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التعريف بالمجلة وأهدافها وقواعد النشر فيها

«جملة معهد دب��ي الق�ضائي» تعنى بن�شر البحوث وال��درا��س��ات القانونية املتعلقة بتقنية
املعلومات والعلوم احلديثة ،جملة علمية حمكمة تقبل الن�شر باللغة العربية ،والإجنليزية،
والفرن�سية .وهي جملة يلفت جمال اهتمامها �إىل طبيعة مو�ضوعاتها حيث �أ�ضيفت عبارة
تقنية املعلومات والعلوم احلديثة �إىل كلمة قانونية بهدف الداللة على طبيعة املو�ضوعات
املكونة للبنيان الداخلي للمجلة.
وه��ذه املو�ضوعات هي امل�شكالت القانونية املعا�صرة التي يتحتم بحثها يف �ضوء التقدم
العلمي بطفرتيه :طفرة التقدم يف جمال املعلومات و�شبكة االت�صال ،وطفرة التقدم يف املجال
البيولوجي.
�إذن فعنوان املجلة جاء من ال�سعة وال�شمول �إىل حد كبري .فح�صيلة التطورات العلمية �سريعة
ومتنوعة ،و�أبعادها وانعكا�ساتها على كافة فروع القانون ال فكاك منها.
واملجلة تت�ضمن الأبواب الآتية:
 البحوث والدرا�سات القانونية. االجتهادات الق�ضائية وت�شمل:•التعليق على الأحكام.
•املبادئ القانونية التي ير�سيها الق�ضاء الإماراتي والق�ضاء املقارن.
 الن�صو�ص القانونية امل�ستحدثة. التقارير العلمية عن الندوات وامل�ؤمترات وور�ش العمل. عر�ض الر�سائل اجلامعية والكتب.أهداف المجلة:

 - 1تعزيز وتكري�س ثقافة ومنهجية �إجراء البحوث والدرا�سات القانونية املتعلقة بالعلوم
والتقنية املتقدمة.
� - 2إث ��راء العمل الق�ضائي بالبحوث وال��درا� �س��ات القانونية ال�ت��ي تعك�س التطور
الت�شريعي املواكب للتقدم العلمي ،ما يعني القا�ضي يف �أداء عمله وتو�سيع مداركه وزيادة
ح�صيلته املعلوماتية.
 - 3العمل على تن�شيط االجتهاد يف جمال الفقه والق�ضاء من خالل ن�شر الدرا�سات والبحوث
واملقاالت املعمقة والتعليقات على الأحكام ذات ال�صلة بانعكا�سات التقدم العلمي.
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� - 4إمداد املحاكم والنيابات العامة بالبحوث والدرا�سات التي ت�سهم يف تطوير الق�ضاء يف
�إطار تعاون مثمر بني الفقه والق�ضاء.
 - 5االهتمام بالدرا�سة القانونية املقارنة للقوانني و�أحكام الق�ضاء لالطالع على اخلربات
الأجنبية وطريقة معاجلتها للم�شكالت القانونية الناجتة عن انعكا�سات وت�أثري التقدم العلمي،
مع مراعاة قيم املجتمع وم�صاحله.
 - 6االهتمام بدرا�سة الت�شريعات املكملة التي تعك�س جتاوب امل�شرع مع التقدم العلمي بغر�ض
رفع ما قد يكون من تناق�ض بني ن�صو�صها �أو بينها وبني غريها من ت�شريعات ،فالتحديث
الت�شريعي لأي قانون يجب �أن يكون نتاج تركيب علمي متنا�سق.
 - 7قيام املعهد ب��إح��دى مهامه على وج��ه فعال و�سريع يف �إم��داد ال��دوائ��ر املعنية بنتائج
الدرا�سات والبحوث التي ميكن �أن تفيد تلك الدوائر يف ت�شخي�ص امل�شكالت التي يعك�سها التقدم
العلمي وتقدمي احللول املقرتحة ..وخا�صة يف حاالت اال�ستعجال ،حيث يلزم �سرعة التدخل
الت�شريعي حتت ت�أثري هذا اال�ستعجال.
� - 8إثراء املكتبة القانونية ب�صفة خا�صة واملكتبة العربية ب�صفة عامة ،لي�س فقط بالبحوث
والدرا�سات املتعلقة بتقنية املعلومات والعلوم احلديثة ،بل وبنتائج وتقومي هذه الدرا�سات يف
�ضوء ما ي�سفر عنه التطبيق العملي.
قواعد النشر في المجلة

الن�شر باملجلة يتم وفق ًا للقواعد التالية:

� - 1أن يت�سم البحث بالعمق والأ�صالة والرثاء املعريف.
 - 2االلتزام ب�أ�صول البحث العلمي وقواعده العامة ،ومراعاة التوثيق العلمي الدقيق.
 - 3يجب �أن يكون البحث خالياً من الأخطاء اللغوية والنحوية ،مع مراعاة الرتقيم املتعارف
عليه يف الأ�سلوب العربي ،و�ضبط الكلمات التي حتتاج �إىل �ضبط ،وتقوم هيئة التحرير باملراجعة
اللغوية والتعديل مبا ال يخل مبحتوى البحث �أو م�ضمونه.
� - 4أن ال يكون البحث قد �سبق ن�شره على �أي نحو كان� ،أو مت �إر�ساله للن�شر يف غري املعهد،
ويثبت ذلك ب�إقرار من الباحث.
 - 5يقدم البحث مطبوعاً يف ن�سختني ،ويرفق به ن�سخة من الوعاء الإلكرتوين املطبوع
من خالله.
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� - 6أال يزيد عدد �صفحات البحث �أو الدرا�سة على � 40صفحة من احلجم العادي ()A4
ويجوز يف بع�ض احلاالت التغا�ضي عن هذا ال�شرط �إذا كان تق�سيم البحث �إىل ق�سمني �أو �أكرث
ي�ؤدي �إىل الإخالل بوحدة البحث.
 - 7يلتزم الباحث بعدم �إر�سال بحثه لأي جهة �أخرى للن�شر حتى ي�صله رد املجلة.
 - 8يرفق الباحث بحثه بنبذة ع��ن �سريته العلمية ،وعنوانه بالتف�صيل ورق��م الهاتف،
والفاك�س (�إن وجد) والربيد الإلكرتوين.
 - 9تخ�ضع البحوث التي ترد �إىل املعهد للتقومي والتحكيم من قبل املخت�صني للحكم على
�أ�صالتها وجديتها وقيمتها و�سالمة طريقة عر�ضها ،ومن ثم �صالحيتها للن�شر من عدمه.
 - 10مينح كل باحث خم�س ن�سخ من العدد املن�شور فيه بحثه.
 - 11مينح املعهد مكاف�أة مالية للأبحاث التي تقرر �صالحيتها للن�شر ويقوم املعهد بن�شرها.
 - 12ت�صبح البحوث والدرا�سات املن�شورة ملكاً ملعهد دبي الق�ضائي ،وال يحق للباحث �إعادة
ن�شرها يف مكان �آخر دون احل�صول على موافقة كتابية من املعهد.
 - 13للمعهد احلق يف ترجمة البحث �أو �أجزاء منه ومبا ال يخل مبحتوى البحث �أو م�ضمونه
متى اقت�ضت الظروف ذلك ،ومبا ال يخل بفحوى املادة العلمية.
� - 14أ�صول البحوث التي ت�صل �إىل املجلة ال ترد �سواء ن�شرت �أو مل تن�شر.
 - 15تر�سل البحوث بعنوان رئي�س حترير املجلة �ص ب  28552دبي ،دولة الإمارات العربية
املتحدة� ،أو على الربيد الإلكرتوين . research@dji.gov.ae

�أولوية وترتيب الن�شر:

 املو�ضوعات املرتبطة بدولة الإمارات العربية املتحدة. تاريخ و�صول البحث لرئي�س حترير املجلة. تنوع مو�ضوعات البحث. -ترتيب البحوث يف املجلة يخ�ضع العتبارات فنية.
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يوماً بعد يوم ي�ضيف املعهد لبنة جديدة يف بناء �صرح العدالة الرا�سخ،
وب�إطالقنا جملة معهد دبي الق�ضائي العلمية املحكمة نكون قد ا�ستهدفنا
املتخ�ص�صني والأكادمييني مبا حتويه جملتنا من بحوث قيمة ومتفردة،
قيمتها تنبع من تطبيق منهجية البحث العلمي القومي ب�ش�أن كل ما حتويه
دفتاها ،وتفردها ينبع من �أنها املجلة العربية العلمية املحكمة الوحيدة
التي يقت�صر الن�شر فيها على املو�ضوعات ذات ال�صلة بتكنولوجيا املعلومات
والعلوم احلديثة.
ونحن ،بهذا الطرح ،نحاول جاهدين �أن ن�ضيف جديداً مفيداً للمجالت
املحكمة القيمة التي ت�صدرها اجلامعات واملعاهد القانونية املتخ�ص�صة يف
الداخل واخل��ارج ،على نحو ي�سهم بفاعلية يف رفد املكتبة العربية بالعديد
من امل�ؤلفات القيمة.
�إننا نفتح قلوبنا قبل �صفحات جملتنا لكل العقول العربية والغربية
على ال�سواء للم�شاركة معنا فيما تفي�ض به قرائحهم الفتية من مقاالت
و�أبحاث ودرا��س��ات ت�صب يف جمال جملتنا املتخ�ص�صة .و�إننا لعلى ثقة �أن
�أحد �أهدافنا �سيتحقق بخلق �أجيال عربية قانونية متخ�ص�صة يف القانون
املتعلق بالعلوم احلديثة وتكنولوجيا املعلومات ،حيث قد �آنت مرحلة حتول
يف القانون تعك�س ا�ستجابة ،بل وت�سابق امل�شرع واحلكومات يف معظم الدول،
ملواكبة التقدم العلمي والتجاوب مع مقت�ضيات التطوير الذي يفر�ضه ،مع
احلفاظ على م�صالح املجتمع وقيمه الأ�سا�سية.
وكلمة �أخرية جلميع �أفراد العائلة القانونية يف العامل �أجمع ،هذه املجلة
ولدت �إماراتية ،بهوية عربية ،تفتح قلبها للعامل �أجمع ،ن�أمل �أن جتدوا فيها
ما يثلج �صدوركم مبا يوازي نبل الهدف الذي نق�صده ،واهلل ويل التوفيق.
وكل �أمنياتي لوطننا بالرفعة وال�سمو ،ول�شعب الإمارات كل التقدم والنمو.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

الثورة المعلوماتية والثورة البيولوجية
بقلم أ .د .محمد محمد محمد أبو زيد

�أ�ستاذ القانون املدين بكلية احلقوق
جامعة عني �شم�س ومعهد دبي الق�ضائي

يتابع النا�س يف ده�شة وانبهار ،ويتتبع العلماء والباحثون يف �إبداع وابتكار� ،آثار ونتائج ثورتني
علميتني مذهلتني :الثورة املعلوماتية والثورة البيولوجية.
الثورة الأوىل جاءت نتاج التزاوج بني �أجهزة احلوا�سيب الآلية ،و�شبكات االت�صاالت الإلكرتونية،
فتال�شى عامال الزمان واملكان من حياتنا املعا�صرة و�أ�صبح العامل قرية �صغرية.
والثورة الثانية جاءت نتاج دمج عدد كبري من العلوم كالفيزياء والكيمياء وعلم الأحياء وعلم
الوراثة وعلوم الأغذية والهند�سة الكيميائية ،فكانت �أهم مراحلها ما ي�سمى بالهند�سة الوراثية� ،أو
ما ي�سمى  DNAوهي �أحدث املراحل للثورة البيولوجية و�أكرثها جاذبية و�إثارة للخالف بني العلماء.
و�أمام هذه وتلك ينطلق �س�ؤال ممزوج بالرهبة واخلوف من م�ستقبل جمهول وبالأمل والرجاء
يف غد �أكرث �إ�شراقاً .وال�س�ؤال هو :وماذا بعد� ....إىل �أين نحن ذاهبون..؟
وت�أتي الإجابة اليقينية املحاطة بالغيب املكتوب على جبني الإن�سان َ « :ومَا �أُوتِي ُت ْم مِ ْن ا ْل ِع ْل ِم ِ�إ َّال
َقلِي َ
ال»((( �صدق اهلل العظيم
الإجابة يقينية ،فهي من لدن عليم حكيم ،فما تو�صل �إليه العلماء حتى الآن نقطة يف حميط
�إن جاز التعبري ،فمزيد من عمق الده�شة واالنبهار ،ومزيد من ت�صاعد الأبحاث والإبداع واالبتكار.
والإجابة حماطة بالغيب ،لتتحقق احلكمة الإلهية من وجود خليفة اهلل يف الأر�ض «الدنيا دار
تكليف وعمل يتزود منها الإن�سان للآخرة التي هي دار قرار وجزاء .و�إذن ،وكما ي�ستطرد املاوردي ،لزم
النظر يف �أمور الدنيا و�سرب �أحوالها والك�شف عن جهة انتظامها واختاللها ،لنعلم �أ�سباب �صالحها
وف�سادها وم��واد عمرانها وخرابها لتنتفي عن �أهلها �شبهة احل�يرة ،وتتجلى لهم �أ�سباب اخل�يرة،
(� )1سورة الإ�سراء الآية ()85
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فيق�صدون الأمور من �أبوابها ويعتمدون �صالح قواعدها و�أ�سبابها».
حتديات جديدة �إذن تفر�ضها الثورة الإلكرتونية ،والثورة البيولوجية على الإن�سان ..حتديات
تدفعه� ،أياً كان موقعه� ،إىل ال�سعي يف الأر�ض �إ�صالحاً ال �إف�ساداً ،ليتحول �إع�صار الثورتني �إىل نور
ي�ضيء وم��اء ينبت ال �إىل ن��ار حت��رق وطوفان يغرق ويبيد ،فيزول اخل��وف والرعب وي�سود الأم��ل
والرجاء يف ا�ستقبال يوم م�شرق وتوقع غد �أكرث ا�شراقاً.
وي�أتي يف ال�صف الأول رجال القانون ،فانعكا�سات هاتني الثورتني على القانون ظهرت وا�ضحة،
وبدت اهتمامات قانونية جتاوزت الأطر والأفكار القانونية التقليدية ،والقانون بو�صفه ال�ضابط
واملنظم لل�سلوك االجتماعي يتعني عليه �أن ي�أخذ يف احل�سبان هذا التقدم العلمي �سريع اخلطى،
ويواكبه وفق �ضوابط القيم الأ�سا�سية للمجتمع وم�صاحله احلقيقية.
ومن هنا تكون للدرا�سات والبحوث القانونية يف هذه امل�شكالت اجلديدة كل �أهميتها..
قد يقال  -وهو قول �صحيح � -أن املراجع القانونية و�أعمال امل�ؤمترات والندوات على امل�ستويني
ال��دويل والوطني تكاد ال تخلو م��ن بحث ه��ذه امل�شكالت� ..إال �أن الأم��ر  -م��ن منظور معهد دبي
الق�ضائي  -ال يجب �أن يقف عند هذا احلد.
ف�أو ًال� :إن متابعة هذه الدرا�سات والبحوث باملراجعة والتقومي يف �ضوء ما ي�سفر عنه التطبيق
العملي �ضرورة ال يجب �إغفالها ،و�أن جهداً �شاقاً البد و�أن يبذل با�ستمرار يف هذا ال�ش�أن.
ثاني ًا� :إن التطور العلمي ال يتوقف عند حد .هذا الذي يولد با�ستمرار م�شكالت قانونية جديدة
حتتاج ملواجهة .والباحثون يف �أمثال هذه املجاالت �إمنا يخاطرون بارتياد مناطق �شائكة� ،إذ قد يقطع
الباحث �شوطاً طوي ً
ال يف بحثه م�ستنداً �إىل حقائق علمية� ،أو �إىل تكنولوجيا معينة ،ثم ال يلبث بني
ع�شية و�ضحاها �أن تعلن حقيقة علمية جديدة� ،أو تكنولوجيا �أكرث تطوراً يكون من �ش�أنها تغيري
الأ�سا�س الذي �أق��ام عليه كل �أو بع�ض ما تو�صل �إليه من نتائج� .إمنا يبقى هذا  -وعلى �أية حال -
�ضريبة العلم وقدر الباحثني والعلماء .لذا ف�أهم ال�صفات ال�شخ�صية يف الباحث �أن يكون �صابراً
�صبوراً.
ثالث ًا� :أن كل حتديث يتبناه امل�شرع بن�صو�ص قانونية يف �أي فرع من فروع القانون يجب �أن ي�أتي
يف تنا�سق وان�سجام ،فالنظام القانوين هو نظام متكامل يتجه �صوب حتقيق �أه��داف وا�ضحة غري
� 1أبو احل�سن علي بن حممد املاوردي � -أدب الدنيا والدين  -حتقيق م�صطفى ال�سقا  -الذخائر
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متناق�ضة ،فال تتعار�ض ن�صو�ص ت�شريع مع ت�شريع �آخ��ر ،وال تتعار�ض ن�صو�ص ت�شريع واح��د مع
بع�ضها البع�ض.
ويف هذا الإط��ار من الأفكار جاءت املو�ضوعات التي ي�ضمها هذا العدد الأول الذي هو مبثابة
ت�أريخ لدور معهد دبي الق�ضائي يف تقدمي البحوث والدرا�سات القانونية ذات ال�صلة بالتطور العلمي.
وهي بحوث ي�ؤكد العلم والتطبيق قيمتها العلمية� ،إذ هي درا�سات قانونية للواقع النظري وللواقع
العملي التطبيقي.
ويت�صدر عدد املجلة املاثل بني �أيديكم  -قراءنا الأعزاء  -ثلة من البحوث متنوعة االخت�صا�ص:
فمنها بحث يف جمال القانون الدويل اخلا�ص بعنوان (امل�سئولية املدنية النا�شئة عن اجلرمية
املعلوماتية يف القانون الدويل اخلا�ص) وهو مو�ضوع له �أهمية خا�صة بح�سبان �أن �شبكة املعلومات
العاملية هي �أداة لالت�صال بني الأ�شخا�ص عرب حدود الدول .ويثري املو�ضوع م�شكلتني :الأوىل ،م�شكلة
املحكمة املخت�صة دولياً بنظر دعوى امل�سئولية املدنية عن الأ�ضرار املرتتبة عن الأفعال غري امل�شروعة
التي ترتكب عرب �شبكة االنرتنت .والثانية ،م�شكلة حتديد القانون الواجب التطبيق عليها.
ويف جمال قانون الإثبات حتت�ضن املجلة تعليقاً على باكورة الأحكام الق�ضائية ال�صادرة عن
حماكم دبي ب�ش�أن حجية املحررات الإلكرتونية يف الإثبات .وهو تعليق يقوم على �أ�سا�س الربط بني
القواعد النظرية والتطبيق العملي لها من واقع الأحكام الق�ضائية.
ويف جم��ال القانون اجلنائي ت�ضم املجلة تعليقاً �آخ��ر على حكمني ق�ضائيني ملحاكم دبي
ب�ش�أن االخت�صا�ص الق�ضائي باجلرائم التي تقع من خالل �شبكة الإنرتنت واحلكم الأول يتعلق
باالخت�صا�ص املحلي للمحاكم الإماراتية وهو حكم ملحكمة ا�ستئناف دبي ب�ش�أن جرمية تهديد وقعت
ب�إر�سال ر�سالة بالإمييل �إىل املجني عليه والثاين يتعلق باالخت�صا�ص الدويل للق�ضاء الإماراتي وهو
حكم ملحكمة متييز دبي ب�ش�أن جرمية قذف علني با�ستخدام �شبكة الإنرتنت.
و�أخرياً يت�ضمن العدد درا�سة بعنوان (الن�صو�ص القانونية ذات ال�صلة بانعكا�سات التقدم
العلمي التي �أدخلت على القوانني الرئي�سة) .وهي درا�سة فريدة� ،إذ تتعقب القوانني الرئي�سة،
لتربز الن�صو�ص القانونية ذات ال�صلة بالتقدم العلمي .والغر�ض هو احلر�ص على �أن ي�أتي التحديث
الت�شريعي ملواكبة التطور يف �إطار منهجي يحقق التنا�سق والتجان�س والتوافق.
واهلل عز وجل ن�س�أله الر�شد وال�سداد ،و�أن تتحقق الفوائد العلمية املرجوة من بحوث هذا العدد.
و�إن كان البد من �أخطاء تالزم اجلهد الب�شري فح�سبنا �أن تذوب يف بحر ال�صواب.
و�إىل لقاء �إن �شاء اهلل تعاىل مع العدد التايل
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امل�سئولية الـمدنية النا�شئة عن
اجلرمية املعلوماتية يف القانون الدويل اخلا�ص

األستاذ الدكتور أحمد محمد أمين الهواري
كلية القانون ـ جامعة ال�شارقة

الإنرتنت م�صدر للخري وال�شر

 1ـ �إذا كانت التجربة التاريخية �أظهرت يف منا�سبات عديدة �أن التقدم التقني الذي يحققه
الإن�سان يعود عليه دائماً باخلري حيث يحقق �سعادته ورفاهيته وينمي �شخ�صيته ،ف�إن التجربة
التاريخية �أظهرت �أي�ضاً �أن �إ�ساءة ا�ستخدام هذا التقدم التقني وعدم تر�شيد ا�ستخدام املخرتعات
العلمية تكون له �آث��ار مدمرة بالن�سبة للإن�سان� .صدق ه��ذا يف املا�ضي عندما �أ�ساء الإن�سان
ا�ستخدام الطاقة النووية ف�أزهقت مئات الآالف من الأرواح يف حلظات وج��ي��زة ،وي�صدق يف
قا�ص ودانٍ م�صدراً م�ستمراً
وقتنا احلا�ضر بجالء بالن�سبة للإنرتنت .فهذا االقرتاح �أتاح لكل ٍ
وم��ت��ج��دداً للعلم واملعرفة والثقافة وال��ف��ن فقرب بذلك امل�سافات ب�ين بني الب�شر م��ن خالل
التقريب بني ثقافاتهم ،وا�ستطاع بطريقة �أو �أخرى �أن يغري الكثري من مفاهيم الزمان واملكان.
�إال �أن �شبكة املعلومات العاملية لها وجه �آخر مظلم ،حيث يتم ا�ستخدامها يف ارتكاب ما يعرف
باجلرمية املعلوماتية والتي تثري امل�سئولية اجلنائية ملرتكبها �إىل جانب م�سئوليته املدنية.
وقد عرف جانب من الفقه اجلرمية املعلوماتية ب�أنها «كل فعل غري م�شروع يكون العلم
بتكنولوجيا احلا�سبات الآلية بقدر كبري الزم��اً الرتكابه من ناحية وملالحقته وحتقيقه من
ناحية �أخرى»((( .ويتو�سع جانب �آخر من الفقه يف تعريف هذه اجلرمية فيقول �إنها« :كل �سلوك
�إجرامي يتم مب�ساعدة احلا�سب الآيل� ،أو هي كل جرمية تتم يف حميط احلا�سبات الآلية»(((.
و�أ ّياً ما كان تعريف هذا الن�شاط الإجرامي فقد �شاع وانت�شر على �شبكة الإنرتنت ،فهناك القرا�صنة
واملت�سللون الهواة  Hackers - Piratesواملحرتفون  Crackersواملتحايلون  Fraudeursالذين لهم باع
طويل يف تقنية املعلومات ميكنهم من اخرتاق �شبكة الإنرتنت وا�ستغالل مواطن �ضعفها الفنية لتحقيق
�أهدافهم غري امل�شروعة بل والإجرامية .وهكذا �أ�صبحت �شبكة الإنرتنت مرتعاً لكل ن�شاط غري م�شروع،
فمن خاللها ميكن ال�تروي��ج للأفكار املتطرفة والهدامة التي تقو�ض �أم��ن املجتمعات((( ،وحتر�ض
على التمييز العن�صري ،ومن خاللها ميكن احل�صول على تركيبات الأدوية املحظورة ،وكيفية ارتكاب
( )1انظر:

Parker (Donna B.), Nycum (S) and Aura (S.), Computer Abuse, Stanford Research Institute, 1973; Taber (J. K.), On Computer
Crime, C. L. J., 1979, Vol. 1, p. 517.

( )2انظر:

Roden (A.) Computer Crime and the law, C. L. J., 1991, vol. 15, p 399; Pritt (J. A.) Computer Crime in West Virginia: A statutry
Proposal, W. V. L. Rev. 1989, vol. 91, p 570.

انظر يف التعريفات املختلفة التي قال بها الفقه للجرمية املعلوماتية :د .نائلة عادل قورة ،جرائم احلا�سب الآيل االقت�صادية .درا�سة نظرية وتطبيقية.
الطبعة الأوىل ،من�شورات احللبي احلقوقية ،بريوت� ،2005 ،ص  27ـ . 33
( )3انظر:

Dogin (H.), Computer Crime. Criminal Justice resource manual, Washington D. C. US government printing office, 1997, p 62.
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جرمية االنتحار ،وغ�سيل الأموال ،و�صناعة القنبلة الذرية ،واالجتار يف املواد والعقاقري املخدرة ،و�سرقة
البطاقات االئتمانية وتزويرها وا�ستعمالها بعد ذلك ل�سحب مبالغ كبرية من �أر�صدة البنوك(((.
كذلك �أ�صبحت ال�شبكة ت�ستخدم يف االعتداء على البيانات واملعلومات ال�شخ�صية وحرمة
احلياة اخلا�صة ،ويف االعتداء على حقوق امللكية الفكرية بجميع �أنواعها ،وتخريب الربامج �أو
تعديل املادة املخزنة عليها �أو تدمريها((( ،ف� ً
ضال عن املمار�سات املخلة بالآداب العامة ،حتى قيل
�إن جتارة املمنوع ت�شكل ن�سبة معتربة من جمموع املواد املتداولة عرب الإنرتنت(((.
وهكذا حتولت �شبكة الإن�ترن��ت ،يف ه��ذا اجلانب املظلم لها� ،إىل �شبكة للعقارب التي تبث
�سمومها� ،أو �شبكة تخالف القانون وت�سخر منه.
 2ـ وقد �ساعد على ذلك �أن هذه ال�شبكة ال تخ�ضع لهيئة منظمة ،حكومية �أو غري حكومية،
وال توجد �إدارة مركزية لها((( ،كما ال تخ�ضع لأي تنظيم �أو اتفاق دويل(((.
( )1راجع:

Newton (J.) Card fraud : The threat to payment card profitability, laferty group. Ireland, 1 est. ed. 1999. p 200.

( )2وذلك بوا�سطة زرع الفريو�سات .راجع :د .ماجد عمار ،امل�سئولية النا�شئة عن ا�ستخدام فريو�س برامج الكومبيوتر وو�سائل حمايتها .دار النه�ضة
العربية.1989 ،
( )3راجع:

Sirinelli (P.): L’ adequation entre Le village viruel et la création normative, Remise en écause du rôle de l- Etat, in Mélanges
Pelichet, p 4.

( )4ي�شبه البع�ض �شبكة الإنرتنت ب�شبكة �صيد الأ�سماك التي لي�س لها نقطة انطالق مركزية� ،إذ تتكون من جمموعة من �أجهزة احلا�سب الآيل املنت�شرة
يف جميع �أنحاء العامل ،بع�ض هذه الأجهزة تقوم با�ستقبال البيانات واملعلومات وتخزينها  ،Serversوهي توجد على �أطراف هذه ال�شبكة ومتلكها �شركات
متخ�ص�صة يف جمال نظم املعلومات وجميعها �شركات �أمريكية عمالقة ،وهكذا ف�إن البيانات واملعلومات  Dataتتدفق خالل خطوط هذه ال�شبكة دون
حتكم من م�ستخدمها والذي ميكن له اال�ستفادة من خدماتها متى كان لديه حا�سب �شخ�صي و�إملام بكيفية ت�شغيل الربامج يف هذا اجلهاز ،ولديه خط
تليفوين وجهاز مودمي  ،Modemوكان م�شرتكاً لدى �إحدى ال�شركات التي تقوم بتقدمي خدمات االت�صال.
راجع يف ذلك:
Burnstein (M.), A Global network in compartmtntal legal environment, in Mélanges Pelichet, Kluwer law internationql – The
Hauge, 1998, p 23.

( )5بالرغم من �أن االحتاد الدويل لالت�صاالت ،وهو �أحد الأجهزة التابعة للأمم املتحدة املعني بتنظيم االت�صاالت وتبادل املعلومات بني الدول �أو�صى يف
العديد من قراراته بو�ضع تنظيم قانوين ل�شبكة الإنرتنت عند تعديل اللوائح الدولية لالت�صاالت ،وبالرغم من ت�شكيل العديد من جلان اخلرباء للعمل
على حتقيق هذا ف�إن الواليات املتحدة الأمريكية تبدي معار�ضة �شديدة لأي تنظيم قانوين ل�شبكة الإنرتنت متعللة يف ذلك ب�أن هذا التنظيم �سيكون له
�آثار �سلبية على ن�شاط ال�شبكة.
والواقع �أن هذا املوقف الراف�ض لأي تنظيم دويل لل�شبكة ميكن فهمه ب�سهولة يف �ضوء حقيقة �أن كربى ال�شركات العاملة يف جمال نظم املعلومات هي
�شركات �أمريكية حتر�ص على عدم حتمل �أية التزامات �إال �إذا كان م�صدرها القانون =
= الأمريكي فقط ،ومن ناحية �أخرى ف�إن �أي تنظيم دويل يتعار�ض مع «�أمركة ال�شبكة» وحتكم الواليات املتحدة فيها بو�صفها �أداتها الرئي�سية لعوملة
الثقافة والتي ال تعني �أكرث من هيمنة الثقافة الأمريكية على ما عداها من ثقافات �أخرى.
انظر �أعمال جلنة اخلرباء املنعقدة يف �إطار االحتاد الدويل لالت�صاالت يف جنيف يف الفرتة بني  4ـ  6دي�سمرب  2004وعلى وجه اخل�صو�ص انظر :د� .أحمد
الهواري ،املقرتح امل�صري لتطوير لوائح االت�صاالت الدولية من�شورة على موقع اللجنة.
امل�سئولية املدنية النا�شئة عن اجلرمية املعلوماتية يف القانون الدويل اخلا�ص
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 ـ وهكذا �أوجدت الأن�شطة التي متار�س على �شبكة املعلومات العاملية م�شكالت قانونية3
 وال تلقى هذه، وباتت ت�شكل حتدياً لفكر ه����ؤالء،مل يخربها رج��ال القانون من قبل
 والقـانون،((( والقـانون املـدين،(((امل�شكالت بظاللها فقط يف جمال القـانون اجلـنائي
) ذهب البع�ض �إىل حد القول ب�أن الإنرتنت قد �أدت �إىل عوملة م�سرح اجلرمية حيث �أن جل اجلرائم �أو اال�شرتاك فيها ميكن �أن ترتكب عن طريق هذه1(
. وهو ما يظهر خطورتها بو�صفها م�صدراً جديداً من م�صادر الإجرام ي�صعب ال�سيطرة عليه، ال�شبكة
. نطاق تطبيق القانون اجلنائي من حيث املكان يف ظل املعطيات التكنولوجية املعا�صرة، عمر عبيد حممد الغول. د:انظر يف الفقه العربي
 مكتبة الآالت، قانون العقوبات وخماطر تقنية املعلومات، ه�شام ر�ستم. د،2006  ر�سالة دكتوراة مقدمة جلامعة القاهرة،درا�سة مقارنة
ً ولنف�س امل�ؤلف �أي�ضا،1992 ، دار النه�ضة العربية، القانون اجلنائي والتكنولوجيا احلديث، جميل عبد الباقي ال�صغري. د،1992 ،احلديثة
 احلماية اجلنائية واملدنية،2001 ، دار النه�ضة العربية،» الإنرتنت والقانون اجلنائي «الأحكام املو�ضوعية للجرائم املتعلقة بالإنرتنت:انظر
، جرائم االعتداء على الأ�شخا�ص والإنرتنت، مدحت رم�ضان. د، درا�سة تطبيقية يف الق�ضاء امل�صري والفرن�سي.لبطاقات االئتمان املمغنطة
 ثورة املعلومات، حممد �سامي ال�شوا. د،2002 ، دار النه�ضة العربية، جرائم الإنرتنت، ال�سيد عتيق. د،2000 ،دار النه�ضة العربية
 دار النه�ضة، درا�سة مقارنة، احلماية اجلنائية لبطاقة الوفاء، عمر �سامل. د،1994 ، دار النه�ضة العربية،وانعكا�ساتها على قانون العقوبات
.1989 ، دار النه�ضة العربية، درا�سة مقارنة، احلماية اجلنائية للحياة اخلا�صة وبنوك املعلومات، �أ�سامة قايد. د،1995 العربية
:وانظر يف الفقه الغربي على �سبيل املثال
Chamoux (F.): La loi sur la fraude informatique; des nouvelles incriminations; J. C. P. 1998 – 1 – 3321 Martin (D.): La criminalité in-

formatique, Press universtaire de France, 1997; Champy (G.) , Fraude informatique, thése, univesité Aix Marseille, 1990; Guichenx
(N. A.): Les infractions pénales favorisées par l’ informatique, thése, Montpelier 1, 1996 .

:) ومن هذه امل�شكالت م�شكلة الوفاء االلكرتوين راجع على �سبيل املثال2(

Beaure D’ augéres (G.), Breese (P.), Thuilier, paiment numérique sur internet, état de l’ art, aspects juridique et impact sur les
metiers, Paris, Thomson Publishing, 1997;
Costes (L.) : Transactions en ligne, Paiement électronique, galeries marchands virtuelles, Bulltin d’ actualité, lamy droit de l’
informantique, no 97, novembre 1997;
Reed (ch.) ; Davies (L): Digital Cash – the legal implication, IT Law units, Center for commercial law studies, Queen Mary westfield college, The Internet research project, 1995;
Tyree (A.) Virtual Cash – Payment on the internet, Part I, Journal of banking and finance law and practice, vol 7, 1996;
=
Vasseur (M.): La paiement électronique, aspects juridiques, J. C. P. 1985, I, 320 b.

: راجع على �سبيل املثال.ومن هذه امل�شكالت �أي�ضاً م�شكلة �إثبات الت�صرفات

Caprioli (E): Preuve et signature dans le commerce électronique, Droit et Patrimoine, No 55, décembre 1997, p 57.

Bensoussan (A) Contribution théorique au droit de la preuve dans le domaine informatique: Aspects techniques et solutions
juridiques, Gaz Pal, 1991, 2, P 361.

 احلماية القانونية للحياة اخلا�صة يف مواجهة احلا�سب: ح�سام الدين كامل الأهواين.وكذلك م�شكلة االعتداء على حرمة احلياة اخلا�صة راجع د
 مطبعة جامعة عني �شم�س، ال�سنة الثانية والثالثون، العددان الأول والثاين،1990  يناير ويوليو، جملة العلوم القانونية واالقت�صادية،الإلكرتوين
.1990
:ويف الفقه الغربي على �سبيل املثال

Chenaux (J. L.) Le droit de la personnalité face aux médias internationaux; Geneve; Droz, 1990;

Foscaneau: La protection des données à caractére personnel contre l’ utilisation abusive de l’ informatique, clunet, 1982, p 55:
Frayssinet (J.) : Informatique, Fichiers et libertés: Les régles, les sanctions, la doctrine de CNIL, Litéc, 1992:
Kirby, Transbonder flows and basic rules of data privacy, 16 Stan . J. inter. l, 1980, p 27;
Lucas (A), Résumé des colloque: «Program copyright and moral rights: a culture clash?’ Symposium de l’ OMPI, Paris, 1996:
Computer and law and security report 1994.
Mole (A.); Donneés nouvelles et réseaux ouverts: Une directive peut en cacher une autre, Gaz. Pal. 29/30 juillet 1998 – p. 20:
Turin, Privacy protection and security in transnational data processing systems, 16 Stanf. J. Int. L. 1980, p 67.
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التجاري((( �أو قانون الأع��م��ال ،ولكنها تلقي بظاللها وب�شكل �أك�بر يف جم��ال القانون
الدويل اخلا�ص((( بح�سبان �أن �شبكة املعلومات العاملية هي �أداة لالت�صال بني الأ�شخا�ص
عرب حدود الدول.
وه��ك��ذا ف����إن التعامل م��ن خ�لال �شبكة امل��ع��ل��وم��ات العاملية ي��ط��رح م�شكالت امل�سئولية
املدنية عن الأعمال غري امل�شروعة والتي تتجاوز حدود الدولة الواحدة ،وتلحق الأ�ضرار
بالأ�شخا�ص املتعاملني مع هذه ال�شبكة ،وغريهم ،كاال�ستغالل غري امل�شروع حلقوق امللكية
الفكرية ،واملناف�سة غري امل�شروعة ،والإعالنات والدعاية التجارية امل�ضللة ،و�سرقة البيانات
من بنوك املعلومات.
( )1حول امل�شاكل التي يثريها احلا�سب الآيل والإنرتنت يف جمال القانون التجاري انظر يف الفقه العربي :د .نوري حمد خاطر ،م�سئولية امل�صرف
عن الأ�ضرار النا�شئة عن ا�ستخدام النظام الرقمي (االلكرتوين) يف العمليات امل�صرفية ،بحث مقدم مل�ؤمتر الأعمال امل�صرفية الإلكرتونية بني
ال�شريعة والقانون والذي عقدته كلية ال�شريعة والقانون جامعة الإمارات العربية املتحدة يف  10ـ  12مايو  2003املجلد الرابع� .ص  1797ـ .1838
وانظر يف الفقه الغربي على �سبيل املثال:
;Hance (O.), Business et Droit d’ Internet, The Best of Mc Graw Hill, 1996

;Huet (J.), Le secret commercial et la transparance de l’ information, in les petites affiches, No 20, 15 fevrier 1988, p 12
Bensoussan (A) le commerce électronique sur les autoroutes de l’ information, Cahiers Juridiques et Fiscaux de l’ Exportation,
;No 1/96
;Costes (L.) Vers un droit de commerce international «sans papier»? R Daff; 1994, n 66, P 741
;Costes (L.) Aperçu sur le droit du commerce électronique aux Etats - Unis, Droit et patrimoine, No 55, décembre 1997
Clech (ph.), la preuve en matiere de cartes bancaires, banque à domicile et télematique, informatique et droit de la preuve,
;Travaux de l’ A. F. D. I, 1987; p 53
Poiter (I.), le commerce électronique sur internet, Gaz. Pal. 4 avril 1997, p 298.

( )2راجع يف الفقه العربي:
د� .أحمد عبد الكرمي �سالمة ،القانون الدويل اخلا�ص النوعي (الإلكرتوين ال�سياحي ـ البيئي) الطبعة الأوىل ،دار النه�ضة العربية ،القاهرة.2000 ،
د� .أحمد �شرف الدين ،اجلوانب القانونية للتجارة الإلكرتونية و�آليات ت�سوية منازعاتها ،بحث مقدم مل�ؤمتر كلية ال�شريعة والقانون حول الأعمال
امل�صرفية� ،2003 ،ص  1575ـ .1609
د� .أحمد حممد الهواري ،عقود التجارة الإلكرتونية يف القانون الدويل اخلا�ص ،بحث مقدم مل�ؤمتر الأعمال امل�صرفية ،املرجع ال�سابق� ،ص
 1645ـ .1664
د .ع�صام الدين الق�صبي ،تنازع االخت�صا�ص القانوين والق�ضائي الدوليني يف جمال التجارة الإلكرتونية بحث مقدم مل�ؤمتر الأعمال امل�صرفية ،املرجع
ال�سابق �ص  1611ـ .1644
د .عزت حممد البحريي ،القانون الواجب التطبيق على املعامالت الإلكرتونية (نظرة عامة) بحث مقدم مل�ؤمتر الأعمال امل�صرفية ،املرجع ال�سابق� ،ص
 1665ـ .1678
ويف الفقه الغربي على �سبيل املثال:

;Itanau (O.), Internet et le droit, aspects juridiques du commerce électronique Paris, éd Eyrolles, 1996

;Van Overstraeten, Droit applicable et juridiction competente sur internet, R. Daff int., 1998; No 3, p. 373
Vivant (M), Cybermonde: Droit rt droit des réseaux, JCP. Ed. G 1996, I, n. 8.1.
Vivant (M.) Droit national? Droit transnational,? Colloque de l’ Union des avocats européens, Monaco, 10 – 11 avril, Bruylant
1997; Vivant (M.) Internet et mode de régulation, Rapport du Colloque de Namur sur l’ Internet, novembre, 1996, Cahiers, du
CRID, 1997.
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 4ـ وتثري دع��وى امل�سئولية املدنية للتعوي�ض ع��ن الأ���ض��رار الناجمة ع��ن الأف��ع��ال غري
امل�شروعة التي ترتكب عرب �شبكة الإنرتنت م�شكلة حتديد املحكمة املخت�صة دولياً بنظر هذه
الدعوى ،وكذلك حتديد القانون الواجب التطبيق عليها ،وهذا ما �سنقوم بالتعر�ض لهما يف
مبحثني على التوايل.
 5ـ ميكن حتديد االخت�صا�ص الق�ضائي بدعوى امل�سئولية املدنية النا�شئة عن اجلرمية
املعلوماتية من خالل القواعد العامة يف االخت�صا�ص الدويل عن الأعمال غري امل�شروعة ،مثل
قاعدة اخت�صا�ص حمكمة حمل وقوع الفعل املن�شئ لاللتزام� ،أو حمكمة موطن� ،أو حمل �إقامة
املدعى عليه� ،أو حمكمة الدولة التي يتبعها بجن�سيته ،وهي ال�ضوابط التقليدية املعمول بها
بوجه عام لتحديد االخت�صا�ص الق�ضائي الدويل بدعوى امل�سئولية املدنية النا�شئة عن الفعل
ال�ضار ،كما ميكن حتديد هذا االخت�صا�ص وفقاً لقواعد تالئم طبيعة وخ�صو�صية اجلرمية
املعلوماتية.
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المطلب األول
االختصاص القضائي الدولي بدعوى المسئـولية
المـدنية والذي يستند لضوابط تقليدية

 6ـ وقد يكون ال�ضابط هو حمل وقوع الفعل املن�شئ لاللتزام �أو موطن مرتكب الفعل ال�ضار
�أو حمل �إقامته وكذلك جن�سيته.

الفرع الأول
اخت�صا�ص حمكمة مـحل وقوع الفعل املن�شئ لاللتزام

 7ـ ينعقد االخت�صا�ص ال��دويل للمحاكم املدنية بدعوى امل�سئولية النا�شئة عن اجلرمية
املعلوماتية ـ وعن الفعل اخلاطئ بوجه عام ـ عند وق��وع هذا الفعل اخلاطئ �أو اجلرمية على
�إقليم دولة القا�ضي .فمحل وقوع اجلرمية �أو الفعل غري امل�شروع  Loci delicti commissiيعد
من ال�ضوابط النوعية والإقليمية يف �آن واحد والتي يتم مبقت�ضاها تركيز اجلرمية مكانياً،
وبالتايل حتديد املحكمة املخت�صة بالنزاع ،حتى ولو كان مرتكب العمل �أو امل�سئول �أجنبياً �أو
متوطناً خارج دولة القا�ضي ،وبغ�ض النظر عن جن�سية امل�ضرور �أو املدعي يف دعوى امل�سئولية.
وقد كر�س عدد من م�شرعي الدول العربية هذا ال�ضابط ومنهم امل�شرع الإماراتي (م  21من
(((
قانون الإجراءات املدنية) وامل�شرع امل�صري (م  2/30من قانون املرافعات املدنية والتجارية)
والقانون التون�سي (م  1/5من القانون الدويل اخلا�ص ل�سنة .)1999
ومن غري الت�شريعات الغربية جند �أن القانون ال�سوي�سري لعام  1987قد تبنى نف�س القاعدة (م ،)2/129
وكذلك القانون الروماين ل�سنة ( 1992م  )5/149والقانون الفنزويلي ل�سنة ( 1999م  )2/40والقانون
البريوئي لعام ( 1984م  2/2058مدين) وم�شروع القانون الفرن�سي لعام ( 1975م  5/46من امل�شروع).
 9ـ ومن املقرر �أن ا�صطالح «االلتزام» الذي ورد يف ن�ص املادة  21من قانون الإجراءات املدنية
الإماراتي رقم  11ل�سنة  ،1992واملقابل لن�ص املادة  2 / 30من قانون املرافعات املدنية والتجارية
امل�صري ،ين�صرف �إىل معناه العام بغ�ض النظر عن م�صدره ،فهو من ال�شمول بحيث ي�ضم بني
جنباته االلتزام العقدي �أو االلتزام اخلاطئ �أو التق�صريي(((.
(« )1تخت�ص حماكم اجلمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي لي�س له موطن �أو حمل �إقامة يف اجلمهورية ...
 2ـ �إذا كانت الدعوى متعلقة بالتزام ن�ش�أ �أو ُنفذ �أو كان واجباً تنفيذه يف م�صر».
( )2راجع يف هذا املعنى :د .عز الدين عبد اهلل ،القانون الدويل اخلا�ص ،اجلزء الثاين ،الطبعة الثانية ،بند � 187ص  714وما بعدها ،د .حممد كمال
فهمي� ،أ�صول القانون الدويل اخلا�ص ،الطبعة الثانية 1980 ،بند � 436ص  476وبند � 439ص  ،478د .ه�شام �صادق ،تنازع االخت�صا�ص الق�ضائي الدويل،
الطبعة الثانية  ،1972بند � 25ص  91وما بعدها ،د� .أحمد ق�سمت اجلداوي ،مبادئ االخت�صا�ص الق�ضائي الدويل وتنفيذ الأحكام الأجنبية  1972ـ 1973
بند � 101ص  117ـ  ،118د� .أحمد الهواري ،الوجيز يف تنازع االخت�صا�ص الق�ضائي الدويل ،بند � ،65ص .75
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 9ـ ولكن يثور الت�سا�ؤل عند تفرق عنا�صر الفعل املن�شئ لاللتزام وعدم اجتماعهما معاً يف
دولة القا�ضي ،كما لو حتقق ال�ضرر فقط يف هذه الدولة بينما وقع ال�سلوك �أو الن�شاط ال�ضار
يف دولة �أخرى� ،أو بالعك�س كما لو مت ارتكاب اجلرمية املعلوماتية يف دولة القا�ضي وحلق ال�ضرر
ب�ضحية هذه اجلرمية يف دولة �أخرى.
يف هذا ال�صدد مل يرتدد الفقه والق�ضاء ـ وخالفاً ملا هو احلال بالن�سبة لالخت�صا�ص الت�شريعي
ـ يف القول ب���أن دواع��ي توفري الأم��ن القانوين للعالقات ذات الطابع ال���دويل .وكذلك ب�سط
والية املحاكم الوطنية على الوقائع التي حتدث على �إقليم الدولة تقت�ضيان عقد االخت�صا�ص
الق�ضائي الدويل للمحاكم الوطنية بنظر دعوى التعوي�ض عن العمل ال�ضار «�إذا وقع ال�سلوك
�أو الفعل �أو حتقق ال�ضرر يف الإقليم الوطني ،ف�أي منهما يكفي لعقد هذا االخت�صا�ص ،بل ينعقد
هذا االخت�صا�ص �إذا وقع جزء �أ�سا�سي � partie essentielleسواء من ال�سلوك �أو الن�شاط �أو من
ال�ضرر يف هذا الإقليم(((.
ويزخر الق�ضاء الفرن�سي ب�أمثلة حديثة على هذا االجتاه� ،إذ اعتربت املحاكم الفرن�سية يف
�أحكام عديدة لها �أنها تخت�ص دولياً مبجرد توزيع �أو ن�شر املطبوعات �أو املن�شورات غري امل�شروعة
يف فرن�سا حتى ولو مل تطبع يف هذه الدولة .ويف ق�ضية حول امل�سا�س باحلق يف اخل�صو�صية
اعتربت حمكمة ا�ستئناف باري�س يف دعوى �أقامها الأمري كرمي �أغا خان ب�سبب �أقوال ت�شهر به
ن�شرتها اجلريدة الأ�سبوعية الربيطانية  The Mail on Sundayيف فرن�سا �أنه يكفي ن�شر هذه
الأقوال يف فرن�سا حتى ميكن تطبيق املادة  9من القانون املدين الفرن�سي التي تخول القا�ضي
�سلطة اتخاذ جميع التدابري الالزمة ملنع �أو لوقف التعر�ض للحياة اخلا�صة(((.
ويف جمال البث الإذاع��ي والتليفزيوين ،اعتربت حمكمة ا�ستئناف باري�س ،رداً على الدفع
بعدم اخت�صا�صها دولياً ،تقدمت به �شركة بث �إذاعي توجد حمطاتها يف لوك�سمبورج وموناكو
وتخ�ضع لقانوين هاتني الدولتني� ،أن��ه « ...قلما يهم مكان تركيز حمطات الإر���س��ال والبث
( )1راجع:

H. Goudement-Tallon, Rew- crit de dr. Inter, privé, 1977. P1, Mouro compétence territorial: Lieu de 1, act fautif et lieu du dommage (en marge de l’ article 46 nov CPC) Gaz-Pal, 1976, doctrine, P 359 et

وانظر يف هذا املعنى حكم حمكمة ا�ستئناف تولوز يف  20دي�سمرب  ،1976من�شوراً يف دالوز �سبتمرب � 1977ص  69وما بعدها مع تعليق الأ�ستاذ
 ،Boyerوكذلك حكم حمكمة باري�س االبتدائية يف � 18أبريل  1969من�شوراً يف املجلة االنتقادية للقانون الدويل اخلا�ص � 1971ص  281مع
تعليق للأ�ستاذ  ،Bourelوحكم نف�س املحكمة مع تعليق يونيو  1976من�شوراً يف املجلة االنتقادية � ،1978ص  132مع تعليق الأ�ستاذة هيلني
جودميه تالون.
( )2انظر:

Cass. Cir. l’ ere, 14 janvier 1997, D. 1997, Jur. p 177, note Santa Croce; CA Paris, 1 er février 1989; D., 1990, 48.
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الإذاعي والتليفزيوين طاملا �أنه ميكن ا�ستقبال البث وتلقيه من قبل اجلمهور املعني به  ...مما
ي�ؤدي �إىل وجوب اعتبار ال�ضرر واقعاً ومتحققاً يف هذه الدولة .(((»...
 10ـ وق��د �أعمل الق�ضاء ال��دويل نف�س احلكم عند تطبيق اتفاقية بروك�سل املربمة يف 27
�سبتمرب  1968بني دول االحت��اد الأوروب���ي واملتعلقة باالخت�صا�ص الق�ضائي ال��دويل وتنفيذ
الأحكام يف امل��واد املدنية والتجارية .فبالرغم من �أن الفقرة الثالثة من امل��ادة اخلام�سة لهذه
االتفاقية تن�ص على اخت�صا�ص حمكمة حمل وقوع الفعل ال�ضار(((� ،إال �أن هذا الق�ضاء ا�ستقر
على �أن حكم املادة  3/5ين�صرف �إىل حمل وقوع الفعل ال�ضار و�إىل حمل وقوع ال�ضرر .ففي حكم
ملحكمة العدل الأوروبية �صادر يف  7مار�س عام  ،1995يف دعوى م�سئولية �أقيمت �أمام حمكمة
�إجنليزية ب�سبب مقال ت�شهريي ن�شر يف جريدة  France Soirالفرن�سية التي ت��وزع يف دول
�أوروبية عديدة ومنها اجنلرتا �أكدت حمكمة العدل الأوروبية االخت�صا�ص الق�ضائي الدويل
ملحاكم ال��دول الأع�ضاء يف االحت��اد الأوروب��ي بالنظر يف الدعاوى التي تقام �أمامهم من جراء
ن�شر مطبوعات يف دول �أخرى �إذا كانت تت�ضمن اعتداء �أو م�سا�ساً بحقوق �أو م�صالح الغري ـ �سواء
�أكانوا مواطنني �أم �أجانب ـ املقيمني يف هذه الدولة .واعتربت املحكمة �أنه يف حالة «الت�شهري
الدويل» بوا�سطة ال�صحافة تكون املحكمة املخت�صة� ،أما حمكمة حمل �إقامة نا�شر املقال (والذي
متت فيه كتابة وطباعة املقال) و�إما حمكمة مكان ن�شر وتوزيع املطبوعة التي ن�شرته(((.
يوجه لهذا ال�ضابط لالخــت�صا�ص الق�ضائي يرتبط
 11ـ والنقــد الرئي�س الذي ميكن �أن ّ
بطبيعة �شــبكة الإنـ ـ ــرتنت وطابعها ال��وج��ودي يف كل مكان ـ �أي طابع الوجودية يف كل مكان
 Ubiquitéللمعلومات املتبادلة عليها .فالفعل املن�شئ لاللتزام ميكن �أن نت�صوره ـ ولو نظرياً ـ
وكما لو كان قد ارتكب يف جميع الدول املت�صلة بال�شبكة ،وهذه هي امل�شكلة الأ�سا�سية يف جرائم
الإنرتنت� ،إذ تعد هذه اجلرائم وكما لو كانت قد ار ُتكبت يف الوقت ذاته يف ع�شرات الدول .مثال
ذلك �أن يقوم �صاحب موقع على ال�شبكة بتحميل م�صنف يحميه القانون على موقعه دون �إذن
من �صاحب هذا امل�صنف ،معطياً بذلك �إمكانية االطالع على هذا امل�صنف �أو حتى ن�سخه لأي
( )1راجع:

Paris 19 décembre 1989; R. I. D. A., 1989, p 215.

( )2راجع الن�ص الكامل لهذه االتفاقية والتعديالت التي �أدخلت عليها مبوجب اتفاقية لوجانو ال�صادرة عام  1988يف املوقع الآتي على �شبكة الإنرتنت:
.www.droit-technologie.org
( )3راجع:

Cour de Justice des Communqutés Européenes C.J. C. E., 7 mars 1995, off. C – 68/93, Rec. 1995, 1, p. 450.

وراجع �أي�ضاً يف نف�س االجتاه احلكم ال�صادر من ذات املحكمة يف  30نوفمرب  ،1976واملن�شور يف املجلة االنتقادية للقانون الدويل اخلا�ص � 1977ص 563
مع تعليق للأ�ستاذ  ،Bouralواملن�شور �أي�ضاً يف دالوز � 1977ص  613مع تعليق للأ�ستاذ .Droz
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�شخ�ص ،يف �أي مكان يف العامل� ،أو �أن يقوم كاتب بكتابة مقال يت�ضمن ت�شهرياً وحتميله على
موقع اجلريدة الإلكرتونية متيحاً بذلك لكل ق��ارئ ،ويف �أي مكان� ،أن يطلع على ما ت�ضمنه
هذا املقال من ت�شهري �أو م�سا�س بحق امل�ضرور يف اخل�صو�صية .يف كل هذا املفرو�ض ف�إن طابع
الوجودية يف كل مكان للمعلومات التي تن�ساب عرب ال�شبكة يجعل الفعل املن�شئ لاللتزام وكما
لو حتقق يف �أية دولة ومن ثم يعقد االخت�صا�ص ملحاكمها بنظر دعوى امل�سئولية النا�شئة عن
جرمية االعتداء على امللكية الفكرية �أو على حقوق ال�شخ�صية(((.

الفرع الثاين
اخت�صا�ص حمكمة موطن �أو حمل �إقامة املدعى عليه

 12ـ يعد �ضابط موطن �أو حمل �إقامة املدعى عليه من ال�ضوابط التي تتبناها غالبية النظم
القانونية املعا�صرة ،وال��ذي ميكن �أن ينعقد مبقت�ضاه االخت�صا�ص ال��دويل بدعوى امل�سئولية
املدنية النا�شئة عن اجلرمية املعلوماتية.
وي�ستند االخت�صا�ص ال��دويل ملحكمة موطن املدعى عليه بوجه عام �إىل �أن الأ�صل هو
براءة ذمته حتى يقيم املدعي الدليل على مزاعمه من حق قبله ،لذلك يجب على هذا الأخري
�أن ي�سعى �إىل املدعى عليه يف حمكمة موطن �أو حمل �إقامة املدعى عليه .كذلك تتفق هذه
القاعدة ومبد�أ الفعالية وق��وة النفاذ ،لأن حمكمة موطن �أو حمل �إقامة املدعى عليه هي
الأقدر على تنفيذ احلكم الذي ت�صدره �ضده ،لأن الغالب �أنه ميلك �أموا ًال حيث يقيم ميكن
التنفيذ عليها.
وقد �أخذ معظم م�شرعي الدول العربية ،ومنهم امل�شرع امل�صري بهذا ال�ضابط لالخت�صا�ص،
حيث تقرر املادة  29من قانون املرافعات امل�صري �أنه «تخت�ص حماكم اجلمهورية بالدعاوى التي
ترفع على الأجنبي الذي له موطن �أو حمل �إقامة يف اجلمهورية».
وقد كر�س امل�شرع الفرن�سي قاعدة اخت�صا�ص حمكمة موطن �أو حمل �إقامة املدعى عليه يف
نطاق االخت�صا�ص املحلي الداخلي ،ويتفق الفقه الفرن�سي على �إعمال هذه القاعدة يف جمال
االخت�صا�ص الق�ضائي الدويل للمحاكم الفرن�سية.
ومع دخول اتفاقية بروك�سل املربمة يف � 27سبتمرب  1968بني دول االحتاد الأوروبي واملتعلق
باالخت�صا�ص الق�ضائي وتنفيذ الأحكام يف املواد املدنية والتجارية حيز النفاذ ت�أكد �إعمال �ضابط
اخت�صا�ص حمكمة موطن �أو حمل �إقامة املدعى عليه وفقاً للفقرة الأوىل من املادة الثانية من
( )1انظر:

.Vivant (M.), Lamy Droit de l’ Informatique, Lamy 1998, n. 2303 et suiv
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تلك االتفاقية .واملرجع يف حتديد معنى املوطن �أو حمل الإقامة هو قانون القا�ضي بح�سبان �أن
الأمر يتعلق بتف�سري �إحدى قواعد االخت�صا�ص الوطنية.
وهكذا ينعقد االخت�صا�ص وفقاً لهذا ال�ضابط ملحكمة موطن �أو حمل �إقامة مرتكب الأفعال
ال�ضارة ،التي ترتكب عرب �شبكة الإنرتنت ،ك�أفعال االعتداء على حقوق امللكية الفكرية �أو حقوق
ال�شخ�صية �أو الدعاية الكاذبة �أو امل�ضللة(((.
 13ـ وقد كان هذا ال�ضابط لالخت�صا�ص الق�ضائي هدفاً لنقدين جوهريني:
�أما الأول :فهو �أنه قد ال يكون حمققاً مل�صلحة املدعى عليه امل�ضرور من اجلرمية املعلوماتية
�إذا كان القانون الذي تطبقه املحكمة املخت�صة وفقاً له ال يجرم الأفعال ال�ضارة املدعى ب�ش�أنها(((.
�أما النقد الثاين :فهو �أن ال�شقة قد تبعد بني موطن امل�ضرور من اجلرمية املعلوماتية ـ �أي
املدعي ـ وموطن مرتكب اجلرمية ـ �أي املدعى عليه ـ وهذا �أمر مت�صور وكثري احلدوث يف جمال
�أفعال االعتداء التي تتم عرب �شبكة الإنرتنت ،وهو ما قد ُيقعد املدعي عن تتبع املدعى عليه
ملطالبته بالتعوي�ض.
وال �شك �أن حرمان امل�ضرور من احل�صول على احلماية الواجبة له ،ب�سبب عدم مالءمة هذا
ال�ضابط ،يعد نوعاً من �إنكار العدالة الذي يجب العمل على جتنبه(((.
وقد �أدى هذا النقد بالق�ضاء الأمل��اين وال�سوي�سري �إىل �إعطاء امل�ضرور حق اخليار Droit
 d’optionبني رفع دعواه �أمام حمكمة موطن املدعى عليه �أو �أمام املحكمة التي يختارها ،وقد
تكون حمكمة موطنه �أو حمل �إقامته ،وذلك قيا�ساً على اخليار املطروح على امل�ضرور يف �ش�أن حل
تنازع القوانني يف م�سائل امل�سئولية التق�صريية بوجه عام .وال �شك �أن امل�ضرور �سيختار املحكمة
التي حتقق م�صلحته وذلك �إما لقربها منه وهو احلال بالن�سبة ملحكمة موطنه �أو حمل �إقامته،
�أو لأنها �ستطبق القانون الأ�صلح له.

