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المتعاقدحیازةفيالسریةالتقنیةالمعلومةوضع
م.جعفر جبر محمود*

المستخلص
لواذ)المستفید(و) المورد(بینالمبرمللعقدمحالً تكونكونھابالسریةعموماالتقنیةالمعلومةتمتاز
علىتترتبالتياالثارمنجملةالعقدطرفيبینالقانونیةالعالقةوتثیر،المادیةقیمتھالفقدتشاعت
العقود،منكغیرھاوالطبیعةالمـفھـومحیثمنلیستالتقنیةنقـــلفعـقود،منمراحلیرافقھوماالعـقد
بالتكنولوجیا،متجسدةالتقنیةبالمعرفةتتمثلفنیةواقعةمحلھا،العقودالتجاریةمنحدیثةصورةفھي

الصـفةكانتوطالماغیـــرھاعنبھاوتنفردتمیزھاخصائصاخرجانبمنالعقودولھذهالمنقولة،
ومااالطرافمنطرفكلعاتقعلىالملقاةااللتزاماتاختــــالفانعنفـضال،الغاـلبةھيالـدولیة

ھذاخاللمنحاولناوقد،ملحاً امراً االحاطةبتنظیمھامحاولةتجعلاشـكاالتمنالتطبیقفيتثیره
ومستنتجینمحللینتطرحانیمكنالتيالفعلیةاالثارذاتالجوانبابرزالىاالشارةالمتواضعالبحث
المسئولیةجانبتحدیدھناھوعلیھوالتركیزدراستھحاولناماواھمالقانونياالثرذاتالدالئلمنجملة
المعرفةفيالسریةمفھومتحدیدعنفضاللھالقانونياالساسوبیانااللتزامطبیعةوتحدیدنوعھاوبیان
االطالعفي) المتعاقدینغیر(للغیرمقررحقوجودالىذلكمعمشیریننطاقھاتحدیدومحاولةالتقنیة
الجوانببعضفياالعلیھمسؤولیةايذلكعلىیترتباندونمنسریتھارغمالمعلوماتعلى

خارجالمتعاقدینبینالناشيءلاللتزامخرقاً اللسریةخرقاذلكعننشاءاذاماحالةفيكماالمحدودة
بالحیازةالمقصودنبیناناخیراً حاولناوقدالمعلومةلصاحبضررذلكعنینجمقدممااالتفاقحدود
)المادیةوالحیازةالقانونیةالحیازة(نوعیھابینالفرقومامنھاالغایةوماتتحققوكیفااللكترونيللحق
ھي،وماتحققھاحالفيیحكمھاالذيالقانونيالوضعومامنھاواحدكلعلىالمترتباالثروما

الفنیةالمعرفةعلىالوارداالستئثارمفھوممبینینالتعرضصفوھایعكرالتيوالمستقرةالھادئةالحیازة
.التزاماتمنعنھیتفرعوماحقوقمنعنھینشأوما

المجھز،االلتزاماساسالمعلومة السریة،،الحیازة القانونیة:مفتاحیةكلمات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القانونیةاالدارةقسم–التقنياالدارةمعھد-الوسطىالتقنیةالجامعة*
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المقدمة
البحثأھمیة

العقودمنواحدةوھيالتكنولوجیانقلمحلھایكونالتيالعقودنتاجمنالسریةالتقنیةالمعلومةتعتبر
منتفرضھماجانبالى،الیومیةاألفرادحیاةفيملحةكضرورةظھرتاذالقانونیةالبیئةفيالمھمة

الىالحاجةولعلحد،یحدھااندونللحاجةتبعاوتتعددتتنوعوھيإغفالھا،یمكنالاقتصادیةقیمة
العقودمنالنمطھذادراسةانكما،ذلكالىتدعوالتياألمورضمنمنالفنیةالخبرةعلىالحصول

.والعملیةالنظریةالقانونیةالناحیةمنبالغةأھمیةیكتسب

بصفةعمومھفيیعتمدالمعاصرالدوليفالمجتمعدولیةصفةالعقودمنالنوعلھذاانیخفىوال
منلدیھاماتطویرمحاولةعنفضالً البلدانسائرالىالمتقدمةالتكنولوجیانقلعلىالتنمیةفياساسیة
یعداألخرىالعقودعلىوقیاسھاالتكنولوجیانقلعقودفيالجوانببعضتكییفمحاولةانكما.تقنیات
نقلعقود(وجدلذاشيءكلبالتنظیمیتناولالقانونعلمكانولماعلیھا،الشرعیةالصفةإلضفاءمحاولة
المكتبةالىشیئااضفناقدنكونانوعسى،ذلكتستدعيالتياالمورمنواحدة)التقنیةالمعرفة
.القانونیة

البحثمشكلة

للتعاقدمحالً تعدسريطابعذاالغالبفيتكونتقنیةمعلوماتوجودفيتتجسداألساسیةالبحثمشكلة
او(المستفید)األخرالطرفوبین(المرخص)او(المجھز)او(المورد(ھماشخصینبین

العقودعنالعقودمنالنوعھذافيتختلفوطبیعتھالتعاقدظروفكانتولما)لھالمرخص)او(المستورد)
بینھماینشأماانكما،القانونیةالعالقةلھذهالتعرضالمفیدمنانوجدنالذااآلثار،عنفضالً األخرى

الىالحاجةانثم.العزیزبلدنافيالتجارمنالعدیدلدىالیوميالتعاملطبیعةمنیعداتفاقمن
بصفتھاالالتعاقدالىتضطرقدنفسھاالحكومةوانسیماوالتنظیمبالعنایةالموضوعھذاشمولضرورة

والمسؤولیةالمبرمللعقدالقانونيالتكییفمشكلةیثیرمماالعراقخارجفيالخاصةبصفتھابلالعامة
یكونحیثالعقدطرفيبینالتعاقديالمركزاختالفمشكلةوھناك.العقدتنفیذعنتنشأقدالتيالقانوني
فرضالىیدفعھقدممااألخرالطرفمنأقوىتعاقديمركزذاالتقنیةالمعلومةعلىالحائزالطرف
لتنفیذاخرطرفالىیحیلھثممعھیتعاقداناوبھاالقبولالىاالخرالطرفمعھایضطرتعسفیةشروط

التقدملمواكبةالتشریعيالتدخلحتمیةظھرتعلیھالعقد،منالمرجوةالنتائجنفسضماندونمنالعقد
المھمفمنثمومن،للتكنولوجیاالمتلقیةللمشروعاتالتفاوضیةالقدرةولتقویةالعالمفيالحاصلالتشریعي

بعضنثیراندعانامما،الموردوبین)كمستورد(بینھتثارقدالتيالجوانبابرزالىنلتفتان
ھذهتسربعنالمترتبةالمسؤولیةوماالطرفین؟،حقوقحمایةكیفیةعنفیھا،منھاالبحثوالتساؤالت
یضمنانیمكنوھللھ؟المنظمالقانونياإلطارومابینھما؟لاللتزامالقانونياألساسوما؟المعلومات

معلوماتیةسریةتوجدوھلالفنیة؟المعرفةفيالمتصورةالعیوبوما؟السریةالتقنیةالمعلومةالمورد
المستفید؟تجاهالتزامھطبیعةوما؟حقھیثبتانالموردیستطیعكیفالطرفین؟بینالتفاوضمرحلةفي
لإلنتاج؟الالزمةالفنیةبالمعرفةالمستوردتزویدعنالموردامتنعاذاماحالةفيالقانونيالحكمماثم

تنفیذیوكلانالموردیستطیعوھل؟التجاریةامالمدنیةالعقودمنالفنیةالمعرفةنقلعقودتعتبروھل
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البحثھذاسیاقفيعنھااإلجابةوسنحاولطرحناھاالتيالتساؤالتمنوغیرھاھذهاخر؟لشخصالعقد
.ذلكفيوفقناقدنكونانآملین

البحثمنھجیة

بعضاستخدامعنفضالً والقیاسوالتحلیلاالستقراءأسلوباعتمادالىھذاالمتواضعبحثنافيعمدنا
التقنیةالمعلومة(بشأنتثارالتيالقانونیةاألحكامبعضلمعالجةتأسیساً القانونيالمنطقعلمادوات
المتعلقةاألحكامالىتطرقمن–القلیلاال–نجدلماذاألساسیةالبحثفكرةعلیھبنیناماوھو)السریة
منانطالقاعلیھانجیبانوحاولنابھاتتعلقجدیدةفرضیاتطرحمعالسریةالتقنیةالمعلومةبتداول

التيالمنطقیةدراستناانقلنااذانبالغ،والخاصبشكلالقانونيوالمنطقعامبشكلالمنطقلعلمدراستنا
ابرزومنالقانونھواخرعلملخدمةالعلمھذاأدواتتوظیففيأكلھاآتتقدأحیانابتباطوءتسیركانت

