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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

للخبري املنتدب من قبل احملكمة يف   -----------دعي الدكتور مذكرة شارحة مقدمة من امل

 ٢٠١١/ ----------القضية 

 .فيتقد املدعي مبا يلي بناء على تكليف اخلبري للمدعي لتقدمي مذكرة شارحة بطلباته 

ال تقتصر على التعدي على املصنفات بداية يؤكد  املدعي أن طلباته يف التعويض عن الفعل الضار 

و إمنا أيضا  للتعويض  عن  املسجلة و غري املسجلة و التعدي على حقوق امللكية الفكرية فحسب

خمالفة أحكام القانون املدين و قانون الشركات اإلمارايت من  خالل ارتكاب أفعال ضارة حبق املدعي و 

 امالت املدنية اإلمارايت  ، و هنا يبدي املدعي طلباته و فقالقانون املعا ٢٨٢بالعموم خمالفة حكم املادة 

 :القانون أحكاملكل تعدي مع ما يقابله من 

 :قانون حق املؤلف  أحكامخمالفة : أوال 

ب اآلداكل تأليف مبتكر يف جمال :  يلي املصنفقانون حق املؤلف املصنف مبا  من ١فقد عرفت املادة 

 . .أمهيته أو الغرض منه أو عنه،وعه أو طريقة التعبري أيا كان ن العلوم،أو  نون،و الف

يتمتع باوماية املقررة يف هذا القانون مؤلفو املصنفات وأاحاب اوقوق الاورة    ٢و قد نصت املادة 

 :، إذا وقع االعتداء على حقوقهم داخل الدولة ، وبوجه خاص للمصنفات اآلتية 
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 .املكتوبةاملصنفات الكتب والكتيبات واملقاالت وغريها من  -١

 

ما يطرأ عليها من  أوتضع الوزارة نظاما إليداع أو تسجيل حقوق املصنفات "   ٤وقد نصت املادة 

 .تصرفات لد  اههة املختصة با وفقا ملا تقرره الالئحة التنفيذية هلذا القانون 

 .وتعترب سجالت اإليداع أو تسجيل اوقوق بالوزارة مرجعا لبيانات املصنف 

من تصرفات إخالل بأي وجه  يطرأ عليهما  أوتسجيل حقوقه  أو يرتتب على عدم إيداع املصنف وال

  ."اوقوق اليت يقررها هذا القانون  أومن أوجه اوماية 

 

و من   -----هو املالك  لشركة تدريب من خالل مسامهته الشخصية بنسبة و حيث أن املدعي 

هو ااحب الفكرة األايلة و املبتكرة و   -----لك نسبة اليت مت)  -----( كة خالل امتالكه لشر 

يف إحداث مدينة مصغرة  يف دولة اإلمارات للتدريب على مواجهة الطوارئ و الكوارث ، و أن املدعي 

عندما ار  با للمدعى عليهم ، ار  با لكو�م شركاء معه يف الشركة اليت كانوا ميلكون نصيبا منها ، 

تا و لكونه كان يعتقد بدوام العالقة بينهم و أ�م لن ينافسوه على أفكاره ، ففكرة و لكو�م يتولون إدار 

، فقد قام املدعي بدراستها  مبا إقامة مدينة من هذا النوع هي فكرة فريدة على مستو  الوطن العريب 

و هي حتما تتلف عن أي فكرة مشابة يف أي يتناسب مع طبيعة الدولة اإلماراتية من خصواية 

الفكرة اليت جتسدت على شكل كتاب  إجنا ، و قد بذل كل جهد ممكن يف سبيل مكان يف العامل 

املرفق ( و على شكل مؤمتر و ندوات )  املرفق رقم( و على شكل دراسة جدو  )   املرفق رقم( مرتجم 

و على شكل مصنفات غري مسجلة مثل  )  املرفق رقم( و على شكل مصنف مسجل رقم )   رقم

 ) . املرفق رقم( نشرة تعريفية اادرة عن شركة تدريب  أيضاو )  مرفق رقم( عمل شركة  تدريب خطة 
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و متثل التعدي على حقه بنسبة املدعني لفكرة املدينة ألنفسهم و التعدي على املصنفات املسجلة و غري 

