعص ي، - املوقع    ابتسام  على  منشور  مقال  الرقمي،  النسيان  معنى  بمعرفة  مهتم  أنت  هل 

 . /https://hunalibya.com/digital-life/9575اإللكتروني:

 

 

 

https://hunalibya.com/digital-life/9575/
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 ـ مداخالت وتقارير:3

قانون  ي  جد - في  الشخصية  املعطيات  حماية  وضمان    07ـ18صبرينة،  اإللكترونية  باإلدارة  الثقة  تعزيز 

الدولي املوسوم بالنظام العام القانوني للمرفق اإللكتروني ـ  فعاليتها، مداخلة ألقيت ضمن فعاليات امللتقي  

 . 2018، جامعة محمد بوضياف، املسيلة، نوفمبر والعلوم السياسية تحديات ـ كلية الحقوق أفاق و 

ا - على  الديمقراطية  للرقابة  جنيف  ا مركز  حقوق  دراسات  ومركز  املسلحة  والديمقراطية،  لقوات  إلنسان 

لرباط،  ، ا2015أكتوبر  20-19ات ذات الطابع الشخص ي في قطاع األمن باملغرب، تقرير حول حماية املعطي

 املغرب. 

 :النصوص القانونيةـ 4

املتضمن التعديل الدستوري، ) ج ر    2016مارس    6الصادر في    01-16املعدل بالقانون رقم    1996دستور  -

 (.2016مارس  7صادرة بتاريخ  14رقم 

املتضمن القواعد العامة املتعلقة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال    2009أوت    5الصادر في  04-09القانون   -

 (. 2009غشت  16صادرة بتاريخ  5ج.ر. رقم )

رقم   - في    04-18القانون  واالتصاالت    2018ماي    10الصادر  بالبريد  املتعلقة  العامة  القواعد  يحدد  الذي 

 (.2018ماي  13صادرة بتاريخ   27االلكترونية )ج.ر. رقم :

 (.2018لسنة  28قم املتعلق بالتجارة اإللكترونية )ج.ر. ر  2018ماي  10الصادر في  05-18ون القان -

املتعلق بحماية األشخاص الطبيعيين في مجال معالجة املعطيات    2018يونيو    10الصادر في    07-18القانون   -

 (.2018يونيو  10صادرة بتاريخ  34ج ر، رقم  (ذات الطابع الشخص ي

التجارية  املحدد لكيفيات حفظ سجالت املعامالت  2019مارس 5الصادر في  89-19رقم   املرسوم التنفيذي  -

 اإللكترونية وإرسالها إلى املركز الوطني للسجل التجاري. 

رقم - الضبط  سلطة  عن  الصادر  في  2016/أخ/س.ض.ب.م/ 51القرار  دفتر    2016-04-03املؤرخ  املتضمن 

 خدمات توفير النفاذ إلى االنترنت.  الشروط املحّدد لشروط وكيفيات إقامة واستغالل

: باللغة الفرنسية.
ً
 ـ ثانيا

1- Ouvrages : 

- Céline Castets-Renard, Droit de L’internet, Montchrestien, Lextenso, Paris, France, éditions, 

2010. 

- Christiane Féral-Schuhl,  le droit à l’épreuve de L’internet, Dalloz, Paris, France,6éme 

édition,2010. 
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- Willy Duhen, La responsabilité extra-contractuelle du fournisseur d’accès à L’internet, France, 

Presses Universitaires D’aix-Marseille, Puam, Aix –Marseille, 2013. 

2- -Articles : 

-  Marion Polidori, L’arrêt Google Spain de la CJUE du 13 mai 2014 et le droit à l’oubli,Revue 

Civitas Europa 2015/1 (N° 34). 

- Aurélien Bamdé, RGPD .le droit à l’effacement ou le droit à l’oubli, article parue sur le site :https : 

//aurelienbamde.com/2019/01/02/le-droit-a-leffacement-ou-le-droit. 

- Lorraine Maisnier –Boché, quel régime pour la conservation et l’utilisation des données de 

connexions par les autorités publiques et les opérateurs privé, RLDI, Février 2014, n°101. 

- Maryline Boizard, Le temps, le doit à l’oublie et le droit à l’effacement, Les Cahiers de la Justice, 

Dalloz, 2016/4 N° 4. 

-  Maxime Perón, Libre Propos Sur Le Droit à L’oubli Numérique,, RDLF2017, chron. 

n°15,http://www.revuedlf.com/droit-ue/libre-propos-sur-le-droit-a-loubli-numerique. 

- Zahra Reqba, L’adresse IP est-elle une données a caractères personnelles, disponible sur le 

site https://www.village-justice.com/articles/adresse-est-elle-une-donnee,20484.html. 

- Michael Gentet, Le droit à l'oubli ou droit au déréférencement des données personnelles, article 

disponible sur le site :https://www.macsf.fr/Responsabilite-professionnelle/Ethique-et-

societe/droit-deferencement-donnees-personnelles. 

- Agathe Leseur، Camille Mandon, Droit à l'oubli numérique : droit virtuel ou bien réel ?,disponible sur 

le site :https://www.affiches-parisiennes.com/droit-a-l-oubli-numerique-droit-virtuel-ou-bien-reel-

8740.html. 

- Lamia El Badawi, Le droit à l'oubli à l’ère du numérique, La revue « droit à l’oubli », n°6, 

Septembre 2016 . 

https://www.cairn.info/revue-civitas-europa.htm
https://www.cairn.info/revue-civitas-europa-2015-1.htm
https://aurelienbamde.com/author/aurelienbamde/
http://www.revuedlf.com/droit-ue/libre-propos-sur-le-droit-a-loubli-numerique
https://www.village-justice.com/articles/adresse-est-elle-une-donnee,20484.html
https://www.macsf.fr/Responsabilite-professionnelle/Ethique-et-societe/droit-deferencement-donnees-personnelles
https://www.macsf.fr/Responsabilite-professionnelle/Ethique-et-societe/droit-deferencement-donnees-personnelles
https://www.affiches-parisiennes.com/droit-a-l-oubli-numerique-droit-virtuel-ou-bien-reel-8740.html
https://www.affiches-parisiennes.com/droit-a-l-oubli-numerique-droit-virtuel-ou-bien-reel-8740.html
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- Aurélien Bamdé, RGPD: L’exigence de conservation des données pendant une durée pertinente, 

disponible sur le sit :https://aurelienbamde.com/2018/12/14/rgpd-lexigence-de-conservation-des-

donnees-pendant-une-duree-pertinente   .  

- Anne-Laure Villedieu, Le principe de finalité appliqué à la 

géolocalisation :https://www.lexplicite.fr/principe-finalite-applique-geolocalisation/. 

- Angelo   Arakaza , Le principe de proportionnalité et pertinence,   

https://angelolawyer.wordpress.com/2015/11/19/le-principe-de-proportionnalite-et-

pertinenc. 

- Zeenea Software,7 principes à respecter pour traiter de données personnelles. : 

https://zeenea.com/fr/gdpr-7-principes-a-respecter-pour-traiter-des-donnees-personnelles. 

- Aurélien Bamdé, RGPD,le droit d’opposition,https://aurelienbamde.com/2018/12/23/rgpd-

le-droit-dopposition. 

- Sophie Meunier,Qu’est-ce que le droit à la limitation du traitement, disponible sur le site : 

https://www.itgovernance.eu/blog/fr/rgpd-quest-ce-que-le-droit-a-la-limitation-du-

traitement. 

2-Théses et mémoires :  

- Maxime Beséme, Le droit à l’oublie numérique dans le droit de l’union européenne, 

consécration prétorienne et législative, Master en Droit, Université Catholique de levain, 

Faculté de droit et de criminologie, 2015-2016 . 

- Etienne Quillet, le droit à l’oubli sur les réseaux sociaux, Mémoire Master de droits de l’homme 

et droit humanitaire, Université Panthéon- Assas, 2011. 

- Charlotte Heylliard, le droit à l’oublie sur internet,Faculté Jean Monnet – Droit, Économie, 
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3-Textes juridiques : 

Dir. n°95/46/CE du parlement européen et du conseil, 24 octobre 1995, relative à la protection 

des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à libre 

circulation de ces données. 

- Dir.n°2002/58/CE du parlement européen du conseil, 12 juilet2002, concernant le traitement 

des données à caractère personnel et la protection de la vie privé dans le secteur des 

communications électronique, dite “Directive vie privé et communications électroniques”. 

- le réglement2016/679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relative à la 

protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel 

et à libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/96/CE. 

- La Loi n°78 -17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés modifié 

par l’art 24 de la loi 2018-493 relative à la protection des données personnelles. 

- Loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant 

dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers. 

- Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, modifier 

par la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude.  

  



 2021  يناير 46العدد  -املعمقة جيل األحباث القانونية  جملة -مركز جيل البحث العلمي 

 
 

 

 
104 

 

 

  

   



 2021  يناير 46العدد  -املعمقة جيل األحباث القانونية  جملة -مركز جيل البحث العلمي 

 
 

 

 
105 

 

 (يف القانون الكوييت)دراسة : خالل تسجيل واستغالل براءات االخرتاع محاية املخرتع الكوييت
Kuwaiti Inventor Protection from the Industrial & Commercial Facilities' Use of Patent 

(The Case of Kuwaiti Law) 

 KILAWماجستير في قانون الشركات من كلية القانون الكويتية العاملية ، أ. هشام عماد العبيدان
Hesham Emad Al-Obaidan, Master of Corporate Law – the Kuwait International College of Law (KILAW)  

 

 

 

Abstract 

The paper can be summarized in how industrial & commercial facilities are allowed to 

legitimately exploit inventions in Kuwait, through a critical and analytical study of the legal 

standards for granting a patent in accordance with Kuwaiti Law No. 4 of 1962, that law which is 

close to 60 years of enforcement. 

Whereas, the industrial & commercial environment in Kuwait has developed radically since 

the promulgation and enforcement of the patent law, many of patent standards imposed for 

patent registration are no longer able to keep pace with the modern technical image of industry 

& commerce, which may lead to the failure to protect many Kuwaiti inventors today. 

On the other hand, studying the exploitation of patents from industrial & commercial facilities 

has allowed us to discover many gaps in the legal system of exploitation, most of which were in 

the interest of the facilities at the expense of the inventors. 

This traditional legislative reality negatively affects the protection of the Kuwaiti inventors' 

rights, which requires legal researchers to present their visions and proposals in order to reach 

disciplined standards for patenting according to the identity of this era in which we live. 

Key words: Patent, Inventor, Industrial Facility, Commercial Facility, Exploitation of Invention. 
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 امللخص 

ةال  يمكن تلخيص موضوع البحث في الصناعية والتجارية باستغالل االختراعات    منشآتالتي تسمح لل  كيفي 

ةقدية التحليلية للمعايير القانونية ال الدراسة الن في الكويت، ذلك عبر  مشروع    بشكل   بمنح براءة االختراع   خاص 

 عام 60، ذلك القانون الذي يقترب من 1962لعام  4وفق القانون الكويتي رقم 
ً
 من النفاذ.   ا

رت بشكل  حيث إن  البيئة الو  منذ صدور ونفاذ القانون املذكور،   جذرّي    صناعية والتجارية في الكويت قد تطو 

 العديد من املعايير املفروضة فيه لتسجيل بر   لم تعد  ف
ً
على مواكبة الصورة التقنية الحديثة    اءات االختراع قادرة

 فيه،   للصناعة والتجارة،
ً
الثغرات املوجودة أصال إلى  يؤّد    هذا باإلضافة  ا قد  الكثير من  مم  إلى عدم حماية  ي 

 .اليوم االختراعات الكويتية

  ثغرات  سمحت لنا باكتشاف    والتجارية قداملنشآت الصناعية  من  االختراع    كما أن  دراسة استغالل براءات

   معظمها في مصلحة املنشآت على حساب املخترعين.ب في تنظيم هذا االستغالل، والتي كانت تصب   عديدة  

ر بالسلب على حماية حقوق املخترعين الكويتّي    
ّ
جب على  ين، األمر الذي يو هذا الواقع التشريعي التقليدي يؤث

لتسجيل براءات االختراع   منضبطة    رؤاهم ومقترحاتهم بغرض الوصول إلى معايير  تقديم    ينالباحثين القانونّي  

 وفق هوية هذا العصر الذي نعيش.