:األدواتتلك

.طرحمنقدمناهماالىاإلشارةفيإمكانیاتمنتثیرهوماالداللة-

.المنطقیةالقضیةمضامینإلبراز)النصاستنطاق(أسلوب-

البحثخطة

االولالمبحثفيوجعلناھاالسریةالتقنیةالمعلومةمفھومدراسةالىالمتواضعالبحثھذافيعمدنا
المعلومةتملكحقالثانيوالمطلبالتقنیةبالمعلومةالتعریفیتناولاألولمطالبثالثفيیقعالذي

عكفنافقدالثانيالمبحثفياما.التقنیةالمعلومةمعرفةحقیتناولالثالثوالمطلب،بھاوالتصرفالتقنیة
فيوجعلناه-السریةالتقنیةالمعلومةتملكمجال–المجالھذافيالمتصورةااللتزاماتدراسةعلى

فيواالستحقاقالتعرضعدمبضمانوااللتزاماالولالمطلبفيااللتزاماساسودراسةالثانيالمبحث
.الثالثالمطلبفيالخفیةالعیوببضمانوااللتزامالثانيالمطلب

مطالبثالثالىالمبحثالىھذاقسمناوقدالتقنیةالمعلومةحیازةدراسةالىعمدناالثالثالمبحثوفي
ھا,یشوبماباالمتناعااللتزامالثانيالمطلبوفي،لالستئثاروقابلیتھابالحیازةالتعریفاالولفيتناولنا
.التقنیةللمعلومةالمتعاقدحیازةعدمعنالناجمةالمسئولیةالثالثالمطلبوفي
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االولالمبحث
والحقوق الناشئة عنھامفھوم المعلومة التقنیة السریة

المفاھیممنالعدیدحولھادارتالتيالسریةالتقنیةالمعلومةمفھومعلىالوقوفالمبحثھذافيسنحاول
محالتكونانتصلحالفنیةالمعرفةانباعتبار،الجائزةالتصرفاتبكلبھاالتصرفجوازومدى،

احتماالتكلھاوھي،بمعرفتھاوالحقالمعلومةلھذهوالتملكالتصرفیتمانباإلمكانفانوبالتاليللعقد
:یأتيلماووفقاً الطرفینبینالمبرماالتفاقلطبیعةتخضع

االولالمطلب
السریةالتقنیةبالمعلومةالتعریف

لھامانعاجامعاتعریفاً نجدلماذ،السریةالتقنیةبالمعلومةالمقصودنبینانعلینایتوجبالبدءقبل
لكن،لھویتھامحددبتعریفذلكیكوناندونبمفھومھاواإلحاطةلتفسیرھامحاوالتھناككانتانما

اثراءاً تمثلالتيالتقنیةالمعلوماتكل)یرنجر.داأللمانيالفقیھیعرفھاكماالفنیةبالمعرفةیقصدعموما
األلمانيالفقیھمحاولةانتقدیرناوفي)1(األشخاصمنضیقةدائرةعلىبھاالمعرفةتقتصروالتيتقنیاً 

تعریفااالنجدلمالحقیقةوفي،السریةالتقنیةالمعلومةمفھومیبیناندونالسریةنطاقبیناذقاصرة
التكنولوجیةالمعارفمجموعة""بأنھاعرفھااذعیسىمحمدحسام.دالیھذھبماوھولھاواحدا

سريبشكلالمشروعاتبھاتحتفظوالتيلالنتقالالقابلةالجدیدةواإلداریةوالصناعیةوالعملیةالنظریة
معلوماتأوبیانات"السریةالتقنیةالمعلومات"أيفھي(2)،""االختراعببراءاتمشمولةوغیر

ملموسغیرأوملموسشكلفيكانتسواءللجمھور،معلنةولیست(المتعاقد)الثانيللطرفغیرمملوكة
إسقاطات،أومالیة،ومعلوماتوخططتسویقاستراتیجیاتأي:الحصرالالمثالسبیلعلىذلكبمافي،

أوالحالیةواألنشطةبالماضي،تتعلقاألداءونتائجالعملأوخططالمبیعات،تقدیراتأوأوعملیات،
أوأوالعمالءالتطبیقاتأوللخدماتخطط.فروعھاأولھاالتابعةالشركاتأواألولللطرفالمستقبلیة

أوصیغة،أوإجراءات،أوأوعملیة،تصمیم،أواختراع،أوتقنیة،أوعلمیةمعلوماتأي.الموردینقوائم
أواإلنجاز،قیدأعمالأواستخدام،أدلةأوبیانات،أوتقاریر،أومفاھیم،أيطریقةأوتقنیةأوتحسین

أوالكائن،رمزأوالمصدر،شفرةأوالكمبیوتر،برامجأووالمواصفاتتطویرأدواتأوتصمیمات،
)3(معلوماتأواختراعاتأوالبیاناتقواعدأوالبیانیةالرسوم

محمیةسریةفنیةخبراتاوبیاناتاومعلوماتھي"بانھاتعریفھانحاولانعلینالزاماكانھناومن
المعنىبھذاالسریةالمعلومةفانلذا،"علیھاللحصولالتعاقدیتمالصناعیةاوالفكریةالملكیةبحقوق
نقلمحلھیكوناتفاقكلفيتكونبانذلكمنابعدالىتتعداهبلالتكنولوجیانقلبعقدتلحقانمناوسع

المھمةسریةمعلومةعلىالحصولمحلھیكوناتفاقأياخربمعنىالخبراتتبادلاوالتقنیةالمعرفة
بینالمبرمالعقدفاناالساسھذا،وعلىلھاالمنشئالطرفخاللمناالالیھاالوصولباإلمكانیكون

فيالسریةعلىالحفاظالطرفینمصلحةالتكنولوجیا،فمنمعطیاتمعرفةفيیشتركانوالمستفیدالمورد
خاللمنعلیھاالحفاظكیفیةالعقدینظمماوغالباالعقدمحلتمیزخصیصةالسریةوتعدالمعلومات،

(4)العقدمراحلخاللعلیھاالحفاظكذلكالعقدوینظمالغیرالىالوصولمنمنعھابھدففیھاشتراطھا

التزاموھوالفنیةالمعرفةسریةعلىبالحفاظالعالقةأطرافاللتزامالقانونیةالطبیعةالىنشیرانوینبغي
تسربلعدمالالزمةاالحتیاطاتوالمستفیدالموردمنكلاتخاذفيیكمنذلكوتبریرعنایةببذل
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شكلعلىیردعلیھاالمحافظةتنظیمفأنلذاالسریةمنقدرعلىالمعرفةھذهتبقىولكيالمعلومات
علىالعقدیةالمدنیةالمسئولیةتترتبثمومن(5)السریة،التقنیةالمعلوماتتوریدعقدفيتردشروط

مااذاالطرفینمنكلاتباععلىتترتبالتيالتقصیریةوالمسئولیة،السریةالمعلوماتبإفشاءیقوممن
تثبتبلالتكنولوجیانقلعقدفيالمعروفةالشروطبموجبتثبتالالمعلوماتیةوالسریةبإفشائھا،قاموا
التيالعقودتلكخاصةالعملعقودوتتضمنھاوالمستفیدالموردعلیھایتفقالتيالشروطبموجبكذلك

فيایھمامنیصدرالمعلوماتیةللسریةانتھاكأيبانالطرفانیضمنوبالتاليالتكنولوجیا،لتنفیذتكرس
حقاتثبت)المعلوماتیةالسریة(انھاالعقدیة،علىالمسئولیةیرتبسوفتابعیھمقبلمناواالخرمواجھة

المسئولیةأساسعلىالحقھذاحمایةوتقومالتفاوضمرحلةفيايالعقدابرامعلىالسابقةالمرحلةفي
منھذاعقد،فيمنتظمةغیرتزالالالطرفینبینالعالقةانأيالعقدانعداماعتبارعلىالتقصیریة

السریةالمعلومةعلىاالطالعبحقیسمىالعمليالواقعفيمقرراً حقاً ھناكفاناخرجانبومنجانب
اوبامنمساسھامدىمنللتثبتالتقنیةأسرارعلىوالصحیةاالمنیةالجھاتاطالعفيالحالھوكما

الىتؤديقدبصورةالتقنیةأسرارعلىالعاقدینغیراطالعفانامرمنیكنومھماالمجتمع،سالمة
.التقصیریةالمسئولیةعنبمنأىیجعلھاالالمطلعةالجھةقبلمناستغاللھا (6)

الثانيالمطلب
التقنیةبالمعلومةوالتصرفالتملكحق

اوالحاسوببرامجفيتتمثلقداذمادیاً،اثرالھاكانوانمعنویاشیئاالغالبفيتكونالتقنیةالمعلومة
بتملكیكونقدالمعنویةاألشیاءتملكفانوبالتاليالتصامیمفيتتمثلوقدالتكنولوجیةالخبرات