( )1راجع:

;Vivant (M.), Cybermonde: Droit et droits des réseaux, JCP, 1996, p 111.

Kaufman ( )/ Kohler (G.); Interner mondialisation de la communication- Mondialisation de la résolution des litiges, in, Mélanges
;Pelichet, Kluwer law international, The Hague, 1998, p 77
Kessedjian (C.) Rapport de sunthése, in Mélanges Pelichet, op. cit. p 151.

( )2راجع :ك�سدجيان ،املرجع ال�سابق� ،ص .152
( )3انظر :د� .أحمد عبد الكرمي �سالمة ،القانون الدويل اخلا�ص البيئي ،املرجع ال�سابق ،بند � 54ص  ،94وانظر يف نف�س املعنى :كوفمان /كولر ،املرجع
ال�سابق� ،ص .111
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الفرع الثالث
االخت�صا�ص الذي ي�ستند جلن�سية مرتكب اجلرمية املعلوماتية

 14ـ تعد اجلن�سية الوطنية للمدعى عليه �أحد �ضوابط االخت�صا�ص الق�ضائي الدويل الذي تكر�سه كثري
من النظم القانونية  ،ف�إذا ارتكب وطني فع ًال تق�صريياً ي�شكل جرمية معلوماتية اخت�صت املحاكم املدنية
لدولته مبقا�ضاته وبالف�صل يف دعوى التعوي�ض املرفوع عليه ،حتى ولو كان متوطناً �أو مقيماً يف اخلارج.
وقد �أخذ امل�شرع امل�صري �ش�أنه مثل امل�شرع الإماراتي ب�ضابط اجلن�سية الوطنية للمدعى
عليه فن�ص �صراحة يف املادة  28من قانون املرافعات احلايل على �أنه «تخت�ص حماكم اجلمهورية
بنظر الدعاوى التي ترفع على امل�صري ولو مل يكن له موطن �أو حمل �إقامة يف اجلمهورية»(((.
وقد اقتفى امل�شرع امل�صري عند تبنيه هذا ال�ضابط م�سلك امل�شرع الفرن�سي والذي ن�ص يف
املادة  15من القانون املدين على �أن «كل فرن�سي ميكن مقا�ضاته �أمام املحاكم الفرن�سية ب�سبب
االلتزامات التي عقدها يف بلد �أجنبي ولو مع �أجنبي».
والوقــت الذي يعتد به باجلن�سية الوطنية للمدعى عل ــيه هو وقـ ــت رفع ال ــدعوى بح ــيث ال
يرتتب على التغـ ــيري الذي يطر�أ على هذه اجلن�سية بعد ذلك زوال اخت�صا�ص املحاكم الوط ــنية
وتـ ــخلي ــها عن ن ــظر الدعوى ،وه��ذا الــحل ت�برره مقت ــ�ضيات الأم��ن القانوين وح�س ــن �إدارة
العدالة ،وبحـ ــ�سبان �أن املدعي قد �صار له حق مكـ ــت�سب يف ا�ستمرار نظر دعواه �أمام املحكمة
املخـ ــت�صة وفقاً لهذا ال�ضابط .وهـ ــذا احلل ه ــو ال�س ــائد يف الفقه((( والقـ ــ�ضاء((( بل ون�صت عليه
�صراحة بع�ض الت�شريعات(((.
( )1انظر يف �شرح هذا الن�ص :د� .أحمد الهواري ،الوجيز يف تنازع االخت�صا�ص الق�ضائي الدويل ـ دار النه�ضة العربية� ،ص  32وما بعدها ،د .عز الدين
عبد اهلل ـ املرجع ال�سابق ،جزء  2بند � 179ص  673وما بعدها ،د .حممد كمال فهمي� ،ص  468وما بعدها ،د� .أحمد ق�سمت اجلداوي ،مبادئ االخت�صا�ص
الق�ضائي الدويل بند  83وما بعده� ،ص  ،101د .ف�ؤاد ريا�ض ،ود� .سامية را�شد ،املرجع ال�سابق ،بند  43وما بعده� ،ص  468وما بعدها ،د� .أحمد عبد الكرمي
�سالمة ،د .ه�شام �صادق ،املرجع ال�سابق ،بند  22وما بعده �ص  71وما بعدها ،د .ماهر ال�سداوي ،جن�سية اخل�صوم الوطنية ك�ضابط االخت�صا�ص الق�ضائي
الدويل درا�سة يف القانون الدويل اخلا�ص امل�صري والفرن�سي  ،املن�صورة .1978
( )2انظر:

Batiffol et Lagarde: Droit international Privé, t2, 7eme ed. 1981; no 678, P. 412.
Loussouarn et Bourel: Droit international Privé Précis, Dolloz, 2éme ed. Paris, 1980 no 463, P 584,
Mayer: Droit international Privé, Domat, 2éme ed. Paris, 1983 no 308, P 25 .
Holleoux: Compétence du juge étranger et reconnaissance des jugement, Paris, Dolloz, 1970, no 118, P. 401 et ss.

H. Gaudmet-tallon: La Prorogation Volontaire de juridiction en Droit international privé, Dalloz, 1965, n 139 et ss P. 86 et ss.

ويف الفقه امل�صري :د .عز الدين عبد اهلل ،املرجع ال�سابق ،بند � 198ص  748وما بعدها ،د .حممد كمال فهمي ،املرجع ال�سابق ،بند � 484ص  652ـ ،653
د .ه�شام �صادق ،املرجع ال�سابق ،بند � 40ص  147وما بعدها
( )3انظر :نق�ض مدين فرن�سي  4فرباير  ،1891داللوز  1 1891ـ .113
( )4انظر :املادة  81من جمموعة القانون الدويل اخلا�ص من�شورة يف املجلة االنتقادية �سنة � 1983ص .739
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المطلب الثاني
االختصاص القضائي الدولي بدعوى المسئولية المدنية
والذي يستند لضوابط تالئم طبيعة الفعل الضار المكون
للجريمة المعلوماتية

 15ـ ق ــد ي�سـ ــتند ه��ذا االخـ ــت�صا�ص �إىل �ضابط موطن �أو حمل �إقامة امل�ضرور باعتباره
الطرف ال�ضعيف يف دع��وى امل�سئولية ،وقد ي�ستند �إىل �ضابط مكان حتميل �أو بث امل��ادة التي
تت�ضمن الفعل ال�ضار على �شبكة الإنتــرنت� ،أو �إىل �ضابط مكان حتقق ال�ضرر االفرتا�ضي.

الفرع الأول
اخـــتـــــ�صا�ص مـــحكــــمة مـــوطـــن �أو مـــحــل �إقامة امل�ضرور

 16ـ �إذا كان �ضابط موطن �أو حمل �إقامة املدعى عليه �أو مرتكب الفعل ال�ضار قد ُوجه �إليه
النقد باعتبار �أن��ه قد يجحف بامل�ضرور من هذه اجلرمية �أو املدعي عندما تبعد ال�شقة بني
موطنيهما ،ف�إن االعتداد مبوطن امل�ضرور �أو املدعي ميكن من تاليف هذا النقد.
والواق ــع �أن اال�س ــتعانة مب ــوطــن �أو حمل �إقـ ــامة املدعي كـ ــ�ضابط لعــقد االخ ــت�صا�ص
القــ�ضائي الدويل لي�س بالأمر النادر ،فالـ ــعدي ــد من التـ ــ�ش ــري ــعات ت ـنـ ــهج هذا الن ــهج بهـ ــدف
حم ــاية هذا امل ــدعي عـ ــندما ي ــكون الطرف ال�ضعيف يف الدعوى(((.
و�إذا كان �ضعف امل�ضرور �أو املدعي ميثل �سبباً �سائغاً لعقد االخت�صا�ص الق�ضائي الدويل ملحكمة
موطن هذا الأخري �أو حمل �إقامته خروجاً عن الأ�صل العام ،وهو �أن �ضوابط االخت�صا�ص يجب �أن
ت�ستمد من �شخ�ص املدعى عليه باعتبار �أن الأ�صل هو براءة ذمته ،ف�إن هذا ال�ضعف يتحقق بالن�سبة
للم�ضرور يف اجلرمية املعلوماتية ،ولكن هنا ال�ضعف ال يتحقق بالنظر ل�صفة ذاتية به كق�صره
�أو تدين مركزه العقدي ،ولكن هذا ال�ضعف يخلقه بعد موطنه الفعلي واملادي عن موطن املدعى
عليه بالرغم من اقرتابهما يف جمتمع الإنرتنت االفرتا�ضي ،و�صعوبة حماية احلق املعتدى عليه
نظراً ل�سهولة ارتكاب اجلرمية املعلوماتية .فال�ضعف هنا �أوجده التقدم التقني.
( )1انظر يف هذا ال�صدد :د� .أحمد حممد الهواري ،حماية العاقد ال�ضعيف يف القانون الدويل اخلا�ص ،دار النه�ضة العربية� ،1995 ،ص  55وما بعدها.
 وحماية املدعي عندما يكون طرفاً �ضعيفاً يف الدعوى هو نف�س نهج امل�شرعني امل�صري والإماراتي عندما اعتدا ب�ضابطي موطن �أو حمل �إقامة(�أو جن�سية) املدعي لعقد االخت�صا�ص الدويل ملحاكمها بدعاوى الزواج �أو النفقات �أو الوالية على النف�س واملال �أو �إثبات الن�سب باعتبار �أن املدعي يف
جميع هذه الدعاوى هو الطرف ال�ضعيف �إما لعوزه �أو لق�صره ،الأمر الذي مينعه من تتبع املدعى عليه �أمام حمكمة موطنه �إعما ًال للقاعدة العامة
يف االخت�صا�ص.
انظر :د� .أحمد حممد الهواري ،الوجيز يف تنازع االخت�صا�ص الق�ضائي الدويل ،دار النه�ضة العربية� ،1991 ،ص  61وما بعدها
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 17ـ وي�صدق هذا النظر يف حالة االعتداء على �سمعة ال�شخ�ص �أو �أحد حقوقه ال�شخ�صية
كن�شر مقال �أو طباعة �صفحة على �شا�شة احلا�سب الآيل تت�ضمن �سباً وقذفاً �أو عر�ضاً لوقائع
حتط من �ش�أن ال�شخ�ص وتهدر كرامته ،كذلك ن�شر �صورة له دون موافقته.
و�إذا كانت احلاجة حلماية امل�ضرور يف حالة االعتداء على حقوقه ال�شخ�صية ،بو�صفه طرفاً
�ضعيفاً ،متثل �سبباً لعقد االخت�صا�ص بهذه الدعوى ملحكمة موطن �أو حمل �إقامة امل�ضرور ،ف�إن
هناك �أ�سباباً �أخرى تت�ضافر يف ت�أكيد وتعزيز هذا االخت�صا�ص .من هذه الأ�سباب �أن املكان الذي
يقيم فيه امل�ضرور هو املكان الذي يتحقق فيه ال�ضرر ع��ادة ،ومن الثابت �أن ال�ضرر هو عماد
امل�سئولية وركنها الرئي�س� ،إذ �أن قواعد امل�سئولية ت�سعى جلرب ال�ضرر ولي�س ملعاقبة املخطئ.
كذلك ف�إنه �إذا انتفى ال�ضرر انتفت امل�صلحة التي ت�برر رف��ع ال��دع��وى ،كما �أن تقادم دعوى
امل�سئولية تبد�أ من وقت حتقق ال�ضرر ولي�س من وقت حدوث الفعل ال�ضار(((.
كذلك ف�إن هذا ال�ضابط يحقق م�صلحة امل�ضرور دون �إجحاف مب�صلحة مرتكب الفعل ال�ضار
�أو املدعى عليه ،وتف�صيل ذلك �أن هذا ال�ضابط يجنب املدعى عليه ممار�سة املدعي حلق اخليار
الذي مينحه له �ضابط حمل وقوع الفعل ال�ضار .فمحل وقوع الفعل ال�ضار قد يكون حمل وقوع
الفعل اخلاطئ وقد تتعدد حمال وقوع الفعل اخلاطئ ،وقد يكون حمل حتقق ال�ضرر ،وقد تتعدد
�أي�ضاً حمال حتقق ال�ضرر ،ومثل هذا التعدد مينح امل�ضرور جما ًال وا�سعاً لالختيار ،مبا ت�ؤدي
يف نهاية الأمر �إىل الإجحاف باملدعى عليه و�إهدار التوازن الذي ي�سعى القانون لتحقيقه بني
طريف دعوى امل�سئولية .ومما ال �شك فيه �أن اخت�صا�ص حمكمة موطن �أو حمل �إقامة امل�ضرور
يغلق الباب �أمام هذا التعدد ويتجنب هذه النتيجة.
كذلك ف���إن �ضابط موطن �أو حمل �إقامة املدعي ،وكما �سرنى الحقاً ،هو �أن�سب �ضوابط
االخت�صا�ص الق�ضائي بالن�سبة للأفعال ال�ضارة التي ترتكب عرب �شبكة الإنرتنت باملقارنة
بال�ضوابط الأخرى ك�ضابط حمل البث الذي قد يتعدد� ،أو مكان ال�ضرر االفرتا�ضي الذي يهدر
م�صلحة املدعى عليه ،ويخل بالتوازن بني م�صالح طريف دعوى امل�سئولية ،ناهيك عن �أن �ضابط
موطن �أو حمل �إقامة املدعي ي�سهل �سبل �إثبات حتقق ال�ضرر ومداه.
 18ـ وت�صح هذه الأ�سباب �أي�ضاً بالن�سبة لالخت�صا�ص بدعوى امل�سئولية النا�شئة عن االعتداء
على حقوق امللكية الفكرية .فمن ال�سهل على م�صمم �أحد الربامج التي مت ا�ستغاللها يف دولة
بعيدة دون ترخي�ص منه ،كذلك من ال�سهل على �صاحب امل�صنف الفني �أو الأدبي الذي مت �إدخاله
على موقع معني على �شبكة الإنرتنت دون ترخي�ص منه ثم مت ا�ستقباله وعمل ن�سخ منه يف عدة
( )1انظر :د� .أحمد عبد الكرمي �سالمة ،املرجع ال�سابق ،بند � ،56ص .99
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دول ،من ال�سهل على كل منها �أن يطلب احلماية من الدول التي يقيم بها �أو يتوطن بها ،وهي
عادة الدول التي يتحقق فيها ال�ضرر(((.
وكذلك الأمر بالن�سبة ل�صاحب العالمة التجارية املحمية التي مت االعتداء عليها من جانب
�شخ�ص يقوم بالدعاية مل�شروعه على موقع معني با�ستخدام ر�سوم �أو رموز �أو �أ�شكال تقرتب
من عالمته التجارية املحمية ،لأن الأ�ضرار التي حلقت ب�صاحب العالمة التجارية تتحقق يف
موطنه �أو مقر �أعماله ،كما �أن الغالب �أن تكون عالمته التجارية م�سجلة يف هذا املكان ،ف� ً
ضال
عن �أن حمكمة موطن امل�ضرور �أو حمل �إقامته هي الأقدر على تقدير الأ�ضرار االقت�صادية التي
حلقت به بح�سبان �أنها الأقرب �إىل م�شروعه وجتارته.

الفرع الثاين
اخت�صا�ص حمكمة حتميل �أو بث املادة التي تت�ضمن الفعل ال�ضار على �شبكة الإنرتنت

 19ـ ويعد هذا االخت�صا�ص هو الأك�ثر مالءمة لبع�ض الأعمال ال�ضارة التي ترتكب عرب
الإنرتنت مثل الإ�ساءة �إىل ال�سمعة واالعتداء على حقوق ال�شخ�صية .وي�ستند هذا االخت�صا�ص
�إىل �أن دولة البث �أو التحميل هي التي يتم فيها ارتكاب الفعل ال�ضار باعتباره الركن الرئي�س
للم�سئولية ،والذي يتالءم مع طبيعة �شبكة الإنرتنت ،حيث يكون مكان التحميل واحداً بينما
تتعدد الأماكن التي يتم فيها ا�ستقبال امل��ادة املعلوماتية بقدر تعدد ال��دول التي تت�صل بهذه
ال�شبكة(((.
 20ـ ويقرتب من هذا االجتاه عقد االخت�صا�ص ملحكمة الدولة التي توجد بها البنية التحتية
املعلوماتية� ،أي املكان الذي يوجد فيه بنك املعلومات ومركز اخلدمة واال�شرتاك ،فهذا املكان
يت�سم بنوع من الثبات واال�ستقرار بالن�سبة للم�ستغل �أو مقدم اخل��دم��ة ،وبالتايل لن يخل
بتوقعاته �إذا ما رفعت دعوى التعوي�ض عليه �أمام حمكمة مقره �أو متركزه(((.
( )1انظر:

Van Overstraeten, Droit applicable et juridiction competente sur internet, R.D. aff. int.; 1998, No 3, PP 379 - 380.

( )2انظر:

Kronke (H.): Applicable law in torts and contracts in cyberspace, in Mélanges pelichet, Kluwer law international, The Hague,
;1998, P 69
;Van overstzaeten, Droit applicable, op. cit., P 380

Dessemontet (F.), Internet, les droits de la personalité et le droit international privé, in le droit et le défi d’ internet, actes du colloque de loussanne, librairie Droz SA.; 1997, P. 100.

وانظر يف نف�س املعنى �أي�ضاً :د� .أحمد عبد الكرمي �سالمة ،املرجع ال�سابق ،بند � ،56ص .97
( )3انظر :د� .أحمد عبد الكرمي �سالمة ،املرجع ال�سابق ،بند � ،56ص .98
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 21ـ ولكن يعاب على ه��ذا ال�ضابط لالخت�صا�ص الق�ضائي �أن �إعماله قد ي���ؤدي �إىل عقد
االخت�صا�ص الت�شريعي لقانون ال يحقق حماية للم�ضرور الذي مت االعتداء على ملكيته الفكرية
�أو على حقوقه ال�شخ�صية ،وهو الأمر الذي يتحقق ،لأن قانون دولة التحميل �أو الدولة التي
بها البنية التحتية املعلوماتية تت�ساهل يف حماية هذه احلقوق بدعوى كفالة حرية التعبري عن
الر�أي واحلق يف املعلومات.
والواقع �أن قرا�صنة الإنرتنت غالباً ما يقومون بتحميل املادة املعتدى عليها �أو املادة امل�سيئة
يف �إحدى هذه الدول ذات النزعة التحررية بق�صد التهرب من �أية م�ساءلة �أو بق�صد ت�ضييق
نطاق م�سئوليتهم(((.
و�أو�ضح الأمثلة على ذلك ما حدث يف فرن�سا عندما قام الطبيب اخلا�ص للرئي�س فران�سوا
ميتريان بت�أليف كتاب بعد وفاة الرئي�س �أ�سماه «ال�سر الكبري» ت�ضمن العديد من الأ�سرار
ال�شخ�صية للرئي�س ال��راح��ل ومنها مر�ضه بال�سرطان وكتمانه لهذا الأم���ر ط��وال توليه
�سلطة الرئا�سة وحتى وفاته .ولكن �أ�سرة الرئي�س الراحل اعتربت �أن هذا الكتاب ينطوي
على االعتداء على حرمة احلياة اخلا�صة للرئي�س ،وطالبت الق�ضاء الفرن�سي مبنع ن�شر
هذا الكتاب ،و�أجابها الق�ضاء الفرن�سي ومنع ن�شره� ،إال �أن الرغبة يف حتقيق الن�شر دفعت
بع�ض متعهدي خدمة الإنرتنت �إىل احل�صول على ن�سخة من الكتاب وحتميلها على موقع
خا�ص على �شبكة الإنرتنت .فبادرت الأ�سرة �إىل طلب منع هذا الن�شر �أي�ضاً ،و�أجاب الق�ضاء
هذا الطلب �أي�ضاً .و�أخرياً وجد الراغبون يف الن�شر �ضالتهم يف الواليات املتحدة ،حيث قام
�أحد املراكز البحثية ويدعى  .M.I.Tبن�سخ هذا الكتاب ون�شره عرب الإنرتنت باعتبار �أن ذلك
ممار�سة للحق يف التعبري ،وقد قاموا بذلك وهم موقنون بعدم تعر�ضهم لأية م�سئولية �إذا ما
عر�ض الأمر على الق�ضاء الأمريكي ،لأن الواليات املتحدة �أكرث ليربالية يف هذا املجال من
غريها من الدول(((.
 22ـ كذلك ،بغ�ض النظر عن كون دولة التحميل �أو مكان البنية التحتية املعلوماتية من دول
املجاملة �أو كونها جنة رقمية ( ،)Paradis informationnelsف�إن هذا االخت�صا�ص ي�ستهدف
لنقد �آخر وهو كونه غري جمدٍ عندما يتم �إدخال املادة املعلوماتية �أو حتميلها يف �أكرث من دولة.
( )1انظر:

Hoedel (ch.); How to market services: Advertising consumer and personal data, Rev. aff. inter.; 1998, no 3 P. 297.

( )2انظر:

Sedallian (V.) et Langois (ph.), grand secret le plus partagé du monde, planete internet, mars 1996, P. 80, http://www.club;internet.fr./planet
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كذلك قد يتم هذا الإدخ��ال يف دولة معينة بطريق امل�صادفة البحتة كما لو قام �شخ�ص بتلك
بوا�سطة حا�سبه ال�شخ�صي �أثناء �سفره بالقطار �أو الباخرة((( .كذلك ف�إن الطابع االفرتا�ضي
للمجتمع الذي «يحيا» فيه م�ستخدمو الإنرتنت ويزاولون فيه «�أن�شطتهم املعلوماتية» ،والذي
يجعل هذا املجتمع كما لو كان يعلو �أقاليم دول العامل بحيث ال حتده حدود جغرافية ،يجعل
حماولة تركيز مكان ارتكاب الفعل املوجب للم�سئولية مكانياً �أمراً غري ذي م�ضمون(((.
و�أخرياً ،ف�إنه ي�صعب ،ما مل ي�ستحيل ،يف كثري من الأحيان معرفة مكان التحميل .فقرا�صنة
الإنرتنت ،على النحو الذي ي�شري �إليه اخلرباء ،ي�ستطيعون الإيهام ب�أن التحميل مت يف دولة يف
حني �أنه مت يف احلقيقة يف دولة �أخرى(((.

الفرع الثالث
اخت�صا�ص حمكمة ال�ضرر االفرتا�ضي

 23ـ ا�ستتبع وج��ود �شبكة الإنرتنت وج��ود جمتمع عاملي افرتا�ضي  cyberspaceتن�ساب �أو
تتدفق فيه املادة املعلوماتية  Voyage numériqueدون �أن تكون لها وجهة معينة ،وهذا املجتمع
�أو املجال االفرتا�ضي  space virtuelleالذي يعلو احلدود اجلغرافية ال يخ�ضع لأية �سيطرة من
قبل �أية �سلطة �إقليمية �أو �سيا�سية(((.
ويرتت ــب على ذلك �أن ال�ضــرر الذي تــ�سبــبه اجلري ــمة املعـ ــلوماتية مي ــكن �أن يحــدث يف �أية
دولة ت ـ ـت ــ�صل ب�ش ــبكة الإنتــرنت ،وهــذه هي ن ـ ـظــرية الت ــواجد االف ــرتا�ضي للـ ــ�ضرر La presence
 virluelle de préjudice ubiquité universelleوهي ت�ؤدي بال�ضرورة �إىل التعدد العاملي لأماكن
ال�ضرر .وا�ستناداً لذلك ميكن للم�ضرور �أن يرفع دعوى امل�سئولية �أمام حمكمة �أية دولة ترتبط
ب�شبكة الإنرتنت وي�صل �إليها بثها(((.
( )1راجع :كوفمان /كولر ،عوملة االت�صال وعوملة حل املنازعات ،املرجع ال�سابق� ،ص .112
( )2انظر:

;Burnstein, A Global Network in Compartmental legal environment, in Mélanges Pelichet, op. cit., P. 24
;Vivant (M.), Cybermonde: droit et droits de réseaux, J. C. P. 1996. I. 3969
Kessedjian (C.), Rappert de synthése, in Mélanges Pelichet, op. cit. P. 144.

( )3انظر :د .عمر عبيد حممد الغول ،نطاق تطبيق القانون اجلنائي من حيث املكان يف ظل املعطيات التكنولوجية املعا�صرة ،ر�سالة دكتوراه مقدمة
جلامعة القاهرة2006 ،م� ،ص .340
( )4راجع:

Dessemontet, internet, les droits de la personalité et le droit international privé, op. cit., P. 47.

( )5راجع ,Dessemontet :الإنرتنت وحقوق ال�شخ�صية ،املرجع ال�سابق� ،ص .82
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 24ـ وقد تبنى الق�ضاء الفرن�سي هذا ال�ضابط لإع�لان اخت�صا�صه يف ق�ضايا تتعلق بن�شر
معلومات عرب �شبكة الإنرتنت((( ،بحيث قرر هذا الق�ضاء ،يف معر�ض ال��رد على الدفع بعدم
اخت�صا�صه� ،أن «جمرد قدرة �أي م�ستخدم ل�شبكة الإنرتنت مقيم يف باري�س على معاينة ال�صور
املن�شورة عرب هذه ال�شبكة يجعل الق�ضاء الفرن�سي خمت�صاً دولياً ولو كانت ال�صور امل�شكوك فيها
قد ن�شرت يف �شبكة الإنرتنت خارج فرن�سا(((.
كذلك اعتمد الق�ضاء الفرن�سي هذا املوقف ذاته يف �إحدى �أ�شهر الق ــ�ضايا التي �أثارت م ــ�شكلة
االخ ــت�صا�ص التــ�ش ــريعي والقــ�ضائي الدولي ــني يف جمال جرائم املع ــلومات ،والتي �أثارت جد ًال
هائ ً
ال جاوز حدود ال ــدولة الفرن�سية لي ـ�أخذ �أبعاداً عاملية((( .وتـ ــتلخ�ص وق ــائع هذه الق�ضية �أن
الرابطة الدولية ملناه ــ�ضة الع ــن�صرية ومعاداة ال�سامية ( )LICRAوات ــحاد اليـ ــهود يف فرن�سا
( )UEJFرفـ ــعا دع ــوى �ضــد فرع �شركة  Yahooيف فرن�سا ادعيا فيها �أن ال ــ�شركة ت�ست�ضيف
داخل �أحد �أجه ــزتها اخل ــادمة �( serversأو �أحد ملقماتها ح�سب تعبري الدكتور طوين مي�شال
عي�سى((( مع ــلومات معادية لل�سامية وتـ ــعر�ض للبيع عرب خ ــدمة املزاد العلني عرب الإنرتنت
�شارات ن ــازية و�أ�شياء �أخرى متجد الــنازية .وقد طلبا من قــا�ضي الأمور امل�سـ ــتعجلة يف بــاري�س
�إلزام �شــركة  Yahooمبنع موقعها الرئي�سي يف �شبكة الإنرتنت  yahoo.comاملوجود يف الواليات
املتحدة من ن�شر �أو عر�ض �أو بي ــع الر�سائل �أو ال�صور �أو الن�صو�ص �أو ال�ش ــعارات �أو غريها
املتـ ـع ــلقة بالنازية �أو التي حت�ض على النازية((( .دفعت �شركة  .Yahoo, Inبعدم اختــ�صا�ص
( )1انظر:

T G I Paris, 13 novembre 1998 (affaires Faurisson), TGI, 3 mai 2000 (aff. Nart): www.lagalis.net, TGI Nanterre 13 octobre 1997
)(aff. SG2 c. Brokart Payline
www.juriscom.net.

(.TGI Paris référé, Yves Rocher/BNP REF 54240/96 )2

( )3انظر:

,Sédaillan (V.), Commentaire de l’ affaire Yahoo!, 24 octobre 2000

www.juriscom.net; Salis (R.), A look at how U.S. Based Yahoo! was condemened by French law, www.juriscom.net; novembre
10, 2000.

( )4التنظيم القانوين ل�شبكة الإنرتنت ،درا�سة مقارنة يف �ضوء القوانني الو�ضعية واالتفاقيات الدولية ،املن�شورات احلقوقية ،الطبعة الأوىل� ،2001 ،ص .441
( )5بالإ�ضافة �إىل امل�شاكل املت�صلة بالقانون الدويل اخلا�ص التي �أثارتها هذه الق�ضية فقد �أ�شارت العديد من الق�ضايا التقنية ومن �أهمها كيفية �إيجاد
�آليات لتقنية  filtrageفعالة للمعلومات واملواقع بق�صد احليلولة بني الفرن�سيني داخل فرن�سا ،وبني االت�صال مبوقع ال�شركة الأمريكية على �شبكة
الإنرتنت من �أجل احل�صول على املعلومات �أو الر�سائل العن�صرية .وقد ا�ستتبع ذلك �أنه مت ت�شكيل جلنة خرباء دوليني لبحث �سبل هذه التقنية التي ميكن
ملوقع ال�شركة ا�ستخدامها ويكون من �ش�أنها منع تدفق معلومات غري م�شروعة وفقاً للقانون الفرن�سي للم�ستخدمني الفرن�سيني لل�شبكة واملوجودين
يف الإقليم الفرن�سي� .إال �أن هذه اللجنة مل ت�صل �إىل نتائج قاطعة واختلف �أع�ضا�ؤها حول وجود هذه الإمكانية يف الو�ضع الراهن لتقنية الإنرتنت.
راجع:
Wery (E.) Yahoo! (re) condamneé en référé: à probléme complexe solution boîteuse, www.droit-technologie.org, 22 novembre 2000
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الق�ضاء الفرن�سي و�أي�ضاً بعدم خــ�ضوعها للـ ــقانون الفرن�سي ،م�ستندة يف ذلك �إىل خ ــ�ضوعها
للـ ـقـ ــوانني الأمريك ــية بح ــكم �أنها �ش ــركة م�سـ ــجلة يف الواليات املتحدة ،ف� ً
ضال عن �أن ن�ش ــاطها
موجه �إىل م�ستخدمي �شبكة الإن ـ ـتــرنت يف الــواليات املت ــحدة ،و�أن اللغة امل ــ�س ــتخ ــدمة يف املـ ــوقع
ّ
هي اللـغة الإجنـ ــليزية ،و�أن الدعاية فيه ت ــروج ل�سلع خم�ص�صة للبيع للأمــريكي ــني و�أن عملة
الدفع هي الدوالر الأمريكي.
وقد رف�ضت املحكمة الفرن�سية الدفع بعدم اخت�صا�صها دولياً يف حكمها ال�صادر يف  22مايو
 1999مقررة �أنه مبجرد القدرة ،من داخل فرن�سا على معاينة الأغرا�ض وال�شارات املعرو�ضة
للبيع باملزاد عرب الإنرتنت ،ومبجرد القدرة ،من داخل فرن�سا ،على اال�شرتاك يف املزايدة ف�إن
موقع  .Yahoo Inالأمريكي يكون قد ارتكب فع ً
ال خاطئاً حقق �ضرراً يف فرن�سا مبا ي�ؤدي �إىل
عقد االخت�صا�ص الدويل ملحاكمها(((.
 25ـ وهذا احلل ذاته اعتمدته املحاكم الأملانية من خالل ف�صلها يف امل�سئولية عن �أن�شطة
دعاية عرب �شبكة الإنرتنت ،ففي هذا ال�صدد قررت حمكمة دو�سلدروف �أن املحاكم الأملانية تكون
خمت�صة مبجرد ظهور الدعاية على �شا�شة م�ستخدم الإنرتنت يف �أملانيا .وقد ب��ررت حمكمة
دو�سلدورف اخت�صا�صها بالقيا�س على اخت�صا�صها يف املنازعات النا�شئة عن الدعاية يف ال�صحف
الأجنبية املكتوبة التي تن�شر� ،أو توزع يف �أملانيا ،فطاملا �أنه ميكن مالحقة ال�صحف �أو املجالت
الأجنبية التي ت��وزع �أو تباع بانتظام يف �أملانيا �أم��ام املحاكم الأملانية ،ف���إن ه��ذه الأخ�يرة تكون
خمت�صة �أي�ضاً مبالحقة الدعاية الأجنبية التي ُت�ستقبل على �شبكة الإنرتنت يف �أملانيا(((.
 26ـ وقد اعتمدت املحاكم يف بع�ض الواليات الأمريكية نف�س ال�ضابط ،وهو حمل ال�ضرر
االفرتا�ضي ،لعقد االخت�صا�ص لها بنظر دعاوى امل�سئولية النا�شئة عن الدعاية امل�ضللة((( وعن
االعتداء على حقوق امللكية الفكرية(((.
( )1جاء يف احلكم ال�صادر عن قا�ضي الأمور امل�ستعجلة:

=»qu’ en permettant la visualisation en France de ces objets et la paricipation éventuelle d’ un internaute installé en France

à une telle exposition- vente, yahoo, Inc. commet une faute sur le territoire francais et que le dommage étant subi en France,
notre juridiction est donc compétente».

( )2انظر:

Hertz-Eichenrode (C.) Questions juridiques du droit allemand relatives à la publicité sur l’ internet, Gez. Pal. 21 – 22 novembre
1997, doc., P. 9 (CA Berlin, SU 659/96; TGI Munich, CR 1997, 155-177; TGI du Dusseldorf, Milt 1997, P. 225).

( )3انظر:
( )4انظر:

State of Missouri V. Granite Gate resorts, Inc. District court, second judicial district, http://www.state.mn.us/ebranch/ag.

Maritz, Inc. Cybergold, Case N. 96 C vo 1340, US district court for the Eastern District of Missouri.
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 27ـ �إال �أن اخت�صا�ص حمكمة حمل ال�ضرر االفرتا�ضي ي�ستهدف بدوره لأوجه النقد .فمن
ناحية ف�إن التعدد العاملي ملحال وقوع ال�ضرر يجحف بطريقة كبرية مب�صلحة مرتكب الفعل
ال�ضار باملقارنة مب�صلحة امل�ضرور ويهدد متاماً التوازن بينهما ،لأن الأخري ميكن له �أن يرفع
دعواه �أمام حماكم �أية دولة ويجرب املدعى عليه على املثول �أمام هذه املحكمة مهما بعدت عن
حمل �إقامته �أو مقر من�ش�أة �أعماله للدفاع عن نف�سه .ومن ناحية �أخرى ،ف�إن «احتمالية» وقوع
ال�ضرر قد ال ميثل رابطة حقيقية بني دعوى امل�سئولية واملحكمة التي تخت�ص بنظرها.
وقد ذهب الق�ضاء يف بع�ض الواليات الأمريكية �إىل �أن واقع �إمكانية الو�صول �إىل املعلومات
من هذه الدول �أو تلك ال يكفي يف حد ذاته لعقد االخت�صا�ص ملحكمة هذه الدولة ،بل يجب �أن
يقع ال�ضرر فيها ب�شكل فعلي ولي�س ب�شكل احتمايل(((.
ففي ق�ضية االعتداء على عالمة جتارية على موقع خا�ص ب�أحد الأندية املو�سيقية الكائنة
يف والية مي�سوري �أعلنت �إحدى حماكم والية نيويورك �أن اخت�صا�صها الق�ضائي ال ين�ش�أ «حكماً
وب�شكل تلقائي مبجرد وجود �إمكانية الو�صول �إىل املوقع امل�شكو فيه من داخل هذه الوالية ،بل
ينعقد هذا االخت�صا�ص �إذا �أحلق هذا املوقع �ضرراً فعلياً �ضمن نطاقها»(((.
كذلك �أعلنت �إحدى حماكم والية نيويورك يف �إحدى الق�ضايا ب�أن اخت�صا�صها بنظر دعوى
امل�سئولية على مورد خدمة ات�صال �إيطايل ال ينعقد ملجرد �إمكانية النفاذ �أو االت�صال لهذا املورد
انطالقاً من الأرا�ضي الأمريكية.
وتتلخ�ص وقائع هذه الق�ضية يف �أن �شركة  Tattiloالإيطالية خططت لتوزيع �إحدى املجالت
املوجهة للرجال وا�سمها  Playmenيف ال��والي��ات املتحدة .ومبجرد العلم بذلك ب��ادرت �شركة
 Playboyالأمريكية �إىل ا�ست�صدار حكم ق�ضائي يف  26يونيو  1981مبنع ال�شركة الإيطالية من
توزيع وبيع هذه املجلة يف الواليات املتحدة الأمريكية ا�ستناداً �إىل �أن م�ضمون املجلة الإيطالية
لي�س �سوى تقليد تام للمجلة الأمريكية  .Playboyوبعد م�ضي خم�سة ع�شر عاماً على هذا احلكم
اكت�شفت ال�شركة الأمريكية �أن ال�شركة الإيطالية ذاتها قامت بن�شر �إ�صدارات جملة Playmen
داخل موقع خا�ص بها على �شبكة الإنرتنت ومنحته اال�سم ذاته.
جل�أت ال�شركة الأمريكية �إىل الق�ضاء ثانية طالبة حمايتها من هذا االعتداء بحجة �أن ن�شر
هذا املوقع ينتهك حكم املنع ال�صادر مل�صلحتها عام  .1981وقد ا�ستجاب الق�ضاء لها و�أ�صدر حكماً
( )1راجع:

Dessemontet, internet, les droits de la personalité et le droits de la personalité et le droit international privé, op. cit., P. 47.

( )2راجع:

Dessemontet, internet, les droits de la personalité et le droits de la personalité et le droit international privé, op. cit., P. 47.
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يلزم ال�شركة الإيطالية بعدم قبول طلبات اال�شرتاك املقدمة �إليها من عمالء مقيمني على
الأرا�ضي الأمريكية ،وبف�سخ العقود التي مت �إبرامها.
ومل ت�ستند املحكمة الأمريكية عندما قررت اخت�صا�صها دولياً بالف�صل يف النزاع �إىل �إمكانية
النفاذ �إىل املوقع الإيطايل من الأرا�ضي الأمريكية ،ولكن ا�ستناداً �إىل �أن ال�شركة الإيطالية
قامت ب�أعمال مادية �إيجابية لها �صلة بالإقليم الأمريكي ي�ستند �إليها اخت�صا�صاً فال�شركة
قامت بالدعاية ملجلتها حلث العمالء الأمريكيني على املجيء ملوقعها على �شبكة الإنرتنت،
كما طلبت منهم �إر�سال طلبات اال�شرتاك بالفاك�س �إىل �إيطاليا ،ثم �أعلمتهم بالع�ضوية بر�سائل
تت�ضمن �أرقام هذه الع�ضوية وكلمات املرور  Passwordو�سائر املعلومات التعريفية ،وهي �أعمال
تفيد قيامها بتوزيع فعلي ملجلتها الإلكرتونية يف الواليات املتحدة الأمريكية باملخالفة للحكم
الذي منعها من ذلك(((.
 28ـ كذلك ف�إن عقد االخت�صا�ص الق�ضائي ا�ستناداً ل�ضابط حمل ال�ضرر االفرتا�ضي قد يقف
حجر عرثة �أمام تنفيذ الأحكام الق�ضائية �إذ �إنه ال ميثل رابطة حقيقية بني دعوى امل�سئولية
واملحكمة التي تخت�ص بنظرها.
 29ـ ميكن حتديد القانون الذي يحكم دعوى امل�سئولية النا�شئة عن جرائم تقنية املعلومات
من خالل �إعمال قاعدة الإ�سناد التقليدية والتي تق�ضي بعقد االخت�صا�ص لقانون املكان الذي
وقع فيه الفعل ال�ضار املن�شئ لاللتزام .كذلك قد يكون �أكرث مالءمة و�ضع قواعد �إ�سناد خا�صة
تتفق وطبيعة الأفعال ال�ضارة املكونة جلرائم تقنية املعلومات.

(1) Playboy Ents V. Chuckleberry publishing, Southern District of New york, 19 june 1996, publised at:
httt://www.bna.com/e-law/cases/playmen.html.
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المطلب األول
تطبيق القانون المحلي

 30ـ �إذا ما انعقد االخت�صا�ص الق�ضائي الدويل للمحاكم املدنية ورفع املدعي املدين �أو امل�ضرور
دعواه املدنية بتعوي�ض ال�ضرر النا�شئ عن اجلرمية املعلوماتية �أمام هذه الأخرية ،ف�إن امل�سئولية
املدنية النا�شئة عن هذه اجلرمية تخ�ضع للقانون املحلي� ،أي قانون حمل العمل اخلاطئ املن�شئ
لاللتزام بالتعوي�ض� ،أي قانون حمل وقوع اجلرمية .واخت�صا�ص القانون املحلي هو من املبادئ
الثابتة التي ترجع �إىل املدر�سة الإيطالية القدمية يف القرن الثالث ع�شر ،حيث �أخ�ضع فقهاء
نظرية الأح��وال الفعل ال�ضار ملا �أ�سموه «بقانون حمل وق��وع اجلرمية» .وقد ا�ستقر هذا املبد�أ
منذ ذاك احلني ف�أخذ به الفقيه دارجنرتيه يف القرن ال�ساد�س ع�شر .كما كر�سه فقهاء املدر�سة
الهولندية يف القرن ال�سابع ع�شر �إعما ًال للقاعدة العامة يف فقههم وهي �إقليمية القوانني .وقد
�أخذ الفقيه مان�شيني كذلك يف القرن التا�سع ع�شر ب�إخ�ضاع الفعل ال�ضار لقانون حمل وقوعه
باعتباره ا�ستثناء على نظريته القائمة على مبد�أ �شخ�صية القوانني ،كما �أخذ به �أي�ضاً الفقيه
�سافيني ت�أ�سي�ساً على �أن مكان وقوع الفعل هو الذي يتم فيه تركيز العالقة النا�شئة عن الفعل،
ومن ثم يكون قانون هذا املكان هو املالئم واملنا�سب حلكم النظام القانوين للم�سئولية(((.
 31ـ وي�ستند مبد�أ اخت�صا�ص القانون املحلي �إىل اعتبارات �شتى .فريى جانب من ال�شراح
�أن �إخ�ضاع الأفعال لقانون حمل وقوعها لي�س �إال نتيجة منطقية لل�صلة الوثيقة التي تربط
الأفعال التي تقع ب�إقليم دولة ما بحياة جمتمع هذه الدولة ونظامها .فالفعل الذي يقع يف
�إقليم الدولة تنعك�س �آثاره االجتماعية واالقت�صادية على جمتمع هذه الدولة وهو الأمر الذي
يجعل من قانون هذا املجتمع �أكرث القوانني قدرة على حتديد �أهمية هذه الآثار .كذلك حتقق
هذه القاعدة الأمن القانوين بح�سبان �أن قانون الدولة التي وقع بها الفعل يكون معلوماً من
كافة �أطراف عالقة امل�سئولية ،ومن ثم فمن الطبيعي �أن يحكم �سلوكها.
ويرى الفقيه نبواييه �أن تطبيق قانون حمل وقوع الفعل على الأفعال ال�ضارة هو نتيجة
منطقية ملبد�أ �إقليمية القوانني الذي يجب �أن يهيمن على حلول م�شكلة تنازع القوانني .فهو
يرى �أن كل فعل يقع على �إقليم الدولة يخ�ضع لقانونها بح�سبان �أن هذا القانون هو الذي يجعل
من الفعل واقعة قانونية ويرتب عليها �آثاراً معينة(((.
( )1انظر :الأ�ستاذان باتيفول والجارد القانون الدويل اخلا�ص ،ج 2ـ  1976بند � 556ص  ،211وانظر �أي�ضاً :د .عز الدين عبد اهلل ،املرجع ال�سابق� ،ص .805
( )2انظر:

Niboyet, Traité de droit international Privé français, t 5, Paris, 1984, n 1427, P/ 147 et ss. L’ unversalite des régles de solution
des conflits conflits est – elle realizable sur la base de la territorialité Rev-crit, 1950, P. 509 et ss.
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ويرى الفقيه باتيفول �أن تطبيق نظريته يف الرتكيز املكاين للعالقات ذات الطابع الدويل
ي�ؤدي �إىل تطبيق قانون حمل وقوع الفعل .فهو يرى �أن تركيز عالقة امل�سئولية النا�شئة عن
الفعل ال�ضار يجب �أن يتم بالنظر �إىل ال�سبب املن�شئ للعالقة� ،أي بتحديد املكان الذي وقع فيه
الفعل الذي قامت عليه العالقة ،فعن�صر الأطراف ال ي�صلح ك�أ�سا�س لرتكيز العالقة لأنه لي�س
العن�صر املهيمن فيها ،كما �أن عن�صر املو�ضوع وهو التزام مرتكب الفعل اخلاطئ بالتعوي�ض
(((
قليل اجلدوى يف تركيز العالقة نظراً لعدم �إمكان �ضبط حدوده من الناحية املكانية.
 32ـ وقد قنن امل�شرع امل�صري مبد�أ اخت�صا�ص قانون حمل وقوع الفعل اخلاطئ يف املادة 1/21
من التقنني املدين والتي تن�ص على �أن «ي�سري على االلتزامات غري التعاقدية قانون البلد
الذي وقع فيه الفعل املن�شئ لاللتزام» .وهو ن�ص له نظري يف القانون الإماراتي (م  20من قانون
املعامالت املدنية) وال�سوري (م  )1/22والعراقي (م  )1/27والليبي (م  )1/21والقانون الكويتي
(م  )1/66وال�سوداين لعام ( 1984م  .)14/11كما كر�ست ذات املبد�أ التقنيات احلديثة يف القانون
الدويل اخلا�ص ،ونذكر منها القانون الأ�سباين لعام ( 1974م  9/10مدين) والقانون النم�ساوي
لعام ( 1979م  )48والقانون املجري لعام ( 1979م  )1/32والقانون الدويل اخلا�ص الرتكي لعام
( 1982م  )25وكذلك القانون الدويل اخلا�ص البريوئي لعام ( 1984م  )97والقانون الروماين
لعام ( 1992م  )107والقانون الإيطايل لعام ( 1995م .)62
وهو مبد�أ ثابت يف القانون الفرن�سي منذ �أمد بعيد� ،أكده وبلوره حكم الدائرة املدنية ملحكمة
النق�ض الفرن�سية يف  25مايو  1948ال�صادر يف ق�ضية « .(((»Loutourوالأحكام التالية له.
وقد حر�ص على ت�أكيد اخت�صا�ص القانون املحلي جممع القانون ال��دويل يف دور انعقاده
مبدينة ادنربه عام  ((( 1969وكذلك اتفاقية الهاي املربمة يف  4مايو  1971واخلا�صة بالقانون
الواجب التطبيق على حوادث املرور (م  )3واتفاقية الهاي املربمة يف � 2أكتوبر  1973اخلا�صة
بالقانون الواجب التطبيق عن فعل املنتجات (م .)4
ومن القوانني الأجنلو �أمريكية نذكر القانون الإجنليزي والقانون الأمريكي والقانون
الكندي وال��ق��ان��ون اال���س�ترايل ،و�إن ك��ان لتلك النظم مفهوم خا�ص بها ع��ن القانون الذاتي
للم�سئولية اخلطئية  .The proper law of tortsوت�ستلزم جميع الت�شريعات التي ذكرناها �آنفاً
�أن يكون الفعل �سبب دعوى امل�سئولية غري م�شروع يف كل من قانون البلد الأجنبي حيث وقع
( )1انظر :باتينول والجارد ،املرجع ال�سابق ،بند .556
( )2راجع احلكم من�شور يف دالوز � 1948ص  357مع تعليق  Lerebours-Pigeonnireويف �سريي  1949ـ  1ـ  21مع تعليق بنواييه.
( )3راجع ن�ص قرارات املجمع وتو�صياته من�شور يف حولية جممع القانون الدويل  1969ج � 1ص  296ـ  546ج � 2ص  180ـ .254
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الفعل املن�شئ لاللتزام وقانون القا�ضي الذي ينظر دعوى امل�سئولية ،بحيث �أنه �إذا كان العمل
املن�شئ لاللتزام غري م�شروع وفقاً لقانون حمل وقوعه ،ولكن م�شروع يف قانون القا�ضي فال
تنعقد امل�سئولية عنه .وقد �سار على هذا النهج امل�شرع امل�صري ،حيث ن�ص يف امل��ادة  2/21من
التقنني امل��دين على ع��دم تطبيق قانون الدولة التي وق��ع فيها الفعل املن�شئ لاللتزام «على
الوقائع التي حتدث يف اخلارج وتكون م�شروعة يف م�صر و�إن كانت تعد غري م�شروعة يف البلد
الذي وقعت فيه».
كذلك تن�ص املادة  2/20من قانون املعامالت املدنية لدولة الإمارات على �أن الفقرة الأوىل
املقررة الخت�صا�ص قانون الدولة التي حدثت فيها الواقعة املن�شئة لاللتزام ال ت�سري «بالن�سبة
لاللتزامات النا�شئة عن العمل غري امل�شروع وذل��ك بالن�سبة للوقائع التي حت��دث يف اخل��ارج
وتكون م�شروعة يف البلد الذي وقعت فيه».
ويتعلق �شرط ازدواجية عدم م�شروعية الفعل املن�شئ لاللتزام  La double illicitéبالنظام
العام بحيث �أن املحكمة تق�ضي بعدم قبول الدعوى من تلقاء نف�سها عند انتفاء هذا ال�شرط
ولكل ذي م�صلحة التم�سك به يف �أية مرحلة تكون عليها الدعوى.
 33ـ وقد يدق الأم��ر بالن�سبة لتحديد املق�صود مبحل وقوع الفعل املن�شئ لاللتزام عندما
يختلف مكان وق��وع الن�شاط اخلاطئ  l’activité fautiveعن املكان ال��ذي حتقق فيه ال�ضرر
 Préjudicéنتيجة لهذا الن�شاط ،وهو الأم��ر الأك�ثر حدوثاً بالن�سبة جلرائم تقنية املعلومات
نظراً لعوملة �شبكة الإنرتنت.
 34ـ وق��د انق�سم الفقه والت�شريعات يف ه��ذا ال�صدد �إىل ع��دة اجت��اه��ات ,وف��ق��اً لأح��د هذه
االجتاهات يجب الأخ��ذ بقانون حمل وقوع اخلط�أ ،لأن قواعد هذا القانون تهدف �إىل وقاية
جمتمع الدولة من الأفعال غري امل�شروعة التي تقع يف �إقليم هذه الدولة والتي تخل ب�أمن
املجتمع قبل �أن تعنى بتعوي�ض الأ�ضرار الناجمة عن هذه الأفعال((( .وقد �أخذت بهذا االجتاه
بع�ض الت�شريعات كالقانون ال��دويل اخلا�ص النم�ساوي ل�سنة ( 1979م  ،((()1/48والقانون
الدويل اخلا�ص املجري(((.
 35ـ ويرى اجتاه ثان وجوب الأخذ بقانون حمل حتقق ال�ضرر .وذلك ا�ستناداً �إىل �أن الهدف
( )1انظر:

Bartin, Principes de droit international privé, t 2, Paris, 1932, n 238 P. 417

( )2انظر ن�صو�ص هذا القانون مرتجمة للفرن�سية ومن�شور يف � revue critique de droit international privéسنة � .1979ص  177مع تعليق
للأ�ستاذ . Schwind
( )3انظر ن�ص القانون مرتجم باللغة الفرن�سية ومن�شور يف املجلة االنتقادية للقانون الدويل اخلا�ص �سنة � 1981ص  161مع تعليق للأ�ستاذ .Majoros
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الرئي�سي لنظام امل�سئولية املدنية اخلطئية لي�س توقيع اجلزاء على املخطئ و�إمنا هو تعوي�ض
امل�ضرور ،وهذا التعوي�ض ال يتحدد مبدى ج�سامة اخلط�أ الذي مت ارتكابه �إمنا يتحدد وفقاً
ملا حتقق من �ضرر .كذلك لو �أردن��ا تركيز العالقة القانونية من الناحية املكانية ف�إنه يتعني
االعتداد مبكان وقوع ال�ضرر باعتباره املكان الذي ظهرت فيه العنا�صر املادية للعالقة �إىل حيز
الوجود((( ،والذي حتقق فيه التوازن بني امل�صالح التي يهدف القانون �إىل حمايتها(((.
ومييل �إىل هذا االجتاه غالب الفقه يف م�صر((( ويف فرن�سا((( ،وكذلك الق�ضاء((( وكر�سته
بع�ض ت�شريعات القانون الدويل اخلا�ص احلديثة(((.
 36ـ وقد ا�ستهدف االخت�صا�ص املطلق للقانون املحلي حديثاً لأ�سهم النقد من جانب الفقه
الأمريكي والذي نعى عليه �أنه قد يبدو يف كثري من الفرو�ض منبتاً �أو �ضعيف ال�صلة بعالقة
امل�سئولية وذل��ك بالنظر �إىل امل��رك��ز القانوين ل�ل�أط��راف املخطئ وامل�����ض��رور� ،أي بالنظر �إىل
جن�سيتهم �أو موطنهم �أو حمل �إقامتهم ،بحيث يبدو اخت�صا�صه ك�أنه مبني على �أمر عار�ض �أو
�صدفة �أال وهي وقوع اخلط�أ �أو حتقق ال�ضرر يف �إقليم الدولة التي يجري فيها.
لذلك دافع جانب من الفقه عن الفكرة التي م�ؤداها �أنه ال ينبغي حتديد القانون املحلي
ا�ستناداً �إىل الرتكيز اجلغرايف �أو املكاين لعالقة امل�سئولية  Localisation geographiqueو�إمنا
ينبغي حتديد هذا القانون ا�ستناداً �إىل الرتكيز االجتماعي لها والذي يعنى بالبحث عن البيئة
االجتماعية التي ن�ش�أت فيها هذه العالقة وذل��ك بالنظر �إىل عنا�صرها وظ��روف احل��ال التي
�أحاطت مبيالدها ,وعلى ذلك �إذا كان العمل املن�شئ لاللتزام بالتعوي�ض قد وقع يف دولة معينة
( )1انظر :باتينول والجارد ،املرجع ال�سابق� ،ص .608
( )2انظر:

Batiffil, Aspects phiosophiques du droit international privé, Paris, Dalloz 1965, P 239

( )3انظر :د .ف�ؤاد ريا�ض ود� .سامية را�شد ،الو�سيط يف القانون الدويل اخلا�ص ،ج  1982 2بند � 379ص  412ـ  ،414د .من�صور م�صطفى من�صور ،مذكرات
يف القانون الدويل اخلا�ص ،328 ،1956 ،د� .شم�س الدين الوكيل ،درو�س يف القانون الدويل اخلا�ص� ،1963 ،ص .167
( )4انظر:

Loussouarn et Bourel, Droit international privé, Paris, Dalloz 2eme ed, 1980, no
2/01, P 508 et ss.
Mayer, Droit international privé, Domat, Paris, 2eme ed, 1983, n 660, P 537 et ss.

( )5انظر :حمكمة باري�س  30يونيو  1964من�شور يف � Clunet 1965ص  107مع تعليق الأ�ستاذ  ،Dayantوكذلك حكم حمكمة النق�ض الفرن�سية
(الدائرة املدنية) يف  30مايو  1967يف املجلة االنتقادية � 1967ص  728مع تعليق للأ�ستاذ  Bourelوحكم ذات الدائرة يف �أول يونيو  1976من�شور يف
داللوز � ،1977ص  257مع تعليق الأ�ستاذ .Moneger
( )6انظر :يف حدود و�شروط اخت�صا�ص قانون حمل وقوع ال�ضرر كما كر�سته هذه الت�شريعات :د� .أحمد عبد الكرمي �سالمة ،املرجع ال�سابق� ،ص ،186
.187
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من �شخ�ص و�أحلق �ضرراً ب�آخر وكان لكليهما نف�س اجلن�سية �أو املوطن ف�إن قانون هذه اجلن�سية
�أو املوطن يكون �أك�ثر وثوقاً بعالقة امل�سئولية بحيث يكون من املنا�سب ط��رح قاعدة تطبيق
القانون املحلي اجلغرايف و�إعمال قانون املوطن �أو الإقامة �أو اجلن�سية امل�شرتكة للأطراف.
فال�شك �أن هذا القانون يدخل �أي�ضاً يف توقعات الأطراف وقد ي�ؤدي تطبيقه �إىل �إقامة التوازن
بني م�صاحلهم ،وهم بالطبع �أكرث علماً ب�أحكامه من غريه.
 37ـ وقد وجد هذا الر�أي �صدى حيث ت�ضمنت ت�شريعات القانون الدويل اخلا�ص احلديثة
ا���س��ت��ث��ن��اءات تخفف م��ن ج��م��ود م��ب��د�أ اخت�صا�ص ال��ق��ان��ون اجل��غ��رايف ل�صالح ال��ق��ان��ون املحلي
االجتماعي .من هذه الت�شريعات القانون الدويل اخلا�ص املجري ل�سنة  1979والذي تقرر املادة
 32منه يف فقرتها الثالثة �أنه عندما يكون موطن كل من مرتكب ال�ضرر وال�شخ�ص امل�ضرور
يف دولة واحدة ف�إن قانون تلك الدولة يكون هو الواجب التطبيق .كذلك تقرر املادة  1/48من
القانون الدويل اخلا�ص النم�ساوي ل�سنة � 1978أنه �إذا كان لأط��راف العالقة رابطة قوية مع
قانون دولة واحدة ف�إن هذا القانون يجب تطبيقه(((.
وقد ت�ضمن �أحكاماً مماثلة القانون ال��دويل اخلا�ص البولندي ل�سنة  1965وال��ذي يعقد
االخت�صا�ص مب�سائل امل�سئولية التق�صريية لقانون اجلن�سية امل�شرتكة للم�سئول وامل�ضرور �إذا
كانا يتوطنان بذات الدولة التي يحمالن جن�سيتها(((.
كذلك تبنى القانون الربتغايل نهجاً مماث ً
ال((( .فبعد �أن قررت املادة  45يف فقرتها الأوىل
اخت�صا�ص القانون املحلي جاءت الفقرة الثالثة بحكم يتعلق باحلالة التي يكون فيها الفاعل
وامل�ضرور من جن�سية واح��دة� ،أو تكون �إقامتهما العادية يف دول��ة واح��دة حيث يكون القانون
الواجب التطبيق هو قانون اجلن�سية �أو حمل الإقامة امل�شرتكة ،وذلك دون م�سا�س بالقواعد
الآمرة يف القانون املحلي والتي تطبق على كل الأ�شخا�ص دون تفرقة.
كذلك �سار على نف�س املنوال القانون ال��دويل اخلا�ص الرتكي ل�سنة  1982فبعد �أن �أر�ست
املادة  25يف فقرتيها الأوىل والثانية مبد�أ اخت�صا�ص القانون املحلي� ،أ�ضافت يف فقرتها الأخرية
�أنه «يف احلالة التي تكون فيها الرابطة القانونية الناجمة عن العمل امل�شروع على �صلة وثيقة
ببلد �آخر ،يكون من املمكن تطبيق قانون هذا البلد».
وعلى �صعيد �أك�ثر عمومية من عالقات امل�سئولية التق�صريية ذات الطابع ال��دويل مينح
( )1ن�ص القانون من�شور مرتجماً باللغة الفرن�سية يف املجلة االنتقادية � 1979ص  174وما بعدها.
( )2انظر املادة .1/31
( )3انظر املادة .3/45
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امل�شرع ال�سوي�سري ،وف��ق��اً للمادة  19م��ن القانون ال���دويل اخل��ا���ص ال�سوي�سري ل�سنة ،1988
القا�ضي مكنة ا�ستبعاد القانون ال��ذي تعينه قواعد الإ�سناد ال�سوي�سرية �إذا بدا له من جملة
الظروف املحيطة بالعالقة �أنه ال يرتبط بهذا القانون �إال برابطة واهنة �أو �ضعيفة .ويف هذه
احلالة يتعني على القا�ضي تطبيق القانون الذي يت�ضح له �أنه يحتفظ مع تلك العالقة ب�أكرث
الروابط وثوقاً(((.
 38ـ ويحكم القانون املحلي ـ و�أي��اً ما كان مفهومه ـ �أرك��ان امل�سئولية املدنية عن اجلرمية
املعلوماتية و�آثار هذه امل�سئولية ،فهو الذي يحكم مفهوم اخلط�أ وعنا�صره� ،أي العن�صر املادي
وهو الإخالل بواجب قانوين والعن�صر املعنوي �أو الق�صد �أو على الأقل الإدراك .كذلك يحكم
بيان �أن��واع اخلط�أ كاخلط�أ ال�سلبي واخلط�أ الإيجابي ،وكذلك درج��ات اخلط�أ ،اخلط�أ التافه
واخلط�أ الي�سري واخلط�أ اجل�سيم ،كما يرجع �إليه لبيان حاالت انتفاء اخلط�أ كحالة ال�ضرورة،
كما يرجع لهذا القانون ملعرفة هل ُيفرت�ض اخلط�أ �أم يجب �إثباته ،كذلك يحكم القانون املحلي
كل ما يتعلق بركن ال�ضرر ،فهو يحدد املق�صود بال�ضرر املادي �أو ماهيته ويبني �شروط التعوي�ض
عنه ،وهل ميكن التعوي�ض عن ال�ضرر امل�ستقبلي وال�ضرر االحتمايل ،وتفويت الفر�صة وال�ضرر
املبا�شر وغري املبا�شر .كذلك يحكم هذا القانون ال�ضرر الأدب��ي فيحدد ماهيته وطرق �إثباته
والقوة الثبوتية للأدلة .كذلك يحكم هذا القانون ركن ال�سببية فيحدد مفهومها واملق�صود
بال�سببية املبا�شرة وحاالت تعدد الأ�سباب وت�سل�سل الأ�ضرار .كذلك يرجع لهذا القانون لتحديد
املق�صود بال�سبب الأجنبي كاحلادث املفاجئ �أو القوة القاهرة �أو خط�أ امل�ضرور �أو خط�أ الغري.
و�أخرياً يحكم هذا القانون �آثار امل�سئولية .فهو يحدد من له احلق يف رفع دعوى التعوي�ض
ومن يجوز رفع الدعوى عليه يف حالة تعدد امل�سئولني ،ويف حالة االدعاء �ضد ممثلي الأ�شخا�ص
املعنوية ،وكذلك ال�صفة يف حالة انتقال االلتزام بالتعوي�ض �إىل اخللف العام.
من ناحية �أخرى يخت�ص القانون املحلي بتحديد طرق التعوي�ض و�شروط احلكم بالتعوي�ض
العيني وبخ�صو�ص التعوي�ض مبقابل يخ�ضع للقانون املحلي حتديد �إمكانية التعوي�ض مبقابل
غري نقدي.