 .التجارية، استغالل االختراع نشأةالصناعية، امل نشأةاملبراءة االختراع، املخترع،  الكلمات املفتاحية:

 

 املقدمة

(( صدق هللا العظيم  قال تعالى :   يه  ق 
َ

ُمال
َ
ًحا ف د 

َ
َك ك ٰى َرّب 

َ
ل ٌح إ  اد 

َ
َك ك ن  َساُن إ 

 
ن  
 

َها اإل ي 
َ
 . 1))َيا أ

يقلق املخترع هو االستهانة في مجهوده وثمار ذهنه عندما يطلب حماية اختراعه؛ حيث إن  املخترع    أكثر ماإن   

وضعية   في   ت  وتجارية    صناعية    منشآت  إزاء    ضعيفة    يكون 
ُ
ت حتى  االختراعات  أحدث  ب 

 
  ترق

ّ
حركتها  سخ في  رها 

 بغرض زيادة أرباحها.  التجارية اإلنتاجية أو معامالتها

 من االستغالل غير املشروع، ويكون على امليكون محمي    الحصول على براءة اختراعخترع  فإذا استطاع امل
ً
  نشأة ا

ا إذا  الصناعية أو التجارية التعاقد معه بغرض استغالل اختراعه ت لم يستطع  املخترع  حت طائلة املسؤولية، أم 

 لالستغالل من أ  الحصول على براءة اختراع
ً
دون أن    أو تجارية    صناعية    منشأة  ية  فإن  اختراعه سيكون مباحا

 . ب عليها أية مسؤولية  يترت  

 
 . 6 ل رآن  لك ي ، سي ث    ش  ق،  آلي   1
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ن؛ حيث تضع الدول   عتبُر معايير منح براءة االختراع هي كلمة الفصل بين الحالَتي 
ُ
 ُيقاس االختراع  وت

ً
معاييرا

هالم بها على أساسها، فإذا أوفى االختراع بهذه املعايير نال البراءة، وإذا لم يوف  
 
 . ينل

هذه   تقوم  حيث  الواقع؛  األمر  هو  والتجارية  الصناعية  املنشآت  من  االختراع  براءات  استغالل  أن   كما 

حت أو  املخترع،  من  االختراع  استغالل  حقوق  بشراء  لها  املنشآت  م  ُيقّد  حتى  املنشأة  في   
ً
عامال املخترع  يكون  ى 

 صالح واحتماالت استغالل املخترعين.، هذه العالقات التي تحمل الكثير من تعارض املاختراعاته

صناعية أو   منشآت وفي الكويت، ظهر العديد من املخترعين الشباب، وبدأت طموحاتهم تتعاظم في تأسيس 

 على اختراع  
ً
ن  مُ   تجارية استنادا

األمر الذي    أو التعاقد مع منشآت  قائمة  بغرض التنازل لها عن اختراعاتهم؛  ،عي 

 أن  قانون براءات االختراع رقم  قبل استغاللها  ختراعأوجب عليهم طلب براءة ا
 
يحمل معه    1962لعام    4، إال

 بخصوص معايير منح براءات االختراع أو استغاللها.  الكثير من الثغرات والغموض

لم تعد  تحمي الكثير من االختراعات التقنية    تقليدية    وبيئة    ا إلى جانب أن  هذا القانون صادٌر عن عقلية  هذ

 1999رغم تعديله عام    الحديثة
ُ
  ، تلك االختراعات التي باتت ت

ّ
 في العالم.ل عماد الحركة الصناعية والتجارية  شك

 سنجيب من خالل هذا البحث على التساؤالت التالية: 

 اال  حتى يستحق  املشرع الكويتي  عليها استنداملعايير التي  هيما  -
ً
  ختراع براءة

ً
ة   ؟بذاته خاص 

 الصناعية والتجارية؟ نشآتامل االختراعات من  استغالل لقواعدالثغرات الواقعية  ما هي -

 هذه اإلشكاليات؟   وما هو الحل القانوني لكّل   -

 أهداف البحث 

، وتوضيح استند إليها املشرع الكويتي ملنح براءات االختراع  ايير التيلمعل  نقدية    تحليلية    دارسة  تقديم   -1

 ثغراتها. 

 .الصناعية والتجارية نشآتامل لقواعد استغالل االختراعات منالثغرات القانونية  توضيح -2

 الختراعاتهم.  عادل غير ال  املخترعين من االستغالل حقوق  عبره  املشرع  يحمي    متوازن    قانونّي    وضع تصور   -3

 البحث ة أهمي

ع هذا البحث بأهمية   على صعيد االبتكارات الصناعية واستغاللها التجاري في الكويت؛ وتنشأ هذه    كبيرة    يتمت 

 ن: ي  األهمية من محورَ 

بلدهم، وليس    داخلين سيدفعهم لالستثمار في اختراعاتهم  أن  حماية حقوق املخترعين الكويتّي   ➢

وسيزيد    ،االقتصاد الوطني بالكفاءات  عمارج، هذا األمر سيدالسعي وراء تسجيل هذه االختراعات في الخ

  في تشكيل هوية    من الحركة الصناعية والتجارية التي تستند على االختراع وليس التقليد، وهذا ُيساهُم 

ة   وتجارية   صناعية    بالكويت. خاص 
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إلى   ➢ تسعى  الكويت  األم أن   وهذا  النفطية،  الواردات  على  االعتماد  من  ُيعتبُر التخفيف  من    ر 

 أن  هذه الرؤية تحتاج إلى توفير مصادر دخل  2035كويت جديدة  األهداف األساسية لرؤية  
 
  صناعية    ، إال

 من الدخل النفطي، ويظهر في هذا اإلطار االستغالل الصناعي  قادرة    وتجارية  
ً
  على االعتماد عليها بدال

القادرة لبراءات االختراع في صدارة األنشطة  التي تحتاجها    والتجاري  الكويت مصادر الدخل  على منح 

 لتنفيذ رؤيتها املستقبلية. 

   البحث منهج 

وفق القانون   واستغاللها  عبر تحليل ونقد معايير منح براءة االختراع ؛التحليلي النقدي  املنهج ➢

 . 1962لعام  4الكويتي رقم 

االست  ➢ علىبغرض    ؛نتاجياملنهج  لن   االستناد  ظهرت  التي  الثغرات  للخروج  ا  مجموعة 

يسد الثغرات القانونية    على تالفي عيوب معايير تسجيل االختراعات، ذلك بما  قادرة    قانونية    استنتاجات  ب

 املعاصرة. يتالءم مع البيئة التقنية و  القائمة

 إشكالية البحث 

 ؟" خالل تسجيل واستغالل براءة االختراعكيف يمكن حماية املخترع الكويتي "

 مصطلحات البحث 

   هي  ختراع:براءة اال  ➢
ٌ
   وثيقة

ٌ
   رسمية
ُ
حق  بموجبها  يكتسب  ملخترع،  ا  ملصلحةوزارة التجارة والصناعة  ا  َه رُ صد  ت

 . دة  حد  مُ   قانونية   ملدة   غير مشروع   من أي استغالل   قانونية الختراعهحماية ال

ق معايير االختراع القانونيةالذي  جديد املبتكرالش يء هو ال  االختراع: ➢  . ُيحّق 

   .االستفادة منهيسعى لحمايته و لشخص الذي ابتكر االختراع، والذي ا هو املخترع: ➢

 الدورة اإلنتاجية الصناعية.ع ضمن ؛ هو إدخال االخترااالستغالل الصناعي والتجاري  ➢

)منشأة مملوكة    وحدة من مشروع كبير)منشأة صناعية( أو    مشروع قائم بذاته؛ وهي عبارة عن  املنشأة ➢

ز امل  تحت إدارة  ، وتهدف للقيام بنشاط اقتصادي  لها حدود واضحة نشأة بأن   من شركة تجارية(، تتمي 

 .واحدة

 م  
َّ
   ط البحث خط

 براءة االختراع  معايير  ضبط من خاللحماية املخترع املبحث األول:  

ةاالبتكار املطلب األول:  د   الغموض و  بين الضرورة.. والّج 

 ع والروتين بين الواقاملطلب الثاني: قابلية االستغالل الصناعي.. 

 التنازل عن براءة االختراع   من خالل ضبطحماية املخترع املبحث الثاني: 
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  عن براءة االختراع  التنازل املطلب األول: 
ُ
  بين األشخاص امل

ّ
 .. بين امللكية واالستغاللينستقل

لبين  عن براءة االختراع  التنازل    املطلب الثاني: االختراع دون  .. بين العمل االبتكاري و وصاحب العمل  العام 

 تكليف 

 

 املبحث األول 

 حماية املخترع من خالل ضبط معايير براءة االختراع 

   1962لعام    4الكويتي رقم    براءات االختراع  فرض القانون 
ً
ق في االختراع  من املعايير واجبة التحق    مجموعة

يناَل  ُم   حتى  تحت  القانونية  املعاييرسم  الحماية  هذه  وتنقسم  االختراع،  براءة  بشكل    ى   :إلى  أساس ّي    الواجبة 

ةاالبتكار وال د   )املطلب األول(، وقابلية االستغالل الصناعي )املطلب الثاني(.  ّج 

 املطلب األول 

ةاالبتكار وال دَّ ِ
 الضرورة والغموض .. بين  ج 

َنُح براءات اختراع و :  كالتاليملنح البراءة،    أساس ّي    معيار  على  قانون براءات االختراع    نص   م   ألحكام هذا  "تُ
ً
فقا

"...  يكون من شأن استغالل االختراع أي    1القانون عن كّل  ابتكار  جديد 
 
 على أال

ً
باآلداب أو النظام    "إخالل  :  طبعا

   ض  ر  َف قام املشرع بفقد  ؛ وهكذا  2العام" 
 
التأك التجارة والصناعة  بات يجب على وزارة 

 
د منها قبل املض ي  ُمتطل

 : 4، وهي3راعبإجراءات منح براءة االخت

االبتكار اختراع  "يعني  قالت املنظمة الدولية للملكية الفكرية بصدد تعريف االبتكار واالختراع:  ؛  االبتكار ➢

   جديٌد   ش يٌء 
ً

عملية أو   
ً
منتجا ن     ُيحّس 

ً
خدمة وتُ أو  االبتكارات...   يُح ت  .  من  الكثير  حماية  امللكية    حقوق 

َو   .5ويمكن حمايته ببراءات اختراع" تقنية   ملشكلة   يٌد جد واالختراع حل  . االبتكار اُم االختراعات ق 

 
،  ق  1 لم دث  1  

 . 1962، لع ة 4، ق  ين بر ء     ختر ع و لرسية و لنم ذج  لصن عي   لكويتر
ل  بميلب  ل   ين  ق  ، 2 لم دث  2

َّ
 . 1999لع ة  4ق  ين بر ء     ختر ع،  لُمع 

  لنظ ة  ل   ين  ألم يك  و ألو وب     3
ث ب       لع د  س  م      ممت  

Van Overwalle, Geertrui, Policy levers tailoring patent law to biotechnology: comparing US and European 
approaches, UC Irvine L. Rev., Vol 1, No. 2, 2011, p. 433. 

وط،   للقيس   4    حه  ل  
، مجل   لح يق، ل مع   لكويت،    لع  ع ف   

   ل   ين  لكويتر
وط  لميضيعي  لت  ء     ختر ع ف   لمجل   لرشي ي، ل يع،  ل  

 . 69،  لصفح  2005، ديسمت  4،  لع د 29
 عىل  لر بط  لق ىل    WIPOميقع  لمنظم   ل ولي  للملكي   لف  ي    ينظر  5

https://www.wipo.int/ip-outreach/ar/ipday/2017/innovation_and_intellectual_property.html (4-12-2020). 
  ق  ين بر ء     ختر ع ل ى    ينظر 

  يل آف ق   بقك   ف 
Day, Gregory, and Steven Udick, Patent law and the emigration of innovation, Wash. L. Rev., Vol. 94, No. 1, 2019, p. 
119. 

https://www.wipo.int/ip-outreach/ar/ipday/2017/innovation_and_intellectual_property.html
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، االختراع هو
ً
ر أحد    لم يكن    ي إلى إيجاد ش يء  ؤّد  ي  نشاط ابتكاري   فإذا في السابق، وهنا علينا التفريق    في تصو 

تفكير  بين   ينشأ عن     ابتكارّي    االبتكار واالكتشاف، فاالبتكار 
ٌ
تفكير    بينما االكتشاف هو عبارة   عن نمط 

 وليس ُم  موجود    يكشف عن أمر   ميق  ع
ً
 سبقا

ً
 .بالضرورة مبتكرا

ةال ➢ دَّ ِ
الفكرية  ؛  ج  للملكية  الدولية  املنضمة  الّج  وصفت  كالتالي:  د  عنصر  االختراع  في  ينطوي  ة  أن  "يجب 

؛ أي على خصائص  جديدة  غير معروفة  في مجموعة املعارف املتوافرة في مجاله  ة  االختراع على عناصر جد  

... يجب أن ينطوي التقن عَرف هذه املجموعة من املعارف باسم )حالة التقنية الصناعية السابقة( 
ُ
ي. وت

في  االختراع على نش   
ٌ

طة مهاراٌت متوّس  له  يمكن ألّي  شخص   بديهي(، بحيث ال  )غير  يكون  أو  ابتكارّي   اط  

 "  .1املجال التقني استنتاجه ببداهة 

 غير مُ فال يكفي في االبتكار أن يكون إبداعي
ً
 لم يسبق  ألحد    ر  تصو  ا

ً
 يجب أن يكون جديدا

ً
  ألحد    ، بل أيضا

أن   اكتشاف  تم   إذا  ا  أم  االبتكار،  بمثل هذا   شخص   أن فاجأ مجتمعه 
ً
في   ا االبتكار  إلى ذات  ل  آخر قد توص 

 بالحماية؛ ألنه ليس
ً
، فال ُيعَتَبُر االبتكار الثاني جديرا

ً
، بل    املاض ي حيث فاجأ الجميع به أيضا

ً
 جديدا

ً
ابتكارا

 في السابق 
ً
 .2مطروقا

والن  ➢ باآلداب  اإلخالل  العامعدم  أن   ؛  ظام   
 
إال فضفاف،  معنى  من  املعيار  هذا  يحمله  ا  مم  الرغم  على 

حتى   إلى رفض االختراع  ي ببساطة  مخالفة تقاليد املجتمع وآدابه أو القواعد القانونية امللزمة فيه ستؤّد  

باالبت يمتاُز  كان  ةوإن  د  والّج     ؛كار 
ً
مثال الخمور  إنتاج  تسريع خط  بغرض  االختراع  يكون  لكن على كأن   ،

ع في تفسير اآلداب أو النظام العام بشكل   أكبر من املعنى الواضح   الجهة الحكومية التنفيذية عدم التوس 

 تتعامل بشكل   ،لها
 
 مع املخترعين. انتقائّي   وأال

بالُمن  صفة االبتكاروبالنتيجة، فإن     
ٌ
َجة ةدم  د  القانونية بخصوص منح براءة    ّج  الناحية   من 

ً
 وعدما

ً
وجودا

 االختراع.