فيیتجسدالفكرةھذهاثرلكنالفكرةیمتلكالكتابفمؤلفمثالً،المؤلفكحقعلیھاالدالاالثرالمادي
فياالشیاءفانھناومنالفھلمامشابھاكتابایؤلفمنیقاضيانالمؤلفحقمنكانھناومنالكتاب
ة)مادیقیمةلھحقكل(بانھالمالویعرف،بالمالللتقدیرقابلةكانتاناالقیمةذابغیرتكونالقانون

یھتمالوالقانونمتقوماً،ویكونتقدیرهیمكنمعنویااممادیاشیئاكانسواءالحقمحلفان،وبالتالي(7)
تبینوسلطةبھخاصةذاتیةحقلكلاناذمالیةقیمةذاتتكونالتيللحقوقمحالً باعتبارھااالباالشیاء

بمجموعھاتكونللمالكتكونالتيالسلطاتجمیعفانثمومنبھللتصرفوإمكانیةمكنةمنلصاحبھما
فعلوحسناً جائزة،تكونانشریطةبملكھاالنتفاعحتىاواستغاللاواستعمالفيللمالكصالحیات

ھذهالىالتفت1)ف/61(والشيءالمالبینممیزاالعراقيالمدنيالقانونمنحینماالعراقيالمشرع
یكونانیصحالقانونبحكماوبطبیعتھالتعاملعنیخرجالشيءكلالمادةفيذھبحینماالمسألة

:قیدینالىمنبھا""المالیةللحقوقمحالً 

.مثالً المباحةكاألشیاءبھاالتعاملیتمانتصحالالتياألشیاءمنیكونالان-1

من.مثالً واألسلحةكالمخدراتومنعھاالتعاملعنالقانونأخرجھاالتياالشیاءمنیكونالان-2
بھایتصرفانلھجازبالمالللتقدیرقابلةوانھاامتالكھاحقالتقنیةالمعلومةلصاحبثبتاذااخرجانب

یكونانعلىالخ....ایجاراومقایضةاوھبةاو)استثمار(استغاللاوبیعمنالجائزةالتصرفاتبكل
التقنیةالمعلومةصاحبحقیعتبرھل:التاليالتساؤلیثورھناومن،.قانوناً الجائزةبالتصرفاتمقیدا
باعتبارالیھنظرناانفھومزدوجةطبیعةذویكونحقھانالمتواضعتقدیرنافي؟شخصیاً امعینیاً حقاً 
المعلومھبتسلیممدیناكونھ-المدیونیةعالقةجانبمنالیھنظرناوان،عینیاً حقاً یكونالشيءعلىحقھ
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حقاً كان)المستورد(االخرالمتعاقدوبین)المورد(المعلومةصاحببینتنشاءالتي-المستوردالى
.شخصیا

جائراً امراً یكونالعامةالقواعدوبحسب(شیئاً )باعتبارھاالمعلومةھذهتملكقابلیةفانوبالتالي،
نقلفانذلكعلىوبناءاً ،الفكریةالملكیةفيالحالھوكماالجائزة،التصرفاتكلعلیھتردانویمكن

المشروعنظریةعلیھتنطبقانباإلمكانالنالتجاریةالعقودمنوعقداً تجاریاً،عمالً تعدالفنیةالمعرفة
،المالرأسوقوةالعملقوةعنصربتوافراالیقومالالفنیةالمعرفةنقلالنالتجاریتان،التداولونظریة

ذاُعدبمجملھالتكنولوجیانقلعقداناذ(8)الثروةتداولعلىینصبكونھالتداوللنظریةیخضعوھو
التفنینمشروعانالىھنا،ونشیرالفنیةالمعرفةوتوریدالتراخیصعقودعنفضالتجاري،طابع

اواستعمالفيالحقصاحب""بانھالتكنولوجیانقلعقدفي(المستورد)المستفیدعرفدقالدولي
اوالمورداما""التكنولوجیابھذهالمتصلةالحقوقاستغاللاواستعمالوكذلكمعینةتكنولوجیااستغالل
اوالترخیصكعقداتفاقبموجبینقلالذيالطرف""بانھتعریفھفیمكنالتكنولوجیانقلعقدفيالمستفید

""احدھمااوبھاالمتصلةالحقوقاوالتكنولوجیاآخرعقدأياوالبیععقد ھذینوبحسب،لذا(9)
امامنكونفإننابھایتصلاخرعینيحقأياوالتقنیةالمعرفةملكیةنقلالمقصودكاناذافانھالتعریفین

كعقودالحالفيموجودبشيءالتعاملالىالمتعاقدینقصدینصرفان:االول:فرضینمنفرض
.االخرالمتعاقدالىالمعلومةاوالمشورةتقدیمقبیلومنالفنیةوالمعرفةالھندسة

فيیوجدانالممكنمنلكنالحالفيموجودغیربشيءالتعاملالىالمتعاقدینقصدینصرفان:الثاني
شيءعلىالتعاقدیتمانالجائزمنفانالتعاقدفيالعامةالقواعدوالتطویر،وبحسبالبحثكعقدلمستقبلا

لطرفيالمتقدمةالتعاریفومن(10)صحیحاً لذلكتبعاالعقد،فینعقدالمستقبلفيیوجدانالممكنمن
.االخرالطرفالىوعناصرھاالملكیةانتقالجوازالىواضحةاشارةالعقد

الثالثالمطلب
التقنیةالمعلومةمعرفةحق

التزامھوالتقنیةالمعلومةباستخدامیتعلقفیماالعاقدینبیناالتفاقعنیتفرعماأنالبیانعنغنیاً 
مسالةالىنشیرانھناالضروريومناالخرالطرفالىوالفنیةالتقنیةالمعرفةبنقلالمعلومةصاحب

واالھناالزماً امراً یعدالسریةالتقنیةالمعلومةمعرفةمن)المستورد(المتعاقدوتمكیننقلانوھيمھمة
التعاقدمننوعھكذافيالمألوفعنخارجاً للمعلومة)المورد(المتعاقدواستئثاراحتكارامرألصبح
،لإلنتاجالالزمةالفنیةبالمعرفةالمستوردتزویدامتنعاذاصیانةأعمالمنھالصادرةاألعمالتعدوبالتالي

الىیتجاوزھابلفحسبمنھایتكونالتىالمادیةالعناصرھولیسالتكنولوجیانقلعقدفياالساسانأذ
والخدماتوالمعارفالصناعیةالملكیةحقوقعلىینصبالذىالمعنويالعنصر،لیشملذلكمنابعد

قیامعلىالمتعاقدینبیناالتفاقینصبانمنیمنعماھناكلیسالعملیةالناحیةمنانھعلىالفنیة
-تقدیرنافي-یعد،وھذاالیھالتقنیةالمعرفةباسرارالبوحدون–لآلخرالمادیةبتوفیراإلمكانات)المورد(

فى)المورد(المرخصعلىیقعالذيوااللتزام،التقنیةالمعرفةفيحقھعنالمستوردمنضمنیاتنازالً 
وتمكینھ) المستورداوالمستفید(لھالمرخصإلىالفنیةالمعرفةنقلھوللتكنولوجیاالناقلةالترخیصعقود

وغیرھاصناعیةوأسرارتجاریةوعالماتاختراعبراءاتمنالصناعیةالملكیةبحقوقاالنتفاعمن
علىبلالموردعلىفقطلیسمتبادلةالتزاماتھناكالىاإلشارةمنالبدوھناالعقدیحددهمابحسب

الىذلكیتعدىاندونمنھیحتاجھماوتحدیدوإیضاحالمادیةاإلمكاناتبوضعكالتزامھایضاً المستفید



Al-Mansour Journal /Issue(28) 2017 )28مجلة المنصور/ العدد (

- 57 -

وینبغي)العقدالىاستناداً حقھاستعمالفيمتعسفاً (ُعدواالالتقنیةالمعلومةعلىالحصولفيالتوسع
یستندالتعسفالن)التقصیریةالمسئولیة( مدارهكانوانالحقاستعمالفيالتعسفانھالىھناااللتفات

یكونانیمكنكمانقداً یكونانیمكنالذيالتعویضیوجبالحقحدودعنخروجاً باعتبارهالخطأالى
مناالیجاركعقدالعقودمنعقدأيعلىیردانیمكن-الحقاستعمالفيالتعسفأي–انھاالعیناً،

مدةفیھتحددلماذاالشركةاوالعملكعقداالنھاءسلطةیملكمنقبلمنانھاؤهیتمعقدأياوالباطن
فيالتعسفانالمتواضعتقدیرناوفي،(11)الحقھذامثلفیھیردالذياالذعانوعقدالوكالةوكعقد

حدعلىوالعقدیةالتقصیریةالمسئولیةفيمشتركةبصورةیوجدالذيالخطأبعنصریتحددالحقاستعمال
التزامااللتزامھذاعنویتفرع.وحدھاالتقصیریةالمسئولیةالىالنظریةھذهاسنادالخطأمنلذاسواء

محلالتكنولوجیةللمعارفالمادىالسندتشكلالتىالفنیةالوثائقلھالمرخصإلىیسلمبأنالمرخص
ھذهوتبقى،التشغیلوتعلیماتوالصورالھندسیةوالرسوماتوالتصمیماتالجدوىدراساتمثلالعقد