( )1انظر :د� .أحمد الهواري ،نظرات يف ا�ستثناءات تقومي اال�ستثناء (درا�سة ت�أ�صيلية حتليلية لت�شريعات القانون الدويل اخلا�ص احلديثة وبوجه خا�ص
القانون الدويل اخلا�ص ال�سوي�سري  1996دار النه�ضة العربية.
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المطلب الثاني
تحديد القانون الواجب التطبيق وفق ًا لقواعد إسناد خاصة تتفق
وطبيعة الفعل الضار المكون للجريمة المعلوماتية

 39ـ تقت�ضي خ�صو�صية الأفعال ال�ضارة التي ت�شكل اجلرائم املعلوماتية �سن قواعد �إ�سناد
خا�صة ،وهذه القواعد قد تعقد االخت�صا�ص للقانون ال�شخ�صي امل�ضرور من اجلرمية املعلوماتية
�أو لقانون الدولة التي ميكن تركيز هذه اجلرمية فيها ،ومبا يتفق وطبيعتها ،وقد يكون هذا
القانون هو قانون البلد الذي مت فيه بث املادة املعلوماتية �أو البلد الذي مت فيه ا�ستقبال هذه
امل��ادة .وقد تعقد قاعدة الإ�سناد اخلا�صة االخت�صا�ص بحكم دعوى امل�سئولية املدنية للقانون
الذي يختاره امل�ضرور �أو قانون البلد الذي يلتم�س فيه احلماية.

الفرع الأول
تطبيق القانون ال�شخ�صي للم�ضرور

 40ـ وق��د ن��ادى جانب م��ن الفقه بتطبيق ه��ذا القانون على الأف��ع��ال ال�ضارة التي متثل
اعتداء على البيانات ال�شخ�صية �أو حقوق ال�شخ�صية كاحلق يف ال�سمعة �أو ال�صورة �أو احلق يف
اخل�صو�صية . right of privacy
ف�إذا ما مت االعتداء على البيانات ال�شخ�صية و�أ�سرار احلياة اخلا�صة املعاجلة �آلياً واملخزن يف
بنوك املعلومات وعلى �أجهزة احلوا�سب الآلية ف�إن امل�سئولية النا�شئة عن ذلك تخ�ضع للقانون
ال�شخ�صي امل�ضرور باعتبار �أن حقوقه ال�شخ�صية وثيقة ال�صلة ب�شخ�صه �أو امتداد له ،ومن ثم
ف�إن �أف�ضل و�سيلة حلمايتها هي �إخ�ضاعها لقانونه ال�شخ�صي(((.
 41ـ و�إن كان هناك اجتاه يذهب �إىل �إخ�ضاع دعوى امل�سئولية عن االعتداء على البيانات
واحلقوق ال�شخ�صية لقانون الدولة التي يوجد بها مقر امل�ؤ�س�سة �أو املن�ش�أة التي قامت
مبعاجلة البيانات الكرتونياً .وهذا ما �أخذ به التوجيه الأوروب��ي رقم  46/95ال�صادر يف
 1995/10/24واخلا�ص بحماية الأ�شخا�ص الطبيعيني بالن�سبة للمعاجلة الآلية ونقل
وحرية تداول البيانات ذات الطابع ال�شخ�صي .وقد ت�ضمن هذا التوجيه عدداً من القواعد
املو�ضوعية الرامية �إىل حتقيق ه��ذه احلماية مثل حظر جمع �أو معاجلة البيانات ذات
( )1انظر يف هذا الر�أي:

Mestre (J.), les conflits de lois à la protection de la vie privée, in Mélanges p. Kayser, t 1, PU Aix-Mareille, 1989, p. 242.

وقارب

Rigaux (F.), le regime des donneés informatisées en droit international privé, clunet, 1986, P. 311.
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الطابع ال�شخ�صي من قبل امل�ؤ�س�سات التجارية �إال مبوافقة ال�شخ�ص �صاحب تلك البيانات
�أو بن�ص �صريح يف القانون ،و�أن تت�ضمن املوافقة �أ�شكال املعاجلة امل�صرح بها والأ�شخا�ص
الذين يغطيهم جمع البيانات .وقد ت�ضمن التوجيه �أي�ضاً �ضرورة �أن تكون البيانات قد
متت معاجلتها بطريقة م�شروعة لأهداف �صريحة وم�شروعة ،و�أال ُت�ستغل الحقاً بطريقة
تخالف هذه الأهداف.
و�إىل جانب هذه القواعد املو�ضوعية ت�ضمن التوجيه قاعدة �إ�سناد تعقد االخت�صا�ص بحكم
امل�سئولية النا�شئة عن االعتداء عن البيانات ال�شخ�صية لقانون الدولة التي بها مقر من�ش�أة
امل�سئول عن املعاجلة� ،أو الو�سائل الآلية وغري الآلية امل�ستخدمة يف املعاجلة ،ما مل تكن هذه
الو�سائل قد اُ�ستعملت فقط لأغرا�ض العبور على �إقليم االحتاد الأوروبي.

الفرع الثاين
تطبيق قانون مكان حتميل املادة املعتدى عليها على �شبكة الإنرتنت

 42ـ نادى جانب من الفقه((( بتطبيق قانون البلد الذي مت فيه حتميل املادة املعتدى عليها
 Loi du pays d’injectionعلى دع��وى امل�سئولية املدنية النا�شئة ع��ن االع��ت��داء على حقوق
امللكية الفكرية .وي�ستند هذا الفقه يف ذلك �إىل �أن دولة حتميل املادة املعتدى عليها هي �أكرث
الدول ارتباطاً بالفعل ال�ضار ،ومن ثم ميكن تركيزه فيها مكانياً .فمكان التحميل ميثل نقطة
االنطالق الأوىل ،وبه توجد الو�سائل الإلكرتونية التي ت�ستخدم يف االعتداء على حقوق امللكية
الفكرية ،وبه �أي�ضاً املقر الفعلي للم�شروع الذي ي�ستخدم هذه الو�سائل ،كما مت فيه اتخاذ القرار
بتـ ــحميل املادة باملخالفة للقانون ،ومن �ش�أن كل ذلك �أن ي ــ�سهل جمع �أدلة الإثبات .كما �أنه ميكن
اعتـ ــبار بلد التحميل مبثابة بلد الن�شر الأول ح ــيث يرتكز بها مقدم املادة التي مت تـ ــحميلها
� content providerأو مورد اخلدمة  service providerوالذي ي�ستـ ــطيع دائماً �أن يخـ ــتار بث
الر�سائل الآتية من دول ال ي ــوفر قانـ ــونها �أية حم ــاية لأ�صحاب احل ــقوق الفكرية �أو يوفر لهم
م�ستوى �ضعيفاً من احلماية.
كذلك ف�إن عقد االخت�صا�ص لقانون بلد التحميل يحقق وحدة القانون الذي يحكم دعوى
امل�سئولية �إذا كان بث املادة املعلوماتية قد مت ا�ستقباله يف �أكرث من دولة وهو الأمر الغالب يف
�ش�أن �شبكة الإنرتنت .ناهيك �أن هذا احلل يوفر قوة النفاذ والفعالية للأحكام ال�صادرة يف دعوى
( )1انظر:

Gautier (P.X.), Du droit applicable dans le «village planétaire», au titre de l’usage immatériel des oeuvres, D. 1996, chr., P. 131,
spéc, n. 5.
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امل�سئولية بح�سبان �أن الغالب �أن يكون مقدم اخلدمة م�ستقراً يف دولة التحميل وله �أموال بها(((.
ويرى �أن�صار هذا الر�أي �أي�ضاً �أنه يت�سق مع احلل املعمول به حلماية حقوق الت�أليف املتعلقة
بامل�صنفات الأدبية والفنية عندما يتم ن�شرها بوا�سطة الأقمار ال�صناعية وبوا�سطة الكابل ،وهو
احلل الذي ينعقد مبقت�ضاه االخت�صا�ص لقانون الدولة التي ينطلق البث �أو الإر�سال منها(((.
 43ـ �إىل جانب احلجج ال�سابقة ي�ستند �أن�صار الر�أي القائم بتطبيق قانون حمل التحميل
�إىل احلجة «الأمريكية» القائلة ب�أن املعلومات ال يتم ن�شرها على �شبكة الإنرتنت عن طريق
الدفع  Pushكما هو احل��ال يف ال�صحافة �أو و�سائل البث الإذاع��ي والتلفزيوين ،بل ي�صار �إىل
البحث عن املعلومات يف هذه ال�شبكة مبعرفة من يريد احل�صول عليها� ،أي �أن الن�شر ال يتم هنا
وفقاً لنظرية الدفع بل وفقاً لنظرية ال�سحب  ،Pullوالتي تعني �أن يبادر امل�ستخدم �إىل االت�صال
باملواقع املعينة بغية احل�صول على املعلومات منها((( .وعليه يكت�سب حتميل املادة املعلوماتية
وزناً �أثقل من �سحب هذه املادة لأن �سحب املادة ال ميكن تقنياً بدون حتميلها �أو ًال مما يعطي
ملفهوم التحميل �أو الدفع �أهمية �أكرب عند تركيز دعوى امل�سئولية مكانياً.
 44ـ ويرى �أن�صار هذا احلل �أنه ميكن �إعماله �أي�ضاً بالن�سبة لدعاوى امل�سئولية النا�شئة عن
الدعاية امل�ضللة �أو الكاذبة ،وهم ي�ستندون يف ذلك �إىل �أن املعلن ال يفعل �أكرث من حتميل الإعالن
على �شبكة الإنرتنت يف دولته دون �أن تكون له و�سيلة حلث م�ستخدمي ال�شبكة على م�شاهدة هذا
الإع�لان ،فهو ال يحرر �إعالنه بلغة بلد معينة ،وهو �أي�ضاً ال ميكن معرفة الأ�شخا�ص الذين
اطلعوا عليه ،ومن ثم يكون من املنطقي �أن تخ�ضع م�سئوليته لقانون البلد الذي مت فيه حتميل
هذا الإع�لان على ال�شبكة ولي�س لقوانني ال��دول التي ينتمي �إليها ه���ؤالء امل�ستهلكون((( .وال
�شك �أن هذا احلل هو الذي يتفق ومبد�أ التقارب  ((( principe de proximitéويحرتم التوقعات

( )1انظر :د� .أحمد عبد الكرمي �سالمة ،املرجع ال�سابق ،بند � ،62ص .113
( )2راجع يف هذا املعنى :الإر�شاد الأوروبي ال�صادر يف  1993والرامي �إىل توحيد بع�ض قواعد حقوق الت�أليف املعمول بها يف �ش�أن البث بوا�سطة الأقمار
ال�صناعية وبوا�سطة الكابل.
Directive 93/83/CEE du conseil du 27 septembre 1993 relative à la consideration de certaines régles du droit d’ auteur et des
droits voisins du droit d’ auteur applicable à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par càble (ch.I).

( )3انظر:

Piette – Coudol (T.) et Bertrand (A.), Internet et la loi, Dalloz, 1997, P. 54 ets.

( )4انظر:
( )5انظر ،Bariatti :املرجع ال�سابق� ،ص .72
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Hoedel, How to market services, op. cit., P. 297 .

امل�شروعة ويحقق وحدة القانون الذي امل�سئولية(((.
 45ـ �إال �أن هذا احلل كان هدفاً لأ�سهم النقد ال�ستناده كلية ملفاهيم تقنية املعلومات حول
�أهمية الدفع �أو ال�سحب يف تدفق املعلومات عرب ال�شبكة ،وبالتايل مييل �إىل �إعطاء مفهوم
تقني للقانون ،متجاه ً
ال وظيفته الأ�سا�سية يف التنظيم االجتماعي ،باعتبار �أن و�ضع القواعد
القانونية ال يهدف �إىل تلقف التقنيات يف حد ذاتها (و���س��واء �أك��ان��ت معلوماتية �أم ات�صاالت
�أم تتعلق بالذرة ...الخ) بل يهدف �إىل تلقف النتائج االجتماعية املرتتبة على هذه التقنيات
وتنظيم �آثارها ،وهو ما يقت�ضي االعتداء بقانون املكان الذي ترتتب فيه هذه الآثار� ،أي مكان
ا�ستدعاء �أو ا�ستقبال املادة املعتدى عليها(((.
 46ـ كذلك ف�إن هذا احلل ي�ؤدي عملياً ويف الو�ضع الراهن ل�شبكة الإنرتنت� ،إىل ما ي�سميه
الأ�ستاذ �« Vivantأمركة» ال�شبكة من خالل عقد االخت�صا�ص للقانون الأمريكي بحكم الغالبية
العظمى لأن�شطة ال�شبكة ،باعتبار �أن �شبكة الإن�ترن��ت يف ال��والي��ات املتحدة هي الأك�ثر منواً
وات�ساعاً يف العامل يف حني �أن احلقوق وامل�صالح التي تلتم�س جملتها هي غري �أمريكية يف
الغالب .كذلك ف���إن قانون دول��ة التحميل �أو قانون دول��ة �إدخ��ال امل�صنف قد يت�سم بانعدام �أو
�ضعف احلماية التي ي�سبغها على احلقوق الفكرية ،وهو الأمر الذي يجعلها جنة معلوماتية
( )paradis informationnelيلج�أ �إليها قرا�صنة الإنرتنت عند بث موادهم هرباً من اخل�ضوع
لقوانني الدول الأكرث ت�شدداً يف جمال حماية هذه احلقوق(((.

الفرع الثالث
تطبيق قانون مكان ا�ستقبال �أو تفريغ املادة املعلوماتية من �شبكة الإنرتنت

 47ـ على خالف الر�أي ال�سابق ذهب جانب من الفقه �إىل اقرتاح تطبيق قانون الدولة التي
مت ا�ستدعاء �أو تفريغ املادة املعلوماتية فيها على �شا�شة احلا�سب الآيل مل�ستخدم ال�شبكة La loi
� du pays du dechargementسواء �أك ــانت هــذه املادة م�صنفاً مت االعتداء عليه �أم دعاية كاذبة �أم
(� )1إال �أن القول باخت�صا�ص قانون حمل حتميل الإعالن امل�ضلل ا�ستناداً �إىل تفوق مفهوم ال�سحب على �شبكة الإنرتنت قد وُجه �إليه النقد على �أ�سا�س
�أنه يتجاهل التطور الذي ت�شهده هذه ال�شبكة باجتاه نظرية الدفع يف جمال التجارة الإلكرتونية ،حيث ي�ستخدم الربيد الإلكرتوين يف توجيه العرو�ض
ويف ن�شر الر�سائل الدعائية والرتويجية لل�سلع والب�ضائع ،علماً ب�أن كل ذلك يحدث دون طلب �أو �أي �سحب من قبل امل�ستخدمني املرتبطني بال�شبكة.
راجع :طوين مي�شال عي�سى ،التنظيم القانوين ل�شبكة الإنرتنت ،املرجع ال�سابق� ،ص .445
( )2انظر:

Vivant (M.), Cybermonde: Droit et droit des réseaux, op. cit, n 8 - 1.

( )3راجع ،Van overstwaeten :املرجع ال�سابق� ،ص .391
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مادة تت�ضمن االعتداء على حقوق ال�شخ�صية .وي�ستند هذا الفقه يف عقده لالخت�صا�ص بحكم
دعوى امل ــ�سئولية ال ــنا�شئة عن االعتداء على حقوق امللكية الف ــكرية لهذا القانون �إىل �أن ال�ضرر
النا�شئ عن هذا االعتداء يتحقق يف دولة ا�ستقبال �أو تفريغ  Downloadingامل ــادة املعلوماتية
الأدبية �أو الفنية التي مت اال�ست ــفادة منها على نحو غري م�شروع ،وبالتايل ف ــهي الدولة ال ــتي
ت ــم الإخالل فيها بالتوازن بني امل�صالح التي يهدف القانون �إىل حمايتها(((.
من ناحية �أخرى ففي هذه الدولة يتحقق الدور الإيجابي ملن اعتدى على حقوق امللكية
الفكرية للم�ضرور ،فهو الذي قام با�ستدعاء البيانات عرب احلا�سب الآيل من املوقع املخزنة
فيه((( ،وهو الذي يتحكم يف كيفية احل�صول على البيانات �أو املادة العلمية للم�صنف ،بعبارة
�أخ��رى ف���إن فعل ال�سحب  pullيكون �أك�ثر دالل��ة يف تركيز االعتداء على حقوق امللكية من
الدفع  pushويربر عقد االخت�صا�ص لقانون مكان اال�ستقبال �أو التفريغ ولي�س لقانون مكان
التحميل .كذلك ف�إن ا�ستقبال املادة املعلوماتية وتفريغها من ال�شا�شة دون موافقة �صاحب
احلق يف هذه املادة ي�شبه حلد كبري من حيث نتيجته ن�سخ امل�صنفات املثبتة على دعائم مادية
وتوزيعها على نحو غري م�شروع((( ،ويف هذا ما يعزز اخت�صا�ص قانون دولة مكان اال�ستدعاء،
ففي هذه الدولة يتم فعل الن�سخ غري امل�شروع وبها �أي�ضاً يتحقق ال�ضرر ،وي�شعر �صاحب
امل�صنف بخ�سارته املالية.
 48ـ �إال �أن اخت�صا�ص قانون الدولة التي مت فيها ا�ستدعاء �أو تفريغ امل��ادة املعلوماتيةـ �أو
امل�صنف الذي مت االعتداء عليه بوا�سطة الإنرتنت ـ ميكن �أن يوجه �إليه العديد من �أ�سهم النقد.
فمن ناحية يجحف هذا االخت�صا�ص مب�صلحة مرتكب فعل االعتداء على حقوق امللكية الفكرية
باعتبار �أن م�سئولية هذا الأخري ميكن �أن تتحدد وفقاً لقوانني كل الدول التي تت�صل بال�شبكة
العاملية ،وبالتايل ميكن �أن تكون حم ً
ال ال�ستدعاء �أو تفريغ املادة املعتدى عليها((( .ومن ناحية
�أخرى فقد يتعذر عم ً
ال حتديد مكان ا�ستدعاء �أو تفريغ امل�صنف الذي مت االعتداء عليه �إذا مت
( )1راجع ،Dessemontel :املرجع ال�سابق� ،ص  ،Gautier ،57املرجع ال�سابق� ،ص  ،Van overstwaeten ،133املرجع ال�سابق� ،ص .392
( )2انظر:

Schonning (P.), la loi applicable aux transmissions en ligne transnationqles, Rev. int. dr.
auteur, 1996, pp 36 et ss

( )3انظر:
( )4انظر:

Gendreau (X.) le droit de reproduction et l’ internet, Rev. int. de dr auteur, 1998, p 65 ss.

Deliyanni (E.), la loi applicable en matiére de radio diffusion par satelite d’ oeuvres
protegeés par le droit d’ auteur, Rev. inter. dr. comp, 1989, p 431 et ss.
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هذا اال�ستدعاء مبعرفة �شخ�ص يقوم با�ستخدام حا�سوبه ال�شخ�صي �أثناء �سفره بالطائرة يف
رحلة عرب دول متعددة((( .و�أخرياً ف�إن قانون حمل ا�ستدعاء �أو تفريغ املادة املعتدى عليها يعجز
عن جرب جميع الأ�ضرار التي تلحق بامل�ضرور من جراء االعتداء على م�صنفه ،ذلك �أن القا�ضي
ال��ذي يف�صل يف دع��وى امل�سئولية لن ي�ستطيع تطبيق قانونه �إال على الأ���ض��رار التي حتققت
على �إقليم دولة يف حني �أن حمكمة حمل ارتكاب الفعل اخلاطئ تكون وحدها خمت�صة بنظر
التعوي�ض الكامل الذي ن�ش�أ عن هذا الفعل .وقد �سبق للق�ضاء الفرن�سي يف ق�ضايا حول تع ّر�ض
ال�صحافة الأجنبية للحياة اخلا�صة �أن �أكد �أن هذا الق�ضاء ال ميكنه النظر �إال يف الأ�ضرار التي
ت�سبب بها الفعل مبا�شرة يف الدولة الفرن�سية� ،أي �أنه يخرج عن �صالحية املحاكم الفرن�سية (�أو
اخت�صا�صها) النظر فيما يكون هذا الفعل قد �سببه من �أ�ضرار حمتملة يف دول �أخرى ،وهو ما
�أكدته �أي�ضاً حمكمة العدل الأوروبية(((.

الفرع الرابع
تطبيق قانون الدولة التي ُيطلب فيها احلماية

 49ـ وهذا هو احلل الذي �أخذت به منذ �أمد طويل ـ ويف وقت مل يكن القانونيون قد خربوا
بعد امل�شكالت التي تفر�ضها تقنية املعلومات ـ عدد من االتفاقيات الدولية والت�شريعات الوطنية
يف جمال حماية احلقوق الفكرية.
وم��ن ه��ذه االتفاقيات اتفاقية ب��رن املربمة يف � 9سبتمرب  1886واخلا�صة بحماية امللكية
الأدبية((( والفنية والتي تن�ص املادة  2/5منها على �أن «مدى احلماية وو�سائل الطعن املقررة
للم�ؤلف حلماية حقوقه يحكمها ت�شريع الدولة املطلوب منها احلماية دون غريه ،وذلك ب�صرف
النظر عن �أحكام هذه االتفاقية».
( )1راجع ،Bariatti :الإنرتنت وتنازع القوانني ،املرجع ال�سابق� ،ص .73
( )2انظر:

Les juridictions dans lequel le dommage aura été subi n’ont competence que pour connaitre des seul dommages subi dans leur
ressort. seul le tribunal du domicile du défendeur ou du fait générateur du dommage sera competent pour réparer l’ intergralité
du préjudice causé parla faute.
Paris 19 mars 1984, D. 1985, IR, p 179 paur une atteinte à la vie priveé par voie de presse; cass., 1ere 16 juillet 1997, JCPE
1997, pan 1087 en matiére de contrefaçon; CJCE mars 1997 Shevill c/ Presse Alliance, Legipresse avril 1996, n 130 – 111, p
;46 pour une affaire de diffamation
Wery (E.) Yahoo! (re) condamné en référé: à probléme complexe solution boiteuse, 22 novembre 2000, www.juriscom.net.

( )3اُ�ستكملت هذه االتفاقية وت�سمى احتاد برن يف مار�س عام  ،1896وروجعت يف برلني عام  ،1908وا�ستكملت يف بون عام  1914ثم روجعت يف روما عام
 ،1928وبروك�سل عام  1948وا�ستوكهلم عام  1967وباري�س عام  ،1971ثم عدلت يف عام .1979
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وهو ذات احلل الذي �أخذت به االتفاقية العاملية حلقوق امل�ؤلف املربمة يف جنيف عام 1952

املعدلة يف  24يوليو �( 1971صيغة باري�س) والتي تن�ص يف املادة  1/4على �أنه «تخ�ضع مدة حماية
امل�ؤلف لقانون الدولة املتعاقدة املطلوب توفري احلماية فيها».
(((
كما تبنى ه��ذا احل��ل القانون امل��دين الأ�سباين لعام  1974حيث تن�ص امل��ادة  3/10منه
على �أن «يتم حماية حقوق امللكية الذهنية وال�صناعية على الإقليم الأ�سباين طبقاً للت�شريع
الأ�سباين .»...
وعلى نف�س النهج �سار القانون الدويل اخلا�ص املجري لعام  ،1979والذي تن�ص املادة  19منه
على �أن «تخ�ضع حقوق امل�ؤلف لقانون الدولة التي ُطلبت احلماية على �إقليمها».
وكذلك �أخذت بهذا احلل جمموعة القانون الدويل اخلا�ص النم�ساوي لعام  1979والذي
تن�ص مادته � 34إىل« :ي�سري على �إن�شاء وم�ضمون وانق�ضاء حقوق امللكية الذهنية قانون الدولة
التي فيها �أحد �أعمال اال�ستغالل �أو التعدي».
(((
وهذا �أي�ضاً هو موقف جمموعة القانون الدويل اخلا�ص ال�سوي�سري لعام  1987والذي
تن�ص امل��ادة  1/110منه على «حقوق امللكية الذهنية يحكمها قانون الدولة التي يطلب منها
حماية امللكية الذهنية».
ويف نف�س االجتاه ت�سري قوانني حماية امل�ؤلف يف الدول العربية كالقانون امل�صري رقم 354
ل�سنة  1954واملعدل عام ( 1992م  )49والقانون ال�سعودي رقم  11 /3ل�سنة ( 1989م  )23وقانون
دولة الإمارات العربية املتحدة رقم  40ل�سنة ( 1992م .((()3
 50ـ ويف�ضل �ضابط حم��ل طلب احل��م��اي��ة ،وال���ذي ميكن �إع��م��ال��ه �أي�����ض��اً بالن�سبة لدعوى
امل�سئولية النا�شئة عن االعتداء على حقوق ال�شخ�صية ،بقية ال�ضوابط الأخرى بح�سبانه �أنه
يت�ضمنها بني جنباته يف الوقت الذي ال ي�ستهدف النقد الذي وجه �إليها ،وم�ستندنا يف ذلك هو
الآتي:
�أن الغالب �أن يلتم�س امل�ضرور من اجلرمية املعلوماتية احلماية يف البلد الذي يحيا فيه،
مما ي�ؤدي �إىل عقد االخت�صا�ص لقانون دولة موطنه �أو حمل �إقامته( .وهي دولة جن�سيته على
الأرجح).
( )1ن�صو�ص هذا القانون مرتجمة للفرن�سية ومن�شورة يف املجلة االنتقادية للقانون الدويل اخلا�ص �سنة  .1976وانظر حول هذا القانون:

Iglesias Buigues, «le nouveau systéme de régles de conflit du DIP espagnol», Rev. critique, 1976, p 39.

( )2انظر ن�صو�ص القانون من�شورة يف املجلة االنتقادية للقانون الدويل اخلا�ص� ،1988 ،ص .409
( )3راجع :د� .أحمد عبد الكرمي �سالمة ،علم قاعدة التنازع واالختيار بني ال�شرائع �أ�صو ًال ومنهجاً ،القاهرة ،الطبعة الأوىل 1996 ،بند � ،756ص 1020
وما بعدها.
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ويتفق هذا احلل مع موقف العديد من الت�شريعات احلديثة((( واالتفاقيات الدولية((( والتي
تعمل على حماية الطرف ال�ضعيف يف العالقات العقدية عن طريق تطبيق قانون موطن �أو
حمل �إقامة هذا الطرف .فهذا القانون هو الذي يعرفه �أكرث من �سواه وبالتايل يكون مبقدوره
توقع ما يرتتب على تطبيقه من �آثار �سلبية �أو �إيجابية بالن�سبة للحماية التي يلتم�سها ويجنبه
ما قد يحمله له تطبيق قانون �أجنبي من مفاج�آت .كذلك ف�إن هذا القانون يكفل حماية كل من
اجلانب املايل واجلانب الأدبي حلقوق امللكية الذهنية.
ُ
كذلك ف�إن الغالب �أن يطلب امل�ضرور احلماية يف الدولة التي �أ�صيب فيها ب�أكرب قدر من
ال�ضرر من ج��راء الفعل ال�ضار املكون للجرمية املعلوماتية ،وذل��ك �إذا كان الهدف من طلب
احلماية هو جرب هذا ال�ضرر .وبالتايل ف�إن قانون حمل طلب احلماية يكون هو قانون حمل
حتقق ال�ضرر الفعلي وال �شك �أن ه��ذا ال�ضابط ُ
يف�ضل بكثري �ضابط ال�ضرر االفرتا�ضي
 Dommage Virtuelالتي تالزم فكرة الق�ضاء االفرتا�ضي  Cyberspaceوالتي ينعقد مبقت�ضاها
االخت�صا�ص جلميع قوانني الدول التي تت�صل بال�شبكة ح�سب نظرية التعدد املكاين théorie d,
� ubiquitéأما �إذا كان الهدف من طلب احلماية هو وقف الفعل ال�ضار ومنع ا�ستمراره فالغالب
�أن يلج�أ امل�ضرور �إىل بلد مكان التحميل �أو بث املادة املعلوماتية ال�ضارة �أو املعتدى عليها لوقف
هذا الإر�سال �أو البث(((.
ولعل ما قلناه يو�ضح بجالء �أن من �ش�أن الأخذ بقانون حمل طلب احلماية حتقيق وحدة
ال�ضابط امل�ستخدم يف تعيني املحكمة املخت�صة بدعوى امل�سئولية والقانون الذي يحكم هذه
ال��دع��وى ،وي���ؤدي �إىل ت�لازم االخت�صا�صني الق�ضائي والت�شريعي ،فعندما تكون املحكمة
املخت�صة هي حمكمة حمل وقوع ال�ضرر يكون قانونها هو الواجب التطبيق ،وعندما تكون
هذه املحكمة هي حمكمة حمل وق��وع اخلط�أ (التحميل �أو البث) يكون قانونها �أي�ضاً هو
الواجب التطبيق .وال �شك �أن هذا التالزم يكفل فعالية احلماية التي يح�صل عليها امل�ضرور
( )1انظر على �سبيل املثال :املادة  117من جمموعة القانون الدويل اخلا�ص ال�سوي�سري والتي تعقد االخت�صا�ص بالن�سبة لعقود اال�ستهالك لقانون حمل
�إقامة امل�ستهلك ،و�أي�ضاً املادة  51من القانون الدويل اخلا�ص ال�صادر يف  31مايو  1979والتي تعقد االخت�صا�ص بالن�سبة لعقود العمل لقانون حمل �أداء
العمل .وانظر بوجه عام :د� .أحمد الهواري :حماية العاقد ال�ضعيف ،املرجع ال�سابق� ،ص  154وما بعدها.
( )2مثل اتفاقية الهاي بخ�صو�ص القانون الواجب التطبيق على بع�ض عقود امل�ستهلكني ل�سنة  1983واتفاقية روما بخ�صو�ص القانون الواجب التطبيق
على االلتزامات العقدية املربمة عام  1980بني الدول �أع�ضاء االحتاد الأوروبي.
وراجع بوجه عام
Pocar (F), la protection de la partie faible en droit international privé, Rec. des cours (1984 – 7) PP 439 et ss.

( )3انظر:

Vivant (M.), Droit national? droit transnational, op. cit.
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ملا يكفله من قوة نفاذ وفعالية للأحكام ال�صادرة ب�ش�أن دع��وى امل�سئولية ،وذل��ك كله دون
�إخالل مب�صلحة مرتكب الفعل ال�ضار والذي كان مبقدوره �أن يتوقع� ،أو كان يجب عليه �أن
يتوقع �أنه مبجرد مبادرته بارتكاب الفعل ال�ضار يف بلد معني �أو بت�سببه يف �إحداث ال�ضرر
من جراء هذا الفعل يف بلد معني قد �أقام �صلة قوية بني دعوى امل�سئولية وبني قانون هذا
البلد الذي ُرفعت فيه تلك الدعوى(((.
و�أخرياً ،ف�إن عقد االخت�صا�ص لقانون الدولة التي يلتم�س فيها امل�ضرور احلماية يتفق
مع اجت��اه �آخ��ذ يف التنامي يف حمال تنازع القوانني يف م�س�ألة امل�سئولية التق�صريية ،من
�إعطاء امل�ضرور مكنة اختيار القانون الواجب التطبيق على دعوى امل�سئولية باعتبار �أنه
الطرف ال�ضعيف والأوىل بالرعاية .وال �شك �أن امل�ضرور حينما يرفع دعواه �أمام حماكم
دول��ة معينة ،فهو يقدر �أن قانون ه��ذه املحكمة �سيحقق له احلماية املن�شودة ويبدو ك�أنه
القانون الأ�صلح له .((( Lex favori laesi

( )1انظر ،Dessemontet :الإنرتنت ،حق امل�ؤلف والقانون الدويل اخلا�ص ،املرجع ال�سابق� ،ص  386وما بعدها.
( )2انظر :د� .أحمد عبد الكرمي �سالمة ،املرجع ال�سابق� ،ص .118
ويندرج هذا االجتاه يف �إطار �أو�سع ي�سعى نحو حتديد القانون الواجب التطبيق على م�سائل االلتزامات غري العقدية على نحو م�شابه لتحديده يف م�سائل
االلتزامات العقدية� ،أي وفقاً لقانون الإرادة انظر على �سبيل املثال :م  42للقانون الدويل اخلا�ص الأملاين املعدل عام  1999والتي تن�ص على �أن «ميكن
للأطراف ،بعد وقوع احلدث املن�شئ لرابطة االلتزام غري التعاقدي ،اختيار القانون الواجب التطبيق عليه ،وذلك دون امل�سا�س بحقوق الغري».
وكانت املادة  40من هذا القانون تعقد االخت�صا�ص لقانون الدولة التي وقع فيها الفعل املن�شئ لاللتزام بالتعوي�ض� ،أو قانون الدول التي ترتب فيها ال�ضرر
�إذا طلب امل�ضرور ذلك� ،أو قانون حمل الإقامة العادية لكل من الفاعل وامل�ضرور.
وانظر �أي�ضاً م�شروع االتفاقية الأوروبية حول القانون الواجب التطبيق على االلتزامات غري العقدية والذي يعقد االخت�صا�ص بحكم هذه االلتزامات
لقانون الدولة التي يرتبط بها االلتزام غري التعاقدي ب�أكرث الروابط وثوقاً (م � .)1/3إال �أن املادة  8من امل�شروع تعطي للأطراف مكنة اختيار القانون
الواجب التطبيق باتفاق �صريح الحق على ن�ش�أة النزاع �شريطة عدم �إ�ضرار هذا االتفاق بحقوق الغري.
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خـاتمـــة

 51ـ ما �أ�شبه الليلة بالبارحة!
يف الثلث الأول من القرن املا�ضي تعر�ضت مناهج القانون ال��دويل اخلا�ص للنقد من كل
حدب و�صوب تنعي على هذه املناهج ت�صورها وعجزها عن تقدمي حلول مر�ضية مل�شكالت احلياة
اخلا�صة الدولية ،حتى قيل �أن هذا القانون يف �أزم��ة .وقد كانت حلول هذا القانون يف جمال
امل�سئولية املدنية التق�صريية هدفاً مف� ً
ضال لهذا النقد ،فاملحكمة التي ينعقد لها االخت�صا�ص
وهي حمكمة حمل وقوع الفعل اخلاطئ قد ال تكون هي الأقدر على الف�صل يف دعوى امل�سئولية
الرتباط �أكرث عنا�صر هذه الدعوى مبحكمة دولة �أخرى ،كذلك ف�إن قانون حمل وقوع الفعل
اخلاطئ قد يثبت اخت�صا�صه مبح�ض امل�صادفة وي�ؤدي تطبيقه �إىل نتائج ال حتقق العدالة� .إال �أن
القانون الدويل اخلا�ص واجه هذا التحدي ،فطور مناهجه وجتاوز بذلك �أزمته .وقد جتلى هذا
التطور يف قواعد �إ�سناد خا�صة مب�سائل امل�سئولية التق�صريية تالئم الطبيعة اخلا�صة ببع�ض
الأفعال ال�ضارة كتلك اخلا�صة بحوادث ال�سري وفعل املنتجات ،كما ظهرت قواعد ت�سعى حلماية
امل�ضرور و�إعطائه مكنة اختيار القانون الأ�صلح له ،كما ظهرت قواعد �إ�سناد على درجة كبرية
من املرونة تتيح للقا�ضي قدراً �أكرب من احلرية يف حتديد القانون الذي يحكم دعوى امل�سئولية،
ويف حتليل املعطيات الواقعية لعالقات امل�سئولية التق�صريية ،والتم�سك ب�أي من تلك املعطيات
التي ت�سمح ـ وفقاً لتقديره ـ ب�إخ�ضاعها لأكرث القوانني �صلة بها .كنت ظهرت حلول مر�ضية
يف جمال االخت�صا�ص الق�ضائي الدويل ت�ؤدي �إىل حماية امل�ضرور كطرف �ضعيف يف الدعوى
و�إىل عقد االخت�صا�ص للمحكمة الأقرب �إىل الدعوى وبالتايل الأكرث قدرة على الف�صل فيها
وعلى كفالة �آثار الأحكام التي ت�صدرها .ثم ظهرت الإنرتنت وظهر �أن القانون وتقنية املعلومات
لي�سا دائماً بالرفيقني اجليدين فتكنولوجيا املعلومات ت�سبق القانون ب�شكل دائم وال تفهمه
وهكذا يواجه القانون الدويل اخلا�ص يف الآونة احلالية ،وال �سيما قواعده التي ُتنظم عالقات
امل�سئولية التق�صريية ذات الطابع الدويل حتدى الإنرتنت الذي فر�ضه التقدم العلمي و�أ�صبح
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الزماً عليه تطويع قواعده لتالئم خ�صو�صية الأفعال ال�ضارة التي ترتكب على هذه ال�شبكة،
وذلك من خالل تبني �ضوابط لالخت�صا�ص تتفق والطابع الالمكاين �أو االفرتا�ض ملجتمع هذه
ال�شبكة .ولعل �أهم هذه ال�ضوابط هو التوقعات امل�شروعة لأطراف دعوى امل�سئولية وهي �أحد
املحددات الهامة يف تركيز اجلرمية املعلوماتية على نحو ي�ؤدي �إىل عقد االخت�صا�ص للمحكمة
الأقرب �إىل النزاع وللقانون الأكرث ارتباطاً به ,ولذلك جاء ت�أييدنا لعقد االخت�صا�ص لقانون
الدولة التي ُتلتم�س فيها احلماية لأن هذا القانون يكون غالباً قانون الدولة الأكرث ارتباطاً
بالعالقة على النحو الذي �أ�شرنا �إليه.
ولهذا �أي�ضاً ف�إننا نرى �أن على املحكمة التي ينعقد اخت�صا�صها بالف�صل يف الدعوى ا�ستناداً
لأي �ضابط من ال�ضوابط التي تعر�ضنا �إليها واجب التخلي عن اخت�صا�صها هذا �إذا ما قدرت
وهنه �أو �ضعفه بالن�سبة الخت�صا�ص املحكمة الأكرث �صلة بالنزاع وهي الأقرب منه والأقدر على
الف�صل فيه((( .وهكذا يفهم القانون الدويل اخلا�ص الإنرتنت وي�سعى ملواكبتها ومالقاتها من
�أجل تنظيم �آثارها على �صعيد العالقات ذات الطابع الدويل(((.

( )1انظر:

Vissicher (F.) et Grossmann (D.), Bréves réflexions sur la publicité et l’ internet en droit belge, Gaz. pal., 21 – 22 nov. 1997,
;doct, p 11
Vivant (M.) Internet, support publicitaive .., Gaz. pal, op. cit., p 2. spéc. note 7.

( )2انظر:

الأ�ستاذ الدكتور �أحمد حممد �أمني الهواري
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Jolibois (C.), Internet Saisi par le droit, édition des parque, 1999, p 9.
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حجية املحررات االلكرتونية يف االثبات
تعليق على باكورة �أحكام الق�ضاء الدبوي

األستاذ الدكتور محمد محمد محمد أبو زيد
�أ�ستاذ القانون املدين بكلية احلقوق  -جامعة عني �شم�س ومعهد دبي الق�ضائي

مقدمة:

تتناول ه��ذه الدرا�سة م�س�ألة « حجية امل�ح��ررات االلكرتونية يف الإثبات»  ،وذل��ك وفقاً
للن�صو�ص الت�شريعية املتعلقة ب��امل�ع��ام�لات وال �ت �ج��ارة االل�ك�ترون�ي��ة وتطبيق امل�ح��اك��م لهذه
الن�صو�ص .وت�أتي هذه الدرا�سة يف �إطار التعليق على باكورة الأحكام التي �صدرت عن الق�ضاء يف
�إمارة دبي يف منازعات تتعلق بهذه امل�س�ألة.
وهذه الأحكام هي:
 1حكم املحكمة االبتدائية ال�صادر يف .2007/9/30 2حكم حمكمة اال�ستئناف ال�صادر يف .2007/12/9 3حكم حمكمة التمييز ال�صادر يف .((( 2008/5/5 4حكم حمكمة الإحالة ال�صادر يف .2008/9/17 5حكم حمكمة االحالة ال�صادر يف .2010-4-14وهذه الأحكام تتعلق بق�ضية واحدة .وهي �أحكام ت�ستحق ،يف تقديرنا ،التعليق عليها وذلك
ل�سببني� :أحدهما عام والآخر خا�ص.
(((

�أما ال�سبب العام:

فهو �أن حتليل الأحكام الق�ضائية يرثي الدرا�سات القانونية ،وهو �أمر يحقق فائدة كبرية
للباحث القانوين على امل�ستويني النظري والتطبيقي ،حيث ميكن ا�ستخال�ص وا�ستجالء املبادئ
(((
القانونية ،لكي تطبق على كافة احلاالت املماثلة التي تعر�ض م�ستقب ً
ال على الق�ضاء.
( )1تعددت امل�صطلحات التي ميكن �أن تطلق على املحرر االلكرتوين فا�ستخدم امل�شرع الإماراتي م�صطلح (�سجل �أو م�ستند الكرتوين) .وا�ستخدم م�صطلح
حمرر كما ورد يف املادة  17مكرر اثبات .وا�ستخدم امل�شرع الأردين م�صطلح (ر�سالة البيانات) كما جاء يف القانون النموذجي .وا�ستخدم امل�شرع التون�سي
م�صطلح (الوثيقة االلكرتونية) .وا�ستخدم امل�شرع امل�صري م�صطلح (املحرر االلكرتوين) .انظر يف الإ�شارة �إىل ذلك للم�ؤلف حتديث قانون الإثبات .مكانة
املحررات االلكرتونية بني الأدلة الكتابية .دار النه�ضة العربية ل�سنة � 2002ص  141هام�ش (.)3
( )2متييز دبي  2008/5/5طعن رقم  25ل�سنة  2008طعن جتاري جمموعة الأحكام ل�سنة  2008اجلزء الأول  -العدد  19ق� 128ص.784
( )3انظر د .فتحي �سرور يف ر�ؤيته ب�ش�أن ن�شوء حوار فقهي ق�ضائي يعمل من �أجل �إي�ضاح كلمة القانون �إذ يقول «�إن الفقه ميكنه �أن ي�ستجلي املبادئ
القانونية بعيداً عن ت�أثري الظروف العملية التي ت�صادف �صدور الأحكام خالية من مبادئ ظاهرة الو�ضوح ،و�أن ي�ستجلي مبادئ قانونية توجه الق�ضاة يف
امل�ستقبل .و�إن اعتبارات العدالة قد تتغلب على الق�ضاة عند �إ�صدار �أحكامهم مما يحول دون ا�ستخال�ص املبادئ القانونية فيها و�إذا كان الق�ضاة ينتقدون
الفقه ب�أنه يقت�صر على معاجلة فرو�ض نظرية ال تنال كثرياً من اهتمامهم ،ف�إن الفقه ال ميكن �أن يتنب�أ بكل الفرو�ض اليومية العملية لكي يقدم للق�ضاء
حلوال لها ،وال بد من التعاون املثمر بني االثنني ب�أن ي�شري الفقه �إىل �أحكام الق�ضاء ويعلق عليها و�أن يقود الق�ضاء يف �إي�ضاح املبادئ القانونية �أمامه لأنه
ي�ستخل�صها وفقاً ملنطق قانوين جمرد .وعلى الق�ضاء  -وعلى ر�أ�سه حمكمة النق�ض � -أال يهمل الإ�شارة �إىل الفقه يف �أ�سباب �أحكامه ،حتى ينعقد حوار
ق�ضائي من �أجل �إي�ضاح كلمة القانون .النق�ض يف املواد اجلنائية  -دار النه�ضة العربية  -طبعة � - 1997ص 444وما بعدها..
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�أما ال�سبب اخلا�ص:

فهو �أن الأحكام حمل الدرا�سة تلقي ال�ضوء على �أحد �أهم مو�ضوعات املعامالت والتجارة
االلكرتونية .وهو «حجية املحررات االلكرتونية يف الإثبات» .وهي �أحكام تعد  -على حد علمنا-
ُ�أ َول �أحكام الق�ضاء الإماراتي التي تعر�ضت لهذه امل�س�ألة.
وضع المشكلة:

مواكبة للتقدم التكنولوجي وانعكا�ساته يف جم��ال امل�ع��ام�لات وال�ت�ج��ارة ،ح��ر���ص امل�شرع
الإماراتي على �أن يكر�س ن�صو�صاً تنظم عدداً من م�سائل املعامالت والتجارة االلكرتونية ومن
بينها تنظيم املحررات االلكرتونية كدليل كتابي كامل.
ففي � 2002/2/12صدر القانون رقم  2ل�سنة  2002ب�ش�أن املعامالت والتجارة االلكرتونية
لإمارة دبي.
ويف � 2006/1/30صدر القانون االحت��ادي رقم ( )1ل�سنة  2006ب�ش�أن املعامالت والتجارة
االلكرتونية.
ويف � 2006/10/9صدر القانون رقم ( )36ل�سنة  2006بتعديل بع�ض �أحكام قانون الإثبات يف
املعامالت املدنية والتجارية ال�صادر بالقانون االحتادي رقم ( )10ل�سنة .1992
وامل�شكلة املطروحة وما يتفرع عنها ،كما عر�ضت على الق�ضاء الد بوي ،هي مدى االعتداد
بحجية املحررات االلكرتونية يف الإثبات وكيفية تقدير هذه احلجية.
ول��ذا �سـنعر�ض فيما يلي لوقــائع ال��دع��وى والأح �ـ �ك��ام التـي ��ص��درت ب�ش�أنها ب�شيء من
التفـــــ�صيل ،وذلك بغـــر�ض �أن تــكون الوقــائع والأ�سباب وا�ضحة كل الو�ضــوح للقارئ ،بحيـــث
ميكن �أن ي�ستغني �إىل حد كبري عن الرجـــوع �إىل ذات الأحكام ال�صادرة يف الق�ضية (((.
بعد ذلك نقوم بالتعليق عليها بق�صد ا�ستخال�ص وا�ستجالء املبادئ القانونية ب�ش�أن حجية
املحررات االلكرتونية يف الإثبات .هذا الذي يفيد يف التطبيق على املنازعات املماثلة التي تعر�ض
على الق�ضاء م�ستقب ً
ال.

( )1ومع ذلك نقدر �أهمية الرجوع �إىل احلكم كام ًال كما �صدر يف الدعوى ،فلكل باحث قراءته وحتليله وا�ستنتاجاته .
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أو ً
ال :وقـائـع الـدعـوى واألحـكام الصادرة فيها.

و�سنعر�ض لهما يف البندين التاليني:

البند الأول :الوقائع

تخل�ص الوقائع يف �أن املدعية رفعت على املدعى عليها دعوى تطلب فيها احلكم ب�إلزامها
ب�أن ت�ؤدي لها (للمدعية) مبلغ  371.002درهم (ثالثمائة وواحد و�سبعني �ألفاً ودرهمني) مع
الفائدة عنه مبعدل � %12سنوياً من تاريخ �إقامة الدعوى وحتى ال�سداد التام و�إلزامها بالر�سوم
وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
وقالت املدعية يف بيان دعواها �أن��ه مبوجب وثيقة ال�شحن رق��م ( )2بتاريخ 2005/5/22
تعهدت املدعى عليها بنقل كمية  5841.288طناً مرتياً من ال�شرائح الفوالذية امللفوفة من ميناء
(ميدلز برو بريطانيا) �إىل ميناء جبل علي يف �إم��ارة دبي وت�سليمها �إىل املر�سل �إليه (�شركة
النمر) للهند�سة احلديدية.
وقد و�صلت الب�ضاعة �إىل ميناء جبل علي مت�ضررة ،ومت الك�شف عليها ،و�أخطر املر�سل �إليه
املدعي عليها بالأ�ضرار ،وقامت املدعية بتعوي�ض املر�سل �إليه بقيمة الأ�ضرار البالغة ()371002
درهم ،وحلت حمله حلو ًال قانونياً ويف حقوقه ودعاويه بخ�صو�ص الأ�ضرار املذكورة.
وحيث �أن امل��دع��ي عليها ب�صفتها الناقل البحري م�سئولة ع��ن ال�ه�لاك والتلف الالحق
بالب�ضائع يف الفرتة ما بني ت�سلم الب�ضاعة يف ميناء ال�شحن وت�سليمها ل�صاحب احلق فيها
يف ميناء التفريغ عم ً
ال ب�أحكام املادة  275من القانون التجاري البحري ،وحيث �أنها ا�ستملت
الب�ضاعة يف ميناء ال�شحن بحالة جيدة ،وهي احلالة املبينة يف وثيقة ال�شحن ،ومل تتخذ عليها
�أية حتفظات من �أي نوع كان وقد و�صلت هذه الب�ضائع �إىل ميناء التفريغ بجبل علي مت�ضررة
مما تكون معه املدعى عليها م�سئولة عن ذلك ال�ضرر وعن التعوي�ض ل�صاحب احلق بالب�ضاعة
بقيمة ال�ضرر ،ورغم �إقرارها بامل�سئولية �إال �أن املدعى عليها ما زالت متاطل يف �أداء التعوي�ض
عنها للمدعية على الرغم من الإن ��ذارات العديدة واملتكررة مما ح��دا باملدعية لإق��ام��ة هذه
الدعوى للحكم لها بطلباتها �سالفة البيان و�ساندت دعواها بحافظة م�ستندات.
تداول نظر الدعوى فح�ضر طرفاها كل بوكيل عنه.
قدم احلا�ضر عن املدعى عليها مذكرة دفع فيها بعدم قبول الدعوى ل�سقوطها بالتقادم �سنداً
حلكم املادة ( )287من القانون التجاري البحري ،حيث �أن الب�ضاعة املطالب بها يف هذه الدعوى
قد مت ت�سليمها يف  2005/10/10وهي نا�شئة عن عقد النقل البحري ب�سند ال�شحن املربز من
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املدعية نف�سها وحيث �أن املدعى عليها تنكر الدعوى واملطالبة .وملا كان خطاب احللول نف�سه
املربز يف امل�ستند رقم ( )3من املدعية ي�ؤكد �صدوره يف  2006/2/14وكان الثابت �أن الدعوى
مقيدة يف  ،2007/4/12ف�إنها تكون قد �سقطت بالتقادم .كما طلبت ردها مو�ضوعاً لعدم الثبوت.
�أم��ا احلا�ضر عن املدعية فقد رد مبذكرة �أو�ضح فيها �أن املدعى عليها قامت ب�إطالة مدة
ال�سنة املقررة كميعاد ل�سماع الدعوى النا�شئة عن عقد النقل البحري وذلك حتى 2007/4/12
�ضمناً ،كما هو ثابت من الر�سائل الإلكرتونية املربزة �صورتها ربطاً (م�ستند رقم  )1مما يجعل
الدعوى هذه واملقدمة يف  2007/4/12قد وردت �ضمن امليعاد القانوين املحدد.
عقبت املدعى عليها مبذكرة جحدت فيها الر�سالة املقدمة من املدعية باعتبارها �صورة
�ضوئية ،كما �أنها ال حتمل توقيعها .وك��ررت دفوعها املو�ضوعية بعدم ثبوت التلف ،و�أرفقت
حافظة م�ستندات انطوت على الإخطار الذي بعثته املدعية للمدعى عليها تخطرها بالتلف
وتاريخه  2005/11/17و�أن ا�ستالم الب�ضاعة مت يف  2005/10/20بالإ�ضافة �إىل تقرير املعاينة
الذي يثبت �أن املعاينة متت يف  2005/12/1ويف م�ستودع املر�سل �إليه.
ق��دم وكيل املدعية مذكرة �أو�ضح فيها �أن امل�ستند املجحود هو ر�سالة الكرتونية م�أخوذة
من احلا�سب الآيل للمدعية وت�شكل حجة لها على املدعى عليها .وهي بالتايل �شبيهة بر�سالة
الفاك�س ال�صادرة من جهاز املر�سل �إليه وتعد ن�سخة طبق الأ�صل ،ولها حجية املحرر العريف،
خا�صة و�أنها موقعة من املدعو برابهات مي�سرا  -ق�سم املطالبات والت�أمني يف املدعى عليها.
وكرر املدعي ذات الدفوع املو�ضوعية ال�سابقة مو�ضحاً �أن تقرير املعاينة املربز مع مذكرة
املدعى عليها بجل�سة  2007/6/24ال يعود �إىل هذه الق�ضية كونه يتعلق بوثيقة ال�شحن رقم بي
�آي �إن � 80أيه �إن �آر  21بي تاريخ � 27سبتمرب  2005بينما وثيقة ال�شحن العائدة لق�ضية املاثلة هي
الوثيقة رقم ( )2تاريخ � 22سبتمرب  2005وكمية الب�ضاعة فيها  5841.288طناً مرتياً يف حني
�أن كمية الب�ضاعة يف تقرير املعاينة املربز من املدعى عليها بجل�سة  2007/6/24هي 6430673
طناً مرتياً فقط ،وهو ما ي�ستوجب ا�ستبعاد امل�ستند رقم( )2امل�برز من املدعى عليها بجل�سة
 2007/6/24لعدم عالقته مبو�ضوع الدعوى.