ال لهذه  الزمنية  الحدود  هنا؛ ما هي  التساؤل  ة ولكن  د  بالنسبة  ّج   
ً
االبتكار جديدا يكون  أن  ؟؛ أي هل يجب 

 ؟ما سبقللماض ي دون حد زمني للنظر إلى 

ةارتأى املشرع الكويتي منع صفة ال د   ط في الحاالت التالية املرتبطة بالزمن: فق ّج 

بصفة  علنية     استعمال االختراعلتاريخ تقديم طلب البراءة قد سبق    خالل العشرين سنة السابقة"إذا كان في   .1

َر في الكويت أو كان قد   عن وصفه أو عن رسمه في نشرات  أذيعت  في الكويت وكان الوصف أو الرسم الذي    ُشه 

َر من الوضوح ب ش 
ُ
 .يكون في إمكان ذوي الخبرة استغالله حيثن

 
 عىل  لر بط  لق ىل    WIPOميقع  لمنظم   ل ولي  للملكي   لف  ي    ينظر  1

https://www.wipo.int/patents/ar/faq_patents.html  (4-12-2020). 
      ينظر  2

  من زع  فصةةةةةةةلت با  محكم   لقم ت   بخصةةةةةةةيص بر  م  تلف ييب 
" ختر ع م  وز  ث  لقج  ث و لصةةةةةةةن ع  إد  ث بر ءث   ختر ع وأقر  وز  ث  إلع ة ف 

  ذلك وإذ أص به ض   م  لر ء ع ة تنفيح ع  ه مع وز  ث  إلع ة ليق  ب 
..." حه  ب  ه ص  ب  لف رث وله  لسبق ف 

 
   ينظر .   لف رث تلف يي ي 

   ق  
 . 2008-1-21، ت  يةةةةخ  2005، لع ة 231محكم   لقم ت    لكوي ي ، طع  م ب 

https://www.wipo.int/patents/ar/faq_patents.html


 2021  يناير 46العدد  -املعمقة جيل األحباث القانونية  جملة -مركز جيل البحث العلمي 

 
 

 

 
111 

عن  أو    سبق إصدار براءة عن االختراعإذا كان في العشرين سنة السابقة على تاريخ تقديم طلب البراءة قد   .2

سبق للغير أن طلب براءة عن االختراع ذاته أو  لغير املخترع أو لغير من آلت إليه حقوقه أو كان قد  جزء منه

 .1" كورةفي املدة املذ عن جزء منه

ةال تمتنعبهذه الطريقة  د   ، كما يلي:2لتاريخ الطلب  سابقةسنة  20في إطار  ّج 

ن:سابقة  براءة اختراعطلب لوجود  ➢  ؛ وهنا لدينا حالَتي 

 لكامل االختراع •
ٌ
  ، وهي حالة

ٌ
 .بديهية

 لجزء من االختراع •
ٌ
اع، فليس  القانون نسبة هذا الجزء لكامل االختر   ؛ حيث لم يوضح  نظر    محل    ، وهي حالة

، في الوقت الذي    بسيط    من املعقول رفض منح براءة االختراع لوجود جزء  
ً
منه قد تم  الكشف عنه سابقا

ع الجزء األ ةمن االختراع بال كبريتمت  د   .ّج 

ن: في السابق  استعمال االختراع ➢  ؛ وهنا لدينا حالَتي 

وقد قالت محكمة التمييز  ، ة االختراعم أصالعلى عد ؛ فهذا يدل  وإن كان دون براءة اختراع االستعمال قيام  •

 "املشرع  الكويتية في هذا الخصوص:  
 
  لم يسبق    جديد    عن ابتكار   االختراع أن يكون  االختراع براءة ب ملنحتطل

وَو  إليه،  )أي املشرع(َع َض أحد صاحبه      
ً

   قرينة
ً

العكس  قانونية إثبات  تقبل  الّج  نفي عمقتضاها    ال  ة  د  نصر 

أن   االختراع في ثبت  جرى  إذا  بصفة  ه  طلب  علنية    استعماله  تقديم  تاريخ  قبل  الكويت    ة  بمد   البراءة داخل 

 .3" دها القانون بعشرين سنةحد  

أن    في  الرأي  نقد هذا  إثباتها   االستعمال  واقعةيمكن  يكون  ظّل    السابق قد  في   
ً
 غامضا

ً
بعض االختراعات    أمرا

عدد  املعق   على  داخلها  تحتوي  التي  االختراعات  بخصوص  أو   ،
ً
بعضا بعضها  عن  تختلف  التي  من    كبير    دة 

   مثل الحاسوب، كل    الفرعية  االختراعات
 
 قد يحرم  هذا األمر سيجعل التأك

ً
 تقديريا

ً
د من سبق االستعمال أمرا

 في ظّل  إذا حصل سوء تقدير  سجيل براءة الختراعاتهم  العديد من املخترعين من ت
ً
استخدامات الذكاء    ، خاصة

 . الحديثة االصطناعي

السابق    إمكانية •   لالختراعاالستعمال 
ً
مباحا بما يجعل من االختراع  ، وذلك بسبب قيام نشر االختراع 

 .؛ ويمكن نقد هذه الحالة لنفس األسباب السابقةلالستعمال من أصحاب الخبرة

 
 ، ق  ين بر ء     ختر ع. 3 لم دث  1
2  . ع و لغت 

 عىل   يق  لمختر
 
 لمؤقق  وأثر   عىل  لحم ي     عبي   ، مؤي ، سةةةةلط   ط لب تسةةةةجي  بر ءث   ختر ع أثن ء م ث ينظر ذلك  ألمر مؤثر ل  

، مجل   لح يق، ل مع   لكويت،  لمجل    . 377،  لصفح  2010، م  س  1،  لع د 34  يق  لغت 
 . 2009-3-17، ت  يةةةةخ  2005، لع ة 1298محكم   لقم ت    لكوي ي ، طع  تج  ي  ق   3
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ب  وف
 
املختصة في وزارة التجارة    الحكومية  وهي الجهة-  "مراقبة العالمات التجارية" ي جميع األحوال، تتطل

ب هذه الجهة    ،-1اءة االختراع والصناعة لفحص طلبات بر 
 
"بطريقة   ظهور العناصر املبتكرة في االختراع:  تتطل

 " دة  واضحة 
 2ُمحد 

ً
 له:  ، فيحق  اختراعه التعديات على ضد   ، ثم ينال املخترع حماية

  صريح    أو تنازل    التي أصابته بسبب استغالل اختراعه دون تصريح    طلب التعويض عن جميع األضرار •

 منه. 

 .3إلى حدود الحماية الجزائية  حماية املشرع تصلقد كما  •

الجهة   لو أخطأت هذه  ماذا  التساؤل هنا،  التقدير، فولكن  أن  االختراع غير مبتالحكومية  لها  في    كر  بدا 

 الوقت الذي يحمل جميع عناصر االبتكار؟ 

 
ٌ
كما قد تنشأ العديد من هذه الحاالت بصدد العلوم    ،4ولنا في الهندسة العكسية خير مثال   هذه حالة ممكنة

بل  الجديدة الناشئة املرتبطة بالذكاء االصطناعي، يمكن هنا  براءة االختراع الطعن بقرار مراقبة العالمات    طال 

غه للقرار، وللم  30م املحكمة الكلية خالل  التجارية أما
 
له.يوم من تاريخ تبل د القرار أو تلغيه أو تعّد   حكمة أن تؤّي 

 ومعروف    وروتينّي    مفهوم    "ينطوي على نشاط  ه ذلك الذي:  وقد قال القضاء األمريكي في االختراع املرفوض أن  

 في الصناعة" 
ً
 .5سابقا

 
ُ
لدى الخبرة القضائية التي استشارتها    في التقدير  خطئ بقرارها نتيجة خطأ  لكن املشكلة في أن  املحكمة قد ت

سوى السفر بغرض تسجيل اختراعه  أمامه  جد املخترع  ن ي، فهنا لأو ضعف اطالع  على أحدث العلوم الناشئة

  في دولة  
ُ
 . ر اختراعه املبتكرقّد  أخرى ت

 
   لف ه  ألم يك     ينظر  1

 ف 
Burk, Dan L., and Mark A. Lemley, Policy levers in patent law, Virginia Law Review, 2003, p. 1575. 

 ، ق  ين بر ء     ختر ع. 3-18 لم دث  2
، مجل  مرك  د  سةةةة    لكيف ،  لع د   3

 
     ختر ع أ ميذل 

   لق ت 
،  2018، ع ة 51 لشةةةة ري، ع دل، وآلبي صةةةةببع، زينب،  لحم ي   لجن اي  للنق ج  لح ت 

 . 35 لصفح  
  خرق   ينظر 

 ف 
 
  ءث   ختر ع ل ى   م ي  بر أيض 

Merges, Robert P., A Few Kind Words for Absolute Infringement in Patent Law, Berkeley Tech. LJ, Vol. 31, No. 1, 
2016. 

وع    لمقن فسةةةةةة  لليصةةةةةةيل إىل   بقك      لفني    4   تسةةةةةةقخ ما   لم ةةةةةة 
ك  حه  لمسةةةةةةقح ث  ع  ط يق تف ي" لان سةةةةةة   لع سةةةةةةي  تع  م   لق ني    لتر

  للحصةةةةةةةةيل عىل  ألت    لق 
ني   لمنقج   وتحليلا  لليقيت عىل وظ افا   ألسةةةةةةةة سةةةةةةةةي ، وم  ث  إع دث تصةةةةةةةةنيعا  ب لمجايد    لح تي ، فا  أسةةةةةةةةلي  فت 
يف ، و حه  لظ  ر  وع    تخ ل   لمم  سةةةةةة    لقج  ي   ل ةةةةةة    تركيب  لمنقج    لصةةةةةةن عي ، ونط ي   م ةةةةةة 

  و ققصةةةةةة دي ل  خل  ف 
و ضةةةةةة    ث لا  بع  فت 

"...  
   ينظر .  ولك  م  ز ل يغيب عنا   لقنظي   ل   يب 

  بعملي    لان سةة   لع سةةي   د  سةة  م     ، مجل   لح يق، ل مع   لكويت،  لمجل  
، 2016، ديسةةمت   4،  لع د  40محم ، محم ،   عتر ت  ل   يب 

 .  191 لصفح  
5  "more than performance of `wellunderstood, routine, [and] conventional activities previously known to the 
industry". See: Berkheimer v. HP inc., United States Court of Appeals, Federal Circuit, February 8, 2018. 
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بلذلك، يبدو أن  من األفضل السماح ل  براءة االخترا  طال 
ً
   ع أن يستقدم خبرة

ً
عن دوائر وزارة التجارة    خارجية

وإن   املخترع،  نظر  وجهة  الوطنية  للكوادر  تشرح  حتى  املحكمة  االستئناس  أو  سبيل  املطلوبة  على  فالخبرة  ؛ 

 ختص  لفحص االختراع يجب أن تكون مُ 
ً
  .1في مجال االختراع كما أشار القضاء األمريكي  دقيق   بشكل   ة

ستكو   وفي محل  املستقبل،  والجدة  االبتكار  عناصر  االصطناعي  كبير    نقاش    ن  الذكاء  قدرة  هو  والسبب   ،

   كثافة    أكثَر   العالية على تقديم املزيد من االختراعات بشكل  
 
    ة  ودق

ّ
ر على تواجد  من البشر، األمر الذي قد يؤث

يناملخترعين   .الطبيعّي 

 املطلب الثاني 

اقعقابلية االستغالل الصناعي.. بين   والروتين  الو

، حيث يمكن منح براءة االختراع  صريح    جاء في قانون براءات االختراع معيار قابلية االستغالل الصناعي بشكل  

 لــ:

الصناعي  قابل    جديد    ابتكار    كل  "...   ُم   سواًء   لالستغالل    أكان 
ّ
بتعل  

ً
  أو  بطرق  أم    جديدة    صناعية    منتجات  قا

 .2" معروفة    صناعية   أو وسائل   لطرق   جديد   بتطبيق  أم  ستحدثة  ُم   صناعية   وسائل  

 : العناصر التاليةوفق  "قابلية االستغالل الصناعي" :بناًء عليه، يمكن تحديد ماهية

 على إنتاج    أي أن؛  جديدةٍ   قدرة االختراع على صناعة منتجاٍت  ➢
ً
سلعة لم يكون االختراع قادرا

السابق،   في  موجودة  الكهربائتكن   املصباح  اختراع  االختراعات  مثل  من  وغيرها  الهاتف  واختراع  ي، 

 . التقليدية التي ظهرت مع نهاية القرن التاسع عشر

بالبراءة:  ويُ  الجديرة  الجديدة  املنتجات  من   ستثنى 
ُ
امل الكيمائية    "االختراعات 

ّ
أو  تعل باألغذية  قة 

 
 

يحمل معان  منافية  قد  ت  ؛ على اعتبار أن  استغالل هذه املنتجا 3بات الصيدلية" العقاقير الطبية أو املرك

 . 5واسعة   ت  انتقادا بدأ يناُل قد ، على الرغم من أن  هذا االستثناء 4للنسانية 

باملحركات    لالتي تعم؛ مثل املصانع  جديدةٍ   صناعيٍة   أو وسائٍل   قدرة االختراع على إيجاد طرٍق  ➢

ثم   قالبخارية  ابتكارات  فهي  وغيرها،  الثقيلة  الصناعة  وميكانيك  حركة  الكهربائية  تسريع  على  امت 

طرق   إيجاد  عبر  وسائل    اإلنتاج  سرعة    أو  نفس  ل  ومرونة    أكثر  القديمةصناعة  بشكل    ،السلع    لكن 

 
1 "A patent examiner with expertise in the relevant field reviews an applicant's patent claims, considers the prior art, 
and determines whether each claim meets the applicable patent law requirements". See: Cuozzo Speed 
Technologies, LLC v. Lee, Supreme Court of United States, June 20, 2016. 

