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Magazine Background, Objectives and Rules of Publications
“Dubai Judicial Institute Magazine” (DJI Magazine) is concerned with publish-

ing legal research and studies related to IT and modern science. DJI Magazine is 

a reviewed scientific magazine issued in Arabic, English and French. Its scope of 

concern implies the tackled subjects since “IT & Modern Science” were added to 

the word “Legal” to indicate the nature of subjects to be addressed by the Magazine. 

Such subjects are legal contemporary issues that need to be considered in the light of 

the scientific breakthrough in both “IT & Communication Networks” and “Biology” fields. 

Thus, the title of DJI Magazine is highly and widely comprehensive, as the sci-

entific developments produce rapid and various outcomes and their dimensions and 

effects  inevitably appear on all legal branches.  

DJI Magazine includes the following domains: 

- Legal research & studies. 

- Judicial jurisprudences including:

•   Comments on judgments 

•  Legal principles established by UAE courts of justice and comparative 

judicial systems. 

- New legal provisions. 

- Scientific reports on seminars, conferences and workshops. 

- Publishing university theses and books.

التعريف بالمجلة وأهدافها وقواعد النشر فيها
»مجلة معهد دبي الق�شائي« تعنى بن�شر البحوث والدرا�شات القانونية المتعلقة بتقنية 

المعلومات والعلوم الحديثة، مجلة علمية محكمة تقبل الن�شر باللغة العربية، والإنجليزية، 

اأ�شيفت عبارة  اإلى طبيعة مو�شوعاتها حيث  والفرن�شية. وهي مجلة يلفت مجال اهتمامها 

تقنية المعلومات والعلوم الحديثة اإلى كلمة قانونية بهدف الدللة على طبيعة المو�شوعات 

المكونة للبنيان الداخلي للمجلة.

وهذه المو�شوعات هي الم�شكالت القانونية المعا�شرة التي يتحتم بحثها في �شوء التقدم 

التقدم في  الت�شال، وطفرة  و�شبكة  المعلومات  التقدم في مجال  العلمي بطفرتيه: طفرة 

المجال البيولوجي.

اإذن فعنوان المجلة جاء من ال�شعة وال�شمول اإلى حد كبير. فح�شيلة التطورات العلمية 

�شريعة ومتنوعة، واأبعادها وانعكا�شاتها على كافة فروع القانون ل فكاك منها.

والمجلة تت�شمن الأبواب الآتية:

- البحوث والدرا�شات القانونية.

- الجتهادات الق�شائية وت�شمل:

التعليق على الأحكام.  •
المبادئ القانونية التي ير�شيها الق�شاء الإماراتي والق�شاء المقارن.  •

- الن�شو�س القانونية الم�شتحدثة.

- التقارير العلمية عن الندوات والموؤتمرات وور�س العمل.

- عر�س الر�شائل الجامعية والكتب.
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أهداف المجلة:
1 - تعزيز وتكري�س ثقافة ومنهجية اإجراء البحوث والدرا�شات القانونية المتعلقة بالعلوم 

والتقنية المتقدمة.

الت�شريعي  التطور  تعك�س  التي  القانونية  والدرا�شات  بالبحوث  الق�شائي  العمل  اإث��راء   -  2

ح�شيلته  وزي��ادة  مداركه  وتو�شيع  عمله  اأداء  في  القا�شي  يعين  ما  العلمي،  للتقدم  المواكب 

المعلوماتية.

الدرا�شات  ن�شر  خ��الل  م��ن  والق�شاء  الفقه  مجال  ف��ي  الجتهاد  تن�شيط  على  العمل   -  3

والبحوث والمقالت المعمقة والتعليقات على الأحكام ذات ال�شلة بانعكا�شات التقدم العلمي.

4 - اإمداد المحاكم والنيابات العامة بالبحوث والدرا�شات التي ت�شهم في تطوير الق�شاء في 

اإطار تعاون مثمر بين الفقه والق�شاء.

5 - الهتمام بالدرا�شة القانونية المقارنة للقوانين واأحكام الق�شاء لالطالع على الخبرات 

الأجنبية وطريقة معالجتها للم�شكالت القانونية الناتجة عن انعكا�شات وتاأثير التقدم العلمي، 

مع مراعاة قيم المجتمع وم�شالحه.

العلمي  التقدم  الم�شرع مع  تعك�س تجاوب  التي  المكملة  الت�شريعات  بدرا�شة  الهتمام   -  6

ت�شريعات،  م��ن  غيرها  وب��ي��ن  بينها  اأو  ن�شو�شها  بين  تناق�س  م��ن  ي��ك��ون  ق��د  م��ا  رف��ع  بغر�س 

فالتحديث الت�شريعي لأي قانون يجب اأن يكون نتاج تركيب علمي متنا�شق.

اإمداد الدوائر المعنية بنتائج  7 - قيام المعهد باإحدى مهامه على وجه فعال و�شريع في 

يعك�شها  التي  الم�شكالت  ت�شخي�س  في  الدوائر  تلك  تفيد  اأن  يمكن  التي  والبحوث  الدرا�شات 

التقدم العلمي وتقديم الحلول المقترحة.. وخا�شة في حالت ال�شتعجال، حيث يلزم �شرعة 

التدخل الت�شريعي تحت تاأثير هذا ال�شتعجال.

فقط  لي�س  ع��ام��ة،  ب�شفة  العربية  والمكتبة  خا�شة  ب�شفة  القانونية  المكتبة  اإث���راء   -  8

هذه  وتقويم  وبنتائج  بل  الحديثة،  والعلوم  المعلومات  بتقنية  المتعلقة  والدرا�شات  بالبحوث 

الدرا�شات في �شوء ما ي�شفر عنه التطبيق العملي.

Objectives:
1. Enhance and create a culture and approach of conducting legal research and studies 

relevant to advanced science and technology.

2. Enrich and support the judicial work by conducting legal studies and research that re-

flect the legislative development which complies with the modern scientific breakthrough, and 

therefore help the judge to perform his duty, extend his knowledge and increase his informa-

tion. 

3. Encourage the efforts made in jurisprudence and judicial system through publishing in- 

depth and extended studies, research and articles as well as comments on judgments related to 

scientific advancement reflections. 

 4. Provide courts and public prosecutions with research and studies that contribute to the 

development of the judicial system through a successful cooperation between jurisprudence 

and judicial system. 

5. Consider comparative legal studies of laws and judgments to have an access to foreign 

expertise and methods of solving legal issues resulting from the impacts and reflections of 

scientific advancement taking into consideration the community values and interest. 

6. Study supplementary legislations that indicate the legislator’s response to the scientific 

advancement to eliminate any discrepancy among their provisions or between those legisla-

tions and other ones, as the legislative development to any law must be made on a harmonized 

scientific basis. 

7. Enable DJI to effectively and promptly perform its duties in order to provide the con-

cerned departments with the findings of the research and studies that may help such depart-

ments to identify the issues arising from scientific progress and to propose solutions thereto, 

especially in urgent matters where an immediate legislative action is required. 

8. Enrich the legal library, in particular, and the Arab library, in general, not only with 

research and studies related to IT & modern technology but also with the findings and evalu-

ations thereof based on scientific application.  
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قواعد النشر في المجلة
الن�شر بالمجلة يتم وفقًا للقواعد التالية:

1 - اأن يت�شم البحث بالعمق والأ�شالة والثراء المعرفي.

2 - اللتزام باأ�شول البحث العلمي وقواعده العامة، ومراعاة التوثيق العلمي الدقيق.

الترقيم  م��راع��اة  م��ع  والنحوية،  اللغوية  الأخ��ط��اء  م��ن  خالياً  البحث  يكون  اأن  يجب   -  3

هيئة  وتقوم  �شبط،  اإل��ى  تحتاج  التي  الكلمات  و�شبط  العربي،  الأ�شلوب  في  عليه  المتعارف 

التحرير بالمراجعة اللغوية والتعديل بما ل يخل بمحتوى البحث اأو م�شمونه.

4 - اأن ل يكون البحث قد �شبق ن�شره على اأي نحو كان، اأو تم اإر�شاله للن�شر في غير المعهد، 

ويثبت ذلك باإقرار من الباحث.

5 - يقدم البحث مطبوعاً في ن�شختين، ويرفق به ن�شخة من الوعاء الإلكتروني المطبوع 

من خالله.

 )A4( العادي الحجم  40 �شفحة من  على  الدرا�شة  اأو  البحث  يزيد عدد �شفحات  األ   -  6

ويجوز في بع�س الحالت التغا�شي عن هذا ال�شرط اإذا كان تق�شيم البحث اإلى ق�شمين اأو اأكثر 

يوؤدي اإلى الإخالل بوحدة البحث.

7 - يلتزم الباحث بعدم اإر�شال بحثه لأي جهة اأخرى للن�شر حتى ي�شله رد المجلة.

الهاتف،  ورق��م  بالتف�شيل  وع��ن��وان��ه  العلمية،  �شيرته  ع��ن  بنبذة  بحثه  الباحث  يرفق   -  8

والفاك�س )اإن وجد( والبريد الإلكتروني.

9 - تخ�شع البحوث التي ترد اإلى المعهد للتقويم والتحكيم من قبل المخت�شين للحكم 

من  للن�شر  �شالحيتها  ثم  ومن  عر�شها،  طريقة  و�شالمة  وقيمتها  وجديتها  اأ�شالتها  على 

عدمه.

10 - يمنح كل باحث خم�س ن�شخ من العدد المن�شور فيه بحثه.

11 - يمنح المعهد مكافاأة مالية لالأبحاث التي تقرر �شالحيتها للن�شر ويقوم المعهد 

بن�شرها.

12 - ت�شبح البحوث والدرا�شات المن�شورة ملكاً لمعهد دبي الق�شائي، ول يحق للباحث اإعادة 

ن�شرها في مكان اآخر دون الح�شول على موافقة كتابية من المعهد.

13 - للمعهد الحق في ترجمة البحث اأو اأجزاء منه وبما ل يخل بمحتوى البحث اأو م�شمونه 

متى اقت�شت الظروف ذلك، وبما ل يخل بفحوى المادة العلمية.

14 - اأ�شول البحوث التي ت�شل اإلى المجلة ل ترد �شواء ن�شرت اأو لم تن�شر.

15 - تر�شل البحوث بعنوان رئي�س تحرير المجلة �س ب 28552 دبي، دولة الإمارات العربية 

. research@dji.gov.ae المتحدة، اأو على البريد الإلكتروني

Rules of Publication
The following rules shall be applied to the publications in DJI Magazine:

1 - Research shall be deep, authentic and informative one. 
2 - Scientific research ethics shall be respected, taking into account the accurate 

scientific documentation.  
3 - Research must be free from grammatical and linguistic errors, taking into ac-

count the Arabic punctuation, and adjust any words if necessary. Editorial Staff shall 
review the language and make necessary amendments to the extent that such review 
and amendments shall not negatively affect the content or the essence of the research. 

4 - Research shall not be previously published in any way or sent to be published in other 
magazines or periodicals, and same shall be affirmed and acknowledged by the researcher. 

5 - Research shall be submitted in two copies accompanied with a copy of the 
electronic means through which the research is printed. 

6. Pages of research or study shall not exceed 40 pages of normal size (A4) and 
exceptions may be made if the research is divided into two or more parts in order to 
avoid impairing the unity of the research. 

7. Researcher shall not send his/her research to any other publisher till s/he re-
ceives a reply from DJI Magazine. 

8. Researcher shall provide a brief of his/her resume and a detailed address, tele-
phone number and Fax (if any) and his/her e-mail.

9. Research received by DJI may be evaluated and criticized by qualified experts 
to determine its authenticity, seriousness and  proper representation and finally de-
cide whether or not it is publishable. 

10. Each researcher shall receive five copies of the Issue in which his/her research 
is published. 

11. DJI grants a financial reward for publishable research and publishes it. 
12. Published research and study shall be the sole property of DJI and researcher 

may not republish it in any other magazine or periodical without the prior written 
approval of DJI.

13. DJI is entitled to translate the research or any part thereof, when necessary, 
without impairing the content, subject or essence of the research.  

14. Original research submitted to the Magazine will not be recovered, whether 
or not such research is published. 

15- Research shall be submitted to the Editor –in- chief at P.O. Box 28552 Dubai, 
UAE, or at research@dij.gov.ae.
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المحتويات

اأولوية وترتيب الن�شر:

- المو�شوعات المرتبطة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

- تاريخ و�شول البحث لرئي�س تحرير المجلة.

- تنوع مو�شوعات البحث.

- ترتيب البحوث في المجلة يخ�شع لعتبارات فنية.

Precedence and Priority of Publication:
- The subjects related to UAE. 

- The date on which the research is received by the Editor-in- chief. 

- Variety of the subjects of research.

- Precedence of researches in the Magazine is subject to technical considerations.
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عزيزي القارئ مع �شدور العدد الرابع من »جملة معهد دبي الق�شائي العلمية املحكمة« التي 

تعنى بن�شر البحوث والدرا�شات القانونية املتعلقة بتقنية املعلومات والعلوم احلديثة، وامل�شتقر بني 

يديك الكرميتني، معلناً اإمتام الوليد عامني كاملني، نتوقف قلياًل لنت�شاءل معاً، ماذا حققنا خالل 

الأعداد الأربعة ال�شابقة من اأهدافنا من اإطالق هذا الإ�شدار؟.

املتحدة خا�شة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  القانونية يف  املكتبة  اإث��راء  الرئي�شة،  اأهدافنا  اأح��د  كان  اأوًل: 

وتوفريها  املعلومات،  وبتقنية  احلديثة  بالعلوم  تت�شل  التي  والدرا�شات  بالبحوث  عامة  العربية  واملكتبة 

للباحث الإماراتي والعربي، وعلى الرغم من اأن هذا العلم يعد من العلم احلديث الذي تت�شارع فيه اخلطا 

ملا يطراأ على علوم الت�شال والتقنية من اكت�شافات �شبه يومية، ت�شتتبع  متدناً وحتديثاً وتغيرياً، طبقاً 

املجالت  يف  بحثاً جديداً  �شبعة ع�شر  انتقاء  املعطيات، فقد حققنا وهلل احلمد  لتغري  النتائج  معها تغري 

التقنية القانونية املختلفة، منها ثالثة اأحكام ق�شائية حديثة من املحاكم العربية والأجنبية ت�شب كلها 

يف �شميم هدفنا املن�شود، ومت النتقاء بعد املرور مبراحل البحث والتمحي�س والتحكيم الثنائي اأو الثالثي 

% من اإجمايل البحوث املقدمة. من بني اأكرث من اأربعني بحثاً قدمت للن�شر يف املجلة، بن�شبة 42 

ثانياً: ت�شجيع الباحث العربي على الهتمام بالبحث والدرا�شة يف املو�شوعات غري التقليدية 

والق�شائية.  القانونية  املجالت  العربي يف  العلمي  البحث  وتطوير حركة  تنمية  على  ي�شاعد  مما 

وقد قمنا بتوفري املجلة مطبوعة ورقياً واإلكرتونياً، حيث وفرناها هي وجل اإ�شداراتنا يف كربيات 

املكتبات القانونية املتخ�ش�شة يف اململكة العربية ال�شعودية وجمهورية م�شر العربية، واجلمهورية 

اللبنانية. كما ميكن للباحث الو�شول لها عرب موقعنا الإلكرتوين وعرب التطبيقات الذكية. 

القانونية احلديثة وذلك من خالل  للم�شكالت  والق�شائية  القانونية  املعاجلات  ثالثاً: توفري 

يف  للمعاونة  العربي.  والباحث  للقارئ  املجلة  مبو�شوعات  املتعلقة  الأجنبية  والأحكام  املبادئ  نقل 

والعلوم  التقنية  وجم��الت  يت�شل  فيما  العربية  حماكمنا  على  تعر�س  التي  والبحوث  الأق�شية 

احلديثة مع ندرة املبادئ والقواعد الق�شائية العربية يف هذه املجالت. 

رابعاً: حتقيق جانب من روؤية املعهد يف اأن نكون مركزاً اإقليمياً للتميز الإقليمي والعديل، وكان اأول 

الغيث عن طريق البحوث الواردة اإلينا من الدول الأجنبية، لقانونيني ومتخ�ش�شني من اجلامعات 

واملوؤ�ش�شات القانونية الدولية، والتي �شنبا�شر بن�شر باكورة هذه الأعمال من العدد املقبل اإن �شاء اهلل. 

اإن دعوتنا للباحثني الإماراتيني خا�شًة والباحث العربي عامًة؛ نحّوا جانباً املو�شوعات التقليدية، 

والتي عفا عليها الزمن، واأتخمت بها اأرفف املكتبات العربية. وا�شتقرت فيها القواعد واملبادئ. 

الذي  الع�شر  م�شتجدات  مع  تتفق  اأبحاث  يف  واجلهد  الوقت  واإنفاق  ع�شركم  مبواكبة  عليكم 

تعي�س فيه، اإن تطوير الت�شريعات لن يوؤتي ثماره اإل اإذا واكبه تغيري و تطوير الفكر. 

ودعوة �شادقة لكافة املوؤ�ش�شات الأكادميية والعلمية، لتفر�شوا على طالب البحث العلمي لنيل 

يف  للبحث  ادفعوهم  بل  التقليدية  القانونية  املو�شوعات  والدكتوراة(  املاج�شتري  العليا)  الدرجات 

ويبني عقوًل  العربي.  القانوين  والفكر  العلمي  البحث  بعمليات  ترتقي  التي  املو�شوعات احلديثة 

قانونية متفتحة ومتوافقة مع علوم التقنية احلديثة.

تقديم

بقلم: القاضي الدكتور جمال حسين السميطي
المدير العام رئيس التحرير

alsumaitijh@dji.gov.ae
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العرب، والتي �شملت دائرة املحكمني لدينا كافة الدول 

العربية ال�شقيقة.

لالأ�شتاذ  نوجهها  وت��ق��دي��ر  �شكر  كلمة  وخ��ت��ام��اً: 

الدكتور حممد حممد حممد اأبوزيد مدير التحرير 

الذي واإن اآثر اأن يعود اإىل عمله بكلية احلقوق بجامعة 

عني �شم�س، بجمهورية م�شر العربية لي�شتكمل دوره 

القانون  اأ���ش��اط��ني  م��ن  ك��واح��د  والتعليمي  ال��رتب��وي 

اأن����ه ظ���ل م��ع��ن��ا بفكره  اإل  ال��ع��رب��ي،  امل����دين يف ع��امل��ن��ا 

وتوا�شله واهتمامه، ف�شكراً لك اأخي الدكتور الفا�شل 

حم��م��د اأب���و زي���د، ول���ن ين�شى ل��ك امل��ع��ه��د اأب����داً طيب 

�شحبتك وع�شرتك وف�شل علمك، وفقك اهلل، و�شدد 

خطاك.