لكون أو يعملون و للشركات اليت مي ألنفسهماملسجلة اليت هي من فكر و إبداع املدعي وحده و نسبتها 

انظر املرفق (  با ، و الذي مكنهم من االستحواذ على مشروع بالغ األمهية من الناحية املادية و املعنوية

 . )  منشورات اهرائد

فمن الناحية املادية متكنوا من اوصول على كل دعم ممكن من الدولة من خالل االمتيازات اليت منحت  

مرت مربع ، و كل  ٤٠٠٠٠٠ادي املتمثل بتهيئة قطعة أرض مساحتها للمشروع و من خالل الدعم امل

ذلك كان بسبب اعتقاد املتعاقد معه و الدولة أن شركة املدعني هي ااحبة هذه الفكرة الفريدة و هذه 

 .املصنفات املبتكرة 

توازن هي  شركة  أرجاء املعمورة أنالدولة ال بل و  أرجاءيف  و من الناحية املعنوية فقد شاع و انتشر

معنوية بالغة متثلت بنسبة  بأضرارت  الفريدة املبتكرة ، مما تسبب للمدعي اااحبة هذه الفكرة و املصنف

 .و أضرار مادية سأفصل فيها الحقا غريه إىلاملصنفات 

نسبة املصنف جيب أن تبقى ملؤلفه هذا من  أن إالو احيح أن املدعى عليهم كانوا شركاء يف الشركة 

كامل حصصهم يف الشركة مبا هلا من   من املدعى عليهم هة أخر  أن املدعي قد اشرت  جهة و من ج

، فقيمة الشركة )  انظر املرفق( من عقد البيع  ٥حقوق و ما عليها من التزامات و ذلك واضح يف املادة 

ملصنفات ، و ذلك امللكية للحقوق املعنوية اليت منها ا أيضا إمناحقيقة ال تبىن فقط على امللكية املادية و 

اليت قيمت اوقوق املعنوية  )املرفق انظر ( شركة بوزالن العاملية  أعدتااليت  ظاهر جلي يف دراسة اهدو 

مدينة الطوارئ فقد قدرت قيمتها مشروع أمهها للشركة و اليت كانت يف جوهرها امتالك الشركة ملصنفات 

مليون درهم و خالل مخسة أخر  تصل  ٥٠ إىلمليون و خالل مخس سنوات تصل  ٦:١٢السوقية من 

 .مليون درهم  ٩٥إىل 
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 :خمالفة أحكام املنافسة غري املشروعة : ثانيا 

 

وعلى الرغم من عدم وضع املشرع اإلمارايت لنص قانوين أو قواعد خااة حتدد تفصيًال طرق املنافسة غري 

الدول املتعاقدة فيها  ألزمتة تريبس اليت طرفا يف اتفاقية باريس و اتفاقي اإلماراتاملشروعة إال أن دولة 

إىل القواعد العامة يف باب املسؤولية ردها حيث املشرع  كما  وان  باوماية من املنافسة غري املشروعة

 .يُلْزم من ارتكبه بتعويض الضرر اواال  ضررا على اعتبار أن العمل الغري مشروع يكّون  ةرييالتقص

املدعي قد متت بطريقة غري مشروعة و خمالفة  منافستهم معرا و أن املدعى عليهم جتا أنوهنا جند 

من قانون املعامالت التجارية  ٦٦و  ٦٥و  ٦٤خمالفة لنص املادة  التجارة وهيلألعراف الشريفة يف 

  :الذي نص على ما يلي

زاع مستخدمي تاجر آخر منافس له ليعاونوه على انت أويغري عمال  أنال جيوز للتاجر  :٦٤املادة 

منافسة،  أسراريطلعوه على  أوليخرجوا من خدمة هذا التاجر ويلتحقوا خبدمته  أوعمالء هذا التاجر، 