 ، ق  ين بر ء     ختر ع. 1 لم دث  2
ل  بميلب  ل   ين  ق  ، ق  ين بر ء      2 دث  لم 3

َّ
 . 1999لع ة  4ختر ع،  لمع 

   ح   لميضوع،   لع   4
ع ف   للقيس 

   لج  ار وفق قي      بر ءث   ختر ع، مجل   لح يق و لعل
ية  إل سةةةةة  ي ، ع يشةةةةة ، ف  وق،  آللي    ل   ي ي   لمق    للسةةةةةيطرث عىل  لصةةةةةن ع    ل و اي  ف 

 . 253،  لصفح   2015يسمت   ، د25 لج  ار،  لع د  –ل مع   لجلف   
  مج ل قي      بر ء     ختر   5

ث ف    مج ل  ألدوي  م   ل ض ي   لم ن   وغت   لمسق رَّ
  لف ه  ألم يك  ميضوع بر ء     ختر ع ف 

ر ر    ينظر ع،   عقت 
Sachs, Rachel E., The Uneasy Case for Patent Law, Mich. L. Rev., Vol. 117, No. 3, 2018, p. 499. 
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اليدوية  أقل    ميكانيكّي   الحرفية  اللمسة  على   
ً
ينصب    ؛اعتمادا الصناعية    فهنا  الطريقة  على  االختراع 

 
 
وليس على اختراع املحرك البخاري أو    للصناعة،  ل بالطريقة البخارية أو الكهربائية املبتكرة التي تتمث

 ذاته.  الكهربائي بحّد  

 
َ
، على اعتبار أن   1حتى للمنتجات الكيميائية   مبتكرة    براءة اختراع لطريقة صنع    َر صُد وهنا يمكن أن ت

 براءة االختراع وليس املركب بحّد  ذاته. طريقة الصناعة هي محل  

تطبيٍق  ➢ إيجاد  على  االختراع  وسائٍل   لطرٍق   ديٍد ج  قدرة  أصبح ؛  معروفٍة   صناعيٍة   أو   
ً
فمثال

عبر برامج    الكترونّي    نفس خط اإلنتاج امليكانيكي الكهربائي لكن بأسلوب  بإمكان الحاسب اآللي تحريك  

بعض  مرتبطة    آلية   بعضها   مع 
ً
   ا

ً
ذاتيا وتتحر ك  اإلنترنت  االصطناعي  عبر  الذكاء  تكنولوجيا  ،  باستخدام 

  اع  كاختر كهربائي  الصباح  امل؛ فهنا نجد نفس السلعة القديمة )لثورة الصناعية الرابعةوهذا من مفرزات ا

صناعية الجديدة  ونفس أسلوب اإلنتاج امليكانيكي الكهربائي )الطريقة ال   ،(في القرن التاسع عشر   جديد  

اإلنتاج   عملية  وإدارة  قيادة  في  االلكتروني  األسلوب  تطبيق  عبر  لكن  العشرين(،  القرن  باستخدام  في 

 )التطبيق الجديد لألسلوب املعروف(.  الذكاء االصطناعي

ا    وعلى الرغم مم 
ٌ
ها عبارة ه    عن مراحل    توحيه هذه العناصر من أن   أن 

 
سارت مع مسار الثورات الصناعية، إال

   اليوم لم تكن    جديدة    من اختراع سلعة    أو علمّي    قانونّي    مانع    ال يوجد أي  
ً
التاريخ من قبل، أي    على مّر    موجودة

د معنى قابلية االستغالل الصناعي في كّل   حّد 
ُ
   .األزمان أن  هذه العناصر ت

بالقول:   الفكرية  للملكية  الدولية  املنظمة  اكتفت  فقد  للتطبيق  لذلك   
ً
قابال االختراع  يكون  أن  "يجب 

نظرية البحتة، أو يجب أن يكون  الصناعي، أي يمكن استخدامه لغرض  صناعّي  أو عملّي  بما يتجاوز الظاهرة ال

 "
ً
 .2مفيدا

 أن  تطور السلع وأساليب الصناعة وتطبيقاتها،  
 
على الرغم من أهمية معيار قابلية االستغالل الصناعي، إال

 
َ
 بغرض منح الجهة    ؛ اهَ ت  بَ تجعل من املستحيل على القانون مواك

ً
 وفضفاضا

ً
األمر الذي جعل من املعيار غامضا

 التقدير.  التنفيذية صالحية

 أن  الجه
 
 بدائرة  -  التنفيذية في وزارة التجارة والصناعة  ةإال

ً
لة

 
   -"مراقبة العالمات التجارية":  ُممث

ُ
 هي التي ت

َ
ل  وك

 
 
والتأك للمعاير بفحص االختراعات  الج3د من مطابقتها  ت  هة، هذه  في مدى صالحية االختراع    س يءقد  التقدير 

الصناعي،   القلالستغالل  في  جاء   حيث 
 
التأك عليها  أن   من:  انون  األوصاف    "أن  د  تلك  )أي  والرسم  الوصف 

مة مع طلب البراءة( ُيصّو ران االختراع ب قد 
ُ
ةوالرسوم امل  .4تسمح ألرباب الصناعة تنفيذه"  كيفي 

 
ل  بميلب  ل   ين  ق  2 لم دث  1

َّ
 . 1999لع ة  4، ق  ين بر ء     ختر ع،  لمع 

 عىل  لر بط  لق ىل     WIPOميقع  لمنظم   ل ولي  للملكي   لف  ي    ينظر  4
https://www.wipo.int/patents/ar/faq_patents.html  (4-12-2020). 

 ، ق  ين بر ء     ختر ع. 18 لم دث  3
 ، ق  ين بر ء     ختر ع. 2-18 لم دث  4

https://www.wipo.int/patents/ar/faq_patents.html
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   إال

ٌ
   أن  االختراع قد تكون له أهمية

ٌ
ه تطبيقات  ، كأن يكون ل للخبرات التقليديةها غير ظاهرة  كبرى لكن    صناعية

 ال يُ   وخبرات    إلى تجهيزات    بحاجة  
ُ
   حيط

ً
 أن  له  أو  ،  بها خبراء الوزارة علما

ٌ
   طريقة

ٌ
الهندسة  ك   غير مألوفة    هندسية

 .1العكسية 

ي مثل   هذه الحاالت إلى رفض تسجيل البراءة رغم أهمية االختراع االستراتيجية للدولة، األمر الذي  قد تؤّد 

  ألن    أخرى   ة  ي إلى استغالله في دولجيل اختراعه، وهذا ما سيؤّد  لخارج من أجل تسقد يدفع املخترع إلى السفر ل 

 
ٌ
  قانونها له والية

ٌ
 الحاجة الستغالل هذا االختراع. فيه بأمّس   دولتهفي الوقت الذي تكون  ،2وطنية

معياٌر   ، هولنظري ا  التقليدي   التنفيذي   بناًء عليه، يبدو أن  معيار قابلية االستغالل الصناعي في واقع العمل

بشكل    قابٌل  التقدير  يُ   ؛كبير    إلساءة  قد  الذي  اختراعات    ضيُع األمر  استغالل  فرصة  الدولة     هامة    على 
ً
جدا

   .لتنميتها

  فعلى الرغم من أن  القضاء األمريكي قد اعتبر أن    ،ولهذا
ٌ
   مسألة منح براءة االختراع هي مسألة

ٌ
، فقد 3قانونية

د الفقه األمريكي ع 
 
وليس وفق مبادئ    ،ضرورة صياغة قانون براءات االختراع وفق ما يظهر من املمارسةلى  أك

 . 4نظرية 

بيبدو أن  مسألة توضيح وجهة نظر    ،لذلك    ،خبرة خارجية  عبر تقديمالبراءة    طال 
ً
   تبدو مسألة

ً
في   حاسمة

 
ُ
 ستغالل الصناعي.  ر مدى قابلية االختراع لال قّر  تغيير رأي الجهات التنفيذية أو القضائية التي ت

في الصناعية ستكون أكبر بكثير   الذكاء االصطناعي  القابلة    لكن يبدو أن  مساهمة  على صعيد االبتكارات 

 في تسخير هذا الذكاء ضمن منظومة العمل الصناعية.  سابقة   لالستغالل الصناعي، والسبب وجود خبرة  

  

 

 

 

 

 
  عملي تا     ق لي   د  سةةةةة  مي   ي ، مجل   لمح 1

ك    لصةةةةةن عي     د ي  عىل تطب ق عملي    لان سةةةةة   لع سةةةةةي  ف   سةةةةة     لعفي ، لم ل، ق  ث  ل ةةةةة 
 . 39،  لصفح  2017، تميز  3،  لع د 2 دن،  لمجل   أل  –و لحيكم ، ل مع  لرش   و لق ق ق

  ميضوع و ي  ق  ين بر ء     ختر ع ل ى    ينظر  2
 ف 

Cummings, Katharine H., Just out of Reach: Congress, Courts, and Industry Struggle to Define the Scope of US Patent 
Law Overseas, Berkeley Tech. LJ, Vol, 33, 2018, p. 861. 
3 "… patent eligible subject matter is a question of law which may contain underlying facts…". See: 
Berkheimer v. HP inc., United States Court of Appeals, Federal Circuit, February 8, 2018. 
4 "Thus, for patent law to be optimal in practice, rather than just in theory…". See: 
Reilly, Greg, Decoupling Patent Law, BUL Rev., Vol. 97, 2017, p. 551. 
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 املبحث الثاني 

 براءة االختراع  املخترع من خالل ضبط التنازل عنحماية 

  بشكل  املشرعون بتنظيم براءة االختراع  في القرن التاسع عشر، وبدأ معها    ت حركة االختراعات تنشطبدأ

 
ً
 جوهري  تغييراٌت   حدثت  ، حيثأكثر تفصيال

ٌ
 1في قانون براءات االختراع   ة

ً
   ، وبعدها أخذت القوانين صورة

ً
  مشابهة

 .2براءة االختراع التنازل عنللمخترع بملا نراه اليوم من السماح 

 و 
َ
 لوجود طرف

ً
 من اآلخر في  ي  نظرا

ً
  3التنازل عن براءة االختراع   عقدن أحدهما أضعف ماليا

 
، فقد أبى املشرع إال

ل    باألساس على مصلحة املخترع،    بغرض ضبط التنازل هذا؛أن يتدخ 
ً
  هذا الوضع لم يمنع    ن  وباملقابل، فإحرصا

 ل إليه في بعض الحاالت ذهب في مصلحة املتنازَ ي أناملشرع 
ً
ة  إذا كان صاحب العمل.  خاص 

  وسنرى  
ّ
ين )املطلب األول(، ثم التنازل عن براءة االختراع  التنازل عن براءة االختراع بين األشخاص املستقل

ل بين  وصاحب العمل )املطلب الثاني(.  العام 

  عن براءة االختراع التنازل :  املطلب األول 
 
ِ بين األشخاص امل

 
 بين امللكية واالستغالل  .. نيستقل

ه:    صريح    ختراع على بشكل  نص  قانون براءات اال  أن  خّو ل البراءة  على 
ها"تُ

َ
ك   استغاللالحق في    دون غيره  مال 

 .4" الطرق بجميع االختراع 

يعني  وهذا ؛اهَ ك  نالحظ من خالل النص هذا أن  املشرع لم يقل  أن  للمخترع حق استغالل البراءة، بل قال ملال  

إلى شخص   ينتقل  قد  ه  أن   
 
إال باألساس،  للمخترع  يكون  قد  والتنازل  االستغالل  وهو    أن  حق  مخترع  غير  آخر 

 املتناَزل إليه
ُ
 .5لبراءات االختراع  هذه القاعدة ببناء سوق   ساهُم ، وبهذه الطريقة ت

 
ُ
  يمكن تقسيم حاالت التنازل عن براءة االختراع بين األشخاص امل

ّ
تَ ي  ى حالتَ إل ينستقل  ن، وهما:  ي  ن أساسي 

 
1 "This patent-concession structure was maintained until the 1880s when legislation suffered substantial changes, 
more attuned to the principles that at that time undergirded patent protection in Europe's main powers and in the 
United State". See:  
Castro, A., A. Pacón, and Mônica Desiderio, Varieties of Latin-American patent offices: Comparative study of 
practices and procedures, Knowledge Governance: Reasserting the Public Interest, 2012, p. 165. 
   ح   لميضوع ل ى   2

 ينظر   ف 
Abril, Patricia S., and Robert Plant, The patent holder's dilemma: Buy, sell, or troll?, Communications of the ACM 50, 
No. 1, 2007, p. 36. 

   ح   لع  ، 3
   لع   للقعمق ف 

ق  ألوسط خليف ، عمر، ع    لق    لح يق، ل مع   ل  
 ع،  س ل  م لسقت  ف 

 . 2014 أل دن،  يقشت ع ة    –ن زل ع  بر ءث   ختر
 ، ق  ين بر ء     ختر ع. 10 لم دث  4
   ح   لميضوع،   لع   5

ع ف   للقيس 
Lemley, Mark A., and Nathan Myhrvold, How to make a patent market, Hofstra Law Review, Vol. 36, 2008, p. 257. 
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إليه بعد ابتكارهختراع  اال عن  التنازل    -1 ➢ ل 
َ
ه:    ؛للمتناز أن  القانون على  تنتقل ملكيةنص    ..."  

 براءة االختراع  
 
 وال تنتقل ملكية البراءة وال يكون رهنها حج    ...أو بغير عوض    بعوض  ا  ها أو بعضه كل

ً
على    ة

التأشير  الغير   تاريخ  من   
 

البراءاتإال في سجل  تنتقل1" بذلك  كما  على    البراءة  ،  ز   
ّ
نا سنرك أن   

 
إال بامليراث 

 االستغالل الصناعي والتجاري.