م��ع ب����زوغ �شم�س ال��ع��دد ال���راب���ع م��ن جم��ل��ة م��ع��ه��د دب��ي 

الق�شائي العلمية املحكمة، والتي انطلق العدد الأول منها يف 

مايو 2012، والآن بعد مرور عامني نهدي الباحث القانوين 

ما اأنتجته عقول عربية �شابة، من اأبحاث ن�شعى من خاللها 

املجالت  القانوين بطرق  العلمي  البحث  اأ�شول  اإىل تعميق 

التقنية والعلوم احلديثة، التي نحتاجها للم�شاعدة يف ترقية 

وتطوير وتنمية الفكر القانوين العربي.

اإط��الق هذه  يوم  اأنف�شنا  ال��ذي قطعناه على  اللتزام  اإن 

الت�شريعي  والتطوير  للحداثة  م��ن��رباً  جنعلها  اأن  املجلة، 

والر�شني،  اجل��اد  القانوين  للفكر  من�شة  وجعلها  والتقني، 

بعد  وتنقيته  البحث  ا�شتخال�س  ت�شمن  اآليات  و�شعنا  وقد 

املحكمني  م��ن  كوكبة  ع��رب  التحكيم  درج���ات  بكافة  م���روره 

بقلم أسرة التحرير



د. محمد السيد السيد الدسوقي
 كلية القانون 

جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا

املبادئ الرئي�ضة للم�ضوؤولية املدنية 
عن الأ�ضرار النووية

وفقًا للقانون الإماراتي واتفاقية فيينا 
1997 ب�ضاأن امل�ضوؤولية املدنية عن الأ�ضرار 

النووية
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د. حممد ال�سيد ال�سيد الد�سوقي
املبادئ الرئي�سة للم�سوؤولية املدنية عن الأ�سرار النووية

     ولهذا ومن خالل اإلقاء ال�شوء على المر�شوم بقانون اتحادي رقم )4( ل�شنة 2012 في 

�شاأن الم�شوؤولية المدنية عن الأ�شرار النووية - �شن�شير اإليه لحقاً بقانون الم�شوؤولية المدنية 

الأ���ش��رار  عن  المدنية  الم�شوؤولية  ب�شاأن   1997 فيينا  اتفاقية  وعلى   - النووية  الأ���ش��رار  عن 

 - �شن�شير اإليها لحقاً باتفاقية فيينا - �شنتناول الم�شوؤولية المدنية عن الأ�شرار 
)1(

النووية 

النووية من حيث بيان �شروطها التي تتمثل في وقوع �شرر نووي ناتج عن حادث نووي، وكذلك 

اأهم ال�شمات المميزة لهذه الم�شوؤولية، كما �شنتناول اأحكامها المو�شوعية من حيث القواعد 

م�شوؤولية  دفع  وو�شائل  له،  الم�شتحقين  وتحديد  النووية  الأ�شرار  عن  بالتعوي�س  الخا�شة 

م�شغل المن�شاأة الذري، وكذلك الموارد المالية التي يلزم توفيرها - �شواء من الم�شغلين اأم من 

الدول – ك�شمانات للتعوي�شات الواجب اأداوؤها لتعوي�س الأ�شرار النووية، وبيان مدى كفايتها 

في التعوي�س عن هذه الأ�شرار، كما �شنتناول اأحكام دعوى الم�شوؤولية عن الأ�شرار النووية 

من حيث اأطراف الدعوى والمحكمة المخت�شة وتقادم الدعوى.

ويهدف هذا البحث اإلى عدة اأمور اأهمها: 

عن  المدنية  الم�شوؤولية  قانون  من  كل  في  وال�شلبية  الإيجابية  الجوانب  من  كل  بيان   -

الأ�شرار النووية واتفاقية فيينا بغر�س تقديم مقترحاتنا من اأجل تحقيق الحماية المطلوبة 

للم�شرورين، بما ل يتعار�س مع الجوانب القت�شادية التي تقوم عليها �شناعة توليد الطاقة 

النووية وما يتفرع عنها من اأن�شطة.

الم�شرورين  لتعوي�س  كافية  مالية  م��وارد  توفير  ل�شمان  مبتكرة  �شبل  اقتراح  محاولة   -

عما ي�شيبهم من اأ�شرار ناتجة عن الحوادث النووية، وذلك لما تت�شم بها الأ�شرار الناتجة عن 

الحادث النووي من ج�شامة تتطلب ذلك.

- تحديد ال�شعوبات التي تواجه الم�شرورين للح�شول على حقهم في التعوي�س كاإثبات 

اأ���ش��راراً  النووي  الناتجة عن الحادث  الأدب��ي��ة  الأ���ش��رار  ال��ن��ووي، وم��دى اعتبار  وق��وع الحادث 

نووية، واإعفاء الم�شغل من الم�شوؤولية اإذا كان الحادث النووي يرجع لقوة قاهرة، وتقادم دعوى 

الم�شوؤولية في حالة الأ�شرار المالية والقت�شادية. 

)1( الن�س املوحد لتفاقية فيينا لعام 1963 املعدلة واملرفقة بربوتوكول تعديل اتفاقية فيينا ب�شاأن امل�شوؤولية املدنية عن الأ�شرار النووية 

املوؤرخة يف 12 �شبتمرب 1997.

مقدمة

بعد اأن اأ�شبح ا�شتخدام الطاقة النووية في الأغرا�س ال�شلمية اأمراً واقعاً وواقعياً في عالمنا 

اإل  المعا�شر، لما يحققه من فوائد كبيرة في مجال توليد الطاقة من الناحية القت�شادية، 

اأن الأ�شرار الناتجة عن الحوادث النووية تبلغ من الج�شامة حداً دفع المجتمع الدولي لإبرام 

، ويهدف 
)1(

العديد من التفاقيات الدولية التي يهدف بع�شها اإلى تجنب وقوع حوادث نووية 

بين  التوازن  يحقق  بما  النووية،  الأ�شرار  عن  المدنية  الم�شوؤولية  تنظيم  اإل��ى  الآخ��ر  بع�شها 

العامل القت�شادي بما ل  اإل��ى مراعاة  الآخ��ر  الأ���ش��رار، ويهدف  الم�شرورين من هذه  حماية 

ي�شبب اإحجام الم�شتثمرين، عن ال�شتثمار مجال الطاقة النووية.

ول �شك في اأن اإعمال القواعد العامة للم�شوؤولية المدنية؛ في مجال التعوي�س عن الأ�شرار 

النووية، يكون من ال�شعوبة بمكان، لأن عملية توليد الطاقة النووية تت�شم بالتعقيد، ولذلك 

فلي�س من الي�شير اإثبات الخطاأ المت�شبب في اإحداث ال�شرر النووي، ولعل هذا ما دفع جانب 

من الفقه اإلى القول باأن اأحكام الم�شوؤولية المدنية بمفهومها التقليدي، تعاني حالياً من اأزمة 

عليه؛  بنيت  الذي  التقليدي  بالأ�شا�س  الوثيق  ارتباطها  اإلى  ترجع  عليها،  تق�شي  -تكاد  حادة 

، بل اإن 
)2(

وهو خطاأ الم�شوؤول، كاأثر لعالقة البنوة التاريخية بينها وبين الم�شوؤولية الجنائية 

جانباً من الفقه اأثار ت�شاوؤًل مقت�شاه: هل �شاءت الظروف اأن تحيا الم�شوؤولية المدنية ع�شرها 

.
)3(

الذهبي في القرن الع�شرين وياأفل نجمها مع رحيل هذا القرن 

و�شنق�شر هذا البحث على درا�شة الم�شوؤولية المدنية عن الأ�شرار النووية الناتجة عن 

المن�شاآت النووية الم�شتخدمة في ال�شتعمالت ال�شلمية للطاقة النووية، وعلى ذلك يخرج 

للطاقة  الع�شكرية  ال�شتعمالت  عن  النا�شئة  النووية  الأ���ش��رار  عن  الم�شوؤولية  نطاق  من 

.
)4(

النووية 

)1( كما يف اتفاقية الأمان النووي 1994، والتفاقية امل�شرتكة ب�شاأن اأمان الت�شرف يف الوقود امل�شتهلك واأمان الت�شرف يف النفايات امل�شعة 

1997، واتفاقية احلماية املادية للمواد النووية 1980.

)2( د. حم�شن عبد احلميد البيه - حقيقة اأزمة امل�شوؤولية ودور تاأمني امل�شوؤولية - مكتبة اجلالء اجلديدة باملن�شورة - 1993 - �س 25 .

(3) LAMBERT-FAIVRE ( Y.), L›évolution de la responsabilité civile d›une dette
de responsabilité à une créance d›indemnisation, RTDCiv. 1987, p. 1.

)4( ويخرج منها اأي�شاً: املفاعالت النووية التي تزود بها و�شائل النقل البحري اأو اجلوي لتكون م�شدراً للقوى �شواء الدافعة اأو امل�شتخدمة 

لأي غر�س اآخر.
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د. حممد ال�سيد ال�سيد الد�سوقي
املبادئ الرئي�سة للم�سوؤولية املدنية عن الأ�سرار النووية

مبحث تمهيدي
لمحة عن التطور التاريخي

للمسؤولية المدنية عن األضرار النووية

ال�شلمية  ال�شتعمالت  في  وا�شعاً  انت�شاراً  الثانية  العالمية  للحرب  التالية  الفترة  �شهدت 

للطاقة النووية، ومن ثم كان من ال�شروري توفير غطاء قانوني لهذه ال�شتعمالت، ففي عام 

ال�شلمية  بال�شتعمالت  ي�شمح  الذي  الذرية  الطاقة  قانون  المتحدة  الوليات  في  �شدر   1946

للطاقة الذرية، وفي التحاد ال�شوفيتي ال�شابق اأن�شئت محطة )Obininsk( كاأول محطة طاقة 

الطاقة  محطة  الأمريكية  المتحدة  ال��ولي��ات  في  اأن�شئت   1956 �شنة  وف��ي   ،1945 �شنة  نووية 

النووية)Shippingport(، ثم محطة )Dresden( �شنة 1960، كما اأن�شئت اأول محطة طاقة نووية 

بغر�س  النووية  الطاقة  محطات  اإن�شاء  في  التو�شع  تم  الحين  ذلك  ومنذ   ،1965 �شنة  بفرن�شا 

ال�شتخدام التجاري، لدرجة اأنه في الوقت الحا�شر تجاوزت اأعدادها اأربعمئة محطة تنتج ما 

.
)1(

% من اإجمالي الكهرباء في العالم  يقرب من 17 

ورغم ما تحققه الطاقة النووية من فوائد عظيمة في توليد الكهرباء، وفي قلة النبعاثات ال�شارة 

بالبيئة مقارنة بتلك الناتجة عن زيت البترول وم�شتقاته، فاإن الأمر يختلف في حالة حدوث حادث 

، ومن 
)3(

 وفوكو�شيما 
)2(

نووي، حيث تترتب اأ�شرار كارثية، وقد ظهر ذلك جلياً في حادثي ت�شرنوبيل 

ناحية اأخرى، فاإنه اإذا لم يتم الت�شرف في الوقود الم�شتهلك والنفايات الم�شعة الناجمة عن المن�شاآت 

النووية اأو غيرها بطريقة �شليمة، ف�شُتحدث اأ�شراراً �شديدة بالإن�شان وبالبيئة المحيطة.

تنظيم  اإل��ى  يهدف  خا�س  قانوني  نظام  ن�شاأة  اإل��ى  النووية  الأ���ش��رار  خ�شو�شية  اأدت  وق��د 

الم�شوؤولية عنها، و�شوف نبين ن�شاأة وتطور الم�شوؤولية المدنية عن الأ�شرار النووية في اأوروبا 

ووفقاً لتفاقيتي باري�س وفيينا.

(1) The History of Nuclear Technology <http://www.icjt.org/an/tech/zgod/zgod.htm<
accessed 8  may 2013.

)2( وقع حادث ت�شرنوبيل يوم 26 اأبريل 1986 باأوكرانيا بالحتاد ال�شوفيتي ال�شابق ، مما اأحدث خ�شائر ب�شرية وبيئية ج�شيمة، امتدت اإىل 

دول اأخرى منها بولندا والدول الإ�شكندنافية والت�شيك واأملانيا رومانيا وبلغاريا واليونان وتركيا.

)3( حدثت كارثة فوكو�شيما يف مار�س 2011، بعد حدوث زلزال باليابان وما تبعه من موجات ت�شونامي، حيث ترتب عليها زيادة الن�شاط 

املنطقة  من  كيلومرتات   )10( لإخالء  اأدى  مما   ،)1( فوكو�شيما  مفاعل  �شغط  يف  وارتفاع  التربيد  يف  م�شاكل  حدوث  ب�شبب  الإ�شعاعي، 

املحيطة باملفاعل.

تق�شيم الدرا�شة:

- مقدمة

- مبحث تمهيدي: لمحة عن التطور التاريخي للم�شوؤولية المدنية عن الأ�شرار النووية.

- المبحث الأول: �شروط الم�شوؤولية عن الأ�شرار النووية وال�شمات المميزة لها.

المطلب الأول: �شروط الم�شوؤولية عن الأ�شرار النووية.

المطلب الثاني: ال�شمات المميزة للم�شوؤولية عن الأ�شرار النووية.

المبحث الثاني: اأحكام الم�شوؤولية عن الأ�شرار النووية

المطلب الأول: الأحكام المو�شوعية للم�شوؤولية عن الأ�شرار النووية

الفرع الأول:  قواعد التعوي�س عن الأ�شرار النووية

 الفرع الثاني:ال�شمانات المالية ومدى كفايتها للوفاء بالتعوي�س

المطلب الثاني: الأحكام الإجرائية للم�شوؤولية عن الأ�شرار النووية

خاتمة
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د. حممد ال�سيد ال�سيد الد�سوقي
املبادئ الرئي�سة للم�سوؤولية املدنية عن الأ�سرار النووية

ثانيًا: النطاق ال�شيق للم�شوؤولية المدنية عن الأ�شرار

النووية وفقًا لتفاقية باري�س ب�شاأن الم�شوؤولية قبل الغير في

:
(1(

مجال الطاقة النووية 

منظمة  الآن  ا�شمها  اأ�شبح   - الأوروب��ي��ة  القت�شادي  التعاون  منظمة  من  كل  رعاية  تحت 

التعاون القت�شادي والتنمية - ووكالة الطاقة النووية، اأبرمت اتفاقية باري�س ب�شاأن الم�شوؤولية 

قبل الغير في مجال الطاقة النووية - �شن�شير اإليها لحقاً: باتفاقية باري�س، وذلك في 29 يوليو 

�شنة 1960، وعلى ذلك تعد هذه التفاقية اتفاقية اإقليمية، بحيث ل تطبق اأحكامها اإل في حالة 

، ويبلغ الحد الأق�شى للتعوي�س وفقاً 
)2(

حدوث حادث نووي في اإقليم اإحدى الدول المتعاقدة 

.
)3(

لها مبلغ )5( ماليين وحدة حقوق �شحب خا�شة 

وقد اأدخلت العديد من التعديالت على اتفاقية باري�س 1960 كان اأولها بمقت�شى اتفاقية بروك�شل 

اعتباراً  نافذة  اأ�شبحت  والتي   - يناير1963   31 في  اأبرمت  التي   ،
)4(

باري�س  اتفاقية  ا�شتكمال  ب�شاأن 

من 4 دي�شمبر �شنة 1974، حيث و�شعت نظاماً تكميلياً يوفر تغطية مالية لتعوي�س ال�شحايا، تكون 

الم�شاهمة فيه على النحو التالي: ال�شريحة الأولى وتبلغ )5( ماليين وحدة حقوق �شحب خا�شة، 

وحدة  مليون   )175( الأق�شى  حدها  فيبلغ  الثانية  ال�شريحة  اأما  بتوفيرها،  المن�شاأة  م�شغل  ويلتزم 

النووية في نطاقها، وتبلغ قيمة  المن�شاأة  التي تقع  الدولة  بتقديمها  حقوق �شحب خا�شة، وتلتزم 

ال�شريحة الثالثة )125( مليون وحدة حقوق �شحب خا�شة، وتلتزم جميع الدول المتعاقدة بتوفيرها.

وكانت اآخر التعديالت  على اتفاقيتي باري�س وبروك�شل، بمقت�شى بروتوكول 2004 والذي زاد من قيمة 

.
)5(

ال�شرائح بحيث زاد من القيمة الإجمالية للتعوي�س اإلى )300( مليون وحدة حقوق �شحب خا�شة 

(1) The Paris Convention on Third Party Liability in the Field of Nuclear Energy.

)2( د. �شمامة خري الدين - املرجع ال�شابق - �س 1122 .

�شت للدول  )3( وحدة حقوق ال�شحب اخلا�شة SDR( )special drawing rights: هي: نوع من العملة الدولية اأن�شاأها �شندوق النقد الدويل وخ�شّ

الأع�شاء يف ال�شندوق. ورغم اأن هذه احلقوق جمّرد وحدات ح�شابية ولي�شت مدعومة بعملة ورقية اأو معدن نفي�س فاإنها متّثل اأ�شاًل احتياطياً 

دولياً، وهي عبارة عن  �شّلة من عمالت رئي�شة هي الدولر الأمريكي والفرنك الفرن�شي واملارك الأملاين واجلنيه الإ�شرتليني والني الياباين.

- اأما حقوق ال�شحب اخلا�شة، فقد اأ�شدرها ال�شندوق لأّول مرة يف عام 1970 كمقيا�س للموجودات الحتياطية للدول وفقاً لنظام �شندوق النقد 

الدويل، واملق�شود منها تكميل الحتياطيات من الذهب والعمالت الأجنبية التي ت�شتخدم للمحافظة على ال�شتقرار يف �شوق العمالت الأجنبية.

(4) Brussels Supplementary Convention <http://www.oecd-nea.org/law/brussels-supplementaryconvention.html> ac-
cessed 10August 2013.

)5( د. �شمامة خري الدين - امل�شوؤولية املدنية عن الأ�شرار النووية - بحوث موؤمتر الطاقة بني القانون والقت�شاد الذي نظمته كلية 

القانون بجامعة الإمارات يف الفرتة من 20 اإىل 21 مايو 2013 -  املجلد الثالث- �س 1129.