 .وتعترب هذه األعمال منافسة غري مشروعة تستوجب التعويض

غري ذلك  أو أواافها أومغايرة للحقيقة تتعلق مبنشأ بضاعته  أمورايذيع  أنال جيوز للتاجر   ٦٥املادة 

 أويعلن خالفا للحقيقة انه حائز على مرتبة  أن، كما ال جيوز له أمهيتها أولق بطبيعتها تتع أمورمن 

على عدم الصحة بقصد انتزاع عمالء تاجر آخر  تنطوي أخر طرق  أية إىلمكافأة وال يلجأ  أوشهادة 

 عن التعويض مسئوالكان   وإالينافسه 

 أن أويذيع  أنوالغش يف تصريف بضاعته، او طرق التدليس  إىليلجأ  أنال جيوز للتاجر   ٦٦املادة 

 . عن التعويض مسئوالكان   وإالمبصلحة تاجر آخر ينافسه  األضرارينشر بيانات كاذبة من شأ�ا 
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فقد  ١٩٩٦سنة  اإلماراتثانيا من اتفاقية باريس اليت انظم تاليها  ١٠تالف حكم املادة  �اكما و 

 :يلينصت على ما 

 .اد بأن تكفل لرعايا دول االحتاد األخر  محاية فعالة ضد املنافسة غري املشروعةتلتزم دول االحت ) ١( 

 

يعترب من أعمال املنافسة غري املشروعة كل منافسة تتعارض مع العادات الشريفة يف الشؤون  ) ٢( 

 .الصناعية أوالتجارية

 

 :ويكون حمظورا بصفة خااة ما يلي  ) ٣( 

ها أن توجد بأية وسيلة كانت لبسا مع منشأة أحد املنافسني كافة األعمال اليت من طبيعت  -١

 .أو منتجاته أو نشاطه الصناعي أو التجاري

االدعاءات املخالفة للحقيقة يف مزاولة التجارة واليت من طبيعتها نزع الثقة عن منشأة أحد   -٢

 .املنافسني أو منتجاته أو نشاطه الصناعي أو التجاري

اليت يكون استعماهلا يف التجارة من شأنه تضليل اهمهور بالنسبة البيانات أو االدعاءات  -٢

 .لطبيعة السلع أو طريقة تصنيعها أو خصائصها أو االحيتها لالستعمال أو كميتها

  

و متثل التعدي على املدعي من قبل املدعني بواسطة املنافسة غري املشروعة من خالل انتهاك األسرار 

و من خالل التعدي على املصنفات ) و هو ما سأوضحه الحقا ( املدعي  التجارية للشركة اليت ميلكها

و من خالل استخدام وسائل غري شريفة يف مزامحة املدعي على عمالئه السابقني و اواليني و املفرتضني 

، و كان ذلك يف االطالع على اسرار املدعي و شركته و تسريبها للشركة اليت يعملون با ، و كذلك 
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نفات ألنفسهم و لشركاتم و كذلك السعي لتفليس الشركة ابان فرتة اشرتاكهم  با ، و  نسبة املص

كذلك استثمار افاهم السابقة يف الشركة و تضليل العمالء بأ�م هم و شركتهم املالكني لفكرة مدينة 

ملك املدعي لو علمت ا�م ليسوا هم مالكي الفكرة و املصنفات و ا�ا  االطوارئ ، فاههة املتعاقدة معه

 .شركة تدريب املدعي و و شركة تدريب اليت ميلكها   ملا تعاقدوا معهم بل لتعاقدوا مع 

 

 :األسرار التجارية حماية مخالفة أحكام : ثالثا 

. األسرار التجارية هي، بصورة عامة، كل املعلومات التجارية السرية اليت تعطي للشركة ميزة تنافسيةف

ويعّد انتفاع شخص غري . أسرار التصنيع أو األسرار الصناعية واألسرار التجاريةوتشمل األسرار التجارية 

 .ممارسة غري مشروعة وتعديا على األسرار التجارية ،ااحبها بتلك املعلومات دون تصريح

أساليب البيع وأساليب التوزيع وخاايات املستهلكني واسرتاتيجيات اإلعالن السر التجاري يشمل و 