 ن:ي  تَ ن أساسي  ي  وهنا علينا التركيز على نقطتَ 

ل االستغالل املادي  2" حق ملكية"أن  طبيعة الحق على براءة االختراع هي   • ، ذلك الحق الذي يخّو 

  الذي تسعى إليه امل
 
ه ال يوجد ما يمنع املخترع من التنازل عن جزء   نشآت الصناعية أو التجارية، إال أن 

 أن يتنازل عن حق االستغالل املالي في إطار    املخترع  فيستطيع  ؛فقط من حقه األصلي
ً
مثل    د  حد  مُ   مثال

  ،3ل براءة االختراع في هذا اإلطار عقد الترخيص باستغال  َر ه  وقد اشتُ   التأجير أو الرهن أو االستثمار،

الكويتية   التميز  أن  محكمة  أن  حتى  على  دت 
 
االختراع    أك جزٌء  براءة  املتجر هي  عناصر  فيما    ،4من 

د    سعر    علىوصف القضاء األمريكي هذا التنازل بالبيع  
يمكن للمخترع أن يتنازل عن    ، باملقابل،5ُمحد 

.
ً
 ملكيته لالختراع لجمعية  خيرية  بغير عوض  مثال

 بعد تسجيله في سجل البراءاتن  انتقال الحق أ •
 
، فلم ال ينفذ حتى بين املخترع واملتناَزل إليه إال

 بالتسجيل فقط
 
ه ال ينفذ تجاه الغير إال وهذا لحماية حقوق    ؛بل حتى بين املتعاقدين  ،يقل  املشرع أن 

 أن  اتاريخ قيد تنازله أمام سجل البراءات، إحلول  املخترع إلى  
 
 لقانون لم  ال

 
أن يكون التنازل    يشترط

 وهو األمر الذي قد يُ 
ً
 في ضياع حقوق املخترعين. ساهُم كتابيا

ل إليه  تكليف مسبق   املبتكر بعد  االختراعالتنازل عن    -2 ➢
َ
ه: "  ؛من املتناز   نص  القانون على أن 

فإذا  
 
بة على    آخَر   شخٌص   كل  

ن  فجميع الحقوق املترتّ
  ..."تكون لألول هذا االختراع  الكشف عن اختراع  ُمعي 

ه:  6 فق  على   على اختراعه في جميع الحاالت  أجٌر في البراءة وله    ُيذكر اسم املخترع"...  ، على أن  فإذا لم ُيت 

نم    الحق في تعويض عادلهذا األجر كان له  فه م 
 
 .7"  صاحب العمل منالكشف عن االختراع أو   كل

 
 ، ق  ين بر ء     ختر ع. 27 لم دث  1
  بر ءث   ختر ع، مجل   د  ث قض ي   لح يم   2

 . 5 لصفح    ،1982، م  س  1،  لع د 26مرص،  لمجل    -أبي تيةةةةع، كم ل،  ق  لملكي  ف 
   لمح   لقج  ي،  يلي   ل م 3

خيت ب سةةةةةقغ ل بر ءث   ختر ع ف  ، سةةةةة  ث، ع    لتر .  276،  لصةةةةةفح  2015، ديسةةةةةمت  28،  لع د  1ع   لج  ار بر  ي  

 ل ى    ينظر 
 
   ح   لميضوع أيض 

 ف 
خيت ب سةةةةةقغ ل بر ءث     ج، بي ويا، د  سةةةةة  تحليلي  آلث   ع    لتر ، ل مع   ألغي ط  سةةةةةليم ن، قن   ث، و لعت    و لسةةةةةي ا 

 –ختر ع، مجل   لف ر  ل   يب 
   . 277،  لصفح  2018، م يي  3 لج  ار،  لع د 

  قضةةةة ء  حه  لمحكم -م   لُم رَّ    "4
  لمقجر يشةةةةقم  عىل مجميع  م   لعن ض  لم دي  وغت   لم دي  تخقل  بحسةةةةب  أل ي ل وخ  بيله خ ص   -ف 

َّ
أن

 ع و لتر خيت     لصةةةةةةةةةةةةةةةنة عية  و لعم ء و لعني ن  لقجة  ي و ق   تجة   و لمعة م   و لبية  ة    لقجة  ية  ونر ء     ختر  ل ضةةةةةةةةةةةةةةة اع و ألثة ث  لقجة  ي و آل 
 عىل بعض تلك  لعن ض"

 
 للب ع ب كمله كم  يجيز أن ي ين  ح   لب ع ق ض 

ً
   ينظر . و لرسية و لنم ذج، و لمقجر باح   ليص  ق  ي ين محال

 محكم   لقم ت    لكوي ي   
 . 2003-12-20، ت  يةةةةخ  1998، لع ة 275طع  تج  ي  ق  
 . 2007-4-6، ت  يةةةةخ  2007، لع ة 147طع  تج  ي  ق  

5 Mithen v. Board of Trustees, The Court of Appeals of Washington, Division Three, August 3, 1979. 
 ، ق  ين بر ء     ختر ع. 7 لم دث  6
  فا  لم دث.  7
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قنا في    العالقة بين األشخاص خارج نطاق عقد  نص، سنجد أن  هذا الإذا تعم 
 
 القانون لم يضبط

   العمل بموجب عقد،
ً
املشرع وجود    أن يشترط  األفضلكان    : تكليف شخص آلخر، بينماحيث ذكر أوال

ف" صاحب املركز املالي القوي   بينهما حتى ال يستغل  صاحب رأس  مكتوب    عقد    
ّ
كل
ُ
  ذهن    ثماَر   ،املال "امل

ف
 
كل
ُ
." صاحب املركز املالي األضعف عاملخترع "امل

ً
   ادة

أن   املشرع  اعتقد  الذي  التعويض  إن   ضماٌن حيث  للمخترع  ه  املالي     ،للحق 
ٌ
عبارة تعويض    هو    عن 

ا كان املخترع يريده عند التعاقد. بكثير   ملحكمة املوضوع وقد يكون أقل    تقديرّي    مم 

كل   املختر   لكن  بين  السابقة  الشخصية  التنازل  قد  قواعد   
ً
بعضا بعضهما  عن  املستقلين  إليه  واملتناَزل  ع 

 تذهب هباًء إذا تعمقنا في ثغرات النص التالي:

 أو قام باألعمال الالزمة الستغالله    ال يسري حكم البراءة على من كان يستغل  "
ً
  بحسن نيةاالختراع صناعيا

  ستقالًّ ذا الحق ُم دون أن ينتقل ه  هاستغالل االختراع لحاجات منشأت   فيكون له حق  تقديم طلب البراءة    قبل

 .1عن املنشأة ذاتها" 

ه قد  ة حسن ني  البراءة بحج  تقديم طلب االختراع قبل  ستغل  يأن  نشأة  مل مالك    ستطيع أي  يبالتالي،   ته، مع أن 

 الحصول على  كون استطاعي
 
 رسومات ومخط

ً
 .طات االختراع وتفاصيله عبر اختراق هاتف املخترع مثال

ملالك املنشأة باستغالل    املنشأة، ينشأ حق    صاحب  لم يستطع  املخترع في هذه الحالة إثبات سوء نية   فإذا

   التالية: املمكنة التبريرات وفقللمخترع أو منحه أية تعويضات،  االختراع عبر منشأته دون الرجوع

 و، املنشأة صاحب حسن نية •

بف تعس   • ه  طال   .2االختراع بحّق 

 أن  هذه  
 
 إال

ُ
م بطلب لتسجيل براءة اختراع،؛ أل رات غير مقنعة  بّر  امل وهو صاحب    ن  املخترع هو أول َمن تقد 

ا واقعة االستغالل السابق فهي يجب3تحت طائلة املساءلة االستئثاري باستغالله القانوني الحق  :، أم 

 
   ين بر ء     ختر ع. ، ق11 لم دث  1
ع صة  ب بر ءث   ختر ع ل ى   ل  لع ، سة مر، و  2   ميضةوع تعسة   لمختر

     لع ف 
   لت  ءث ف 

ملح ، ب سة ، إشةك لي   لقصة ي لقعسة  صة  ب  لحق ف 
   د  س  م     ، مجل  د  س   

يع  و ل   ين،  لج مع   أل د ي ،  لمجل   – ل   ين  أل دب   . 391،  لصفح  2010، 2،  لع د 37علية  ل  
  
 
 ط لع أيض 

Son, Seungwoo, Selective Refusals to Sell Patented Goods: The Relationship Between Patent Rights and Antitrust 
Law, U. Ill. JL Tech. & Pol'y, 2002, p. 109. 
3 "The holder of a patent can file a suit for damages arising from unauthorized use of an invention 
from the date on which the invention was disclosed to the public and when the patent's application 
could be consulted by anyone, and the date of patent concession". See: 
Mogollon-Rojas, Ivor D., The New Andean Pact Decision No. 486 on the Common Industrial Rights Regime, J. World 
Intell. Prop., Vol. 4, 2001, p. 549. 
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ا • تؤّد    إم  إأن  إذا كان االستغالل علني ي   
ً
العلن لى عدم منح براءة االختراع أصال في   

ً
 أو منشورا

ً
  ا

احب  ويستطيع املخترع االدعاء بسرقة اختراعه أمام القضاء، ويطعن بسوء نية ص  ،سنة  20خالل  

 املنشأة. 

 بشكل  جوهرّي   للمخترع أو إلى منح البراءة •
ً
 عن االستغالل السابق. إذا كان االختراع مختلفا

ا أن يتم  منح براءة االختراع البتكار  موجود  ساب ،أم 
ً
   بقيمة البراءة   ضرفهذا سي  قا

ً
املستغّل  السابق    ألن    عمليا

   بالتالي،تنازل  من املخترع،    أي   دون   حسن نيةب  هاحق استغالل  سيكون له
 
 ال تت

ٌ
سق مع  هذه القاعدة متناقضة

ةاملبادئ   . ونرى حذفها لبراءة االختراع العام 

تقديم عبر السماح له ب  كونه مالك البراءة، ذلك  ضرورة حماية حق املخترع في هذه الحالةوباملقابل، نرى  

ب  املستعجل  للقضاء  تحديد  طلب  حين  إلى  لالختراع  املنشأة  استغالل  وقف  املوضوعطلب  للجهة    محكمة 

 ، وهي الجهة األسبق بابتكار االختراع.املستحقة له

ا يظهر أن صاحب املنشأة هو األسبق بابتكار االختراع، وهنا:  ➢  فإم 

 ملنشأة حسن النية تنتقل له براءة االختراع.إذا كان صاحب ا •

. إذا كان صاحب العمل س يء   •
ً
 وجزائيا

ً
 للبراءة فتتم مساءلته مدنيا

ً
 النية سارقا

 لكون االختراع الذي تستغله املنشأة   ➢
ً
أو أن يظهر أن  املخترع هو األسبق بابتكار االختراع، نظرا

طرفين )املنشأة واملخترع( باستغالل اختراعهما  كال ال   مختلف عن اختراعه بشكل جوهري، فهنا يستمر  

 . املستقل عن اآلخر

إشكالياٌت  تنشأ  قد  املستقبل،     وفي 
ٌ
تتمت    قانونية التي  اآلالت  بالذكاء االصطناعي، فهي بخصوص حقوق  ع 

بال شخصية   كونها  رغم  االبتكارات  تحديات  ،  قانونية    ستكون مصدر  كل   
ّ
سُيش ما  براءات    كبيرة    وهذا  لقانون 

 .1االختراع

ن العمل االبتكاري واالختراع دون   .. وصاحب العمل العاِمل بين  عن براءة االختراع التنازل : املطلب الثاني

 تكليف

 
ٌ
ا  لالختراعات الصناعية، أم    فردية    عن صور    إن  كل عناصر االستغالل الصناعي السابقة هي في الواقع عبارة

الواقع فإن    ت  االختراع بحاجة  في  للقار  مويل  إلى  العابرة  النشاط الصناعي  ، ومع سيطرة رؤوس األموال  ات على 

 ضمن منشآت  
ً
   عريقة    والتجاري حول العالم، فقد أصبحت عملية االختراع أكثر تنظيما

ً
  سواًء أكانت صناعية

 
ً
 ، فهنا نتساءل: أم تجارية

 
 ل ى    ينظر  1

Hu, Shuijing, and Tao Jiang, Artificial intelligence technology challenges patent laws, International Conference on 
Intelligent Transportation, Big Data & Smart City (ICITBS), 2019, page 241. 
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م القانون الكويتي مسألة االختراع الصنا 
 
 عية أو التجارية؟ عي داخل املنشأة الصنا كيف نظ

 :الحاالت التاليةهنا علينا التفريق بين 

ةفي املنشآت    1)العمل االبتكاري   خالل عالقة العمل  بناًء على تكليفاالختراع    -1 ➢ أو    2العامَّ

ة ال ه:  في هذا الخصوصنص  القانون الكويتي  ؛  (3خاصَّ ف"إذا    على أن 
 
الكشف عن اختراع     آخَر   شخٌص   كل

ن   
الحقوق ك  وكذل  ...ُمعي  جميع  العمل  يستحدثها    لصاحب  التي  االختراعات  على  بة   

لاملترتّ أو    العام 

ستخَدم  
ُ
ه:  4" أثناء قيام رابطة العمل أو االستخدام امل   أجٌر في البراءة وله    ُيذكر اسم املخترع"...  ، على أن 

ن  عادل    تعويض    في  الحق  فق  على هذا األجر كان له  فإذا لم ُيت    على اختراعه في جميع الحاالت فه  مم 
 
  كل

 .5"  صاحب العمل  من الكشف عن االختراع أو 

مها أقسام البحوث في الشركات التجارية الكبرى، حيث تتبارى   يشبه هذا االختراع تلك االبتكارات التي تقّد 

ن   ، فهنا يبقى  ابتكارات  تنافسية  ال يمكن للشركات األخرى تقليدهاتلك الشركات في طرح منتجات  جديدة  تتضم 

 لصاحب العمل.
ً
 للمخترعين الحق األدبي وحق الحصول في التعويض، لكن تكون براءة االختراع ملكا

 6خالل عالقة العمل  مسبق  دون تكليفاالختراع ضمن نشاط املنشأة    -2 ➢
ٌ
تحدث    ؛ وهي حالة

ُم    بعد أن ُيراك 
ً
ق عن اختراعات  جديدة    لالعام  كثيرا     خالل سير عمله  الخبرات، فيبدأ ذهنه يتفت 

ً
مستفيدا

"في غير األحوال الواردة في املادة السابقة )أحوال  ، قال القانون الكويتي هنا: من أدوات العمل في املنشأة

باالختراع(   املنشأة  التكليف  يكون االختراع ضمن نشاط  ةوعندما  ال  العام  ةأو  بها املخترع    خاص  امللحق 

 ُي   عادل    مقابل تعويض    شراء البراءةأو    ل االختراعاستغالبين    لصاحب العمل الخيار يكون  
َ
للمخترع    ُع دف

 . 7من تاريخ اإلخطار بمنح البراءة"  على أن يتم  االختيار في خالل ثالثة أشهر  

لمن التوازن بين حقوق    الحقيقة، أن  املشرع قد حاول عبر هذه القاعدة إيجاد نوع   املخترع، وحقوق    العام 

ال ت اآلالت واملواد وبيئة العمل التي  صاحب العمل الذي ساهم  مها للعم  لفي قدرة    قد  ، حيث  8على االختراع  العام 

ن:   منح صاحب العمل الخيار بين أمَري 

 
   ح   لميضوع،   لع   1

 للقعمق ف 
  بر ءث   ختر ع، مجل  محيط لل   سةةةة   و ألبح ث  ل   ي ي   بر  ن  ل ي ، محم ،   ي 

  ع    لشةةةةغ  ف 
  ق  ين  لشةةةةغ ،   -ق طرف 

سةةةةلسةةةةل   ل   سةةةة   ف 
 . 113،  لصفح  2018، ع ة 1 لع د 

 ع  لع مل    ب ل ول  و لمؤسةةسةة    لخ صةة   د  سةة  م     ،  سةة ل  م لسةة  يل    ينظر  2
   ل   ين،   لمؤسةةسةة    لع م  ل ى  أ م ،  لي ثق، بر ءث  ختر