البند الثاين :الأحكام ال�صادرة يف الق�ضية
 - 1حكم املحكمة االبتدائية ال�صادر يف :-2007 9-30
يف هذا احلكم حكمت املحكمة بعدم قبول الدعوى ل�سقوطها بالتقادم .وذلك ا�ستناداً للمادة
 287من القانون التجاري البحري ،حيث مت ت�سليم الب�ضاعة مو�ضوع الدعوى يف 2005/10/10
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و�أن خطاب احللول �صدر يف  2006/2/14وهذه الدعوى قيدت يف  2007/4/12ف�إنها تكون قد
�سقطت بالتقادم .ومن املقرر ق�ضاء وفق ن�ص املادة �/287أ من القانون التجاري البحري (ال
ت�سمع عند الإنكار وعدم العذر ال�شرعي الدعاوى النا�شئة عن عقد النقل البحري مب�ضي �سنة
من تاريخ ت�سليم الب�ضائع).
و�أو�ضحت املحكمة فقالت �أنه «وال ينال من هذا احلكم ما �أوردته املدعية من دفع مفاده �أن
املدعى عليها قد مددت (�ضمنياً) مدة التقادم مما ميتنع معه �إعمال ن�ص �/287أ من القانون
التجاري البحري ،ذلك �أنه ومبطالعة الر�سالة املدعى عليها قد �أر�سلتها للمدعية توافق فيها
على التمديد حتى فرباير 2007ودون حاجة للبحث يف حجيتها يف الإثبات  -فهي ال عالقة لها
بهذه الدعوى� ،إذ �أن هذه الدعوى مو�ضوعها الب�ضائع ال��واردة ب�سند ال�شحن رقم ( ،)2بينما
الر�سالة املذكورة وا�ضح من ن�سختها باللغة االجنليزية -والرتجمة عنها �أي�ضاً � -أنها تخ�ص
�سند ال�شحن رق��م ( ،)L21/Bال��ذي ال عالقة له بالب�ضاعة مو�ضوع الدعوى مبا ينهار معه
الأ�سا�س ال��ذي اعتمدت عليه املدعية يف الدفع مبد املدعى عليها للمدة» .هذا ال��ذي يعني �أن
الر�سالة غري مت�صلة بالدعوى.
مل ي�صادف هذا احلكم قبو ً
ال لدى املدعية ،فطعنت عليه باال�ستئناف بتاريخ 2007/10/23
وطلبت قبول اال�ستئناف �شك ً
ال ،وقبوله مو�ضوعاً ،وف�سخ احلكم امل�ست�أنف و�إلغاءه ومن ثم الق�ضاء
جمدداً ب�إلزام املدعى عليها ب�أن ت�ؤدي للمدعية مبلغ  371002درهم والفائدة بواقع � 12%سنوياً
من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد .و�إل��زام امل�ست�أنف �ضدها بالر�سوم وامل�صاريف و�أتعاب
املحاماة عن درجتي التقا�ضي .وق��د �أ�س�س اال�ستئناف على �أ�سباب حا�صلها ،خمالفة احلكم
امل�ست�أنف للقانون واخلط�أ يف تطبيقه ،وخمالفة الثابت يف الأوراق ،والق�صور يف الت�سبيب.
 - 2حكم حمكمة اال�ستئناف ال�صادريف :2007-12-9
يف هذا احلكم �سايرت حمكمة اال�ستئناف ق�ضاء حمكمة �أول درجة ،بقبول الدفع بعدم �سماع
الدعوى ل�سقوطها بالتقادم �إعما ًال لأحكام املادة  287من القانون التجاري البحري مع اختالف
يف التعليل والت�سبيب.
و�أ� �ض��اف��ت املحكمة ت �ق��ول� :إن ��ه ال ي�غ�ير م��ن ذل��ك ادع ��اء امل��دع�ي��ة (امل���س�ت��أن�ف��ة) ب ��أن امل��دع��ى
عليها (امل�ست�أنف �ضدها) قد وافقت على متديد مدة التقادم �ضمنياً ،وذلك ا�ستناداً للر�سالة
االلكرتونية ال�صادرة عن املدعى عليها (امل�ست�أنف �ضدها) واملر�سلة للمدعية (امل�ست�أنفة) ،مادام
�أن البني للمحكمة �أن املدعية (امل�ست�أنفة) قد قدمت �أمام حمكمة �أول درجة ر�سالة الكرتونية
ن�سبت �صدورها من املدعى عليها بتاريخ  2007/1/9تتعلق مبوافقة املدعى عليها على متديد
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وقت �إقامة الدعوى فيما يتعلق ببولي�صة ال�شحن رقم( )21حتى تاريخ  2007/4/21ومتديد
الوقت بالن�سبة لبولي�صة ال�شحن رقم ( )2مو�ضوع الدعوى واملطالبة حتى تاريخ .2007/1/20
وقدمت رفق الئحة ا�ستئنافها ر�سالة الكرتونية ن�سبت �صدورها من املدعى عليها للمدعية
(امل�ست�أنفة) ب��ذات التاريخ وه��و  2007/1/9تتعلق مبوافقة املدعى عليها (امل�ست�أنف �ضدها)
على متديد وقت �إقامة الدعوى فيما يتعلق ببولي�صة ال�شحن رقم ( )2مو�ضوع الدعوى حتى
تاريخ  .2007/4/12الأم��ر ال��ذي ال تطمئن املحكمة �إىل ما ورد بهاتني الر�سالتني ،ما دام �أن
املدعى عليها (امل�ست�أنف �ضدها) ،قد �أنكرت هاتني الر�سالتني وجتحدهما ،كما �أنكرت �صدورها
عنها ،وطاملا �أن املدعية (امل�ست�أنفة) مل تقدم �أية بينة تفيد �صدور هاتني الر�سالتني عن املدعى
عليها (امل�ست�أنف �ضدها) ،و� /أو �صدورهما من �شخ�ص له �صالحية الت�صرف نيابة عن املدعى
عليها و� /أو من نظام معلومات م�ؤمتت ومربمج للعمل تلقائياً من قبل املر�سل /املن�شئ �أو نيابة
عنه ،وذلك وفق ما تتطلبه �أحكام املادة( )13من القانون االحتادي رقم ( )1ل�سنة  2006ب�ش�أن
املعامالت والتجارة االلكرتونية ،وذلك لتقدير مدى حجيتها يف الإثبات.
لكل ما تقدم ،وت�أ�سي�ساً عليه ،وحيث �أن احلكم امل�ست�أنف قد انتهى �إىل قبول الدفع بعدم �سماع
الدعوى �إعما ًال للمادة �/287أ من القانون التجاري البحري ،فيكون قد �أ�صاب فيما انتهى �إليه،
واملحكمة ت�سايره يف هذا الق�ضاء يف مو�ضوع وت�ؤيده فيه مع اختالف يف التعليل والت�سبيب ،مما
يتعني معه الق�ضاء يف مو�ضوع اال�ستئناف برف�ضه وت�أييد احلكم امل�ست�أنف.
مل ي�صادف هذا احلكم قبو ًال لدى امل�ست�أنفة ،فطعنت عليه بالتمييز ونعت عليه خمالفة
القانون واخل�ط��أ يف تطبيقه والق�صور يف الت�سبيب والف�ساد يف اال�ستدالل وخمالفة الثابت
ب��الأوراق ،ذلك �أن �إ�صدار ر�سالتني بذات التاريخ من الطاعنة تتعلقان ب�شحنتني وبب�ضاعتني
خمتلفتني �أو ب�ضاعة واحدة باملوافقة على متديد الوقت املحدد لرفع الدعوى لي�س فيه ما يدعو
�إىل ال�شك خا�صة و�أنه وا�ضح من الر�سالة املرفقة ب�صحيفة اال�ستئناف �أنها مر�سلة للمرة الثانية
وقد ورد بها املوافقة على متديد الوقت حتى  2007/4/12و�أن جحد هذه الر�سالة غري �صحيح
لأنها ر�سالة الكرتونية �صادرة من حا�سوب الطاعنة ومر�سلة من حا�سوب املطعون �ضدها فتكون
لها على املطعون �ضدها حجية كاملة يف الإثبات �سيما و�أنها موقعة من املدعو برابهات مي�سرا
من ق�سم املطالبات ،و�أن هذه الر�سالة هي و�سيلة الإثبات الوحيدة التي ت�ؤكد �أن حق الطاعنة يف
رفع الدعوى مل ي�سقط مبرور الزمن .وقد طلبت الطاعنة من حمكمة املو�ضوع خماطبة �إدارة
االنرتنت يف ات�صاالت ،للتحقق من �صحة �صدور هذه الر�سالة عن املطعون �ضدها.و�إذا �أغفل
احلكم املطعون فيه هذا الدفاع ف�إنه يكون معيباً مبا ي�ستوجب نق�ضه.
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 - 3حـكم مـحكمة التمييز ال�صادر يف :((( -2008 5-5
يف هذا احلكم ق�ضت حمكمة التمييز بنق�ض احلكم املطعون فيه مع الإحالة .وقد جاء يف
حيثيات احلكم �أنه:
من املقرر يف امل��ادة �/287أ من القانون االحت��ادي رقم  1981/26ب�ش�أن القانون البحري ال
ت�سمع عند الإنكار وعدم العذر ال�شرعي الدعاوى النا�شئة عن عقد النقل البحري مب�ضي �سنة
من تاريخ ت�سليم الب�ضاعة �أو من التاريخ الذي كان يجب �أن يتم فيه الت�سليم.
و�أن املقرر يف امل��ادة 17مكرراً  4/من قانون الإث�ب��ات يف املعامالت املدنية والتجارية رقم
 1992/10امل�ضافة بالقانون االحت��ادي رقم  2006/36على �أنه (للكتابة الكرتونية واملحررات
الكرتونية وال�سجالت وامل�ستندات االلكرتونية ذات احلجية املقررة للكتابة واملحررات الر�سمية
والعرفية يف �أحكام هذا القانون متى ا�ستوفت ال�شروط والأحكام املقررة يف قانون املعامالت
والتجارة االلكرتونية)  -ومفاد ذلك �أن املحررات وال�سجالت وامل�ستندات االلكرتونية تكت�سب
احلجية املقررة للمحررات والعرفية ،متى ا�ستوفت ال�شروط والأحكام املقررة يف قانون املعامالت
والتجارة االلكرتونية.
(و�أن من املقرر  -وعلى ما جرى به ق�ضاء هذه املحكمة � -أنه يتعني على حمكمة املو�ضوع �إذا
ما عر�ضت للف�صل يف اخل�صومة القائمة بني طرفيها �أن ي�شتمل حكمها يف ذاته على ما يطمئن
املطلع عليه �أنها قد حم�صت الأدلة وامل�ستندات امل�ؤثرة يف الدعوى والتي مت�سك اخل�صم بداللتها،
و�أن ترد على �أوجه الدفاع اجلوهري التي طرحها عليها اخل�صم مبا يفيد �أنها قد �أحاطت بحقيقة
الواقع يف الدعوى ،ف�إذا ما التفت عن هذا الدفاع مع ما قد يكون له من �أثر يف تغيري وجه الر�أي
يف الدعوى ،وما قدمه اخل�صم من م�ستندات قد يكون لها داللة م�ؤثرة يف الإثبات يف الدعوى،
دون �أن ي�سعى �إىل ا�ستبيان وجه احلق فيها ومدى ثبوت �أو نفي ما مت�سك به اخل�صم من طلبات
وعول يف ق�ضائه على عبارات عامة ال ي�ؤدي مبجردها �إىل ما خل�ص �إليه احلكم ،وال ت�صلح رداً
عليها ،ف�إن حكمها يكون م�شوباً بالق�صور يف الت�سبيب والإخالل بحق الدفاع).
ثم ا�ستطردت املحكمة قائلة� :إن��ه ملا ك��ان الثابت ب ��الأوراق �أن املطعون �ضدها �أث��ارت �أم��ام
حمكمة �أول درج��ة دفعاً بعدم �سماع ال��دع��وى مل��رور �سنة من تاريخ ا�ستالم الب�ضاعة و�إقامة
الدعوى ،وردت الطاعنة على هذا الدفع ب��أن املطعون �ضدها وافقت على متديد مدة ال�سنة
ا�ستناداًُ للر�سالة االلكرتونية املر�سلة منها �إليها .وقدمت �إثباتا لدفاعها ر�سالة حمررة باللغة
الأجنبية وترجمة لها بالعربية مر�سلة ممن يدعى برابهات مي�سرا (جري مولك دون كرم)
(� )1سابق الإ�شارة �إليه �ص (.)56
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بتاريخ الثالثاء  2006/9/26تفيد املوافقة على التمديد حتى  2007/1/27عن الفاتورة رقم
 2وموجهة �إىل الطاعنة ،ومذيلة بتوقيع من�سوب ملر�سلها .كما قدمت حافظة م�ستندات �أمام
حمكمة اال�ستئناف .و�أرف�ق��ت بها ر�سالة �أخ��رى عن �سند ال�شحن وترجمتها باللغة العربية
مر�سلة من ذات الرا�سل يف الر�سالة الأوىل وم�ؤرخة  2007-1-9تفيد متديد الوقت حتى -14
 2007-4ومذيلة بتوقيع ذات الرا�سل الأول (برابهات مي�سرا  -املطالبات والت�أمني  -اململكة
املتحدة -وجحدت و�أنكرت املطعون �ضدها هذه الر�سائل .ومت�سكت الطاعنة ب�أن هذه ر�سائل
الكرتونية �صادرة عن املطعون �ضدها ولها حجية يف الإثبات ،و�أن دعواها �أقيمت يف امليعاد .و�إذ
ق�ضى احلكم املطعون فيه بت�أييد احلكم االبتدائي القا�ضي بعدم �سماع الدعوى ملرور الزمن
على ما �أورده (ملا كان البني من مطالعة �أوراق الدعوى وما قدم فيها من م�ستندات و�أوراق
�أن الب�ضاعة مو�ضوع �سند ال�شحن رقم ( )2مو�ضوع الدعوى قد مت ا�ستالمها من قبل املر�سل
�إليه بتاريخ  2005/10/20وهو تاريخ اال�ستالم الفعلي للب�ضاعة و�أن املدعية �أقامت الدعوى
مبواجهة الناقل  -املدعى عليها بتاريخ� 2007/4/12أي بعد مرور �أكرث من �سنة تاريخ ا�ستالم
الب�ضاعة ،ومل تقم برفع الدعوى خالل �سنة من تاريخ ا�ستالم الب�ضاعة مو�ضوع النقل  -مما
يتعني معه واحلالة هذه الق�ضاء بعدم �سماع الدعوى) ثم �أ�ضاف احلكم (وال يغري من ذلك �إدعاء
املدعية (امل�ست�أنفة) ب�أن املدعى عليها امل�ست�أنف �ضدها قد وافقت على متديد مدة التقادم �ضمنياً
وذل��ك �إ�ستناداً للر�سالة االلكرتونية ال�صادرة من املدعى عليها -امل�ست�أنف �ضدها -واملر�سلة
للمدعية وامل�ست�أنفة  -مادام �أن البني للمحكمة �أن املدعية  -امل�ست�أنفة قد قدمت �أمام حمكمة
�أول درجة ر�سالة الكرتونية ن�سبت �صدورها من املدعى عليها بتاريخ  2007/1/9تتعلق مبوافقة
املدعى عليها على متديد وقت �إقامة املدعي فيما يتعلق ببولي�صة ال�شحن رقم ( )21حتى تاريخ
 2007/4/12ومتديد الوقت بالن�سبة ل�سند ال�شحن رقم ( )2مو�ضوع الدعوى واملطالبة حتى
 2007/1/20وقدمت رفق الئحة ا�ستئنافها ر�سالة الكرتونية ن�سبت �صدورها من املدعى عليها
للمدعية امل�ست�أنفة بذات التاريخ  2007/1/9تتعلق مبوافقة املدعى عليها (امل�ست�أنف �ضدها)
على متديد وق��ت �إق��ام��ة ال��دع��وى فيما يتعلق ببولي�صة ال�شحن ( )2مو�ضوع ال��دع��وى حتى
 2007/4/12الأمر الذي ال تطمئن معه املحكمة �إىل ما ورد بهاتني الر�سالتني مادام �أن املدعى
عليها امل�ست�أنف �ضدها قد �أنكرت هاتني الر�سالتني وجتحدهما كما �أنكرت �صدورهما عنها-
وطاملا �أن املدعية  -امل�ست�أنفة  -مل تقدم �أي��ة بينة تفيد �صدور هاتني الر�سالتني عن املدعى
عليها -امل�ست�أنفة �ضدها � -أو �صدورها من �شخ�ص له �صالحية الت�صرف نيابة عن املدعى عليها
�أو من نظام معلومات م�ؤمتن ومربمج للعمل تلقائياً من قبل املر�سل -املن�شئ � -أو نيابة عنه
لتقدير مدى حجيتها يف الإثبات).
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واختتمت حمكمة التمييز حيثياتها ب�أن هذا الذي �أورده احلكم املطعون فيه جاء يف عبارات
عامة ال ت�ؤدي مبجردها �إىل ما خل�ص �إليه وال ت�صلح رداً على دفاع الطاعنة �إذ �أنه مل يتحقق
ال من عدمه ،وما �إذا كانت �صادرة فع ً
مما �إذا كانت هذه الر�سائل الكرتونية فع ً
ال من املدعو/
برابهات مي�سراً  -املطالبات والت�أمني  -جري مالك  -املطعون �ضدها ،وما �إذا كان برابهات مي�سرا
تابع للمطعون �ضدها ،بق�سم املطالبات والت�أمني ،وله �صالحيات �إر�سال هذه الر�سائل ،ودون �أن
يبحث �أي�ضاً ما �إذا كانت هذه الر�سائل قد ا�ستوفت �شروط اكت�سابها احلجية من عدمه  -ف�إنه
يكون م�شوباً بالق�صور يف الت�سبيب والإخالل بحق الدفاع  -مبا يوجب نق�ضه.
وعليه حكمت حمكمة التمييز بنق�ض احلكم املطعون فيه وب�إحالة الدعوى �إىل حمكمة
اال�ستئناف لتق�ضي فيها من جديد دائرة �أخرى م�شكلة من ق�ضاة �آخرين.
 - 4حكم حمكمة الإحالة ال�صادر يف ( :2008-9-17احلكم بندب خبري)
نظرت املحكمة اال�ستئناف بعد النق�ض والإحالة وبح�ضور وكيلي الطرفني وقدمت احلا�ضرة
عن امل�ست�أنف مذكرة تعقيبية على احلكم الناق�ض طلبت فيها بقبول اال�ستئناف مو�ضوعاً وف�سخ
احلكم امل�ست�أنف �إلغائه ومن ثم الق�ضاء جمدداً ب�إلزام املدعى عليها ب�أن ت�ؤدي للمدعية مبلغ
 371.002درهم مع فائدة مبعدل � 12%سنوياً من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد وبالتناوب
ملخاطبة م�ؤ�س�سة ات�صاالت للت�أكد من �صدور الر�سالة التي ح��ددت مهلة �إقامة الدعوى عن
امل�ست�أنف �ضدها وبالتناوب الكلي بندب خبري متخ�ص�ص لك�شف مالب�سات وظ��روف �صدور
الر�سالة ومعرفة ال�شخ�ص ال��ذي �أ�صدرها وما �إذا كان ميثل الناقل �أو ينوب عنه يف االلتزام
الوارد فيها جلهة متديد مهلة �إقامة الدعوى.
وقدم احلا�ضر عن امل�ست�أنف �ضدها مذكرة تعقيبية طلب يف ختامها ت�أييد احلكم امل�ست�أنف
فيما ق�ضي به من رف�ضه الدعوى ل�سقوطها بالتقادم .و�سند احلكم املادة  287من القانون
التجاري البحري ،وحكمت يف حكمها امل�شار �إل�ي��ه ،وقبل الف�صل يف املو�ضوع بندب خبري
خمت�ص يف الت�أمني البحري من �أ�صحاب الدور يف اجلدول تكون مهمته بعد االطالع على
كافة �أوراق الدعوى وم�ستنداتها ما ع�سى �أن يقدمه اخل�صوم من بينات بيان فيما �إذا كانت
الر�سالتني االلكرتونيتني الأوىل م�ؤرخة  2007/10/9و 2007/1/9واخلا�صتني بيولي�صتي
ال�شحن رقم  21ورقم  2واملتعلقتني مبوافقة املدعي عليها وقت �إقامة الدعوى فيما يتعلق
بالبولي�صتني حتى تاريخ  .2007/4/12وكذلك متديد الوقت بالن�سبة ل�سند ال�شحن تاريخ
� 2007/1/20صادرتني فعال من املدعو برابهات مي�سرا وفيما �إذا كان هذا ال�شخ�ص يعمل
لدى املدعى عليها بق�سم املطالبات والت�أمني وله �صالحيات �إر�سال هذه الر�سائل .و�صرحت
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للخبري يف �سبيل �أداء مهمته االطالع على �أية �أوراق �أو م�ستندات واال�ستعانة ب�أي خبري يرى
�ضرورة اال�ستعانة به ،وكذلك االنتقال �إىل �أية جهة يرى �ضرورة االنتقال �إليها و�سماع �أي
�شاهد بدون حلف ميني.
 - 5حكم حمكمة الإحالة ال�صادر يف :2010 - 4-14
يف هذا احلكم �أكدت املحكمة على اطمئنانها ملا جاء بتقرير اخلبري ل�سالمة الأ�س�س التي
ا�ستند �إليها يف الو�صول �إيل النتائج التي تو�صل �إليها والذي ثبت منه ان�شغال ذمة امل�ست�أنف
�ضدها للم�ست�أنفة باملبالغ املطالبة بها .وامل�ه��م يف ه��ذا احلكم �أن املحكمة �أخ��ذت بحجية
الر�سائل االلكرتونية حمل املنازعة .وقالت �إنه ال حمل للقول ب�أن املطالبة �سقطت بالتقادم،
ذلك �أنه ثبت من الر�سائل االلكرتونية املر�سلة للم�ست�أنفة والتي تقدمت فيها املدعى عليها
بطلب متديد الوقت حلل الق�ضية بني الطرفني �شام ً
ال الفرتة وحتى تاريخ 2007-4-12
و�أك��دت املحكمة على �أن هذه الر�سائل ثبت من تقرير اخلبري الذي �أخذت به املحكمة �أنها
�صادرة من املدعى عليها ومن املدعو برابهات مي�سرا والذي ميثل املدعى عليها ر�سمياً وثبت
كذلك �أن الدعوى �أقيمت بذات التاريخ �أعاله الذي طلبت املدعى عليها التمديد �إليه حلل
الق�ضية .وت�أ�سي�ساً على ذل��ك �ألغت املحكمة احلكم امل�ست�أنف واحلكم يف مو�ضوع الدعوى
ل�صالح امل�ست�أنفة.
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ثاني ًا :التعليق

بالتدقيق يف هذا الق�ضاء  -ب�أحكامه اخلم�سة امل�شار �إليها(((  -يت�ضح �أنه يعر�ض حلجية
امل�ستند االلكرتوين العريف يف الإثبات (الر�سالتان االلكرتونيتان).
وق ��د اع �ت�ب�رت حم�ك�م��ة اال��س�ت�ئ�ن��اف يف ح�ك�م�ه��ا ال �� �ص��ادر يف � 2007/12/9أن ال��ر��س��ال�ت�ين
االلكرتونيتني حمل املنازعة من قبيل املحررات العرفية .ومن ثم فقد �أعطتهما ذات حجية
هذه املحررات يف الإثبات.
وترتيباً على ذلك ،وحيث �أنكر من ن�سبت �إليه الر�سالتان �صدورهما عنه وجحدهما ،فقد �أهدرت
املحكمة حجيتها يف الإثبات ما دام �أن املتم�سك بالر�سالتني (املدعية)  -وكما يقول احلكم  -مل يقدم بينة
تطبيقاً للمادة ( )13من القانون االحت��ادي رقم  6ل�سنة  2006ب�ش�أن املعامالت والتجارة االلكرتونية،
تفيد �صدور هاتني الر�سالتني عن املدعى عليها �أو �صدورهما من �شخ�ص له �صالحية الت�صرف نيابة عن
املدعى عليها �أو من نظام معلوماتي م�ؤمتت ومربمج للعمل تلقائياً من قبل املر�سل املن�شئ� ،أو نيابة عنه.
 وبالطعن بالتمييز يف هذا احلكم ،ق�ضت حمكمة التمييز ب�أن عبارات احلكم املطعون فيه جاءتعامة ال ت�ؤدي مبجردها �إىل ما خل�ص �إليه ،وال ت�صلح رداً على دفاع الطاعنة .ومن ثم ف�إن احلكم
يكون م�شوباً بالق�صور يف الت�سبيب والإخ�ل�ال بحق ال��دف��اع .ول��ذا حكمت بنق�ض احلكم وب�إحالة
الدعوى �إىل حمكمة اال�ستئناف لتق�ضي فيها من جديد دائرة �أخرى م�شكلة من ق�ضاة �آخرين((( .
وق�ضت حمكمة الإحالة بجل�سة  2008/5/5وقبل الف�صل يف الدعوى بندب خبري ،وكلفته
مبهمة تتمثل يف الآتي:
 تقدمي بيان ب�ش�أن ما �إذا كانت الر�سالتان االلكرتونيتان حمل املنازعة �صادرتني فع ًال من
املدعو برا بهات مي�سرا.
 تقدمي بيان ما �إذا كان هذا ال�شخ�ص يعمل لدى املدعى عليها بق�سم املطالبات والت�أمنيوله �صالحيات �إر�سال هذه الر�سائل.
 وق�ضت حمكمة الإحالة ،بجل�سة  2010-4-14بعد اعتمادها تقرير اخلبري مطمئنة �إليه،باالعتداد بحجية الر�سالتني االلكرتونيتني يف الإثبات.
ومن خالل حتليلنا لهذه الأحكام ،ف�إننا نقدر �أنها تت�ضمن ق�ضا ًء يثري ثالث م�سائل جديرة
باملناق�شة ،وهذه امل�سائل هي:
( )1يالحظ �أن حكم حمكمة الدرجة الأوىل مل يعر�ض حلجية الر�سالتني االلكرتونيتني حيث قدرت �أنهما غري مت�صلتني بالدعوى ،ولذا لن نعر�ض له
�إال بقدر حاجتنا التي تتمثل يف ا�ستخال�ص وقائع النزاع كاملة.
( )2راجع ما �سبق �ص ( )62وما بعدها.
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� - 1ضرورة التمييز بني التوقيع االلكرتوين والتوقيع االلكرتوين املحمي.
 - 2مدى �صحة اال�ستناد �إىل املادة ( )13من قانون املعامالت والتجارة االلكرتونية للتحقق
من �صحة الر�سالة االلكرتونية يف حالة �إنكارها.
 - 3احلاجة �إىل تف�سري املادة ( )13من جانب حمكمة التمييز.
فلنعر�ض لكل م�س�ألة على حده فيما يلي:

امل�س�ألة الأوىل:
�ضرورة التمييز بني التوقيعات االلكرتونية والتوقيعات االلكرتونية املحمية
يالحظ �أن حمكمة اال�ستئناف يف حكمها ال�صادر يف  ((( 2007-12-9قد اجتهت مبا�شرة �إىل تطبيق
قواعد حجية املحرر االلكرتوين العريف يف الإثبات على الر�سالة االلكرتونية حمل املنازعة ،وذلك
دون �أن تبحث م�س�ألة �أولية يف غاية الأهمية .وهذه امل�س�ألة هي حتديد م�ستوى الر�سالة االلكرتونية
والتوقيع ال��ذي حتمله .ومبعنى �آخ��ر ،حتديد ما �إذا كانت الر�سالتان من (الر�سائل والتوقيعات
االلكرتونية املحمية� .أم من الر�سائل والتوقيعات االلكرتونية العادية).؟ و�سبب �أهمية هذا التحديد
هو �أن لكل م�ستوى قدراً من احلجية يف الإثبات خا�صاً به ،كما �سنعر�ض لذلك تف�صي ً
ال(((.
هذا ال��ذي يعني �أن حمكمة اال�ستئناف قد طبقت امل��ادة  17مكرراً  4،3من قانون الإثبات
يف املعامالت املدنية والتجارية رقم  10ل�سنة  1992امل�ضافة بالقانون االحتادي رقم2006/36
مبعزل عن ن�صو�ص قانون املعامالت والتجارة االلكرتونية رقم ( )1ل�سنة  2006التي متيز بني
التوقيعات العادية والتوقيعات املحمية.
�إنه كان يجب على املحكمة �أن تقول كلمتها يف هذا ال�ش�أن وفقاً لقانون املعامالت والتجارة االلكرتونية،
لكي يت�سنى لها بعد ذلك ،حتديد احلجية واجبة التطبيق على الر�سالة حمل املنازعة .و�إذ يالحظ �أن
املحكمة حجبت نف�سها عن الت�صدي لهذه امل�س�ألة املهمة ،ف�إنه يكون قد جانبها التوفيق فيما ق�ضت به.
لأن هذا يحدث يف الوقت ال��ذي فيه تت�ضمن ن�صو�ص القانون االحت��ادي ب�ش�أن املعامالت
والتجارة االلكرتونية ،وما يقابلها من ن�صو�ص قانون �إم��ارة دبي متييزاً بني م�ستويني من
ال�سجالت والتوقيعات االلكرتونية وحتدد لكل م�ستوى احلجية التي يتمتع بها .وهو حتديد
�إذا جتاهلناه وقعنا يف خلط ال يجب �أن يكون.
( )1راجع ما �سبق �ص (.)60
( )2انظر فيما �سيلي �ص ( )73وما بعدها و�ص ( )80وما بعدها.
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فاملادتان ( )16و( )17من القانون االحتادي ب�ش�أن املعامالت والتجارة االلكرتونية ت�شريان
�إىل امل�ستوى الأخ�ص �أي م�ستوى ال�سجالت والتوقيعات االلكرتونية املحمية.
واملادتان ( )7و( )8من ذات القانون االحتادي((( ت�شريان �إىل امل�ستوى الأع��م� ،أي م�ستوى
ال�سجالت والتوقيعات االلكرتونية العادية.
و�سوف نعر�ض لهذين امل�ستويني مو�ضحني درجة حجية كل منهما يف الإثبات .وذلك على النحو الآتي:

امل�ستوى الأول :التوقيعات االلكرتونية املحمية
تر�سي املادتان ( )17،16من القانون االحتادي((( ال�شروط التي يجب �أن تتوافر يف امل�ستند االلكرتوين
املحمي بعن�صريه( :الكتابة والتوقيع) لكي ينتج �أث��ره القانوين .وهذا الأث��ر هو االع�تراف به كدليل
كتابي كامل .هذا بالإ�ضافة �إىل متتعه مبا ي�سمى(قرينه ال�صحة) �أو (افرتا�ض ال�صحة) ،بحيث يتفادى
من يرتكن �إليه جحود الطرف الآخر له و�إنكار �صدوره عنه ،وذلك على التف�صيل الذي �سنعر�ض له فيما
بعد((( .وي�سمى امل�ستند والتوقيع يف هذه احلالة بامل�ستند والتوقيع االلكرتونيني املحميني.
(((
ون�شري منذ البداية �إىل مالحظة مهمة وهي �أن املادتني ( )17،16من القانون االحتادي
قد تناولتا م�س�ألة ال�سجالت والتوقيعات االلكرتونية املحمية على نحو مرتبط ،مبعنى �إذا ما
ُوقع م�ستند توقيعاً الكرتونياً حممياً ،ف�إن هذا التوقيع يوفر �ضمانة �سالمة امل�ستند ،وي�ضمن
�أن �أي تغيري يف امل�ستند �سيت�سنى اكت�شافه.
ولذا فقد اهتم امل�شرع الإماراتي بو�ضع تعريف للتوقيع االلكرتوين املحمي ،كما اهتم ببيان
ال�شروط الواجب توافرها لكي يعامل التوقيع االلكرتوين على �أنه توقيع الكرتوين حممي.
ف�إذا ما توافر ذلك ف�إنه ينتج �أثراً مهماً وهو التمتع بحجية معينة يف الإثبات تفوق حجية املحرر
االلكرتوين العادي((( .وعليه �سنعر�ض لهذين الأمرين:
 - 1تعريف التوقيع االلكرتوين املحمي.
 - 2الأثر املرتتب على التوقيع االلكرتوين املحمي.
( )1وتقابلهما املادتان ( )9و( )10من قانون �إمارة دبي.
( )2وتقابلهما املادتان ( )19و( )20من قانون �إمارة دبي ب�ش�أن املعامالت والتجارة االلكرتونية
( )3انظر ما �سيلي �ص ( )73وما بعدها.
( )4و يقابلهما املادتان ( )19و( )22من قانون �إمارة دبي.
()5انظر ما �سيلي �ص( )73وما بعدها.
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�أو ًال :تعريف التوقيع االلكرتوين املحمي
تعرف امل��ادة الأوىل بند ( )17من القانون االحتادي((( التوقيع االل�ك�تروين املحمي ب�أنه
«التوقيع االلكرتوين امل�ستويف ل�شروط املادة ( )18من هذا القانون (وال�صحيح �أنها املادة ()17
ولي�ست املادة ( .)18و�إذن فالتوقيع االلكرتوين املحمي يت�ضمن �شقني:
ال�شق الأول� :أنه توقيع الكرتوين .ويعرف التوقيع االلكرتوين ب�أنه (توقيع مكون من
حروف �أو �أرقام �أو رمز �أو �صوت �أو نظام معاجلة ذي �شكل الكرتوين وملحق �أو مرتبط ارتباطاً
منطقياً بر�سالة الكرتونية و ممهوراً بنية توثيق �أو اعتماد تلك الر�سالة)(((.
ال�شق الثاين :هو �أن تتوافر يف ه��ذا التوقيع �شروط معينة .وه��ذه ال�شروط �ضرورية؛
لكي يكت�سب التوقيع االلكرتوين �صفة التوقيع االلكرتوين املحمي .وقد �أوردت املادة ( )17من
القانون االحتادي((( هذه ال�شروط وهي:
ال�شرط الأول :انفراد ال�شخ�ص املوقع وحده بالتوقيع .هذا ال�شرط يتعلق (باخل�صائ�ص
املو�ضوعية لبيانات �إن�شاء التوقيع)(((.
يقوم التوقيع االلكرتوين املحمي على �أ�سا�س ما ي�سمى مبنظومة بيانات �أطلق عليها « بيانات
�إن�شاء التوقيع االلكرتوين».
وهذه البيانات يجب �أن تكون مت�ضمنة من اخل�صائ�ص ما يجعلها مرتبطة باملوقع دون �أي
�شخ�ص �آخر .فالأمر ال�ضروري هو ارتباط هذه البيانات باملوقع ارتباطاً فريداً .وال ي�شرتط �أن
تكون هذه البيانات فريدة يف حد ذاتها((( .مبعنى �أنه ميكن �أن ي�شرتك عدة �أ�شخا�ص يف بيانات
معينة لإن�شاء التوقيع االلكرتوين ،فهذا ال غ�ضا�ضة فيه ،ولكن يجب �أن يكون من �ش�أن هذه
البيانات ،مبا تت�ضمنه من خ�صائ�ص تقنية ،القدرة على حتديد هوية كل م�ستعمل على حدة يف
( )1وتقابلها املادة ( )2بند ( )15من قانون �إمارة دبي.
( )2راجع املادة ( )1بند ( )16من القانون االحتادي ويقابلها املادة ( )2بند ( )15من قانون �إمارة دبي.
( )3وتقابلها املادة ( )20من قانون �إمارة دبي.
( )4انظر دليل ا�شرتاع قانون الأون�سيتزال النموذجي ب�ش�أن التوقيعات االلكرتونية ل�سنة  2001بند ()121
( )5دليل اال�شرتاع  -املرجع ال�سابق  -بند ()121
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�سياق ما قام بتوقيعه .و�إذن يتعني التمييز بني �أن تكون بيانات التوقيع مرتبطة باملوقع دون
غريه� ،أي مرتبطة به ،وبني �أن تكون هذه البيانات فريدة من نوعها.
وتبدو �أهمية هذا ال�شرط يف حالة ا�شرتاك عدد من الأ�شخا�ص يف ا�ستعمال بيانات �إن�شاء
التوقيع االلكرتوين ال��ذي يخ�ص امل�ؤ�س�سة التي يعملون فيها .فهذه البيانات يجب �أن تكون
ق��ادرة على حتديد هوية م�ستعمل واح��د حتديداً ال لب�س فيه وال غمو�ض يف �سياق كل توقيع
الكرتوين على حدة(((.
ال�شرط الثاين� :أن يكون التوقيع االلكرتوين حتت ال�سيطرة التامة للموقع وقت التوقيع
من حيث �إن�شائه �أو و�سيلة ا�ستعماله( .وهذا ال�شرط يتعلق بالظروف التي ت�ستخدم فيها بيانات
(((
�إن�شاء التوقيع).
ويق�صد بهذا ال�شرط �أن تكون (بيانات �إن�شاء التوقيع) وقت �إن�شاء التوقيع �أو وقت ا�ستعمالها
حتت �سيطرة املوقع وحده .وتبدو �أهمية هذا ال�شرط يف احلالة ال�سابق ذكرها �أي�ضاً .وهي التي
فيها ي�شرتك عدة �أفراد يف ا�ستعمال بيانات �إن�شاء توقيعات الكرتونية تخ�ص اجلهة التي يعملون
بها� .إذ يحول هذا ال�شرط دون ا�ستخدام �شخ�صني لأدوات التوقيع وقت �إن�شاء التوقيع .ومبعنى
�آخر ي�ضمن هذا ال�شرط �أن يكون ا�ستخدام بيانات �إن�شاء التوقيع وقت التوقيع مبقدور �شخ�ص
واحد فقط ،ولي�س مبقدور �أي �شخ�ص �آخر يف الوقت ذاته .وهذا ما ي�صعب معه تن�صل املوقع من
توقيعه بزعم عدم �سيطرته وحده على �أدوات التوقيع.
و�إذن فيالحظ �أنه باجلمع بني ال�شرط الأول وال�شرط الثاين ،ف�إنهما يت�ساندان يف �ضمان
حتديد ال�شخ�ص الذي ا�ستعمل (بيانات �إن�شاء التوقيع) يف �سياق كل توقيع على حدة ،ومن ثم
ميكن تفادي �شيوع ا�ستخدام بيانات �إن�شاء التوقيع بني �أكرث من �شخ�ص� .إذ يتحدد املوقع فال
يتن�صل من توقيعه ،وما يرتتب عليه من التزامات (((.
ووجه الت�ساند هو �أن االرتباط بني املوقع والبيانات امل�ستخدمة يف التوقيع ،ك�شرط �أول ولئن
كان �ضرورياً لتحديد امل�ستعمل للبيانات يف �سياق كل توقيع الكرتوين على حدة� ،إال �أنه غري كاف
لتفادي ال�شيوع يف ا�ستخدام بيانات التوقيع� ،إذ يلزم ،ف� ً
ضال عن ذلك� ،أن يكون امل�ستعمل للبيانات
وقت التوقيع هو امل�سيطر وحده على هذه البيانات .و�أنه لي�س مبقدور �أي �شخ�ص �آخر �أن ي�شاركه
( )1دليل اال�شرتاع  -املرجع ال�سابق  -بند ()121
( )2راجع دليل اال�شرتاع  -املرجع ال�سابق -بند ()122
( )3راجع دليل اال�شرتاع املرجع ال�سابق بند ()122
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هذه ال�سيطرة .لأنه بدون �سيطرة املوقع وحده على �أدوات التوقيع وقت التوقيع ،فيمكن قبول تن�صل
املوقع من توقيعه ،بزعم �أنه وقت �أن وقع ،مل يكن هو الوحيد امل�سيطر على �أدوات التوقيع((( .وننوه
�أي�ضاً �إىل �أنه يت�صل مب�س�ألة انفراد املوقع بال�سيطرة على بيانات �إن�شاء التوقيع وقت �إن�شاء التوقيع
م�س�ألة �أخرى ،هي تفادي �صاحب (بيانات �إن�شاء التوقيع) اال�ستعمال غري امل�أذون لهذه البيانات.
وم�س�ألة الإذن هذه من عدمه تثور �أي�ضاً بالن�سبة للم�ؤ�س�سات ،حيث يكون للم�ؤ�س�سة توقيع
معني ويكون ع��دد من الأ�شخا�ص خمولني بالتوقيع نيابة عنها .من هنا قد تتعر�ض �أدوات
التوقيع ملا يثري ال�شبهة وت�ستخدم من قبل �أ�شخا�ص غري م ��أذون لهم بذلك .وه��و ما يثري
م�س�ؤولية الطرف املعول على التوقيع االلكرتوين ،وعندئذ فامل�س�ألة هي حتديد هوية ال�شخ�ص
املوقع وهو ما نتكلم عنه حا ًال يف ال�شرط الآتي.
ال�شرط الثالث� :أن يثبت التوقيع هوية ال�شخ�ص املوقع.
الوظيفتان الأ�سا�سيتان للتوقيع ب�صفة عامة هما :حتديد �شخ�ص املوقع والت�أكد من موافقة
املوقع على م�ضمون امل�ستند وااللتزام بهذا امل�ضمون(((.
�إال �أن حتديد �شخ�ص املوقع والربط بينه وبني م�ضمون ال�سند ال ي�ؤدي �إىل معرفة ال�شخ�ص
الذي �أن�ش�أ امل�ستند بالفعل .فامل�ستند قد ين�شئه �شخ�ص حمتال قام ب�إعداده ،ثم ن�سبه �إىل الغري
ب�أن وقعه بالتوقيع االلكرتوين الذي يخ�ص هذا الغري نتيجة تو�صل هذا املحتال ب�أية طريقة
كانت� ،إىل معرفة بيانات �إن�شاء التوقيع اخلا�صة بهذا الغري .وبهذا ف�إنه ين�سب ،بطريق االحتيال،
امل�ستند ل�صاحب هذا التوقيع ،مع �أن هذا الأخري مل ين�شئ هذا التوقيع� ،أي لي�س هو الذي وقع
فع ً
ال �أو �أن�ش�أ التوقيع ،فالذي �أن�ش�أه ذلك املحتال.
وعليه يكون وا�ضحاً التمييز بني فكرة �إ�سناد م�ضمون املحرر �إىل �شخ�ص معني ،وفكرة
حتديد هوية ال�شخ�ص الذي �أن�ش�أ املحرر.
فال�شخ�ص ُين�سب �إليه م�ضمون املحرر ويتم حتديده عن طريق التوقيع� ،أما ال�شخ�ص الذي
�أن�ش�أ املحرر فع ً
ال فقد يكون هو ذات ال�شخ�ص الذي يرتبط بهذا التوقيع.
وقد يكون �شخ�ص �آخر حمتال تو�صل �إىل معرفة هذه البيانات وا�ستخدمها ب�سوء نية حتى
ين�سب م�ضمون املحرر �إىل �صاحب التوقيع.
( )1انظر دليل اال�شرتاع  -املرجع ال�سابق بند (.)123
( )2هذا ف� ً
ضال عن وظائف �أخرى ي�ؤديها التوقيع ،فهو دليل على وجود �شخ�ص ما يف مكان معني ،ووقت وجوده فيه ،كح�ضور �أطراف الت�صرف وقت
التوقيع� ،أو ح�ضور من ميثلهم قانوناً �أو اتفاقاً.
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ومن هنا يبدو مل�صطلح (الهوية) �أهميته .ففي �سياق التوقيع االلكرتوين ،ف�إن م�صطلح
(هوية) يكون مفيداً لأنه �أو�سع نطاقاً من م�صطلح (ا�سم املوقع) (((،فا�سم املوقع مييز املوقع
الذي ين�سب �إليه املحرر املمهور بتوقيعه عن غريه ،كما ي�ؤكد موافقته على االلتزام مب�ضمون
هذا املحرر .ولكن هذا ال يكفي ،بل يلزم �أي�ضاً التحقق من �أن ال�شخ�ص الذي ين�سب �إليه املحرر
بالتوقيع عليه ،هو ال�شخ�ص الذي �أن�ش�أ التوقيع فع ً
ال ،وهو ما يعني حتديد هوية املوقع.
كذلك يثري م�صطلح املوقع بيانات �أخرى �ضرورية ك�أهليته ،ومدى �سلطته يف التعاقد �أو
التوقيع ،وكذا حالته املهنية وم�ؤهالته .وهذه بيانات ال �شك �أنها ت�ؤثر على �صحة التعاقد ،كما
ت�ؤثر على حجية املحرر.
ولذا فقد ا�شرتط امل�شرع الإماراتي �أن يكون التوقيع االلكرتوين قادراً على التحقق من �أن
ال�شخ�ص الذي ين�سب �إليه املحرر بالتوقيع عليه ،هو ال�شخ�ص الذي �أن�ش�أه فع ً
ال� ،أي يكون من
املمكن �إثبات هوية ذلك ال�شخ�ص ،وذلك حتى ميكن �أن يت�صف التوقيع �أو يعامل ب�أنه توقيع
ال�ك�تروين حممي .وه��ذا يتم التحقق منه عن طريق تدخل جهة االعتماد �أو م��زود خدمات
الت�صديق التي من �أحد �أهم وظائفها �إ�صدار �شهادة ي�ستوثق مبوجبها املتعامل من �شخ�ص من
(((
يتعامل معه.
ال�شرط الرابع� :أن يرتبط التوقيع بالر�سالة االلكرتونية ذات ال�صلة به بطريقة توفر
ت�أكيداً يعول عليه حول �سالمة التوقيع ،بحيث �إذا مت تغيري ال�سجل االلكرتوين ،ف�إن التوقيع
االلكرتوين ي�صبح غري حممي.
الواقع �أن هذا ال�شرط على قدر كبري من الأهمية ،وذلك بالنظر �إىل البيئة االلكرتونية
التي يتم عربها تبادل الر�سائل االلكرتونية بني �أطرافها .فمن املعلوم �أنه يوجد من يهوى
وب�شغف اخرتاق ال�شبكات والتل�ص�ص على املعلومات والبيانات .ويتم ذلك عادة با�ستخدام برامج
خا�صة لهذه االنتهاكات غري امل�شروعة .الأم��ر ال��ذي يعر�ض املتعاقدين عرب �شبكة االنرتنت
�إىل �أخطار عديدة منها  -وهو ما يتعلق بدرا�ستنا  -تبديل م�ضمون املحرر االلكرتوين �سواء
ب�إدخال تعديالت على البيانات باحلذف �أو بالإ�ضافة .ومن ذلك �أي�ضاً العنوان الذي ت�شحن
عليه الب�ضاعة وا�ستبداله ب�آخر� ،أو اعرتا�ض �أرقام احل�سابات امل�صرفية للعميل وتغيري بياناتها
مثل تغيري ا�سم املدفوع لأمره يف ال�شيكات االلكرتونية� ،أو املبلغ املحول �إىل ح�ساب بنكي.
( )1راجع دليل اال�شرتاع  -املرجع ال�سابق  -بند (.)117
( )2راجع املادة ( )20من قانون املعامالت والتجارة الإلكرتونية االحتادي و الأحكام املت�صلة ب�شهادة امل�صادقة الإلكرتونية.
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وحر�صاً من امل�شرع الإماراتي على توفري قدر عالٍ من احلماية للتوقيع االلكرتوين �ضد
هذه املخاطر ،فقد قرر هذا ال�شرط ال�سابق ،وهو �شرط يت�ضمن يف حقيقته �شقني:
� - 1سالمة التوقيع االلكرتوين.
� - 2سالمة م�ضمون ال�سجل االلكرتوين.
والواقع �أن امل�شرع الإماراتي ،على غرار القانون النموذجي للتوقيع االلكرتوين((( ،قد
�أدم��ج ال�شقني معاً بق�صد حتقيق فكرة معينة وهي �أن��ه �إذا �أحل��ق مب�ستند توقيع الكرتوين،
ف�إنه يتحقق ارتباط بني �سالمة التوقيع و�سالمة امل�ستند ارتباطاً يتحقق معه بطريق اللزوم
�أن التوقيع يوفر �ضماناً ل�سالمة امل�ستند الذي يحمل هذا التوقيع ،وي�ضمن �أن �أي تغيري يف
امل�ستند ميكن اكت�شافه.
هذا الذي يعني �ضرورة �أن يكون التوقيع امل�ستخدم قائماً على تكنولوجيا توفر هذا امل�ستوى
من االرتباط.
واحلال هكذا ،ف�إنه يالحظ �أن التوقيع االلكرتوين عندئذ يوفر طريقة توقيع تبلغ جدارتها �إىل
حد يجعلها تفوق مفهوم (النظري الوظيفي) للتوقيع اخلطي .فالتوقيع اخلطي ال يوفر �ضمانة
ال�سالمة للم�ستند الذي ميهر به ،كما ال ي�ضمن �أن �أي تغيري يجرى يف امل�ستند ميكن اكت�شافه.
هذا القدر من ال�ضمانات التي يحققها التوقيع االلكرتوين املحمي ،جعلته ينتج �أثراً قانونياً
على النحو الآتي بيانه.
ثاني ًا :الأثر املرتتب على التوقيع االلكرتوين املحمي( :افرتا�ض ال�صحة)
نقطة االنطالق يف بيان الأث��ر ال��ذي يرتتب على التوقيع االلكرتوين املحمي ،هي درجة
اليقني القانوين التي حتققها تقنيات هذا النوع من التوقيعات .ومن املعرتف به �أنها درجة
ذات جدارة ميكن التعويل عليها على نحو م�أمون وموثوق به .ولذا فقد �أ�ضفى امل�شرع الإماراتي
على هذا التوقيع االلكرتوين املحمي مزية يف غاية الأهمية وهي( :افرتا�ض �صحة التوقيع).
وهذا ما �أكدته املادة  3/10من القانون االحتادي ب�ش�أن املعامالت والتجارة االلكرتونية(((� .إذ
تقرر �أنه «ما مل يتم �إثبات عك�س ذلك ،يفرت�ض �أن التوقيع االلكرتوين املحمي:
(((

( )1انظر دليل اال�شرتاع  -املرجع ال�سابق  -بند ()144
( )2انظر يف تف�صيالت هذه القرينة ومدى �أخذ الت�شريعات املختلفة بها  -حتديث قانون الإثبات  -املرجع �سابق الإ�شارة �إليه� -ص
( )237بند ( )225وما بعدها.
( )3تقابلها املادة ( )3(/)12من قانون �إمارة دبي.
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�أ -ميكن االعتداد به.
ب -هو توقيع ال�شخ�ص الذي تكون له �صلة به.
ج -قد و�ضعه ذل��ك ال�شخ�ص بنية توقيع �أو اعتماد الر�سالة االلكرتونية التي �أحلقت �أو
اقرتنت به ب�صورة منطقية.
وتن�ص الفقرة ( )4من ذات املادة ((( على �أنه «ما مل يتم �إثبات عك�س ذلك يفرت�ض �أن ال�سجل
االلكرتوين املحمي:
�أ -مل يتغري منذ �أن �أن�شئ.
ب -معتد به.
وكذلك تن�ص املادة ( )17يف فقرتها الثانية من ذات القانون على �أنه (يعترب االعتماد التوقيع
(((
االلكرتوين املحمي معقو ًال ما مل يثبت العك�س).
من هذه الن�صو�ص يتبني �أن امل�شرع الإماراتي �أقام قرينة ل�صالح التوقيع االلكرتوين املحمي
م�ضمونها (افرتا�ض �صحة هذا التوقيع).
وهذه القرينة تفيد �أمرين:
الأمر الأول :هو �أن التوقيع االلكرتوين الذي يحمله املحرر هو توقيع ال�شخ�ص املن�سوب
�إليه هذا التوقيع .و�أن هذا التوقيع قد �أجراه املوقع بغر�ض توقيع هذا املحرر ،مبا يعني ر�ضاه
وموافقته مب�ضمون املحرر ون�سبته �إليه ،وبالتايل يرتتب عليه �أثره القانوين وهو االحتجاج
به عليه.
الأمر الثاين :هو �سالمة املحرر املت�ضمن التوقيع الإلكرتوين وعدم حدوث �أي تالعب
فيه احلذف �أو الإ�ضافة �أو التغيري ،وذلك منذ حلظة التوقيع عليه.
والقرينة هذه قرينة ب�سيطة� ،إذ جعلها امل�شرع ،كما يت�ضح من الن�صو�ص ال�سابقة ،قابلة
لإثبات العك�س.
وتطبيقاً لذلك ال يكون على من يتم�سك بهذا املحرر �أن يثبت �صدوره عن �صاحب التوقيع.
وه��ذا عك�س الأم��ر بالن�سبة للمحرر ال�ع��ريف ال��ورق��ي .ف ��إذا ح��دث �أن مت�سك اخل�صم باملحرر
االل�ك�تروين ،ونازعه �صاحب التوقيع يف �صحة �صدوره عنه ،فال يكلف من يتم�سك باملحرر
ب�إثبات �صحة التوقيع وم�صداقيته ،و�إمنا يقع عبء نق�ضه على �صاحب التوقيع الذي ينكره.
( )1ويقابلها الفقرة ( )3من املادة ( )12من قانون �إمارة دبي.
( )2ويقابلها الفقرة ( )2من املادة ( )20من قانون �إمارة دبي.
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فاملحرر االلكرتوين املحمي يعد حجة على من يحمل توقيعه دون حاجة �إىل الإقرار بذلك.
�إن مقت�ضى قرينة ال�صحة ه��ذه ،هو �أن املحرر الإلكرتوين امل�صحوب بالتوقيع املحمي ال
يجوز �إنكاره ممن ين�سب �إليه �صدوره عنه ،و�إمنا ميكنه �إثبات العك�س ،ك�أن يقيم الدليل على
اخلط�أ يف البث والإر�سال� .أو يطعن فيه بالتزوير بزعم مث ً
ال �أن �أدوات التوقيع ا�ستخدمها �آخر
دون �إذن منه .ومبعنى �آخر لي�س ل�صاحب التوقيع االلكرتوين املحمي �أن يكتفي بالإنكار ،بل
عليه �أن يثبت عك�س �صحة التوقيع كوجود خط�أ يف البث ،ويقع عليه عندئذ عبء الإثبات �أو �أن
يطعن بالتزوير يف املحرر.
كذلك يعفى من يتم�سك باملحرر االلكرتوين املحمي يف الإثبات من �إثبات �سالمته منذ
التوقيع عليه .وذلك نزو ًال على مقت�ضى قرينة �صحة التوقيع املفرت�ضة يف املحرر االلكرتوين
امل�صحوب بالتوقيع االلكرتوين املحمي.
ف��إذا عدنا بعد هذا التحليل �إىل الوقائع التي ف�صلت فيها حمكمة اال�ستئناف ،لتبني لنا
�أنه كان يتعني عليها بعد �أن قررت �أنها ب�صدد ر�سالة الكرتونية �أن تبحث عما �إذا كانت هذه
الر�سالة االلكرتونية حتمل توقيعاً الكرتونياً حممياً� ،أم �أنها ر�سالة الكرتونية حتمل توقيعاً
الكرتونياً عادياً .ف�إذا ثبت لها �أنها ب�صدد التوقيع االلكرتوين املحمي .ف�إنه كان يتعني عليها
�أن ت�ضفي عليها احلجية التي انتهينا حا ًال من عر�ضها ،وهي �أن تعرتف بالر�سالة االلكرتونية
و ال ت�أبه ب�إنكار املتم�سك �ضده بها ،وال تكلف املتم�سك بها ب�إثبات �صحة �صدورها عن املتم�سك
بها �ضده ،بل تكلف هذا الأخري ،الذي يجحدها وينكر �صدورها عنه ب�إثبات ما يدعيه ،وهو ما
كان �سيتغري معه وجه احلكم يف الدعوى .فالتوقيع االلكرتوين املحمي ،وكما تقرر ن�صو�ص
القانون ،يفرت�ض �أنه �صحيح �إىل �أن يثبت العك�س.
�إنه بف�ضل هذه القرينة �أي�ضاً يكون وا�ضحاً �أن املحرر االلكرتوين املحمي يرتفع يف حجيته
ال�سابقة �إىل م�ستوى �أعلى من م�ستوى املحرر الورقي العريف .فهذا الأخ�ير ال يفرت�ض عند
(((
التم�سك به �أنه �صادر عن ال�شخ�ص الذي يحمل توقيعه طاملا �أنكره.
واختالف املحرر العريف الورقي عن املحرر العريف االلكرتوين املحمي مرده �إىل �أن هذا الأخري
ي�صدر وفقاً لنظام يحقق درجة عالية من الأمان القانوين ،يف حني �أن املحرر الورقي ي�صدر دون
وجود مثل هذا النظام الذي يكفل �صحته .ولهذا مل ي�ش�أ امل�شرع �أن يفرت�ض �صحة التوقيع على
املحرر العريف الورقي ،بل جعل حجيته متوقفة على الإقرار به �أو ثبوت �صحته بعد �إنكاره.
( )1تن�ص املادة ( )11من قانون الإثبات الإحتادي على �أنه «يعترب املحرر العريف �صادرا ممن وقعه ما مل ينكر �صراحة ما هو من�سوب �إليه من خط
�أو �إم�ضاء �أو ختم �أو ب�صمة �إ�صبع».
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وعلى ذل��ك لوثبت للمحكمة �أنها ب�صدد حم��رر الكرتوين حممي فيكون غري �صحيح �أن
تطبق عليه حكم املادة  17مكرر 4/من قانون الإثبات التي تن�ص على �أن (للكتابة االلكرتونية
وامل �ح��ررات االلكرتونية وال�سجالت وامل�ستندات االل�ك�ترون�ي��ة ذات احلجية امل�ق��ررة للكتابة
واملحررات الر�سمية والعرفية يف �أحكام هذا القانون متى ا�ستوفت ال�شروط والأحكام املقررة يف
قانون املعامالت والتجارة االلكرتونية).
لأن مفاد ذلك هو عدم االعتداد باملحرر االلكرتوين املحمي �إذا �أنكره املن�سوب �إليه �صدوره
عنه .وهذا يخالف قرينة ال�صحة املعرتف بها ت�شريعياَ((( .فحكم هذه امل��ادة ينطبق بالن�سبة
للمحررات ذات التوقيع االلكرتوين العادي .ومبعنى �آخر ف�إنه �إذا ثبت للمحكمة �أنها ب�صدد
ر�سالة ذات توقيع الكرتوين عادي ،ف�إنه يتعني عليها �أن حتدد ذلك ،لكي ت�ضفي عليها درجة
�أخرى من احلجية .وهي ذات حجية املحرر الورقي العريف ،والتي تتكلم عنها املادة ال�سابقة.
وهو ما �سنعر�ض له حا ًال.

امل�ستوى الثاين :امل�ستند والتوقيع الإلكرتوين العادي (�أو املحرر االلكرتوين
العادي)

تر�سي ن�صو�ص القانون احلد الأدنى من ال�شروط التي يجب �أن تتوافر يف امل�ستند �أو ال�سجل
والتوقيع االلكرتوين لكي ينتجا �أثرهما القانوين ،وهذا الأثر هو االعرتاف بهما كدليل كتابي
يعادل الدليل الورقي يف الإثبات ،دون الو�صول �إىل حد افرتا�ض ال�صحة على النحو ال�سابق
بيانه ،و�سنعر�ض لهذه ال�شروط وذاك الأثر على النحو الآتي:
�أو ًال :ال�شروط الواجب توافرها يف ال�سجالت والتوقيعات الإلكرتونية.