العقدمدةانتھاءعندالمرخصإلىإعادتھالھالمرخصعلىوینبغى،التكنولوجیالموردمملوكةالوثائق
خاصةطبیعةلھمعنوىمالوھىالفكریةالملكیةحقوقعلىیردالترخیصعقدمحلأنعنفضال

المختلفةالمرخصالتزاماتتفسرالتىھىالطبیعةوھذهانفااشرناكما-المادیةاألشیاءعنتختلف
یمسالالفكریةالملكیةلحقوقالمستوردلھالمرخصاستعمالأنعلىاستغاللھامنلھالمرخصلتمكین

تصرفحالةوفى(12)جدیدمنبیعھافىالمرخصحقالعقدیقیدفال،ملكیتھافىالمرخصحق
،التصرفلھذاكأثرالغیرإلىالملكیةوانتقال،العقدمحلالفكریةالملكیةحقوقمنحقفىالمرخص

.للمرخصخاصاخلفاباعتبارهالترخیصشروطاحترامالملكیةإلیھآلتمنعلىیتعین

الثانيالمبحث
التقنیةالمعلومةمنالمتعاقدبتمكینااللتزام

بضمانوااللتزامواالستحقاقالتعرضبعدمااللتزامابرزھالعلعدةالتزاماتالموردعاتقعلىیترتب
تختلفاذالعقودمنالنوعھذافيااللتزاماتھذهمنالمقصودنبینانھناوسنحاولالخفیةالعیوب
طبیعة
-:االتیةالمطالبفيذلكوسنبیناالخرىالعقودفيمثیالتھاعنااللتزاماتھذه

االولالمطلب
ومصدرهااللتزامأساس

الدائنبمقتضاھایطالبومدیندائنشخصینبینقانونیةرابطةااللتزام(انالىالعراقيالمشرعاشار
والمستوردالموردبینینشاءماانشكوال)13(شیئا) یعطياوعملعنیمتنعاناوبعملیقومانالمدین

بمقابلالفنیةوالخبرةالمعلومةوضعیكونانالبداذبینھماالمدیونیةعالقةاساسھاقانونیةعالقةمن
)دائن(احدھمافیكون،التكنولوجیاتوریداونقلعقدغالبایكونوالذيبینھماالمبرمالعقدالىواستنادا
الىالمعلومةنقل(بـومدیناً )بالثمندائنا(الموردیكونبحیثالبیع،عقدفيالحالھوكما)مدین(واالخر

الىیدفعھانیجبالذي)الثمن(بـومدیناً )المعلومةعلىبالحصولدائناً (یكونوالمستورد)المستورد
تحتووضعھاالفنیةوالخبرةبالمعلومةاالنتفاعمنالمستوردبتمكینالموردیلتزموكما(14)المورد
اوالفنیةوالخبرةالمعلومةمناالستفادةدونیحولانشانھمنماكلعنباالمتناعیلتزمأيتصرفھ
أوالبراءةیستعمللھالمرخصیتركأنقوامھسلبيالتزاموھو،الصناعیةالملكیةحقوقمنغیرھا
لیتمكنلھللمرخصالعونتقدیمیتضمنایجابيالتزامعلىالترخیصینطوىبل،فحسبالعالمة

المرخصعلىتفرضشروطاالترخیصیتضمنالغالبوفى،الترخیصلشروطوفقامناستعمالھا
فقدوجھ،أفضلعلىالصناعیةالملكیةبحقوقاالنتفاعمنلھالمرخصتمكینبھدفمعینةالتزامات
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إلىالمنتجاتلتصنیعالالزمةوالخاماتاألولیةالموادبتوریدالمرخصالتزاممثالالعقدیتضمن
الفنیةوالخبرةالمساعدةتقدیمأوالمنتجاتعنواإلعالنبالدعایةالمرخصالتزامأولھالمرخص
المعلوماتبكافةلھالمرخصیمدأنالمرخصعلىوینبغىالتسویق،أوالتصنیعمجالفىلھللمرخص
مطابقةاالیضمنالالمورداناخرجانبمن(15)الجودهبمعاییرالمتعلقةوالتكنولوجیةالفنیةوالمعارف
بالقیامللمستوردالسماحیضمنكماالعقدفيوالمبینةالمطلوبةللمعلوماتیقدمھاالتيالفنیةالمعلومة

بنتیجةالتزامالوصفبھذاوااللتزامالعقدفيالمذكورةبالكیفیةوالشروحاالستفساروطلببالزیارات
منالمطلوبةةالنتیجاحداثاوالیھانتقلتالتيالفنیةللمعلوماتالمستورداستیعابضمانالىینصرف
طائلةتحتینضويوالبنتیجةالتزامھوالتقنیةنقلعقودفيالموردالتزامانالىنشیرانبقيتطبیقھا
الھدفاناذالعقودلھذهعملیةفائدةكلعلىسیقضيذلكبخالفوالقولعنایةبذلاوبوسیلةااللتزام

فيالمصريالمدنيالمشرعاشاروقد.نقلھاالمطلوبالتكنولوجیانتائجعلىالحصولھوابرامھامن
موردیلتزم(بقولھالموضوعھذاالى1999لسنة17رقمالجدیدالتجارةقانونمن77المادة

الستیعابالالزمةالفنیةالوثائقمنوغیرھاوالبیاناتالمعلوماتالتكنولوجیالمستوردیقدمبأنالتكنولوجیا
وجھوعلىالتكنولوجیالتشغیلالالزمةالفنیةالخدماتمنالمستوردیطلبھماكذلكوالتكنولوجیا،
خاللالتكنولوجیایدخلھاقدالتىبالتحسیناتالمستوردیعلمبأنیلتزمكما،والتدریبالخبرةالخصوص

).ذلكمنھطلبإذاالمستوردإلىالتحسیناتھذهینقلوأنالعقدسریانمدة

الثانيالمطلب
واالستحقاقالتعرضبضمانااللتزام

بعناصراالنتفاعمنالمستفیدیتمكنوبمقتضاھاالمجھزعاتقعلىالملقاةااللتزاماتاھممنالضمانیعد
مجلةعرفتمنھا،فقدلبعضنتعرضعدةبتعریفاتالضمان،ویعرفوفاعلیةباطمئنانالصناعیةالملكیة
)16(القیمات) منكانانوقیمتھالمثلیاتمنكانانالشيءمثلاعطاء(بانھالضمانالعدلیةاالحكام

الجزئيالضرراوالمنافعضیاعاوالمالتلفمنلحقھعماالغیربتعویضااللتزام(بانھایضاً ویعرف
بعضفيالضمانمصطلحیستعملالعراقي،والمشرع(17))االنسانیةبالنفسالحادثالكلياو

لدىشائعالمصطلح،وھذا(18)اخرىتارةالتعویضوبمعنىتارةالمدنیةللمسئولیةالنصوصكمرادف
عنالتعویض(فھوالضمانعنالمتواضعتعریفنااماللتعویض،كمرادفاالسالمیةفقھاءالشریعة

منتعرضحصولعدمللمشتريیضمنالبائعان،المعنوياوالماديالضررذلكفيویستوي)الضرر
علیھمانصتوھذاقانونیااومادیاتعرضاكانسواءالشخصيالتعرضبضمانمایسمى،وھذاھوجانبھ
كاناناالستحقاقضمانوكذلكالعقدفيعلیھینصلمولوالتعرضضمانویثبت557 549-المواد
اناعتبار،علىالمستفیدالىالھادئةالحیازةبنقلیتمثلالضمانھذاوجوھر(19)البائعملكعلىواردا

تكملةكونھعنیخرجالالضمانھذاانالفقھاءبعضویرىذاتھ،بحدقائماالتزاماً یعدھذاالضمان
الفنیةالمعرفةنقلعقدانوحیث(20)المشتريالىالبائعمنالحقبنقلمتمثلةالبیعلعقدللنتیجةاألساسیة

العامةالقواعدضمنیدخلفانھالمعاوضةعقودمنذاتھالوقتفيویعتبرالصناعیةالملكیةمنعناصر
المادةاشارتوقدوالقانوني،الماديتعرضھبضمانالمجھزالتزاماألحكامھذهاثارومنإلحكامالضمان

بھیقومفعلأيالىیستندالذيالتعرضھوالماديالتعرضانالىالعراقيالمدنيمنالقانون(549)
اخرلمستفیدالخبراتاوالمعلوماتاوالفنیةالمعرفةبتجھیزالموردقاملوكماالمشتريیعكرحیازةالبائع

علىوباالعتمادالمستفیدلنشاطمشابھنشاطبفتحھویقوماناومعھالتعاقدتمالذيمنافسللمستفید
نقلالنالموردجانبمنمادیاً تعرضا–تقدیرنافي–ذلكیعداذفیھاالزیادةاوعلیھاالمعلوماتالمتعاقد