قت  ف 
 . 2007 لسيد ن،  يقشت ع ة   –ل مع  أة د م ن  

 ع قب    ق  ين  لعم  وق  ين بر ء     ختر عل،  سةةةةةة ل  م لسةةةةةة  3
    ختر

ق  ألوسةةةةةةط  لسةةةةةةك    ، عمر،  ق  لع م  ف     ل   ين، ل مع   ل ةةةةةة 
 أل دن،   –قت  ف 

 . 2009 يقشت ع ة 
 ، ق  ين بر ء     ختر ع. 7 لم دث  4
 ث.  فا  لم د 5
   ح   لميضوع،   لع   6

 للقيسع ف 
  تملك   خت    ع  لحي يقيصة  إليه  لع م  أثن ء تن

، مان ،  لطبيع   ل   ي ي  لحق صة  ب  لعم  ف  فيح ع    لعم ، مجل   لسةك    ، مع ، وأبي مغىل 
يع  و ل   ين    . 763،  لصفح  2014، ع ة 2،  لملحق 41 أل دن،  لمجل    –د  س  ، علية  ل  

 ، ق  ين بر ء     ختر ع. 8م دث  ل 7
   ح   لميضوع ل ى    ينظر  8

 ف 
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ل  ، دون أن تنتقل ملكية البراءة منبراءة االختراع مقابل أجر للعامل  استغالل • إلى صاحب    العام 

لفسة  عدم منا  من هذا اإلجراء هو  والغرض األساس ي  ؛العمل ل وحرمان    ،لصاحب العمل  العام    العام 

 لصاحب العمل. منافس    من بيع البراءة إلى شخص  

من    شراء • االختراع  لبراءة  بشكل  العام  البراءة  ملكية  فيها  تنتقل  التي  الحالة  وهي  من    كامل    ؛ 

ل   العام 
ً
 في ذلك. له  إلى صاحب العمل إذا وجد صاحب العمل مصلحة

لعن غموض النص هنا في أن  اختراع  لكن تبقى الثغرة الناتجة    قد يكون بعيد  العام 
ً
البعد عن أية آالت    كل   ا

 للعامل  نرى ن  ي  ، فهنا علينا توضيح حالتَ وعن ظروف املنشأة  أو مواد قدمها صاحب العمل
ً
 اعتبار االختراع ملكا

 دون إمكانية استغاللها أو منح الحق االستئثاري لصاحب العمل بشرائها، وهما: 

 إذا   •
ً
تماما املنشأة  عمل  طبيعة  عن   

ًّ
ُمستقال االختراع  عالقة كان  سريان  خالل  ظهوره  رغم   ،

ل في مجال صناعة األلبان. العمل  ؛ كأن تكون املنشأة تكنولوجية بينما اختراع العام 

ل استغالل اختراعه أو التنازل عنه كيفما يشاء، فلن يؤدي    ،في هذه الحالة ُيفترض أن يحق للعام 

 ق إلى منافسة املنشأة التي يعمل بها.ذلك باملطل 

لإذا لم يكن  ابتكار   • مها صاحب    العام  لالختراع بسبب ظروف العمل أو اآلالت أو املواد التي قد 

كأن تكون املنشأة تكنولوجية  ،  لعاملبا  اصوعمل تجريبي خ  نتيجة إبداع ذهني شخص ي، بل  العمل

 يقوم على تسر 
ً
اختراعا ابتكر  العامل قد   أن  االختراع ال يمكن أن  وأن يكون 

 
إال البرمجة،  يع عملية 

بينما    ،في مجال الهواتف الذكيةل  كأن  تكون البرمجة التي ابتكرها العام    ؛يكون نتيجة ظروف العمل

 
ُ
 قّد  تكون البرمجة التي ت

ً
   ضمن إطار الحواسيب فقط. مها الشركة محصورة

لكان يكفي حرمان    في هذه الحالة، براءة االختراع خالل عالقة العمل   أو بيع  لمن استغال  العام 

آثار عالقة  ، ثم السماح له بذلك بعد انتهاء  ضمن قطاع املنشأة  بهدف عدم منافسة صاحب العمل

 العمل. 

:  االختراع في بحر سنة من تاريخ ترك املنشأة  -3 ➢ م "؛ نص  القانون الكويتي على أن  قد 
ُ
الطلب امل

ةختراع في خالل سنة  من تاريخ تركه املنشأة الللحصول على براءة اال   من املخترع ةأو    خاص  عتبُر    العام  يُ

رابطة َم في خالل تنفيذ العقد أو قيام  ّد 
ُ
ه ق ويكون لكّل  من املخترع وصاحب    االستخدامالعمل أو    كأن 

 لألحوال" 
ً
ن تبعا ن السابقَتي  ي  تَ  . 1العمل جميع الحقوق املنصوص عليها في املاد 

 في الواقع،  
ً
لعلى    تبدو هذه القاعدة جائرة ه سيُ املخترع  العام    ا نتظجبر على اال ، حيث إن 

ً
 كامال

ً
في جميع -ر عاما

والسبب خشية املشرع من كون االختراع قد نتج عن ظروف العمل   ؛لبراءة اختراعقبل تقديم أي طلب    -األحوال

 
 ع    لع مل    

، زي د،  ختر  
،  : ل را   

مجل  ل مع   لملك ع    لع ي     ققصةةةةةةة د و إلد  ث،   د  سةةةةةةة  تحليلي  م      ب     لنظ ة  لسةةةةةةةعيدي و ل   ين  أللم ب 
 . 16،  لصفح   2015، ع ة 1،  لع د 29 لمجل  

 بر ء     ختر ع.   ، ق  ين9 لم دث  1
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أو حتى شر  في استغالل  الحق  العمل  الذي يجعل لصاحب  براءة االختراع، كل ذلك بسبب  السابقة، األمر  اء 

د افتراض تبادر لذهن املشرع  . ُمجر 

ل قد تنشأ في ذهن ؛ فالعام 
ً
ه فكرة االختراع خالل السنة التالية لتركه  بينما قد يكون هذا االفتراض خاطئا

ل أي  العمل،  تنتهي عالقة  حتى  يكتمها  ثم  العمل  فترة  االختراع خالل  يبتكر  أن  بالضرورة  وليس  يس  العمل، 

ل س يء النية،     في حّق    وغير عادل    ذاته غير منطقّي    هذا االفتراض لسوء النية بحّد  فبالضرورة أن يكون العام 

ل املخترع.  العام 

أي كان    للعامل ببراءة االختراع التي يطلبها بعد نهاية عالقة العمل،  كان األفضل أن يترك املشرع الحق    لقد

النية  العامل،  يجب اإلبقاء على قرينة حسن  الذي    في  الوقت  العمل  في  الحصول على حقه  يستطيع صاحب 

واقعة   إثبات  استطاع  إذا  بالشراء  االستئثاري  أو حقه  بسبب    ،دة  د  حُم   باالستغالل  كان  االختراع  أن  هذا  وهي 

 ان عمله في املنشأة. التسهيالت والتجهيزات التي قدمها صاحب العمل للعامل إب  

ل الروبوت في املنشأة  ل  هل سيكون ت املتروكة للمستقبل، مثل  لكن تبقى بعض التساؤال    حّق    صاحبلعام 

 على ما يبتكره من اختراعات أم ال، م
ًّ
  ثل هذه اإلشكاليات لم تجد  لها حال

ً
 .1في وقتنا هذا حتى بعد نهائيا

 

 الخاتمة

م قواعد براءة االختراع بشكل غير م
 
نظ الكويتي قد  ق  يبدو أن  املشرع 

 
البراءة من    من  وف حيث معايير منح 

 من املخترع واملتناَزل إليه بخصوص استغالل البراءة من جهة أخرى.  جهة، ومن حيث حقوق والتزامات كّل  

أبنائها  قّو  يُ  ابتكارات  من  الدولة  استفادة  أمام  العراقيل  ويضع  الكويتي،  املخترع  طموحات  الواقع  هذا  ض 

عد  ل املشرع بغرض فرض قوااجة إليها، األمر الذي يفرض ضرورة تدخ  الح  بالشكل األمثل، وهي اليوم في أمّس  

 .2035في الطريق إلى رؤية كويت جديدة  أكبر للمخترعين  حماية  

 النتائج

ةالمع  االبتكار   .1 د     ّج 
ً
الن سويا  

ّ
املعيار األول ملنح االختراع براءة وحماية قانونية، لكن تنظيم املشرع ملعنى   ُيشك

ةال د  ُم   وحدودها  ّج  بسبب  االختراعات  من  العديد  لرفض  املجال  فتح  قد  قرائن  جر  الزمنية  سبق    د  على 

 اكتشافها كلها أو أجزاء  بسيطة  منها. 

الصناعية .2 الثورات  واقع  تعكس  الصناعي  االستغالل  أو    قابلية  الجديد  االختراع  في  تنحصر  فهي  الكبرى 

 .روف  مع  صناعّي   األسلوب الجديد أو التطبيق الجديد ألسلوب  

 
  بعض  حه  إلشك لي  ، ل ى   1

   لع ف 
Niewiadomski, Robert, and Dennis Anderson, The rise of artificial intelligence: its impact on labor market and 
beyond, Natural Language Processing: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications, 2020, page 1298-1313. 
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للتنمية في    استراتيجية    ذات أهمية    ي إلى رفض تسجيل اختراعات  معاير قابلية االستغالل الصناعي قد يؤّد   .3

 .فحص االختراع قبل منحه البراءةفي حالة سوء التقدير لدى الجهات القائمة على ذلك  ،الدولة

التجارية"   .4 العالمات  "مراقبة  التجارة والصناعة  تملك دائرة  وزارة  الكليةو في  بعدها املحكمة     ،من 
ً
  صالحية

 
ً
  نهائية

 
ةر معيار االبتكار والفي تقرير مدى توف د  ترجع فيه  قد وقابلية االستغالل الصناعي، في الوقت الذي  ّج 

 د  ق  هذه الجهات لخبرات  
ُ
ا    ُك در  ال ت يدفع املخترع لتسجيله في الخارج، وهكذا تستفيد  قد  أهمية االختراع؛ مم 

 ستغالله.دول أخرى من ا

ل .5  يمكن 
ًّ
محال تكون  أن  الصناعية  تكن    الختراعات  لم  إذا  املخترعين  إطار    الستغالل    اضح  و   تعاقدّي    ضمن 

 . وتفصيلية    منضبطة    قانونية   وقواعد  

إذا كانت قد  حق  املنشأة    منح  .6 باستغالل االختراع  ت  االستمرار 
 
البراءة، قد يهدر    استغل االختراع قبل طلب 

 فمن الذي سيشتري اختراعهم وهو قيد االستغالل بشكل قانوني من منشأة أخرى؟ ،حقوق املخترعين

ل  صاحب العمل  ل  القدرةسمح الحق االستئثاري لصاحب العمل على اختراعات العمال  ي .7 على استغالل العام 

نإذا كان عقد العمل ال يذلك ، غير عادل   بشكل   املخترع  من صاحب العمل للعام   تضم 
ً
تراع أو  ل باالختكليفا

 . ابتكارية   إذا كانت طبيعة العمل ال تحتوي على أية بيئة  

مها بعد انتهاء عالقة العمل افتراض سوء النية في العامل الذي يترك العمل، واعتبار أن  االختراعات ا .8 لتي ُيقّد 

ه كتمها حتى ينتهي عمله في املنشأة، كل    .ضات غير عادلة  هذه االفترا  كانت قد ظهرت في ذهنه خالل عمله وأن 

 التوصيات 

 بشأن حماية املخترع الكويتي قانون مقترح 

 

 1مادة 

ةاالبتكار وال د     ّج 
ً
   قرينة

ً
ت  قانونية ب   نتفي ال   

 
أو تسجيلها    سابقة    مطابقة    طلب تسجيل براءة اختراع  وجود  إال

 
ً
 . فعال

 2مادة 

مثل    تعتبر أو  سبقالقرائن  هاعلى    النشر  االستعمال  العكس   أن  قابلة إلثبات  أو    قرائن  التجارة  وزارة  أمام 

ُع قرار الوزارة، ذلك راج 
ُ
بين االختراع   جوهرّي    وجود اختالف  إقامة اإلثبات على    بموجب  املحكمة الكلية التي ت

ت  لالختراع من الجهة التي استعمل  وجود سرقة  أو    ،السابق استعماله أو نشره وبين االختراع املطلوب تسجيله

 االختراع أو نشرته للعلن. 

 3مادة 

من القضائية  ُيستثنى  واملرافعات  االختراع  براءات  منح  يلي  قواعد  بل  يحق؛  ما  االختراع    طال  طلب  براءة 

خبرة   وخارجية    خارجية    استقدام  أمامها،  طلبه  بحث  عند  والصناعة  التجارة  وزارة  دوائر  الخبرة    عن  عن 
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 تأخذ الدوائر املذكورة أو املحكمة برأي هذه الخبرة  القضائية عند بحث الطلب أمام املحك
 
مة الكلية، على أال

 على سبيل االستئناس. 
 
 إال

 4مادة 

   مكتوب    عقد  إبرام    يجب
ُ
ف باالختراع من صاحب العمل امل

 
كل
ُ
ف، تحت طائلة  لتنظيم العالقة بين املخترع امل  

ّ
كل

 بطالن العقد.