اأوًل: الإ�شارة غير المبا�شرة اإلى الم�شوؤولية

المدنية عن الأ�شرار النووية وفقا لمعاهدة اإن�شاء

:(The Euratom Treaty( 
(1(

المجموعة الأوروبية للطاقة الذرية 

25 مار�س  اإن�شاء المجموعة الأوروبية للطاقة الذرية في روما بتاريخ  اأبرمت معاهدة       

بالتزامن مع اإن�شاء المجموعة القت�شادية  �شنة 1957، واأ�شبحت نافذة بتاريخ 1 مايو �شنة 1958 

كاأحد  الذرية  للطاقة  اأوروبية  اإن�شاء مجموعة  هو  الرئي�س منها  الهدف  كان  لهذا  الأوروب��ي��ة، 

في  لالتفاقية  الرئي�شة  الأغرا�س  تمثلت  فقد  هذا  وعلى  الم�شتركة،  الأوروبية  ال�شوق  رواف��د 

الأخ��رى  الم�شادر  في  النق�س  النووية في ظل  الطاقة  على  العتماد  في  التو�شع  على  العمل 

.
)2(

للطاقة 

اأن تنظيم الم�شوؤولية المدنية عن الأ�شرار النووية لم يكن هدفاً رئي�شاً  وعلى الرغم من 

لهذه المعاهدة ، فقد ن�شت المادة )98( منها على اأنه يتعين على الدول الأع�شاء اتخاذ التدابير 

الالزمة لإبرام عقود تاأمين لتغطية المخاطر النووية في غ�شون �شنتين من نفاذ التفاقية، 

مع  الت�شاور  بعد  التدابير  ه��ذه  تنفيذ  بغر�س  الأوروب���ي  البرلمان  من  توجيه  ي�شدر  اأن  على 

.
)3(

الأغلبية المنا�شبة للدول الأع�شاء في المعاهدة 

ولكن حتى الآن لم ي�شدر من البرلمان الأوروبي مثل هذا التوجيه، ولعل ال�شبب في 

اإما  اأغلبية الدول الأوروبية الأع�شاء في هذه المعاهدة، قد ان�شمت  اأن  اإلى  ذلك يرجع 

اإلى اتفاقية باري�س ب�شاأن الم�شوؤولية ِقبل الغير في مجال الطاقة النووية اأو اإلى اتفاقية 

 .
)4(

فيينا 

(1) The Treaty Establishing the European Atomic Energy Community <http://eur-lex.europa.eu/en/treaties/
dat/12006A/12006A.htm> accessed 8 May 2013.

)2( راجع ديباجة معاهدة اإن�شاء املجموعة الأوروبية للطاقة الذرية.

(3) Article 98 : “Member States shall take all measures necessary to facilitate the conclusion of insurance contracts 
covering nuclear risks. Within two years of the entry into force of this Treaty, the Council, acting by a qualified majority 
on a proposal from the Commission, which shall first request the opinion of the Economic and Social Committee, shall, 
after consulting the European Parliament, issue directives for the application of this Article”.

(4) Tom Vanden Borre (Workshop on the prospects of a civil nuclear liability regime in the framework of the European 
Union on 17 and 18 June 2010, DG Energy, Brussels) <http://ec.europa.eu/energy/nuclear/studies/nuclear_en.htm> 
accessed 9 may 2013.
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الموؤتمر  م��ن  تو�شية  ���ش��دور  ت�شرنوبيل  ح��ادث  على  ترتبت  التي  الأخ���رى  النتائج  وم��ن 

النووية  للم�شوؤولية  دائمة  لجنة  باإن�شاء   1989 �شنة  انعقد  الذي  الذرية  الطاقة  لوكالة  العام 

زيادة  الأه��داف منها  )Standing Committee on Nuclear Liability SCNL(، لتحقيق عدد من 

مقادير التعوي�س عن الأ�شرار النووية بحيث ي�شتفيد منه اأكبر عدد ممكن من الم�شرورين، 

، وقد 
)1(

وذلك بالتزامن مع التو�شع في مفهوم الأ�شرار النووية، وفي اإن�شاء �شناديق التعوي�س 

بداأت اللجنة اأعمالها في عام 1990 برعاية وكالة الطاقة الذرية، غر�س تعديل اتفاقية فيينا، 

وقد اأ�شفرت هذه المفاو�شات بعد انتهائها �شنة 1997 عن التفاق على اإبرام بروتوكول تعديل 

، وكذلك اتفاقية التعوي�س 
)2(

اتفاقية فيينا ب�شاأن الم�شوؤولية المدنية عن الأ�شرار النووية 

.
)3(

التكميلي 

(1) Simon Carroll, European Challenges to Promoting International Pooling and Compensation for Nuclear Reactor 
Accidents, March 2, 2009, <http://www.npolicy.org/article_file/European_Challenges_to_Promoting_International_Pool-
ing_and_Compensation_for_Nuclear_Reactor_Accidents-DRAFT.pdf> accessed 30 August 2013, p. 10

(2) Protocol to Amend the Vienna Convention on Civil Liability for Nuclear Damage, September 12, 1997. IAEA docu-
ment INFCIRC/566.

(3) Convention on Supplementary Compensation for Nuclear Damage, September 12, 1997.. IAEA document INF-
CIRC/567.

ثالثًا: اهتمام  اتفاقية فيينا بو�شع تنظيم

خا�س للتعوي�س عن  الأ�شرار النووية:

ودخلت   ،1963 �شنة  النووية  الأ�شرار  عن  المدنية  الم�شوؤولية  ب�شاأن  فيينا  اتفاقية  اأبرمت 

الذرية )IAEA(، وتتميز هذه  الطاقة  1977، تحت رعاية وكالة  12 نوفمبر  بتاريخ  النفاذ  حيز 

التفاقية عن اتفاقية باري�س من حيث ات�شاع نطاقها الذي ل يقت�شر على دول قارة معينة اأو 

منطقة معينة من العالم، بل يمكن لأية دولة اأن تن�شم اإليها.

كما تتميز هذه التفاقية باأنها - كقاعدة - ح�شرت الم�شوؤولية عن الأ�شرار النووية على 

م�شغل المن�شاأة النووية، وجعلتها م�شوؤولية مو�شوعية مطلقة، وفي ذات الوقت محدودة من 

حيث التغطية المالية لمبالغ التعوي�س ومن حيث المدة التي يلزم رفع دعاوى التعوي�س عن 

الم�شغل بتوفير �شمانات مالية لم�شوؤوليته �شواء تمثل  األزمت  النووية خاللها. كما  الأ�شرار 

ذلك في تاأمين كاف اأو اأي �شمان مالي اآخر، على اأن تلتزم الدولة التي تقع المن�شاأة النووية على 

اإقليمها با�شتكمال الفرق بين التغطية المالية الواجب توفيرها وبين ما وفره م�شغل المن�شاأة 

.
)1(

النووية 

وعلى اإثر وقوع حادث المفاعل النووي ت�شرنوبيل، وبعدما رف�س التحاد ال�شوفيتي ال�شابق 

تعوي�س الأ�شرار التي حدثت في دول لي�شت اأع�شاء في اأية اتفاقية دولية ذات �شلة بتعوي�س 

الأ�شرار النووية، اأبرم في 21 �شبتمبر �شنة 1988 البروتوكول الم�شترك ب�شاأن تطبيق اتفاقيتي 

، يحق للم�شرورين بمقت�شاه - طالما كانوا منتمين لدولة ع�شواً في اإحدى 
)2(

فيينا وباري�س 

 ،
)3(

التفاقيتين - اأن يرفع الدعوى ، طالما وقع الحادث في دولة منتمية لإحدى التفاقيتين 

وعلى ذلك يمكن القول كما ذهب البع�س - بحق - اإن حادث ت�شرنوبيل كان �شبباً لإقامة عالقة 

اأدى لب�شط النطاق الجغرافي لتفاقيات الم�شوؤولية  ر�شمية بين اتفاقيتي باري�س وفيينا مما 

.
)4(

اإلى اأق�شى حد ممكن 

)1( �شنتناول ال�شمات املميزة مل�شوؤولية م�شغل املن�شاأة النووية وفقاً لتفاقية فيينا والربوتوكول املعدل لها لحقا بالتف�شيل.

(2) Joint Protocol Relating to the Application of the Vienna Convention and the Paris Convention, IAEA document 
INFCIRC/402.

)3( مثال ذلك: اإذا وقع احلادث يف دولة ع�شو يف اتفاقية باري�س وكان امل�شرور منتمياً لدولة ع�شو يف اتفاقية فيينا ف�شوف يح�شل على 

التعوي�س وفقاً لتفاقية باري�س.

)4( د. حممد علي احلاج -  املبادئ الرئي�شية لنظام امل�شوؤولية الدولية عن الأ�شرار الناجمة عن احلوادث النووية - النووية –بحوث موؤمتر 

الطاقة بني القانون والقت�شاد الذي نظمته كلية القانون بجامعة الإمارات يف الفرتة من 20 اإىل 21 مايو 2013 -  املجلد الثالث-  �س 965 .
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بمظاهر يمكن لالإن�شان اإدراكها بحوا�شه المختلفة، كانفجار الغاز في مفاعل نووي، اأو حريق 

ونحو ذلك.

اإ�شعاعات ل يمكن  ت�شرب  اإدراك��ه��ا، وتتركز في  ب - ح��وادث غير م�شحوبة بمظاهر يمكن 

ت�شجيلها والتاأكد منها اإل بوا�شطة اأجهزة واأدوات متخ�ش�شة.

�شكل  على  يكون  اأن  يمكن  ال�شار،  الإ�شعاعي  الت�شرب  اأي  الحوادث،  الثانية من  الفئة  هذه 

وفقاً  المقبول  الحد  تتجاوز  الإ���ش��ع��اع  م��ن  لجرعة  بمفرده  �شخ�س  كتعر�س  منعزلة،  واق��ع��ة 

كتعر�س  ومتتالية،  م�شتمرة  واقعة  �شكل  على  تكون  اأن  ويمكن  المعتمدة.  العلمية  لل�شوابط 

ال�شخ�س ولمدة طويلة لإ�شعاع من درجة لن تكون بذاتها خطرة اإذا لم يتعر�س ال�شخ�س لها اإل 

لمرة واحدة و ذلك لأن الإ�شعاع النووي يتراكم في الأج�شام الحية، وعليه فاإن التعر�س لإ�شعاع 

غير موؤذ لمدة طويلة من الزمن يجب اأن يعامل معاملة الحادثة الواحدة، ويجب على م�شغل 

المن�شاأة النووية تحمل التعوي�س عن نتائجها ال�شارة. ولهذا عد الم�شرع الإماراتي في المادة 

واحد  اأ�شل  النابعة من  الأح��داث  �شل�شلة  النووية  الأ�شرار  الم�شوؤولية عن  قانون  الأول��ى من 

.
)1(

حادثة نووية واحدة« 

اإثبات احلادث النووي:  

بيد اأنه قد تواجه الم�شرور �شعوبة اإثبات وقوع الحادث النووي، وذلك في حالت الت�شرب 

الإ�شعاعي غير الناتج عن انفجار اأو عن حريق، لأن الم�شرور ل يملك من الو�شائل ما يمّكنه 

 المبرمة في 
)2(

من ذلك، ولكن مما يقلل من تلك ال�شعوبة ما فر�شته اتفاقية الأمان النووي 

، على حامل الرخ�شة بتبليغ الهيئة الرقابية على وجه ال�شرعة بالحادثات 
)3(

 1994 17 يونيو 

.
)4(

الموؤثرة من حيث الأمان 

�شاأن  في  رقم )6(  اتحادي  بقانون  المر�شوم  للمادة )1/54( من  فوفقاً  اأخ��رى  ناحية  ومن 

)1( نقاًل عن : د. عدنان اإبراهيم  �شرحان – امل�شوؤولية املدنية مل�شغل املن�شاأة النووية مبوجب املر�شوم بقانون احتادي رقم )4( لعام 2012 م 

يف �شاأن امل�شوؤولية املدنية عن الأ�شرار النووية – بحوث موؤمتر الطاقة بني القانون والقت�شاد الذي نظمته كلية القانون بجامعة الإمارات 

يف الفرتة من 20 اإىل 21 مايو 2013 -  املجلد الثالث- �س 1005.

(2) Convention on Nuclear Safety, IAEA document INFCIRC/449 .

)3( ان�شمت اإليها دولة الإمارات العربية املتحدة ، ومت الت�شديق عليها مبوجب املر�شوم الحتادي - رقم 49 - ل�شنة 2009 ، ال�شادر بتاريخ 

30 – 6 – 2009 ، واملن�شور باجلريدة الر�شمية - ال�شنة التا�شعة والثالثون - العدد 495  بتاريخ 2009-7-15 .

)4( املادة ) 19/ 6(.

المبحث األول
شروط المسؤولية المدنية عن األضرار النووية

والسمات المميزة لها

نبين في هذا المبحث �شروط الم�شوؤولية المدنية عن الأ�شرار النووية، وكذلك ال�شمات 

المميزة لها وذلك في المطلبين التاليين:

المطلب الأول

�شروط الم�شوؤولية المدنية عن الأ�شرار النووية

اأ�شاب  ال��ذي  النووي  ال�شرر  يكون  اأن  النووية  المن�شاأة  م�شغل  الم�شوؤولية  لقيام  ي�شترط 

الم�شرورين ناتجاً عن حادث نووي. اأي اأنه ينبغي توافر ثالثة �شروط هي: وقوع حادث نووي 

ذي �شلة بمن�شاأة نووية، وحدوث �شرر نووي، ووجود العالقة ال�شببية بينه وبين الحادث النووي.

ال�شرط الأول: وقوع حادث نووي ذي �شلة مبن�شاأة نووية:

الأ�شل وفقاً لكل من قانون الم�شوؤولية المدنية عن الأ�شرار النووية  واتفاقية فيينا 1997 

- كما �شنبين لحقاً - اأن م�شغل المن�شاأة النووية هو الم�شوؤول عن الأ�شرار النووية  الناتجة 

الم�شوؤولية: وقوع حادث نووي ذي  اأن من �شروط قيام هذه  النووي، ويعني هذا  الحادث  عن 

�شلة بمن�شاأة نووية، ولذلك �شوف نبين فيما يلي المق�شود بكل من الحادث النووي والمن�شاأة 

النووية، بيد اأننا �شنبين مفهوم الم�شغل لحقاً عند تحديد ال�شخ�س الملتزم باأداء التعوي�س.

اأوًل: املق�شود باحلادث النووي: 

وفقاً للمادة )15( من اتفاقية فيينا، والمادة )1( من قانون الم�شوؤولية المدنية عن الأ�شرار 

ت�شبب  واح��د،  اأ�شل  من  نابعة  اأح��داث  �شل�شلة  اأو  حدث  اأي  النووي:  بالحادث  يق�شد  النووية، 

اأ�شراراً نووية اأو تخلق تهديداً خطيراً وو�شيكاً باإحداث هذه الأ�شرار فيما يتعلق فقط بالتدابير 

الوقائية.

     وقد لحظ جانب من الفقه - بحق - اأن »الواقع العملي اأثبت اأن الحوادث النووية يمكن 

اأن تق�شم اإلى فئتين اثنتين:

الم�شحوبة  الحوادث  ت�شمل  الفئة  النووية، وهذه  الأخ��رى غير  الحوادث  ت�شبه  اأ- حوادث 
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للقواعد العامة للم�شوؤولية المدنية، �شيما واأن ن�شاط هذه المن�شاأة النووية يت�شم بالم�شروعية 

اأنها مرخ�س لها من قبل الجهة المخت�شة بالدولة بممار�شة ن�شاطها، ومن ناحية  من حيث 

الترخي�س  ���ش��روط  مخالفته  ول��ع��دم  الم�شغل،  جانب  م��ن  اإه��م��ال  اأو  تق�شير  يوجد  ل  اأخ���رى 

الممنوح له بمزاولة ن�شاطه اأو القوانين ذات ال�شلة بذلك. 

في فرن�شا، ورغم اأن المر�شوم ال�شادر في 15 اأكتوبر �شنة 1810 ب�شاأن المن�شاآت المقلقة للراحة 

بممار�شة  لها  المرخ�س  المن�شاآت  على  الرجوع  للم�شرورين  يجيز  ل  بال�شحة،  الم�شرة  اأو 

ن�شاطها من الجهات الإدارية المخت�شة، فاإن الق�شاء الفرن�شي ق�شى بخالف ذلك، ا�شتناداً اإلى 

اأن منح الترخي�س للم�شغل ي�شتلزم مراعاة عدم الإ�شرار بالغير، وتاأثراً بهذا الق�شاء فقد اأ�شدر 

الم�شرع الفرن�شي قانوناً اآخر للمن�شاآت الخطرة اأو المقلقة للراحة والم�شرة بال�شحة والذي 

ن�س �شراحة في المادة )2( منه على اأن منح الترخي�س الإداري ل يحول دون مطالبة الم�شرور 

.
)1(

بالتعوي�س عن الأ�شرار النا�شئة عن هذه المن�شاآت 

وفي دولة الإمارات العربية المتحدة ، وفقاً للمادة )2/1144( من قانون المعامالت المدنية، 

ل يحول الترخي�س ال�شادر من الجهات المخت�شة دون حق الجار في اأن يطالب جاره باإزالة 

نتيجة  اأ���ش��رار  اأ�شابتهم  من  ي�شتطيع  ذل��ك  وعلى  الماألوف،  الحد  تجاوزت  اإذا  الجوار  م�شار 

الت�شربات الإ�شعاعية الناتجة عن الت�شغيل العادي للمن�شاأة النووية، المطالبة بالتعوي�س عن 

هذه الأ�شرار، ول يحول الترخي�س الممنوح لهذه المن�شاأة دون قيام م�شوؤولية م�شغلها. 

ثانياً: مفهوم املن�شاأة النووية:

من الأهمية بمكان تحديد مفهوم المن�شاأة النووية وم�شغلها، وفقاً لكل من قانون الم�شوؤولية 

الأول��ى من  المادة  1997. فقد عرفت  فيينا  واتفاقية  الإماراتي  النووية  الأ�شرار  المدنية عن 

في  تدخل  التي  النووية  المن�شاأة  الإم��ارات��ي  النووية  الأ�شرار  عن  المدنية  الم�شوؤولية  قانون 

اأي بنية تحتوي على وقود نووي خالف   - اأن المن�شاأة النووية: »1  نطاق القانون بن�شها على 

المفاعالت النووية التي تزود بها و�شائل النقل البحري اأو الجوي لتكون م�شدراً للقوى �شواء 

الدافعة اأو الم�شتخدمة لأي غر�س اآخر.

)1( د. �شمري حامد اجلمال - امل�شوؤولية املدنية عن الأ�شرار البيولوجية - جملة ال�شريعة والقانون - العدد الثاين والأربعون - ربيع الآخر 

1431 ه� - اإبريل 2010 م - �س 408، د. حممد اأحمد رم�شان - امل�شوؤولية املدنية عن الأ�شرار يف بيئة اجلوار - دار اجليب للن�شر والتوزيع 

- عمان - الأردن - �شنة 1995 - �س 144 وما بعدها.