وحدهالمستفیداناالتفاقوطبیعةالموردالتزاماتمنعلیھاالمتعاقدالمعلوماتعلىفیالحصولالحق
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حیازةلتعكیر)البائع(الموردبھیقومماديفعلبايالقیاماوالمعلوماتھذهعلىسواھیحصلدون
البائعمنشخصیاً تعرضاً یعدفھوالضارالفعلشروطتتوفرلمولوحتىحقوجھأيدون،المشتري

یدعيانلھفلیس،دائمالتزامالشخصیةأفعالھبضمانالبائعفالتزام.بھللغیرالقیامیجوزحینفي
(21)سنة15انقضاءبعدحتىمنھتخلصھ قانونيحقالىالبائعیستندانفھوالقانونيالتعرض،اما.
المعرفةاستحقاقفیھیطلبالمستفیدعلىدعوىالمورداقاملوكماالمشتريفیمواجھةالمبیععلىیدعیھ
فاللھالغیرتعرضضمانایضاً یضمنكما،بذلك،متعلقةمتوقعةغیردعوىأياوجدید،منالفنیة

عنالناشئةبالحقوقاوبھاالغیریطالبھانالمعلومةاوالفنیةللمعرفةالمستفیدحیازةواثناءانھیتصور
اومقلداً باعتبارهالغیرحقعلىلتعدیھوالجنائیةالمدنیةالمسئولیةیتحملالموردفانواالاستخدامھا

مصادیقومن،نفسھلحمایةذلكالىیشیرشرطاً العقدضمنھوانالمستفیدیضروالسارقاً اومزوراً 
واالستحقاقالتعرضبضمانالمرخصالتزامالعقودھذهعلىیترتباذالتراخیصعقودفيالضمانھذا
الموردتمسكتعرضاوالیعد.ھادئةحیازةلھللمرخصیضمنوبالتالينزاعأيمنخالیةتكونوان
یقرهبحقالمستفیدتجاه

یقملمانفسخدعوىاونسبياومطلقبطالندعوىاقامةشرطالعقدكتضمینلمصلحتھالقانون
فاذاللضمانالعامةالقواعدتطبیقینبغيفانھحالكل،علىبینھماالمبرمالعقدفيالتزاماتھالمستفیدبتنفیذ

الثمن،ردعنفضالً األضرارجمیععنوالتعویضالعقدفسخالىیصارفانھاستحقاقاوتعرضوقع
یكشفبانالموردعاتقعلىیوضعالتزاماً الضمانھذاجعلالمصريالمشرعانبالذكرالجدیرومن

شانھامنعقباتأيعناوالقضائیةالدعاوىعنابرامھتسبقالتيالمفاوضاتفياوالعقدفيللمستفید
تعرضانایضاً ویالحظاالختراعببراءاتمنھاتعلقماسیماالبالتكنولوجیاالمتصلةالحقوقاستخدام

متعرضاً یكونوانعلیھالغیریدعیھحقالىیستندبمعنىقانیاكاناذااالالموردالیضمنھللمستفیدالغیر
التزامھوقانونیااومادیاكانسواءالشخصيتعرضھبضمانالبائعوالتزامشخصیةبصورةللمستفید

باعلوفمثاللالنقسامقابالذاتھ)التقنیةالمعرفةاوالمعلومةھوالذي(المبیعكانولوللتجزئةقابلغیر
منشیئایسترداناألخیرلھذایجوزفالوحدهالوارثھواحدھماانظھرثممعاورثاهشیئاشخصین
وقدالفرنسي،الفقھبھاخذماوھوعلیھتعاقدماكلفيالشخصيلتعرضھضامنالنھ؟لماذاالمشتري

التركةفيیبقىبلالورثةالىینتقلالالتعرضبضمانااللتزامانالىالبدراويالمنعمعبداألستاذاشار
"الخاصالخلفالىالشخصيالتعرضبضمانااللتزامینتقلالوكذلك (22)

الثالثالمطلب
الخفیةالعیوببضمانااللتزام

عندالمبیعثمنینقصما)ھو2/(558)المادةفيالعراقيالمدنيالقانونلھاشارمابحسبالخفيالعیب
قدیما،ویكونعدمھالمبیعأمثالفيالغالبكاناذاصحیحغرضبھیفوتماأوالخبرةواربابالتجار

الالبائعانبینوقد،(التسلیمقبلالبائعیدفيوھوبعدهحدثاوالعقدوقتالمبیعفيموجوداً كاناذا
انتبیناذااال،المبیعفحصلوبنفسھیتبینھانیستطیعكانیعرفھ،اوالمشتريكانقدیماعیبایضمن
أشھرستةمروربعدالخفيالعیبضماندعوىتسمعالاألحوالجمیعوفي،منھغشعنكاناإلخفاء

بعیوبعالماً المحترفالبائعاعتبارمفادھابقرینةالفرنسيالقضاءجاء(23)المبیعتسلیموقتمن
ھذهوتعتبرالمنتجعیوبیجھلانیمكنالالصفةھذهبحكمالبائعانالىالقرینةھذهوتستندالمنتوج
خالفھاعلىالدلیلاقامةللبائعیمكنالقاطعةقرینة،(24)الفرنسیةالنقضمحكمةلقضاءوفقاً القرینة
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العیبجراءمنبھلحقتالتياالضرارجمیععنالمشتريبتعویضملزماً المحترفالبائعیكونوعلیھ
:ھيالضمانمنالنوعلھذاموجبةشروطثالثةھناكفانھناومنبالمنتوجالخفي

.لالستعمالصالحغیریجعلھقدكماویعیبھالمنتوجیشوبعیبوجود•

االنتاجسالمةیھددكأنخطراً وجودهفیجعلالشيءفيیؤثرالعیبھذایكونان•

(25)محترفامورداً اوبائعاً بالضمانبااللتزامالمدینالمتعاقدیكونان•

صفةعنالنظروبغضتمییزبدونالبیععقودكلعلىینطبقالخفیةالعیوبضمانانواألصل
آخرشخصأياومستھلكا)المستورد(المشتريیكونانالشانھذافيفیستويالبائعمعالمتعاقدین

صالحیةعدمالىیؤديالعقدابراموقتعلیھاالطالعباإلمكانیكنلمعیبوجداذاالعیبالخفيوینشا
عنالحكمھذایخرجوال،اجلھمناعدالذيللغرضمخالفایكوناناووظیفتھفياوالمنتوجالمبیع

الخفیةبالعیوبیقصدقدانھالىھنااالشارةمنوالبدعلیھاللتعاقدمحالً تكونالتيالمعلوماتالتقنیة
فیماالمنتوجیتضمنھاسلبیةاضافیةنتائجعلىكانطوائھاالتقنیةالمعلوماتعلیھاتشتملقدالتيالعیوب

التياالصلیةللنتائجمشابھةاومقاربةاعطتاذاالمعنىوبنفسالتعاقدمنالغرضتحققالانھااوبعد
علیھاالمتعاقدالمدةنصفمضيبعدلالستخدامصالحةغیرتكونقد،اوالفنیةللمعرفةالمستوردینشدھا

اوالعقدابرامعنداوقبلالعیبھذایتبینانللمستفیدباالمكانیكنلماذاخفیاً العیبویعدكمااكثر،او
-سابقاً اشرناكما–العیبھذاتبینالمعتادالشخصبامكانیكنولمبعده

الثالثالمبحث
التقنیةللمعلومةالمتعاقدحیازة

ُ االلتزامینشأحتى یرتبوبذلكللمعلومةالصحیحةالقانونیةالحیازةتتحققانالبدالعاقدینبینصحیحا
لمعرفةمحاولةفيالمبحثھذاسنقسمفاننااالساسھذاوعلىنبااللتزامالوفاءوھومباشراً اثراً القانون

الملكیةعناصرمنعنصرأياوالخبرةاوالتقنیةالمعلومةعلىالحیازةمفھومانطباقجوازمدى
:االتیةالمطالبعبروذلكتتحققوكیفعلیھاالصناعیة

االولالمطلب
واالستئثارللحیازةوقابلیتھاالتقنیةالمعلومةبحیازةالتعریف

،(26)حقعلىالسلطةتلكتستندوشيءعلىفعلیةسلطةممارسةأنھامنھاعدةبتعاریفالحیازةتعرف
علیھعینيحقصاحبأومالكاً بصفتھشيءعلىفعلیةسلطةالشخصممارسةبأنھا:عّرفتوكذلك
بعضعلیھاالقانونیرتبواقعةبأنھا:عرفتوأیضا،یملكھالأویمارسھُ الذيالحقیملكسواء
اوبنفسھالشخصیسیطربھماديوضعالحیازة(عمقمن1 / 1145 /المادةعرفتھاوقد،(27)اآلثار