 5مادة 

ب البراءة األول   الختراعه السابق على الطلب  وقف االستغالل  طلب  مخترعلل  يحق ذلك  ،  عندما يكون هو طال 

 ستكون األحق ببراءة االختراع.حتى تبت املحكمة بالجهة األسبق البتكار االختراع فهي 

 6مادة 

لفي اختراعات    حق صاحب العمل  ينحصر لمن طبيعة عمل  في مجال تلك االختراعات التي تكون    العام    العام 

لالبحوث واالبتكارات في الشركة أو التي تظهر مثل مركز   فقط.  بعد تكليف صاحب العمل للعام 

 7مادة 

لاختراعات  تعتبر ها خارج نطاق التكليف من صاحب العمل العام   باألساس.  املخترع للعام  ل لٌك مُ   على أن 

 8مادة 

براءة االختراع بين استغالل   
ً
را ُمخي  العمل  يُ   يكون صاحب  ل  لها اسّج  التي  العمللعام  قيام عالقة  أو    خالل 

 :صاحب العمل إثبات أن يستطيع  بشرط ،في مقابل تعويض دائم    شرائها بشكل  

 صاحب العمل. طبيعة نشاط منشأةو  موضوع االختراعاالرتباط الوثيق بين  •

 . منافسة نشاط هذه املنشأةعلى   استغالل االختراعقدرة  •

مة في املنشأةالتسهيال ما كان ليظهر لوال  االختراعأن   • قد 
ُ
 . ت والتجهيزات امل

 9مادة 

  بشرط   ،بعد انتهاء عالقة العملصاحب العمل في استغالل أو شراء براءة االختراع التي يسجلها العامل  ل  يحق

: أن يستطيع صاحب العمل إثبات   العناصر املذكورة أعاله وباإلضافة إليها أن 

  قيام رابطة العملخالل  االختراعر و ظه •
ً
مة  ال لتسهيالت والتجهيزاتل نظرا ل تي كانت ُمقد    للعام 

 . في املنشأة

العام   • إلى    لكتم  العمللالختراع  انتهاء رابطة  العمل من حقهبغرض    حين  في   حرمان صاحب 

 براءة االختراع.
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 التجارية يف القانون املغربي إجراءات الدفاع عن العالمة

Les actions en défense de la marque en droit marocain 
Actions in defense of the trademark under Moroccan law 

 ، املغربسيدي محمد بن عبد هللا ـ فاس . كريم زواق/ جامعة ذ

Pr. Karim Zaouaq/Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès-Maroc 

 

 

 

 امللخص 

هذا   في  الدولية  باملعايير  املغرب  التزم  التجارية،  العالمة  على  تؤثر  التي  القانونية  غير  املمارسات  ملحاربة 

جراءات اإلدارية والقضائية القادرة على ضمان دفاع أمثل  املجال، من خالل التكريس التشريعي للعديد من اإل 

 عن حقوق مالكي العالمات التجارية.   

 املطالبة.  -املعارضة  -التزييف  -الدفاع  -عالمة التجارية ال: الكلمات املفاتيح 

ABSTRACT:  

To fight against illegal practices that infringe trademarks, Morocco has aligned with 

international standards in this area, by enshrining in its legislation various administrative and 

judicial actions to ensure better defense of the rights of trademark owners. 

KEY WORDS: Trademark - defense - infringement - opposition - claim. 

RÉSUMÉ 

Pour lutter contre les pratiques illégales portant atteinte à la marque de fabrique, de commerce 

et de service, le Maroc s’est aligné sur les standards internationaux en la matière, en consacrant 

dans sa législation divers actions administratives et judiciaires à même d’assurer une meilleure 

défense des droits des titulaires des marques. 

MOTS CLÉS : Marque- défense- contrefaçon- opposition- revendication. 
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Introduction 

S’entendant d’« un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les 

produits ou services d'une personne physique ou morale »1, la marque de fabrique, de commerce 

et de service est sujette au Maroc à un encadrement juridique strict de par son utilité sur le plan 

économique et en termes de compétitivité des entreprises. 

Ayant souscrit aux engagements découlant des principaux instruments internationaux 

applicables aux marques, notamment  la Convention de Paris pour la protection de la propriété 

industrielle de 1883, l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des 

marques de 18912, le Protocole de 1989 relatif à cet accord3, l’Arrangement de Nice concernant 

la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des 

marques de 1957, le Traité sur le droit des marques de 1994 et la Convention du Conseil de 

l’Europe sur la contrefaçon des produits médicaux et les infractions similaires menaçant la santé 

publique de 2011, le Maroc4 a conclu également plusieurs accords commerciaux et de libre 

échange prévoyant une obligation de protection de la propriété industrielle, dont les marques, 

notamment l’accord de libre échange Maroc-Tunisie de 1996 (art. 20), l’accord de libre échange 

Maroc-Jordanie de 1998 (art. 14), l’accord de libre échange Maroc-Égypte de 1998 (art. 14), 

l’accord d’Agadir créant une zone de libre échange euro-méditerranéenne de 2001 (art. 22), 

l’accord de libre-échange Maroc-États-Unis d’Amérique de 2004 (art. 15.2), l’accord de 2001 

 
1 Art. 133 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle promulguée par dahir n° 1-00-19 du 9 kaada 1420 

(15 février. 2000), telle que modifiée et complétée par les lois n°23-13 (du 21 novembre 2014) et 31-05 (du 20 février 2006). 
2 Tel que révisé à Bruxelles en 1900, à Washington en 1911, à La Haye en 1925, à Londres en 1934, à Nice en 1957 et à Stockholm 

en 1967, et modifié en 1979. 
3 Modifié en 2006 et en 2007. 
4 Le Maroc a adhéré respectivement le 27 février 1917 à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle de 

1883, le 30 juillet 1917 à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques de 1891, le 8 octobre 

1999 au Protocole afférent à cet accord, le 25 juillet 1966 à l’Arrangement de Nice concernant la classification internationale des 

produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques de 1957, tout en ayant ratifié le 6 avril 2009 le Traité sur le droit 

des marques de 1994.   
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créant une zone de libre échange entre le Maroc et les Émirats arabes unis (art. 17), l’accord de 

libre-échange Maroc-Turquie de 2004 (art. 27). 

De même, la défense de la marque qui est le dénominateur commun de tous ces accords, 

traités et conventions ratifiés par le Maroc, est régie dans la législation marocaine par la loi n° 17-

97 du 15 février 2000 relative à la protection de la propriété industrielle, laquelle a été complétée 

et modifiée dans un premier temps par la loi n°31-05 du 14 février 2006 qui a introduit la 

procédure d’opposition et les mesures aux frontières en matière de propriété industrielle, puis 

par la loi n° 23-13 du 21 novembre 2014, ayant renforcé les actions répressives de la contrefaçon. 

À travers ces lois, le législateur marocain a cherché à « répondre à deux exigences essentielles, qui 

sont de protéger les marques contre toute forme de contrefaçon (c’est-à-dire toute forme 

d’utilisation par les contrefacteurs d’une marque identique ou similaire au point de prêter à 

confusion), et de réglementer tout usage de marque afin qu’elle ne puisse induire en erreur ou 

prêter à confusion »1. 

La défense de la marque revêt une importance toute particulière, en ce sens sa mise en œuvre 

effective permet de renforcer le tissu économique et d’attirer les investissements directs 

étrangers. 

De ce fait, la problématique principale posée dans cet article est relative aux garanties offertes 

par le cadre juridique marocain en matière de défense de la marque. En d’autres termes, dans 

quelle mesure le législateur et le juge marocain ont pu asseoir les bases d’une défense effective 

de la marque ?      

Pour traiter ce sujet, nous allons mettre en avant les actions consacrées dans le droit marocain 

en termes de défense de la marque, qu’il s’agisse des actions dont la nature est administrative (I) 

et celles judicaires (II). 

I- Les actions administratives  

Les deux principaux procédés administratifs de défense de la marque en droit marocain 

consistent en l’opposition (A) et les mesures aux frontières (B) qui se déroulent respectivement 

 
1  Naim Sabik, Le rôle de la propriété industrielle dans la protection du consommateur, Thèse de Doctorat en Droit privé, 

présentée et soutenue publiquement le 10 mai 2010 sous la direction de Franck Marmoz, Université Jean Moulin Lyon 3, p. 16. 
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devant l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC) et l’Administration 

des douanes et des impôts indirects. 

A- L’action en opposition 

L’opposition qui permet aux titulaires de droits antérieurs de s’opposer à l’enregistrement 

d’une marque, a été consacrée par le droit marocain qui en a fixé la procédure ainsi que le délai 

et les conditions de son dépôt auprès de l’OMPIC. 

Dans ce cadre, le législateur marocain qui réserve la procédure d’opposition au propriétaire 

d’une marque protégée ou déposée antérieurement, au propriétaire d’une marque antérieure 

notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la 

propriété industrielle, ainsi qu’au bénéficiaire d’une licence d’exploitation, limite le délai imparti 

à ces derniers pour présenter la demande d’opposition à deux mois courant à compter de la 

publication de la demande d’enregistrement d’une marque1. 

Mais cette opposition ne peut être admise que si elle concerne une marque protégée ou 

déposée antérieurement à la demande ou s’il s’agit d’une marque antérieure notoirement connue 

au sens de l’art. 6 bis de la Convention de Paris2 pour la protection de la propriété industrielle3.   

Par ailleurs, l’opposition est faite auprès de l'Office marocain de la propriété industrielle et 

commerciale (OMPIC)4 qui statue sur elle par une décision motivée dans un délai de six mois 

 
1 Art. 148.2 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle telle que modifiée et complétée par les lois n°23-

13 et 31-05. 
2 Au sens de l’art. 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, la notion de marque antérieure 

notoirement connue renvoie à « une marque que l’autorité compétente du pays de l’enregistrement ou de l’usage estimera y être 

notoirement connue comme étant déjà la marque d’une personne admise à bénéficier de la présente Convention et utilisée pour 

des produits identiques ou similaires ». 
3 Art. 148.2 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle telle que modifiée et complétée par les lois n°23-

13 et 31-05. 
4 Ibid. 



 2021  يناير 46العدد  -املعمقة جيل األحباث القانونية  جملة -مركز جيل البحث العلمي 

 
 

 

 
133 

suivant l’expiration du délai de deux mois1 prévu initialement pour le dépôt de l’opposition2. Le 

délai des six mois requis pour statuer sur l’opposition peut être étendu pour une nouvelle période 

de six mois sur décision motivée de l’OMPIC, « notifiée aux parties concernées ; sur demande 

conjointe présentée par les parties ; ou sur requête motivée de l’une des parties, acceptée par ledit 

organisme »3. Cette extension a été prévue par le législateur pour permettre aux parties d’aboutir 

à un règlement à l’amiable de leur différend.    

Cependant, le délai initial des six mois prescrit pour rendre une décision sur une demande 

d’opposition peut être suspendu « lorsque ladite opposition est fondée sur une demande 

d'enregistrement de marque ; ou en cas d'engagement d'une action en nullité, en déchéance ou 

en revendication de propriété ; ou s’il y a une demande conjointe qui a été présentée par les 

parties à l’OMPIC sans que la durée de la suspension puisse excéder six mois courant à compter 

de la date de dépôt de ladite demande »4. 

En outre, la procédure d’opposition n’est clôturée que « lorsque l'opposant a perdu la qualité 

pour agir ; ou lorsque l'opposition est devenue sans objet par suite d'un commun accord du 

titulaire de la demande de protection et de l’opposant ; ou bien lorsque la demande de protection 

qui a fait l'objet d'opposition est retirée »5.   

In fine, l’opposition demeure dans le contexte marocain le moyen le plus employé pour 

défendre la marque de fabrique, de commerce ou de service. C’est pourquoi les demandes 

d’opposition des marques ont connu une nette évolution entre 2014 et 2018, passant de 898 à 

 
1 Art. 148.3 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle telle que modifiée et complétée par les lois n°23-

13 et 31-05. 
2 Le délai initial de deux mois est celui durant lequel le propriétaire de la marque antérieurement protégée ou déposée ou de la 

marque antérieure notoirement connue, entreprend une opposition à la demande d’enregistrement d’une marque. Ce délai de 

deux mois court à compter de la publication de la demande d’enregistrement de la marque- objet de l’opposition-. 
3 Art. 148.3 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle telle que modifiée et complétée par les lois n°23-

13 et 31-05. 
4 Ibid. 
5 Art. 182.2 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle telle que modifiée et complétée par les lois n°23-

13 et 31-05. 
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1400 demandes1. En 2018, sur les 1400 demandes introduites, l’OMPIC a rendu « 1280 décisions 

dont 64% justifient les oppositions, 34% rejettent les oppositions tandis que 2% des décisions 

concernent des oppositions partiellement justifiées (enregistrement de marques pour certains 

produits ou services désignés, objet de l’opposition) »2.  

 

B- Les mesures aux frontières 

Outre l’opposition, la législation marocaine a consacré un autre moyen administratif de 

défense de la marque, à savoir les mesures aux frontières dont la mise en application incombe à 

l’administration des douanes et impôts indirects. Ces mesures consistent principalement en la 

suspension de la mise en libre circulation des marchandises soupçonnées être des marchandises 

de contrefaçon. 

En effet, la loi n°31-05 du 14 février 2006 modifiant et complétant la loi n° 17-97 relative à la 

protection de la propriété industrielle, permet au propriétaire d'une marque enregistrée ou au 

bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation, d’adresser une demande à l’administration des 

douanes et impôts indirects lui demandant de « suspendre la mise en libre circulation des 

marchandises soupçonnées être des marchandises de contrefaçon portant des marques 

identiques ou des marques similaires à ladite marque qui prêtent à confusion »3. 

La demande de mesures aux frontières « doit être étayée d'éléments de preuve adéquats 

présumant qu'il existe une atteinte aux droits protégés et fournir des informations suffisantes »4 

pour permettre à l'administration des douanes et impôts indirects de reconnaître 

raisonnablement les marchandises soupçonnées d’être contrefaites. 

Une fois que la mesure de suspension ait été décidée par l'administration des douanes et 

impôts indirects et qu’elle ait été notifiée au demandeur et au déclarant ou au détenteur des 

 
1 Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC), Rapport d’activité, 2018, p. 24. Disponible en ligne sur < 

http://www.ompic.org.ma/fr/content/publications-ompic>. Consulté la dernière fois le 20 avril 2020. 
2 Ibid. 
3 Art. 176.1 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle telle que modifiée et complétée par les lois n°23-

13 et 31-05. 
4 Ibid. 

http://www.ompic.org.ma/fr/content/publications-ompic
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marchandises, elle demeure valable « pour une période d'un an ou pour la période de protection 

de la marque restant à courir lorsque celle-ci est inférieure à un an »1. 

Au surplus, l’Administration des douanes et impôts indirects peut, de son propre chef 

lorsqu’elle détermine ou soupçonne que des marchandises importées, exportées ou en transit 

sont contrefaites, procéder à la suspension d’office de la mise en circulation de ces marchandises, 

tout en informant, sans délai, le détenteur des droits de la mesure prise.  

II- Les actions judiciaires  

Si l’opposition et les mesures aux frontières sont deux procédés auxquels les détenteurs de 

droits recourent auprès des administrations concernées en vue de défendre leurs marques, 

d’autres actions de nature judiciaire ont été prévues par le législateur marocain. Ces actions en 

justice peuvent être de nature soit civile soit pénale, mais il n’en demeure que « l’action pénale ne 

peut être exercée qu’après que la juridiction civile, saisie de l’action en contrefaçon, a rendu un 

jugement passé en force de chose jugée »2.   