ال�شتعمالت ال�شلمية للطاقة النووية، يكون المرخ�س له ملتزماً باإخطار الهيئة بوقوع الحادث 

المتوا�شل  الر�شد  المر�شوم بقانون �شمان  للمادة )5/54( من ذات  اأنه ملتزٌم وفقاً  ف��وراً، كما 

.
)1(

لالنبعاثات الم�شعة واأثرها على البيئة 

النووية  للطاقة  ال�شلمية  ال�شتعمالت  �شاأن  في  المر�شوم  من   )35( للمادة  وفقاً  اأن��ه  كما 

تقوم الهيئة على نحو م�شتمر بالتفتي�س المعلن والتفتي�س غير المعلن، وبالإ�شافة لعمليات 

التفتي�س الدورية، يجوز للهيئة بعد اإ�شعار الم�شغل بمدة ق�شيرة تحددها الالئحة التنفيذية 

القيام بالتفتي�س الفوري على المرفق في حال ظهور حدث غير عادي. ول يعفي هذا التفتي�س 

.
)2(

الم�شغل من م�شوؤوليته بالتحقيق فوراً في ظهور هذا الحدث 

اإثبات ال�شرر النووي، فاإنه لي�س كافياً في  اأن ما ورد بهذه الن�شو�س قد ي�شهم في  ورغم 

اأنه من ال�شروري ت�شكيل لجنة من الخبراء بالهيئة التحادية  كل الأح��وال، لهذا فاإننا نرى 

اإليها المحكمة التي تنظر دعوى التعوي�س  للرقابة النووية، لإبداء الراأي الفني فيما تحيله 

اللجنة  النووي من عدمه، وذلك على غرار  ب�شاأن  مدى وقوع الحادث  النووية،  عن الأ�شرار 

، التي من بين اخت�شا�شاتها اإبداء الراأي الفني في وجود الخطاأ 
)3(

العليا للم�شوؤولية الطبية 

بين  ال�شببية  اإن وج��دت، وعالقة  المترتبة عليه  والأ���ش��رار  �شببه،  بيان  الطبي من عدمه مع 

    .
)4(

الخطاأ وال�شرر، واأية اأمور اأخرى تطلب منها 

العادي  للت�شغيل  الم�شاحب  الإ�شعاعي  الت�شرب  الناتجة عن  الأ�شرار  التعوي�س عن  مدى 

للمن�شاآت النووية:

النووية،  للمن�شاأة  العادي  الت�شغيل  عن  ناتج  اإ�شعاعي،  ت�شرب  ب�شبب  �شرر  الغير  يلحق  قد 

لقانون  الم�شغل، وفقاً  الأول لقيام م�شوؤولية  ال�شرط  ولي�س عن حادث نووي، وبذلك يتخلف 

الم�شوؤولية عن الأ�شرار النووية، ولهذا يثور الت�شاوؤل حول مدى قيام م�شوؤولية الم�شغل وفقاً 

اأو مهماًل اأحكام هذا املر�شوم  )1( ووفقاً للمادة )2/62( من املر�شوم بقانون يف �شاأن ال�شتعمالت ال�شلمية يعاقب كل من خالف متعمداً 

 ) 500.000 اأو �شروط الرتخي�س التي ت�شدر عن الهيئة، يعاقب باحلب�س مدة ل تتجاوز �شنة وبغرامة ل تقل عن )  اأو اللوائح  بقانون 

خم�شمائة األف درهم ول تزيد على )50.000.000( خم�شني مليون درهم اأو باإحدى هاتني العقوبتني.

)2( املادة ) 3/35(.

)3( اأن�شئت بقرار جمل�س الوزراء رقم )6( ل�شنة 2012 .

)4( املادتان ) 2 و 3 ( من القرار ال�شابق.
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مو�شع حيث ورد بديباجتها على اأن نطاقها يقت�شر على بع�س ال�شتخدامات ال�شلمية للطاقة 

النووية.

ف الم�شغل في قانون الم�شوؤولية المدنية عن الأ�شرار النووية  كما اأن الم�شرع الإماراتي َعرَّ

باأنه: »ال�شخ�س المرخ�س له من قبل الهيئة التحادية للرقابة النووية في الدولة، لت�شغيل 

من�شاأة نووية والم�شمى في الترخي�س ال�شادر وفقاً للمر�شوم التحادي رقم 6 بتاريخ 2009/9/10 

في �شاأن ال�شتعمالت ال�شلمية للطاقة النووية«.

وعلى الرغم من اأن الن�س المذكور في عمومه ي�شمل اأي من�شاأة يوجد فيها وقود نووي اأو 

، فقد اآثار 
)1(

نواتج م�شعة اأو نفايات م�شعة، بما في ذلك من�شاآت الت�شرف في النفايات الم�شعة 

جانب من الفقه - وذلك فيما يتعلق بالن�س المماثل في اتفاقية فيينا - م�شاألة مدى �شمول 

.
)2(

مفهوم المن�شاأة النووية هذه المن�شاآت 

وترجع اأهمية ذلك اإلى عدد من الأ�شباب، اأولها: اأنه ل يوجد تطابق بين اتفاقيتي باري�س 

تم   1963 باري�س  لتفاقية  تعديل  اآخ��ر  وفي   2004 عام  ففي  الم�شاألة،  بهذه  يتعلق  فيما  وفيينا 

النووية  المن�شاآت  النووية تدخل �شمن  النفايات  الت�شرف في  اأن من�شاآت  الن�س �شراحة على 

التي تدخل في نطاق تطبيقها، غير اأن اتفاقية فيينا لم تن�س على ذلك �شراحة، ورغم ما نراه 

ال�شرورة بمكان تعديل  فاإنه من  النووية،  المن�شاآت  المن�شاآت �شمن  النوع من  من دخول هذا 

من  النووية  النفايات  في  الت�شرف  من�شاآت  اعتبار  على  �شراحة  تن�س  بحيث  فيينا،  اتفاقية 

المن�شاآت النووية وفقاً لنطاق هذه التفاقية، ل�شيما بعد توقيع اتفاقية التعوي�س التكميلي 

1993 واتفاقية  والتي يت�شع نطاقها لكافة الدول بما فيها الدول الأع�شاء في اتفاقية باري�س 

فيينا 1997، مما ي�شتلزم اإنهاء اأي مجال لل�شك حول مدى م�شوؤولية م�شغل من�شاآت الت�شرف في 

النفايات النووية عن الأ�شرار الناجمة عنها.  

ومن ناحية اأخرى: فمن الأهمية بمكان اعتبار من�شاآت الت�شرف في النفايات النووية، من 

)1( وفقاً للفقرة )j( املادة )2( من التفاقية امل�شرتكة ب�شاأن اأمان الت�شرف يف الوقود امل�شتهلك واأمان الت�شرف يف النفايات امل�شعة، يعني 

اأو  تكييفها،  اأو  معاجلتها،  اأو  التح�شريية،  معاجلتها  اأو  امل�شعة  النفايات  مبناولة  املت�شلة  لأن�شطة،  جميعاً  امل�شعة:  النفايات  يف  الت�شرف 

تخزينها اأو التخل�س منها، مبا يف ذلك اأن�شطة وقف الت�شغيل نهائياً، با�شتثناء نقلها خارج املوقع. وقد يت�شمن اأي�شاً الت�شريفات. 

(2) Michel MONTJOIE, International Law Contribution to Responsible and Safe Radioactive Waste Management, 
<http\\www.burges-salmon.com/ INLA_2012/10151.pdf  >accesses 11November 2013 ,  pp. 10et seq.    

- اأي م�شنع ي�شتخدم وقوداً نووياً لإنتاج مواد نووية  اأو اأي م�شنع لمعالجة مواد نووية،   2 

بما في ذلك اأي م�شنع لإعادة معالجة الوقود النووي بعد ت�شعيعه، اأي مرفق تخزن فيه مواد 

نووية، خالف المخازن التي تخزن فيها المواد النووية اأثناء النقل.

- المن�شاآت الأخرى التي يوجد فيها وقود نووي اأو نواتج م�شعة اأو نفايات م�شعة وفقاً لما   3

يحدده مجل�س محافظي الوكالة الدولية من وقت اإلى اآخر.

.
)1(

وتعتبر المن�شاآت النووية التابعة لم�شغل واحد في موقع واحد بمثابة من�شاأة نووية واحدة«

اأن ت�شبب  اأخ��رى فقد ورد بالمادة ذاتها تعداد وتعريف للمواد التي يمكن       ومن ناحية 

اأ�شراراً نووية، وهي:

الوقودالنووي، وعرفته باأنه: اأي مادة قادرة على توليد الطاقة بان�شطار نووي مت�شل�شل ذاتي، 

والنواتج اأو النفايات الم�شعة، وعرفتها باأنها: اأي مادة م�شعة تنتج عن عمليات اإنتاج اأو ا�شتخدام 

وقود نووي، اأو اأي مادة ت�شبح م�شعة من خالل تعر�شها لالإ�شعاعات التي تنبعث من تلك العمليات؛ 

ول ي�شمل ذلك النظائر الم�شعة التي بلغت مرحلة ال�شنع النهائية لتكون �شالحة لال�شتعمال في 

اأي غر�س علمي اأو طبي اأو زراعي اأو تجاري اأو �شناعي، والمواد النووية، وعرفتها باأنها: اأي وقود 

اأو مع  اأن يولد طاقة لوحده  الم�شتنفذ قادر على  اليورانيوم الطبيعي واليورانيوم  نووي خالف 

مواد اأخرى بان�شطار نووي مت�شل�شل - ذاتي خارج المفاعل النووي النواتج اأو النفايات الم�شعة.

لتكون  الجوي  اأو  البحري  النقل  و�شائل  بها  ت��زود  التي  النووية  فالمفاعالت  ه��ذا  وعلى   

المن�شاأة  في مفهوم  تدخل  اآخ��ر، ل  لأي غر�س  الم�شتخدمة  اأو  الدافعة  �شواء  للقوى  م�شدراً 

النووية وفقاً لقانون الم�شوؤولية عن الأ�شرار النووية الإماراتي ولتفاقية فيينا 1997.

ومن ناحية اأخرى فاإن هذا المفهوم يقت�شر على المن�شاآت الم�شتخدمة في توليد الطاقة 

من  اأكثر  في  ذلك  على   1997 فيينا  اتفاقية  ن�شت  فقد   .
)2(

ال�شلمية  ال�شتخدامات  لأغرا�س 

)1( يتطابق هذا التعريف مع نظريه الوارد باملادة الأوىل من اتفاقية فيينا ب�شاأن امل�شوؤولية املدنية عن الأ�شرار النووية . وجتدر الإ�شارة 

امل�شوؤولية  اأحكام قانون  اأن ت�شتثني من تطبيق  النووية  املذكور يجوز للهيئة الحتادية للرقابة  القانون  الثالثة من  للمادة  اأنه وفقاً  اإىل 

املدنية عن الأ�شرار النووية الكميات ال�شغرية من املواد النووية اأو املن�شاآت النووية من تطبيق اأحكام اتفاقية فيينا لعام 1997 وفقاً ل�شروط 

معينة �شوف نبينها لحقاً.

املدنية عن  امل�شوؤولية  �شاأن  2012 يف  ل�شنة   4 بقانون احتادي رقم  املر�شوم  – اأ�شواء على ن�شو�س  اأبو زيد  )2( د. حممد حممد حممد 

الأ�شرار النووية – جملة معهد دبي الق�شائي – ال�شنة الأوىل – العدد 2 – مار�س 2013 – �س 192 .
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ال�شرر  �شور  كاإحدى   - ال�شخ�شية  الإ�شابة  امتداد مفهوم  الت�شاوؤل حول مدى  يثور  اأن��ه  بيد 

النووي - لي�شمل الأ�شرار الأدبية التي قد ت�شيب الم�شرور، وترجع اأهمية الإجابة عن هذا ال�شوؤال 

اإلى تحديد مدى اإفادة الم�شرور مما قررته اأحكام الم�شوؤولية عن الأ�شرار النووية، وفقاً لقانون 

المقررة  نظيرتها   - منها  الكثير  في   - تف�شل  والتي  النووية،  الأ���ش��رار  عن  المدنية  الم�شوؤولية 

بمقت�شى القواعد العامة للم�شوؤولية المدنية الم�شتقرة على التعوي�س عن الأ�شرار الأدبية.

التي  المعنوية  اأو  الأدبية  الأ�شرار  ي�شمل  بحيث  يت�شع  ال�شخ�شية  الإ�شابة  مفهوم  اأن  ون��رى 

، فهذه الأ�شرار ل تقل ج�شامة عن الأ�شرار المادية، 
)1(

تحدث للم�شرور نتيجة الحادث النووي 

ومن ناحية اأخرى، فقد اأ�شبح من الموؤكد وجود �شلة وثيقة بين الأ�شرار الأدبية وبين الأ�شرار 

النووية، فقد تترتب على الإ�شابة البدنية اأ�شراراً اأدبية تتمثل في الآلم التي ي�شعر بها الم�شاب، 

بل اإن مفهوم الأ�شرار البدنية ذاته يت�شع لي�شمل بع�س الأ�شرار الأدبية، وذلك كما هو الحال في 

 )PTSD(، حيث ثبت اأن هذه ال�شطرابات توؤثر 
)2(

ال�شرر المعروف با�شطراب ما بعد ال�شدمة 

على المخ لدرجة اأنها ت�شبب �شموراً في م�شاحات معينة فيه، ومن الثابت اأي�شاً اأنه توجد مظاهر 

   .
)3(

بدنية لل�شرر النف�شي، كحدوث قرحة معدية ل�شخ�س نتيجة خوفه ال�شديد عند وقوع حادث 

وق�شاًء  فقهاً  عليه  م�شتقراً  اأ�شبح  الأدبية  الأ�شرار  عن  التعوي�س  اأن  اإل��ى  الإ�شارة  وتجدر 

في مجال الم�شوؤولية الدولية، فقد ذهب البع�س اإلى اأن ال�شرر الأدبي في مجال الم�شوؤولية 

. بالإ�شافة اإلى ذلك فاإنه وفقاً 
)4(

الدولية يت�شمن »الم�شا�س ب�شعور وكرامة اأحد رعايا الدولة« 

للمادة )38( من م�شروع هارفارد المتعلق بالم�شوؤولية الدولية عام 1961: كان من الحالت التي 

يعو�س عنها الأجانب الأ�شرار التي توؤذيهم معنويا اأو اأدبياً. 

اأن  اإل��ى  التحكيم  محكمة  اأ���ش��ارت  فقد  ال��دول��ي  التحكيم  مجال  وه��و  مت�شل،  مجال  وف��ي 

اأنه: »تكون الأ�شرار المعنوية  التعوي�س عن ال�شرر ي�شمل ال�شرر المعنوي، حيث اأكدت على 

.
)5(

حقيقية وموؤكدة اأكثر منها عاطفية ومبهمة« 

)1( د. حم�شن عبد احلميد البيه - املرجع واملكان ال�شابقان، د. �شمري حامد اجلمال - املرجع ال�شابق - �س 364 .

(2) Post Traumatic Stress Disorder.

وفقاً  امل�شافرين  �شالمة  عن  اجلوي  للناقل  العقدية  امل�شوؤولية   - الد�شوقي  ال�شيد  حممد  د.  راجع:  تف�شيلياً  الأ�شرار  هذه  لبيان   )3(

لتفاقية مونرتيال 1999 ب�شاأن توحيد بع�س قواعد النقل اجلوي الدويل - بحث من�شور مبجلة العلوم القانونية - كلية القانون جامعة 

عجمان - العدد الثاين - يونيو 2013 - �س 150 .

)4( د. معمر رتيب عبد احلافظ - امل�شوؤولية املدنية عن نقل وتخزين النفايات اخلطرة - واملراجع امل�شار اإليها فيه - دار الكتب القانونية 

- �شنة 2008 - �س 428.

)5( حولية جلنة القانون الدويل، املجلد الأول - �شنة 1990 - وثائق للدورة 43، �س 148. م�شار اإليها يف: د. معمر رتيب عبد احلافظ - 

املرجع ال�شابق - �س 432 .

النفايات  نقل  التحكم في  ب�شاأن  بازل  اتفاقية  واأن  فيينا، ل�شيما  الخا�شعة لتفاقية  المن�شاآت 

، قد ا�شتبعدت النفايات الم�شعة من نطاقها المو�شوعي، 
)1(

الخطرة والتخل�س منها عبر الحدود 

   .
)2(

مبررة ذلك باأنها تخ�شع لتنظيم قانوني م�شتقل �شابق في وجوده عليها 

ال�شرط الثاين: ال�شرر النووي:  

الأ�شرار  عن  الم�شوؤولية  لقيام  ي�شترط  المدنية،  الم�شوؤولية  �شور  كل  في  الحال  هو  كما 

النووية وقوع �شرر، فال يت�شور قيام الم�شوؤولية المدنية دون وقوع �شرر، بيد اأن مفهوم ال�شرر 

في الم�شوؤولية المدنية عن الأ�شرار النووية، يقت�شر على الأ�شرار النووية، التي حددتها المادة 

الأولى من كل من قانون الم�شوؤولية المدنية عن الأ�شرار النووية، واتفاقية فيينا، وعلى هذا 

فاإن التعوي�س عن الأ�شرار الأخرى الناتجة عن ال�شتعمالت ال�شلمية للطاقة النووية والتي ل 

  .
)3(

تدخل في نطاق الأ�شرار النووية، يكون طبقاً للقواعد العامة للم�شوؤولية المدنية 

وعلى ذلك، يمكن اإجمال الأ�شرار النووية على النحو التالي:

اأوًل: الوفاة اأو الإ�شابة ال�شخ�شية:

تعد الوفاة والإ�شابة ال�شخ�شية من �شور الأ�شرار النووية التي عددتها المادة الأولى من 

الج�شدية  الأ�شرار  اأن  الموؤكد  كان من  واإذا  النووية،  الأ�شرار  المدنية عن  الم�شوؤولية  قانون 

بالتكامل  م�شا�س  ك��ل  الج�شدية:  ب��الأ���ش��رار  ويق�شد  ال�شخ�شية،  الإ���ش��اب��ة  نطاق  ف��ي  تدخل 

ال�شحة  على  اعتداء  كل  تعني:  الج�شدية  فالإ�شابة  هذا  وعلى  الطبيعي،  لل�شخ�س  الج�شدي 

البدنية اأو العقلية لل�شخ�س الطبيعي اأو على قدرته على الإنجاب ب�شورة طبيعية، ويت�شع نطاق 

هذه الأ�شرار اإلى الإ�شابات والجروح الج�شدية وكذلك الأمرا�س التي ت�شيب الإن�شان اأو نتيجة 

.
)4(

الحادث النووي اأو نتيجة التعر�س لالإ�شعاعات النووية 

(1) Basel convention on the control of transboundary movements of hazardous wastes.

اأبرمت مبدينة بازل ال�شوي�شرية يف 22 مار�س �شنة  1989، ودخلت حيز التنفيذ يف 5 مايو �شنة 1992 .

)2( حيث ن�شت املادة )1 ⁄ 3 ( من اتفاقية بازل على اأنه: 

“ wastes which, as a result of being radioactive , are subject to other international control system , including interna-
tional instrument , applying specifically to radioactive materials , are excluded from the scope of this convention .” 