 - 1بالن�سبة للمحرر االلكرتوين:

(((

بالرجوع �إىل الن�صو�ص القانونية املتعلقة بالكتابة الإلكرتونية ،يت�ضح �أن امل�شرع الإماراتي
قد �أخذ يف االعتبار طبيعة الو�سط عايل التقنية الذي تتم فيه هذه الكتابة� ،إذ ا�شرتط عدة
�شروط يجب توافرها لكي يعرتف باملحرر �أو بال�سجل �أو امل�ستند االلكرتوين.
وهذه ال�شروط هي:
( )1راجع ما �سبق �ص ( )73وما بعدها.
( )2يف تف�صيل هذه ال�شروط راجع حتديث قانون الإثبات  -املرجع ال�سابق �ص (.)153
الأ�ستاذ الدكتور حممد حممد حممد �أبو زيد
76

ال�شرط الأول :القابلية للفهم واالطالع على البيانات التي يت�ضمنها ال�سجل �أو
املحرر االلكرتوين:
تن�ص امل��ادة ( )17مكرراً � 2/إثبات احت��ادي على �أنه «يعترب حم��رراً الكرتونياً كل انتقال �أو
ار�سال �أو ا�ستقبال �أو تخزين لرموز �أو ا�شارات �أو كتابة �أو �صور �أو �أ�صوات �أو معلومات �أياً كانت
طبيعتها جتري من خالل و�سيلة تقنية معلومات.
وتعرف املادة ( )9/1من القانون االحتادي((( ال�سجل �أو امل�ستند االلكرتوين ب�أنه «�سجل �أو م�ستند
يتم �إن�شا�ؤه �أو تخزينه �أو ا�ستخراجه �أو ن�سخه �أو �أر�ساله �أو �إبالغه �أو ا�ستالمه بو�سيلة الكرتونية،
على و�سيط ملمو�س �أو على �أي و�سيط الكرتوين �آخر ،ويكون قاب ً
ال لال�سرتجاع ب�شكل ميكن فهمه».
و�إذن فيجب �أن يتوافر يف امل�ستند �أو ال�سجل �أو املحرر �شرط قابلية �إدراكه وفهمه.
والواقع �أن حر�ص امل�شرع الإماراتي على ذلك يرجع �إىل �أن الكتابة االلكرتونية تثبت على
دعامة حديثة غري ورقية ،وتتم الكتابة وفقاً لربنامج معني ،وبلغة احلا�سب .كذلك تتميز
الكتابة ،يف هذا الو�سط التقني ،ب�أنها ال ميكن قراءتها مبا�شرة .وهذا الذي يطرح ظ ً
الال من
ال�شك حول قيام الكتابة االلكرتونية بنف�س وظيفة الكتابة التقليدية من حيث �إمكان االطالع
عليها بقراءتها وفهم امل��راد الذي تعرب عنه� .إال �أن التكنولوجيا تقدم طرقاً عديدة لإمكانية
ت�سهيل قراءة ما هو مدون الكرتونيا لكل من يعر�ض عليه املحرر االلكرتوين.
و�إذن ف�ب��دون ا�ستخدام ه��ذه التكنولوجيا على ه��ذا ال�ن�ح��و ،في�صعب االع �ت��داد بامل�ستند
االلكرتوين كدليل كتابي .ولذا اهتم امل�شرع بهذا ال�شرط.
ال�شرط الثاين :حفظ ال�سجل:
حر�صت املادة( )5فقرة ( )1من القانون االحتادي((( على الت�أكيد على �شرط حفظ ال�سجل االلكرتوين
و�سالمة بياناته فن�صت على �أن حفظ ال�سجل يتحقق �إذا مت االحتفاظ به على نحو يحقق الآتي:
�أ -حفظه بال�شكل الذي �أن�شئ �أو �أر�سل �أو ا�ستلم به� ،أو ب�شكل ميكن من �إثبات �أنه ميثل بدقة
املعلومات التي �أن�شئت �أو �أر�سلت �أو ا�ستلمت يف الأ�صل.
ب� -إتاحة ا�ستخدامه (�أي ال�سجل) والرجوع �إليه يف وقت الحق.
ج -حفظ املعلومات التي تمُ كن من حتديد من�ش�أ الر�سالة االلكرتونية ،وجهة و�صولها
وتاريخ ووقت �إر�سالها وا�ستالمها .هذا �إن وجدت هذه املعلومات.
( )1ويقابلها املادة (( )2بند  )7من قانون �إمارة دبي.
( )2وتقابلها املادة ( )8من قانون �إمارة دبي.
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والواقع �أن حر�ص امل�شرع على هذا ال�شرط يرجع �إىل �أن ال�سجل االلكرتوين يتم حفظه على
�أوعية الكرتونية من خالل احلا�سب ذاته ،وب�شكل ال يقبل القراءة �إال من خالل �أحد خمرجاته،
ومن �أه��م الو�سائط االلكرتونية يف هذا ال�ش�أن الأقرا�ص املمغنطة ب�أنواعها ال�صلبة واملرنة،
وكذلك الأقرا�ص ال�ضوئية �أو غري ذلك مما ي�سفر عنه التقدم العلمي.
وهذا ما يثري تخوفاً ب�ش�أن �إمكان تعر�ض هذه الو�سائط للتلف لأي �سبب كان مثل� :سوء
اال�ستخدام� ،أو لطبيعة املادة امل�ستخدمة كدعامة �أو ت�سرب فريو�س� ،أو ت�أثر الزمن مما ي�سفر
عنه �صعوبة الرجوع واالط�لاع على املحرر عند احلاجة �إليه .ه��ذا ف� ً
ضال عن املخاطر التي
يحملها التقدم التكنولوجي ال�سريع.
ويف ال��وق��ت نف�سه لي�س بخاف على �أح��د �أهمية �سالمة امل �ح��ررات� ،إذ �أن حجية امل�ح��ررات
االلكرتونية يف الإثبات ترتبط بحفظه يف ظروف تكفل �سالمته طوال الفرتة الالزمة للتم�سك
به كدليل �أمام الق�ضاء .وهذه الفرتة قد ت�صل �إىل ع�شر �سنوات ،كما هو احلال بالن�سبة ملعظم
الت�صرفات التجارية ،وخم�س ع�شرة �سنة بالن�سبة للت�صرفات املدنية.
�إن م�س�ألة حفظ املحررات �إذن ترتبط ارتباطاً ال يقبل االنف�صال ،مب�س�ألة الإثبات وباحلاجات
العملية� .إذ كيف ميكن تناوله كدليل �إثبات �إن مل يكفل حفظه على الوجه الذي يحقق �سالمته،
لي�ؤدي وظيفته على نحو ما ت�ؤديه املحررات الورقية.
ويالحظ �أن القانون االحتادي ب�ش�أن املعامالت والتجارة االلكرتونية مل يحدد طريقة
معينة حلفظ املحرر االلكرتوين ،واكتفى با�ستخدام �أ�سلوب (النظري الوظيفي)� ،إذ اهتم
ب�سرد ال�شروط التي ي�ستوفى مبوجبها االل�ت��زام بحفظ ال�سجل االل�ك�تروين وذل��ك على
النحو املتقدم بيانه.
وم��ادام �أن ال�سجل االلكرتوين يقوم على دعامة االلكرتونية ،ف�إن التوقيع عليه ،ال يكون
خطياً ،بل يكون بال�ضرورة توقيعاً الكرتونياً.
ولذا كان ال بد من االعرتاف بالتوقيع االلكرتوين .و�إال انعدمت قيمة االعرتاف بال�سجل
االلكرتوين ذاته ،ذلك �أن التوقيع هو ال�شرط ال�ضروري لإ�ضفاء احلجية على املحررات ،وهو
ما �سنعر�ض له حا ًال.
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 - 2بالن�سبة للتوقيع االلكرتوين:

عرفت املادة ( )16/1من القانون االحتادي((( .التوقيع االلكرتوين ب�أنه (توقيع مكون من
ح��روف �أو �أرق��ام �أو رم��ز �أو �صوت� ،أو نظام �أو معاجلة ذي �شكل الكرتوين وملحق �أو مرتبط
منطقياً بر�سالة الكرتونية وممهور بنية توثيق �أو اعتماد تلك الر�سالة).
ويالحظ على هذا التعريف �أنه مل يركز على طريقة معينة� ،أو �شكل معني للتوقيع ،وبالتايل
فقد جاء هذا التعريف مت�سقاً مع مبد�أين مهمني يف جمال املعامالت والتجارة االلكرتونية.
وهما مبد�أ احلياد �إزاء التكنولوجيا ،ومبد�أ ا�ستقاللية الأطراف(((.
ولقد حر�ص امل�شرع الإماراتي على الت�أكيد على ذلك .فاملادة ( )8من القانون االحتادي تن�ص على �أنه:
� - 1إذا ا�شرتط القانون وج��ود توقيع على م�ستند �أو ن�ص على ترتيب نتائج معينة على
التوقيع ،ف�إن التوقيع االلكرتوين الذي يعتمد عليه يف �إطار املعنى الوارد يف املادة ( )18من هذا
القانون ي�ستويف ذلك ال�شرط».
 - 2يجوز لأي �شخ�ص �أن ي�ستخدم �أي �شكل من �أ�شكال التوثيق االل�ك�تروين �إال �إذا ن�ص
القانون بغري ذلك).
و�إذن فاملادة ( )8امل�شار �إليها ت�ستند �إىل وظائف التوقيع ال�سائد يف البيئة الورقية ،وتقرر �أن
التوقيع االلكرتوين الذي يتوافر فيه الإطار القانوين الوارد باملادة ( )18من القانون االحتادي،
ي�صبح توقيعاً معرتفاً به كالتوقيع التقليدي.
واملادة ( )18بدورها ت�ضع معياراً مرناً فيما يتعلق بالإطار الذي يجب �أن يكون عليه التوقيع
االلكرتوين ،باعتباره نظرياً وظيفياً للتوقيع اخلطي .وهذا املعيار هو �أن يكون التوقيع جد ًيرا
بالتعويل عليه� ،أي يقبل االعتماد عليه اعتمادا معقو ًال ،وذلك بغر�ض حتقيق م�ستوى من الأمان
من حيث حتديد هوية ال�شخ�ص املوقع ،والربط بينه وبني م�ضمون ال�سند .وهي ذات وظائف
التوقيع التقليدي .فاملحرر ال��ذي يحمل توقيعا جديراً بالتعويل عليه ي�ستوفى اال�شرتاط
القانوين لوجود توقيع على م�ستند.
اخلال�صة هي �أنه متى توافرت ال�شروط ال�سابقة ،ف�إن امل�ستند االلكرتوين والتوقيع الذي
يلحقه ينتج �أثره القانوين .وهذا الأثر هو ما نعر�ض له حا ًال.
( )1وهو ذات التعريف الوارد باملادة ( 14بند  )2من قانون املعامالت والتجارة االلكرتونية رقم ( )2ل�سنة  2002لإمارة دبي و�شبيهاً بذلك
التعريف الوارد باملادة ( )17مكرراً �إثبات احتادي .وانظر يف تعريفات التوقيع االلكرتوين يف عدد من الت�شريعات .وكذا تعريف قانون
االون�سيرتال النموذجي م�ؤلفنا حتديث قانون االثبات  -مكانة املحررات االلكرتونية دار النه�ضة العربية طبعة � 2002ص (� ،)147ص
(.)170
( )2راجع يف تو�ضيح هذين املبد�أين م�ؤلفنا �سابق الإ�شارة �إليه فقرة (.)155
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ثاني ًا :الأثر املرتتب على توافر �شروط ال�سجل والتوقيع االلكرتوين

مبد�أ مقبولية املحرر الإلكرتوين يف االثبات:

الأثر املرتتب على توافر �شروط ال�سجل والتوقيع االلكرتوين هو قبوله يف الإثبات كدليل
كتابي ،وه��و ما يعرف مببد�أ املقبولية يف الإثبات،علي �أن تتحدد قيمته الإثباتية على �ضوء
الفقرة الثانية من املادة ( )2 - 10من القانون االحتادي(((.
فامل�شرع يف املادة ( )4من قانون املعامالت والتجارة االلكرتونية كر�س مبد�أ عاماً مهماً وهو
(مبد�أ امل�ساواة بني املحررات االلكرتونية واملحررات الورقية) �إذ تن�ص على �أنه «ال تفقد الر�سالة
االلكرتونية �أثرها القانوين �أو قابليتها للتنفيذ ملجرد �أنها جاءت يف �شكل الكرتوين»
وهذه املادة م�صدرها املادة ( )5من قانون الأون�سيرتال للتجارة االلكرتونية .وقد جاء يف
الدليل الت�شريعي� ،شرحاً لهذه امل��ادة� ،أن الغر�ض منها هو جت�سيد املبد�أ الأ�سا�سي ،وهو عدم
التمييز يف املعاملة بني ر�سائل البيانات وامل�ستندات الورقية ،مبعنى �أن ال�شكل الذي تقدم �أو
حتفظ فيه معلومات معينة ال ينبغي �أن ت�ستخدم ك�سبب وحيد لإنكار �سريان مفعولها القانوين
�أو �صحتها �أو قابليتها للنفاذ.
ثم جاءت املادة ( )10من القانون االحتادي لت�ؤكد ذلك يف فقرتها الأوىل� ،إذ تن�ص على �أنه
(ال يحول دون قبول الر�سائل االلكرتونية �أو التوقيع االلكرتوين يف الإثبات جمرد �أنهما جاءا
يف �شكل الكرتوين).
ولكن لي�س معنى ذلك �إر�ساء ال�صحة القانونية لأي ر�سالة الكرتونية معينة �أو �أي معلومات
ترد فيها .وهو ما �أكده امل�شرع االحتادي� .إذ يتعني �أن يرد امل�ستند �أو ال�سجل االلكرتوين يف �إطار
املادة ( .)1/5و�أن يتم التوقيع االلكرتوين يف �إطار املادة ( )18على النحو ال�سالف بيانه حتى
يكون مقبو ًال يف الإثبات.
ومتي توافر ذلك ،فهذا يعني حتقق (التكاف�ؤ الوظيفي) بني ال�سجالت والتوقيعات اخلطية
وال�سجالت والتوقيعات االل�ك�ترون�ي��ة .ومبعني �آخ��ر ي�ستويف ال�سجل االل�ك�تروين والتوقيع
االلكرتوين ال�شرط القانوين بوجود �سجل وتوقيع وفقا للقانون.
الأمر الذي حم�صلته �أن املحرر االلكرتوين العريف الذي ي�صدر يف �إطار املادة ( )1/5امل�صحوب
بتوقيع الكرتوين يف �إطار املادة ( )18يكت�سب ذات حجية املحرر الورقي العريف الإثبات.
وهذا ما جعل امل�شرع االحتادي يتدخل معد ًال بع�ض �أحكام قانون الإثبات يف املعامالت املدنية
( )1وتقابلها املادة ( )2 - 12من قانون �إمارة دبي.
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والتجارية ف�أدخل يف �صلبه املادة ( )17مكرراً بفقرتيها (3و:)4
فالفقرة ( )3تن�ص على �أن «للتوقيع االلكرتوين ذات احلجية املقرة للتوقيعات امل�شار �إليها
يف القانون �إذا روعي فيه الأحكام املقررة يف قانون املعامالت والتجارة االلكرتونية».
وال�ف�ق��رة ( )4تن�ص على �أن «للكتابة االل�ك�ترون�ي��ة وامل �ح��ررات االل�ك�ترون�ي��ة وال�سجالت
وامل�ستندات االلكرتونية ذات احلجية املقررة للكتابة واملحررات الر�سمية والعرفية يف �أحكام هذا
القانون متى ا�ستوفت ال�شروط والأحكام املقررة يف املعامالت والتجارة االلكرتونية».
و�إذن يكون امل�شرع قد �أق��ر �صراحة مبد�أ امل�ساواة بني املحررات والتوقيعات اخلطية وبني
التوقيعات االلكرتونية .وت�أتي �أهمية هذه امل�ساواة يف �أنها ت�ضفي على املحرر االلكرتوين قيمة
ال كتابياً كام ً
وحجية يف الإثبات باعتباره دلي ً
ال يفر�ض نف�سه على القا�ضي �ش�أنه �ش�أن املحرر
الورقي .وبالتايل مل يعد م�سموحاً رف�ض املحرر االلكرتوين كدليل كتابي ملجرد �أنه مثبت على
دعامة الكرتونية �أو لكونه موقعاً الكرتونياً ال بخط اليد.
نخل�ص �إذن �إىل �أنه متى توافرت يف املحرر االلكرتوين العريف ال�شروط املن�صو�ص عليها يف
قانون املعامالت والتجارة االلكرتونية ف�إنه يكت�سب ذات احلجية املقررة للمحرر العريف الورقي
املن�صو�ص عليها يف املادة ( )11من قانون االثبات االحتادي.
وتتمثل هذه احلجية يف �أن املحرر يكون حجة على ال�شخ�ص املن�سوب �إليه من حيث �صحة
توقيعه و�صحة حمتوياته ،ما دام مل ينكره بطريقة �صريحة قبل مناق�شة املو�ضوع.ف�إذا �سكت
ومل يعرت�ض على مت�سك خ�صمه باملحرر فيعد �سكوته مبثابة �إق��رار �ضمني ب�صحة التوقيع
وب�صحة املحرر.
هذا الذي مفاده �أن االحتجاج باملحرر االلكرتوين العريف العادي� ،ش�أنه �ش�أن املحرر الورقي
العريف ميكن �أن ي�أخذ �أحد موقفني:
املوقف الأول� :أن يعرتف املن�سوب �إليه املحرر �صراحة ب�صحة التوقيع و�صحة املحرر
�أو ي�سكت وال يعرت�ض على مت�سك اخل�صم باملحرر فيعد �سكوته مبثابة �إق��رار �ضمني ب�صحة
التوقيع و�صحة املحرر.
ويف هذا املوقف يعترب املحرر حجة عليه ب�صدوره منه ((( ،وال يكون له بعد ذلك �أن ينكره

(((

( )1املحررات العرفية ال�صادرة من اخل�صم ،ال حجية لها ما مل يقر اخل�صم الآخر ب�صحة ماورد بها من بيانات :انظر متييز دبي  1994/12/25طعن
رقم ( )128ل�سنة  1994جملة الق�ضاء عدد ( )5فرباير  1997ق (� )168ص (.)976
( )2احتادية عليا طعن رقم ( )278ل�سنة ( )16ق بتاريخ  1995/6/6جمموع الأحكام ل�سنة  1995ق � 86ص (.)568
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وينفي �صدوره منه((( ولكن يجوز له �أن يطعن� ،إن �أراد يف املحرر ذاته عن طريق اتباع �إجراءات
الطعن بالتزوير(((.
واملوقف الثاين� :أن ينكر املن�سوب �إليه املحرر �صدور املحرر عنه مدعياً بطريقة �صريحة
وجازمة ب�أن التوقيع لي�س توقيعه .وعندئذ يكون املحرر جمرداً من احلجية .وعلى املتم�سك به
�أن يثبت �صحة ن�سب املحرر �إىل املوقع (((.
و�إذن فامل�ستند االلكرتوين العادي يواجه ذات م�شكلة امل�ستند الورقي ،وهي �إمكان �إنكاره ممن
من�سوب �إليه� ،أي �أنهما يلتقيان يف نقطة الت�شكيك يف التوقيع ،وبالتايل �إهدار قيمته الإثباتية
م�ؤقتاً عند عتبة �إنكاره �إىل حني �أن يثبت �صحة التوقيع.
ف��إذا عدنا �إىل حمكمة اال�ستئناف يف مواجهتها ملوقف امل�ست�أنفة �ضدها املتمثل يف �إنكارها
الر�سالتني االلـكرتونيتني ،جند �أن املحكمة قد �أهـدرت حجيتهما مبجرد �إنكارهما.
وعندئذ فمن امل�ستقر عليه ،وفقاً لقواعد الإثبات� ،أنه �إذا �أنكر املن�سوب �إليه املحرر توقيعه �صراحة،
ف�أنكر بذلك �أن املحرر �صادر منه ،فعلى املتم�سك باملحرر �إثبات �صدوره عن �صاحب التوقيع ،وذلك
ب�أن يطلب �إحالة املحرر للتحقيق .كما �أنه يجوز للمحكمة �أن ت�أمر بالتحقيق بامل�ضاهاة �أو ل�سماع
ال�شهود �أو بكليهما ولو من تلقاء نف�سها ،وذلك للتحقق من �صحة التوقيع �أو عدم �صحته .كما يجوز
لها �أي�ضاً �أال حتيل املحرر �إىل التحقيق ،وتف�صل يف النزاع وتقرر ما �إذا كان التوقيع �صحيحاً �أم
ال .فهي غري ملزمة بااللتجاء �إىل التحقيق .وكل ما يتطلبه القانون يف هذه احلالة هو �أن تو�ضح
املحكمة الظروف والقرائن التي ا�ستندت عليها يف تقريرها �صحة التوقيع �أو عدم �صحته.
ول�ك��ن م��ن امل ��ؤك��د �أن �إج ��راء (م���ض��اه��اة اخل �ط��وط) ي�صعب الأخ ��ذ ب��ه بالن�سبة للر�سائل
االلكرتونية ،فهو ال يتالءم مع طبيعتها .ول��ذا ك��ان يتعني علي املحكمة �أن تلج�أ �إىل �إج��راء
( )1ق�ضت حمكمة متييز دبي بعدم ترتيب �أثر على جحد اخل�صم ل�صورة املحرر املقدمة من خ�صمه طاملا �أن مو�ضوع هذا املحرر غري منكور ممن جحده
�أو مل يعرت�ض على ما ت�ضمنه �أ�صل حمرر �آخر ثابت به ذات املو�ضوع الوارد باملحرر الأول ( �أنظر متييز دبي يف  1994/4/17طعن رقم (� )27سنة 1992
جملة الق�ضاء عدد ( )5فرباير  1997ق (� )63ص (.)360
( )2ال�سنهوري  -الو�سيط  -اجلزء الثاين  -االثبات طبعة � 1982ص( )257والأحكام الق�ضائية امل�شار �إليها هام�ش (� »:)3إذا اعرتف �صاحب
التوقيع ب�صدور الورقة منه �أو �سكت ومل ينكر �صراحة �صدورها منه� ،أو ناق�ش املو�ضوع اعتربت الورقة �صادرة منه ،واعترب التوقيع توقيعه،
وت�صبح الورقة العرفية من حيث �صدورها ممن وقعها يف قوة الورقة الر�سمية ،وال يجوز ل�صاحب التوقيع �أن يتحلل من توقيعه �إال �إذا �سلك
طريق الطعن بالتزوير.
( )3انظر متييز دبي  1996/10/26طعن رقم  25ل�سنة ،1996جمموعة الأحكام العدد ( )7يوليو ( )998ق (� )85ص (.)373
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يناظر �إجراء التحقيق اخلطوط بامل�ضاهاة �أو ب�سماع ال�شهود لكي تتحقق من �صحة الر�سالة
االلكرتونية يف ظ��روف الدعوى املعرو�ضة �أمامها ،ك��أن تلج�أ مثال �إىل اال�ستفادة من �أعمال
اخلربة� .إال �أنها مل تفعل ،رغم �أن الطرف املتم�سك بالر�سالتني كان قد طلب منها ذلك� ،إذ طلب
خماطبة �إدارة االنرتنت يف ات�صاالت للتحقق من �صدور الر�سالة من الطرف املتم�سك بها �ضده.
لكن املحكمة جل�أت �إىل تطبيق املادة  13من القانون االحتادي ب�ش�أن املعامالت االلكرتونية.
قد يقال �إن املحكمة مل تر داعياً ملثل هذا الإج��راء �إذ يدخل ذلك يف �سلطتها التقديرية،
خا�صة و�أنها كونت عقيدتها بعدم اطمئنانها �إىل ما ورد بالر�سالتني االلكرتونيتني مادام �أن
امل�ست�أنفة �ضدها قد �أنكرتهما ،وطاملا �أن املتم�سك بالر�سالتني مل يقدم بينة على �صدورهما
عنها وفقاً للمادة  13من القانون االحتادي.
�إال �أن الأمر يتعلق مب�سائل فنية دقيقة ،ال يجب ب�ش�أنها الأخذ بفكرة �أن القا�ضي هو اخلبري
الأعلى((( .تلك الفكرة التي مل تعد مقبولة على نحو مطلق .فمحكمة النق�ض الفرن�سية قررت
�أن ال�سلطة التقديرية تختفي يف جمال اخلربة الفنية((( .وكذلك ق�ضت حمكمة النق�ض امل�صرية
ب�أنه ال يجوز للمحكمة �أن تق�ضي يف امل�سائل العلمية �إال بعد تبيان امل�صدر الذي ا�شتقت منه ما
قررته ،و�أنه ال حاجة باملحكمة �إىل اال�ستعانة ب�أهل الفن من اخلرباء ،طاملا وجدت املحكمة من
امل�ستندات املتبادلة ما يكفي لتكوين عقيدتها(((.
وهذا ما �أدركته حمكمة متييز دبي يف الطعن املتعلق باحلكم حمل التعليق� ،إذ مل ت�ستح�سن
حكم حمكمة اال�ستئناف .وجاء يف حكمها �أن ما �أورده احلكم املطعون فيه من عبارات عامة ال
ت�ؤدي مبجردها �إىل ما خل�ص �إليه ،وال ت�صلح رداً على دفاع الطاعنة� ،إذ �أنه مل يتحقق ما �إذا
كانت هذه الر�سائل الكرتونية فع ً
ال من عدمه ،وما �إذا كانت �صادرة فعال من املدعو /برابهات
مي�سرا  -ق�سم املطالبات والباقية  -خرياً مالك املطعون �ضدها .وما �إذا كان هذا الأخري تابعاً
للمطعون �ضدها وله �صالحيات �إر�سال هذه الر�سائل .و�إذن كان يتعني على حمكمة اال�ستئناف
�أن تلج�أ �إىل �إجراء مناظر لإجراء م�ضاهاة اخلطوط.
وقد �أخذت حمكمة الإحالة يف اعتبارها ما نوهت �إليه حمكمة التمييز .وبناء عليه ،ق�ضت،
قبل �أن تف�صل يف الدعوى ،بندب خبري .وحددت مهمته على النحو الآتي -:االطالع على كافة
( )4ق�ضت حمكمة اال�ستئناف العليا بالكويت ب�أن تقدير حمكمة املو�ضوع لعمل اخلبري مما يدخل يف �سلطتها املو�ضوعية باعتبارها اخلبري الأعلى ،فلها
�أن تقدر ر�أي اخلبري ولو يف م�س�ألة فنية  .وتطبيقاً لذلك قالت ب�أن ما ترثه الطاعنة ب�ش�أن االلتفات عن الأ�سباب التي �ساقتها لتربير جلنة من الأطباء
ال يعدو �أن يكون جد ًال مو�ضوعياً (حكم  1982/12/29طعن رقم  64ل�سنة 1982م عدد �سنة (� )1982ص (.)294
(� )5أ�شار �إىل ذلك م�صطفى كرية املرجع ال�سابق �ص (.)327
( )6نق�ض مدين يف  1978/11/1ال�سنة  29ذكره م�صطفى كرية  /النق�ض املدين طبعة � 1992ص (.)327
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�أوراق الدعوى وم�ستنداتها وما ع�سى �أن يقدمه اخل�صوم من بيانات فيما �إذا كانت الر�سالتان
االلكرتونيتان �صادرتني فع ً
ال عن املدعو برابهات مي�سرا وفيما �إذا كان هذا ال�شخ�ص يعمل لدى
املدعي عليها بق�سم املطالبات والت�أمني وله �صالحيات �إر�سال هذه الر�سائل.
وامل�ه��م يف ه��ذا احل�ك��م �أن حمكمة الإح��ال��ة مل تلج�أ ال�ستخدام امل ��ادة  13و�إل ��زام املتم�سك
بالر�سالتني ب�أن يثبت �صدورهما وفقاً لهذه املادة ،بينما فعلت ذلك حمكمة اال�ستئناف� .إذ كلفت
املتم�سك بالر�سالتني ب�إثبات �صدورهما وفقاً للمادة (.)13
ومن جانبنا نرى �أن تطبيق حمكمة اال�ستئناف للمادة ( )13على هذا النحو هو تطبيق غري
�صحيح .وهو ما �سنعر�ض له حا ًال:

امل�س�ألة الثانية:
عدم �صحة اال�ستعانة باملادة ( )13للتحقق من �صحة التوقيع يف حالة الإنكار

قدمنا �أن �إنكار التوقيع وفقاً للقواعد التقليدية يقت�ضي يف كثري من احلاالت �إجراء حتقيق
للت�أكد من مدى �صحة �إدعاء من �أنكر التوقيع ،و�أنه على املتم�سك باملحرر عبء �إثبات �صحة
التوقيع ،و�أنه �إذا �أمرت املحكمة ب�إجراء التحقيق فهذا يتم باتخاذ �إجراء التحقيق بامل�ضاهاة �أو
ب�سماع ال�شهود �أو بكليهما.
ومما ال �شك فيه ،وكما �أ�شرنا� ،أن هذه القواعد فيما يتعلق بامل�ضاهاة ال ت�صلح للتطبيق على
املحرر االلكرتوين ،فطبيعة املحررات االلكرتونية ال تتالءم مع العديد من القواعد التقليدية(((.
وقدمنا �أي�ضاً �أن حمكمة اال�ستئناف يف مواجهة �إنكار املن�سوب �إليه بالر�سالتني االلكرتونيتني
ا�ستبعدت حجتيهما وب��د ًال من �أن حتكم باخلربة �أ�شارت �إىل �أن امل�ست�أنفة مل تقدم �أي��ة بينة
تفيد �صدور هاتني الر�سالتني عن املدعى عليها (امل�ست�أنف �ضدها) �أو �صدورهما من �شخ�ص له
�صالحية الت�صرف نيابة عن املدعى عليها� .أو من نظام معلومات م�ؤمتت ومربمج لها تلقائياً
من قبل املر�سل /املن�شئ �أو نيابة عنه ،وذلك وفقاً ملا تتطلبه �أحكام املادة ( )13للقانون االحتادي
رقم ( )1ل�سنة  2006ب�ش�أن املعامالت والتجارة االلكرتونية وذلك لتقدير حجتيهما يف الإثبات.
وبالتمحي�ص والتدقيق يتبني لنا �أن املحكمة با�ستخدامها املادة ( )13تكون قد �أ�ضعفت مبد�أ
االعرتاف القانوين بالر�سالة االلكرتونية ،هذا من ناحية .كما �أنه من ناحية �أخرى تطبيق
للمادة يف غري جمالها .وهو ما يعد خلطاً بني جمال تطبيق هذه املادة وبني كيفية التحقق من
�صحة التوقيع يف حالة الإنكار .وهذا ما �سنعر�ض له فيما يلي.
( )1انظر بحثنا .نحو ات�ساق القواعد الفرعية يف االثبات مع مبد�أ االعرتاف الت�شريعي بحجية الكتابة االلكرتونية  -دار النه�ضة العربية .2000
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�أو ًال� :إ�ضعاف مبد�أ االعرتاف القانوين بالر�سائل االلكرتونية
لقد ا�ستعانت حمكمة اال�ستئناف يف حكمها ال�صادر يف  2007-12-9باملادة  13وطلبت من
املتم�سكة بالر�سالتني (املدعية امل�ست�أنفة) تقدمي بينة تفيد �صدور الر�سالتني االلكرتونيتني
حمل املنازعة وفقاً لهذه املادة ،وذلك حتى تنظر يف تقدير مدى حجتيهما يف الإثبات.
وبهذا تكون املحكمة قد ح�صرت ق�سراً بحث �سريان املفعول القانوين� ،أو مبا ي�سمى �إقرار مقبولية
الر�سائل االلكرتونية ،على تلك التي ت�صدر وفقاً للمادة ( )13حاجبة نف�سها عن الت�صدي للف�صل يف
قبو ل الر�سالتني حمل املنازعة ،وبالتايل حجبت نف�سها عن تقدير القيمة الإثباتية لهما.
�إن حكم املحكمة على هذا النحو نراه ي�ؤ�س�س العتماد نهج �أو فهم مفاده ق�صر �إقرار مقبولية
الر�سائل االلكرتونية كدليل �إثبات على تلك التي ت�صدر وفقاً لل�شكل املحدد باملادة  .13هذا
الذي يعني �أن ال�شكل الذي تتم به الر�سالة االلكرتونية ميكن �أن ي�ستخدم ك�سبب وحيد حترم
به الر�سالة االلكرتونية من قبولها كدليل �إثبات.
وه��ذا ي�صطدم مع مبد�أ وج��وب عدم التمييز بني التقنيات املتباينة التي ت�ستخدم لتبليغ
املعلومات �أو تخزينها الكرتونياً ،وهو ما ي�شار �إليه بعبارة احلياد �إزاء التكنولوجيا((( .فاملبد�أ
الأ�سا�سي هو عدم التمييز �ضد �أي طريقة للتوقيع االلكرتوين.
فبالرجوع �إىل امل��ادة ( )8من القانون االحت��ادي يالحظ �أنها مقتب�سة من امل��ادة ( )6من
القانون النموذجي  2001ب�ش�أن التوقيعات االلكرتونية .وه��ذه امل��ادة الأخ�يرة ج��اءت بدورها
مبنية على املادة ( )7من القانون النموذجي  1996ب�ش�أن التجارة االلكرتونية.
والقا�سم امل�شرتك بني هذه املواد هو الت�أكيد على �ضمان �إقرار مقبولية الر�سائل التي تنتج
عن ا�ستخدام التقنيات الع�صرية والتي ي�شار �إليها عموماً بعبارة (التوقيعات االلكرتونية)
وذلك كدليل �إثبات .وقد جاء يف دليل اال�شرتاع((( �أن من �أهداف قانون الأون�سيرتال النموذجي
ب�ش�أن التوقيعات االلكرتونية تعزيز فهم التوقيعات االلكرتونية ،وتعزيز الثقة ب�أن �أي تقنيات
توقيع الكرتوين معينة ميكن التعويل عليها قانوناً ،وهو ما ي�ساعد على خلق بيئة حمايدة من
حيث الو�سائط .وبالتايل ا�ستيعاب جميع الأحوال الواقعية التي تن�ش�أ فيها املعلومات �أو تخزن
�أو تبلغ ب�صرف النظر عن الدعامة التي قد تثبت عليها املعلومات.
وانطالقاً من ذلك� ،أر�ست املادة ( )8من القانون االحتادي ب�إحالتها �إىل املادة ( )18بع�ض
الإر�شادات التي ميكن على �ضوئها تقرير معقولية االعتماد والتعويل على التقنية امل�ستخدمة
( )1بند ( )4من دليل اال�شرتاع.
( )2دليل اال�شرتاع بند (.)5
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يف التوقيع االل�ك�تروين ،بحيث يكون التوقيع االل�ك�تروين ،ال��ذي ي�ستويف معقولية االعتماد
والتعويل عليه ،مقبو ًال ،باعتباره يناظر التوقيع اخلطي .فنوع التوقيع االلكرتوين املبني يف
املادة ( )8احتادي ،واملقتب�سة من املادة (� )7أون�سيرتال جتارة الكرتونية ،يتناول �أي طريقة ميكن
ا�ستخدامها لغر�ض ا�ستيفاء اال�شرتاط القانوين الذي يقت�ضيه التوقيع اخلطي ،مع مراعاة
�أن �إق��رار مقبولية هذا التوقيع يتوقف ،كما حتدد املادة  ،18على جدارة الطريقة امل�ستخدمة
ومعقولية االعتماد عليها .وهو �أمر يتحدد الحقاً عن طريق املحكمة كجهة تنظر النزاع (((.
و�إذا كان الأم��ر كذلك ،ف�إنه كان يتعني على حمكمة اال�ستئناف �أن تتفادى رف�ض مقبولية
الر�سالة ،يف حالة �إنكارها ،ملجرد عدم �صدورها وفقاً للمادة ( ،)13بل كان يتعني عليها �أن تعتمدها
وتقرر قبولها كدليل �إثبات� ،شريطة �أن تتحقق من �أن طريقة التقنية امل�ستخدمة يف التوقيع ذات
قابلية تعويل معقولة على النحو امل�شار �إليه باملادة ( )18ومبعنى �آخر التحقق من �صحة التوقيع
يف حالة االنكار وهو ما كان ميكنها التحقق منه وفقاً ملا �سرني الحقاً ((( .وبذلك ال يقت�صر نطاق
قبولها على الر�سائل التي ت�صدر يف �إطار املادة .13لأن عدم قبول الر�سالة االلكرتونية يف حالة
�إنكارها ال ل�سبب �إال لأنها مل يثبت �صدورها يف ال�شكل الذي جاء يف املادة ( )13يحمل متييزاً يف
املعاملة بني الر�سائل االلكرتونية .هو ما ال يجب �أن يكون كما �أو�ضحنا �سلفاً.
ثاني ًا :اخللط بني جمال تطبيق املادة ( )13وبني كيفية التحقق من �صحة التوقيع
يف حالة الإنكار.
الواقع �أننا نرى �أن اال�ستعانة ،باملادة ( )13يف حالة �إنكار املحرر االلكرتوين وجحده ،هي
ا�ستعانة يف غري حملها و�إغفال ملقت�ضياتها وهو ما نحاول التدليل عليه ف��إذا ما تو�صلنا �إىل
القناعة بذلك ،فيبقى بيان كيفية التحقيق يف �صحة التوقيع االلكرتوين يف حالة �إنكاره.

 - 1جمال تطبيق املادة ()13

طريق االقتناع ب�أن املادة ( )13لي�س جمال ا�ستخدامها هو تقدير �صحة املحرر االلكرتوين يف
الإثبات يف حالة �إنكاره ،يبد�أ ب�إثبات �أن امل�شرع قد ق�صد بهذه املادة غر�ضاً �آخر غري هذا الغر�ض.
ويف تقديرنا ف�إن الرجوع �إىل امل�صدر الذي اقتب�ست منه هذه املادة كفيل بالك�شف عن ذلك بو�ضوح.
وامل�صدر الذي اقتب�ست منه املادة (� )13سالفة الذكر هي املادة ( )13من قانون الأون�سيرتال
( )1فقرة ( )24دليل اال�شرتاع.
( )2انظر يف ما يلي �ص( )95وما بعدها.

الأ�ستاذ الدكتور حممد حممد حممد �أبو زيد
86

النموذجي ب�ش�أن التجارة االلكرتونية ل�سنة .((( 1996
وقد جاء �شرحاً يف الدليل الت�شريعي لقانون الأون�سيرتال النموذجي ب�ش�أن التجارة الإلكرتونية
ل�سنة � 1996أن «الق�صد من امل��ادة ( )13هو �أن تطبق حيث يوجد ت�سا�ؤل :عما �إذا كانت ر�سالة
البيانات قد �أر�سلت فع ً
ال من قبل ال�شخ�ص املبني �أنه املن�شئ((( .ذلك �أنه يف حالة الإبالغ بالو�سائل
الورقية تن�ش�أ امل�شكلة نتيجة الزعم ب�أن توقيع املر�سل املفرت�ض هو توقيع مزور.
�أما فيما يتعلق بالبيئة االلكرتونية فيمكن �أن يكون هناك �شخ�ص غري م�أذون له قد �أر�سل
الر�سالة لكن التوثيق بعالمة �شفرة� ،أو رمز �أو ما �شابه ذلك ميكن �أن يكون �صحيحاً .فاملادة
( )13تتناول �إ�سنـاد ر�سائل البيانات ب�إقامة افرتا�ض ب�أن ر�سالة البيانات تعترب يف ظروف معينة
ر�سالة من املن�شئ ،ثم تقيد هذه املادة هذا االفرتا�ض يف احلالة التي يكون فيها املر�سل �إليه قد
علم� ،أو كان ينبغي �أن يكون على علم ب�أن ر�سالة البيانات لي�ست ر�سالة املن�شئ».
( )1ومن ال�صدفة �أنهما حتمالن ذات الرقم ،وقد جاءت هذه الأخرية حتت عنوان �إ�سناد ر�سائل البيانات .وكذلك فاملادة ( )13من القانون االحتادي جاءت
حتت عنوان الإ�سناد والذي جاء حتت الف�صل الرابع «املعامالت االلكرتونية» �أو ًال� :إن�شاء العقود و�صحتها.
( )2واملادة ( )13من قانون املعامالت والتجارة االلكرتوين االحتادي تن�ص على �أنه:
 1تعترب الر�سالة الإلكرتونية �صادرة عن املن�شئ �إذا كان هو الذي �أ�صدرها بنف�سه. 2يف العالقة بني املن�شئ واملر�سل �إليه ،تعترب الر�سالة االلكرتونية �صادرة عن املن�شئ �إذا �أر�سلت� :أ -من �شخ�ص له �صالحية الت�صرف نيابة عن املن�شئفيما يتعلق بالر�سالة االلكرتونية.
ب -من نظام معلومات م�ؤمتت ومربمج للعمل تلقائياً من قبل املن�شئ� ،أو نيابة عنه.
 3يف العالقة بني املن�شئ واملر�سل �إليه ،يحق للمر�سل �إليه �أن يعترب الر�سالة االلكرتونية قد �صدرت عن املن�شئ ،و�أن يت�صرف على �أ�سا�سهذا االفرتا�ض� .أ� -إذا طبق املر�سل �إليه تطبيقاً �صحيحاً� ،إجراء �سبق �أن وافق عليه املن�شئ من �أجل الت�أكد من �أن الر�سالة االلكرتونية قد
�صدرت عن املن�شئ لهذا الغر�ض.
ب� -إذا كانت الر�سالة االلكرتونية ،كما ت�سلمها املر�سل �إليه ،ناجتة عن ت�صرفات �شخ�ص متكن بحكم عالقته باملن�شئ �أو ب�أي وكيل للمن�شئ
من الو�صول �إىل طريقة ي�ستخدمها املن�شئ لإثبات �أن الر�سالة الإلكرتونية �صادرة عنه.
 4ال ت�سري �أحكام الفقرة ( )3من هذه املادة� :أ -اعتباراً من الوقت الذي ت�سلم فيه املر�سل �إليه �إخطاراً من املن�شئ يفيد ب�أن الر�سالة الإلكرتونية مل ت�صدرعنه ،وي�شرتط يف هذه احلالة �أن يكون قد �أتيح للمر�سل �إليه وقت كاف للت�صرف على �أ�سا�س ما ورد يف الإخطار.
ب� -إذا علم املر�سل �إليه �أو كان يفرت�ض فيه �أن يعلم �أن الر�سالة االلكرتونية مل ت�صدر عن املن�شئ ،وذلك �إذا ما بذل عناية معقولة �أو ا�ستخدم �أي �إجراء
متفق عليه مع املن�شئ.
ج� -إذا كان من غري املعقول للمر�سل �إليه �أن يعترب الر�سالة االلكرتونية �صادرة عن املن�شئ �أو �أن يت�صرف على �أ�سا�س هذا االفرتا�ض.
 5عندما تكون الر�سالة الإلكرتونية �صادرة� ،أو تعترب �أنها �صادرة عن املن�شئ� ،أو عندما يكون من حق املر�سل �إليه �أن يت�صرفعلى �أ�سا�س هذا االفرتا�ض وفقاً للفقرات ( )1و( )2و( )3من هذه املادة ،يحق للمر�سل �إليه يف �إطار العالقة بينه وبني املن�شئ �أن يعترب �أن
الر�سالة الإلكرتونية امل�ستلمة هي الر�سالة التي ق�صد املن�شئ �أن ير�سلها ،و�أن يت�صرف على هذا الأ�سا�س.
 6يكون للمر�سل �إليه احلق يف �أن يعترب كل ر�سالة �إلكرتونية يت�سلمها ر�سالة م�ستقلة و�أن يت�صرف على هذا الأ�سا�س ،وال تنطبق الفقرة ( )7من هذه املادةمتى علم املر�سل �إليه �أو كان عليه �أن يعلم� ،إذا بذل عناية معقولة �أو ا�ستخدم �أي �إجراء متفق عليه مع املن�شئ � -أن الر�سالة الإلكرتونية كانت ن�سخة ثانية.
 7ال يكون للمر�سل �إليه احلق يف االفرتا�ضات واال�ستنتاجات الواردة يف الفقرتني ( )5و( )6من هذه املادة متى علم �أو كان عليه �أن يعلم �إذا بذل عنايةمعقولة �أو ا�ستخدم �إجراء متفقاً عليه ب�أن البث قد �أ�سفر عن �أي خط�أ يف الر�سالة الإلكرتونية كما ا�ستلمها.
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هذا بع�ض ما جاء �شرحاً يف الدليل الت�شريعي لقانون الأون�سيرتال للغر�ض املق�صود من املادة(.)13
و�إذن فاملادة ( )13من القانون االحتادي يرتد �أ�سا�سها �إىل املادة ( )13من القانون النموذجي.
وعليه فمقت�ضى تطبيقها يف بع�ض بنودها هو حيث يزعم ال�شخ�ص املن�سوب �إليه الر�سالة ب�أن
هذا التوقيع املفرت�ض هو توقيع مزور.
فاملوقف �إذن يقوم على افرتا�ض �أن الر�سالة االلكرتونية من�سوبة �إىل املن�شئ� ،أي املر�سل،
و�أن هذا املن�شئ �أو املر�سل يدعي �أن هناك �شخ�صاً �آخر غري م�أذون له قد �أر�سل الر�سالة ب�أدوات
توقيع املن�شئ.
ومبعنى �آخر ف�إن املوقف هنا ال ينكر فيه ال�شخ�ص الذي ين�سب �إليه الر�سالة �أن التوقيع
توقيعه ،بل هو يعرتف �أن �أدوات التوقيع خا�صة به ،ولكن يريد �أن يتن�صل من الر�سالة ب�إدعاء
�أنه مل يوقع هو �أو �أن �شخ�صاً �آخر وقع دون علمه بذلك� ،أي يزعم �أن �شخ�صاً �آخر غري م�أذون له
ولي�س له �صالحية الت�صرف قد �أر�سل الر�سالة وا�ستخدام (�أدوات �إن�شاء التوقيع) بغر�ض �إظهار
�أن املحرر �صادر عن ال�شخ�ص املن�سوب �إليه التوقيع.
و�إذن ف��امل��وق��ف ،ال ��ذي ت��واج�ه��ه امل ��ادة ( )13م��ن ال �ق��ان��ون احت ��ادي وامل�ن�ق��ول��ة ع��ن امل ��ادة 13
اون�سيرتال ،يتعلق ،وب�صريح �شرح الدليل الت�شريعي لقانون الأون�سيرتال ،ب�إدعاء يقول �أن
التوقيع الإلكرتوين م��زور ،فاملن�سوب �إليه �صدور املحرر الإلكرتوين عنه ال يقف عند جمرد
الإنكار ،بل يطعن بالتزوير .وهو ما يعني �أن على مدعي التزوير�إثبات ما يدعيه ،ولي�س علي
املتم�سك بالر�سالة ،و�أنه يتعني على املحكمة �أن ت�أخذ بحجيته مادام مل يتم الطعن بالتزوير
وفقاً للطريق املقرر قانوناً.
هذا الذي يعني �أن املوقف هنا يختلف عن املوقف املثار �أمام حمكمة اال�ستئناف يف الوقائع
املطروحة عليها ،وال��ذي فيه ال�شخ�ص املن�سوب �إل�ي��ه الر�سالتان االلكرتونيان ق��د �أنكرهما
وجحدهما ،كما �أنكر �صدورهما عنه .وهو ما يعني �أن الأم��ر يتعلق �أم��ام حمكمة اال�ستئناف
ب�إدعاء يثري م�س�ألة كيفية الت�أكد من �صحة التوقيع يف حالة �إنكاره .والذي �سنعر�ض له الحقاً(((.
وهذا املوقف الذي �أو�ضحه الدليل الت�شريعي تعليق علي املادة (� )13شبيه مبا يحدث بالن�سبة
للمحررات الورقية ،حيث قد يحدث �أن يعرتف ال�شخ�ص ب�أن ب�صمة اخلتم على الورقة هي ب�صمة
ختمه ،ولكنه ينكر �أنه هو الذي قام بالتوقيع بنف�سه� ،أو ينكر �أن التوقيع قد مت بعلمه ور�ضائه.
ويف مواجهة هذا املوقف رف�ض الق�ضاء االعتداد بهذا الإنكار ،ومن ثم فال يجوز للمن�سوب
�إليه املحرر �أن يتحلل منه ،ولي�س على من يتم�سك باملحرر ع��بء �إثبات �أن املحرر قد وقعه
( )1انظر فيما يلي �ص( )95وما بعدها.

الأ�ستاذ الدكتور حممد حممد حممد �أبو زيد
88

ال�شخ�ص املن�سوب �إليه املحرر بنف�سه �أو بعلمه ور�ضائه.
وا�ستقر الق�ضاء على �أن االع�ت�راف بب�صمة اخلتم يرتب االع�ت�راف ب�صدور ال��ورق��ة من
ال�شخ�ص املن�سوب �إليه توقيعها� ،إىل �أن يتمكن هذا ال�شخ�ص من �إثبات عدم توقيعه الورقة
بب�صمة ختمه ،وذلك عن طريق الطعن بالتزوير((( .وبالتايل �إذا �أراد �صاحب اخلتم املعرتف
بب�صمة ختمه �أن يتن�صل مما تثبته الورقة التي حتمل تلك الب�صمة ،فال ي�ستطيع ذلك عن
طريق جمرد الإنكار ،بل عليه �أن يبني كيف و�صل ختمه هذا ال�صحيح �إىل تلك الورقة ،ويقيم
الدليل على �صحة ما يدعيه من ذلك ،ويكون الإدعاء منه دعوى تزوير بحته يجب �أن ي�سلك
فيها الطريق القانوين ،فيكون عليه �أن يثبت �أن ختمه �سرق �أو �ضاع منه �إذ �أن القانون ال يعرف
�إنكار التوقيع باخلتم وال يعرف �إنكار ب�صمة اخلتم.
ويف هذا الإط��ار من الفكرة ،جاءت امل��ادة ( )13من القانون النموذجي .وكما يقول الدليل
الت�شريعي  -لتواجه م�شكلة الزعم ب�أن هناك �شخ�صاً غري م��أذون له قد �أر�سل الر�سالة ،لكن
التوثيق بعالمة �شفرة �أو رمز �أو ما �شابه ذلك ميكن �أن يكون �صحيحاً.
واحلقيقة �أن طبيعة املوقف واحد� ،سواء بالن�سبة للمحرر الورقي �أو املحرر الإلكرتوين .من
حيث �أنه بالن�سبة للورقي ،يكون اخلتم منف� ً
صال عن �صاحبه ،ومن ثم يكون معقو ًال �أن يدعى
ال�شخ�ص �أن ختمه قد �ضاع �أو �سرق منه ووقع به �شخ�ص غريه �أو بغري �إذنه �أو ر�ضائه .فكذلك
بالن�سبة للر�سالة الإلكرتونية ،ف�إن التوقيع الإلكرتوين الذي يو�ضع على املحرر يكون منف� ً
صال
عن �صاحب التوقيع .ومن ثم يكون معقو ًال �أن يدعي ال�شخ�ص �أن طريقة التوقيع الإلكرتوين
(�أدوات التوقيع ،املفاتيح ال�سرية) قد تو�صل �إىل معرفتها �شخ�ص غريه ،وا�ستخدمها يف التوقيع
على ر�سالة ن�سبها لذلك ل�صاحب التوقيع.
وترتيباً على ذل��ك ،وبالقيا�س على امل�ح��ررات الورقية ،فال �شيء يحول دون الأخ��ذ باحلل
ال�سابق الذي ا�ستقر عليه الق�ضاء وهو �أنه �إذا �أراد ال�شخ�ص املن�سوب �إليه املحرر الإلكرتوين� ،أن
يتن�صل مما هو من�سوب �إليه باملحرر ،فعليه �أن يبني كيف و�صل التوقيع الإلكرتوين اخلا�ص به
�إىل ذلك املحرر ،ويقيم الدليل على �صحة ما يدعيه ،ويكون هذا الإدعاء منه دعوى تزوير بحتة.
وفع ً
ال ف�إن املادة( )13يف جمموعها �أخذت بهذا النظر ،ثم ا�ستطردت وو�ضعت حلو ًال �أكرث
تف�صي ً
ال راعت فيها ما تفر�ضه طبيعة البيئة االلكرتونية ونرى من املالئم �أن نعر�ض لهذه
احللول لن�ؤكد عدم �صحة اال�ستعانة باملادة ( )13من جمال انكار التوقيع االلكرتوين .وهذه
احللول هي كالآتي:
( )1انظر يف عر�ض هذه امل�س�ألة حتديث قانون االثبات  -املرجع ال�سابق �ص( )26وما بعدها.
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فالفقرة الأوىل من امل��ادة ( )13ت�ؤكد على امل�ب��د�أ العام وه��و �أن املن�شئ ملزم بالر�سالة
الإلكرتونية التي �أ�صدرها ،ما دام من الثابت �أنه قد �أر�سلها بنف�سه.
والفقرة الثانية -:ت�شري �إىل �أن الر�سالة الإلكرتونية تعد ملزمة للمن�شئ وك�أنها مر�سلة
منه يف حالتني.
� - 1إذا كان قد �أر�سلها �شخ�ص غري املن�شئ ولكن له �صالحية الت�صرف نيابة عن املن�شئ.
ويف هذا ال�ش�أن ف�إن م�س�ألة ما �إذا كان لل�شخ�ص �صالحية الت�صرف قانوناً نيابة عن املن�شئ �أم
ال حتكمها قواعد النيابة املعمول بها يف القانون املعمول به.
� - 2إذا كانت الر�سالة مر�سلة من نظام معلومات م�ؤمتت ومربمج للعمل تلقائياً على يد
املن�شئ �أو نيابة عنه.
الفقرة الثالثة :ت�ضع هذه الفقرة حالتني يفرت�ض فيهما �أن الر�سالة الإلكرتونية قد
�أر�سلها املن�شئ ،و�أن للمر�سل �إليه �أن يت�صرف على �أ�سا�س هذا االفرتا�ض .واحلالتان هما-:
�أ  -احلالة التي يطبق فيها املر�سل �إليه الر�سالة تطبيقاً �سليماً �إجراء توثيق �سبق �أن وافق
عليه املن�شئ و�أ�سفر هذا التطبيق عن الت�أكد �أن الر�سالة قد �صدرت عن املن�شئ ،وهنا يالحظ �أن
�إجراء التوثيق هذا ينبغي �أن يكون متفقاً عليه بني املن�شئ واملر�سل �إليه ،وهو ما يعني �أن الأمر
يتعلق بتعامالت عرب �شبكة مغلقة ال مفتوحة.
ب  -احلالة التي تكون فيها الر�سالة قد �أر�سلت نتيجة ت�صرفات �شخ�ص متكن بحكم عالقته
باملن�شئ �أو ب�أي وكيل للمن�شئ من معرفة طريقة �إن�شاء التوقيع على الر�سالة.
الفقرة الرابعة -:ت�ضع قيوداً على هذا االفرتا�ض الوارد يف الفقرة الثالثة �إذ ال يعمل به
يف ثالثة مواقف-:
�أ � -إذ ت�سلم املر�سل �إليه �إخطاراً من املن�شئ يفيد �أن الر�سالة الإلكرتونية مل ت�صدر عنه،
ويكون قد �أُتيح للمر�سل �إليه وقت للت�صرف على هذا الأ�سا�س.
ب � -إذا علم املر�سل �إليه �أو كان يفرت�ض فيه �أنه يعلم �أن الر�سالة الإلكرتونية مل ت�صدر عن
املن�شئ ،وذلك ب�أن يكون قد بذل عناية معقولة� ،أو ا�ستخدام �أي �إجراء متفق عليه.
ج� -إذا كان من غري املعقول للمر�سل �إليه �أن يعترب الر�سالة الإلكرتونية �صادرة عن املن�شئ،
�أو �أن يت�صرف على �أ�سا�س هذا االفرتا�ض.
وباجلمع بني الفقرتني الثالثة والرابعة ميكن ا�ستخال�ص بع�ض الأحكام الآتية:
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�أو ًال - :الفقرة (� )3أ  -تفيد �أنه يحق للمر�سل �إليه �أن يعول على ر�سالة املن�شئ �إذا طبق على
نحو �صحيح �إجراء توثيق �سبق �أن وافق عليه املن�شئ و�أ�سفر هذا التطبيق عن الت�أكد من �أن املن�شئ
هو امل�صدر الذي وردت منه الر�سالة .ولكن الفقرة ( - )4ب تقيد هذا االفرتا�ض وت�ستبعده �إذا
ثبت �أن املر�سل �إليه كان يعرف �أو كان يفرت�ض فيه �أنه يعرف �أن الر�سالة الإلكرتونية مل ت�صدر
عن املن�شئ ،وذلك ببذل عناية معقولة �أو ا�ستخدام �إجراء متفق عليه.
وهنا يالحظ �أن امل�شرع رف�ض �أن يقرر �صحة تعويل املر�سل �إليه على الر�سالة يف حالة
ا�ستخدام �إجراء التوثيق ،حتى ولو �أ�سفر هذا اال�ستخدام عن التحقق من �أن املن�شئ هو امل�صدر
الذي وردت منه الر�سالة ،مادام �أن املر�سل �إليه كان يعرف �أو كان يفرت�ض فيه �أنه يعرف �أن
الر�سالة الإلكرتونية مل ت�صدر عن املن�شئ ببذل جهد معقول �أو ا�ستخدام �إجراء متفق عليه.
وهكذا ارت ��أى امل�شرع �أن يف املواجهة بني ا�ستخدام �إج��راء متفق عليه ي�سفر عن الت�أكد �أن
املن�شئ هو م�صدر الر�سالة ،وا�ستخدام �أي �إجراء �آخر ي�سفر عن الت�أكد �أن املن�شئ لي�س هو م�صدر
الر�سالة ف�إن يف�ضل الأخري.
وهذا يعني �أن امل�شرع يف مواجهة ا�ستخدام تكنولوجيا مل ت�صل بعد �إىل اليقني القانوين
امل�ؤكد ،ف�إن من الأف�ضل التعويل على الإجراء الذي يفيد �أن الر�سالة غري واردة من املن�شئ� .إذ
ال يجوز التعويل يف التعاقد والتعامل على ر�سائل م�شكوك فيها.
ثاني ًا - :الفقرة ( )3ب والفقرة ( - )4ب حر�صت هاتان الفقرتان على التوفيق بني امل�صالح
املتعار�ضة ،فمن ناحية �أوىل حتر�ص الفقرة (( )3ب)على �أن حتمل املن�شئ تبعات �إهماله برتك
�شخ�ص غري م��أذون له يتو�صل �إىل معرفة طريقة �إن�شاء التوقيع اخلا�صة به وي�ستخدمها يف
�إر�سال ر�سالة الكرتونية وين�سبها للمن�شئ .و�إذ ال ي�صح ملن يهمل برتك املفاتيح ال�سرية وطريقة
التوقيع امل�ستخدمة يف معامالته يف متناول الغري� ،أن يتم�سك بهذا الإهمال ليلقي على من يف
م�صلحته التم�سك بالر�سالة عبء �إثبات �أن املن�سوب �إليه املحرر هو الذي وقع بنف�سه� ،أو وقع
الغري ب�إذنه ور�ضائه .ولذا قررت الفقرة (( )3ب) ن�سبة املحرر �إىل املن�شئ �إذا جرى التوقيع
مبعرفة �شخ�ص من الغري ت�سمح عالقته با�ستخدام املفاتيح اخلا�صة باملن�شئ .و�أجازت للمر�سل
�إليه �أن يعول على هذه الر�سالة ويت�صرف على �أ�سا�س افرتا�ض ،مفاده �أن الر�سالة �صادرة عن
املن�شئ فع ً
ال .وهذا يعني �أنه ال يطلب من املتم�سك باملحرر �أي دليل �آخر العتماد �صحة املحرر
والعتباره حجة على �صاحب التوقيع.
ف ��إن ن��ازع �صاحب التوقيع يف ذل��ك ب ��أن �أدع��ى �أن��ه مل يوقع على امل�ح��رر ،رغ��م �أن الطريقة
امل�ستخدمة متام التوقيع هي طريقته اخلا�صة .فعليه �أن يثبت ادعاءه يف ذلك.
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وهذا �سيكون بال �شك باتباع طريقة الطعن بالتزوير ب�إثبات �أن التوقيع مت بوا�سطة �شخ�ص
تو�صل بغري �إذنه �إىل طريقة التوثيق بعالمة �شفره �أو رمز �أو ما �شابه ذلك� .إال �أنه من ناحية
�أخرى جاءت الفقرة  4-ب وج لتحد من حق املر�سل �إليه يف التعويل على الر�سالة يف هذه الظروف
وا�ستبعدت تعويله عليها �إذا ثبت �أن املر�سل �إليه كان يعرف� ،أو كان ب�إمكانه �أن يعرف �أن الر�سالة
مل ت�صدر عن املن�شئ وذلك ببذل عناية معقولة �أو ا�ستخدام �أي �أجراء متفق عليه.
وعليه فلو �أن املر�سل �إليه مث ً
ال كان يعرف �أو كان ب�إمكانه �أن يعرف �أن هناك �شخ�صاً تو�صل
بطريق غري م�شروع كال�سرقة �أو الغ�ش �أو اخلداع �إىل معرفة �أدوات التوقيع اخلا�صة باملن�شئ
وا�ستخدمها يف �إ��ص��دار ر�سالة عن املن�شئ ،ف ��إن لهذا الأخ�ير �أن يتن�صل من حجية الر�سالة
االلكرتونية املن�سوبة �إليه.
اخلال�صة� :إذن هي �أنه �إذا �أراد اخل�صم �أن يتن�صل مما يفر�ضه عليه املحرر االلكرتوين
الذي يحمل توقيعه االلكرتوين ،فعليه �أن يبني كيف �أن هذا التوقيع قد مت �إن�شا�ؤه وو�ضعه على
املحرر بوا�سطة �شخ�ص من الغري متكن من التو�صل �إىل طريقة �إن�شاء هذا التوقيع بغري �إهمال
منه ،و�أنه بذل العناية املعقولة لتاليف هذا اال�ستخدام .وكل هذا ب�شرط �أن يقيم الدليل على
�صحة ما يدعيه ب�ش�أن كل ذلك .وملا كان ا�ستعمال توقيع الغري بدون علم �صاحبه ور�ضائه مكوناً
جلرمية تزوير ف�إنه يتعني عليه �أن ي�سلك يف هذا الإثبات طريقة االدعاء بالتزوير.
ثالث ًا - :الفقرة � - 4أ تقرر حكماً مفاده �أن بالر�سالة الإلكرتونية التي يفرت�ض ب�أنها ر�سالة �صادرة
عن املن�شئ يبطل �أثرها منذ الوقت الذي يت�سلم فيه املر�سل �إليه �إ�شعاراً من املن�شئ يفيد ب�أن الر�سالة
الإلكرتونية مل ت�صدر عنه ،وب�شرط �أن يكون قد �أتيح للمر�سل �إليه وقت للت�صرف على هذا الأ�سا�س.
هذه الفقرة تعفي املن�شئ من االلتزام بر�سالة �إلكرتونية يفرت�ض فيها �أنها من�سوبة �إليه،
حتى ول��و ك��ان املر�سل �إليه قد ع��ول عليها ب�شرط �أن يبلغ املر�سل �إليه مبا يقيد ع��دم �صدور
الر�سالة عن املن�شئ ،ويكون قد �أتيح للمر�سل �إليه وقت للت�صرف على هذا الأ�سا�س.
و�إذن يوفق هذا احلكم بني م�صلحة املن�شئ يف عدم االلتزام بر�سالة يفرت�ض �صدورها عنه
وبني م�صلحة املر�سل �إليه يف �أن يعلم ويف وقت يتيح له الت�صرف على هذا الأ�سا�س.
فمث ً
ال لو �أن املر�سل �إليه عول على مثل هذه الر�سالة وبد�أ يت�صرف على �أ�سا�سها ب�أن يوجه
مث ً
ال �إنتاج م�صنعه لإنتاج الكمية املطلوبة مبقت�ضى الر�سالة ،ف�إن الإ�شعار املر�سل من املن�شئ
الذي يفيد ب�أن الر�سالة االلكرتونية لي�ست �صادرة عنه يجب �أن يت�سلمه املر�سل �إليه يف وقت
ي�ستطيع فيه �أن يعدل �سري الإنتاج عنده.
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هذا ويالحظ �أن �إعفاء املن�شئ من الر�سالة مبقت�ضى الإ�شعار ال�سالف بيانه ال يكون �إال
يف احلاالت التي تكون فيها الر�سالة من�سوبة افرتا�ضاً للمن�شئ� .أما يف احلاالت الأخرى وهي
الواردة بالفقرتني الأوىل والثانية فال ي�سري هذا القيد الوارد بالفقرة الرابعة.
كذلك يالحظ �أن �إعفاء املن�شئ من �أثر الر�سالة مبوجب الإ�شعار ال�سابق ال يكون �إال منذ
وقت تلقي الإ�شعار ،ف�إبطال الر�سالة ال يكون ب�أثر رجعي.
ن�ؤكد �إذن على �أن املحكمة ا�ستخدمت املادة ( )13يف غري جمالها على النحو ال�سابق بيانه.
الفقرة اخلام�سة :والفقرة ال�سابعة وهي تواجه «حاالت اخلط�أ �أثناء التفاو�ض وتكوين
العقد وخا�صة يف حاالت التعامل امل�ؤمتت».
جاءت الفقرة اخلام�سة بحكم مفاده �أنه ال يجوز للمن�شئ التن�صل من الر�سالة الإلكرتونية
بعد �إ�صدارها ،ويكون من حق املر�سل �إليه �أن يت�صرف على �أ�سا�س �أن هذه الر�سالة التي ا�ستلمها
هي الر�سالة التي ق�صد املن�شئ �أن ير�سلها �إليه ،وهذا احلكم ي�سري يف جميع احل��االت� .أي يف
حاالت الر�سائل االلكرتونية ال�صادرة عن املن�شئ وحاالت الر�سائل االلكرتونية التي تعترب �أنها
�صادرة عن املن�شئ وحاالت الر�سائل االلكرتونية التي يفرت�ض �أنها �صادرة عن املن�شئ.
و�إذن فالفقرة اخلام�سة تقرر مبد�أ الأثر الإلزامي للر�سالة ومنع املن�شئ من �أن يترب�أ من
الر�سالة بعد �إر�سالها .وهو مبد�أ ي�سري يف جميع حاالت �صدور الر�سالة.
�إال �أنه مبوجب الفقرة ال�سابعة ال ي�سري احلكم ال�سابق �إذا كان هناك خط�أ من بث الر�سالة وعرف
املر�سل �إليه بهذا اخلط�أ �أو كان من املفرو�ض �أن يعرف ببذل جهد معقول �أو ا�ستخدام �إجراء متفق عليه.
فالأمر يتعلق �إذن مبواجهة حاالت اخلط�أ �أثناء التفاو�ض على تكوين العقود .وهذا اخلط�أ وارد
�أثناء عملية �إدخال البيانات ،و�أثناء ال�ضغط على مفتاح معني ،وهذا يحدث غالباً يف الر�سائل املتبادلة
بوا�سطة النظام امل�ؤمتت ،وبالأخ�ص يف ظل نظام املعلومات امل�ؤمتت الذي ال يوفر فر�صة ت�صحيح اخلط�أ.
و�إذن فامل�س�ألة لي�ست م�س�ألة اخلط�أ �أو الغلط ال��ذي يتعلق باملفاهيم الرا�سخة يف نظرية
االلتزامات والعقود.
ولكن يجب التحرز من ا�ستخدام م�س�ألة ت�صحيح اخلط�أ �أثناء التعامل امل�ؤمتت من قبل �أطراف
تت�صرف ب�سوء نية ،والتي ميكن �أن تتخذ هذه امل�س�ألة �ستاراً لالن�سحاب من تعاقد �أو قبول حيث
مل يعد هذا التعاقد يف احلقيقة مهماً بالن�سبة لهم .فهم يدعون اخلط�أ حتى ال يلتزمون .ولذا
فيالحظ �أن الت�صحيح للخط�أ يعني �إمكانية تعديل الر�سالة مبا يحافظ على مفعول العقد
بت�صويب اجل��زء املعيب باخلط�أ دون غريه متا�شياً مع املبد�أ العام ال��ذي يق�ضي باملحافظة على
العقود� ،أما �إبطال املعاملة للخط�أ و�سحبها مطلقاً ،فهذا �أمر حتكمه النظرية العامة لاللتزامات.
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الفقرة ال�ساد�سة (وهي خا�صة بحاالت اخلط�أ امل�ؤدي لالزدواج)
تتناول هذه الفقرة م�س�ألة ازدواج الر�سائل االلكرتونية بطريق اخلط�أ� .إذ قد يحدث �أن تر�سل
الر�سالة االلكرتونية ثم يعاد بطريق اخلط�أ �إر�سالها مرة ثانية .ومن ثم تكون ن�سخة مكررة.
ولذا فهذه الفقرة بعد �أن قررت �أن من حق املر�سل �إليه �أن يعتمد ويعول على كل ر�سالة
باعتبارها ر�سالة م�ستقلة ،و�أن يت�صرف على هذه الأ�سا�س ،عادت وا�ستبعدت هذا احلكم� ،إذا
ثبت �أن املر�سل �إليه كان يعرف �أو كان املفرو�ض �أن يعرف �أن الر�سالة املر�سلة لي�ست ر�سالة
م�ستقلة و�إمنا هي ن�سخة ثانية ،وتهتم الفقرة بو�ضع معيار العناية الواجب تطبيقه لتمييز
الن�سخة املكررة خط�أ عن الر�سالة امل�ستقلة� .إذ تقول وذلك ببذل عناية معقولة �أو ا�ستخدام �أي
�إجراء متفق عليه.
نخل�ص مما �سبق �أن املادة ( )13من القانون االحتادي ويقابلها املادة ( )15من قانون �إمارة
دبي ،وكما يو�ضح م�صدرهما ،تت�ضمن �إي�ضاحات حمددة بع�ضها ب�ش�أن حاالت الزعم ب�أن التوقيع
االل�ك�تروين م��زور ب��أن �أر�سل الر�سالة �شخ�ص غري م ��أذون ل��ه ،ولكنه �أر�سلها ب ��أدوات التوقيع
االلكرتوين اخلا�صة مبن �أ�سندت �إليه الر�سالة.
كذلك تناولت املادة ( )13حاالت �سحب الر�سالة االلكرتونية يف حاالت معينة ،وحاالت وقوع خط�أ
يف ر�سالة البيانات ،وحاالت اخلط�أ امل�ؤدي يف االزدواج ،وذلك على النحو ال�سابق عر�ضه تف�صي ً
ال.
و�إذ نعود بعد هذا التو�ضيح �إىل حكم حمكمة اال�ستئناف ب�ش�أن ا�ستخدامها املادة( )13يف
موقف اقت�صر فيه املن�سوب �إليه الر�سالة االلكرتونية على جمرد �إنكار الر�سالتني االلكرتونيتني
وجحودهما و�إنكار �صدورهما عنه ،ف�إنه يتحقق القول ب��أن هذه امل��ادة قد ا�ستخدمت يف غري
مو�ضعها و�أغفل مقت�ضى تطبيقها.
و�أن��ه كان يجب  -وفقاً ل�صحيح تطبيق القانون � -أن تطالب حمكمة اال�ستئناف الطرف
املتم�سك بالر�سالتني االلكرتونيتني �أن يثبت �صحة التوقيع االلكرتوين .وذلك على غرار ما
هو مطبق ب�ش�أن �إثبات �صحة التوقيع على املحررات الورقية يف حالة �إنكار التوقيع ،حيث يجري
الأمر غالباً بتحقيق تقوم به املحكمة بامل�ضاهاة �أو ب�سماع ال�شهود �أو �أيهما معاً.
ولكن على ما يبدو �أن حمكمة اال�ستئناف وجدت �صعوبة يف تطبيق هذا الإجراء الذي ال يتالءم مع
طبيعة الر�سالة االلكرتونية .ولذا جل�أت �إىل املادة ( .)13ولكن هذه ال�صعوبة� ،أي �صعوبة كيفية التحقيق يف
�صحة التوقيع االلكرتوين نرى �أن حلها يكمن يف اللجوء �إىل تطبيق املادة ( )18من القانون االحتادي(((.
وذلك على النحو الذي نو�ضحه حا ًال.
( )1وتقابلها املادة ( )21من قانون �إمارة دبي.
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 - 2كيفية التحقق من �صحة التوقيع االلكرتوين يف حالة �إنكاره:

قدمنا �أن ال�ق��واع��د التقليدية ب���ش��أن التحقيق يف �صحة التوقيع ع��ن ط��ري��ق (م�ضاهاة
اخلطوط) ال تتالءم مع طبيعة التوقيع االلكرتوين .كما دللنا على �أن اللجوء �إىل املادة ()13
لهذا الغر�ض �أمر فيه نظر.
ولذا يتبقى �أمامنا املادة (/)18من القانون االحت��ادي وهي تتعلق ب�صفة �أ�سا�سية باملفعول
القانوين للتوقيع االلكرتوين كنظري للتوقيع اخلطي� ،إذ يتوقف هذا املفعول القانوين على
�إثبات �أن الطريقة امل�ستخدمة يف التوقيع جديرة بالتعويل عليها من حيث حتقيق م�ستوى
الأمان الذي ينبغي توفريه للتحقق من هوية ال�شخ�ص املوقع.
وهذه املادة تن�ص علي �أنه:
 - 1يحق لل�شخ�ص �أن يعتمد على التوقيع الإلكرتوين �أو �شهادة امل�صادقة الإلكرتونية �إىل
املدى الذي يكون فيه مثل هذا االعتماد معقو ًال.
 - 2عندما يكون التوقيع الإلكرتوين معززاً ب�شهادة م�صادقة �إلكرتونية ،ف�إن الطرف الذي
يعتمد على ذلك التوقيع يتحمل نتائج �إخفاقه يف اتخاذ اخلطوات املعقولة الالزمة للت�أكد من
�صحة ونفاذ ال�شهادة ،وما �إذا كانت معلقة �أو ملغاة ،ومن مراعاة �أية قيود فيما يتعلق ب�شهادة
امل�صادقة الإلكرتونية.
 - 3لتقرير ما �إذا كان من املعقول ل�شخ�ص �أن يعتمد على توقيع �إلكرتوين �أو �شهادة امل�صادقة
الإلكرتونية ،ي�ؤخذ يف االعتبار بالعوامل الآتية:
 - 1طبيعة املعاملة املعنية التي ق�صد تعزيزها بالتوقيع االلكرتوين.
 - 2قيمة �أو �أهـمية املــعاملة املعنية �إذا كان ذلك معلوماً للطرف الذي يعتمد على التوقيع
االلكرتوين.
 - 3ما �إذا كان ال�شخ�ص الذي اعتمد على التوقيع االلكرتوين �أو �شهادة امل�صادقة االلكرتونية،
قد اتخذ خطوات منا�سبة ليقرر مدى �إمكانية االعتماد على التوقيع االلكرتوين �أو �شهادة
امل�صادقة االلكرتونية.
 - 4ما �إذا كان الطرف الذي اعتمد على التوقيع االلكرتوين قد اتخذ خطوات منا�سبة للتحقق
من �أن التوقيع االلكرتوين معزز ب�شهادة م�صادقة الكرتونية �أو كان من املتوقع �أن يكون كذلك.
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 - 5ما �إذا كان الطرف الذي اعتمد على التوقيع االلكرتوين �أو �شهادة امل�صادقة االلكرتونية
قد علم �أو كان عليه �أن يعلم �أن التوقيع االلكرتوين �أو �شهادة امل�صادقة االلكرتونية قد مت
الإخالل بها �أو �ألغيت.
 - 6االتفاق �أو التعامل ال�سابق بني املن�شئ والطرف الذي اعتمد على التوقيع االلكرتوين �أو
�شهادة امل�صادقة الإلكرتونية� ،أو �أي عرف جتاري �سائد يف هذا ال�ش�أن.
� - 7أي عامل �آخر ذي �صلة.
فاملادة ( )18يف فقرتها الثانية تر�سي منهجاً مرناً يتمثل يف م�ستوى الأم��ان الذي حتققه
الطريقة التي يتم بها التوقيع ،وهي �أن تكون الطريقة معقول االعتماد عليها.
والفقرة الثالثة ت�ضع بع�ض العوامل واالر�شادات التي ميكن اال�ستهداء بها لبيان �أن الطريقة
امل�ستخدمة يف التوقيع هي طريقة معقول االعتماد عليها من جانب الطرف الذي اعتمد على
التوقيع وت�صرف على �أ�سا�سه.
ومبعنى �آخ��ر ف ��إن ه��ذه الإر� �ش��ادات ق�صد بها بيان �أن ال�ط��رف ال��ذي ارت�ك��ن على التوقيع
االلكرتوين قد بذل عناية معقولة ،للتحقق من معقولية اعتماده ،ذلك �أن هذا الطرف يواجه
دائماً يف جمال املعامالت احتما ًال ب��أال يكون التوقيع �صحيحاً .ومن ثم وجب عليه �أن يقدر
خماطر احتمال عدم ال�صحة هذه ،ويحمي نف�سه �ضدها.
فمث ً
ال على �ضوء طبيعة املعاملة ،وقيمتها من حيث ت��دين قيمتها قد يكون مقبو ًال
�أن يقتنع �شخ�ص ما بالتعويل على توقيع الكرتوين ما ،ولكن ال يكون مقبو ًال لدى نف�س
ال�شخ�ص �أن يعول على ذات التوقيع االلكرتوين لو كانت املعاملة من طبيعة �أخرى ،وكانت
قيمتها عالية.
و�إذن فاملتم�سك بالر�سالة والذي اعتمد على التوقيع يكون يف احتمال خطر ادعاء �أن التوقيع
غري �صحيح .وهو الذي يتحمل هذه املخاطرة .وبالتايل فعليه يقع عبء �إثبات �أن اعتماده على
الر�سالة والتوقيع الذي حتمله هو اعتماد معقول.
وه��ذا ما يتفق مع القواعد العامة يف الإث�ب��ات� ..إذ �أن املتم�سك باملحرر هو ال��ذي يتحمل
خماطر �إنكار وجحود املحرر العريف.
والأمر يتعلق يف هذا ال�ش�أن ب�سلطة القا�ضي التقديرية .والغالب �أن يحتاج القا�ضي حتى
يتخذ قراره �إىل اال�ستعانة باخلرباء ،فهو �إن مل تكن لديه �شخ�صياً الكفاءة الفنية ،وهذا
�أمر وارد ،فلديه �إمكانية اال�ستعانة باخلبري الفني للوقوف على مدى معقولية االعتماد
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على التوقيع.
ويتعني على القا�ضي �أن يتيح للطرف املعني فر�صة �أن يثبت �أن الطريقة التي مت ا�ستخدامها
يف التحقق من التوقيع تفي مبتطلبات التعويل عليه بالقدر املنا�سب للغر�ض الذي �أن�شئت �أو
بلغت من �أجله الر�سالة الإلكرتونية ،ويف �ضوء كل الظروف املحيطة مبا فيها العوامل التي
ذكرتها الفقرة الثالثة من املادة ( )18ومبا يف ذلك �أي اتفاق ذي �صلة.
ف�إن مل ي�ستطع الطرف الذي اعتمد على التوقيع الإلكرتوين �إثبات �أن اعتماده كان معقو ًال
ف�إنه يتحمل خماطر عدم �صحة ذلك التوقيع ما مل يثبت العك�س ،وهذا ما تق�ضي به الفقرة
الرابعة من املادة (.)18
نخل�ص �إذن �إىل �أن املتم�سك �ضده باملحرر الإلكرتوين غري املحمي ميكن �أن يهدر قوة هذا
املحرر يف الإثبات ب�أن ينكر �صدور املحرر عنه �إنكاراً �صريحاً جازماً كما هو حال املتم�سك �ضده
بالر�سالتني الإلكرتونيتني يف الق�ضية التي عر�ضنا لأحكامها.
وللقا�ضي يف مواجهة هذا املوقف �أن يتخذ كما هو احل��ال ب�ش�أن املحرر الورقي �أحد
ثالثة حلول.
الأول� :أن يهمل هذا الإنكار �إذا قدر �أن الأمر جمرد ت�سويف �أو وجد �أن املحرر غري جمد
يف النزاع.
الثاين� :أن يقرر �صحة �أو عدم �صحة التعويل على الر�سالة دون حاجة �إىل �إجراء حتقيق،
وذلك �إذا كانت وقائع الدعوى وم�ستنداتها كافية لتكوين عقيدة املحكمة يف هذا ال�صدد .وعندئذ
على املحكمة �أن تبني الظروف والقرائن التي ا�ستبانت منها �صحة �أو عدم �صحة التعديل على
التوقيع.
الثالث� :أن ي��أم��ر بالتحقيق ،والقا�ضي ميلك ذل��ك م��ن تلقاء نف�سه ول��و مل يطلب
اخل�صوم ذلك.
ويتم التحقق من �صحة �أو عدم �صحة التعويل على التوقيع  -كما �أ�شارت الفقرة الثالثة من
املادة ( )18على �ضوء العوامل التي ذكرتها مبا يف ذلك �أي اتفاق ذي �صلة.
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امل�س�ألة الثالثة:
احلاجة �إىل تف�سري املادة ( )13من جانب حمكمة التمييز

يك�شف حتليلنا ال�سابق املتوا�ضع عن �أن حمكمة التمييز كانت على حق يف متييزها احلكم املطعون فيه.
ف�أو ًال - :ق�ضت حمكمة التمييز ب�أن احلكم املطعون فيه �أخل بحق الدفاع� ،إذ �أنه مل يرد على
دفاع الطاعنة الذي �أبدته �أمام املحكمة.
ووجهة نظر حمكمة التمييز ،هي �أن الدفاع قد طرح �سبباً جدياً ي�ست�أهل الرد عليه ،بحيث
لو �أن حمكمة املو�ضوع قد تناولته بالفح�ص والدرا�سة جلاز �أن يتغري وجه الر�أي يف الدعوى.
وثانياً - :ق�ضت حمكمة التمييز �أي�ضاً ب�أن احلكم املطعون فيه قد �شابه ق�صور يف الت�سبيب،
حيث مل يبحث  ،العنا�صر ال�ضرورية للواقعة ،بحثاً كافياً يربر ق�ضاءه.
وبالن�سبة لهذين الوجهني :الإخالل بحق الدفاع ،والق�صور يف الت�سبيب ،فقد �أوردت حمكمة
التمييز يف حكمها فقرة ت�شري �إليهما� .إذ قالت �إن عبارات احلكم املطعون فيه جاءت عامة ال
ت�ؤدي مبجردها �إىل ما خل�ص �إليه ،وال ت�صلح رد�أ على دفاع الطاعنة �إذ �أنه مل يتحقق.
 - 1مما �إذا كانت هذه الر�سائل �إلكرتونية فع ً
ال من عدمه.
 - 2وما �إذا كانت �صادرة فع ً
ال من املدعو �إبرابهات م�سريا  -ق�سم املطالبات والت�أمني  -حري
مالك  -املطعون �ضدها.
 - 3وم��ا �إذا ك��ان برابهات مي�سرا تابعاً للمطعون �ضدها بق�سم املطالبات وال�ت��أم�ين وله
�صالحيات �إر�سال هذه الر�سائل.
 - 4ودون �أن يبحث �أي�ضاً ما �إذا كانت هذه الر�سائل ،قد ا�ستوفت �شروط اكت�سابها احلجية من
عدمه .ولذا ف�إنه يكون م�شوباً بالق�صور يف الت�سبيب والإخالل بحق الدفاع مبا يوجب نق�ضه.
وتبدو �أهمية هذه العبارات التي جاءت و�سطاً بني االيجاز والتف�صيل يف �أنها تنوه �صراحة
ملحكمة الإحالة �ضرورة تفادي ما جتاهله احلكم املطعون فيه �أن يبحثه قبل الف�صل يف الدعوى.
وبذلك تكون حمكمة التمييز قد مار�ست دورها يف الرقابة على حكم قا�ضي املو�ضوع ،فراقبت
مدى ا�ستجابته ملقت�ضيات القانون من ناحية �أوىل ،ومدى مطابقته للقانون من ناحية �أخرى(((.
( )1م�صطفى كريه  -النق�ض املدين طبعة � 1992ص(.)7
الأ�ستاذ الدكتور حممد حممد حممد �أبو زيد
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ولكن من امل�سلم به �أن ملحكمة التمييز دوراً �آخر يف غاية الأهمية وهو «تف�سري القانون»� ،إذ
يقع على عاتقها القيام بتف�سري القواعد القانونية ،فوظيفتها قد حتددت بالغاية من �إن�شائها،
وهي �أن تكون حار�سة للقانون تكفل �ضمان تطبيقه .وهو ما يقت�ضي منها �أن تقوم بدور الفقه يف
تف�سريه ،فيتحقق اال�ستقرار يف حتديد معنى القانون .وتكون املح�صلة النهائية احرتام �سيادة
القانون وهو ما يجب �أن يكون.
وبالرجوع �إىل ما ق�ضت به حمكمة اال�ستئناف يف احلكم حمل الدرا�سة جندها ا�ستبعدت حجية
الر�سالتني الإلكرتونيتني ،حيث �أنكر املتم�سك �ضده بهما �أنهما �صادرتان عنه .وقد �أ�س�ست املحكمة
ق�ضاءها باال�ستعانة باملادة( )13على النحو املتقدم بيانه .وقد انتهينا من التحليل ال�سابق �إىل �أن
حمكمة اال�ستئناف قد �أوردت هذه املادة يف غري مو�ضعها ،و�أغفلت مقت�ضى تطبيقها� .إذ طبقتها
على واقعة ال يجب �أن تطبق عليها .ومن ثم فقد وقعت يف خط�أ يف تطبيق القانون.
وهو ما كان يتعـــني معه �أن تـــثار حفيظة حمكمة التمييز ومتار�س دورها يف التف�سري ،فت�ضع
تف�سرياً للـــمادة ( )13لتو�ضح هل ينــــطبق هذا الن�ص يف حالة �إنكار املتم�سك �ضده بالر�سالة
الإلكـــرتونية� ،أم �أن املادة تن�صرف �إىل حالة �أخرى؟
قد يقال �إن العمل يجري على �أنه يف حالة قبول حمكمة التمييز لأوجه الطعن ،ف�إنها تقف
عند هذا احلد وال تبحث غري ذلك.
�إال �أن واقع الأمر  -وكما يذهب الفقه � -أن املبا�شرة الفعالة لوظيفة حمكمة التمييز تتطلب
�أن حت�سم جميع �أوجه الطعن وفقاً للقانون.
وال �شك �أن ه��ذا املطلب يكون �أج��دى و�أن�ف��ع يف ظ��روف �أ�سباب الطعن ال��ذي ف�صلت فيها
حمكمة التمييز باحلكم الذي نحن ب�صدده ،وذلك للأ�سباب الآتية.
 - 1نحن يف جمال حديث وهو الإثبات بالر�سائل الإلكرتونية ،وهو جمال م��ازال غام�ضاً
ومتثل الأحكام ال�صادرة ب�ش�أنه باكورة الأحكام الق�ضائية .ومن الأهمية مبكان �أن ت�ضع حمكمة
التمييز تف�سرياً للن�ص القانوين .ذلك �أن تف�سري حمكمة التمييز ميثل �إق��راراً ملبد�أ قانوين
ين�سحب على كافة املنازعات املماثلة التي يحكمها املبد�أ.
� - 2إن القواعد الت�شريعية املتعلقة بالإثبات الإل�ك�تروين هي قواعد مقتب�سة من قانون
الأون�ستريال .ولذا فيتعني على حمكمة التمييز� ،أن تنتهز الفر�صة التي تتاح لها وتف�سر هذه
القواعد على نحو تتوخى فيه �إرادة امل�شرع يف حتديد امل�صلحة املحمية ،وكيفية حماية هذه
امل�صلحة .وهو ما يقت�ضي منها جهداً تبذله ،وهو جهد يربره الت�سليم بقدرها ،وعلو مكانتها
ب�ش�أن تف�سري القانون وحتقيق وحدته.
حجية املحررات االلكرتونية يف االثبات تعليق على باكورة �أحكام الق�ضاء الدبوي
99

ويف هـذا ال�ســياق ،رمبا تكون الفر�صة �سانحة لأن نقـول �أنه �سيكــــون من املخاطـــرة يف بع�ض
الأحـيان� ،أن يغــــفل البــاحث� ،أياً كـــان فقيهاً �أو قا�ضياً �أو حمامياً ،الرجوع �إىل قانون الأون�سيرتال
ودليله الت�شريعي �أثناء تفــ�سري الن�صو�ص الت�شريعية املتعـــلقة باملعامالت والتجارة الإلكرتونية.
� - 3إن حمكمة التمييز معنية ،بالدرجة الأوىل ،ب�أن ت�ضع �أمام امل�شرع عيوب الت�شريع ،لكي
حتمله على تعديل الت�شريع وتفادي هذه العيوب.
وبالنظر �إىل �أن قانون املعامالت والتجارة الإلكرتونية ت�شريع حديث ،ومقتب�س من القانون
النموذجي .وبالنظر �إىل �أن ه��ذا الأخ�ير ي�شري يف كثري من الأح�ي��ان �إىل ��ض��رورة �أن تراعي
الدول عن طريق م�شرعيها طبيعة نظمها القانونية عند الأخذ بقواعد قانون االون�سيرتال،
ف�إن حمكمة التمييز يت�أكد دوره��ا يف �أن تكون ملهمة للم�شرع يف هذا املجال .ويف هذا ال�سياق
ن�شري �إىل الدور االيجابي ملحكمة النق�ض الفرن�سية يف التعجيل بتدخل امل�شرع الفرن�سي لإقرار
الكتابة الإلكرتونية والأخذ بحجيتها يف الإثبات(((.
 - 4ال�شك �أن التف�سري ،الذي ت�ضعه حمكمة التمييز يف هذا املجال ومثيله ،يفيد حمكمة
الإحالة �إفادة جيدة عند �إعادة نظر الدعوى �أمامها� ،إذ يجنبها �أن ترتدى يف خط�أ يف التف�سري.
ومن هنا ميكن ملحكمة التمييز �أن تب�صرها بعواقب الأخطاء قبل الوقوع فيها ،فتعمل على
تفاديها.
هذا و�آخر دعوانا
رب العاملني
�أن احلمد باهلل ّ

(� )1أنظر م�ؤلفنا :حتديث قانون الإثبات  -مكانة املحررات الإلكرتوين كدليل كتابي� .سابق الإ�شارة �إليه �ص (� ،)68ص (.)73
الأ�ستاذ الدكتور حممد حممد حممد �أبو زيد
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مو�ضوع البحث و�أهميته:

نتناول يف هذا البحث التعليق على حكم حمكمة ا�ستئناف دبي يف اال�ستئناف رقم 2003/1248

ج��زاء ،وحكم �آخ��ر ملحكمة متييز دبي يف الطعن رقم  249/2008ج��زاء ،و�سبب تناولنا لهذين
احلكمني معاً هو �أن �أحدها يتعلق باالخت�صا�ص املحلي والآخر يتعلق باالخت�صا�ص الوالئي �أو
الدويل بجرائم االنرتنت ،ومن خالل تعليقنا على هذين احلكمني نحاول الوقوف على كيفية
انعقاد االخت�صا�ص للق�ضاء يف دولة الإمارات ب�ش�أن هذه النوعية من اجلرائم.
ويرتبط اخت�صا�ص الق�ضاء الإماراتي بتطبيق قانون العقوبات الإماراتي من حيث املكان
ارتباطاً وثيقاً (((؛ فكل جرمية ي�سري عليها القانون الإماراتي يخت�ص بها الق�ضاء الإماراتي.
وهذا يتطلب منا التعر�ض للمبادئ التي حتكم تطبيق قانون العقوبات من حيث املكان ،وهي
مبد�أ الإقليمية ،ومبد�أ العينية ،ومبد�أ ال�شخ�صية.
ونرى �أن �أهمية هذا التعليق ترجع �إىل �أن الأمر يتعلق  -على حد علمنا  -ب�أوائل الأحكام
التي �صدرت من الق�ضاء يف دولة الإمارات العربية املتحدة يف جمال تقنية املعلومات ،ويكون من
املهم م�ساهمة الفقه يف هذا املجال الوليد بالتعليق لإلقاء ال�ضوء على تطبيقات الق�ضاء ،وذلك
لت�أييده فيما انتهى �إليه من �أحكام �أو ملناق�شته فيما هو يحتمل املناق�شة و�إبداء الر�أي ب�ش�أنه.

خطة البحث:

نبحث هذا املو�ضوع يف خطة موزعة على �أربعة مطالب على النحو التايل:

املطلب الأول ،نعر�ض فيه لن�ص احلكمني حمل التعليق ونق�سمه �إىل فرعني:
الفرع الأول :ن�ص حكم حمكمة ا�ستئناف دبي يف اال�ستئناف رقم  2003/1248جزاء ،ون�ص
حكم حمكمة متييز دبي يف الطعن رقم  249/2008جزاء.
الفرع الثاين :وقائع احلكمني حمل التعليق.
املطلب الثاين ،الت�أ�صيل القانوين ملا يثريه احلكمان من م�شكالت قانونية مو�ضوعية.
املطلب الثالث ،الت�أ�صيل القانوين ملا يثريه احلكمان من م�شكالت قانونية �إجرائية.
املطلب الرابع ،ر�أينا ب�ش�أن احلكمني.

( )1انظر ن�ص املادة  16من قانون العقوبات واملادة  142من قانون الإجراءات اجلزائية لدولة الإمارات� ،سن�ضع هاتني املادتني بني يدي القارئ فـي مو�ضع
الحق نراه �أكرث منا�سبة.
الدكتور عبد الرازق املوافـي عبد اللطيف
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المطلب األول
نص الحكمين محل التعليق

نتناول يف هذا املطلب ن�ص احلكمني بحالتيهما كما �صدرا من حمكمتي ا�ستئناف ومتييز
دبي دون �إ�ضافة �أو حذف ،بالإ�ضافة �إىل ملخ�ص لوقائع احلكمني مع بع�ض �أج��زاء من حكم
حمكمة �أول درجة كلما اقت�ضى احلال ،وذلك يف فرعني على النحو التايل:

الفرع الأول:
�أو ًال  -حكم حمكمة ا�ستئناف دبي يف اال�ستئناف رقم  2003/1248جزاء(((:

حمكمة اال�ستئناف:

باجلل�سة املنعقدة علناً يوم الأربعاء املوافق  2003/6/11مبقر حمكمة اال�ستئناف يف دبي برئا�سة
 ..........وع�ضوية  ....وبح�ضور  ......يف ق�ضية اال�ستئنافني رقمي  2003/1252 ،1248جزاء.
اال�ستئناف رقم  2003/1248جزاء.
امل�ست�أنفة النيابة العامة
امل�ست�أنف �ضده املتهم ................
اال�ستئناف رقم  2003/1252جزاء.
امل�ست�أنفة  ..........املدعية باحلق املدين
امل�ست�أنف �ضدهما:
 - 1النيابة العامة.
 - 2املتهم ................
احلكم امل�ست�أنف ال�صادر بالدعوى رقم  2002/5234جنح بتاريخ 2003/4/6

احلكم:

بعد االطالع على الأوراق و�سماع املرافعة واملداولة.
حيث �أقامت النيابة العامة الدعوى اجلزائية رقم  5234ل�سنة  2002جنح الرفاعة �ضد
املتهم  ......لأنه بتاريخ  2002/3/21بدائرة مركز �شرطة الرفاعة .قذف عالنية املجني عليها
( )1حكم ا�ستئناف دبي يف اال�ستئناف رقم  2003/1248جزاء  .احلكم غري من�شور.
تعليق على ق�ضاء دبي ب�ش�أن االخت�صا�ص الق�ضائي بجرائم االنرتنت
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 ...........ب�أن �أ�سند �إليها بطريق الن�شر مبوقع �صحيفة �إيالف الإلكرتونية الواقعة الواردة
بالتحقيقات واملا�سة بعر�ضها على نحو جتعلها حم ً
ال لالزدراء والعقاب.
وطلبت عقابه باملادتني  372 ،3/9من قانون العقوبات االحتادي رقم  3ل�سنة  .1987و�أثناء
التحقيقات ادعت املجني عليها مدنياً بطلب �إلزام املتهم ب�أن يدفع لها مبلغ  10001درهم على
�سبيل التعوي�ض املدين امل�ؤقت مع الر�سوم وامل�صروفات والأتعاب.
وبتاريخ  2003/4/6ق�ضت حمكمة �أول درجة غيابياً بعدم اخت�صا�ص حمكمة دبي بنظر الدعوى
وبعددم قبول الدعوى املدنية و�ألزمت رافعها امل�صروفات وطعنت النيابة العامة على احلكم ال�سابق
باال�ستئناف رقم  1248ل�سنة  2003بالتقرير احلا�صل يف  2003/4/21بطلب �إلغاء احلكم امل�ست�أنف
و�إدان��ة املتهم .كما طعن وكيل املدعية باحلق املدين باال�ستئناف رقم  1252ل�سنة  2003بالتقرير
احلا�صل بذات التاريخ  2003/2/21و�أرفق به مذكرة طلب يف ختامها �إلغاء احلكم امل�ست�أنف فيما
يتعلق بالدعوى املدنية واحلكم للم�ست�أنفة وطلباتها و�إلزام امل�ست�أنف �ضده الر�سوم والأتعاب.
وحيث �إن اال�ستئنافني تداوال على النحو املبني مبحا�ضر اجلل�سات ومل ميثل املتهم وقدم
وكيل امل�ست�أنفة للمدعية باحلق املدين مذكرة بدفاعه ،و�صمم امل�ست�أنفان على طلباتهما وقررت
املحكمة �ضم اال�ستئنافني لي�صدر فيهما حكم واحد بجل�سة اليوم.
وحيث �إن اال�ستئنافني ا�ستوفيا �أو�ضاعهما املقررة قانوناً.
وحيث �إن وقائع االتهام تتح�صل بالقدر ال�لازم لإ�صدار هذا احلكم فيما �شهدت به ......
بتحقيقات النيابة العامة من �أن��ه �أثناء تواجدها ب�إمارة دبي بفندق جولدن �سان�س  3والذي
تقيم فيه تفاج�أت بخرب يخ�صها مبوقع �إي�لاف وذل��ك على �شبكة االنرتنت حيث ورد بتاريخ
 2002/3/21خرب مفاده �سريان �شائعات عن وفاة ثري عربي خالل ممار�سة اجلن�س مع ملكة
جمال  .....و�أن اجلماع كان بفندق  .......يف دبي واملبلغ املذكور � 170ألف دوالر �أمريكي تقا�ضت
منه � 100ألف دوالر والباقي ﻠ � 70 .....ألف دوالر.
وحيث �إن احلكم امل�ست�أنف �أ�س�س ق�ضاءه بعد االخت�صا�ص على �سند من القول �إن اخلرب مت
ن�شره بلندن و�إن �إقامة املتهم بلندن.
وحيث �إن املادة  2/16من قانون العقوبات قد ن�صت على �أنه «وتعترب اجلرمية مرتكبة يف �إقليم
الدولة اذا وقع فيها فعل من الأفعال املكونة لها �أو اذا حتققت فيها نتيجتها �أو كان يراد �أن تتحقق
فيها «ملا كان ذلك وكان الثابت من الأوراق �أن الواقعة حمل االتهام مت ن�شرها مبوقع �إيالف على
�شبكة االنرتنت و�أن املجني عليها حني اطالعها على املوقع �أثناء وجودها بدبي طالعت اخلرب
حمل االتهام ومن ثم تكون نتيجة الفعل قد حتققت يف �إمارة دبي وتعترب اجلرمية �إذا ما ا�ستوفت
باقي �أركانها قد وقعت يف �إقليم الدولة وتخ�ضع لأحكام قانون العقوبات االحتادي رقم  3ل�سنة
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 .1987ومن ثم تق�ضي املحكمة ب�إلغاء احلكم امل�ست�أنف باخت�صا�ص حمكمة دبي االبتدائية.
وحيث �إن املادة  2/242من قانون الإجراءات اجلزائية قد جرى ن�صها على انه «�أما اذا حكمت
املحكمة االبتدائية بعدم االخت�صا�ص �أو بقبول دفع فرعي يرتتب عليه منع ال�سري يف الدعوى،
وحكمت حمكمة اال�ستئناف ب�إلغاء احلكم وباخت�صا�ص املحكمة �أو برف�ض الدفع الفرعي وبنظر
الدعوى ،وجب عليها �أن تعيد الق�ضية ملحكمة �أول درجة للحكم يف مو�ضوعها وعلى النيابة
العامة اعالن الغائبني من اخل�صوم بذلك».

فلهذه الأ�سباب
حكمت املحكمة- :

بقبول اال�ستئنافني �شك ً
ال ويف املو�ضوع ب�إلغاء احلكم امل�ست�أنف ب�شقيه و�إع��ادة الق�ضية �إىل
حمكمة �أول درجة للف�صل يف مو�ضوعها وعلى النيابة �إعالن املتهم و�ألزمت امل�ست�أنف �ضده يف
الدعوى املدنية مب�صروفات هذه املرحلة وخم�سمائة درهم مقابل �أتعاب املحاماة.
ثاني ًا  -حكم حمكمة متييز دبي يف الطعن رقم  249/2008جزاء (((:

احلكم:

بعداالطالع على الأوراق وتالوة تقرير التلخي�ص الذي �أعده ال�سيد القا�ضي/.................
 ................و�سماع املرافعة واملداولة قانوناً.
حيث �إن الطعن �أ�ستوفى ال�شكل املقرر يف القانون.
وحيث �إن النيابة العامة اتهمت............... :
�أنه بتاريخ 2007/4/5م بدائرة مركز �شرطة الرا�شدية
�أو ًال :هدد املجني عليها .........................
ب�إف�شاء �أمور خاد�شة ل�شرفها ذلك ب�أن �أر�سل لها ر�سالة الكرتونية �إمييل يهددها فيها بن�شر
�صورها ال�شخ�صية على جميع م�ستخدمي ال�شبكة املعلومائية (االنرتنت) بالدولة وكان تهديده
ال�سابق م�صحوباً بطلب وهو الرد عليه قبل ليله ال�سبت التي تلي تاريخ الر�سالة.
ثانياً :ا�ستعمل ال�شبكة املعلوماتية يف �إرتكاب اجلرمية املو�صوفة يف البند �أو ًال.
( )1حكم حمكمة التمييز  -دبي بتاريخ  2008-08-31يف الطعن رقم  249/2008جزاء .من�شور على املوقع الإلكرتوين ملحاكم دبي .تاريخ احل�صول
عليه مار�س .2011
تعليق على ق�ضاء دبي ب�ش�أن االخت�صا�ص الق�ضائي بجرائم االنرتنت
107

ثالثاً :تو�صل عمداً الخرتاق الربيد االلكرتوين للمجني عليها املذكورة يف البند �أو ًال بغري
وجه حق واال�ستيالء من داخلها على بياناتها ال�شخ�صية ومنها �صورة بطاقتها االئتمانية.
وطلبت معاقبته باملادتني( )351 ,1/121من قانون العقوبات االحتادي رقم  3لعام 1987م
املعدل بالقانون االحت��ادي رقم 2005/ 34م ،وامل��واد (3-2-1/2؛ 9؛  )11من القانون االحتادي
رقم  2لعام 2006م ب�ش�أن مكافحة جرائم تقنية املعلومات.
وبتاريخ 2007/11/5م حكمت حمكمة �أول درجة ح�ضورياً بعدم اخت�صا�صها حملياً بنظر
الدعوى و�إحالتها �إىل النيابة العامة لإتخاذ �شئون فيها ت�أ�سي�ساً على �أن مكان ارتكاب اجلرمية
يف �إماره �أبوظبي.
مل ترت�ض النيابة العامة هذا احلكم فطعنت عليه باال�ستئناف رقم 2007/5830م.
وب�ت��اري��خ 2008/1/15م حكمت حمكمة اال�ستئناف ب��إل�غ��اء م��ا ق�ضى ب��ه احل�ك��م امل�ست�أنف
بعدم اخت�صا�ص املحكمة حملياً بنظر الدعوى والق�ضاء جمدداً باخت�صا�صها مكانياً بنظرها
وب�إحالتها �إليها للف�صل يف مو�ضوعها.
وبتاريخ  2008/4/10م حكمت حمكمة �أول درج��ة ح�ضورياً مبعاقبة املتهم باحلب�س ملدة
ثالثة �أ�شهر عما �أ�سند �إليه بعد �أن �أعملت يف حقه حالة االرتباط بني التهم امل�سندة �إليه و�إدانته
ب�أ�شدها عم ً
ال باملادة  88عقوبات.
مل يرت�ض املحكوم عليه هذا احلكم فطعن عليه باال�ستئناف رقم 2008/2115م.
كما مل ترت�ض النيابة العامة ه��ذا احلكم فطعنت عليه باال�ستئناف رق��م 2008/2182م.
وبتاريخ 2008/6/15م حكمت املحكمة يف مو�ضوع ا�ستئناف املتهم برف�ضه ويف مو�ضوع ا�ستئناف
النيابة العامة ب�إ�ضافة تدبري �إبعاد املتهم عن الدولة �إىل ما ق�ضى به احلكم امل�ست�أنف وت�أييده
فيما عدا ذلك.
طعن املحكوم عليه يف ه��ذا احلكم بالتمييز املاثل مبوجب تقرير م ��ؤرخ يف 2008/7/15م
مرفق به مذكرة ب�أ�سباب الطعن موقع عليها من حمامية املوكل طلب فيها نق�ضه.
وحيث �إن الطاعن ينعى على احلكم املطعون فيه اخلط�أ يف تطبيق القانون والق�صور يف
الت�سبيب والف�ساد يف اال�ستدالل والإخ�لال بحق الدفاع ذلك �أن الطاعن دفع بعدم اخت�صا�ص
حماكم دبي بنظر الدعوى لكون الواقعة وقعت يف �إم��ارة �أبوظبي وبطالن �إج��راءات القب�ض
حل�صوله بناء على �إذن ندب عن �سلطة غري خمت�صة كما �أن الإذن ال�صادر من نيابة �أبوظبي
الكلية مل ي�شمله وجت��اوز رج��ال ال�ضبط ح��دود الإذن دون م�سوغ و�شيوع التهمة �إذ �أن جهاز
احلا�سب الآيل ي�ستعمله �أي�ضاً موظفون �آخرون مما يعيب احلكم مبا ي�ستوجب نق�ضه.
وح�ي��ث �إن��ه مل��ا ك��ان ذل��ك وك��ان احل�ك��م امل�ط�ع��ون فيه ق��د �أق ��ام ق���ض��اءه برف�ض ال��دف��ع بعدم
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اخت�صا�ص حماكم دبي بنظر الدعوى ت�أ�سي�ساً على �أن اجلرائم امل�سندة �إىل الطاعن قد حتققت
نتيجتها يف �إمارة دبي با�ستقبالها ر�سالة الربيد االلكرتوين عند ت�صفحها لربيدها االلكرتوين
مبقر �سكنها مبنطقة الرا�شدية بدبي وفق الفقرة الثانية من املادة ( )16من قانون العقوبات
االحتادي والتي تن�ص على �أنه (وتعترب اجلرمية مرتكبة يف �إقليم الدولة �إذا وقع فيهافعل من
الأفعال املكونة لها �أو �إذا حتققت فيها نتيجتها �أو كان يراد �أن تتحقق فيها ف�إنه يكون قد �أ�صاب
�صحيح القانون ويكون منعى الطاعن يف هذا ال�صدد غري �سديد).
وحيث �إن احلكم الإبتدائي امل�ؤيد لأ�سبابه باحلكم املطعون فيه قد بني واقعة الدعوى
مبا تتوافر به كافة العنا�صر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها و�أورد على ثبوتها
يف حقه �أدلة �سائغة لها معينها ال�صحيح ب�أوراق الدعوى ،ومن �ش�أنها �أن ت�ؤدي �إىل ما رتبه
احلكم عليها م�ستمدة مما �شهدت به املجني عليها  .................والنقيب ...............
بتحقيقات النيابة العامة وما قرره  .................مبح�ضر اال�ستدالالت ،ومما �أثبته تقرير
املخترب اجلنائي ملا كان ذلك وكان الثابت �إن الطاعن قد مت �ضبطه على �أثر تفتي�ش مركز
 .................الذي يعمل به املتهم بناء على �أمر التفتي�ش ال�صادر من نيابة �أبوظبي بناء
على �أمر الندب ال�صادر من نيابة دبي ،و�ضبط اجلهاز اخلا�ص باملتهم الذي تبني احتوا�ؤه
على �صور خا�صة باملجني عليها وك��ان من املقرر �أن لرجل ال�ضبط الق�ضائي وفقاً للمادة
( )45من قانون الإجراءات اجلزائية �أن ي�أمر بالقب�ض على املتهم احلا�ضر الذي توجد دالئل
كافية على �إتهامه يف حاالت عددها امل�شرع ح�صراً يف هذه امل��ادة وتقدير هذه الدالئل التي
ت�سوغ لرجل ال�ضبط الق�ضائي القب�ض على املتهم احلا�ضر ومبلغ كفايتها يكون بداءة لرجل
ال�ضبط الق�ضائي على �أن يكون تقديره هذا خا�ضعاً لرقابه �سلطة التحقيق حتت �إ�شراف
حمكمة املو�ضوع وملا كان احلكم املطعون فيه قد ا�ستخل�ص يف منطق �سليم كفاية الدالئل
التي �أرتكن �إليها رجل ال�ضبط الق�ضائي يف القب�ض على الطاعن ف�إن النعي على احلكم يف
هذا ال�صدد يكون يف غري حمله ،ملا كان ذلك وكان الدفع ب�شيوع االتهام هو من �أوجه الدفاع
املو�ضوعية التي ال ت�ستلزم رداً �صريحاً بل �إن الرد ي�ستفاد داللة من �أدلة الثبوت التي �أوردها
احلكم وال تلتزم املحكمة يف هذا ال�صدد مبتابعة املتهم يف مناحي دفاعه املختلفة والرد على كل
�شبهة يثريها على ا�ستقالل ملا كان ذلك وكان احلكم االبتدائي امل�ؤيد لأ�سبابه باحلكم املطعون
فيه قد �أطم�أن �إىل �أن جهاز احلا�سب الآيل الذي مت �ضبطه ووجدت به �صور للمجني عليها
عائداً للمتهم ومن ثم ف�إن جمادلة الطاعن حمكمة املو�ضوع يف مبلغ اقتناعها واطمئنانها
لأدلة الدعوى �أمام حمكمة التمييز غري مقبول ملا كان ما تقدم ف�إن الطعن برمته يكون على
غري �أ�سا�س متعني الرف�ض.
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الفرع الثاين
وقائع احلكمني حمل التعليق
�أو ًال  -وقائع احلكم امل�ست�أنف:
اتهمت النيابة العامة  .............ب�أنه:
 قذف عالنية املجني عليها؛ حيث ن�شر عنها خرباً مبوقع �صحيفة �إيالف االلكرتونية على�شبكة االنرتنت مفاده :وفاة ثري عربي خالل ممار�سة اجلن�س مع ملكة جمال  .........و�أن
اجلماع جرى ب�أحد الفنادق بدبي.
 اخلرب مت ن�شره بلندن. املتهم يقيم يف لندن. املجني عليها اطلعت على اخلرب �أثناء وجودها يف دبي.منطوق حكم حمكمة �أول درجة ،حكمت بعدم االخت�صا�ص ويف �أ�سباب حكمها قالت:
«من املقرر �أن معايري االخت�صا�ص باجلرمية هي مكان وقوع اجلرمية �أو مكان ال�ضبط او
حمل �إقامة املتهم ،و�إن كانت يف جمموعها ق�سائم مت�ساوية ال ميكن تف�ضيل �إحداها على الأخرى
فينعقد االخت�صا�ص لثمة حمكمة معينة البد من توافر �أحد هذه املعايري و�إذا ما انعدم �أحدها
فال يكون لها �أي اخت�صا�ص بنظر الواقعة املعرو�ضة عليها .و�إذا كان الأمر كذلك ،وكان اخلرب
املن�شور ب�ش�أن املجني عليها يف �صحيفة �إي�لاف ،والتي ت�صدر يف لندن ،قد ن�شر �أ�ص ً
ال يف هذه
ال�صحيفة ،وثابت من الأوراق �أنها ت�صدر يف لندن ،و�أن هذه ال�صحيفة هي التي ارتكبت الفعل
امل�ؤثم املكون جلرمية ال�سب والقذف بطريق الن�شر ،و�أن هي م�صدر هذا اخلرب و�أن معايري
االخت�صا�ص يف جمموعها ب�ش�أن اجلرمية حمل هذه الواقعة قد توافرت ب�ش�أن حماكم بريطانيا
باعتبار �أن مقر هذه ال�صحيفة ومكان �صدورها هو لندن فهي م�صدر البث ،وبالتايل ف�إن مكان
وقوع اجلرمية هو لندن و�أن حمل �إقامة من ت�سبب يف ن�شر هذا اخلرب هو �أي�ضاً يكون هناك
وبالقدر املتيقن وهو ذاته ميكن �ضبطه بذات املكان ،وبالتايل ف�إنه ال يتوافر لهذه املحكمة ثمة
معيار من معايري االخت�صا�ص بنظر هذه الدعوى وال ينال من ذلك �أن اخلرب قد ُن�شر بطريق
االنرتنت مما يظهر معه على �أجهزة الكمبيوتر امل�ستقبلة لالنرتنت �إذ �أن هذه الأجهزة و�إن
كانت قد ت�ضمنت هذا اخلرب �إال �أنها هي و�سيلة ال�ستقبال اخلرب ولي�س م�صدراً لبثه ،وبالتايل
ف�إنه ال ينعقد ثمة حمكمة تكت�شف املجني عليها هذا اخلرب يف دائرة اخت�صا�صها على �أحد �أجهزة
الكمبيوتر امل�ستقبلة لالنرتنت الأمر الذي تق�ضي معه املحكمة بعدم اخت�صا�ص حمكمة دبي
بنظر الدعوى .».......
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ثاني ًا  -وقائع حكم حمكمة التمييز:
اتهمت النيابة العامة املتهم  .....ب�أنه:
 هدد املجني عليها م�ستعم ًال الإنرتنت ب�إف�شاء �أمور خاد�شة ل�شرفها؛ حيث �أر�سل لها
ر�سالة الكرتونية بالإمييل يهددها فيها بن�شر �صورها ال�شخ�صية على االنرتنت ،وكان
تهديده م�صحوباً بطلب وه��و ال��رد عليه يف موعد معني  .ا�ستعمل الأن�ترن��ت يف ارتكاب
اجلرمية.
 تو�صل عمداً الخرتاق الربيد االلكرتوين للمجني عليها بغري وجه حق واال�ستيالء منداخله على بياناتها ال�شخ�صية و�صورة بطاقتها االئتمانية.
 حكمت حمكمة �أول درجة بعدم اخت�صا�صها حملياً بنظر الدعوى ت�أ�سي�ساً على �أن مكانارتكاب اجلرمية يف �إمارة �أبوظبي.
 طعنت النيابة العامة يف هذا احلكم عليه باال�ستئناف. حكمت حمكمة اال�ستئناف ب��إل�غ��اء احل�ك��م ب�ع��دم اخت�صا�ص املحكمة حملياً والق�ضاءباخت�صا�صها مكانياً بنظر الدعوى وب�إحالتها �إليها للف�صل يف مو�ضوعها.
 حكمت حمكمة �أول درجة بعد �إعادة الدعوى �إليها مبعاقبة املتهم باحلب�س ملدة ثالثة �أ�شهرعما �أ�سند �إليه بعد �أن �أعملت يف حقه حالة االرتباط بني التهم امل�سندة �إليه و�إدانته ب�أ�شدها
عم ً
ال باملادة  88من قانون العقوبات.
 طعن املحكوم عليه والنيابة العامة على هذا احلكم باال�ستئناف. حكمت حمكمة اال�ستئناف يف مو�ضوع ا�ستئناف املتهم برف�ضه ويف مو�ضوع ا�ستئناف النيابةالعامة ب�إ�ضافة تدبري �إبعاد املتهم عن الدولة �إىل ما ق�ضى به احلكم امل�ست�أنف.
 طعن املحكوم عليه يف هذا احلكم بالتمييز؛ حيث دفع بعدم اخت�صا�ص حماكم دبي بنظرالدعوى لكون الواقعة وقعت يف �إمارة �أبوظبي.
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المطلب الثاني
التـأصـيل الـقانونـي للجـوانب الموضوعية

يثري احلكمان حمل التعليق عدة م�شكالت قانونية تتعلق باجلوانب املو�ضوعية للجرائم
حمل التعليق .الأوىل ،حتديد �أرك��ان وطبيعة جرمية القذف العلني .والثانية ،حتديد �أركان
وطبيعة جرمية التهديد.الثالثة ،حتديد نطاق تطبيق قانون العقوبات من حيث املكان على
اجلرائم مو�ضوع احلكمني .و�سنبحث كل م�شكلة من هذه امل�شكالت بالقدر الالزم فقط للتعليق
على احلكمني ،وذلك يف فروع ثالثة على النحو التايل:

الفرع الأول
(((
جرمية القذف

تعريف القذف :القذف هو �إ�سناد واقعة حمددة ت�ستوجب عقاب من تن�سب �إليه �أو احتقاره
�إ�سناداً علنياً عمدياً ((( .وجلرمية القذف  -كغريها من اجلرائم – ركنان :ركن مادي وركن
معنوي (((.

( )1لن نتناول هنا جرمية القذف ب�صورة مف�صلة و�إمنا تناولنا لها يكون بالقدر الذي يخدم الهدف من هذا البحث وهو التعليق على احلكمني .انظر يف
تف�صيالت هذه اجلرمية يف القانون الإماراتي د .جوده ح�سني جهاد قانون العقوبات االحتادي الق�سم اخلا�ص اجلزء الأول جرائم االعتداء على الأ�شخا�ص
مطبوعات كلية �شرطة دبي الطبعة الأوىل � 1996ص  296وما بعدها.
( )2انظر د .حممود جنيب ح�سني �شرح قانون العقوبات الق�سم اخلا�ص دار النه�ضة العربية الطبعة الرابعة � 2012ص  .702وقد ن�ص امل�شرع الإماراتي
على جرمية القذف يف املادة  372من قانون العقوبات الإماراتي .وتن�ص هذه املادة على �أنه «يعاقب باحلب�س مدة ال تزيد على �سنتني �أو بالغرامة التي ال
جتاوز ع�شرين �ألف درهم من �أ�سند اىل غريه ب�إحدى طرق العالنية واقعة من �ش�أنها �أن جتعله حم ًال للعقاب �أو لالزدراء.
وتكون العقوبة احلب�س والغرامة �أو احدى هاتني العقوبتني اذا وقع القذف يف حق موظف عام �أو مكلف بخدمة عامة �أثناء �أو ب�سبب �أو مبنا�سبة ت�أدية
الوظيفة �أو اخلدمة العامة� ،أو كان ما�ساً بالعر�ض �أو خاد�شاً ل�سمعة العائالت �أو كان ملحوظاً فيه حتقيق غر�ض غري م�شروع .واذا وقـع القذف بطريق
الن�شر يف �إحدى ال�صحف �أو املطبوعات عد ذلك ظرفاً م�شدداً»
( )3يجب تقدمي الدعوى اجلزائية ب�ش�أن جرمية القذف وال�سب من قبل املجني عليه �أو ممثله القانوين .قد علقت املادة  4/10من قانون االجراءات
اجلزائية حتريك الدعوى اجلزائية يف جرائم القذف وال�سب على �شكوى تقدم من املجنى عليه �أو ممن يقوم مقامه قانوناً.عدم جواز تقدمي الدعوى
اجلزائية من قبل الزوج عند تعر�ض الزوجة جلرمية القذف ب�ألفاظ ما�سة ب�شرفها الفتقاره اىل �صفة املجني عليه و�إن �أ�صابه �ضرر مبا�شر� :إذا كانت
الواقعة التي �أقيمت ب�ش�أنها الدعوى اجلزائية .وكما ورد بو�صف النيابة لها �أن الطاعن «قذف الزوجة ب�ألفاظ من �ش�أنها �أن مت�س �شرفها و�سمعتها «ومن ثم
كانت الزوجة هي املجني عليها و�صاحبة احلق يف ال�شكوى ولي�س زوجها �أو �أي من�أاقاربها و�إن ت�ضرر من اجلرمية حيث ال ينطبق عليه و�صف املجنى عليه
�إذ �أن الن�صب التجرمي يحمي حق من وقع الفعل عدواناً عليه ،وبالتايل فال يكفي العتبار �شخ�ص جمنياً عليه �أن يكون قد �أ�صابه �ضرر مبا�شر بارتكاب
اجلرمية و�إمنا يتعني �أن يكون هو ذاته الذي وقع عليه االعتداء .انظر املحكمة االحتادية العليا ،الطعن رقم  ،15/119تاريخ  - 1994 / 2/16جمموعة
االحكام ال�صادرة من الدائرة اجلزائية واجلزائية ال�شرعية �سنة � 1994ص.69
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�أو ًال  -الركن املادي جلرمية القذف:
يقوم الركن امل��ادي جلرمية القذف على ثالثة عنا�صر :ن�شاط �إجرامي هو فعل الإ�سناد،
وحم��ل لهذا الن�شاط هو الواقعة التي من �ش�أنها عقاب من ت�سند �إليه �أو ازدرا�ؤه ،وعالنية
الن�شاط.

 - 1فعل الإ�سناد:

هو تعبري م�ضمونه ن�سبة واقعة حمددة �إىل �شخ�ص �سواء مت ذلك بالكالم �أو الر�سم
�أو ال�صور او الإ�شارة ،وتقع اجلرمية �سواء كان الإ�سناد على �سبيل القطع �أم على �سبيل
االحتمال والظن (((؛ فهذا الأخري يهدد �شرف املجني عليه باخلطر ،وي�ستوي تعلق الظن
بحدوث الواقعة �أو بن�سبتها �إىل املجني عليه ،وي�ستوي �أن يكون الإ�سناد �صريحاً �أو �ضمنياً
بل حتى ول��و ك��ان رداً بالإيجاب على ��س��ؤال طرحه الغري ،و��س��واء ك��ان ع�ب��ارات القاذف
ترديداً ملعلوماته اخلا�صة �أو يروي عن الغري ،ففي احلالني يتحقق امل�سا�س ب�شرف الغري
((( ،و�سمعته.

 - 2حمل الإ�سناد:

هو الواقعة التي ين�سبها املتهم �إىل املجني عليه ويرتتب عليها امل�سا�س ب�سمعته ،وي�شرتط
يف الواقعة �أن تكون حمددة ،و�أن يكون من �ش�أنها لو كانت �صادقة �أن جتعل املجني عليه حم ً
ال
للعقاب �أو لالزدراء.
والواقعة املوجبة للعقاب هي جرمية ،ك�أن ين�سب �إىل ال�شخ�ص ارتكابه جرمية ر�شوة
�أو احتيال .وال��واق�ع��ة التي جتعله حم� ً
لا ل�ل�ازدراء ،ه��ي الواقعة التي تقلل م��ن نظرة
االح�ت�رام التي من املفرو�ض �أن يتمتع بها املجني يف جمتمعه ،وتقدير ذل��ك يخ�ضع
لل�سلطة التقديرية ملحكمة املو�ضوع وفقاً لظروف املجني عليه كمركزه الوظيفي �أو
املهني �أو العائلي (((.

( )1انظر د .فوزية عبد ال�ستار � ،شرح قانون العقوبات الق�سم اخلا�ص وفقاً لأحدث التعديالت الطبعة الثالثة دار النه�ضة العربية � 2012ص .563
( )2انظر د .فتوح ال�شاذيل� ،شرح قانون العقوبات ،الق�سم اخلا�ص دار املطبوعات اجلامعية � 1996ص .753
( )3انظر د .رم�سي�س بهنام  ،قانون العقوبات جرائم الق�سم اخلا�ص من�ش�أة املعارف بدون �سنة ن�شر �ص .1055
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 - 3عالنية الإ�سناد:

من عنا�صر الركن امل��ادي يف القذف �أن تكون ن�سبة الواقعة ،التي جتعل املجني عليه
معاقباً �أو حم ً
ال لالزدراء عالنية (((؛ لأن العالنية هي التي ت�ؤدي �إىل علم املجتمع بعبارات
ال�ق��ذف ،وه��ي التي ت ��ؤدي �إىل التقليل م��ن الو�ضع االجتماعي للمجني عليه وامل�سا�س
ب�سمعته و�شرفه واعتباره وقد حدد امل�شرع الإماراتي طرق العالنية يف املادة التا�سعة من
قانون العقوبات ((( .ومن املقرر �أن العلنية تتحقق بتوافر عن�صرين �أولهما توزيع الكتابة
املت�ضمنة عبارات القذف على عدد من النا�س بغري متييز ،ثانيهما انتواء اجلانى �إذاعة
ون�شر ما هو مكتوب ((( .
ثاني ًا  -الركن املعنوي يف جرمية القذف:
القذف جرمية عمدية يتخذ الركن املعنوي فيها �صورة الق�صد اجلنائي ،والق�صد الالزم
لقيامها هو الق�صد العام ((( .فهي ال تتطلب ق�صداً خا�صاً (((.
وعنا�صر الق�صد اجلنائي العام يف جرمية القذف هي ذاتها عنا�صر الق�صد يف غريها
من اجلرائم العمدية؛ فيلزم �أن يعلم اجل��اين بداللة الواقعة التي ي�سندها �إىل املجني
عليه ،ويلزم �أن تتوافر لديه �إرادة �إ�سنادها �إليه ،و�إرادة العالنية ،اي �إي�صالها للجمهور دون
متييز ،وال يلزم توافر نية الإ�ضرار باملجني عليه وال يلزم علمه بكذب الواقعة امل�سندة �إىل
املجني عليه (((.