ويعتمد حتديد املعلومات اليت تعّد أسرارا جتارية يف �اية . ئم املوردين والزبائن وطرائق الصنعواإلشهار وقوا

املطاف على ظروف كل حالة على حدة، ولكن هناك ممارسات غري مشروعة يسهل حتديدها فيما يتعلق 

 .باألسرار التجارية وتشمل التجسس الصناعي أو التجاري ونقض العقود واإلخالل بالثقة

فيعد انتهاكا للسر التجاري جمرد حصول شخص على األسرار التجارية من طرف آخر إذا كان يعلم أو  

 .كان مبقدوره أن يعلم بان حصول ذلك الطرف عليها كان نتيجة خمالفة للممارسات التجارية الشريفة

العكسية و ال ففكرة و برنامج مدينة الطوارئ مل حيصل عليه املدعى عليهم بالتخاطر و ال باهلندسة 

كما هو اوال بالنسبة للمدعي و   ليسوا بأطباء و ال أاحاب اختصاص أ�ملكونه معروفا للعامة حىت 

، بل هو مشروع جديد و أايل حضي بفراة  وشركته اوالية ووظيفته اوالية لشركته و مركزه السابق 

 . مميزة و احرتام و تقدير من الدولة و من املتعاقدين عليه 
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صريية و  ذكرت فالسند القانوين يتمثل مبخالفة أحكام القانون املدين من خالل املسئولية التقو كما 

   اتفاقية جوانب حقوق امللكية الفكرية املتصلة بالتجارةاتفاقية باريس و يف   كذلك جند سندا قانونيا يف

اتفاقية ية تريبس من اتفاق ٣٩املادة  ، فقد نصت  ١٩٩٤يف  اإلماراتهلا  أنظمتو اليت الرتيبس 

 . ١٩٩٤يف  اإلماراتهلا  أنظمتو اليت   جوانب حقوق امللكية الفكرية املتصلة بالتجارة

أكثر  تريبسوب بيان املقصود باألسلوب الايف للممارسات التجارية الشريفة ، جاءت اتفاقية 

ل األعضاء عند تطبيقها الدو ) تريبس ( هذا اخلصوص من اتفاقية باريس ، إذ ألزمت اتفاقية  يفوضوحاً 

يعترب من أعمال املنافسة غري "من اتفاقية باريس فيما تنص عليه من أن ) ب(مكرر ) ١٠(للمادة 

املعامالت التجارية أو الصناعية  يفاملشروعة كل عمل من أعمال املنافسة يتعارض مع العادات الشريفة 

عمال اليت تتعارض مع العادات التجارية الشريفة بأن تعترب االعتداء على األسرار التجارية من قبيل األ" 

 .، مبا يوجب محاية هذه األسرار أو املعلومات عن طريق قواعد املنافسة غري املشروعة 

املعلومات غري  يفعلى شروط عامة جيب أن تتوافر  تريبس) ٣٩(من املادة الثانية نصت الفقرة 

 .للحمايةحمًال املفصح عنها حىت تكتسب هذا الواف وتكون بالتايل 

 السرية) ١ : وهذه الشروط هي 

 ذات قيمة جتارية لكو�ا سريه) ٢

تا ، وهذه :الطوارئرقابته جهوداً معقولة للحف يفبذل ااحبها أومن هي ) ٣

 ) ٣٩(الفقرة الثانية من املادة  يفالشروط الثالثة وردت 

 : أبني انطباق الشروط على التعدي على فكرة مدينة الطوارئ وسوف 

تشكـل السريـة قوام املعلومات غري املفصح عنها ، إذ ال حتمى املعلومات اليت ال تتمتع   :أوال السرية     

 ٣٩/٢(بالسرية أياً كانت قيمتها ومهما كانت اههود اليت بذلت من اجل الواول إليها ، ووفقاً للمادة 
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الشكل والتجميع  يفجمموعها أو  يف سواء –أال تكون املعلومات ( فإن املقصود بالسرية هو )  تريبس