)3( د. حممد حممد حممد اأبو زيد – املرجع ال�شابق – �س 199 ، د. عدنان �شرحان – املرجع ال�شابق – �س 1001 و1002.

)4( لبيان تفا�شيل املق�شود بالأ�شرار اجل�شدية يف نطاق الأ�شرار النووية،  راجع: د. حم�شن عبد احلميد البيه – امل�شوؤولية املدنية عن 

الأ�شرار البيئية– دون دار ن�شر – �شنة -2002 �س 169 وما بعدها.
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.
)1(

عن هذه الأ�شرار قيمة ال�شيء ال�شار يوم الحادث اأو تكلفة اإعادته اإلى حالته الأ�شلية« 

اأو  اأو ف��ق��دان  اأو ���ش��رر ج�شدي  ب��اأن��ه: ك��ل وف���اة  ال��ن��ووي  ال�����ش��رر  وع��ل��ى ذل��ك يمكن تعريف 

التدابير  اأو  البيئة  اإت��الف  عن  اأو  ذلك  المترتبة عن  القت�شادية  الخ�شائر  اأو  الممتلكات  تلف 

الوقائية لمنع وقوع اأ�شرار بيئية حال وجود تهديد و�شيك بوقوعها، ويكون نا�شئاً عن الخوا�س 

الخطرة  الخوا�س  اأو  اأو النفجارية  ال�شامة  الخوا�س  الخوا�س مع  اتحاد هذه  اأو  الإ�شعاعية، 

الأخرى، للوقود النووي اأو المنتجات اأو النفايات الم�شعة. 

ال�شرط الثالث: توافر عالقة ال�شببية بين ال�شرر النووي والحادث النووي:

لكي تتقرر م�شوؤولية م�شغل المن�شاأة النووية، يجب اأن يكون ال�شرر النووي ناتجاً عن حادثة 

نووية ، ووفقاً للمادة الثانية من اتفاقية فيينا 1997 يجب اأن يكون ال�شرر قد ن�شاأ عن الإ�شعاعات 

الموؤينة المنبعثة من اأي م�شدر اإ�شعاعي داخل المن�شاأة النووية اأو منبعثة من الوقود النووي اأو 

النواتج الم�شعة الموجودة بالمن�شاأة النووية. اأو اأن الحادثة النووية تنطوي على مواد نووية واردة 

.
)2(

من من�شاأته النووية اأو متولدة داخلها، اأو تنطوي على مواد نووية مر�شلة اإلى من�شاأته النووية 

مدى تاأثير تداخل الأ�شرار النووية والأ�شرار غير النووية اأو تداخل الحادث النووي مع 

الحادث غير النووي في اإحداث الأ�شرار النووية:

النووية،  غير  الأ���ش��رار  م��ع  النووية  الأ���ش��رار  ت��داخ��ل  تاأثير  م��دى  ع��ن  الت�شاوؤل  يثور  ق��د 

وفقاً  اأنه  الواقع  النووية،  المن�شاأة  م�شغل  م�شوؤولية  قيام  على  النووي،  الحادث  عن  والناتجة 

لن�س المادة )4/4( من اتفاقية فيينا؛ يكون الم�شغل م�شوؤوًل عن هذه الأ�شرار جميعاً طالما 

تعذر الف�شل بينها ف�شاًل معقوًل، اإذ تعتبر جميعها اأ�شراراً نووية، وينطبق ذات الحكم اإذا كانت 

الأ�شرار تعزى اإلى �شبب ت�شترك فيه حادثة نووية وفقاً لمفهومه باتفاقية فيينا، وحادثة نووية 

غير م�شمولة بهذه التفاقية، فال يوؤثر ذلك على قيام الم�شوؤولية المدنية للم�شغل، اإذ يكون 

.
)3(

ملزماً بالتعوي�س عن الأ�شرار الناجمة عن هذه الأ�شرار 

)1( د. حم�شن عبد احلميد البيه – املرجع ال�شابق – �س 170 و171 .

)2( لبيان تفا�شيل ذلك راجع: ن�س املادة الثانية من اتفاقية فيينا 1997 .

(3) article 4\4: “ Whenever both nuclear damage and damage other than nuclear damage have been caused by a 
nuclear incident or jointly by a nuclear incident and one or more other occurrences, such other damage shall, to the 
extent that it is not reasonably separable from the nuclear damage, be deemed, for the purposes of this Convention, to 
be nuclear damage caused by that nuclear incident.”

ورغم ذلك فنرى اأنه من الأهمية بمكان، تعديل ن�س المادة الأولى من كل: قانون الم�شوؤولية 

المدنية عن الأ�شرار النووية واتفاقية فيينا، بحيث تن�شان �شراحة على اعتبار الأ�شرار الأدبية 

الناتجة عن الحادث النووي، ول يقدح في ذلك اتفاق العديد من الفقهاء على قابلية الأ�شرار 

اإذا ما  ، لأنه 
)1(

العامة  للقواعد  للتعوي�س عنها وفقاً  النووية  الحوادث  المترتبة على  الأدبية 

اعتبرت الأ�شرار الأدبية الناتجة عن الحوادث النووية اأ�شراراً نووية، فاإن الم�شرور يمكنه اأن 

ي�شتفيد من القواعد الخا�شة للم�شوؤولية المدنية عن الأ�شرار النووية، والتي �شن�شير اإليها في 

المبحث الثاني من هذا البحث. 

ثانياً: الأ�شرار املالية والقت�شادية:

وت�شمل فقدان اأو تلف الممتلكات، وكذلك الخ�شائر القت�شادية الناتجة عن هذا الفقدان اأو 

التلف، وتنق�شم هذه اإلى نوعين هما:

:
)2(

- اخل�شائر القت�شادية الناجتة عن اإتالف البيئة   1

وتعني فقدان اأو تلف الممتلكات، وكذلك الخ�شائر القت�شادية الناتجة عن هذا الفقدان اأو 

التلف، هذه الخ�شائر القت�شادية قد تكون ناتجة عن اإتالف البيئة، وت�شمل ما يلي: 

اإذا كانت هذه   - التلف خفيفاً  المتلفة - ما لم يكن  البيئة  اإلى  الأو�شاع  ا�شتعادة  - تدابير 

التدابير قد اتخذت بالفعل اأو يزمع اتخاذها.

- فقدان الدخل الناجم عن منفعة اقت�شادية من ا�شتخدام البيئة اأو التمتع بها والمتكبد 

نتيجة لتلف �شديد يلحق تلك البيئة. 

.
)3(

- تكاليف التدابير الوقائية وكل خ�شارة اأو اأ�شرار �شببتها مثل هذه التدابير 

البيئة، »فحتى  اإتالف  الناجمة عن  الخ�شائر  اأخرى خالف  اقت�شادية  تترتب خ�شائر  وقد 

يت�شنى العودة اإلى الن�شاط مرة اأخرى، فاإن هناك اأ�شراراً تلحق الذمة المالية مثل التوقف عن 

العمل والإنتاج، وجمود راأ�س المال، وخ�شارة الأرباح، واأق�شاط الإيجار والبيع، وي�شمل التعوي�س 

)1( د. حم�شن عبد احلميد البيه – املرجع ال�شابق – �س 170، د. عدنان اإبراهيم �شرحان – املرجع ال�شابق – �س 1003 و1004.

)2( املادة الأوىل من كل من قانون امل�شوؤولية املدنية عن الأ�شرار النووية و من اتفاقية فيينا.

)3( يق�شد بالتدابري الوقائية: التدابري الالزمة ملنع وقوع اأ�شرار بيئية يف حالة وجود تهديد خطري اأو و�شيك  بوقوع هذه الأ�شرار ناجت 

عن احلادث النووي.
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ثالثًا: امل�شوؤولية املحدودة عن الأ�شرار النووية:

الأ�شل اأن الم�شوؤولية عن الأ�شرار النووية  غير محددة ب�شقف محدد، وذلك وفقاً لمفهوم 

المخالفة لما ن�شت عليه اتفاقية فيينا، من اأنه يجوز اأن تق�شر دولة المن�شاأة م�شوؤولية الم�شغل 

اأن تحديد  »اإذ يعني ذلك بمفهوم المخالفة  عن كل حادثة نووية على مبلغ ل يقل ع��ن...... 

م�شوؤولية الم�شغل يعد بمثابة ا�شتثناء على هذا الأ�شل.   

ورغم هذا، يمكن القول اإن م�شوؤولية الم�شغل من الناحية العملية هي م�شوؤولية محدودة ، 

ويق�شد بها: اأن مقدار التعوي�س عن الأ�شرار النووية الذي يلتزم به الم�شغل ل يزيد على حد 

اأق�شى محدد �شلفاً. وتعزى الم�شوؤولية المحدودة لم�شغل المن�شاأة النووية اإلى اأكثر من مبرر 

منها، عدم اإعرا�س الم�شغلين عن القيام بالأن�شطة النووية، لما هو معلوم من ج�شامة الأ�شرار 

التعوي�س عن هذه الأ�شرار زيادة تفوق  النووية وبالتالي زيادة مقدار  الناجمة عن الحوادث 

القدرات المالية للم�شغلين.

اأو  التاأميني  الغطاء  توفير  تي�شير  �شاأنها  من  المحدودة  فالم�شوؤولية  اأخ��رى  ناحية  ومن 

ال�شمانات المالية التي تتطلبها اتفاقية فيينا والقوانين الداخلية للدول المن�شمة لها، مما 

.
)1(

يب�شط من اإجراءات ح�شول الم�شرورين على التعوي�س عما اأ�شابهم من اأ�شرار نووية 

رابعًا: وجوب توافر الغطاء املايل ك�شرط لرتخي�س امل�شغل:

األزمت اتفاقية فيينا الم�شغل باأن يحتفظ بتاأمين اأو �شمان مالي اآخر يغطي م�شوؤوليته عن 

الأ�شرار النووية بالمقادير والأنواع وال�شروط التي تحددها دولة المن�شاأة. ويتعين على دولة 

الم�شغل،  على  تحميلها  تقرر  التي  النووية  الأ�شرار  عن  التعوي�شات  دفع  ت�شمن  اأن  المن�شاأة 

وذلك باأن توفر دولة المن�شاأة الأموال الالزمة لتغطية القدر الذي يعجز به التاأمين اأو ال�شمان 

.
)2(

المالي الآخر عن الوفاء بهذه التعوي�شات 

)1( راجع: liability for nuclear damage التقرير الوارد على موقع:

World nuclear Association , <http://www.world-nuclear.org/info/Safety-and  Security/Safety-of-Plants/Liability-for-Nucle-
ar Damage>accessed 31 May 2013.

(2) article(7) :«The operator shall be required to maintain insurance or other financial security covering his liability for 
nuclear damage in such amount, of such type and in such terms as the Installation State shall specify. The Installation 
State shall ensure the payment of claims for compensation for nuclear damage…..»

المطلب الثاني

ال�شمات المميزة للم�شوؤولية المدنية عن الأ�شرار النووية

اأنها: م�شوؤولية  اأهمها  بعدة مميزات  النووية  الأ�شرار  المدنية عن  الم�شوؤولية  تت�شم 

مو�شوعية وح�شرية ومحدودة ووجوب اأن يتوافر لها غطاء مالي، وهو ما �شنتناوله فيما 

يلي: 

اأوًل: امل�شوؤولية املو�شوعية عن الأ�شرار النووية:

يق�شد بالم�شوؤولية المو�شوعية عن الأ�شرار النووية اأنها ل تقوم على ثبوت عن�شر الخطاأ 

في جانب الم�شوؤول، حيث يكفي ل�شتحقاق الم�شرور ب�شرر نووي م�شدره حادث نووي، اإثبات 

وجود عالقة ال�شببية بين ال�شرر الذي اأ�شابه وبين الن�شاط الحادث النووي، دون اأن يتطلب 

اأخ��رى: ل  ناحية  ومن   .
)1(

تابعيه  اأح��د  اأو  النووية  المن�شاأة  م�شغل  اإهمال  اأو  اإثبات خطاأ  منه 

ي�شتطيع الم�شغل دفع م�شوؤوليته بنفيه حدوث اأية اأخطاء في جانبه، بل تظل م�شوؤوليته قائمة 

على الرغم من ذلك، فال ي�شتطيع التخل�س من م�شوؤوليته اإل في حالت محددة على �شبيل 

الح�شر على نحو ما �شنبينه لحقاً، ولذلك فهي م�شوؤولية مو�شوعية مطلقة.

وتبدو اأهمية ذلك: في تي�شير ح�شول الم�شرورين على التعوي�س عما لحقهم من اأ�شرار 

بحيث  بمكان  ال�شعوبة  يكون من   - عام  بوجه   - النووية  المن�شاأة  فاإثبات خطاأ م�شغل  نووية، 

يتعذر اإثباته، وعلى ذلك فيكفي لقيام م�شوؤولية الم�شغل، اإثبات الم�شرور عالقة ال�شببية بين 

ال�شرر وبين الحادث النووي. 

ثانيًا: امل�شوؤولية احل�شرية مل�شغل املن�شاأة النووية:

يكون م�شغل المن�شاأة النووية م�شوؤوًل وحده بالتعوي�س عن الأ�شرار النووية الناتجة عن 

الحادثة النووية، حيث ن�شت المادة الرابعة من قانون الم�شوؤولية المدنية عن الأ�شرار النووية 

على اأنه: يكون الم�شغل هو الم�شوؤول الوحيد  عن اأية اأ�شرار نووية ناتجة عن حادثة نووية وفقاً 

لأحكام المادة )2( من اتفاقية فيينا.

)1( �شنبني مفهوم امل�شغل بالتف�شيل لحقاً.
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.
)1(

2009/9/10 في �شاأن ال�شتعمالت ال�شلمية للطاقة النووية 

ويق�شد بالمرخ�س له في المر�شوم التحادي رقم 6 بتاريخ 2009/9/10 في �شاأن ال�شتعمالت 

ال�شلمية للطاقة النووية: ال�شخ�س الحائز على رخ�شة �شارية المفعول.

القيام  له  المرخ�س  تخول  والتي  الهيئة  عن  ال�شادرة  الموافقة  بالترخي�س:  يق�شد  كما 

بن�شاط محدد اأو اأكثر من الأن�شطة الخا�شعة للرقابة والمتعلقة بمرفق اأو ن�شاط، اأو اأية موافقة 

اأخرى تمنحها الهيئة لمقدم الطلب للقيام بمهام تحديد موقع من�شاأة نووية اأو ت�شميمها اأو 

ت�شييدها اأو اإدخالها اإلى الخدمة اأو ت�شغيلها اأو اإخراجها من الخدمة اأو القيام باأي ن�شاط يتعلق 

بالت�شرف بالوقود الم�شتهلك اأو النفايات الم�شعة.

المواد  ناقل  لي�شمل  يت�شع  الم�شغل قد  فاإن مفهوم  اتفاقية فيينا  للمادة )2/2( من  ووفقاً 

النووية اأو مناول النفايات النووية، حيث اأجازت للت�شريعات الوطنية اأن تعترف لناقل المواد 

النووية، اأو لمناول النفايات النووية كم�شغلين، ولهذا فقد اعترفت الهيئة التحادية للرقابة 

اأن يتحمل  ، حيث يمكن 
)3(

اأن ذلك الأم��ر محل نظر  . والواقع 
)2(

النووية بكل منهما كم�شغل 

ناقل المواد النووية - وكذلك  مناول النفايات النووية - الم�شوؤولية المدنية عن الأ�شرار التي 

النفايات للغير بو�شفه حار�شاً لالأ�شياء الخطرة، دون الحاجة لمنحه  اأو  تحدثها هذه المواد 

)1( وجتدر الإ�شارة اإىل اأن مفهوم امل�شغل يف قانون امل�شوؤولية املدنية عن الأ�شرار النووية، يختلف عنه يف املر�شوم الحتادي رقم 6 بتاريخ 

2009/9/10 يف �شاأن ال�شتعمالت ال�شلمية للطاقة النووية، حيث عرفه هذا الأخري باأنه: »اأي �شخ�س ماأذون له و / اأو يكون م�شوؤوًل عن 

باأية  اأو  باأية مرافق نووية  باأن�شطة ذات عالقة  النقل، عند اطالعه  اأمان  اأو  امل�شعة  النفايات  اأمان  اأو  الإ�شعاعي  الأمان  اأو  النووي  الأمان 

م�شادر اإ�شعاعات موؤينة، مبا يف ذلك الأفراد ب�شفتهم ال�شخ�شية والهيئات احلكومية واملر�شلني اأو ال�شاحنني واملرخ�س لهم وامل�شت�شفيات 

والأ�شخا�س الذين يعملون حل�شابهم اخلا�س«. ويرجع ذلك الختالف اإىل اختالف اأغرا�س كل من القانونني، فتنظيم اأحكام وحتديد 

نطاق امل�شوؤولية املدنية عن الأ�شرار النووية  وفقا للمادة )1/2(، يعد اأحد اأهداف قانون امل�شوؤولية املدنية عن الأ�شرار النووية، ولهذا 

فقد �شيق يف مفهوم امل�شغل، يف حني و�شع املر�شوم الحتادي يف �شاأن ال�شتعمالت ال�شلمية للطاقة النووية، يف مفهوم امل�شغل، وذلك لأن من 

اأهداف هذا القانون - كما ورد باملادة )1/2( - تطوير وتنظيم القطاع النووي داخل الدولة لالأغرا�س ال�شلمية ب�شكل ح�شري مبا يتفق مع 

ال�شيا�شة العامة للدولة يف تقييم واإمكانية تطوير برنامج للطاقة النووية ال�شلمية.

)2( وفقاً للمادة )6( من قانون امل�شوؤولية املدنية عن الأ�شرار النووية،  يلزم توافر ال�شروط التالية:  

اأوًل- اأن تعرتف الهيئة الحتادية للرقابة النووية باأي منهما كم�شغل بدًل من امل�شغل الذي حددته من قبل.

ثانياً - يكون هذا العرتاف بعد املوافقة الكتابية امل�شبقة من امل�شغل، وبناء على طلب ناقل املواد النووية اأو مناول النفايات.

ثالثاً - وذلك ب�شرط ا�شتيفاء املتطلبات اخلا�شة بالتغطية التاأمينية وال�شمان املايل املتطلبني وفقاً لأحكام قانون امل�شوؤولية املدنية عن 

الأ�شرار النووية.

(3) Michel MONTJOIE , op.cit., p 11. 