( )1انظر د .فوزية عبد ال�ستار� ،شرح قانون العقوبات الق�سم اخلا�ص املرجع ال�سابق �ص .572
( )2حيث تن�ص املادة  9من قانون العقوبات الإماراتي على �أنه «تعد طرقاً للعالنية يف حكم هذا القانون - 1 :القول �أو ال�صياح �إذا ح�صل اجلهر به �أو ترديده
ب�إحدى الو�سائل الآلية يف جمع عام �أو يف طريق عام �أو يف مكان مباح �أو مطروق �أو �إذا �أذيع ب�أية و�سيلة �أخرى - 2 .الأعمال �أو الإ�شارات �أو احلركات �إذا وقعت
يف مكان مما ذكر �أو نقلت �إىل من كان يف هذه الأماكن بطريقة من الطرق الآلية �أو ب�أية طريقة �أخرى - 3 .الكتابة والر�سوم وال�صور والأفالم والرموز
وغريها من طرق التعبري �إذا عر�ضت يف مكان مما ذكر �أو وزعت بغري متييز �أو بيعت اىل النا�س �أو عر�ضت عليهم للبيع يف �أي مكان.
( )3انظر نق�ض م�صري الطعن رقم  12971ل�سنة  60ق  -جل�سة � - 4/5/1998س� - 49ص .636
( )4انظر د .فوزية عبد ال�ستار� ،شرح قانون العقوبات الق�سم اخلا�ص املرجع ال�سابق �ص .586
( )5انظر نق�ض م�صري الطعن رقم  8334ل�سنة  61ق  -جل�سة � - 22/2/1998س � - 49ص .286
( )6انظر د .حممود جنيب ح�سني� ،شرح قانون العقوبات الق�سم اخلا�ص ،املرجع ال�سابق �ص .741
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ثالــث ًا  -الطـبيـعة القـانونيـة جلـرمية القـذف:
ت�صنف اجلرائم بح�سب الركن املادي عدة تق�سيمات ((( ،يهمنا هنا التق�سيم �إىل جرائم ذات
نتيجة �أو جــرائم �ضــرر وجرائم �شــكليـــة ((( ،وي�ستند هذا الت�صنيف �إىل عنا�صر الركن املادي
وب�صفة خا�صة نتيجة ال�سلوك الإجرامي.
فاجلرائم ذات النتائج �أو جرائم ال�ضرر هي اجلرائم التي ترتك �أث��راً يف العامل اخلارجي
متمث ً
ال يف نتيجتها� .أما اجلرمية ال�شكلية فهي اجلرمية التي تتم مبجرد ال�سلوك الإجرامي دون
�أن ينتظر ال�شارع حتقق نتائج حمددة؛ �أي �أن ركنها املادي يت�ألف من جمرد �سلوك �إجرامي يكفي
لقيامها ((( ،وتعترب جرمية القذف من اجلرائم ال�شكلية (((؛ حيث تتحقق هذه الأخرية مبجرد
توافر عن�صر العالنية بالإ�ضافة للعنا�صر الأخرى ال�سابق ذكرها دون �أن يتطلب القانون نتيجة
فعلية �أو تغرياًَ ملمو�ساً يف العامل اخلارجي ،فهي ال ت�ستلزم توافر نتيجة �إجرامية منف�صلة عن
ال�سلوك الإجرامي املت�صف بالعالنية.
ويكفي للقول بوقوع جرمية القذف داخل الدولة �أن تتحقق العالنية بداخلها حتى ولو
مت بث اخلرب باخلارج .وهو الأمر الذي يجعل جزءاً من الركن املادي من اجلرمية متحققاً
داخل الدولة (((.
وال يلزم يف الواقعة �أن ت�ؤدي فع ً
ال �إىل توقيع العقاب على املجني عليه �أو �إىل �إزدرائه لدى
املجتمع الذي يعي�ش فيه؛ �أي ال يلزم �أن تهبط املكانة االجتماعية للمجني عليه نتيجة للقذف،
ك�أن تكون �سمعة املجني عليه �أقوى من �أن تت�أثر بقذف اجلاين (((.

( )1انظر يف هذه التق�سيمات د� .أحمد �شوقي عمر �أبو خطوة �شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات دار النه�ضة العربية � 2003ص  171وما بعدها.
( )2انظر يف هذا التق�سيم د .عبدالعظيم مر�سي وزير �شرح قانون العقوبات الق�سم العام اجلزء الأول دار النه�ضة العربية � 1999ص  251وما بعدها.
( )3انظر د .د� .أحمد �شوقي عمر �أبو خطوة �شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات املرجع ال�سابق �ص .191
( )4انظر د .رم�سي�س بهنام قانون العقوبات جرائم الق�سم اخلا�ص ،املرجع ال�سابق �ص  ،1050د .حممد عودة اجلبور الو�سيط يف قانون العقوبات
الق�سم العام دار وائل للن�شر الطبعة الأوىل � 2012ص  ،236د .طارق �سرور جرائم الن�شر والإعالم الطبعة الأوىل  2004دار النه�ضة العربية �ص
.531
( )5انظر يف هذا املعنى د� .أ�شرف توفيق �شم�س الدين �شرح قانون الإجراءات اجلنائية ،اجلزء الثاين ،الطبعة الثانية دار النه�ضة العربية � 2012ص .716
( )6انظر د رم�سي�س بهنام  ،املرجع ال�سابق �ص  1050وما بعدها  ،د .عمر حممد �أبو بكر بن يون�س اجلرائم الن�شئة عن ا�ستخدام االنرتنت الأحكام
املو�ضوعية واجلوانب الإجرائية دار النه�ضة العربية � 2004ص .331
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الفرع الثاين
جرمية التهديد

(((

تقوم جرمية التهديد(((  -كغريها من اجلرائم  -على ركنني ،ركن م��ادي ورك��ن معنوي،
ونبحث فيما يلي هذين الركنني ،ثم يف نقطة ثالثة نو�ضح طبيعة هذه اجلرمية.
�أو ًال  -الركن املادي:
الركن املادي يف هذه اجلرمية قوامه فعل التهديد ،وهو عبارة عن وعيد ب�سوء للمجني عليه
�أو ل�شخ�ص يهمه مبا ي�ؤدي �إىل الت�أثري على نف�سيته �أو حرية �إرادته؛ وبعبارة �أخرى هو ترويع
للمجني عليه و�إلقاء الرعب يف نف�سه وتوعده ب�شر ((( ؛ ففي التهديد يعرب املتهم عن �إرادته
يف �إيقاع الأذى باملجني عليه .وال ي�ؤدي التهديد �أثره يف نف�سية املجني عليه وحرية �إرادته �إال
�إذا كان جدياً ،وجدية التهديد م�س�ألة مو�ضوعية تخ�ضع لتقدير قا�ضي املو�ضوع  .ويلزم لكي
تتحقق اجلرمية �أن ي�صل ويبلغ التهديد �إىل علم املجني عليه (((.
ويختلف التهديد عن متني ال�سوء للمجني عليه ،ويفرت�ض التهديد �أن وقوع الأذى يتوقف على
�إرادة املتهم �سواء مت ذلك ب�شكل مبا�شر منه �أو ب�شكل غري مبا�شر من خالل �شخ�ص يعمل ب�أوامره (((.
وين�صب مو�ضوع التهديد على حمل �شخ�ص على القيام بعمل �أو االمتناع عن القيام بعمل،
( )1نتبع يف تعر�ضنا جلرمية التهديد نف�س نهج جرمية القذف ،فلن نتناول هنا جرمية التهديد ب�صورة مف�صلة و�إمنا تناولنا لها يكون بالقدر الذي يخدم
الهدف من هذا البحث وهو التعليق على احلكمني .انظر يف تف�صيالت هذه اجلرمية د .فوزية عبد ال�ستار� ،شرح قانون العقوبات الق�سم اخلا�ص املرجع
ال�سابق �ص  845وما بعدها.
( )2ن�ص امل�شرع الإماراتي على عدة حاالت جلرمية التهديد من قانون العقوبات فتن�ص املادة « 351يعاقب بال�سجن مدة ال تزيد على �سبع �سنوات من هدد
�آخر ،كتابة �أو �شفاهة بارتكاب جناية �ضد نف�سه �أو ماله �أو �ضد نف�س �أو مال غريه �أو با�سناد �أمور خاد�شة بال�شرف �أو �إف�شائها ،وكان ذلك م�صحوباً بطلب �أو
بتكليف ب�أمر �أو االمتناع عن فعل �أو مق�صودا به ذلك.
وتن�ص املادة  - 352يعاقب باحلب�س من هدد �آخر بارتكاب جناية �ضد نف�سه �أو ماله �أو �ضد نف�س �أو مال غريه �أو با�سناد �أمور خاد�شة لل�شرف �أو االعتبار �أو
�إف�شائها يف غري احلاالت املبينة يف املادة ال�سابقة.
وتن�ص املادة  - 353كل من هدد �آخر بالقول �أو بالفعل �أو بالإ�شارة كتابة �أو �شفاهة �أو بو�ساطة �شخ�ص �آخر يف غري احلاالت املبينة يف املادتني ال�سابقتني
يعاقب باحلب�س مدة ال تزيد على �سنة �أو بغرامة ال تزيد على ع�شرة �آالف درهم .ون�ص امل�شرع �أي�ضاً عليها يف املادة  9من القانون االحتادي لدولة الإمارات
العربية املتحدة رقم  2ل�سنة 2006م يف �ش�أن مكافحة جرائم تقنية املعلومات «كل من ا�ستعمل ال�شبكة املعلوماتية �أو �إحدى و�سائل تقنية املعلومات يف
تهديد او ابتزاز �شخ�ص �آخر حلمله على القيام بفعل �أو االمتناع عنه يعاقب باحلب�س مدة ال تزيد على �سنتني وبالغرامة التي ال تزيد على خم�سني �ألف
درهم او ب�إحدى هاتني العقوبتني ،ف�إن كان التهديد بارتكاب جناية او ب�إ�سناد �أمور خاد�شة لل�شرف او االعتبار كانت العقوبة ال�سجن مدة ال تزيد على
ع�شر �سنوات»
( )3انظر يف ذلك د .فوزية عبد ال�ستار� ،شرح قانون العقوبات الق�سم اخلا�ص املرجع ال�سابق �ص .846
( )4د .حممود جنيب ح�سني� ،شرح قانون العقوبات الق�سم اخلا�ص ،املرجع ال�سابق �ص .1113
( )5د .حممود جنيب ح�سني ،املرجع ال�سابق �ص .1109
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�أو على ارتكاب اجلاين جناية �ضد نف�سه �أو ماله �أو �ضد نف�س او مال غريه �أو با�سناد �أمور خاد�شة
بال�شرف �أو �إف�شائها(((.
ثاني ًا -الركن املعنوي:
تعد جرمية التهديد جرمية عمدية ،يكفي لقيامها الق�صد العام ((( ؛ فيجب �أن يكون املتهم
على علم مبدلول عباراته ،و�أنها ت�ؤثر على نف�سية املجني عليه ،و�أن تتجه �إرادته �إىل العبارات
التي �صدرت منه ،و�إىل �إب�لاغ املجني عليه بها ،و�إىل �إح��داث �أثرها على نف�سيته و�إرادت��ه ببث
الرعب لديه ،وبغ�ض النظر عما كان املجني عليه ت�أثر فع ً
ال �أم ال (((.
ثالث ًا  -الطبيعة القانونية جلرمية التهديد:
تقوم جرمية التهديد مبجرد �صدور ال�سلوك الذي يت�ضمن التهديد من اجلاين ،وبالتايل فهي تعترب
جرمية �شكلية غري ذات نتيجة (((؛ �أي جرمية ن�شاط بحت ،وت�شكل هذه اجلرمية اعتداء على حق املجني
عليه يف الإح�سا�س بالأمن والهدوء النف�سي .وتتم هذه اجلرمية بو�صول التهديد �إىل علم املجني عليه (((.
( )1انظر د .فوزية عبد ال�ستار ،املرجع ال�سابق �ص  847وما بعدها.
( )2انظر د .حممود جنيب ح�سني� ،شرح قانون العقوبات الق�سم اخلا�ص املرجع ال�سابق �ص  1113وما بعدها.
( )3انظر د .رم�سي�س بهنام ،املرجع ال�سابق �ص .1198
( )4انظر د .حممود جنيب ح�سني� ،شرح قانون العقوبات ،الق�سم اخلا�ص ،املرجع ال�سابق �ص  ،.1108د .رم�سي�س بهنام ،قانون العقوبات جرائم الق�سم
اخلا�ص .املرجع ال�سابق �ص .1194
( )5انظر د .حممود جنيب ح�سني� ،شرح قانون العقوبات ،الق�سم اخلا�ص املرجع ال�سابق �ص  .1113وقد �أثارت وقائع احلكم املطعون فيه بالتمييز جرمية
التو�صل عمداً الخرتاق الربيد االلكرتوين للمجني عليها بغري وجه حق وقد ن�ص امل�شرع الإماراتي على هذه اجلرمية يف املادة  2من القانون االحتادي
لدولة الإمارات العربية املتحدة رقم  2ل�سنة 2006م يف �ش�أن مكافحة جرائم تقنية املعلومات حيث تن�ص على �أنه « - 1كل فعل عمدي يتو�صل فيه بغري وجه
حق اىل موقع او نظام معلوماتي �سواء بدخول املوقع �أو النظام �أو بتجاوز مدخل م�صرح به ،يعاقب عليه باحلب�س وبالغرامة �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني.
 - 2ف�إذا ترتب على الفعل الغاء �أو حذف او تدمري او اف�شاء �أو اتالف او تغيري او اعادة ن�شر بيانات او معلومات فيعاقب باحلب�س مدة ال تقل عن �ستة ا�شهر
وبالغرامة �أو باحدى هاتني العقوبتني - 3 .فاذا كانت البيانات او املعلومات �شخ�صية فتكون العقوبة احلب�س مدة ال تقل عن �سنة والغرامة التي ال تقل عن
ع�شرة �آالف درهم او باحدى هاتني العقوبتني» .وجرمية اال�ستيالء من داخلها على بياناتها ال�شخ�صية و�صورة بطاقتها االئتمانية « ن�ص امل�شرع الإماراتي
على هذه اجلرمية يف املادة  11من القانون االحتادي لدولة الإمارات العربية املتحدة رقم  2ل�سنة 2006م يف �ش�أن مكافحة جرائم تقنية املعلومات حيث
تن�ص على �أنه « كل من ا�ستخدم ال�شبكة املعلوماتية �أو �إحدى و�سائل تقنية املعلومات ،يف الو�صول بدون وجه حق ،اىل �أرقام �أو بيانات بطاقة �إئتمانية �أو
غريها من البطاقات االلكرتونية يعاقب باحلب�س وبالغرامة ف�إن ق�صد من ذلك ا�ستخدامها يف احل�صول على اموال الغري ،او ما تتيحه من خدمات،
يعاقب باحلب�س مدة ال تقل عن �ستة �أ�شهر وبالغرامة او ب�إحدى هاتني العقوبتني ،وتكون العقوبة احلب�س مدة ال تقل عن �سنة والغرامة التي ال تقل عن
ثالثني �ألف درهم �أو �إحدى هاتني العقوبتني �إذا تو�صل من ذلك اىل اال�ستيالء لنف�سه او لغريه على مال الغري»« .ولن نتحدث عنهما  -يف هذا التعليق
 لأنه مل يرث ب�ش�أنها م�شكلة يف احلكم حمل التعليق ،ومع ذلك ففي حتديد طبيعة هذه اجلرمية ميكن القول �إنها جرمية �شكلية تقوم باخرتاق اجلاينالنظام املعلوماتي دون �أن يكون له �صالحية �أو �صفة قانونية يف الدخول �إليه .وتتم جرمية االخرتاق مبجرد الدخول �إىل املوقع �أو النظام املعلوماتي ،حتى
ولو مل يقم ب�أي �سلوك �آخر بعد دخوله .انظر د .عمر حممد �أبو بكر بن يون�س املرجع ال�سابق �ص  31وما بعدها .
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الفرع الثالث
نطاق تطبيق قانون العقوبات من حيث املكان

يرتبط االخت�صا�ص الق�ضائي للمحاكم اجلزائية كما �سبق �أن ذكرنا ارتباطاً وثيقاً بنطاق
�سريان قانون العقوبات من حيث املكان ،حيث يخت�ص الق�ضاء الإماراتي باجلرائم التي ي�سري
عليها قانون العقوبات الإم��ارات��ي .ويتحدد القانون ال��واج��ب التطبيق على اجل��رائ��م ،ومنها
اجلرائم التي تقع من خالل االنرتنت ،وفقاً للمبادئ القانونية التي ت�سنها كل دول��ة؛ حيث
تقرر كل دول��ة جمموعة من املبادئ حتكم تطبيق قانون العقوبات على اجلرائم التي تعترب
خطراً يهدد �أمنها وم�صاحلها.
واملبد�أ الذي ي�أخذ به امل�شرع الإماراتي يف هذا ال�صدد هو تطبيق قانون العقوبات الإماراتي
على اجلرائم التي تقع على �إقليم دولة الإم��ارات ،مع وجود بع�ض اال�ستثناءات التي ت�ؤدي �إىل
تطبيق القانون الإماراتي حتى ولو مل تقع اجلرمية على �إقليم دولة الإم��ارات ،ويف �ضوء ذلك
ف�إنه يكون من ال�ضروري التعر�ض للمبادئ التي حتكم تطبيق قانون العقوبات من حيث املكان،
وهي مبد�أ الإقليمية ،ومبد�أ العينية ،ومبد�أ ال�شخ�صية .ونف�صل ذلك على النحو التايل:
�أو ًال  -مبد�أ �إقليمية قانون العقوبات
يق�صد بهذا املبد�أ تطبيق قانون العقوبات الإماراتي على كل جرمية ترتكب يف �إقليم الدولة ،دون
النظر �إىل جن�سية اجلاين �أو املجني عليه؛ �أي �سواء �أكان اجلاين واملجني عليه وطنياً �أم �أجنبياً ((( .
وي�شمل �إقليم ال��دول��ة �أرا�ضيها وك��ل مكان يخ�ضع ل�سيادتها مبا يف ذل��ك املياه الإقليمية
والف�ضاء اجلوي الذي يعلوها ((( .
ويطبق هذا املبد�أ �سواء وقعت اجلرمية ،كلها �أو جزء منها ،على �إقليم الدولة؛ حيث اعترب
امل�شرع اجلرمية مرتكبة يف �إقليم الدولة �إذا وقع فيها فعل من الأفعال املك ّونة لها �أو �إذا حتققت
( )1ن�ص امل�شرع الإماراتي على هذا املبد�أ يف املادة  16من قانون العقوبات بقوله « ت�سري �أحكام هذا القانون على كل من يرتكب جرمية يف �إقليم الدولة.
وي�شمل �إقليم الدولة �أرا�ضيها وكل مكان يخ�ضع ل�سيادتها مبا يف ذلك املياه االقليمية والف�ضاء اجلوي الذي يعلوها .وتعترب اجلرمية مرتكبة يف �إقليم
الدولة �إذا وقع فيها فعل من الأفعال املكونة لها� .أو �إذا حتققت فيها نتيجتها �أو كان يراد �أن تتحقق فيها».
( )2وقد حدد القانون الإماراتي م�سافة البحر الإقليمي مب�سافة  12مي ً
ال بحرياً حيث تن�ص املادة الرابعة من القانون االحتادي رقم ( )19ل�سنة 1993
يف �ش�أن تعيني املناطق البحرية لدولة االمارات العربية املتحدة على �أنه «متتد �سيادة الدولة  -فيما يلي اقليمها الربي ومياهها الداخلية � -إىل بحرها
الإقليمي وكذلك احليز اجلوي الذي يعلوه وقاع هذا البحر وما حتت القاع ،وتبا�شر الدولة �سيادتها على البحر االقليمي وفقاً لأحكام هذا القانون وقواعد
القانون الدويل .ويق�صد بالبحر االقليمي للدولة حزام من املياه البحرية يلي �إقليمها الربي ومياهها الداخلية ويكون متاخماً ل�سواحلها وميتد يف اجتاه
البحر بعر�ض ( )12اثني ع�شر مي ًال بحرياً من خط القاعدة».
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فيها نتيجتها �أو كان ُيراد �أن تتحقق فيها ((( .
وتقع اجلرمية كلها بوقوع ال�سلوك والنتيجة على �إقليم الدولة ،وتقع اجلرمية يف جزء منها
على �إقليم الدولة يف حالة وقوع ال�سلوك فيه ووقوع النتيجة يف اخلارج� ،أو �إذا وقع ال�سلوك يف
اخلارج ووقعت النتيجة على �إقليم الدولة (((.
ففي حالة وق��وع اجلرمية كلها �أو يف ج��زء منها على �إقليم دول��ة الإم ��ارات ،يطبق قانون
ال �أو �شريكاً
العقوبات الإماراتي ،بغ�ض النظر عن جن�سيته .وي�سري ذلك �سواء كان املتهم فاع ً
فيها من خالل التحري�ض �أو االتفاق �أو امل�ساعدة فذلك يخ�ضعه للقانون الإماراتي ،و�سواء قام
ال�شريك بفعل اال�شرتاك وهو موجود يف خارج دولة الإمارات �أو داخلها.
ف�إذا قام �شخ�ص �أجنبي وهو متواجد داخل دولة الإمارات ب�إجراء عملية �إجها�ض ،وكان هذا
الفعل غري معاقب عليه وفقاً لقانون بلده ،ف�إن ذلك ال مينع من معاقبته عنه يف دولة الإمارات
ما دام �أن القانون الإماراتي يعاقب على هذا الفعل ((( .
( )1انظر متييز دبي 20/11/1994 ،الطعن رقم  44ل�سنة  94جزاء ،جمموعة �أحكام املحكمة ،العدد � 5ص  1197رقم  .42وقد ق�ضت املحكمة االحتادية
العليا ب�أن « اعتبار ا�ستالم �سند التحويل امل�صريف باملبلغ املختل�س يف مدينة �أبوظبي فع ًال من الأفعال املكونة جلرمية التبديد املرتكبة يف �إقليم الدولة
اخلا�ضعة لقانون العقوبات :ان �أحكام قانون العقوبات ت�سري على كل من يرتكب يف �أرا�ضي الدولة جرمية من اجلرائم املن�صو�ص عليها فيه وتعترب اجلرمية
مرتكبة يف �إقليم الدولة متى وقع فيها فعل من الأفعال املكونة لها او حتققت فيها نتيجتها او كان يراد �أن ت�ستحق فيها  ،ملا كان ذلك وكان الطاعن ال مياري
يف اختال�س املال مو�ضوع اجلرمية امل�سندة اليه ويف ا�ستالمه �سند التحويل امل�صريف باملبلغ املختل�س يف مدينة �أبوظبي ف�إن هذا الفعل يعترب من الأفعال املكونة
جلرمية التبديد لأن ات�صال الطاعن بعد ذلك باملبلغ النقدي املختل�س هو امتداد لهذا الفعل و�أثر من �آثاره ومن ثم ينعقد االخت�صا�ص بنظر الدعوى ملحكمة
�أبوظبي .انظر املحكمة االحتادية العليا الطعن رقم  84/21تاريخ  - 12/4/2000جمموعة االحكام ال�صادرة من الدائرة اجلزائية وال�شرعية اجلزائية �سنة
� 2000ص.123
( )2مثال ذلك من يعطي �أمراً �إىل بنك يف خارج الإمارات لتحويل مبلغ مايل بطريقة احتيالية �إىل بنك داخل الإمارات ،ف�إنه يرتكب اجلرمية داخل
الإمارات لأن النتيجة وقعت داخل الإمارات ،وهي هنا اال�ستيالء على املال .ومثله �أي�ضاً من يقوم باالحتيال على املجني عليه يف دولة الإمارات وي�ستويل
على املال منه باخلارج كنتيجة يف جرمية االحتيال.
( )3انظر ن�ص املادة  340من قانون العقوبات الإماراتي؛ حيث تن�ص على �أنه «تعاقب باحلب�س مدة ال تزيد على �سنة �أو بالغرامة التي ال جتاوز ع�شرة �آالف
درهم �أو بالعقوبتني معا كل حبلى �أجه�ضت نف�سها عمداً ب�أية و�سيلة كانت - .اعتبار اعطاء االمر بت�صويراجلنني املراد ا�سقاطه وتكليف املمر�ضة باعداد
غرفة العمليات واعطاء احلقنة االوىل ثمالثانية �شروعاً يف جرمية االجها�ض :ملا كان الثابت يف االوراق يدل على ان الطاعنامر ال�شاهدة بت�صوير اجلنني
املراد ا�سقاطه وانه كلف املمر�ضة التي تعمل معه باعدادغرفة العمليات متهيداً الجراء عملية االجها�ض ثم اعطاها حقنة واقدم على اعطائهااحلقنة
الثانية اال ان ال�شاهدة ك�شفت له عن �شخ�صيتها ف�أوقف تنفيذ فعل االجها�ض ل�سبب الدخل الرادة الطاعن فيه ملا كان ذلك وكان ال ي�شرتط يف حتقق
ال�شروع ان يبد�أ الفاعل فيتنفيذ جزء من االعمال املكونة للركن املادي للجرمية بل يكفي العتباره �شارعاً فيارتكاب جرمية ان ي�أتي فع ًال ما �سابقاً على
تنفيذ الركن املادي منها وم�ؤدياً اليهحا ًال وهو ما يتوافر يف االعمال ال�سالفة الذكر التي اقدم عليها الطاعن وان ماارتكبه يكون �شروعاً يف جرمية
االجها�ض.
(املحكمة االحتادية العليا ،رقم  14/156 ،153تاريخ  - 1993/6/16جمموعة االحكام ال�صادرة من الدائرة اجلزائيةواجلزائية ال�شرعية �سنة 1993
�ص.)256
 عدم اعتبار االتفاق على مبلغ من املال مقاباللقيام بعملية االجها�ض ركناً من اركان جرمية االجها�ض  :ملا كان احلكم املطعون فيهح�صل واقعةالدعوى مما هو ثابت يف االوراق كما جاء يف اقوال ال�شهود وحتى حت�صياللواقعة على الوجه الذي اراده الطاعن ف�إنه ال يعار�ض �أو يناق�ض ما انتهى اليه
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ويتحدد مكان وقوع اجلرمية بح�سب طبيعتها ،فاجلرمية الوقتية تتم بوقوع النتيجة مرة واحدة كما
يف حالة القتل .عندئذ يتحدد مكان وقوع اجلرمية باملكان الذي يحدث فيها ال�سلوك �أو تتم فيه اجلرمية.
�أما اجلرمية املتتابعة ،ف�إنها حتدث يف كل مكان يحدث فيه ن�شاط من الأن�شطة التي ت�شكل
اجلرمية؛ حيث �إنها تتكون من �أكرث من فعل ي�صلح كل منها لأن ي�شكل اجلرمية مبفرده وال
ي�شرتط فيها تكرار الفعل (((.
وتعد اجلرمية امل�ستمرة مرتكبة يف كل مكان ي�ستمر فيه ن�شاط اجلاين حتى ولو تنقل بني
�أكرث من دولة ((( .وتنتهي اجلرمية امل�ستمرة بنهاية حالة اال�ستمرار؛ حيث ي�ستطيع اجلاين �أن
ينهيها �أو تنتهي مبحاكمته بوقف �سلوكه (((.
وبالن�سبة جلرائم االعتياد ،ف�إنها تقع يف كل مكان يحدث فيه فعل من �أفعال االعتياد الداخلة
يف تكوين اجلرمية ((( .ويف حالة ال�شروع يف اجلرمية تعترب اجلرمية قد وقعت يف كل مكان وقع
فيه عمل من �أعمال البدء يف التنفيذ (((.
احلكماملطعون فيه اال يف جزء ي�سري يت�صل باالتفاق على مبلغ معني مقابل القيام بعمليةاالجها�ض وبفر�ض عدم ثبوت ذلك ف�إنه ال ي�ؤثر يف اجلرمية النه
لي�س من اركان جرمية االجها�ض كما وردت باملادة  340ان يكون هناك اتفاق على مبلغ معني من املال لقاءالقيام بعملية االجها�ض التي وافق الطاعن على
امل�ساعدة ب�ش�أنها بعد ان عدل عن ن�صحال�شاهدة بالذهاب للخارج على ح�سب روايته.
( املحكمة االحتادية العليا ،رقم  14/156 ،153تاريخ  - 1993/6/16جمموعة االحكام ال�صادرة من الدائرة اجلزائيةواجلزائية ال�شرعية ل�سنة � 1993ص.) 256
كما يعاقب باحلب�س مدة ال تقل عن �سنتني �أو بالغرامة التي ال تقل عن ع�شرة �آالف درهم من �أجه�ضها عمداً بر�ضاها ب�أية و�سيلة كانت .ف�إذا كان من
�أجه�ضها طبيباً �أو جراحاً �أو �صيدالنياً �أو قابلة �أو �أحد الفنيني كانت العقوبة ال�سجن مدة ال تزيد على خم�س �سنوات ،وذلك دون الإخالل ب�أية عقوبة �أ�شد
ين�ص عليها قانون �آخر .ويعاقب بال�سجن مدة ال تزيد على �سبع �سنوات من �أجه�ض عمداً حبلى بغري ر�ضاها .ويعاقب على ال�شروع يف ارتكاب �أحد االفعال
املن�صو�ص عليها يف هذه املادة بن�صف العقوبات املقررة فيها « .
( )1هذه النوعية من اجلرائم يقوم ركنها املادي على عدة �أن�شطة ي�صلح كل منها لأن ي�شكل جرمية ،ولأن حمل تلك الأن�شطة واحداً و�أنها تندرج يف م�شروع
�إجرامي واحد ،ف�إنها تعترب جرمية واحدة .كما لو ارتكب املتهم خيانة �أمانة واقعة على ب�ضاعة كان ينقلها حل�ساب املجني عليه فت�صرف يف جزء من تلك
الب�ضاعة يف مكان واجلزء الآخر يف مكان خمتلف .فاالخت�صا�ص ينعقد لكل حمكمة وقع يف دائرتها فعل من تلك الأفعال .وقد ن�صت على ذلك الفقرة
الثانية من املادة � 143إجراءات من قانون الإجراءات اجلزائية حيث ن�صت على �أنه «  ..............ويف جرائم  ......واجلرائم املتتابعة يعترب مكاناً للجرمية
كل حمل يقع فيه �أحد الأفعال الداخلة فيها».
( )2من ذلك جرمية حيازة ال�سالح وحيازة املخدرات .ف�إذا ا�شرتى املتهم �سالحاً بدون ترخي�ص يف دولة الإمارات و�سافر به �إىل دولة �أخرى ف�إنه يرتكب
اجلرمية يف الإمارات ويف الدول التي تنقل �إليها ،ومن ثم يحق لكل دولة �أن حتاكمه عن هذا الفعل.
( )3وبالتايل ف�إن ا�ستمرار املتهم يف حيازته ال�سالح �أو املخدر يُعترب جرمية واحدة وال يجوز حماكمته �أكرث من مرة عن اجلرمية الواحدة .وبناء عليه ف�إن
قيام �إحدى الدول مبحاكمة املتهم عن اجلرمية امل�ستمرة وا�ستيفاء عقوبته عن تلك اجلرمية يرتتب عليه عدم جواز نظر الدعوى ل�سابقة الف�صل فيها.
( )4وقد ن�صت على ذلك الفقرة الأخرية من املادة  143من قانون الإجراءات اجلزائية حيث ن�صت على �أنه «  ...........ويف جرائم االعتياد  .........يعترب
مكاناً للجرمية كل حمل يقع فيه �أحد الأفعال الداخلة فيها» .ومثال هذه النوعية من اجلرائم جرمية االعتياد على الإقرا�ض بالربا التي تن�ص عليها املادة
 412من قانون العقوبات الإماراتي ؛ حيث تن�ص على �أنه « يعاقب كل �شخ�ص طبيعي اعتاد االقرا�ض بالربا بال�سجن مدة ال تزيد على خم�س �سنوات «.
( )5انظر املادة  143من قانون الإجراءات اجلزائية الإماراتي؛ حيث تن�ص على �أنه «يف حالة ال�شروع تعترب اجلرمية قد وقعت يف كل حمل وقع فيه عمل
من �أعمال البدء يف التنفيذ.« ........ ،
الدكتور عبد الرازق املوافـي عبد اللطيف
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ويرتتب على مبد�أ الإقليمية �أن قانون عقوبات دولة الإمارات العربية املتحدة يطبق على
اجلرائم املرتكبة من خالل الإنرتنت مادام توافرت �شروط تطبيقه ،بوقوع �أحد عنا�صر الركن
املادي  -ال�سلوك �أو النتيجة  -على �إقليم دولة الإم��ارات ،فمث ً
ال يطبق القانون الإماراتي على
الر�سالة التي تت�صف باجلرمية وتن�شر على الإنرتنت بغ�ض النظر عن الدولة التي بثت منها
الر�سالة مادام ميكن االطالع عليها يف دولة الإمارات ،لأن االطالع على هذه الر�سالة على �إقليم
دولة الإمارات يحقق �أحد عنا�صر الركن املادي املكون للجرمية ،والذي يختلف بح�سب طبيعة
كل جرمية ،فما دام مت االطالع على املعلومات يف �إقليم دولة الإمارات ف�إنه يكون قد حتقق �أحد
عنا�صر الركن امل��ادي .ومثال ذلك عن�صر العالنية يف جرمية القذف العلني ،وبالتايل ينعقد
االخت�صا�ص لقانون دولة الإمارات.
ثاني ًا  -مبد�أ العينية:
ٌيق�صد مببد�أ العينية �سريان قانون العقوبات الإماراتي على جرائم معينة تقع خارج دولة
الإمارات بغ�ض النظر عن جن�سية اجلاين يف تلك اجلرائم ((( ،وذلك لتعلقها مب�صالح جوهرية
للدول .من هذه اجلرائم ،ما مي�س �أمن الدولة وتزوير �أو تزييف عملة الدولة �أو عملة متداولة
قانونا يف الدولة (((.
ويوجد من اجلرائم التي تخ�ضع ملبد�أ العينية ما ميكن ارتكابه عن طريق الإنرتنت مثال
ذلك جرمية �إعانة العدو ب�إر�شاده �أو نقل �أخبار �إليه ،ال�سعي والتخابر لدى دولة �أجنبية ،ت�سليم
�أو �إف�شاء �أ�سرار الدفاع ،اف�شاء �أ�سرار الدفاع عن الدولة ((( ال�سعي للح�صول على �أ�سرار الدفاع
واذاعتها ،اذاع��ة �أخبار �أو بيانات �أو �إ�شاعات كاذبة يف زمن احل��رب (((� ،إهانة رئي�س الدولة او
علمها او �شعارها ،ان�شاء جمعيات بهدف قلب نظام احلكم ،الرتويج بقلب نظام احلكم بالقول
( )1د .ح�سن حممد ربيع� ،شرح قانون العقوبات االحتادي الق�سم العام ،اجلزء الأول ،املبادئ العامة للجرمية ،الطبعة الثانية � ،2004ص .124
( )2وقد ن�ص امل�شرع الإماراتي على هذا املبد�أ يف املادة  20من قانون العقوبات «ي�سري هذا القانون على كل من ارتكب فع ًال خارج الدولة يجعله فاع ًال �أو
�شريكاً يف جرمية من اجلرائم الآتية - 1 :جرمية ما�سة ب�أمن الدولة اخلارجي �أو الداخلي �أو �ضد نظامها الد�ستوري �أو �سنداتها املالية امل�أذون ب�إ�صدارها
قانوناً �أو طوابعها �أو جرمية تزوير �أو تقليد حمرراتها �أو �أختامها الر�سمية - 2 .جرمية تزوير �أو تقليد �أو تزييف عملة الدولة �أو ترويجها �أو حيازتها
بق�صد ترويجها �سواء متت تلك الأفعال داخل الدولة �أو خارجها - 3 .جرمية تزوير �أو تقليد �أو تزييف عملة ورقية �أو م�سكوكات معدنية متداولة قانوناً
يف الدولة �أو ترويج تلك العمالت وامل�سكوكات فيها �أو حيازتها بق�صد ترويجها .وترجع علة الأخذ مببد�أ العينية �إىل اهتمام بع�ض الدول ب�أنواع معينة من
اجلرائم مت�س م�صلحة �أ�سا�سية من م�صاحلها ،وحتر�ص على عقاب مرتكب تلك اجلرائم �أياً كانت جن�سية و�أياً كان مكان ارتكابها .وال عربة عندئذ ب�أن
يكون الفعل معاقباً عليه يف البلد الذي وقع فيه �أم ال«.
( )3انظر املواد  159 ،158 ،155 ،154 152من قانون العقوبات الإماراتي
( )4انظر املادة  167 ،160من قانون العقوبات الإماراتي
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او بالكتابة ،ا�ستغالل الدين للرتويج بالقول �أو بالكتابة الثارة الفتنة ((( ،حتري�ض على بغ�ض
طائفة من النا�س �أو على االزدراء� ،إذاعة اخبار �أو بيانات من �ش�أنها تكدير الأمن العام �أو الإ�ضرار
بامل�صلحة العامة ((( ،حتري�ض على �سحب الأموال املودعة يف امل�صارف� ،أو ال�صناديق العامة �أو
على بيع �سندات الدولة وغريها من ال�سندات العامة �أو على الإم�ساك عن �شرائها (((.
وميكن القول بتطبيق قانون العقوبات الإماراتي بالن�سبة للجرائم التي ن�ص عليها يف املادة
 ،20والتي ميكن ارتكابها عن طريق الإنرتنت بغ�ض النظر عن جن�سية اجلاين� ،أو مكان املوقع
االلكرتوين الذي توجد عليه هذه اجلرائم ،التي تدخل يف نطاق مبد�أ العينية.
ثالث ًا  -مبد�أ ال�شخ�صية:
يق�صد مببد�أ ال�شخ�صية �سريان قانون العقوبات الإم��ارات��ي على اجلرائم التي يرتكبها
مواطن خارج دولة الإمارات؛ �أي عندما تقع اجلرمية كلها يف خارج �إقليم دولة الإمارات (((.
ويلزم لتطبيق مبد�أ ال�شخ�صية �أن يكون اجلاين مواطناً ((( ،وقد �ساوى قانون العقوبات
الإم��ارات��ي بني املواطنني الإماراتيني وبني من ال جن�سية لهم يف هذا الأم��ر ب�شرط �إقامتهم
�إقامة معتادة يف دولة الإم��ارات .و ُيق�صد باجلاين الفاعل �أو ال�شريك ،ف�إذا كان الفاعل �أجنبياً
وال�شريك مواطناً ،ف��إن قانون العقوبات الإم��ارات��ي هو ال��ذي يطبق على ال�شريك وح��ده دون
الفاعل الأ�صلي .وي�سري نف�س احلكم على من ال جن�سية لهم .ويلزم وقوع اجلرمية خارج دولة
الإمارات ((( ،وي�ستوي �أن يكون املجني عليه يف اجلرمية مواطناً �أم غري مواطن.
ويتعني بالإ�ضافة �إىل ال�شرطني ال�سابقني �أن يكون الفعل جمرماً ومعاقباً عليه بح�سب
( )1انظر املادة  180 ،180 ،176مكرر 182 ،مكرر 1من قانون العقوبات الإماراتي
( )2املادة  198 ،198مكرر من قانون العقوبات الإماراتي.
( )3املادة  203من قانون العقوبات الإماراتي.
( )4ن�ص امل�شرع الإماراتي على هذا املبد�أ يف املادة  22من قانون العقوبات قائ ًال « كل مواطن ارتكب وهو خارج الدولة فع ًال يعد جرمية مبقت�ضى �أحكام
هذا القانون �سواء بو�صفه فاع ًال �أو �شريكاً يعاقب طبقاً لأحكامه �إذا عاد اىل البالد وكان ذلك الفعل معاقباً عليه مبقت�ضى قانون البلد الذي وقع فيه.
وي�سري هذا احلكم على من يكت�سب جن�سية الدولة بعد ارتكاب الفعل ،ويف تطبيق هذه املادة يعترب من ال جن�سية له يف حكم املواطن �إذا كان مقيماً يف الدولة
�إقامة معتادة «  .ويعد هذا املبد�أ بدي ًال لعدم ت�سليم املواطنني �إىل دولة �أجنبية؛ حيث ين�ص د�ستور دولة الإمارات على عدم جواز ت�سليم �أو �إبعاد املواطنني
عن �إقليم الدولة ،فتن�ص املادة  « 37ال يجوز �إبعاد املواطنني� ،أو نفيهم من االحتاد «  .وتن�ص املادة  38على �أن « ت�سليم املواطنني ،والالجئني ال�سيا�سيني،
حمظور «  .انظر يف تف�صيالت هذا املبد�أ د .حممود جنيب ح�سني� ،شرح قانون العقوبات ،الق�سم العام � ،ص .136
( )5انظر تف�صي ًال د .غنام حممد غنام� ،شرح قانون العقوبات االحتادي لدولة الإمارات العربية املتحدة الق�سم العام الطبعة الأوىل مطبوعات جامعة
الإمارات العربية املتحدة � 2003ص .72
( )6د .غنام حممد غنام �شرح قانون العقوبات االحتادي الق�سم العام  ،املرجع ال�سابق .73
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قانون البلد الذي وقع فيه (((؛ ف�إذا كان الفعل غري جمرم وفقاً للقانون الأجنبي ،فال يجوز
معاقبة املواطن عن هذا الفعل عند عودته ،وال يخت�ص الق�ضاء الإماراتي مبحاكمته.ومثال
ذلك قيام ام��ر�أة من دول��ة الإم��ارات ب�إجراء عملية �إجها�ض يف اجنلرتا والقانون الإجنليزي
ي�سمح بالإجها�ض ،فال يجوز معاقبتها عن هذا الفعل عند عودتها �إىل دولة الإم��ارات؛ حيث
يعاقب عليه القانون الإماراتي .و�إذا حتقق التجرمي املزدوج؛ �أي يف القانون الأجنبي والقانون
الإمارتي طبق القانون الإماراتي.
و�أخرياً يلزم عودة اجلاين املواطن �إىل دولة الإمارات ،وبالتايل يطبق عليه قانون دولة الإمارات،
ويخت�ص الق�ضاء الإماراتي مبحاكمته .وي�ستوي �أن تكون العودة اختيارية �أو �إجبارية (((.
ويف تطبيق ه��ذا امل �ب��د�أ على ج��رائ��م االن�ترن��ت ،ميكن ال�ق��ول بتطبيق ق��ان��ون العقوبات
الإم��ارات��ي يف حالة املوقع االلكرتوين ال��ذي يبث �صوراً �إباحية �أو معلومات جمرمة ين�شئه
�إماراتي يف بلد �أجنبي على �أن يكون هذا ال�سلوك معاقباً عليه يف البلد الأجنبي ،ف�إذا كانت
هذه ال�سلوكيات م�شروعة يف البلد الأجنبي الذي يتم البث منه ال يطبق القانون الإماراتي
ويلزم لتطبيق هذا املبد�أ �إثبات �أن ال�شخ�ص الذي عر�ض املعلومات او ال�صور الإباحية �إماراتي
اجلن�سية �أو ال يحمل جن�سية دولة الإم��ارات �إذا كان مقيماً يف الدولة �إقامة معتادة وقت بث
هذه املعلومات �أو ال�صور.
( )1انظر د .عبد الرءوف مهدي �شرح القواعد العامة لقانون العقوبات دار النه�ضة العربية � 2011ص 154
ً
( )2وقد ن�ص امل�شرع الإماراتي على القواعد التي حتكم الدعوى اجلزائية املتعلقة باجلرائم التي تقع خارج �إقليم الدولة يف املادة  23قائال « ال تقام
الدعوى اجلنائية على مرتكب جرمية يف اخلارج �إال من النائب العام .وال يجوز �إقامتها على من يثبت �أن املحاكم الأجنبية �أ�صدرت حكماً نهائياً برباءته
�أو �إدانته وا�ستوفى العقوبة �أو كانت الدعوى اجلنائية �أو العقوبة املحكوم بها �سقطت عنه قانوناً �أو حفظت ال�سلطات املخت�صة بتلك الدولة التحقيق.
ويرجع يف تقدير نهائية احلكم و�سقوط الدعوى او العقوبة �أو حفظ التحقيق اىل قانون البلد الذي �صدر فيه احلكم .فاذا كانت العقوبة املحكوم بها مل
تنفذ كاملة وجب ا�ستيفاء مدتها� .أما اذا كان احلكم بالرباءة �صادراً يف جرمية مما ن�ص عليه يف املادتني  20و 21وكان مبنياً على �أن قانون ذلك البلد ال
يعاقب عليها جازت �إقامة الدعوى اجلنائية عليه �أمام حماكم الدولة وتكون املحكمة الكائنة مبقر عا�صمة االحتاد هي املخت�صة بنظر الدعوى «  .ويت�ضح
من الن�ص ال�سابق اخت�صا�ص النائب العام وحده برفع الدعوى اجلزائية عن اجلرائم التي تقع يف خارج �إقليم الدولة .و�إذا قدّر النائب العام رفع الدعوى
اجلزائية ،ف�إن املحكمة املخت�صة هي تلك املوجودة يف عا�صمة االحتاد.
وتنق�ضي الدعوى اجلزائية عن اجلرائم التي تقع يف خارج البالد وذلك �إذا متت حماكمة املتهم و�صدر حكم نهائي بالرباءة �أو بالإدانة ،فال يجوز �إعادة
حماكمته عن الفعل الواحد مرتني .و�إذا �صدر احلكم م�ستنداً �إىل انق�ضاء الدعوى اجلزائية من حمكمة �أجنبية ،ف�إن ذلك ي�ؤدي �إىل انق�ضائها �أي�ضاً يف
دولة الإمارات .ونف�س الأمر بالن�سبة للعفو ال�شامل ،وحفظ الدعوى .ويُرجع يف تقدير نهائية احلكم و�سقوط الدعوى �أو العقوبة �أو حفظ التحقيق �إىل
قانون البلد الذي �صدر فيه احلكم.
 - 2تنفيذ العقوبة عند احلكم بالإدانة� ،أما �إذا مل ينفذ املحكوم عليه منها �شيئاً ،ف�إن الدعوى اجلزائية ال تنق�ضي .و�إذا قام بالبدء يف تنفيذ العقوبة ولكنه
هرب يف �أثناء ذلك التنفيذ ،ف�إن الدعوى اجلزائية ال تنق�ضي �أي�ضاً وت�أخذ ال�سلطات العقابية يف اعتبارها املدة التي ق�ضاها املحكوم عليه يف التنفيذ .وم�ؤدى
ذلك �أن املحكمة تنطق بالعقوبة دون �أن ت�أخذ يف اعتبارها تلك املدة ،ويكون الأمر مرتوكاً ل�سلطة التنفيذ بعد �صدور احلكم .وباملثل ف�إن مدة احلجز �أو
احلب�س االحتياطي التي ق�ضاها املحكوم عليه يف اخلارج ت�ؤخذ يف االعتبار عند تنفيذ العقوبة املق�ضي بها من املحكمة الوطنية.
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المطلب الثالث
التأصيل القانوني للجوانب اإلجرائية

يثري احلكمان حمل التعليق م�شكالت قانونية تتعلق باجلوانب الإجرائية للجرائم حمل التعليق،
امل�شكلة الأوىل ،تتعلق باالخت�صا�ص الوالئي واملحلي للق�ضاء اجلزائي يف دولة الإم��ارات .والثانية
،معيار حتديد االخت�صا�ص الق�ضائي يف دولة الإمارات ،و�سنبحث ذلك يف فرعني على النحو التايل:

الفرع الأول
االخت�صا�ص الق�ضائي للمحاكم اجلزائية

االخت�صا�ص هو منح �سلطة جلهة معينة للف�صل فيما يطرح عليها من ق�ضايا ((( ،وهو
�صالحية لأداء وظيفة ق�ضائية معينة على نحو يعرتف فيه القانون بالأعمال التي متار�س بها
هذه الوظيفة .والقانون هو امل�صدر يف حتديد االخت�صا�ص ((( .ويتفرع االخت�صا�ص الق�ضائي
�إىل اخت�صا�ص والئي واخت�صا�ص وظيفي (((.
االخت�صا�ص الوالئي ،يُق�صد به �أن يقرر القانون اخت�صا�صاً �شام ً
ال للق�ضاء اجلزائي الوطني يف
نظر جميع الدعاوي اجلنائية ((( ،وهذا ما ي�سمى بوالية الق�ضاء الإماراتي على الدعوى اجلزائية،
وهو ال يكون �إال بالن�سبة للدعاوي النا�شئة عن اجلرائم التي ي�سري عليها قانون العقوبات الإماراتي
�سواء وقعت اجلرمية يف الإمارات �أو يف اخلارج وب�شرط �أن يكون املتهم خا�ضعاً للقانون الإماراتي .ف�إذا
ما رفعت دعوى �إىل حمكمة جزائية �إماراتية عن جرمية ال تخ�ضع لقانون العقوبات الإماراتي ،تعني
على املحكمة احلكم بعدم االخت�صا�ص الوالئي للق�ضاء الإماراتي بنظر هذه الدعوى (((.
واالخت�صا�ص الوظيفي يكون عندما يقرر القانون اخت�صا�صاً لإحدى اجلهات الق�ضائية التي يت�شكل
منها الق�ضاء الوطني(((؛ �أي �أن توزيع العمل بني اجلهات الق�ضائية ي�سمى اخت�صا�صاً وظيفياً ،وي�شرتط
البع�ض لالخت�صا�ص اجلزائي الوالئي �أن تكون الدعوى املرفوعة مما يخت�ص الق�ضاء اجلنائي بنظرها.
( )1انظر د .ح�سن �صادق املر�صفاوي ،املر�صفاوي يف �أ�صول الإجراءات اجلزائية من�ش�أة املعارف � 1996ص .483
( )2انظر د .حممود جنيب ح�سني� ،شرح قانون الإجراءات اجلنائية دار النه�ضة العربية الطبعة الثانية � 1988ص .359
( )3ويطلق البع�ض على االختت�صا�ص الوالئي االخت�صا�ص الدويل وعلى االخت�صا�ص الوظيفي االخت�صا�ص الداخلي  ،انظر د .حممود جنيب ح�سني،
املرجع ال�سابق �ص .360
( )4يف ذات املعنى انظر د .عبدالرءوف مهدي� ،شرح القواعد العامة للإجراءات اجلائية ،دار النه�ضة العربية � 2003ص . 992
( )5د .عو�ض حممد ،قانون الإجراءات اجلنائية اجلزء الثاين املحاكمة وطرق الطعن طبعة � 1995ص .48
( )6انظر د .عبدالرءوف مهدي ،املرجع ال�سابق �ص .993
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نخل�ص مما �سبق �إىل �أنه يوجد نوعان من االخت�صا�ص الق�ضائي ،الأول� ،سلطة ق�ضاء كل
دول��ة يف �أن ينظر دع��اوي جنائية معينة دون غ�يره من الق�ضاء الأجنبي؛ وه��ذا يعني �سلطة
املحاكم اجلنائية الوطنية يف �أن تنظر يف الدعاوي النا�شئة عن جرائم معينة .والنوع الثاين
اخت�صا�ص وظيفي؛ �أي اخت�صا�ص حمكمة معينة بدعوى معينة؛ �أي توزيع الدعاوي اجلنائية
التي يخت�ص بها الق�ضاء الوطني على املحاكم املختلفة التي يت�شكل منها وفقاً ملا ين�ص عليه
قانون الإجراءات اجلزائية .والبحث يف دخول دعوى معينة يف اخت�صا�ص حمكمة وطنية معينة
يكون بعد ثبوت االخت�صا�ص الوالئي للق�ضاء الوطني (((.
ويف تطبيق م��ا �سبق على ق�ضاء دول��ة الإم ��ارات العربية املتحدة ،يعني �أن نبحث �أو ًال يف
اخت�صا�ص ق�ضاء دولة الإم��ارات عامة بالنظر يف الدعاوي النا�شئة عن جرائم معينة ،ثم بعد
ذلك نبحث يف اخت�صا�ص املحاكم املختلفة داخل دولة الإم��ارات ،ويف حالة ثبوت االخت�صا�ص
ملحكمة �إماراتية فهي تطبق قانون العقوبات الإماراتي؛ حيث ال يجوز قانوناً للقا�ضي الإماراتي
�أن يطبق قانون عقوبات �أجنبي.
وامل�شرع الإماراتي هو الذي يحدد االخت�صا�ص الوالئي للق�ضاء الإماراتي ،و�أي�ضاً االخت�صا�ص
املحلي للمحاكم املختلفة داخل دولة الإمارات ((( ،وذلك بقواعد قانونية ملزمة؛ وبالتايل ف�إن
قواعد االخت�صا�ص �إلزامية ،ويرتتب على ذلك عدم قبول الدفع بعدم االخت�صا�ص �إال �إذا ا�ستند
�إىل قاعدة قانونية تخرج الدعوى من اخت�صا�ص املحكمة.
ومل يحدد امل�شرع الإماراتي حماكم معينة لنظر جرائم االنرتنت ،وترك ذلك للقواعد
العامة التي حت��دد اخت�صا�ص املحاكم اجلنائية بهذه النوعية م��ن اجل��رائ��م فيخت�ص
الق�ضاء ال�ع��ادي بالنظر يف اجل��رائ��م التي تقع من خ�لال االن�ترن��ت مثل جرائم القذف
وال�سب وغريها ،وقد يخت�ص الق�ضاء الع�سكري الذي مت �إن�شا�ؤه مبوجب املر�سوم رقم 11
ل�سنة  2010التي تقع من خالل االنرتنت يف حالة �إف�شاء الأ�سرار الع�سكرية عن طريق
االنرتنت.
( )1فـي هذا املعنى انظر د .حممود جنيب ح�سني ،املرجع ال�سايق �ص .360
( )2انظر من ذلك املواد املادة  - 139فيما عدا ما تخت�ص به املحكمة االحتادية العليا من اجلرائم ،تخت�ص املحكمة االبتدائية م�شكلة من ثالثة ق�ضاة بنظر
اجلنايات التي حتيلها اليها النيابة العامة وي�شار اليها يف هذا القانون مبحكمة اجلنايات ،كما تخت�ص م�شكلة من قا�ض فرد بنظر جميع ق�ضايا اجلنح
واملخالفات وي�شار اليها يف هذا القانون مبحكمة اجلنح.
املادة  - 144اذا وقعت يف اخلارج جرمية من اجلرائم التي ت�سري عليها �أحكام القانون الوطني ترفع على مرتكبها الدعوى �أمام املحاكم اجلزائية يف
العا�صمة.
املادة  - 145اذا قدم متهم �أو �أكرث عن جرمية واحدة �أو عن جرائم مرتبطة �شملها حتقيق واحد اىل جهتني من جهات احلكم وكانت كلتاهما خمت�صة،
حتال الدعوى اىل املحكمة التي قدمت اليها �أو ًال.
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وتعترب قواعد االخت�صا�ص من النظام العام مبا فيها قواعد االخت�صا�ص املكاين �أو
املحلي (((؛ حيث تن�ص املادة  146من قانون الإجراءات اجلزائية على �أنه �إذا تبينت املحكمة
يف �أية حالة كانت عليها الدعوى �أنها غري خمت�صة بنظرها تق�ضي بعدم اخت�صا�صها ولو
بغري طلب ((( .وق�ضاء املحكمة بعدم االخت�صا�ص ول��و بغري طلب هو من �سمات امل�سائل
املتعلقة بالنظام العام وامل�شرع يف هذا الن�ص مل يفرق بني �أنواع االخت�صا�ص.

الفرع الثاين
معيار حتديد اخت�صا�ص املحاكم اجلزائية

يتحدد االخت�صا�ص املكاين �أو املحلي للمحاكم اجلزائية يف دول��ة الإم��ارات العربية وفقاً
ملعيار مكان وقوع اجلرمية وحده ((( .ويختلف مكان وقوع اجلرمية من جرمية لأخرى بح�سب
طبيعتها والعنا�صر التي يتكون منها ركنها املادي  :فاجلرائم الوقتية � -سواء كانت جرائم ذات
نتيجة �أو جرائم �شكلية غري ذات نتيجة ((( -يتحدد مكانها باملكان الذي يقع فيه الركن املادي �أو
�أحد عنا�صره .وينعقد االخت�صا�ص للمحكمة التي وقع الركن املادي �أو �أحد عنا�صره يف دائرتها.
ففي جرائم النتيجة ينعقد االخت�صا�ص ملحكمة مكان وقوع ال�سلوك �أو الن�شاط وينعقد �أي�ضاً
ملحكمة وقوع النتيجة ،ومثال ذلك بث فريو�س مدمر للمعلومات يف مكان ،وحتقق النتيجة -
وهي التدمري يف مكان �آخر  -ف�إن حماكم مكان بث الفريو�س ،وحماكم مكان تدمري املعلومات
تكون �أي�ضاً خمت�صة.
ويف اجلرائم ال�شكلية غري ذات نتيجة ينعقد االخت�صا�ص ملحكمة مكان وق��وع ال�سلوك �أو
الن�شاط ،ومثال ذلك �أي�ضاً عندما يتم بث ر�سالة تهديد يف مكان معني ويطلع عليها ويعلم
( )1انظر حكم املحكمة االحتادية العليا يف الطعن رقم  191 ،177ل�سنة  13الق�ضائية ال�صادر بتاريخ  .1992/2/26وانظر د .فتيحة حممد قوراري ،
د .غنام حممد غنام املبادئ العامة يف قانون الإجراءات اجلزائية االحتادي لدولة الإمارات العربية املتحدة معلقاً عليه ب�أحكام املحكمة االحتادية العليا
وحمكمة متييز دبي ،الآفاق امل�شرقة الطبعة الثانية � 2011ص .266
( )2وقد ثار خالف يف الفقه امل�صري حول الطبيعة القانونية لالخت�صا�ص املحلي وهل هو من النظام العام �أم ال .انظر يف هذا اخلالف د .فوزية عبد ال�ستار
�شرح قانون الإجراءات اجلنائية وفقاً لأحدث التعديالت دار النه�ضة العربية الطبعة الثانية � 2010ص . 459
( )3انظر ن�ص املادة  142من قانون الإجراءات اجلزائية حيث تن�ص على �أنه «يتعني االخت�صا�ص باملكان الذي وقعت فيه اجلرمية» .ويف هذا ال�ش�أن يختلف
القانون الإماراتي عن قوانني �أخرى حتدد االخت�صا�ص املكاين للمحاكم اجلزائية بح�سب معيار من ثالثة :مكان وقوع اجلرمية �أو مكان �إقامة املتهم
�أو مكان القب�ض على املتهم ،انظر ن�ص املادة  217من قانون الإجراءات اجلنائية امل�صري التي تن�ص على �أنه «يتعني االخت�صا�ص باملكان الذي وقعت فيه
اجلرمية �أو الذي يقيم فيه املتهم �أو الذي يقب�ض عليه فيه « .
( )4ومثال اجلرائم ال�شكلية جرمية ال�ضرب �أو جرمية �إعطاء �شيك بدون ر�صيد ف�إن اجلرمية تقع يف مكان ال�ضرب �أو مكان �إعطاء ال�شيك وهو ال�سلوك
الإجرامي .
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بها ال�شخ�ص املق�صود بالتهديد يف مكان �آخ��ر ف��إن حماكم مكان بث التهديد تكون خمت�صة،
وحماكم مكان العلم بالتهديد من خالل االطالع على الر�سالة تكون �أي�ضاً خمت�صة على اعتبار
�أن و�صول التهديد �إىل علم املجني عليه هو الذي تقوم به اجلرمية؛ حيث يلزم و�صوله �إىل علم
املجني عليه�.أما اجلرائم املتتابعة ،فينعقد االخت�صا�ص ب�ش�أنها ملحكمة كل مكان يقع فيه �أحد
الأفعال الداخلة فيها.
وبالن�سبة للجرائم امل�ستمرة ،ف�إنها تعد مرتكبة يف كل مكان ي�ستمر فيه ن�شاط اجلاين حتى
ولو تنقل بني �أكرث من دولة ،وينعقد االخت�صا�ص ملحكمة كل مكان ي�ستمر فيه الركن املادي
يف تلك اجلرمية (((� .،أما �إذا �أقامت حالة اال�ستمرار يف مكان معني ،ف�إن االخت�صا�ص ينعقد
للمحكمة التي يقع يف دائرتها هذا املكان (((.
وبالن�سبة جلرائم االعتياد ،ف�إنها تقع يف كل مكان يحدث فيه فعل من الأفعال التي تدخل
يف ت�شكيل اجلرمية ،وتكون املحكمة املخت�صة هي املحكمة التي يقع يف دائرتها فعل من �أفعال
االعتياد الداخلة يف تكوين اجلرمية(((.
ويف حالة ال�شروع يف اجلرمية يعد مكاناً لوقوع اجلرمية كل مكان وقع فيه عمل من �أعمال البدء يف
التنفيذ((( ،وبالتايل ينعقد االخت�صا�ص للمحكمة التي يقع يف دائرتها عمل من �أعمال البدء يف التنفيذ.
وا�ستثناء من مبد�أ حتديد االخت�صا�ص املكاين للمحاكم اجلزائية مبكان وقوع اجلرمية ف�إن
الدعوى اجلزائية قد حتال �إىل حمكمة جزائية غري خمت�صة مكانياً ب�سبب ارتباطها بجرمية
�أخرى تخت�ص بها تلك املحكمة مكانياً (((.
( )1مثال ذلك جرمية حيازة املخدرات ،ف�إذا تنقل املتهم بني �أكرث من مكان وهو يحوز املخدر ف�إن االخت�صا�ص ينعقد لكل حمكمة من املحاكم التي يف
دائرتها تنقل املتهم بهذا املخدر.
( )2لذا ُق�ضي ب�أن جرمية حيازة �أ�شياء متح�صلة من جرمية يف �إمارة ال�شارقة يجعل حماكم دبي غري خمت�صة بنظرها ،متييز دبي  ،2001 /1 /27الطعن
رقم  276ل�سنة  ،2000جمموعة �أحكام املحكمة العدد � 12ص  1050رقم .7
( )3وقد ن�صت على ذلك الفقرة الأخرية من املادة  143من قانون الإجراءات اجلزائية حيث ن�صت على �أنه «  ...........ويف جرائم االعتياد  .........يعترب
مكاناً للجرمية كل حمل يقع فيه �أحد الأفعال الداخلة فيها» .ومثال هذه النوعية من اجلرائم جرمية االعتياد على الإقرا�ض التي تن�ص عليها املادة 412
من قانون العقوبات الإماراتي.
( )4ن�ص امل�شرع الإماراتي على ذلك يف املادة  143من قانون الإجراءات اجلزائية قائ ًال « يف حالة ال�شروع تعترب اجلرمية قد وقعت يف كل حمل وقع فيه
عمل من �أعمال البدء يف التنفيذ ». ......
( )5وهذا ما قرره قانون الإجراءات اجلزائية يف املادة  124التي تن�ص على �أنه «مع مراعاة �أحكام القانون االحتادي رقم  11ل�سنة  1973يف �ش�أن تنظيم
العالقات الق�ضائية بني الإمارات الأع�ضاء يف االحتاد� ،إذا �شمل التحقيق �أكرث من جرمية واحدة من اخت�صا�ص حماكم من درجة واحدة وكانت مرتبطة،
تحُ ال جميعاً ب�أمر �إحالة واحد �إىل املحكمة املخت�صة مكانياً ب�إحدى اجلرائم .ف�إذا كانت اجلرائم من اخت�صا�ص حماكم من درجات خمتلفة تحُ ال �إىل
املحكمة الأعلى درجة».
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و�إذا كان مكان وقوع اجلرمية خارج دولة الإم��ارات العربية املتحدة ،وكان قانون العقوبات
الإماراتي هو الذي ينطبق ،كما يف حالة توافر مبد�أ ال�شخ�صية ،ومبد�أ العينية ،ف�إن الق�ضاء
الإم��ارات��ي يكون هو املخت�ص مبحاكمة املتهم ،ويف ه��ذه احلالة ي ��ؤول االخت�صا�ص للمحاكم
اجلزائية يف العا�صمة (((.
ويحق للمحكمة التي انعقد لها االخت�صا�ص يف دولة الإم��ارات �أن تغري الو�صف القانوين
الذي يعطيه القانون الأجنبي للوقائع ،وتنزل عليه الو�صف القانوين املن�صو�ص عليه يف القانون
الإماراتي .ف�إذا كان القانون الأجنبي ي�صف �سلوكاً ما ب�أنه �سرقة ،والقانون الإماراتي ي�صفه
ب�أنه احتيال ،ف��إن القا�ضي يف دول��ة الإم��ارات يعطي ال�سلوك الو�صف ال�صحيح وفقاً للقانون
الإماراتي ،فالق�ضاء الإماراتي ال يتقيد بالو�صف القانوين وال بدرجة ج�سامة اجلرمية وفقاً
لن�ص القانون الأجنبي ،فقد يعترب هذا الأخري �سلوكاً معيناً جنحة ولكن القانون الإماراتي
يعتربه جناية.