 يفمعروفة عادة آو يسهل اوصول عليها من قبل األشخاص الذين يتعاملون عادة  –الدقيقني ملكوناتا 

  ).تلك املعلومات

ذاته ، إذ يكفى أن تكون  يفوال يعىن ذلك أن يكون كل بند من بنود تلك املعلومات سريًا 

 .تيبها غري معروفة بوجه عام قة تر جمموعها أو طري يفاملعلومات 

كثرية منها   أجزاءاليت حتوي يف  الطوارئ،و هو ما ينطبق على املعلومات اليت تتعلق بفكرة مدينة 

 .اإلماراتيةعلى سرية بالغة خااة ما يتناسب مع طبيعة الدولة 

 

 :القيمة التجارية للمعلومات و املستمدة من كو�ا سرية :  ثانياً 

لمعلومات غري املفصح عنها ترتبط بسريتها ، ومفاد ذلك أن قيمة هذه القيمة التجارية ل

املعلومات تدور وجودا وعدمًا من حيث االرتفاع واالخنفاض مع زيادة أو قلة عدد من يعرفو�ا ، ومع 

اعوبة أو سهولة التوال إليها ، إذ كلما كان من الصعب أن حيصل الغري على هذه املعلومات بطرقه 

 .كلما زادت قيمة هذه املعلومات ) روعة بالطبع املش(اخلااة 

فها هي جمرد معرفة املعلومات متكن املدعى عليهم من اوصول على امتيازات و عقود تدر عليهم 

 . األربا مئات املاليني من 

 

  :اإلجراءات املعقولة اليت يتخذها حائز املعلومات حفاظاً على سريتها :  ثالثاً 

مل حتدد ماهية هـذه اإلجراءات أو اخلطوات اليت جيب أن   تريبساتفاقية  من اهدير باإلشارة أن

املعقولية حبسب الظروف ( يتخذها اوائز الشرعي للمعلومات حفاظاً عـلى سريتها واكتفت بوضع معيار 
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Reasonable Under Circumstances   ( وبذلك تركت االتفاقية الباب مفتوحًا أمام

كل دعو  تطر    يفولية اخلطوات املتخذة حسب الظروف واملالبسات والواقع احملاكم لتقدير مد  معق

 .عليها 

املعقولة ،  اإلجراءات أشكال أوضحمات عن املعلو  اإلفصا اتفاقيات عدم  إبرام أنو ال شك 

عن املعلومات مع كل طرف كان ال بد من اطالعه على  إفصا  معقد عد إبرامفقد عمل املدعي على 

و لكن املدعي مل يربم هذا العقد مع املدعى عليهم )  انظر املرفق و املرفق و املرفق( مات حمتو  املعلو 

على أفكاره و ينافسوه با و ال يعقل أن يطلب  سيستولونلكو�م كانوا شركائه و مل يكن ليتصور أ�م 

 .املدعي إبرام مثل هذا العقد معهم لكو�م شركاء و يتولون اإلدارة بذات الوقت 

للشركة  أعطتاملدعي التجارية متثل بالتعدي على  املعلومات التجارية السرية اليت  أسرارتعدي على فال

 على األسرار التجارية للمدعي  والتعدي ) . رقم  املرفق( ميزة تنافسية وذلك ثابت من دراسة اهدو  

املتعاقد معهم يف  أبرزهمل السابقني و اواليني و املفرتضني و لع زبائن املدعيمشلت التعدي على اليت 

أساليب التسويق وأساليب التوزيع وخاايات املستهلكني واسرتاتيجيات  علىمدينة الطوارئ و التعدي  

الء على كل معلومات الشركة و العمل و بالعموم االستياإلعالن واإلشهار وقوائم املوردين وطرائق 

اليت  التجاري ونقض العقود واإلخالل بالثقة وتشمل التجسس ، تسخريها ملنفعتهم و منفعة شركاتم  