المبحث الثاني
أحكام المسؤولية عن األضرار النووية

نتناول في هذا المبحث الأحكام المو�شوعية والإجرائية للم�شوؤولية عن الأ�شرار النووية 

وذلك في المطلبين التاليين:

المطلب الأول

الأحكام المو�شوعية للم�شوؤولية عن الأ�شرار النووية

الأ���ش��رار  ع��ن  للم�شوؤولية  المو�شوعية  الم�شوؤولية  اأح��ك��ام  المطلب  ه��ذا  ف��ي  نتناول 

النووية، وكذلك ال�شمانات المالية ومدى كفايتها للوفاء بالتعوي�س، وذلك في الفرعين 

التاليين:

الفرع الأول

قواعد التعوي�س عن الأ�شرار النووية

اأوًل: امللتزم باأداء التعوي�س 

 - هي م�شوؤولية ح�شرية، حيث 
)1(

بّينا �شابقاً اأن الم�شوؤولية عن الأ�شرار النووية - كقاعدة 

الحادث  ك��ان  ول��و  حتى  ورثتهم  اأو  للم�شرورين  التعوي�س  اأداء  عن  الم�شوؤول  هو  الم�شغل  اإن 

الم�شوؤولية  واإن كان يحق للم�شغل وفقاً لحالت حددها قانون  الغير،  النووي ناجماً عن فعل 

عن الأ�شرار النووية وكذلك اتفاقية فيينا - كما �شنرى لحقاً - الرجوع على الغير بما اأداه من 

تعوي�س. 

النووية، يق�شد بم�شغل  الأ�شرار  المدنية عن  الم�شوؤولية  الأول��ى من قانون  للمادة  ووفقاً 

المن�شاأة النووية: ال�شخ�س المرخ�س له من قبل الهيئة التحادية للرقابة النووية في الدولة، 

لت�شغيل من�شاأة نووية والم�شمى في الترخي�س ال�شادر وفقاً للمر�شوم التحادي رقم 6 بتاريخ 

)1( �شنبني لحقا اأنه من املت�شور اأن تتحمل الدولة التعوي�س كليا اأو جزئياً.
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وتاأكيداً لق�شر الم�شوؤولية عن الأ�شرار النووية على الم�شغل؛ فقد اأوجبت المادة )9( من 

قانون الم�شوؤولية المدنية عن الأ�شرار النووية، اأن يقوم الم�شغل بتزويد الناقل ب�شهادة �شادرة 

، وعلى ذلك 
)1(

من الموؤمن لديه اأو ممن ينوب عنه اأو اأي �شمان مالي اآخر يقدم �شمانات مالية 

ل ي�شتطيع م�شغل المن�شاأة من التن�شل من م�شوؤوليته واإلقائها على عاتق الناقل.

اأ�شا�س م�شوؤولية امل�شغل عن الأ�شرار النووية:

اأن  اإثبات  بمجرد  تقوم  مطلقة،  مو�شوعية  م�شوؤولية  هي  الم�شغل  م�شوؤولية  اأن  اآنفاً  ذكرنا 

ال�شرر النووي ناتج عن حادث نووي، دون اأن يكون المدعي مطاَلَباً باإثبات خطاأ الم�شغل، لي�س 

هذا فح�شب بل اإن الم�شغل ل ي�شتطيع التخل�س من م�شوؤوليته بنفيه وجود ثمة خطاأ في جانبه اأو 

اأحد تابعيه، وقد اأكدت ذلك اتفاقية فيينا، حيث ن�شت �شراحة في المادة )1/4( على اأن م�شوؤولية 

 .
)2(

القائم بالت�شغيل عن الأ�شرار النووية بموجب هذه التفاقية تعتبر م�شوؤولية مطلقة 

الرغبة في  اإل��ى  النووية  الأ���ش��رار  الم�شوؤولية المطلقة عن  ال�شبب في تقرير       ويرجع 

تاأمين الغير من هذه الأ�شرار، فال �شك اأن اإعفاء الم�شرورين من اإثبات خطاأ الم�شغل اأو اأحد 

تابعيه من �شاأنه تي�شير ح�شولهم على التعوي�س.

ثانياً: مقدار التعوي�س والقواعد املتعلقة با�شتحقاقه 

مقدار التعوي�س:

حددت المادة الخام�شة من المر�شوم بقانون رقم )4( ل�شنة 2012، الحد الأق�شى لم�شوؤولية 

الم�شغل عن تعوي�س الأ�شرار النووية عن كل حادثة نووية واحدة بمبلغ )450( مليون وحدة 

% عما حددته اتفاقية فيينا 1997 حيث حددته  حقوق �شحب خا�شة .وهذا الحد يزيد بن�شبة 50 

بمبلغ )300( وحدة حقوق �شحب خا�شة.

قانون  من   )2/5( المادة  ن�شت  فقد  1997؛  فيينا  اتفاقية  من   )5( المادة  لن�س  وتطبيقاً 

الحد  من  تنق�س  اأن  النووية  للرقابة  التحادية  للهيئة  يجوز  اأن��ه  على  المدنية،  الم�شوؤولية 

الأق�شى لم�شوؤولية الم�شغل - الم�شار اإليه اأعاله - ولكن بما ل يقل عن خم�شة ماليين وحدة 

)1( ي�شتثنى من ذلك: النقليات التي تتم كلياً داخل اأرا�شي الدولة.

(2) article (4\1) : The liability of the operator for nuclear damage under this convention shall be absolute .     

بم�شغلين  لي�شا  النووية  النفايات  مناول  اأو  النووية  المواد  فناقل  فيه،  متوفرة  لي�شت  �شفة 

لمن�شاأة نووية، فال توجد حاجة للخلط بين مفهوم الم�شغل ومفهوم الناقل اأو المناول للمواد 

اأو للنفايات النووية، والواقع اأن هذا الخلط قد يكون مبرراً في �شتينيات القرن الما�شي عند 

و�شع اتفاقية فيينا، حيث كان ا�شتخدام الطاقة النووية ل يزال في �شنواته الأولى، وبالتالي 

اأن  الغريب  لكن من  تزال في مهدها،  كانت ل  النووية  الأ�شرار  المدنية عن  الم�شوؤولية  فاإن 

كانت عليه عند و�شع  كما  المادة  ا�شتبقى هذه  قد   1997 �شنة  فيينا  اتفاقية  تعديل  بروتوكول 

.
)1(

اتفاقية فيينا 

الأم��ر يكون  اأن  بيد  الم�شغل واح��داً،  الم�شوؤول عندما يكون  ول توجد �شعوبة في تحديد 

تحديد  فيها  يتعذر  التي  ال��ح��الت  ف��ي  وبخا�شة  بالت�شغيل،  القائمون  يتعدد  عندما  مغايراً 

فيينا  اتفاقية  الثانية من  المادة  الثالثة من  الفقرة  لقد نظمت  كل منهم منفردة.  م�شوؤولية 

هذه الم�شاألة، بحيث يختلف الحكم بح�شب ما اإذا كان ممكناً تحديد م�شوؤولية كل م�شغل اأم ل. 

فاإذا كان ممكناً تحديد م�شوؤولية كل م�شغل، في�شاأل كل منهم منفرداً عن الأ�شرار النووية ذات 

ال�شلة بمن�شاأته. ولكن اإذا تعدد الم�شغلون ولم يكن ممكناً تحديد م�شوؤولية كل منهم منفرداً؛ 

، بحيث تتقرر م�شوؤولية كل منهم على اأن يتم تق�شيم 
)2(

فاإن م�شوؤويتهم تكون م�شتركة ومتعددة 

.
)3(

مبلغ التعوي�س عليهم بالت�شاوي 

غير اأنه عندما تقع حادثة نووية اأثناء نقل مواد نووية في و�شيلة النقل الواحدة، اأو عندما 

تقع حادثة نووية - في حالة الخزن بعد النقل - في المن�شاأة النووية الواحدة، وت�شبب الحادثة 

الم�شوؤولية  تتجاوز  األ  واح��د، فيجب  اأكثر من م�شغل  م�شوؤولية  ترتب  نووية  اأ�شراراً  النووية 

الإجمالية اأعلى مبلغ ينطبق على اأي من هوؤلء الم�شغلين، وذلك وفق ما ن�شت عليه اتفاقية 

.
)4(

فيينا 

(1) P. BIRNIE and A. BOYLE, International Law & the Environment, Oxford  University Press, second edition, 2002, p. 
478-479.Referred to in : ibid.

(2) article 2\3\a :  “ Where nuclear damage engages the liability of more than one operator, the operators involved shall, 
in so far as the damage attributable to each operator is not reasonably separable, be jointly and severallyliable”

)3( راجع يف ذلك تف�شيلياً: د. حممد حممد حممد اأبو زيد – املرجع ال�شابق – �س 213 و �س 214 .

(4) article 2\3\b : “Where a nuclear incident occurs in the course of carriage of nuclear material, either in one and the 
same means of transport, or, in the case of storage incidental to the carriage, in one and the same nuclear installation, 
and causes nuclear damage which engages the liability of more than one operator, the total liability shall not exceed 
the highest amount applicable with respect to any one of them…”
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بعد العتداء على حقه اإلى حالة اأقرب ما تكون اإلى حالته قبل حدوث الفعل ال�شار، ورغم 

اأن ذلك القرار لي�شت له �شفة الإلزام بالن�شبة للدول الأع�شاء في التحاد الأوروبي - حيث 

اإن الغر�س منه ومن غيره من القرارات التي كانت ت�شدر من المجل�س الأوروبي، هو اإحداث 

توافق بين الت�شريعات الأوروبية - فاإنه يعك�س مدى اأهمية ح�شول الم�شرور على تعوي�س 

كامل عن ال�شرر النا�شئ عن العتداء على حق اأو م�شلحة م�شروعة له يحميها القانون.

العامة  للقواعد  طبقاً  اإق���راره  تم  الكامل  التعوي�س  مبداأ  ف��اإن  الفرن�شي  القانون  في  اأم��ا 

للم�شوؤولية المدنية، كما اأن المجل�س الد�شتوري الفرن�شي قد اأ�شدر قراراً في 22 اأكتوبر1983 

الأ�شرار  عن  للتعوي�س  فرن�شا  في  العام  النظام  قواعد  من  لقاعدة  اأ�شا�شي  مبداأ  بمثابة  كان 

.
)1(

النا�شئة عن اأخطاء الأ�شخا�س الطبيعية والمعنوية 

القواعد اخلا�شة با�شتحقاق التعوي�س:

تتعلق  الخا�شة،  ال�شمات  ببع�س  النووية  الأ���ش��رار  عن  التعوي�س  ا�شتحقاق  قواعد  تتميز 

باأولوية توزيع التعوي�س عند تجاوز قيمة الأ�شرار الحد الأق�شى المقرر لمبلغ التعوي�س.

عن  الم�شتحق  للتعوي�س  تكون  النووية  الأ���ش��رار  عن  التعوي�س  ا�شتحقاق  في  فالأولوية 

الحد  للتعوي�س  الإجمالي  المبلغ  تجاوز  اإذا  ذلك؛  وعلى  ال�شخ�شية،  والإ�شابة  الوفاة  حالت 

الإ�شابة  اأو  الوفاة  اأوًل عن  التعوي�س  فيتم  النووية،  الأ�شرار  للتعوي�س عن  المقرر  الأق�شى 

ال�شخ�شية، ويكون ما تبقى للتعوي�س عن الأ�شرار المالية والقت�شادية.

فيها خم�شة ماليين وحدة  الأق�شى  الحد  يكون  التي  الحالة  اأن��ه في  اإل��ى  الإ�شارة  وتجدر 

تتحمل  النووية،  الأ�شرار  عن  الم�شوؤولية  قانون  من   )2/5( المادة  وفق  وذلك  خا�شة،  �شحب 

الدولة التعوي�س عن كافة الأ�شرار على األ يتجاوز مبلغ التعوي�س بها الحد الأق�شى لم�شوؤولية 

الم�شغل، اأي ل يتجاوز مبلغ 450 مليون وحدة حقوق �شحب خا�شة.

(1) Conseil constitutionnel, 22/10/1982, D. 1983. 189, note LUCHAIRE(F.).

حقوق �شحب خا�شة، وذلك بالن�شبة للمن�شاآت النووية المكونة من المن�شاآت لأغرا�س الأبحاث 

ومفاعالت الطاقة المنخف�شة والمن�شاآت التي تعالج اأو تخزن المواد النووية.

ويرجع �شبب ا�شتثناء هذه المن�شاآت، اإلى مراعاة �شغر حجمها، وبالتالي �شغر حجم الأ�شرار 

اأية حادثة نووية، وعلى الرغم من  اأن ت�شفر عنها  النووية الناتجة عنها، والتي من المت�شور 

ذلك فاإذا زاد مقدار ال�شرر عن هذا الحد، فاإن الدولة تقوم بتغطية الفارق بينه وبين الحد 

الأعلى للم�شوؤولية.

ت�شتثني  اأن  النووية  للرقابة  التحادية  للهيئة  اأج��از  القانون  اأن  اإليه،  الإ�شارة  تجدر  ومما 

فيينا  اتفاقية  اأحكام  تطبيق  من  النووية  المن�شاآت  اأو  النووية  المواد  من  ال�شغيرة  الكميات 

محافظي  مجل�س  قبل  من  النووية  بالمن�شاآت  المتعلقة  ال�شتثناء  معايير  تحديد  �شريطة: 

تحديد  يتم  واأن  المعايير،  لتلك  ال�شتثناء  با�شتيفاء  ق��راراً  الهيئة  واإ�شدار  الدولية،  الوكالة 

محافظي  مجل�س  قبل  من  النووية  ال��م��واد  من  القليلة  الكميات  ل�شتثناء  الق�شوى  ال��ح��دود 

الوكالة الدولية، واإ�شدار الهيئة قراراً باأن ال�شتثناء يقع �شمن الحدود المقررة. مما يعني اأنه 

�شتطبق القواعد العامة للم�شوؤولية المدنية فيما يتعلق بالتعوي�س عن الأ�شرار الناتجة عن 

الكميات ال�شغيرة من المواد اأو المن�شاآت النووية، ولهذا فتطبق عليها قواعد الم�شوؤولية عن 

الأ�شياء الخطرة، لما تتطلبه حرا�شتها من عناية خا�شة.

تتنافى مع  اأننا نراها  اإل  الم�شغل؛  اأنه رغم تقديرنا لأ�شباب  تحديد م�شوؤولية  والواقع 

بال�شالمة  الم�شا�س  اأو  الحياة  فقدان  �شرر  عن  الكامل  فالتعوي�س  الكامل،  التعوي�س  مبداأ 

، وعلى الرغم من 
)1(

الج�شدية، هو نتيجة طبيعية للحق في الحياة وفي ال�شالمة الج�شدية 

اأن هذا المبداأ يجد اأ�شا�شه فيما اتفق عليه الفقه والق�شاء من وجوب التعوي�س الكامل عن 

هذه الأ�شرار، فاإن بع�س المنظمات الإقليمية حر�شت على الن�س عليه، ومن ذلك القرار رقم 

)75/7( ال�شادر من المجل�س الأوروبي في 14 مار�س 1975 والمتعلق بالتعوي�س عن الحياة في 

حالة الإ�شابة الج�شدية والوفاة، والذي قرر حق كل من اأ�شابه �شرر في الحق في تغيير حالته 

(1) MZEAUD( H.L.J.), ET HABAS(F.), Leçons de droit civil; Obligations,Montchrétien 9° éd. 1998, n° 419; LAMBERT-
FAIVRE(Y.), Droit du dommage corporel, systèmes d’indemnisations, 4° éd, Dalloz, 2000, p. 161;LELIEVRE-BOUCHARAT 
(M.), Tierce personne et droits de l’homme,L’évaluation, la protection et la pris en charge des cérébro-léséssur la site:
http://www.entretiensdaix.org/frmlb coll02.htm.
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باإعفاء الم�شغل من الم�شوؤولية، اإذا اأثبت اأن الحادث النووي �شببته قوة قاهرة في اإحدى �شورها 

الم�شار اإليها �شابقاً، ونرى اأن في ذلك خروجاً على التجاه المعا�شر للم�شوؤولية المو�شوعية، 

حيث اأ�شبح ماألوفاً في العديد من �شور الم�شوؤولية المدنية قيام م�شوؤولية المدعى عليه، رغم 

.
)1(

اإثباته اأن قوة قاهرة هي التي �شببت ال�شرر الذي لحق الم�شرور 

في  ت�شببت  التي  ه��ي  ق��اه��رة  ق��وة  اأن  باإثباته  الم�شوؤولية  م��ن  يعفى  ل  الم�شغل  اأن  ورغ��م 

وقوع الحادث النووي، اإل في الحالت المن�شو�س عليها في اتفاقية فيينا، فاإننا نرى اأنه من 

المالئم عدم اإعفاء الم�شغل من الم�شوؤولية المدنية حتى في تلك الحالت، فالمعول عليه وفقاً 

النووية  الأ�شرار  واأن  الم�شرور، ل�شيما  الذي لحق  ال�شرر  المو�شوعية هو جبر  للم�شوؤولية 

تت�شم بالج�شامة التي ل يكون مقبوًل فيها ترك الم�شرورين دون تعوي�س، ول يقدح في ذلك 

اأ�شاليب  اإن�شاء  بهدف  واإقليمي  دول��ي  تكاتف  وج��ود  مع  ل�شيما  الأ���ش��رار،  ه��ذه  �شخامة حجم 

مبتكرة لتعوي�س الأ�شرار النووية، وذلك بالإ�شافة للتاأمين من الم�شوؤولية المدنية للم�شغل.

اإعفاء الم�شغل من التعوي�س في حالة وقوع ال�شرر النووي على المن�شاأة النووية ذاتها:

المن�شاأة  تثيب  التي  الأ�شرار  الم�شغل عن  ي�شاأل  فيينا؛ ل  اتفاقية  للمادة )5/4( من  وفقاً 

النووية ذاتها، اأو اأية من�شاأة نووية قيد الإن�شاء في الموقع الذي توجد فيه تلك المن�شاأة، وكذلك 

في اأية ممتلكات في ذلك الموقع ذاته اأو يعتزم اأن ت�شتخدم لأغرا�س ترتبط بمن�شاأة من هذا 

القبيل.

)1( كم�شوؤولية الناقل اجلوي، وامل�شوؤولية عن الأ�شرار التي قد تنتج عن املخاطر التي قد تالزم العالج والت�شخي�س وفقاً لقانون 4 مار�س 

2002 بفرن�شا ب�شاأن حقوق املر�شى وبجودة اأداء اخلدمات الطبية، الذي و�شع اآلية لتعوي�س امل�شرورين �شواء نتجت الأ�شرار التي اأ�شابتهم 

عن خطاأ مهني اأم عن املخاطر التي قد تالزم العالج والت�شخي�س. راجع يف ذلك تف�شيلياً: د. حممد ال�شيد ال�شيد الد�شوقي - التعوي�س 

عن الأ�شرار الأدبية املتعلقة بحياة و�شالمة الإن�شان - ر�شالة دكتوراة - كلية احلقوق جامعة املن�شورة - �شنة 2006 - �س 375 وما بعدها.