ھذاعلىوبناءا)الحقوقمنحقاً بالفعلیستعملاوفیھالتعاملیجوزشيءعلىفعلیةسیطرةبالواسطة
امارةوالحیازةیدهفيالذيالشيءعلىالسیطرةلصاحبھیكونماديوضعالحیازةانلنایتبینالتعریف
تختصانھااذ)الملكیةسندالمنقولفيالحیازة(قاعدةاعمالیمكنالوھنا،للمنقوالتبالنسبةالملكیة
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التقنیةللمعلومةبالنسبةالحیازةتتحققانباالمكانفانذلكعلىوبناءاً ،المعنویةدونالمادیةبالمنقوالت
اوانھبھالتعاملیجوزشيءعلىتردانھاطالماالصناعیةالملكیةعناصرمنعنصرأياوالخبرةاو

وھياالصل(28)خالفمدعیایكونالنھإدعاءهبإثباتعلیھذلكخالفیدعيومنالحقوقمنحقاً 
:اركانعلىتقوم

كما،مباشرةالعینيالحقعلىالشخصیباشرھاالتيالمادیةاألعمالمجموعةوھو:الماديالركن-1
حیازةأوالمتبوعلحسابالتابعكحیازةبالواسطةتكونقداو،منافعھبقصدواستغاللھالشيءأستعمالفي

،(29)المجانيالعملكإتیاناإلباحھسبیلعلىالتقوموھي،المستأجر

المالكأوالعینيالحقصاحببمظھرالظھوروھيالحائزلدىالنیةبتوافرویتحقق:المعنويالركن-2
یكونأنیجبولھذالدیھالمودعأوالمستعیرأوالمستأجركحیازةلغیرهیحوزهأولنفسھیحوزهأوللشيء
القیمأوالوصيلدىالحیازةنیةتتوفرأنیمكن،لكن،عوارضھامنأيیشوبھوالاإلھلیةكاملالحائز
كمنالرخصةأعمالفيالمعنويالركنیتوفروال،یمثلھمنْ خاللمنالمعنويالشخصلدىأوعلیھم
الحیازةفانذلكعلىوبناءاالصریح،المالكلرخصةیحتاجھذامثل،الغیرمیاهمنأرضھیسقي

فعلیةسیطرةھناكتكونبانالمتقدمبالشكلاركانھاتوافرتمااذاصحیحةتكونانیمكنللمعلومة
اذنالىاستناداً حیازتھفيتكونبانالصحیحةالنیةلدیھتكونوانلھاالمستوردخاللمنبھاوتحكم
علىالمستوليالمستوردلیدالعرضیةالحیازةتخرجوبذلكلھھبتھااوباستخدامھالھالصریحةالمالك

منھاواالنتفاعلنفسھبھااالستئثاربامكانھیكونوان،مشروعغیرعملنتیجةاوبالصدفةالمعلومة
یمنحھامیزةتكونالتقنیةالفنیةالمعرفةبحیازةاالستئثارفانذلكعلىوتأسیسا(30).غیرهدونلوحده
الغیر،ذمةفيلھمامستحقاً باعتبارھااولھمملكاً باعتبارھافیھایتصرفاانألحدھمااولطرفیھالعقد

حقالمنقولة،ویردبالتكنولوجیااحدھمااوالعقدطرفياختصاصھو،انمااالحتكاریعنيالواالستئثار
علىیردوقد،مادیاشكالمتخذةاوورقیةمعلوماتتكونقدھناوھيالمادیةاالشیاءعلىاالستئثار

علىالقدرةأيالسلطةوجودایضاً االستئثارویعني،الصناعیةالملكیةكحقوقایضاً المعنویةاالشیاء
للمستفیدالممنوحةالسلطةیمسانشانمنعملأيفانوبالتاليالعقدفيالمحددةبالكیفیةالتصرف
الحمایةفاناالستئثاروبثبوتالمورد،علىالمدنیةالمسئولیةسیرتبذلكفانلھالذياالستئثاربموجب

یفوتنا،وال(31)لھالحمایةتوفیر،ووجبلصاحبھثبتحقانھاعتبارعلىالحق،ھذامعتترتبوانالبد
انویعنيأالستئثاري،بالتعاملیسمىماخاللمنالشخصياالعتبارعلىیقوماالستئثارانالىنشیران

تعتمدالتياالولیةالموادمنیحتاجھماجمیعبشراءاالخیریقومانعلىوالمستفیدالموردمنكلیتفق
جانبالىیكمنذلكوراءالدافعولعلالموردیحددهواحدمصدرمنالسریةالتقنیةالمعلومةتحققھاعلى

النتائجالىالمستفیدیصلانالىاالطمئنانمنھیراداوقدماديمردودتحقیقواحدبجانبالتعاملحصر
تؤديصفقاتفيالدخولفيالمستفیدیقیدانشانھمنذلكاناالالتقنیة،المعلومةاستخداممنالمرجوة

(32)والسعرالبدیلمحدودیةالى .

الثانيالمطلب
الحیازةاستقراریشوبماكلعنباالمتناعااللتزام

یشوبانشأنھمنماكلعنوبعیدةمستقرةالحیازةتكونانضرورةالىالعراقيالمشرعتطرق
الىتقودالتياالمورمنولعلاثرھاانعدامذلكعلىلترتبواال(33)االشكالمنبشكلاستقرارھا

:یاتيما،خاصبشكل–علیھاقیاساً –التقنیةالمعلومةوحیازةعامبشكلالحیازةاستقرار
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دونمنتظمةبصورةالحیازةأعمالبتواليذلكویتم:منقطعةوغیرمستمرةالحیازةتكونأن-1
االنتفاعمنالمستوردیمكنانالىالموردیعمدكأناعتیادیةغیرانقطاعفتراتتتخللھاأن

.ةمستمربصورةبالشيء
والقوةاالجباربطریقعلیھاالحصولیكونالانبذلكویقصد:اإلكراهبعیبمشوبةغیر-2

التھدیدأوالشيءعلىمشروعھغیربطرقاواالستیالءالغصبخاللمناالرادةیعدمبشكل
.بالعنف

ألن،الخفاءبعیبمشوبةفھيعلنیةأوظاھرةالحیازةتكنلمإذا:الخفاءبعیبمشوبةغیر-3
ذاتھبحدالخفاءانالىھنااالشارةوتجدرالحقصاحببمظھرالناسأمامالظھورھيالحیازة

فيلكنالفنیة،بالمعرفةتزویدهمصدرعنیعلنالان)المستفید(المتعاقدحقفمنعیبایشكلال
واستخدامھاعلیھاالحصولبعدالمعلوماتاخفاءھواالولشقینفيیكمنالعیبانتقدیرنا
انیعنيالتجھیزاوالتوریدجھةاخفاءالثانيوالشقجھةمنعلیھاالمترتبةالنتائجواخفاء

اوالمجھزلتشملتمتداندونعلیھترتبھاحالةفيكاملةالمسئولیةیتحملالذيھوالمستفید
منالتخلصومحاولةالنتائجأخفاءایضایعنيالفنیةالمعرفةحیازةاخفاءانكماالمورد

.استخدامھاعنالمسئولیة
تفسیرأوالتأویلأوالشكیحتملالمماأيالغموضأواللبسبعیبمشوبةوغیرواضحة-4

.للغیربحقمثقلةغیرواضحةتكونوانالحیازة
أن تكون قانونیة أي توفر الركنین المادي والمعنوي للحیازة كشرط لوجود وتحقق الحیازة -5

وھناك الیات مقررة تمنع التعرض الستقرار حیازة المعرفة الفنیة في (34)المطلوبة قانوناً 
:الحیازة وھي على انواعتقدیرنا منھا على سبیل المثال دعاوى

منیطلبأنالعینحیازةمنھُ سلبتالذيللحائزانالعراقيالمشرعقررالحیازةاسترداددعوى:أوال
تمضلمإذاأما،كشفھاتاریخفمنخفیھكانتوإذاالحیازةأنتزاعتاریخمنسنةخاللردھاالمحكمة

الحیازةلصالحتحكمأنفللمحكمةالدعوىطرفيمنكلحیازةأوكاملةسنةالمدعيحیازةعلى
األسبقالسندصاحبفیفضلاألسبقالتاریختساوتإذاأماقانونيسندعلىتقومالتيأي،الفضلى

أمامإثباتھافيتخضعأنیمكنمادیةكواقعةوالحیازةقأسبألنھُ الوارثعلىیفضللھُ فالموصى
.اإلثباتطرقبكافةالمحكمة

منعھاوالمعلومةعلىالحصولمنالمستوردكمنعمادیاً یكونأنإماالتعرض:التعرضمنعدعوى:ثانیاً 
الطرقعبرمنھاخذھاومحاولةالفنیةالمعرفةبملكیةكالمطالبة،قانونیاً یكونوقد،منھااالستفادةمن

.العراقيالمدنيالقانونمن1154المادةبحسبقانوناً،عنھایدهازاحةاومثالكالدعاوىالقانونیة

فیھالكانتمتلوالتيالمادیةاألعمالوھيالجدیدةباألعمالیراد:الجدیدةاألعمالوقفدعوى:ثالثاً 
.الفنیةالمعرفةالختبارالوحیدالمحلازالةبمحاولةبناءشخصبدألوكما،للحیازةتعرض