 .منحت هلم لكو�م شركاء و مديرين يف الشركة

 :قانون الشركات  أحكاممخالفة : رابعا 

 :نصتالشركات فقد  من قانون ١١١و  ١٠٨فقد خالف املدعى عليهم حكم املادتني 

  ١٠٨املادة " 
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ص سابق من اهمعية العمومية جيدد سنويًا أن ال جيوز لرئيس جملس اإلدارة أو عضو اللس بغري ترخي

يشرتك يف أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن يتجر وسابه أو وساب غريه يف أحد فروع النشاط 

كان هلا أن تطالبه بالتعويض أو باعتبار العمليات اليت زاوهلا وسابه كأ�ا أجريت   وإالالذي تزاوله الشركة 

 " .وساب الشركة

س املدعى عليهم املدعي خالل فرتة عملهم من خالل ممارساتم الضارة للشركة وسعيهم للخروج فقد ناف

 . منها و تسخري مشاريعها و مراحبها لشركة أخر  يعملون با 

 

  ١١١املادة 

 وإساءةجتاه الشركة واملسامهني والغري عن مجيع أعمال الغش  مسئولونرئيس وأعضاء جملس اإلدارة 

ة ، وعن كل خمالفه للقانون أو لنظام الشركة ، وعن اخلطأ يف اإلدارة ، ويبطل كل شرط استعمال السلط

 ".يقضي بغري ذلك

فقد أساء املدعى عليهم السلطة اليت منحت هلم و قد خانوا العهد املمنو  هلم لتنفيذ مسؤولياتم على 

 . وق لتحقيق مطامعهم من الس إخفائهاأكمل وجه من خالل تعمد تفليس الشركة و تعمد إغالقها و 

 

 :المسؤولية التقصيرية مخالفة أحكام القانون المعامالت المدنية في : خامسا 

  ٢٨٢املادة نصت   

 .كل أضرار بالغري يلزم فاعله ولو غري مميز بضمان الضرر

 هلمأفعاو هي ثابتة ، فاألضرار من خالل  عالقة السببية الضرر  و  فعل اإلضرار و  عناار املسئولية ف
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بانتهاك حقوق املدعي يف مصنفاته و يف أسراره و أسرار شركته و يف خمالفة أحكام قانون الشركات و كل 

 .ما مت شرحه سابقا 

 

 

 أديبضرر   و ديضرر ما   نوعنيفهو لضرر و بالنسبة ل

 

 .مصاوه املالية املشروعة أويف احد حقوقه  أوهو الضرر الذي يصيب جسد الشخص  :الضرر املاديف

ــــــل خبســــــارة شــــــركته لســــــمعتها ومركزهــــــا املــــــايل يف الســــــوق و خســــــارة قيمتهــــــا الســــــوقية ، و كــــــذلك  و متث

خســـــــارة املـــــــدعي ألموالـــــــه مـــــــن خـــــــالل خســـــــارة الشـــــــركة و فـــــــوات كســـــــبا حمققـــــــا لـــــــه مـــــــن خـــــــالل إمتـــــــام 

الصــــــفقة مــــــع املتعاقــــــد معــــــه يف مدينــــــة الطــــــوارئ  ، و إذاعــــــة الســــــر التجــــــاري و التصــــــرف بــــــه اوــــــق بــــــه 

ة فوتــــــت عليــــــه فــــــرص التعاقــــــد مــــــع جهــــــات  كثــــــرية و مــــــع زبائنــــــه اوــــــاليني و املســــــتهدفني أضــــــرار ماديــــــ

ـــــيهم و  ـــــيت ارتكبهـــــا املـــــدعى عل ـــــة لألفعـــــال الضـــــارة ال فكلهـــــا أضـــــرار حمققـــــة الوقـــــوع و هـــــي نتيجـــــة طبيعي

 .فوتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى املـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدعي فراـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا جديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة و حقيقيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

 

ـــــــالنواحي النفســـــــية واالعتبـــــــارات  فهـــــــو  :الضـــــــرر األديبمـــــــا أ  ـــــــيت تشـــــــكل الوجـــــــود النفســـــــي  ةاألدبيـــــــب ال