ثالثاً: حالت الإعفاء من امل�شوؤولية:

الإعفاء باإثبات ال�شبب الأجنبي: 

تنتفي م�شوؤولية الم�شغل عن الأ�شرار النووية، باإثباته اأن �شبباً اأجنبياً يقطع عالقة ال�شببية 

بين الحادث النووي والأ�شرار النووية، ولكن ال�شبب الأجنبي الذي تنتفي به م�شوؤولية م�شغل 

نوع  من  اأجنبي  �شبب  باأنه  القول  يمكننا  بحيث  الخ�شو�شية،  ببع�س  يتميز  النووية  المن�شاأة 

خا�س. وتبدو هذه الخ�شو�شية من ناحية في حالة وجود عالقة ال�شببية بين فعل الم�شرور 

ذاته وبين ال�شرر الذي اأ�شابه، حيث يجوز للمحكمة اأن تعفي الم�شغل من الم�شوؤولية اإذا ثبت 

اأن الأ�شرار النووية ن�شاأت كلياً اأو جزئياً عن اإهمال ج�شيم من الم�شرور، اأو عن فعل اأو امتناع 

عن فعل بق�شد اإحداث ال�شرر.

اأو  اأن تعفي الم�شغل  اأو امتناعه، جوازي للمحكمة، فلها  فالإعفاء في حالة فعل الم�شرور 

اأو  اأو عن فعله  الم�شرور  الج�شيم من  الإهمال  كلياً عن  ناجمة  الأ�شرار  ف��اإذا كانت  تعفيه،  ل 

امتناعه عن القيام بالفعل بق�شد اإحداث ال�شرر؛ فيكون للمحكمة اأن تعفي الم�شغل اإعفاًء كلياً 

اأو جزئياً. كما اأن للمحكمة اأن تعفي الم�شغل جزئياً اإذا نتج ال�شرر جزئياً عن اإهمال الم�شرور 

الج�شيم اأو عن فعله اأو امتناعه عن فعل بق�شد اإحداث ال�شرر.

الم�شوؤولية  الم�شغل من  اتفاقية فيينا يعفى  للمادة )3/4 ( من  اأخ��رى فوفقاً  ومن ناحية 

المدنية اإذا اأثبت اأن الأ�شرار النووية ترجع مبا�شرة اإلى نزاع م�شلح اأو اأعمال عدوانية اأو حرب 

اأن  رغم  القاهرة  القوة  م�شطلح  ت�شتخدم  لم  التفاقية  اأن  ويالحظ  مدني،  ع�شيان  اأو  اأهلية 

الحالت المذكورة هي من تطبيقاتها، وي�شتنتج من ذلك اأن هذه التطبيقات وردت على �شبيل 

في  قاهرة  قوة  �شببته  ال��ذي  النووي  الحادث  عن  الم�شغل  م�شوؤولية  قيام  يعني  مما  الح�شر، 

غيرها من تطبيقات القوة القاهرة، ويعني اأي�شاً - كما يرى جانب من الفقه بحق - اأن الم�شغل 

توافر  عدم  رغم  النووي  الحادث  �شببت  المذكورة  الحالت  اإح��دى  اأن  اأثبت  متى  معفياً  يكون 

  .
)1(

مقومات القوة القاهرة فيها 

والواقع اأنه رغم ما تت�شم به الم�شوؤولية المدنية عن الأ�شرار النووية من مو�شوعية، تجلت 

الم�شرورين، ل�شيما فيما يتعلق  الماأمول من حماية  القدر  فاإنها ل تحقق  اأع��اله،  فيما ذكر 

)1( د. حممد حممد حممد اأبو زيد - املرجع ال�شابق – �س 210 وما بعدها.
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.
)1(

حقوق �شحب خا�شة 

فاإذا لم يتمكن الم�شغل - بعد ا�شتنفاد كافة الجهود - من الح�شول على التغطية التاأمينية 

القانون  ا�شترطه  الذي  التاأمين  اأن  النووية  للرقابة  التحادية  الهيئة  لما تقدم، وقررت  وفقاً 

غير متوفر في �شوق التاأمين المحلي اأو الدولي، اأو اأن تقرر اأن التغطية التاأمينية غير متوفرة 

التاأمينية تكون مغطاة مبا�شرة من الدولة، في حدود  اأو متوقفة ب�شكل موؤقت، فاإن التغطية 

الحد الأق�شى للتعوي�س، بيد اأن التزام الدولة لي�س التزاماً دائماً، بل هو التزام موؤقت لحين 

قيام الهيئة التحادية للرقابة النووية، بالإعالن عن توافر التغطية التاأمينية مع منح الم�شغل 

مهلة زمنية تحددها الهيئة للح�شول على ذلك التاأمين.

واإذا كان من الي�شير تبرير م�شوؤولية الم�شغل، فاإن الأمر يختلف عند تحديد اأ�شا�س التزام 

من  المقدمة  المالية  التغطية  كفاية  لعدم  فنتيجة  النووية،  الأ�شرار  عن  بالتعوي�س  الدولة 

اأنها ل  النووية، رغم  الأ�شرار  اأو تكميلي عن  اإ�شافي  بتقديم تعوي�س  ال��دول  تقوم  الم�شغلين، 

اأن  الدولية،  الم�شوؤولية  مجال  في  المعتاد  من  اأ�شبح  اأنه  كما  النووية،  المن�شاأة  بت�شغيل  تقوم 

 ،
)2(

ت�شاأل الدولة عن ت�شرفات الكيانات الخا�شة حتى لو لم تكن هذه الت�شرفات لح�شاب الدولة 

ولهذا يثور ال�شوؤال عن اأ�شا�س التزام الدولة بالتعوي�س، والواقع اأن اأغلب التبريرات التي ذكرت 

في هذا ال�شدد، تدور- بحق- حول تاأ�شي�س هذه الم�شوؤولية على ال�شمان، بل اإن البع�س يوؤ�ش�شها 

.
)3(

باأن الدولة م�شوؤولة عن توفير الأمن والرفاهية لمواطنيها وعلى مبداأ الت�شامن الوطني 

م�شوؤولية  بل  ح�شرية،  م�شوؤولية  اأنها  تعني  ل  للدولة،  المو�شوعية  الم�شوؤولية  اأن  بيد 

(1) Article 7\1\b  «… the Installation State, having regard to the nature of the nuclear installation or the nuclear sub-
stances involved and to the likely consequences of an incident originating therefrom, may establish a lower amount 
of financial security of the operator, provided that in no event shall any amount so established be less than 5 million 
SDRs, and provided that the Installation State ensures the payment of claims for compensation for nuclear damage 
which have been established against the operator by providing necessary funds to the extent that the yield of insur-
ance or other financial security is inadequate to satisfy such claims, and up to the limit provided pursuant to sub-para-
graph (a) of this paragraph.”  

(2) Patrick Daillier, Mathias Forteau, Nguyen Quoc Dinh, Alains Pellet, Droit international public, 8 edition,(LGDJ, 
2010), p.869 Referred to in Felicia Maxim. Attrbution of Conduct to a State-The Subjective Element Of The Interna-
tional Responsibility Of The State For Internationally Wrongful Acts <http://journaldatabase.org/articles/attribution_con-
duct_state-the.html>accessed 11 August, p. 1058. Footnote. 5.

(3) Julia A. Schwartz, International Nuclear Third Party Liability Law: The Response to Chernobyl, in: International 
Nuclear Law in the Post-Chernobyl Period, OECD 2006 < http://www.oecd-nea.org/law/chernobyl/SCHWARTZ.
pdf>accessed 15 August, p. 40. Footnote. 6.

الفرع الثاين

ال�شمانات املالية ومدى كفايتها للوفاء بالتعوي�س 

والقانونية  المادية  العقبات  وكذلك  بالتعوي�س،  الوفاء  �شمانات  الفرع  هذا  في  نتناول 

التي تحول دون زيادة مقدارها، ثم نطرح روؤيتنا ب�شاأن زيادة هذا المقدار بعد تجنب هذه 

العقبات.

الغ�شن الأول 

�شمانات الوفاء بالتعوي�س 

ل�شمان وفاء م�شغل المن�شاأة النووية التزامه بالتعوي�س؛ فقد األزمه الم�شرع باأن يحتفظ 

بالتاأمينات وال�شمانات التي ت�شترطها الهيئة التحادية للرقابة النووية، فيما يتعلق بم�شوؤوليته 

عن الأ�شرار النووية. كما اأنه يجب لغايات اإ�شدار رخ�شة ت�شغيل المن�شاأة النووية؛ اأن يحتفظ 

بتاأمين اأو يقدم �شماناً مالياً اآخر حتى الحد الأق�شى المحدد - �شواء كان )450( مليون وحدة 

�شحب خا�شة اأم )5( ماليين وحدة �شحب خا�شة على ح�شب الأحوال.

عن  المدنية  الم�شوؤولية  قانون  حدده  الذي  المالي  ال�شمان  مقدار  اإلى  الإ�شارة  وتجدر 

الأ�شرار النووية لدولة الإم��ارات العربية المتحدة، يزيد عن نظيره المقرر وفقاً لتفاقية 

الم�شغل غير  كانت م�شوؤولية  اإذا   - النووية  المن�شاأة  لدولة  الأخيرة  اأج��ازت هذه  فيينا، فقد 

محدودة - اأن ت�شع حداً لل�شمان المالي للم�شغل، ب�شرط األ يقل هذا الحد عن )300( وحدة 

ق�شور  بقدر  التعوي�س  قيمة  با�شتكمال  المن�شاأة  دول��ة  تتكفل  اأن  على  خا�شة،  �شحب  حقوق 

، غير اأنه يجوز لدولة المن�شاأة - في ظل مراعاة 
)1(

التاأمين اأو ال�شمان المالي عن الوفاء بها 

لحادثة  المحتملة  والعواقب  اإليها،  تنطوي  التي  النووية  المواد  اأو  النووية  المن�شاأة  طبيعة 

تن�شاأ ب�شببها - اأن تحدد مبلغاً اأقل لل�شمان المالي للم�شغل، على األ يقل هذا المبلغ عن )5( 

ماليين وحدة حقوق �شحب خا�شة، على اأن تتكفل دولة المن�شاأة با�شتكمال قيمة التعوي�س 

بقدر ق�شور التاأمين اأو ال�شمان المالي عن الوفاء بها، اإلى حد ل يقل عن )300( مليون وحدة 

(1) Article 7\1\a  « …Where the liability of the operator is unlimited, the Installation State may establish a limit of the 
financial security of the operator liable, provided that such limit is not lower than 300 million SDRs. The Installation 
State shall ensure the payment of claims for compensation for nuclear damage which have been established against 
the operator to the extent that the yield of the financial security is inadequate to satisfy such claims, but not in excess 
of the amount of the financial security to be provided under this paragraph  «
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ورغم ذلك فقد اأثمرت هذه المناق�شات عن اإبرام اتفاقية التعوي�س التكميلي عن الأ�شرار النووية 

 - لم تدخل بعد حيز النفاذ -والتي تهدف اإلى اإن�شاء م�شوؤولية عالمية  global liability،  ولذلك 
)1(

 1997

فقد ا�شتحدثت اآلية، تقوم الدول المتعاقدة بمقت�شاها بتمويل �شناديق للتعوي�س، بحيث يكون م�شدر 

تمويلها وطنياً ودولياً في ذات الوقت، كما و�شعت م�شتويين للتعوي�س، يحدد اأولهما بمبلغ )300 مليون 

ف��اإذا لم تكف  المبلغ،  الم�شغل بتوفير غطاء مالي في ح��دود هذا  وح��دة حقوق �شحب خا�شة( ويلتزم 

الأموال المقدمة منه، تلتزم الدولة التي تقع المن�شاأة في نطاقها، بتوفير اأموال عامة ل�شتكمال الفارق 

بين ما قدمه الم�شغل وبين الحد الأق�شى لهذا الم�شتوى. 

�شحب  حقوق  وح��دة  مليون   300( مبلغ  يجاوز  ما  اأي  للتعوي�س،  الثاني  الم�شتوى  ووف��ق 

خا�شة(، تلتزم الدول الأع�شاء بالم�شاهمة في �شندوق دولي للتعوي�س، وتتحمل الدول المولدة 

للطاقة القدر الأكبر من هذه الم�شاهمة، بينما تبلغ ن�شبة تحمل الدول الأخرى غير المولدة 

.
)2(

 % للطاقة ما ل يزيد على 2 اأو 3 

 )free standing( اأنها قائمة بذاتها اأهمها  اأن هذه التفاقية تت�شم ببع�س المميزات،  ورغم 

باري�س،  اأو  اتفاقيتي فيينا  في  لو لم تكن طرفاً  اإليها حتى  دول��ة الن�شمام  بحيث يمكن لأي��ة 

مما ي�شجع الدول غير الأطراف في اأي منهما على الم�شاهمة في �شندوق التعوي�س، كما اأنها 

تزيد من مقدار التغطية المالية المخ�ش�شة للتعوي�س عن الأ�شرار النووية. فاإنها لم تدخل 

حيز النفاذ لعدم اكتمال عدد الدول المطلوب لذلك، ويرجع �شبب ذلك اإلى اأنه من ال�شعوبة 

اأموال  اإقناع الم�شرعين ووزراء المالية الوطنيين بتخ�شي�س الأموال العامة وبخا�شة  بمكان 

.
)3(

ال�شرائب لتعوي�س الأ�شرار النووية 

والواقع اأننا نرى اأن هناك عائقاً جوهرياً يحول دون تنا�شب التعوي�س عن الأ�شرار النووية 

الأعلى  الحد  بين  التالزم  على  الدولية حر�شت  التفاقيات  اأن  وه��و  الأ���ش��رار،  ه��ذه  ج�شامة  مع 

للم�شوؤولية وبين التغطية المالية التي يجب توفرها، ورغم اأننا نرى اأنه ل تثريب على هذا التالزم 

(1) Convention on Supplementary Compensation for Nuclear Damage, Adopted on 12September 1997,IAEA document INFCIRC/567.

.Julia A. Schwartz, op.cit. ,pp.330et seq :2( ملزيد من التفا�شيل راجع(

(3) Norbert Pelzer , International Pooling of Operators’ Funds: An Option to Increase the Amount of Financial Security 
to Cover Nuclear Liability?, Discussion Paper for the IAEA INLEX Group Meeting on 21-22 June 2007  < http://www.
oecd-nea.org/law/nlb/nlb-79/037-055-Article%20N.%20Pelzer.pdf >accessed15  may 2013,p45.

تكميلية، اأي مكملة لم�شوؤولية الم�شغل، حيث اإن هذا الأخير فقط هو الم�شوؤول الح�شري في 

.
)1(

اإطار الم�شوؤولية عن الأ�شرار النووية 

الغ�شن الثاين 

نحو تغطية مالية كافية للم�شوؤولية عن الأ�شرار النووية 

مجال  في  التعوي�شات  دفع  في  عليها  المعول  الرئي�شة  الأداة  هي  التاأمين  �شناعة  اأن  رغم 

الم�شوؤولية المدنية، فاإن هذا القدر من الأهمية اأ�شبح محل �شك في اإطار الم�شوؤولية المدنية 

الأ�شرار  التعوي�س عن  ازدي��اد مقادير  اأهمها:  اأ�شباب  لعدة  النووية، ويرجع ذلك  الأ�شرار  عن 

النووية وات�شاع نطاقها، نتيجة التعديالت المتعاقبة على هذا النوع من الم�شوؤولية، اإلى درجة 

يمكن القول معها اإن قدرة �شناعة التاأمين على تغطيتها اأ�شبحت محل �شك. ومن ناحية اأخرى 

فاإنه من الناحية العملية توجد عوامل من �شاأنها تردد �شركات التاأمين في اإبرام عقود التاأمين 

اأن من بين الأ�شرار النووية ما هو غير قابل للتقدير  في مجال الأ�شرار النووية، ومن ذلك 

)unquantifiable( ك�شرر الحرمان من ال�شتمتاع بالبيئة و�شرر تكاليف التدابير الوقائية، ومن 

.
)2(

ذلك اأي�شاً التكاليف الباهظة للدعاوى الق�شائية ب�شبب العدد ال�شخم لهذه الدعاوى 

وقد ا�شتوجب ذلك �شرورة اإيجاد و�شائل من �شاأنها ا�شتحداث تغطية مالية اإ�شافية، قادرة 

على الوفاء بقيمة التعوي�س عن الأ�شرار النووية فيما يجاوز القدر المغطى تاأمينياً، وكانت 

مكثفة  مناق�شات  �شهدت  التي  فيينا،  اتفاقية  تعديل  مفاو�شات  ف��ي  ال��م��ح��اولت  ه��ذه   ب��داي��ة 

ل�شتحداث تمويل اإ�شافي للتعوي�س عن الأ�شرار النووية، بالإ�شافة للتغطية المالية المقدمة 

من الم�شغلين، وبالفعل اتفق على اأن دولة المن�شاأة تكمل التغطية المالية، ولهذا فقد اأن�شاأت 

م�شودة التفاقية اإطاراً جديداً للتغطية المالية يتكون من م�شاهمات الدول المتعاقدة، لكنها 

.
)3(

لم تجد تدعيماً عند و�شع ال�شيغة النهائية فتم العدول عنها 

)1( د. �شمامة خري الدين – املرجع ال�شابق – �س 1132 .

)2( لبيان ال�شعوبات التي تواجه �شناعة التاأمني يف جمال الأ�شرار النووية تف�شيلياً راجع:

Mark Tetley, “Revised Paris and Vienna Conventions – Challenges for Nuclear Insurers”, in: Nuclear Law Bulletin No. 
77 (2006/1) > http://www.oecdnea.org/law/nlb/nlb-77/027_039.pdf<accessed 20 August 2013, pp. 27 et seq.

)3( ملزيد من التفا�شيل حول الأعمال التح�شريية لتفاقيتي فيينا 1997 واتفاقية التعوي�س التكميلي راجع :

The 1997 Vienna Convention on Civil Liability for Nuclear Damage and the 1997 Convention on Supplementary Com-
pensation for Nuclear Damage – Explanatory Texts”, Vienna 2007 (IAEA International Law Series, 3),>http://www-pub.
iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pub1279_web.pdf< , p. 63. No. 3.2.
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 industry�ل وف��ق��اً  الم�شغل  يلتزم  دولر،  مليون   )300( على  يزيد  فيما  فيكون  ثانيهما  اأم��ا 

retrospective rating plan، باأن يقدم تاأميناً مالياً خا�شاً عبارة عن تجمع من الم�شغلين، ويتميز 

عن  يزيد  ال��ذي  للقدر  ووف��ق��اً  الخطر،  تحقق  بعد  اإل  تدفع  لن  الأق�شاط  اأن  في  التاأمين  عن 

 - 
)1(

التغطية التاأمينية على اأن يكون الحد الأق�شى لم�شاهمة كل من�شاأة مبلغ 95.8 مليون دولر 

قابلة للتعديل وفقاً لمعدلت الت�شخم - ونظراً لأن عدد الم�شغلين في الوليات المتحدة يبلغ 

104 م�شغلين فاإن المبلغ الإجمالي للتغطية المالية - فيما يجاوز التغطية التاأمينية اإلى 9.96 

بليون دولر اأمريكي، وعلى هذا فالمبلغ الإجمالي 10.26 بليون دولر اأمريكي. وهذا المبلغ لم 

تبلغه اأية اتفاقية دولية خا�شة بالتعوي�س عن الم�شوؤولية عن الأ�شرار النووية.