الثالثالمطلب
التقنیةللمعلومةالمتعاقدحیازةعدمعنالمسئولیة

الىعلیھاتفقمایسلمانالمجھزعلىالمستفید،لذاالىتسلیمھامنالبدالفنیةالمعرفةتتحققحتى
تتحددالتيااللتزاماتاھمومن،المنقولةالعناصرطبیعةمعتتناسبالتيوبالطریقةعائقدونالمستفید،

تسلیمطریقعنذلكیتحقققداذالتقنیة،المعرفةتسلیمھوالتقنیةالمعلوماتتوریدعقدفيالعاقدینبین
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ھناكیكونفعلیاتسلیماً ھناكیكونفكمااوالزیارةباالطالعالسماحاوالمكتوبةوالمستنداتاالوراق
فيالمبیعیبقىمادي،اذبعملولیسقانونیاً تصرفاً بانھالفعليعنالحكميالتسلیمویتمیزحكمیاً،تسلیماً 
معكثیراھذاوینسجم،(35)الحیازيالرھناوكاإلیجارالملكیةغیراخرلسببلكنالبیعبعدالبائعحیازة
وفيومكانھ،وزمانھالتسلیمطریقتحدیدفيالقاعدةھوالطرفینواتفاقالصناعیة،التراخیصعقود
تحققالتيالمواعیدفيتسلیمھاالموردعلىیحتمالطبیعةفيواختالفھاالعناصرتعددفاناالحیانبعض

المستفیدتابعيتمكنلغایةالنشاطموقعفيالموردیبقىانالعقودبعضطبیعةتفرضولذامنھاالغرض
اتفاقیحددھاالتيالتجریبيالتشغیلفترةخاللفعالةبصورةالمعرفةاستغاللمنیؤھلھمبماالدرایةمن

تنفیذالمجھزیوكلانیمنعمایوجدالتقدیرناوفيالعقدبموجبمحددایكونالتسلیمفمكانالطرفین
لمالعقد،اوفيشرطذلكیمنعھلماذاثانيمجھزاومقاولالى)علیھاالمتعاقدالمعلوماتتسلیم(العمل
أياخرى،بعبارةالشخصیةكفایتھالىالركونقصدمعھایفترضممامماالتجھیزاوالعملطبیعةتكن
المستفیدتجاهمسئوالیبقىالمجھزفاناالحوالجمیعوفيالعقد،فياعتبارمحلشخصیتھتكنلماذا
معنویاً،اومادیاً طابعاتاخذقدقلناكماالتيالفنیةالمعرفةتسلیممنبھالوفاءعلیھینبغيبماالوفاءفي

وبینالمجھزاوالموردمعیتعاقدالذيالباطنمنالمتعاقدبینتنتفيالتعاقدیةالعالقةفانذلكومع
ومنالعقدبذلكعالقةلھولیستالغیرمنالمستفیدیكوناذعنھمااجنبیاً یكونالذيالمستورداوالمستفید

جمعیةاالصلفيوضعتھاالمدنیةالھندسةالعمالمقاولةشروطعلىذلكقیاسیمكناخرىناحیة
فأصبحت1957سنةاالستشاریینللمھندسینالدولياالتحادبعدفیماواعتمدھاالبریطانیینالمھندسین

الباطنمنالتعاقدللمقاولیحقالفانھالشروطتلك،وبموجبالھندسةألعمالدولیةمقاوالتشروط
سبببدونتحجبالانیجبالمھندس،والتيمنمسبقةتحریریةموافقةبدوناألعمالمنجزءأيعلى

المقاولةعقدبموجبالتزاماومسئولیةایةمنالمقاولتعفيال،فأنھاالموافقةھذهأعطیتومتىمعقول
منیصدرتقصیراوعملعنامتناعاوعملأيعنمسئوالً یبقىالمقاولانجانبالىھذا(36)،

توریدعقدعلىذلكقیاستقدیرنافيویمكنعمالھ،اومستخدمیھاووكالئھمناوالثانويالمقاول
امتناعاوتقصیرأيعناالصليالمورداماممسئوالً یكونالثانويالمجھزفأنالسریةالتقنیةالمعلومات

المبرموالعقداالصليالمقاولعنصادراً كانلوكمایكونبحیثالثانويالمقاولعنصادرعملعن
تموانوالمستفیدالثانويالمقاولبینعالقةتوجدوالالعالقةتلكیحكمواالصليالثانويالمقاولبین

المقاولمععلیھاتفقالذيبالمقابلالمستفیدیطالبانالیستطیعالثانويالمقاولقبلمنالعقدتنفیذ
قام،وانمعھماالعالقةفيطرفاً ولیسالثانويللمقاولبالنسبةالغیرمنیعدالمستفیدالناالصلي
المقاولوبینبینھالعقدانفسخثمالسریةالتقنیةبالمعلوماتالمستفید)بتجھیز(العملبتنفیذالثانويالمقاول
.متبرعایعدالنھبالثمنالمستفیدمطالبةیستطیعالاالصلي

التحریریةالموافقةانالىھنانشیرانوالبدالوفاء،فياالنابةقبیلمنیعتبرالثانويالمقاولبھیقوموما
الفنیةالمعرفةاوبالمعلوماتالمستفیدتجھیزاوالعملبتنفیذالثانويالمقاولقیامعلىالمستفیدقبلمن

اوالمقاولبینالتعاقدیةالعالقةتبقىاذالمستفیدوبینبینھالتعاقدیةالعالقةقبیلمنیعدالالمطلوبة
.بینھماالمبرمالعقدیحكمھاوالمستفید،المجھزاوالمورد نتیجةالموردعلىالعقدیةالمسؤولیةتترتب(37)

الحیازةفيالحقلصاحبیكونوبذلكلھ،توفرھاعلىالمتعاقدالمعلومةحیازةمنللمستوردتمكینھعدم
المحكمةالىیلجأانولھ،كانتصورةبايعنھایدهزالتانلحقھحیازتھاسترداددعوىالىیلجأان

بالتعویضیطالبانولھعلیھالمتنازعللشيءبملكیتھحقھممارسةمنمعارضتھبمنعشخصأيلمطالبة
نجدھاالمدنيالقانونفيالحیازةنظریةإلىوبالعودةذلكعن
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ومباشرةالشيءعلىالفعلیةالسیطرةھيأوالكاملةالتامةفالحیازة.ومادیةومؤقتةتامةأنواع3إلىتنقسم
الماديالعنصرانیظھرالحیازةمنالنوعھذاوفيكمالكبھااالستئثارنیةمععلیھالمالكسلطات

التصرفاتأنواعبكافةفیھوالتصرفالشيءعلىالمادیةالسیطرةفيیظھرالماديوالعنصر.والمعنوي
المالكبمظھرعلیھوالظھوربالشيءاالحتفاظنیةفيیظھرالمعنويالعنصر.الملكیةحقیخولھاالتي

واقترنتاستقرتقدالشيءھذاعلىسیطرتھمادامتتامةحیازةالمسروقللشيءحائزایعتبر)فالسارق(
یرتببھااإلخاللجزاءالفنیةللمعرفةالتامةالحیازةفيفانلذلكوتبعاً المالك،بمظھرعلیھالظھوربنیة

والحیازة.معھاً بكلیھماالمطالبةاوبالتعویضالمطالبةاوالموردعلىاالسترداددعوىأقامةأمكانیة
صاحبمعتعاقدهعلىبناءالشيءعلىالسلطاتبعضالحائزفیھایباشرالتيفھيالناقصةأوالمؤقتة
عناألمانةسبیلعلىیدیھبینالشيءوجدإذاأوالرھنأوالودیعةأواإلیجارعقدفيكماالتامةالحیازة

لصاحبفیبقىالمعنويالعنصرأماالماديالعنصریتوفرالحیازةمنالنوعھذاففيكانطریقأي
بھامستأثراولھاكمالكالفنیةالمعرفةعلىحصلھوانالمستوردیمنعماھناكلیسھذاوعلىالشيء

بخالفعناصرھابعضالمستوردیمنحانللموردلیسلكنالغیرالىعلیھاسلطاتھبعضعنیتنازلان
.عناصرھاجمیعمعرفةامكانیةدونعلیھاالحصولحقمنحھلوكماالعقد (38)

یباشرهحقلھیتوفرأندونالشخصیديبینالشيءوجودحالةفھيالعارضةأوالمادیةالحیازةأما
یديبینالشيءوجدوإنماالشيءعلىشخصيأوعینيحقصاحبأومالكابوصفھالشيءعلى

العنصرفقدلوكماعارضةبصورةالفنیةالمعرفةعنالمستفیدیدزوالترتبفلوعارضةبصفةالشخص
عنخارجبسببغیرھااوالمخططاتاواالساسیةالبرامجاوالخرائطاوالفنیةالمعرفةفياالساسي