Du reste, ces actions judiciaires se déclinent principalement autour des actions en nullité, en 

déchéance et en revendication de la propriété (A), et de l’action en contrefaçon (B).   

A- Les actions en nullité, en déchéance et en revendication de propriété 

Les actions en nullité, en déchéance et en revendication de la propriété sont toutes des 

procédures qui sont accomplies devant la justice. Mais à la différence de l’action en revendication 

de la propriété qui ne peut être entreprise que par une personne estimant avoir un droit sur la 

marque, les deux autres actions sont à la portée de toute personne intéressée, si bien que l’action 

en nullité peut se faire aussi par le titulaire d'un droit antérieur ou le titulaire d'une marque 

notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la 

propriété industrielle. 

Or, l’action en nullité qui permet à toute partie intéressée, y compris le ministère public, de 

demander la nullité de l’enregistrement d’une marque opéré en violation des dispositions des 

 
1 Ibid. 
2 Mehdi Kettani, « La contrefaçon : aspects juridiques et pratiques judiciaires », publié en 2017 sur <https://www.dlapiper.com>. 

Consulté la dernière fois le 27 avril 2020. 
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articles 133 à 135 de la loi n°23-13 du 21 novembre 2014 modifiant et complétant la loi 17-97  

relative à la protection de la propriété industrielle1, n’est recevable, pour ce qui concerne le 

titulaire d'un droit antérieur, que « si la marque a été déposée de bonne foi et s'il en a toléré l'usage 

pendant cinq ans »2. Toutefois, la décision d’annulation se prévaut dans ce cadre d’un effet 

absolu. 

En ce qui concerne le titulaire d'une marque notoirement connue au sens de l'article 6 bis de 

la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, il peut réclamer l'annulation 

de l’enregistrement d’une marque susceptible de créer une confusion avec la sienne, mais son 

action en nullité se prescrit par cinq ans à compter de la date d'enregistrement de la marque à 

moins que ce dernier n'ait été demandé de mauvaise foi3. 

S’agissant de l’action en déchéance qui peut être demandée en justice par toute personne 

intéressée, elle encourt « la déchéance des droits du propriétaire d’une marque qui, sans justes 

motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services couverts par 

l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans »4. Cette procédure encourt 

également la déchéance des droits du propriétaire d’ « une marque devenue de son fait soit la 

désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service; soit une marque propre à induire 

le public en erreur, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique, du 

produit ou du service »5. 

Par ailleurs, une personne qui estime avoir droit sur une marque peut entreprendre une action 

en revendication de sa propriété en justice, et ce au cas où « un enregistrement a été demandé 

 
1 Les articles 133 à 135 définissent la marque et distinguent les signes distinctifs d’une marque ainsi que les signes dépourvus de 

caractère distinctif, tout en établissant les signes qui ne peuvent être adoptés comme marques ou éléments de marque.  
2 Art. 161 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle telle que modifiée et complétée par les lois n°23-13 

et 31-05. 
3 Art. 162 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle telle que modifiée et complétée par les lois n°23-13 

et 31-05. 
4 Art. 163 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle telle que modifiée et complétée par les lois n°23-13 

et 31-05. 
5 Art. 164 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle telle que modifiée et complétée par les lois n°23-13 

et 31-05. 
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soit en fraude des droits d'un tiers, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle »1. 

Cette action en revendication de la propriété a un délai de prescription de trois ans à compter de 

la date de l'enregistrement de la marque au registre national des marques, à moins que le 

déposant ne soit de mauvaise foi2. 

B- L’action en contrefaçon 

La contrefaçon qui est définie par l’art. 201 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la 

propriété industrielle telle que modifiée et complétée par les lois n°23-13 et 31-05 comme « toute 

atteinte portée aux droits du propriétaire (…) d’une marque de fabrique, de commerce ou de 

service enregistrée, (…)», se matérialise, dans le cas de la marque de fabrique, de commerce et de 

service,  par « une reproduction, totale ou partielle, une imitation frauduleuse de la chose sur 

laquelle porte le droit de propriété, l’utilisation d’une marque contrefaite, la détention de produits 

ou services portant une marque contrefaite, ou par une vente, offre de vente ou importation de 

produits ou services portant une marque contrefaite »3. En termes de coûts, la contrefaçon 

entraîne annuellement au Maroc « une perte entre 6 et 12 milliards de dirhams (0,7% à 1,3% du 

PIB), ainsi qu’une perte fiscale de 1 milliard de dirhams et 30 000 emplois perdus ou informels »4. 

Face aux méfaits de la contrefaçon et en vue de défendre les intérêts des propriétaires de 

marques enregistrées, le législateur marocain leur a conféré le droit d’exercer une action en 

contrefaçon devant le tribunal compétent lorsqu’il y a une quelconque atteinte à leurs droits sur 

la marque.   

Au Maroc, l’action en contrefaçon est soit soumise à la compétence du « tribunal de commerce 

du lieu du domicile réel ou élu du défendeur ou le tribunal de commerce de Casablanca si le 

défendeur est domicilié à l’étranger »5 quand elle est de nature civile, soit « portée par la victime 

 
1 Art. 142 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle telle que modifiée et complétée par les lois n°23-13 

et 31-05. 
2 Ibid. 
3 Mehdi Kettani, « La contrefaçon : aspects juridiques et pratiques judiciaires », op. cit. 
4 Voir <https://www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/MA/propriete-intellectuelle>. Consulté la dernière fois le 2 mai 2020. 
5 Art. 204 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle telle que modifiée et complétée par les lois n°23-13 

et 31-05. 
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ou le parquet devant le tribunal correctionnel du lieu du fait dommageable »1 lorsqu’elle est de 

nature pénale. 

De plus, les actions en contrefaçon dont le délai de prescription est de trois ans à compter de 

la date de survenance des faits qui en sont la cause2, débouchent sur des sanctions tant civiles et 

pénales, prévues par la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle telle que 

modifiée et complétée par les lois n°23-13 et 31-05. 

C’est ainsi que le législateur marocain a énoncé diverses sanctions civiles3 qui peuvent 

s’appliquer cumulativement selon les cas et qui tournent autour de l’interdiction de la poursuite 

des actes argués de contrefaçon; la saisie des produits contrefaits ou des matériaux servant à leur 

fabrication4 ; la destruction d’objets reconnus contrefaits et des dispositifs ou moyens 

spécialement destinés à la réalisation de la contrefaçon ; les dommages-intérêts. Sur ce dernier 

point, le législateur offre à la victime de la contrefaçon le choix entre les dommages-intérêts 

effectivement subis plus tout bénéfice attribuable à l’activité interdite qui n’a pas été pris en 

compte dans le calcul de ces dommages et les dommages-intérêts  dont le montant est au moins 

50.000 dirhams et au plus 500.000 dirhams, selon ce que le tribunal estime équitable pour la 

réparation du préjudice subi5. La prise en compte par le législateur des bénéfices générés par 

 
1 Mehdi Kettani, « La contrefaçon : entre les textes de la loi et la jurisprudence », publié le 3 août 2017 sur 

<https://www.dlapiper.com/fr/morocco/insights/publications/2017/08/la-contrefacon-entre-les-textes-de-loi/>. Consulté la 

dernière fois le 10 mai 2020.  
2 Art. 206 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle telle que modifiée et complétée par les lois n°23-13 

et 31-05. 
3 Articles 203, 222 et 224 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle telle que modifiée et complétée par 

les lois n°23-13 et 31-05. 
4 Les saisies au Maroc sont plus ou moins considérables comme l’a rapporté en 2014 le Comité National pour la Propriété 

Industrielle et Anti-Contrefaçon (CONPIAC) qui Le nombre à près de 7,349, 000 de produits contrefaits saisis avec une valeur 

marchande s’élevant à 105,600,000 dirhams (soit 9,700,000 euro). Voir : Italian Ministry of Economic Development, Directorate-

General for the Fight against Counterfeiting, Protection of Intellectual Property Rights in the Euro-Mediterranean Area: Focus on 

the Agro-Food Sector, Report, 2017, p. 158. Disponible en ligne sur 

<https://ambsofia.esteri.it/ambasciata_sofia/resource/doc/2017/06/report_unicri_-eng.pdf>. Consulté la dernière fois le 20 mai 

2020. 
5 Art. 224 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle telle que modifiée et complétée par les lois n°23-13 

et 31-05. 
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l’activité interdite dans le calcul des dommages-intérêts effectivement subis a pour objectif de 

priver le contrefacteur des « conséquences profitables de son comportement en lui ôtant tous les 

gains et économies qu’il a pu réaliser consécutivement à la commission de l’acte de 

contrefaçon »1.   

Outre les sanctions civiles, la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle a 

prévu dans son art. 225 des sanctions pénales consistant en une peine d’emprisonnement de trois 

mois à un an et une amende de 100.000 à 1.000.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines 

seulement, dont sont passibles tant les contrefacteurs d’une marque enregistrée et les personnes 

qui ont frauduleusement apposé une marque appartenant à autrui, que ceux qui ont fait usage 

d’une marque sans l’autorisation de l’intéressé ; ceux qui ont importé ou exporté des produits 

revêtus d’une marque contrefaite ou frauduleusement apposée ; ceux qui ont sciemment livré un 

produit ou fourni un service autre que celui qui leur a été demandé sous une marque enregistrée ; 

et ceux qui ont détenu sans motif légitime des produits qu’ils savaient revêtus d’une marque 

contrefaite ou frauduleusement apposée. 

De même, le législateur marocain a prévu des peines communes aux actions civiles et pénales 

en contrefaçon, notamment la privation pour une période de cinq ans au maximum, du droit de 

faire partie des Chambres professionnelles2 ; et la publication des décisions judiciaires devenues 

définitives3. S’agissant de cette dernière mesure, le juge marocain a montré son utilité dans un 

arrêt du 06 décembre 2005 de la Cour d’appel de commerce de Marrakech, où il a affirmé qu’ « 

attendu que la jurisprudence procède constamment à la publication des jugements en matière de 

contrefaçon et d’imitation, l’efficacité de cette mesure réside dans sa fonction répressive 

puisqu’elle a pour rôle principal de faire connaître les contrefacteurs et les imitateurs, et 

 
1 Nadia Azddou, « Le droit marocain des marques », Revue Marocaine de Droit, d’Economie et de Gestion, Hors-série n°57, octobre 

2018, p. 17. 
2 Art. 208 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle telle que modifiée et complétée par les lois n°23-13 

et 31-05. 
3 Art. 209 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle telle que modifiée et complétée par les lois n°23-13 

et 31-05. 
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d’informer le public sur l’existence des produits contrefaits, et par conséquent la vigilance 

nécessaire sera prise à l’égard de la nature et l’origine des produits lancés sur le marché »1. 

Pour conclure à l’existence d’un acte de contrefaçon, le juge marocain a cherché avant tout à 

soulever les points de ressemblance entre les signes distinctifs de la marque d’origine et de la 

marque présumée contrefaite. Ainsi à l’occasion d’un litige sur l’usage d’une marque de fabrique, 

la Cour d’appel de commerce de Casablanca a jugé, dans un arrêt du 10 juin 2008, que « la 

similitude entre deux marques de commerce au niveau de l'écriture et de la prononciation est de 

nature à créer une confusion dans l’esprit du consommateur et à le tromper, et que de ce fait il y 

a lieu de radier le mot qui constitue une imitation de la marque d’origine »2. 

C’est en étudiant aussi les points de ressemblances entre le produit d’origine et le produit 

supposé contrefait, que la Cour d’appel de commerce de Marrakech a reconnu, dans un arrêt du 

28 janvier 20103, l’existence d’une contrefaçon par imitation. En l’espèce, « le propriétaire de la 

marque "CIGARE" avait engagé une action en contrefaçon contre une société qui avait déposé la 

marque "FLORAL PAR NEW CIGARE" et demandé la radiation de cette marque »4. Dans son 

appréciation des faits, le juge marocain a considéré que bien qu’il n’y a eu que des différences 

mineures entre les deux marques, cela n’empêche que la marque « FLORAL PAR NEW CIGARE » 

présente un élément flagrant d’imitation écrit en des termes clairs, à savoir celui de « CIGARE », 

ce qui prouve la survenance d’une contrefaçon par imitation.  

Conclusion  

Au Maroc, la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle telle que modifiée 

et complétée par les lois n°23-13 et 31-05, a élargi les voies de recours possibles dont disposent 

les titulaires de marques, en leur permettant non seulement de formuler une opposition ou de 

demander l’application de mesures aux frontières, mais aussi d’exercer des actions auprès de la 

 
1 Cour d’appel de commerce de Marrakech, arrêt n° 1052 du 06/12/2005, dans dossier n° 605.10.05. Cité in : OMPIC, Guide sur 

les marques de fabrique, de commerce ou de service, 2007, p. 110.  
2 Cour d’appel de commerce de Casablanca, arrêt n° 2999/2008 du 10  juin 2008. 
3 Cour d’appel de commerce de Marrakech, arrêt n°116 du 28 janvier 2010 dans Dossier n°288/2008, Propriétaire de la marque 

« CIGARE » c/ Société «FLORAL PAR NEW CIGARE ». Cité in : Mehdi Kettani, « La contrefaçon : aspects juridiques et pratiques 

judiciaires », op. cit.  
4 Mehdi Kettani, ibid. 
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justice, notamment des actions en nullité, en déchéance et en revendication de la propriété, ainsi 

qu’une action en contrefaçon. 

Mais eu égard aux délais rallongés et aux coûts onéreux des actions entreprises devant la 

justice, il serait nécessaire de mieux renforcer l’efficacité des moyens administratifs de défense de 

la marque et d’en promouvoir l’utilité auprès des opérateurs économiques.   

Dans ce cadre, l’étude des différentes actions en défense de la marque telles que consacrées 

par le droit marocain, démontre à quel point ces procédures sont complexées et font que les 

recours administratifs introduits par les parties lésées sont généralement limités, à l’exception de 

l’opposition qui constitue le procédé le plus déployé en termes de défense de la marque. Cela 

n’empêche que les actions prévues par la législation marocaine sont judicieuses, surtout si elles 

sont accompagnées par une simplification des démarches administratives. 
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