 .والوجداين للشخص

فنسبة املصنفات اليت ميلكها املدعي ونسبة املدعى عليهم ملكيتها ألنفسهم فيه مساس حبقوق املدعي 

و فيه مساس مبشاعره و اعتباراته األدبية و الوجدانية و فيه مساس مبكانته األدبية بني الناس و .املدعيا

 .نته اوقيقية يف التمع باعتباره فردا مبدعا و مبتكرا من شأ�ا االنتقاص من مكا
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 :عالقة السببية

 

الفعل والضرر فقط بل ال بد من وجود ما يربط ذلك الفعل بذا الضرر،  إزاءنكون  أنال يكفي  إذ

حدوث ذلك الضرر وهذا ما يعرب عنه بعالقة  إىل أد حبيث ميكننا القول بأن هذا الفعل هو الذي 

 .السببية

فقد كانت أفعال املدعى عليهم هي السبب الوحيد و املباشر لألضرار املادية و املعنوية اليت أاابت 

 .املدعي 

 :لما تقدم 

طلب التعويض عن األضرار املادية و املعنوية اليت وقت باملدعي من خالل أفعال املدعى ي املدعي  نفأ

قا ملا مت شرحه ، راجيا تقدير التعويض بقدر تشكل خمالفة ألحاكم القانون ووف اليتعليهم الضارة و 

الضرر الواقع فعال مبا يشمله من كسب فائت و خسارة الحقة وفوات الفراة و بالعموم التعويض 

 .العادل عن كل عطل و ضرر مادي و معنوي  وق باملدعي 
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	وقد نصت المادة 4  " تضع الوزارة نظاما لإيداع أو تسجيل حقوق المصنفات أو ما يطرأ عليها من تصرفات لدى الجهة المختصة بها وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية لهذا القانون . وتعتبر سجلات الإيداع أو تسجيل الحقوق بالوزارة مرجعا لبيانات المصنف . ولا يترتب على عدم...
	و حيث أن المدعي هو المالك  لشركة تدريب من خلال مساهمته الشخصية بنسبة -----  و من خلال امتلاكه لشركة ( ----- ) التي تملك نسبة -----  و هو صاحب الفكرة الأصيلة و المبتكرة في إحداث مدينة مصغرة  في دولة الإمارات للتدريب على مواجهة الطوارئ و الكوارث ، و أن ...
	و تمثل التعدي على حقه بنسبة المدعين لفكرة المدينة لأنفسهم و التعدي على المصنفات المسجلة و غير المسجلة التي هي من فكر و إبداع المدعي وحده و نسبتها لأنفسهم و للشركات التي يملكون أو يعملون بها ، و الذي مكنهم من الاستحواذ على مشروع بالغ الأهمية من الناحية...
	فمن الناحية المادية تمكنوا من الحصول على كل دعم ممكن من الدولة من خلال الامتيازات التي منحت للمشروع و من خلال الدعم المادي المتمثل بتهيئة قطعة أرض مساحتها 400000 متر مربع ، و كل ذلك كان بسبب اعتقاد المتعاقد معه و الدولة أن شركة المدعين هي صاحبة هذه ا...
	و من الناحية المعنوية فقد شاع و انتشر في أرجاء الدولة لا بل و أرجاء المعمورة أن شركة توازن هي  صاحبة هذه الفكرة و المصنفات  الفريدة المبتكرة ، مما تسبب للمدعي بأضرار معنوية بالغة تمثلت بنسبة المصنفات إلى غيره و أضرار مادية سأفصل فيها لاحقا.
	و صحيح أن المدعى عليهم كانوا شركاء في الشركة إلا أن نسبة المصنف يجب أن تبقى لمؤلفه هذا من جهة و من جهة أخرى أن المدعي قد اشترى من المدعى عليهم  كامل حصصهم في الشركة بما لها من حقوق و ما عليها من التزامات و ذلك واضح في المادة 5 من عقد البيع ( انظر المر...
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