بنسخةیجھزهانالموردعلىویتعینعلیھمترتبةمسؤولیةأيھناكتكونالالحالةھذهففيارادتھ
.اخرى

الخاتمة
تشملانالىتحتاجالتيالخطورةالبالغةالعقودمنالسریةالتقنیةالمعرفةنقلعقدانتقدمممالناتبین
انالعراقيبالمشرعوحري،االفرادمستوىعلىوبكثرةمتداولةوأنھاسیمادقیققانونيتشریعفي

المتقدمةالدولاغلبتشریعاتانالحظنااخرجانبومنجانبمنترتبھاالتياآلثاروینظملھایلتفت
منانھاعتبارعلىالتجارةقانونضمناوخاصتشریعفياماأحكامھونظمتالعقدھذاالىالتفتتقد

.ھذابحثناسابقفيبیناكماالتجاریةالعقودقبیل

الخصوصھذافيالقانونیةالتصوراتاھمنستعرضانفلناالمتواضعالبحثلھذاالمطافنھایةوفي
متبنیاتنابحسباخرىوتارةالقانونيتكییفناوفقتارةالیھاتوصلناالتيوالمقترحاتباالستنتاجاتمتمثلة

الحلولطریقعلىالقارئتضعانشانھامنوالتيالعامةالقانونیةالقواعدوبحسبوآراؤناالفكریة
منبجملةمشفوعةنقدمھافانناخالصةنقدمانلناجازوان،وشبھاتإشكاالتمنوردلماالقانونیة

:تباعانعرضھاوالمقترحاتاالستنتاجات
:االستنتاجاتاوالً 

أوعملیات،إسقاطات،أومالیة،ومعلوماتوخططتسویقاستراتیجیاتفيتتمثلقدالتقنیةالمعلومةان-1
اوالمستقبلیةأوالحالیةأواألنشطةبالماضي،تتعلقألداءونتائجالعملأوخططالمبیعات،تقدیراتأو

.الخ....حاسوببرامجاوخرائطاوفنیةمعلومات
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تكوناذللموردلالنتفاعمصدراً تشكلكونھاالفنیةالمعرفةعقودفيمفترضةالمعلوماتیةالسریة-2
.علیھاللحصولیبذلمقابللقاء

الثروةتداولاوالمشروعنظریةبحسبتكیفانفیمكنالتجاریةالعقودمنالفنیةالمعرفةنقلعقد-3
.التجاريالقانونفيالیھاشارتالحدیثةالتشریعاتبعضانكما

.العقودلجمیعالمقررةالعامةللقواعدیخضعالتقنیةالمعرفةنقلعقد-4
بانذلكمنابعدالىتتعداهبلالتكنولوجیانقلبعقدتلحقانمناوسعالمعنىبھذاالسریةالمعلومة-5

محلھیكوناتفاقأياخربمعنىالخبراتتبادلاوالتقنیةالمعرفةنقلمحلھیكوناتفاقكلفيتكون
.لھاالمنشيءالطرفخاللمناالالیھاالوصولباالمكانیكونالمھمةسریةمعلومةعلىالحصول

)المورد(العقدطرفيمنالسریةالمعلوماتبافشاءیقوممنعلىالعقدیةالمدنیةالمسئولیةتترتب-6
.بإفشائھاقاموامااذاالطرفینمنكلاتباععلىتترتبالتيالتقصیریةوالمسئولیة،)المستفید(و

فال،ملكیتھافىالمرخصحقیمسالالفكریةالملكیةلحقوق)المستورد(لھالمرخصاستعمالأن-7
بیعھافىالمرخصحقالعقدیقید

االنتفاعمنالمستفیدیتمكنوبمقتضاھاالمجھزعاتقعلىالملقاةااللتزاماتاھممنالضمانیعد-8
وفاعلیةباطمئنانالصناعیةالملكیةبعناصر

فیھایتصرفاانألحدھمااولطرفیھالعقدیمنحھامیزةتكونالتقنیةالفنیةالمعرفةبحیازةاالستئثار-9
المعرفةنقلعقدبمحلطرفاختصاصھوبلاالحتكاریعنيالواالستئثارلھمملكاً باعتبارھا

.االستئثاريبالتعاملیسمىماخاللمنالشخصياالعتبارعلىیقوماالستئثار- 10
الذيالغرضیفوتالعیبھذاكانلوكماالفنیةالمعرفةنقلعقدعلىالخفيالعیبیردانیمكن- 11

.التعاقدتمالجلھ
.واالستحقاقوالتعرضالخفیةالعیوبیضمن–البائعیضمنكما-المورد- 12
عنیتنازلانبھامستأثراولھاكمالكالفنیةالمعرفةعلىحصلھوانالمستوردیمنعماھناكلیس- 13

كماالعقدبخالفعناصرھابعضالمستوردیمنحانللموردلیسلكنالغیرالىعلیھاسلطاتھبعض
.عناصرھاجمیعمعرفةامكانیةدونعلیھاالحصولحقمنحھلو

أيعناالصليالمورداماممسئوالً یكونالثانويالمجھزفأنالسریةالتقنیةالمعلوماتتوریدعقد- 14
المقاولعنصادراً كانلوكمایكونبحیثالثانويالمقاولعنصادرعملعنامتناعاوتقصیر

.العالقةتلكیحكمواالصليالثانويالمقاولبینالمبرموالعقداالصلي
علىالمتعاقدالمعلومةحیازةمنللمستوردتمكینھعدمنتیجةالموردعلىالعقدیةالمسؤولیةتترتب- 15

زالتانلحقھحیازتھاسترداددعوىالىیلجأانالحیازةفيالحقلصاحبیكونوبذلكلھ،توفرھا
.كانتصورةبايعنھایده

بكافةالمحكمةأمامإثباتھافيتخضعأنیمكن،التقنیةالمعرفةنقلعقدفيمادیةكواقعةالحیازة- 16
اإلثباتطرق

:لمقترحاتا
بعدمنوصي)المورد(و)لمستفید(ابینعالقةالزالتمشاكلمنالعمليالواقعانتجھلمابالنظر-1

.المجالھذافيالجودةلضمانثانويمجھزالىالفنیةالمعرفةنقلعقدتنفیذاسناد
.لتنظیمھیصدرخاصبتشریعالفنیةالمعرفةنقلعقدالىااللتفات-2
فيالدولیةاالتفاقیاتابرزالىواالنظمامالعالمدولمعالفنیةالمعرفةمجالفيالتعاونافاقفتح-3

المجالھذا
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مناالستفادةومحاولةالخاصالقطاععلىالدولةانفتاحخاللمنالفنیةبالمعرفةاالخذتشجیع-4
.الوطنیةالكفائةمستوىویرفعیعززبماالوطنیةالخبرات

وماالفنیةالمعرفةنقلعقدبھایتمیزالتيالقانونیةالطبیعةالىالعراقيالقضاءالتفاتضرورة-5
مستوىعلىخطیراثرمنلھلماالعقودمنالنوعھذاباتجاهالتثقیفاشكاالتمنیثیره

.الوطنياالقتصاد
نقلعقودیتبنونالذینالفئاتمنوغیرھمالتجارلدىالقانونيالوعيزیادةعلىالعملضرورة-6

لاللتفاتوالمؤتمراتالندواتفيوالمشاركةالعملورشخاللمنعملھمفيالتقنیةالمعرفة
منالنامیةالدولمنالعدیداستفادتاذالجانبھذافيالمطروحةالقانونیةاالشكاالتابرزالى

االستفادةتلكوظھرتبذلكالخاصةوالمؤتمراتالندواتفيالمطروحةوالمقترحاتالمناقشات
.اصدرتھاالتيتشریعاتھافي

تتوفرممنالفنیةالمعرفةموردینالىااللتجاءخاللمنالعراقفيالتعاقدوظروفاجواءتنقیة-7
.الرصینةالتجاریةالسمعةلدیھم
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Set the Technical Information Secret
in the Possession of the Contractor

Jafar Juber Mahmood*,M.Sc.(Lecturer)

Abstract
The technical information is characterized with the Clandestineness in

general , that’s because it  always regarded as an object of the contract
concluded between the  the supplier and the beneficiary, that secret
information if it declared it will  be loses their Physical value,  the
consequence of the relationship of these parties  arranging some influence
a cause of the contract and what accompanied with  stages the technology
transfer contract’s are not from the concept and nature  other contracts it’s
deferent form of  trading contract, the object in these  contract is technical
event  represente with trance technical knowledge on the  other hand it
has characterizing properties unique from other , international character is
predominant them, as well as the obligations are deferent in such  kind of
contract which is lies on each party .

Finally I tried to determined the  Intended of the right’s possession for the
technical information , how it achieved ?, what  it’s purpose of   ? trying to
distinguished between the legal possession and the physical possession ,
without fail to mention the impact of each on , in the same context how the
stable possession can be achieved .

____________________
* Technical university – Technical Administration Institute