( )1انظر ن�ص املادة � 144إجراءات حيث تن�ص على �أنه «�إذا وقعت يف اخلارج جرمية من اجلرائم التي ت�سري عليها �أحكام القانون الوطني ترفع على
مرتكبها الدعوى �أمام املحاكم اجلزائية يف العا�صمة».
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المطلب الرابع
رأينا بشأن الحكمين محل التعليق

نبدي يف هذا املطلب وجهة نظرنا بالن�سبة للحكمني حمل التعليق ،حيث يتعلق حكم حمكمة
اال�ستئناف باالخت�صا�ص الق�ضائي الوالئي ويتعلق حكم حمكمة التمييز باالخت�صا�ص الق�ضائي
املحلي ،وذلك يف فرعني على النحو التايل:

الفرع الأول
حكم اال�ستئنااف واالخت�صا�ص الوالئي

تقول حمكمة �أول درجة �إن «من املقرر �أن معايري االخت�صا�ص باجلرمية هي مكان وقوع
اجلرمية �أو مكان ال�ضبط �أو حمل �إقامة املتهم و�إن كانت يف جمموعها ق�سائم مت�ساوية ال ميكن
تف�ضيل �إحداها على الأخرى فينعقد االخت�صا�ص لثمة حمكمة معينة البد من توافر �أحد هذه
املعايري و�إذا ما انعدم �أحدها فال يكون لها �أي اخت�صا�ص بنظر الواقعة املعرو�ضة عليها».
يبدو �أن حمكمة اول درجة ت�ساير يف حكمها ،حكماً للمحكمة االحتادية العليا ((( ب�ش�أن معيار
االخت�صا�ص املحلي للمحاكم .ويف الواقع كلتا املحكمتني قد جانبهما ال�صواب يف هذا ال�صدد؛
وذلك لأن االخت�صا�ص الق�ضائي يتحدد مبكان وقوع اجلرمية فقط دون النظر �إىل مكان �إقامة
املتهم �أو مكان القب�ض عليه؛ حيث ن�ص على ذلك بو�ضوح قانون الإجراءات اجلزائية الإماراتي
( )1انظر املحكمة االحتادية العليا الطعن رقم  191 ،177ل�سنة  13الق�ضائية ال�صادر بتاريخ  1992/2/26من�شور مبوقع وزارة العدل بدولة الإمارات
العربية املتحدة .املحكمة « ،تتح�صل وقائع هذه الق�ضية يف �أن النيابة العامة اتهمت املطعون �ضده  ...بحيازة مواد �ضارة بالعقل ح�شي�ش بق�صد االجتار
وبحيازة مادة �ضارة بالعقل ح�شي�ش بق�صد التعاطي وذلك يف غري الأحوال امل�صرح بها قانوناً وقدمته للمحاكمة اجلنائية لدى املحكمة اجلنائية بال�شارقة
 .........حكمت حمكمة �أول درجة بحب�سه �ستة �أ�شهر عن التهمة الأوىل و�إبعاده عن البالد مع وقف عقوبة الإبعاد وبراءته من التهمة الثانية فطعنت
عليه النيابة باال�ستئناف  ..........حكمت حمكمة اال�ستئناف بال�شارقة بقبول اال�ستئناف �شك ًال وف�سخ احلكم بالن�سبة ملا ق�ضت بالرباءة و�إدانته بالن�سبة
للتهمة الثانية ومعاقبته باحلب�س ثالثة �أ�شهر وت�أييد احلكم فيما عدا ذلك .... ،تقدمت النيابة بطعنها بالنق�ض  ، ..........وتالها بعد ذلك املحكوم عليه
 ........وحيث �إن مبنى الطعنني هو النعي على احلكم املطعون فيه مبا ي�أتي  :فبالن�سبة للطعن الأول  . ...........وبالن�سبة للطعن الثاين ...........
املرفوع من املحكوم عليه  :فقد اعتمد يف طعنه املذكور على الأ�سباب الآتية - 1 :خمالفة احلكم املطعون فيه لقواعد االخت�صا�ص املحلي ملحاكم ال�شارقة
بنظر الدعوى ولبيان ذلك قال الدفاع � :إن الطاعن ي�سكن �إمارة دبي ويعمل فيها وهو من�سوب �إليه تعاطي املخدرات وترويجها وجلبها من �شخ�ص جمهول
يعمل يف �سوق اخل�ضر يف دبي ولأنه مت القب�ض عليه يف  ....يف دبي من طرف �شرطة دبي ومت تفتي�ش م�سكنه يف دبي �أي�ضاً بتعاون مع �شرطة دبي مما دل
على �أن الطاعن مل ي�ضبط يف �أي مكان يف �إمارة ال�شارقة  ..............وحيث �إنه مما ال يخفى �أن قواعد االخت�صا�ص كلها يف املادة اجلزائية هي من النظام
العام مبا يف ذلك قاعدة االخت�صا�ص املكاين بالن�صر ( بالنظر ) �إىل �أن ال�شارع يف تقديره لها قد �أقام ذلك على اعتبارات عامة تتعلق بح�سن �سري العدالة
ومن الطبيعي واحلالة ما ذكر �أنه يجب �أن تكون املحكمة املتعهدة بالق�ضية خمت�صة يف البداية بالف�صل يف اجلرمية املطروحة عليها و�أن اخت�صا�صها هذا
يتحدد ب�أمور ثالثة هي :ال�شخ�ص والنوع واملكان مما يعني �أنه ينبغي �أن يدخل يف اخت�صا�صها �سلطة حمكمة املتهم يف الدعوى و�أن تخت�ص بالف�صل يف
اجلرمية املطروحة عليها و�أخريا يتعني �أن تكون خمت�صة مكانياً ويتحدد ذلك االخت�صا�ص باملكان الذي وقعت فيه اجلرمية �أو الذي يقيم فيه املتهم �أو
الذي قب�ض عليه فيه . « ........................ .
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((( ،بل وق�ضت بذلك املحكمة االحتادية العليا يف بع�ض �أحكامها (((.
و�إذا كان معيار حتديد االخت�صا�ص املكاين ال ي�ساورنا �أي �شك �أو تردد ب�ش�أنه وهو مكان وقوع
اجلرمية ،ف�إن امل�شكلة الأ�سا�سية تكمن يف حتديد املق�صود مبكان وقوع اجلرمية ،ويف الواقع حل
ال �إذا وقع الركن املادي للجرمية كام ً
امل�شكلة يكون �سه ً
ال يف مكان واحد فيعد هذا املكان هو مكان
وقوع اجلرمية وينعقد االحت�صا�ص للمحكمة التي يقع يف دائرتها هذا املكان ،وكذلك يكون احلل
�سه ً
ال يف حالة وقوع ال�سلوك وحده يف مكان والنتيجة يف مكان �آخر؛ حيث ينعقد االخت�صا�ص
للمحكمة التي يقع يف دائرتها مكان ال�سوك ،وكذلك املحكمة التي يقع يف دائرتها مكان حدوث
النتيجة ،ولكن امل�شكلة تبدو �أدق بالن�سبة للجرائم ال�شكلية ،ففي حالة وقوع ال�سلوك كام ً
ال يف
مكان معني ينعقد االخت�صا�ص للمحكمة التي وقع يف دائرتها هذا ال�سلوك.
ولكن هناك حاالت تكون �أكرث دقة وهي حالة يبدو فيها بدء ال�سلوك يف مكان ما واكتمال �شروط
جترميه يف مكان �آخر ،ويكون اجلزء الأول من ال�سلوك غري كاف مبفرده لقيام اجلرمية؛ �أي �أن
تكملة الو�صف القانوين لل�سلوك املجرم تقع يف مكان �آخر ((( .وتلك هي احلالة التي نحن ب�صددها
( )1انظر ن�ص املادة  142من قانون الإجراءات اجلزائية لدولة الإمارات العربية املتحدة .
( )2انظر املحكمة االحتادية العليا الطعن رقم  160ل�سنة  17الق�ضائية �صادر بتاريخ �( 1996 / 3/9شرعي) ،من�شور مبوقع وزارة العدل بدولة الإمارات
العربية املتحدة .املحكمة  « ،حيث �إن الوقائع تتلخ�ص يف �أن النيابة العامة اتهمت الطاعنني ب�أنهما  .....بدائرة �أم القيوين :حازا مادة �ضارة بالعقل
(هريوين) بق�صد التجار يف غري الأحوال امل�صرح بها قانونا .الطاعن الأول تعاطى مادة �ضارة بالعقل (ح�شي�ش  -مورفني البنوديلزبني) دون �أن يكون ذلك
بو�صفة طبية �أو طبقاً للقانون .الطاعن الثاين تعاطي مادة �ضارة بالعقل (مورفني  -ح�شي�ش) دون �أن يكون ذلك مبوجب و�صفة طبية �أو طبقاً للقانون،
وطلبت عقابهما  .......وق�ضت حمكمة �أم القيوين  .....ب�سجن الطاعن الأول خم�س �سنوات عن االتهام الأول و�أربع �سنوات عن التهمة الثانية وبرباءة
الطاعن الثاين من االتهام الأول وب�سجنه �أربع �سنوات عن االتهام الثاين مع م�صادرة امل�ضبوطات ،فا�ست�أنف الطاعنان هذا احلكم  ....ق�ضت حمكمة
ا�ستئناف عجمان بت�أييد احلكم امل�ست�أنف  .طعن الطاعنان يف هذا احلكم بطريق النق�ض  ......وحيث �إن الطعن �أقيم على ثالثة �أ�سباب ................
 .وحيث �إن حا�صل النعي بال�سبب الأول والوجه الأول من ال�سبب الثالث �أن احلكم املطعون فيه  ..................ومل يلتفت احلكم املطعون فيه �أي�ضاً ملا
�أثاره الطاعنان من �أن �أحدهما يقيم بال�شارقة والآخر بعجمان مما يجعل االخت�صا�ص ملحكمتي هاتني االمارتني ولي�س ملحكمة �أم القيوين................ .
مما ي�ستوجب نق�ض احلكم املطعون فيه.
وحيث �إن هذا النعي مردود  ،ذلك �أنه فيما يخ�ص الدفع بعدم اخت�صا�ص حمكمة �أم القيوين ،ف�إن الن�ص يف املادة  142من قانون الإجراءات على �أن« :يتعني
االخت�صا�ص باملكان الذي وقعت فيه اجلرمية «مفاده �أن االخت�صا�ص ينعقد للمحكمة التي وقعت اجلرمية بدائرتها ولي�س للمحكمة التي يقيم بدائرتها
املتهم « وملا كان الثابت من مدونات احلكم املطعون فيه �أن املكان الذي وقعت فيه اجلرمية  ........هو امارة �أم القيوين ف�إنه طبقاً للمادة �سالفة الذكر
يكون االخت�صا�ص ملحكمة �أم القيوين ............... .وي�ضحى النعي بهذا الوجه من �أوجه النعي على غري �أ�سا�س  .انظر �أي�ضاً املحكمة االحتادية العليا
الطعن رقم  23ل�سنة  27الق�ضائية �صادر بتاريخ ( 29/4/2006نق�ض �شرعي وجزائي) من�شور باملوقع الإلكرتوين لوزارة العدل بدولة الإمارات العربية
املتحدة ،والطعن رقم  644ل�سنة  27الق�ضائية �صادر بتاريخ �( 17/6/2006شرعي جزائي) من�شور باملوقع الإلكرتوين لوزراة العدل بدولة الإمارات
العربية املتحدة .والطعن رقم  170و 176ل�سنة  24الق�ضائية �صادر بتاريخ�( 2004/4/3شرعي جزائي) من�شور باملوقع الإلكرتوين لوزارة العدل بدولة
الإمارات العربية املتحدة.
( )3مثال ذلك حترير �شيك يف بلد ما و�إر�ساله للم�ستفيد يف بلد �آخر فمجرد حترير ال�شيك ال عقاب عليه ولكن �إعطاء ال�شيك؛ �أي ت�سليمه وو�صوله
للم�ستفيد هو الذي تقع به اجلرمية.
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يف احلكم حمل التعليق؛ حيث اجلرمية امل�سندة للمتهم هي جرمية قذف علني على �شبكة الإنرتنت.
وبتحليل هذه اجلرمية جند �أن لها ركنني .ركن مادي وركن معنوي ،والركن املادي قوامة
ثالثة عنا�صر هي :العن�صر الأول ،فعل الإ�سناد ويتمثل يف �أن املتهم ل�صق ون�سب �إىل املجني
عليها واقعة حمددة جتعلها حم ً
ال للعقاب �أو االزدراء .والعن�صر الثاين ،مو�ضوع الإ�سناد ويتمثل
يف الواقعة التي من �ش�أنها العقاب �أو االزدراء وهي اجلماع مع ثري عربي ووف��اة هذا الرثي
على �أثر اجلماع .والعن�صر الثالث ،عالنية الواقعة املجرمة؛ �أي ن�شرها على عدد غري حمدود
من الأف��راد دون متييز بينهم ،وهذا ما مت من خالل �شبكة الإنرتنت الأو�سع انت�ساراً و�إذاع� ًة
للخرب .وكان بث اخلرب من لندن واملتهم يقيم يف لندن ،ولكن املجني عليها اطلعت على اخلرب
يف دبي بدولة الإمارات العربية املتحدة؛ �أي �أن عن�صر العالنية حتقق يف دبي ويف كل دولة ميكن
االطالع فيها على اخلرب.
ويف الواقع ،ف�إن حمكمة �أول درجة قد جانبها ال�صواب عندما ق�ضت بعدم اخت�صا�صها و�أن
االخت�صا�ص ينعقد ملحاكم بريطانيا حيث �إقامة املتهم وب��ث اخل�بر ومقر �صدور ال�صحيفة
االلكرتونية التي بثت اخلرب ،و�سببت ذلك ب�أن دبي مل تكن م�صدراً لبث اخلرب و�إمن��ا جمرد
م�ستقبلة له فقط.
ونحن �إذ نتفق مع تقرير ا�ستئناف النيابة باخت�صا�ص حمكمة دبي ،ومع حمكمة ا�ستئناف
دبي يف منطوق حكمها باخت�صا�ص حمكمة دبي� ،إال �أننا ال نتفق معهما يف ت�سبيب اخت�صا�ص
حمكمة دبي� :أو ًال لأن جرمية القذف من اجلرائم ال�شكلية التي لي�س لها نتيجة ملمو�سة يف
العامل اخلارجي ،فهي تقوم مبجرد توافر عنا�صر الركن امل��ادي وفق ال�شروط التي يتطلبها
القانون ،والتي لي�س من بينها النتيجة.
وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن عنا�صر اجلرائم التي تقع من خالل االنرتنت متتد �إىل �أكرث
من �إقليم وذلك بحكم طبيعتها املتميزة عن غريها؛ فهي جرائم عابرة للدول ،حيث تعد
واقعة يف جميع ال��دول املت�صلة باالنرتنت ،ونق�صد بذلك �أن ال�سلوك امل��ادي املجرم  -وهو
ال��ذي يكتفى به لقيام اجلرائم ال�شكلية  -للجاين ميتد خ��ارج ح��دود الدولة التي مت بث
منها هذا ال�سلوك ،فريتكب �أحد عنا�صر الركن امل��ادي للجرمية يف مكان وميتد حتققه يف
مكان �آخر ،فمن خ�صائ�ص اجلرائم التي تقع من خالل االنرتنت امتداد حتقق عنا�صرها
يف جميع الدول املت�صلة باالنرتنت ولي�س الدولة التي يبث منها ال�سلوك فقط ،فاالنرتنت
لي�س لها مكان حمدد بل توجد يف كل دولة مت�صلة بها .وبالتايل تعترب دبي مكاناً لتحقق
�أحد عنا�صر الركن املادي جلرمية القذف التي لي�س من بينها النتيجة؛ لأن جرمية القذف
جرمية �شكلية غري ذات نتيجة.
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فاخت�صا�ص حمكمة دبي ي�ستند �إىل وقوع الن�شاط الإجرامي جلرمية القذف  -كما حدده
القانون  -يف دب��ي .وذل��ك تطبيقاً للمادة  142من قانون الإج��راءات اجلزائية الإم��ارات��ي التي
حتدد معيار اخت�صا�ص الق�ضاء الإم��ارات��ي؛ حيث تن�ص على �أن��ه« :يتعني االخت�صا�ص باملكان
الذي وقعت فيه اجلرمية» .وحتدد املكان الذي تقع فيه اجلرمية املادة  16من قانون العقوبات
الإماراتي التي تن�ص على �أنه «ت�سري �أحكام هذا القانون على كل من يرتكب جرمية يف اقليم
الدولة . ............. .وتعترب اجلرمية مرتكبة يف اقليم الدولة اذا وقع فيها فعل من الأفعال
املكونة لها� .أو �إذا حتققت فيها نتيجتها �أو كان يراد �أن تتحقق.

الفرع الثاين
حكم التمييز واالخت�صا�ص املحلي

ال يثري ه��ذا احلكم �إ�شكالية االخت�صا�ص ال��والئ��ي؛ اخت�صا�ص ق�ضاء ال��دول��ة بنظر
ال��دع��وى املتعلقة باجلرمية حمل التعليق؛ حيث �إن ق�ضاء ال��دول��ة خمت�ص بنظر هذه
الدعوى؛ لأن اجلرمية وقعت يف دولة الإمارات ،و�إمنا يثري �إ�شكالية االخت�صا�ص الق�ضائي
الداخلي بني حماكم الدولة املختلفة؛ �أي االخت�صا�ص املحلي؛ فاجلرمية و�إن كانت قد
وقعت داخل الدولة ب�شكل وا�ضح؛ حيث �إن املتهم �أر�سل ر�سالة التهديد عرب حا�سوبه الآيل
من �إمارة �أبو ظبي �إىل الإمييل اخلا�ص باملجني عليها التي علمت بها عندما فتحت الإمييل
يف حمل �إقامتها يف دبي.
وبناء على ذلك ق�ضت حمكمة �أول درج��ة بعدم اخت�صا�صها قائلة ب��أن مكان ارتكاب تلك
اجلرمية هو �إم��ارة �أبو ظبي وال يقدح يف ذلك �أن املجني عليها علمت حمتوى تلك الر�سالة
�أثناء وجودها ب�إمارة دب��ي� ،إذ �أن «مكان اكت�شاف اجلرمية غري مكان وقوعها  .»...فاملحكمة
اعتربت ا�ستالم املجني عليها لر�سالة التهديد من خالل فتح الإمييل اخلا�ص بها يف دبي مكاناً
الكت�شاف اجلرمية ولي�س مكاناً لوقوعها .وبناء على ذلك  -من وجهة نظر املحكمة  -مل تتوافر
�شروط االخت�صا�ص الداخلي �أو املحلي التي حددتها املادة  142من قانون الإجراءات اجلزائية
مبكان وقوع اجلرمية.
ولكن ملا طعنت النيابة يف احلكم قالت حمكمة اال�ستئناف يف تف�سريها للمادة  16من
قانون العقوبات مما مفاده «�أنه �إذا �أقدم املتهم على ارتكاب الأفعال املكونة جلرمية واحدة يف
مكان ،وحتققت نتيجتها يف مكان� ،أو كان يراد �أن تتحقق بها يف مكان �آخر ،ف�إن االخت�صا�ص
املكاين بنظر الدعوى اجلزائية ينعقد لكل مكان ارتكابه ومكان حتقق نتيجتها كما هو ال�ش�أن
يف الدعوى اجلزائية حمل االتهام املاثل .ولقد كان املتهم  .................قد ارتكب كافة
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الأفعال املكونة لعنا�صر اجلرمية املادية والق�صد اجلنائي من ارتكابها املن�سوب �إليه يف جمال
االخت�صا�ص املكاين ملحكمة �أب��و ظبي ف��إن نتيجتها قد حتققت يف دائ��رة اخت�صا�ص مركز
�شرطة الرا�شدية التابع ملحاكم دبي ،ومن ثم ف�إن ق�ضاء املحكمة االبتدائية امل�ست�أنف بتاريخ
 2007/11/5بعدم اخت�صا�ص املحكمة حملياً بنظر الدعوى ت�أ�سي�ساً على �أن الأفعال املكونة
للجرمية ارتكبت ب�إمارة �أبو ظبي ،حيث �أر�سلت ر�سالة التهديد عرب حا�سوب املتهم الأول حال
�أن نتيجة اجلرم حتققت بدائرة حماكم دبي ،حيث تلقت املجني عليها ن�ص ر�سالة التهديد
ف�إن ذلك الق�ضاء يكون قد جانبه ال�صواب� ،إذ �أن حمكمة دبي االبتدائية تخت�ص �أي�ضاً بنظر
الدعوى اعما ًال للنظر ال�سابق ».........
وملا طعن املتهم بالتمييز ق�ضت حمكمة التمييز ب�أنه «وحيث �إنه ملا كان ذلك وكان احلكم
املطعون فيه قد �أقام ق�ضاءه برف�ض الدفع بعدم اخت�صا�ص حماكم دبي بنظر الدعوى ت�أ�سي�ساً
على �أن اجلرائم امل�سندة �إىل الطاعن قد حتققت نتيجتها يف �إمارة دبي با�ستقبالها ر�سالة الربيد
االلكرتوين عند ت�صفحها لربيدها االلكرتوين مبقر �سكنها مبنطقة الرا�شدية بدبي وفق
الفقرة الثانية من امل��ادة ( )16من قانون العقوبات االحت��ادي والتي تن�ص على �أن��ه (وتعترب
اجلرمية مرتكبة يف �إقليم الدولة �إذا وقع فيها فعل من الأفعال املكونة لها� ،أو �إذا حتققت فيها
نتيجتها� ،أو كان يراد �أن تتحقق فيها) ف�إنه يكون قد �أ�صاب �صحيح القانون ويكون منعى الطاعن
يف هذا ال�صدد غري �سديد).
ويف الوقع ،نحن نختلف مع حكم حمكمة �أول درجة يف منطوقه ويف ت�سبيبه عندما ق�ضت بعدم
اخت�صا�صها ،وب�أن دبي مكاناً الكت�شاف اجلرمية ولي�ست مكاناً الرتكابها .ونتفق متام االتفاق مع
منطوق حكم حمكمة اال�ستئناف عندما ق�ضت باخت�صا�ص حمكمة دبي بنظر الدعوى وبت�أييد
حمكمة التمييز لها يف ذلك ،ولكن ال نتفق معهما يف ت�سبيب حكمهما باخت�صا�ص حماكم دبي؛
حيث ا�ستندتا يف حكمهما �إىل �أن نتيجة جرمية التهديد وقعت يف دبي ،وهنا يكمن وجه عدم
االتفاق ،وذلك لأنه بتحليلنا جلرمية التهديد – كما �سبق  -وجدنا �أنها تقوم على ركنني :ركن
مادي وركن معنوي ،والركن امل��ادي قوامه فعل التهديد؛ �أي الوعيد ب�سوء للمجني عليه مبا
ي�ؤدي �إىل الت�أثري على نف�سيته �أو حرية �إرادته؛ وهو ما يتوافر يف احلكم حمل التعليق يف �صورة
تهديد املجني عليها ب�إف�شاء �أمور خاد�شة ل�شرفها؛ حيث �أر�سل لها ر�سالة الكرتونية بالإمييل
يهددها فيها بن�شر �صورها ال�شخ�صية على جميع م�ستخدمي االنرتنت.
ووجدنا �أن جرمية التهديد جرمية �شكلية غري ذات نتيجة ،تقوم مبجرد �صدور ال�سلوك
الذي يت�ضمن التهديد من اجلاين ،فهي جرمية ن�شاط بحت ،وتتم بو�صول التهديد �إىل علم
املجني عليه.
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وترتيباً على ما تقدم ف�إن انعقاد االخت�صا�ص ملحكمة دبي ي�ستند على وقوع ال�سلوك يف دبي،
لأن فعل التهديد  -وهو �إر�سال الر�سالة بالإمييل  -مل تقم مقوماته القانونية كفعل جمرم
�إال بو�صول التهديد �إىل علم املجني عليها ،وه��و ما مت يف دب��ي ،والدليل على ذل��ك �أن ر�سالة
التهديد لو �أر�سلت �إىل �إمييل املجني عليها ومل ت�صل �إليها ل�سبب ما� ،أو مل ت�ستطع فتحه ،ف�إن
اجلرمية ال تقوم ،و�إذا و�صلتها الر�سالة وعلمت بها قامت اجلرمية حتى ول��و مل تت�أثر بها،
فمكان االطالع لي�س كما ق�ضت حمكمة �أول درجة هو مكان ك�شف اجلرمية ،و�إمنا هو مكان قيام
ال�سلوك الإجرامي ب�شروط جترميه ،ولي�س مكان وقوع النتيجة كما ق�ضت حمكمة التمييز،
و�إمنا مكان ال�سلوك الإجرامي ،حيث �إنها جرمية �شكلية غري ذات نتيجة.
ويف النهاية ال ي�سعني �إال التذكري بقول الإمام ال�شافعى« :ر�أينا �صواب يحتمل اخلط�أ ،ور�أي
غرينا خط�أ يحتمل ال�صواب)».
واهلل ويل التوفيق
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قائمة المصادر

�أو ًال  -املراجع (((:

 د� .أحمد �شوقي عمر �أبو خطوة� ،شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات دار النه�ضة العربية .2003 د� .أ�شرف توفيق �شم�س الدين� ،شرح قانون الإج��راءات اجلنائية ،اجلزء الثاين ،الطبعةالثانية دار النه�ضة العربية .2012
 د .ج��وده ح�سني جهاد ق��ان��ون العقوبات االحت��ادي الق�سم اخل��ا���ص اجل��زء الأول جرائماالعتداء على الأ�شخا�ص مطبوعات كلية �شرطة دبي الطبعة الأوىل .1996
 د .ح�سن �صادق املر�صفاوي ،املر�صفاوي يف �أ�صول الإجراءات اجلزائية من�ش�أة املعارف .1996 د .ح�سن حممد ربيع� ،شرح قانون العقوبات االحتادي الق�سم العام ،اجلزء الأول ،املبادئالعامة للجرمية ،الطبعة الثانية .2004
 د .رم�سي�س بهنام ،قانون العقوبات جرائم الق�سم اخلا�ص من�ش�أة املعارف بدون �سنة ن�شر. د .طارق �سرور ،جرائم الن�شر والإعالم الطبعة الأوىل دار النه�ضة العربية .2004 د .عبدالرءوف مهدي� ،شرح القواعد العامة لقانون العقوبات دار النه�ضة العربية .2011 د .عبدالرءوف مهدي� ،شرح القواعد العامة للإجراءات اجلنائية ،دار النه�ضة العربية .2003 د .عبد العظيم مر�سي وزير �شرح قانون العقوبات الق�سم العام اجلزء الأول دار النه�ضةالعربية .1999
 د .عمر حممد �أب��و بكر ب��ن يون�س ،اجل��رائ��م النا�شئة ع��ن ا�ستخدام االن�ترن��ت الأح�ك��اماملو�ضوعية واجلوانب الإجرائية دار النه�ضة العربية .2004
 د .عو�ض حممد ،قانون الإجراءات اجلنائية اجلزء الثاين املحاكمة وطرق الطعن طبعة .1995 د .غنام حممد غنام� ،شرح قانون العقوبات االحت��ادي لدولة الإم��ارات العربية املتحدةالق�سم العام الطبعة الأوىل مطبوعات جامعة الإمارات العربية املتحدة .2003
( )1املراجع برتتيب �أبجدي مع حفظ الألقاب.
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 د .فتوح ال�شاذيل� ،شرح قانون العقوبات ،الق�سم اخلا�ص دار املطبوعات اجلامعية .1996 د .فتيحة حممد قوراري ،د .غنام حممد غنام املبادئ العامة يف قانون الإجراءات اجلزائيةاالحت ��ادي ل��دول��ة الإم ��ارات العربية امل�ت�ح��دة ..معلقاً عليه ب�أحكام املحكمة االحت��ادي��ة العليا
وحمكمة متييز دبي الآفاق امل�شرقة الطبعة الثانية 2011
 د .فوزية عبد ال�ستار� ،شرح قانون العقوبات الق�سم اخلا�ص وفقاً لأح��دث التعديالتالطبعة الثالثة دار النه�ضة العربية .2012
 د .فوزية عبدال�ستار� ،شرح قانون الإجراءات اجلنائية وفقاً لأحدث التعديالت دار النه�ضةالعربية الطبعة الثانية .2010
 د .حممد ع��وده اجلبور ،الو�سيط يف قانون العقوبات الق�سم العام دار وائ��ل للن�شرالطبعة الأوىل .2012
 د .حممود جنيب ح�سني� ،شرح قانون الإج��راءات اجلنائية دار النه�ضة العربية الطبعةالثانية .1988
 د .حممود جنيب ح�سني� ،شرح قانون العقوبات ،الق�سم العام ،دار النه�ضة العربية الطبعةال�ساد�سة .1989
 د .حممود جنيب ح�سني� ،شرح قانون العقوبات الق�سم اخلا�ص وفقاً لأحدث التعديالتالت�شريعية دار النه�ضة العربية الطبعة الرابعة .2012

ثاني ًا  -الأحكام الق�ضائية:

 املحكمة االحت��ادي��ة العليا الطعن رق��م  191 ،177ل�سنة  13الق�ضائية ال���ص��ادر بتاريخ .1992/2/26من�شور باملوقع الإلكرتوين لوزارة العدل لدولة الإمارات العربية املتحدة ،تاريخ
احل�صول عليه مايو .2011
 املحكمة االحتادية العليا ،رقم  ،15/119تاريخ  - 1994/2/16جمموعة الأحكام ال�صادرةمن الدائرة اجلزائية واجلزائية ال�شرعية �سنة � 1994ص69
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 املحكمة االحتادية العليا ،رقم  ،15/119تاريخ  - 1994/2/16جمموعة الأحكام ال�صادرةمن الدائرة اجلزائية واجلزائية ال�شرعية �سنة � 1994ص.69
 املحكمة االحتادية العليا الطعن رقم  160ل�سنة  17الق�ضائية �صادر بتاريخ 1996/3/9(�شرعي) .من�شور باملوقع الإل�ك�تروين ل��وزارة العدل لدولة الإم��ارات العربية املتحدة تاريخ
احل�صول عليه مايو .2011
 املحكمة االحت��ادي��ة العليا الطعن رق��م  21/84ت��اري��خ  - 2000/4/12جمموعة االحكامال�صادرة من الدائرة اجلزائية وال�شرعية اجلزائية �سنة � 2000ص .123
 املحكمة االحتادية العليا الطعن رقم  170و 176ل�سنة  24الق�ضائية �صادر بتاريخ 2004/4/3(�شرعي جزائي) من�شور باملوقع الإلكرتوين لوزارة العدل بدولة الإمارات العربية املتحدة تاريخ
احل�صول عليه يونيو .2011
 املحكمة االحتادية العليا الطعن رقم  23ل�سنة  27الق�ضائية �صادر بتاريخ 29/4/2006(نق�ض �شرعي وج��زائ��ي) من�شور باملوقع الإل�ك�تروين ل��وزارة العدل بدولة الإم��ارات العربية
املتحدة تاريخ احل�صول عليه مايو .2011
 املحكمة االحتادية العليا الطعن رقم  644ل�سنة  27الق�ضائية �صادر بتاريخ 17/ 6/2006(�شرعي جزائي) من�شور باملوقع الإلكرتوين ل��وزارة العدل بدولة الإم��ارات العربية املتحدة.
تاريخ احل�صول عليه مايو .2011
 ا�ستئناف دبي يف اال�ستئناف رقم  2003/1248جزاء .غري من�شور متييز دبي 1994/11/20 ،الطعن رقم  44ل�سنة  94جزاء ،جمموعة �أحكام املحكمة ،العدد� 5ص  1197رقم .42
 متييز دبي بتاريخ  2008/08/31يف الطعن رقم  249/2008جزاء من�شور باملوقع الإلكرتوينملحاكم دبي تاريخ احل�صول عليه مار�س .2011
 نق�ض م�صري الطعن رقم  8334ل�سنة  61ق  -جل�سة � - 22/2/1998س � - 49ص .286 نق�ض م�صري الطعن رقم  12971ل�سنة  60ق  -جل�سة � - 4/5/1998س� - 49ص .636مت بحمد اهلل
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(الن�صو�ص القانونية امل�ستحدثة)
الن�صو�ص القانونية ذات ال�صلة بانعكا�سات التقدم العلمي
التي �أدخلت على ن�صو�ص القوانني الرئي�سة

األستاذ الدكتور محمد محمد محمد أبو زيد
�أ�ستاذ القانون املدين بكلية احلقوق  -جامعة عني �شم�س ومعهد دبي الق�ضائي

الغرض من بيان هذه النصوص

ن�ستهدف من �إب��راز هذه الن�صو�ص جذب االنتباه لبداية مرحلة حتول يف القانون لبحث
مو�ضوعات تعك�س ا�ستجابة امل�شرع ملواكبة التطورات ،وجتاوبه مع �ضرورات التطوير ،ثم متابعة
ومراجعة نتائج ه��ذه الدرا�سات يف �ضوء التطبيق العملي لهذه الن�صو�ص .ه��ذا ال��ذي تكون
حم�صلته النهائية حتديث القوانني يف �إطار منهجي يحقق التنا�سق والتجان�س والتوافق.
و�سنعر�ض يف (فقرة �أوىل) لبع�ض الن�صو�ص القانونية ذات ال�صلة بانعكا�سات التقدم العلمي
التي �أدخلت على ن�صو�ص القوانني الرئي�سة ،ثم نعر�ض يف (فقرة ثانية) منوذجاً لعدم تنا�سق
بني بع�ض القوانني وبع�ضها الآخر.
الفقرة األولى :عرض النصوص

�أو ًال :قانون املعامالت املدنية .القانون االحتادي رقم ( )5ل�سنة  1985واملعدل
بالقانون رقم ( )1ل�سنة 1987م.

مل يدخل امل�شرع على مواد هذا القانون �أية ن�صو�ص تت�صل بتقنية املعلومات ،ومع ذلك يجب
مالحظة ما يلي:
 القانون االحتادي رقم  1ل�سنة  2006ب�ش�أن املعامالت والتجارة الإلكرتونية.والقانون رقم  2ل�سنة  2002لإمارة دبي ب�ش�أن املعامالت والتجارة الإلكرتونية.
 ن�صو�ص القوانني العقارية يف �إمارة دبي ،ومن ذلك ما يلي: - 1املادة ( )15بند ( )1من قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )6ل�سنة  2010باعتماد الالئحة
التنفيذية للقانون رقم ( )13ل�سنة  2008ب�ش�أن تنظيم ال�سجل العقاري املبدئي يف �إم��ارة دبي
وتن�ص هذه املادة بند ( )1على ما يلي:
يف حال �إخ�لال امل�شرتي ب�أي من التزاماته املن�صو�ص عليها يف عقد بيع الوحدة العقارية
املربم بينه وبني املطور ،ف�إنه يجب اتباع ما يلي:
�أ � -أن يقوم املطور ب�إخطار امل�شرتي بالوفاء بالتزاماته التعاقدية �إما ح�ضورياً �أمام الدائرة،
�أو خطياً بوا�سطة الربيد امل�سجل �أو الربيد الإلكرتوين �شريطة �أن يقوم بتزويد الدائرة بن�سخة
عن هذا الإخطار يف هذه احلالة.
 - 2املادة  25بند ( 1و )2من ذات القرار ال�سابق وتن�ص على ما يلي:
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يف حال �إلغاء امل�شروع من قبل امل�ؤ�س�سة ،ف�إنه يجب عليها مراعاة ما يلي:
� - 1إعداد تقرير فني يو�ضح �أ�سباب الإلغاء.
� - 2إخطار املطور كتابياً بوا�سطة امل�سجل �أو الربيد الإلكرتوين بقرار الإلغاء.
 - 3امل��ادة ( )2تعريفات من القانون رقم ( )13ل�سنة  2008ب�ش�أن تنظيم ال�سجل العقاري
املبدئي يف �إمارة دبي املعدل بالقانون رقم  9ل�سنة 2009
ون�صها كالآتي:
ال�سجل العقاري املبدئي :جمموع الوثائق املحررة �أو املحفوظة خطياً �أو �إلكرتونياً بال�سجل
الإلكرتوين لدى الدائرة التي تثبت فيها عقود بيع العقارات وغريها من الت�صرفات القانونية
على اخلارطة قبل نقلها �إىل ال�سجل العقاري.
 - 4املادة ( )11من ذات القانون ال�سابق ون�صها كالآتي:
�إذا �أخل امل�شرتي ب�أي �شرط من �شروط عقد بيع الوحدة العقارية املربم مع املطور فعلى
الأخري �إخطار الدائرة بذلك ،وعلى الدائرة �إمهال امل�شرتي �سواء ح�ضورياً �أو بوا�سطة الربيد
امل�سجل �أو بالربيد الإلكرتوين ملدة ( )30يوماً للوفاء بالتزاماته التعاقدية.
 - 5املادة ( )2تعريفات من القانون رقم  14ل�سنة  2008ب�ش�أن ال�سجل العقاري املبدئي:
ون�صها كالآتي:
ال�سجل العقاري :جمموعة الوثائق املحررة �أو املحفوظة خطياً �أو �إلكرتونياً لدى الدائرة
التي تثبت فيها كافة احلقوق العقارية وما يطر�أ عليها من تعديالت.
ال�سجل العقاري املبدئي :جمموعة الوثائق املحررة �أو املحفوظة خطياً �أو �إلكرتونياً لدى
الدائرة التي تثبت فيها عقود بيع العقارات وغريها من الت�صرفات القانونية على اخلارطة قبل
نقلها �إىل ال�سجل العقاري.
 - 6املادة  8بند  4من ذات القانون رقم  14ل�سنة  2008ب�ش�أن الرهن الت�أميني يف �إمارة دبي:
ون�صها كالآتي:
(يجوز �أن يكون �سند الرهن �إلكرتونياً وتكون له حجية �سند الرهن اخلطي يف الإثبات).
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 - 7املادة  27من قانون تنظيم مزاولة الأن�شطة االقت�صادية يف �إمارة دبي رقم ( )13ل�سنة 2011

هذه املادة �أخذت عنوان :حجية امل�ستخرجات الإلكرتونية وتن�ص على �أنه( :تكون جلميع
امل �ح��ررات وال���س�ج�لات وامل���س�ت�ن��دات الإل�ك�ترون�ي��ة امل�ستخرجة م��ن خ�لال ال�برام��ج والأن�ظ�م��ة
الإلكرتونية التابعة للدائرة ذات احلجية املقررة للمحررات الر�سمية ما مل يثبت عك�سها).
ثاني ًا :قانون املعامالت التجارية (قانون احتادي رقم ( )18ل�سنة 1993

ب�إ�صدار قانون املعامالت التجارية)

املادة ()38

الأجهزة التقنية احلديثة

ي�ستثنى التاجر الذي ي�ستخدم يف تنظيم عملياته التجارية احلا�سب الآيل �أو غريه من �أجهزة
التقنية احلديثة من �أحكام املواد ( 26و 27و 28و )29من هذا القانون ،وتعترب املعلومات امل�ستقاة
من هذه الأجهزة �أو غريها من الأ�ساليب احلديثة مبثابة دفاتر جتارية وتو�ضع �ضوابط عامة
تنظم عمليات ا�ستخدامها بقرار من وزير االقت�صاد والتجارة.
وم��ع ن��درة �إدخ ��ال م��واد متعلقة بتقنية املعلومات على ق��ان��ون امل�ع��ام�لات املدنية فيتعني
مالحظة ما يلي:
 - 1قانون املعامالت والتجارة الإلكرتونية االحت��ادي قانون احتادي رقم ( )1ل�سنة 2006
ب�ش�أن املعامالت والتجارة الإلكرتونية.
 - 2املادة  17بند  ،3و 17مكرراً من قانون الإثبات يف املعامالت املدنية والتجارية ( -انظر
فيما يلي ثالثاً)

ثالث ًا :قانون الإثبات يف املعامالت املدنية والتجارية
� - 1أ�ضيف �إىل املادة ( )17ن�ص بند جديد برقم  3وهو كالآتي-:
( - )3يكون الوفاء عن طريق الو�سائط الإلكرتونية مربئاً للذمة وذلك وفق ما يحدده وزير
العدل بالتن�سيق مع اجلهات املعنية.
( - 2املادة  17مكرر ًا):
�أ�ضيف ف�صل جديد برقم الف�صل الثاين مكرراً و�ضمنه م��ادة جديدة برقم ( )17مكرراً
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مبوجب املادة ( )2من القانون االحتادي رقم  2006/36تاريخ 2006/10/9م ويعمل به من تاريخ
ن�شره (تاريخ الن�شر ،)2006/10/12 :وهو كالتايل:
 - 1يعترب توقيعاً �إلكرتونياً كل حرف �أو �أرقام �أو رموز �أو �إ�شارات �أو �صور �أو �أ�صوات لها طابع
منفرد ت�سمح بتحديد �شخ�ص �صاحب التوقيع ومتييزه عن غريه على النحو الوارد يف قانون
املعامالت والتجارة الإلكرتونية.
 - 2يعترب حمرراً �إلكرتونياً كل انتقال �أو �إر�سال �أو ا�ستقبال �أو تخزين لرموز �أو �إ�شارات �أو
كتابة �أو �صور �أو �أ�صوات �أو معلومات �أياً كانت طبيعتها جتري من خالل و�سيلة تقنية معلومات.
 - 3للتوقيع الإلكرتوين ذات احلجية املقررة للتوقيعات امل�شار �إليها يف هذا القانون �إذا روعي
فيه الأحكام املقررة يف قانون املعامالت والتجارة الإلكرتونية.
 - 4للكتابة الإلكرتونية واملحررات الإلكرتونية وال�سجالت وامل�ستندات الإلكرتونية ذات
احلجية امل�ق��ررة للكتابة وامل�ح��ررات الر�سمية والعرفية يف �أح�ك��ام ه��ذا القانون متى ا�ستوفت
ال�شروط والأحكام املقررة يف قانون املعامالت والتجارة الإلكرتونية.

رابع ًا :قانون الأحوال ال�شخ�صية
 - 1املواد التي واكبت التقدم الإلكرتوين

املادة ()14

 - 1يعلن �شخ�ص املدعى عليه �أو املراد �إعالنه ب�صورة الإعالن ،يف موطنه� ،أو حمل �إقامته� ،أو
حمل عمله� ،أو املوطن املختار� ،أو �أينما وجد ،ف�إذا تعذر �إعالنه جاز للمحكمة �إعالنه بالفاك�س،
�أو الربيد الإلكرتوين� ،أو الربيد امل�سجل بعلم الو�صول� ،أو من يقوم مقامها.
� - 5إذا حتققت املحكمة �أنه لي�س للمطلوب �إعالنه ،موطن �أو حمل �إقامة� ،أو حمل عمل،
�أو فاك�س� ،أو بريد �إلكرتوين� ،أو عنوان بريدي ،فتعلنه بالن�شر يف �صحيفتني يوميتني ت�صدران
يف الدولة �أو خارجها ،باللغة العربية� ،أو اللغة الأجنبية ح�سب الأح��وال ،ويعترب تاريخ الن�شر
تاريخاً لإجراء الإعالن.
 - 7يعترب الإع�لان منتجاً لآث��اره من وقت تبليغ ال�صورة� ،أو من تاريخ �إر�سال الفاك�س �أو
الربيد الإلكرتوين� ،أو من تاريخ و�صول الربيد امل�سجل بعلم الو�صول �أو من تاريخ الن�شر وفقاً
للأحكام ال�سابقة.
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 - 2املواد التي واكبت التقدم البيولوجي

املادة ()27

 - 1يوثق الزواج ر�سمياً ،ويجوز اعتباراً لواقع معني �إثبات الزواج بالبينة ال�شرعية.
 - 2ي�شرتط لإجراء عقد الزواج تقدمي تقرير من جلنة طبية خمت�صة ي�شكلها وزير ال�صحة،
يفيد اخللو من الأمرا�ض التي ن�ص هذا القانون على طلب التفريق ب�سببها.

املادة ()28

 - 1ال يعقد الويل زواج املجنون �أو املعتوه �أو من يف حكمهما �إال ب�إذن القا�ضي وبعد توافر
ال�شروط الآتية-:
�أ /قبول الطرف الآخر التزوج منه بعد �إطالعه على حالته.
ب /كون مر�ضه ال ينتقل منه �إىل ن�سله.
ج  -كون زواجه فيه م�صلحة له.
 - 2ويتم التثبت من ال�شرطني (ب) و (ج) بتقرير جلنة من ذوي االخت�صا�ص ،ي�شكلها وزير
العدل وال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف بالتن�سيق مع وزير ال�صحة.

املادة ()89

يثبت الن�سب بالفرا�ش� ،أو بالإقرار� ،أو بالبينة� ،أو بالطرق العلمية �إذا ثبت الفرا�ش.

املادة ()91

�أقل مدة احلمل ،مائة وثمانون يوماً ،و�أكرثه ثالثمائة وخم�سة و�ستون يوماً ،ما مل تقرر
جلنة طبية م�شكلة لهذا الغر�ض خالف ذلك.

املادة ()90

 امل��ادة  95فقرة ( )5وتن�ص على �أنه (للمحكمة اال�ستعانة بالطرق العلمية لنفي الن�سبب�شرط �أال يكون قد مت ثبوته قبل ذلك).

رابع ًا :قانون الإجراءات املدنية والتجارية:

يرى البع�ض �أنه كان �أوىل بامل�شرع �أن ين�ص يف قانون الإجراءات املدنية والتجارية وي�صفه
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خا�صة يف �ش�أن طرق الإعالن وو�سائله على و�سائل االت�صاالت احلديثة على غرار ما فعل ب�ش�أن
قانون الأح��وال ال�شخ�صية (انظر امل�ست�شار فتيحة حممود ق��رة  -قا�ضي التمييز وامل�ست�شار
الق�ضائي ملدير عام حماكم دبي  -امل�ستحدث يف قانون الإجراءات املدنية اجلديد رقم  30ل�سنة
 2005ق�سم �إدارة املعرفة  -حماكم حكومة دبي �ص .12

خام�س ًا :قانون العقوبات

مل يدخل امل�شرع على مواد هذا القانون �أية ن�صو�ص تت�صل بتقنية املعلومات.
ومع ذلك يالحظ ما يلي:
 - 1قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات ،القانون االحتادي رقم ( )2ل�سنة  2006يف �ش�أن
قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات.
 - 2اجلرائم املن�صو�ص عليها يف القانون االحتادي رقم ( )1ل�سنة  2006يف �ش�أن املعامالت
والتجارة الإلكرتونية وهي ت�شمل الف�صل التا�سع من هذا القانون املواد من � 26إىل  33ثم املادة
 34وهي خا�صة بال�ضبطية الق�ضائية.
يتبع مب�شيئة اهلل  -يف العدد القادم
الفقرة الثانية:
نموذج لعدم التناسق بين النصوص القانونية التي واكبت التطور العلمي

الأم��ر يتعلق مب��دى التنا�سق واالن�سجام ب�ين بع�ض ن�صو�ص ق��ان��ون الأح ��وال ال�شخ�صية
االحتادي رقم ( )28ل�سنة 2005م وبع�ض ن�صو�ص القانون االحتادي رقم ( )1ل�سنة  2006ب�ش�أن
املعامالت والتجارة الإلكرتونية.
ونقطة البداية هي ما �أ�شرنا �إليه من من��اذج لن�صو�ص قانونية وردت يف قانون الأح��وال
ال�شخ�صية ،متثل ا�ستجابة امل�شرع ملواكبة التطور العلمي يف جمال تقنية املعلومات.
ف�أو ًال :املادة ( )14من قانون الأحوال ال�شخ�صية يف بنودها ( - )7 ،5 ،1وكما �أ�شرنا  -تن�ص
على طرق حديثة للإعالن يف م�سائل الأح��وال ال�شخ�صية تواكب التطور احلا�صل يف و�سائل
االت�صال الع�صرية وخا�صة الربيد الإلكرتوين.
وثاني ًا :فاملادة الرابعة من قانون الأح��وال ال�شخ�صية تن�ص على �أن��ه( :تطبق فيما مل
يرد ب�ش�أن �إجراءاته ن�ص يف هذا القانون� ،أحكام قانون الإج��راءات املدنية ،وقانون الإثبات يف
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املعامالت املدنية والتجارية).
وتن�ص املادة الأوىل من القانون االحت��ادي رقم  10ل�سنة 1992م ب�إ�صدار قانون الإثبات يف
�ش�أن الإثبات يف املعامالت املدنية والتجارية على �أن «يعمل بالقانون املرافق يف �ش�أن الإثبات يف
املعامالت املدنية والتجارية ويلغى كل ن�ص �آخر يخالف �أحكامه».
كذلك تن�ص املادة ( )6من قانون الإثبات امل�شار �إليه على �أنه «�إذا مل يجد القا�ضي ن�صاً يف هذا
القانون حكم مبقت�ضى ال�شريعة الإ�سالمية على �أن يراعي �أن�سب احللول من مذهبي الإمام
مالك والإمام �أحمد بن حنبل ،ف�إذا مل يجد فمن املذاهب الأخرى ح�سبما تقت�ضيه امل�صلحة»
وتن�ص املادة  123معامالت مدنية على �أنه «يتبع لدى املحاكم يف قواعد �إج��راءات الإثبات
وا�ستيفاء �أدلة احلق الأحكام املن�صو�ص عليها يف قوانينها اخلا�صة وذلك فيما ال يتعار�ض مع
الأحكام ال�سابقة».
هذا الذي م��ؤداه �أن قانون الإثبات ميتد ليطبق على م�سائل الأح��وال ال�شخ�صية التي مل
ي�ضع لها قانون الأحوال ال�شخ�صية االحتادي قواعد تطبق عليها.
املح�صلة املنطقية هي تطبيق امل��ادة  17مكرراً �إثبات يف جمال املعامالت وامل�سائل املتعلقة
بالأحوال ال�شخ�صية التي ال يوجد ب�ش�أنها قواعد خا�صة .ومن املعلوم �أنه مبوجب املادة (17
مكرراً) قرر امل�شرع �أن للمحررات الإلكرتونية ذات احلجية املقررة للمحررات الر�سمية والعرفية
متى ا�ستوفت ال�شروط والأحكام املقررة يف قانون املعامالت والتجارة الإلكرتونية.
وعلى ما �سبق ،ف�إنه ميكن القول ب�أنه يتعني على القا�ضي قبول املحرر الإلكرتوين كدليل
كتابي كامل يف جم��ال املعامالت وامل�سائل املتعلقة ب��ال��زواج والطالق والن�سب وغ�ير ذل��ك من
م�سائل الأحوال ال�شخ�صية التي مل ي�ضع لها قانون الأحوال ال�شخ�صية قواعد تطبق عليها.
وال �شك �أن ا�ستجابة امل�شرع يف امل��ادة  14فقرات  7 ،5 ،1لإق��رار تقنيات �إب�لاغ ع�صرية �أمر
يي�سر على القا�ضي �أداء مهمته وحتقيق عدالة �سريعة ،ويف ذات ال�سياق ت�أتي ا�ستجابة امل�شرع
للمحررات الإلكرتونية كدليل كتابي كامل.
وال �شك �أي�ضاً �أن الأخ��ذ بتقنية املعلومات وو�سائل االت�صال الع�صرية يف بع�ض �أو يف كل
جماالت القانون و�أياً كان فرع القانون ،قد يكون حم ً
ال للخالف .ونق�صد باخلالف ذلك الذي
ي�ستهدف التو�صل �إىل حلول ت�ستند �إىل املنهج العلمي يف التحليل والتف�سري ال املنهج العاطفي
والدخول يف جدل عقيم.
ولكن الذي يجب �أال يكون حم ً
ال لأي نقا�ش هو وجوب التن�سيق واالن�سجام بني القوانني وبع�ضها
البع�ض ،وكذلك وجوب التن�سيق واالجن�سام بني ن�صو�ص الت�شريع الواحد .والنموذج الذي نعر�ض
له هو عدم االن�سجام بني قانون الأحوال ال�شخ�صية وقانون املعامالت والتجارة الإلكرتونية.
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فامل�شرع �أق��ر الأخ��ذ بتقنيات ات�صال ع�صرية يف ن�صو�ص قانون الأح��وال ال�شخ�صية التي
�أ�شرنا �إليها .كما �أن �أحكام قانون الإثبات مبا فيها �أحكام املحرر الإلكرتوين ت�سري على م�سائل
الأحوال ال�شخ�صية التي مل ي�ضع لها قانون الأحوال ال�شخ�صية قواعد خا�صة بها.
ومع ذلك نرى امل�شرع يكر�س ن�صاً يف املادة الثانية من قانون املعامالت والتجارة الإلكرتونية
مبوجبه ي�ستثنى من �أحكام تطبيق هذا القانون بع�ض املعامالت والتي منها يف املقام الأول ما
جاء يف الفقرة � /2أ من هذه املادة� ،إذ ي�ستثنى املعامالت وامل�سائل املتعلقة بالأحوال ال�شخ�صية
كالزواج والطالق والو�صايا.
هذا الذي نراه عدم تنا�سق بني ن�صو�ص قانون الأحوال ال�شخ�صية ون�صو�ص قانون املعامالت
والتجارة الإلكرتونية :قانون يقرر ن�صو�صاً حتقق غايات معينة وقانون �آخر يقرر ن�صو�صاً
تكفل غايات �أخرى تناق�ضها.
 قد يقال �إن امل�شرع كر�س فقط و�سائل التقنية احلديثة يف م�سائل الإعالن. وقد يقال بتطبيق طرق �إلغاء القانون وقواعدها. وقد يقال بتدخل امل�شرع و�إع��ادة النظر يف املادة (� /)2أ من قانون املعامالت الإلكرتونيةوهو ما يفرت�ض الإبقاء على الن�صو�ص التي تعك�س ا�ستجابة امل�شرع للتطورات العلمية ،وعندئذ
فالأمر ال يحتاج �إىل ت�شريع احتادي� ،إذ من �سلطة جمل�س الوزراء بقرار ي�صدره ،تطبيقاً للمادة
 3/2من قانون املعامالت والتجارة الإلكرتونية� ،أن يتدخل ويعدل يف البنود املن�صو�ص عليها يف
الفقرة ( )2باحلذف �أو الإ�ضافة.
على �أية حال ،تلك ت�سا�ؤالت نلفت بها النظر �إىل �ضرورة وجوب بحث التن�سيق واالن�سجام بني
القانون الذي تلحق ن�صو�صه حتديثاً وغريه من القوانني الأخرى ،لكي يكون حتديث الت�شريعات
يف �إطار منهجي تتجه الن�صو�ص يف جمموعها �إىل حتقيق غايات و�أهداف وا�ضحة غري متناق�ضة.
وهذا الذي عر�ضناه هو عدم تنا�سق بني قانون الأح��وال ال�شخ�صية وقانون املعامالت
والتجارة الإلكرتونية .و�سنعر�ض  -مب�شيئة اهلل تعاىل  -يف العدد ال�ق��ادم مل��دى تنا�سق
وان�سجام ن�صو�ص قانون الأحوال ال�شخ�صية مع بع�ضها البع�ض من حيث ا�ستجابة امل�شرع
للتطور العلمي ،ومواكبته ل�ضرورات التطوير .هذا ف�ض ً
ال عن عزمنا  -مب�شيئة اهلل  -على
اال�ستمرار يف بيان باقي الن�صو�ص القانونية ذات ال�صلة بانعكا�سات التقدم العلمي التي
�أدخلت على ن�صو�ص القوانني الرئي�سة.
واحلمد هلل رب العاملني
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