لتنظيم  واح��دة  اتفاقية  بوجود  اإزال��ت��ه  المت�شور  فمن  القانوني  بالعائق  يتعلق  فيما  واأم��ا 

ب�شرف  ال��دول  لكافة  نطاقها  يت�شع  التي  التكميلي  التعوي�س  كاتفاقية  المدنية  الم�شوؤولية 

النظر عما اإذا كانت طرفاً في اتفاقيتي فيينا اأو باري�س اأم لم تكن طرفاً في اأي منهما.

اأن يلزم الم�شغلون  اإن�شاء تجمع دولي للم�شغلين، على  اأنه من المالئم  وعلى هذا فاإننا نرى 

بالن�شمام اإليه، وذلك با�شتراط ان�شمامهم لهذا التجمع لمنحهم رخ�شة ت�شغيل المن�شاأة النووية 

التجمع  هذا  باإن�شاء  ي�شمح  بما  التكميلي  التعوي�س  اتفاقية  تعديل  ذلك  ويتطلب  تجديدها،  اأو 

كبديل عن الأموال العامة المطلوب من الدول الأطراف في التفاقية توفيرها، والتي كانت �شبباً 

اأن تدفع الأق�شاط  في ان�شراف الدول عن الن�شمام لهذه التفاقية مما حال دون نفاذها، على 

لقدرتها  وفقاً  النووية  المن�شاأة  م�شاهمة  ن�شبة  وتحدد  ال��ن��ووي  ال��ح��ادث  ح��دوث  بعد  المطلوبة 

، فاإذا تحقق ذلك فيتوقع توفير غطاء مالي لتعوي�س الأ�شرار النووية يفوق كثيراً ما 
)2(

النووية 

ن�شت عليه التفاقيات القائمة، بما ي�شب في م�شلحة الم�شرورين من الأ�شرار النووية. 

(1) Section 170, Subsec. b, sentence 3, Atomic Energy Act.

)2( كاأن حت�شب ن�شبة م�شاهمة املن�شاأة وفقاً للجذر الرتبيعي للقدرة النووية للمن�شاأة كما هو احلال يف اتفاق الت�شامن بني امل�شغلني يف 

.Norbert Pelzer , op.cit.,p43 - :راجع . The German Agreement on Operators’ Solidarity اأملانيا

من حيث المبداأ، وذلك ل�شمان توافر الموارد المالية للتعوي�س عن الأ�شرار النووية، فاإنه من 

مقارنة  للتعوي�س  الأق�شى  الحد  انخفا�س  في  والمتمثلة  لذلك  ال�شلبية  الآث��ار  تجنب  الأهمية 

بالأ�شرار النووية، لهذا نرى اأن العالج المنا�شب لهذه الم�شكلة، ل يكون باإلزام الدول بتخ�شي�س 

اأموال عامة لتغطية قيمة التعوي�س التي تزيد عن الغطاء المالي وفره الم�شغل - اأو دولة المن�شاأة 

 ،)International operators’ pooling( على ح�شب الأحوال. بل يكون باإن�شاء تجمع دولي للم�شغلين

بيد اأن ذلك يتطلب الوقوف على العوائق التي تواجه اإن�شاء ونجاح هذا التجمع، ل�شمان فاعليته 

ونجاحه من الناحية العملية والقانونية.

وتتمثل العوائق العملية في خ�شية الم�شغل من اختالف م�شتوى الأمان النووي في الدول 

عدم  حالة  في  وم�شيرها  بدفعها  الم�شغل  يلتزم  التي  الأق�شاط  مقدار  تحديد  وفي  المختلفة، 

حدوث حادث نووي. اأما العائق القانوني فيتمثل في جهل الم�شغل بقواعد الم�شوؤولية النووية 

في الدول الأخرى، بما يجعله غير قادر على توقع مقادير التعوي�س وبالتالي لمقدار التزاماته 

.
)1(

في حالة وقوع �شرر نووي، وبالتالي يحجم عن الم�شاركة في تجمع دولي ب�شبب تلك الجهالة 

وبزوال هذه العوائق يكون ممكناً اإن�شاء تجمع دولي للم�شغلين، ففيما يتعلق بالعائق العملي 

الأول، يمكن القول اإنه لم يعد قائماً بعد اإبرام اتفاقية الأمان النووي عام 1994 ودخولها حيز 

لزوال  �شبباً  النووي، ويعد ذلك  الأم��ان  ال��دول لنف�س م�شتويات  1996 حيث تخ�شع  �شنة  النفاذ 

تردد الم�شغلين في ت�شكيل تجمع دولي للم�شغلين. وفيما يتعلق بتحديد قيمة الأق�شاط واآلية 

 The US. Price-Anderson Retrospective Pooling 
)2(

دفعها فنرى اأن النموذج الأمثل في ذلك هو 

المطبق في الوليات المتحدة الأمريكية، وبموجبه يلتزم الم�شغل بتوفير موارد مالية لتغطية 

م�شوؤوليته عن الأ�شرار النووية على اأن يكون ذلك على م�شتويين، يمثل اأولهما الركيزة الأ�شا�شية 

اأن تدفعه  اأق�شى مبلغ ت�شتطيع  التاأمينية ويبلغ �شقفه  للتغطية المالية وتعتمد على التغطية 

�شركات التاأمين وهي تعادل 300 مليون دولر اأمريكي.

(1) Norbert Pelzer , op.cit.,p46.

 INDEMNIFICATION ANDالتي اأحدثت تعدياًل على The industry retrospective rating plan : 2( ن�شاأ هذا النظام عام 1988 مبوجب(

LIMITATION OF LIABILITY واملعروف ب� The Price-Anderson Act of 1988 والذي بدوره كان قد اأ�شيف اإىل قانون الطاقة الذرية 

الأمريكي ل�شنة 1954 . راجع: ن�س القانون كاماًل على املوقع التايل:

http://science.energy.gov/~/media/bes/pdf/nureg_0980_v1_no7_june2005.pdf



55 54

د. حممد ال�سيد ال�سيد الد�سوقي
املبادئ الرئي�سة للم�سوؤولية املدنية عن الأ�سرار النووية

المطلب الثاني

الأحكام الإجرائية للم�شوؤولية عن الأ�شرار النووية

نتناول في هذا المطلب الأحكام الإجرائية للم�شوؤولية عن الأ�شرار النووية، من حيث بيان 

المحكمة المخت�شة، واأطراف الدعوى، والحق في الرجوع، وتقادم الدعوى.

اأوًل: املحكمة املخت�شة:

يقت�شر نظر الدعاوى النا�شئة عن الم�شوؤولية المدنية عن الأ�شرار النووية على المحاكم 

الأ���ش��رار  عن  الم�شوؤولية  قانون  من   )12( للمادة  وفقاً  وذل��ك  اأبوظبي،  اإم���ارة  في  التحادية 

اأو  ب�شاأنه ن�س  يرد  لم  اتفاقية فيينا، فيما  اأحكام  المخت�شة  المحكمة  اأن تطبق  النووية، على 

حكم في المر�شوم المذكور.

ووفقاً لن�س المادة )3/12(من ذات القانون، يكون للمحكمة المخت�شة تعيين واحد اأو اأكثر 

من الخبراء اأو المتخ�ش�شين لمعاونتها وفقاً للقوانين والت�شريعات ال�شارية في الدولة.

ثانيًا: اأطراف الدعوى:

من البديهي اأن الأ�شل هو اأن المدعي في دعاوى التعوي�س هو الم�شرور اأو ورثته، ووفقاً 

للمادة )13( من اتفاقية فيينا؛ فالمدعي هو الم�شرور نف�شه وذلك دون تفرقة بين الجن�شية 

.
)1(

اأو ال�شكن اأو الإقامة 

كما اأنه من المت�شور اأن الدولة التي ينتمي اإليها الم�شرور هي المدعية، حيث يحق لها اأن تقيم 

الدعوى نيابة عن الم�شرورين، �شواء كان الم�شرورون من رعايا تلك الدولة اأو توجد م�شاكنهم اأو 

مقار اإقامتهم على اأرا�شيها، على اأنه ي�شترط موافقة الم�شرورين على قيام الدولة برفع الدعوى.

القانون  لأحكام  وفقاً  المكت�شبة  الحقوق  لإنفاذ  الدعوى  يقيم  اأن  �شخ�س  لأي  يحق  كما 

واتفاقية فيينا 1997 اإذا كان قد اكت�شبها بالحلول اأو بالتنازل.

(1) article 13 : “This Convention and the national law applicable there under shall be applied without any discrimination 
based upon nationality, domicile or residence.”

وقد ن�شت المادة )11/ اأ( من اتفاقية فيينا على الحكمين ال�شابقين حيث ن�شت على اأنه: 

بدعاوى  يتعلق  فيما  الق�شائية،  ال��ولي��ة  لمحاكمه  ت��وؤول  ال��ذي  المتعاقد  الطرف  »يكفل 

التعوي�س عن الأ�شرار النووية، ما يلي:

اأ - جواز اأن تقيم اأي دولة نيابة عن الأ�شخا�س الذين تعر�شوا لأ�شرار نووية، والذين هم 

من رعايا تلك الدول اأو توجد م�شاكنهم اأو مقار اإقامتهم على اأرا�شيها، والذين يوافقون على 

ذلك.

ب - جواز اأن يقيم اأي �شخ�س دعوى لإنفاذ الحقوق المن�شو�س عليها في هذه التفاقية، 

التي اكت�شبها بالحلول اأو التنازل«.

 ،- �شابقاً  المبين  للمفهوم  وفقاً   - النووية  المن�شاأة  لم�شغل  فبالإ�شافة  عليه،  المدعى  اأما 

، وعلى ذلك ففي حالة 
)1(

يجوز رفع دعوى التعوي�س �شد ال�شخ�س الذي يوفر ال�شمان المالي 

وجود غطاء تاأميني فيجوز رفع الدعوى �شد مقدم هذا الغطاء �شواء كانت �شركة اأو دولة وذلك 

في الحالت التي تكون الدولة قد األزمت نف�شها بتوفير التغطية التاأمينية.

ثالثًا: احلق يف الرجوع:

      قد يكون للقائم بالت�شغيل حق الرجوع على غيره، كما اأنه قد يحق للبع�س اأن يرجع 

على الم�شغل.

اأ - رجوع القائم بالت�شغيل على غريه:

اأن القائم بالت�شغيل هو الم�شوؤول ح�شرياً عن الأ�شرار النووية الناتجة عن الحادث  رغم 

النووي ، فاإن القانون اأجاز له الرجوع على الغير في حالت محددة هي:

1 - اإذا ما ن�س على ذلك �شراحة في عقد مكتوب.

2 - اإذا نتجت الحادثة النووية عن فعل اأو تق�شير بق�شد اإحداث ال�شرر وترفع الدعوى في 

هذه الحالة على الفرد الذي قام بالعمل اأو اأغفل القيام به بذلك الق�شد.

 1963 اتفاقية فيينا  العا�شرة من  المادة  ال��وارد على  للتعديل  اأنه وفقاً  اإلى  الإ�شارة  وتجدر 

بموجب بروتوكول 1997؛ يجوز اأن يمتد حق الرجوع لل�شببين ال�شابقين اإلى الدولة بقدر ما 

)1( املادة 10 من املر�شوم بقانون رقم )4( ل�شنة 2012 .
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تكون قد وفرت اأمواًل عامة، كما في الحالت المبينة �شابقاً.

على  يرجع  اأن  للم�شغل  يجوز  فيينا،  اتفاقية  م��ن   )9( ال��م��ادة  م��ن  )2/ب(  للفقرة  ووف��ق��اً 

اإذا  النووية،  الأ�شرار  اأداه من تعوي�س عن  بما يكون قد  المالي  ال�شمان  الذي وفر  ال�شخ�س 

كانت الدعوى قد رفعت �شده مبا�شرة. 

ب - الرجوع على القائم بالت�شغيل:

وفقاً للمادة )2/9/اأ( من اتفاقية فيينا؛ اإذا دفع مواطن - بخالف الم�شغل - منتمياً لدولة 

متعاقدة تعوي�شاً عن اأ�شرار نووية، بموجب اتفاقية دولية اأو طبقاً لقانون دولة غير متعاقدة، 

على  المترتبة  الحقوق  ف��ي  التعوي�س  على  ح�شل  ال���ذي  ال�شخ�س  محل  يحل  اأن  ل��ه  فيحق 

التفاقية وفي حدود المبلغ الذي دفعه، غير اأن هذه الحقوق ل تترتب لأي �شخ�س اإذا كانت 

ن�شو�س اتفاقية فيينا تعطي للم�شغل الحق في الرجوع على ال�شخ�س المدفوع اإليه التعوي�س.

رابعًا: تقادم دعوى املطالبة بالتعوي�س:

التعوي�س خالل ثالث  دع��وى  النووية ما لم ترفع  الأ���ش��رار  التعوي�س عن  دع��وى  تتقادم 

وبالم�شغل  بال�شرر  فيه  يعلم  اأن  يجب  ك��ان  اأو  الم�شرور  فيه  يعلم  ال��ذي  التاريخ  من  �شنوات 

، وفي كل الأحوال يجب عدم تجاوز الفترات التالية: 
)1(

الم�شوؤول عنه 

اأ - ثالثون �شنة من تاريخ وقوع الوفاة والإ�شابات ال�شخ�شية.

ب - ع�شر �شنوات من تاريخ وقوع الحادثة النووية، فيما يتعلق بالأ�شرار الأخرى.

اأن يكون احت�شاب التقادم من تاريخ ظهور ال�شرر  اأنه كان من الأولى  ويرى البع�س بحق 

، خ�شو�شاً بالن�شبة لمدة  ال�شنوات الع�شر، وذلك لأن 
)2(

ولي�س من تاريخ وقوع الحادثة النووية 

ال�شرر النووي قد ي�شتغرق وقتاً طوياًل حتى يكون محققاً.

، بع�س الأحكام التي ت�شمنتها اتفاقية فيينا، فوفقاً 
)3(

ولكن يخفف من تاأثير هذا العيب 

للمادة )1/6/ب(؛ اإذا كانت م�شوؤولية الم�شغل مغطاة بتاأمين اأو �شمان مالي اآخر اأو اعتمادات 

اأن ين�س قانون دولة المحكمة على امتداد حق المطالبة مدة  اأط��ول، فيجوز  حكومية، لمدة 

)1( الفقرة الثالثة من املادة العا�شرة من املر�شوم بقانون رقم )4( ل�شنة 2012.

)2( د. حم�شن عبد احلميد البيه – املرجع ال�شابق - �س 186.

)3( املرجع واملكان ال�شابقان.

اأطول، ب�شرط عدم تجاوز المدة التي تكون الم�شوؤولية مغطاة فيها. وبالفعل فقد ن�شت الفقرة 

الثانية من المادة العا�شرة من قانون الم�شوؤولية المدنية عن الأ�شرار النووية على هذا الحكم.

للمدعي  يجوز  اأن��ه  على  فيينا،  اتفاقية  ال��م��ادة )4/6( من  ن�شت  فقد  اأخ���رى،  ناحية  وم��ن 

بالإ�شابة بالأ�شرار النووية، والذي اأقام دعوى التعوي�س في خالل المدة المحددة بالتفاقية، 

اأن يعدل طلباته مطالباً بزيادة التعوي�س لكي ي�شمل الزيادة في مقدار ال�شرر، حتى لو كانت 

المدة قد انق�شت، على اأن يكون ذلك قبل �شدور حكم نهائي.

خاتمة

�شروطها  بيان  حيث  م��ن  ال��ن��ووي��ة،  الأ���ش��رار  ع��ن  المدنية  الم�شوؤولية  البحث  ت��ن��اول  لقد 

المميزة لهذه  ال�شمات  اأهم  ، وكذلك  ناتج عن حادث نووي  تتمثل في وقوع �شرر نووي  التي 

الم�شوؤولية، كما تناول اأحكامها المو�شوعية من حيث القواعد الخا�شة بالتعوي�س عن الأ�شرار 

النووية وتحديد الم�شتحقين لهذا التعوي�س، وو�شائل دفع م�شوؤولية م�شغل المن�شاأة النووية، 

ومن ناحية اأخرى ا�شتعر�شنا الموارد المالية التي يلزم توفيرها - �شواء من الم�شغلين اأم من 

الدول - ك�شمانات للتعوي�شات الواجب اأداوؤها لتعوي�س الأ�شرار النووية، وبينا مدى كفايتها 

في التعوي�س عن هذه الأ�شرار.

وتناول البحث اأي�شاً اأحكام دعوى الم�شوؤولية عن الأ�شرار النووية من حيث اأطراف الدعوى 

والمحكمة المخت�شة وتقادم الدعوى.

والواقع اأنه يحمد للم�شرع - �شواء الوطني اأو الدولي - حر�شه؛ على اإ�شدار الت�شريعات التي 

تفر�س اإجراءات من �شاأنها تجنب حدوث الأ�شرار النووية، وو�شع قواعد خا�شة للم�شوؤولية عن 

الأ�شرار النووية تدخل في اإطار الم�شوؤولية المو�شوعية، وهي م�شوؤولية مو�شوعية تهدف اإلى 

حماية الم�شرورين من الأ�شرار النووية.

ورغم ذلك، فهناك ثمة مالحظات على القواعد الحالية للم�شوؤولية المدنية عن الأ�شرار 

النووية اأهمها:



59 58

د. حممد ال�سيد ال�سيد الد�سوقي
املبادئ الرئي�سة للم�سوؤولية املدنية عن الأ�سرار النووية

توجد  ل  فاإنه  ال��ن��ووي،  ال��ح��ادث  اإث��ب��ات  في  الم�شرورين  تواجه  التي  ال�شعوبات  رغ��م   -  1

المخت�شين ممن لديهم  �شوى  بها  اأن يقوم  ي�شتطيع  اآلية وا�شحة تمكنهم من ذلك، حيث ل 

الإمكانيات الفنية التي توؤهلهم من ذلك.

2 - ل تن�س اتفاقية فيينا �شراحًة، على اإدراج من�شاآت الت�شرف في النفايات النووية �شمن 

المن�شاآت النووية التي تدخل في نطاقيهما، مما يخ�شى معه اختالف الدول الأع�شاء بالتفاقية 

في �شاأنها، وبالتالي يحدث تفاوت بينها في التعوي�س عن الأ�شرار الناتجة عن هذه المن�شاآت.

3 - عدم ورود ن�س �شريح يجيز التعوي�س عن الأ�شرار الأدبية الناتجة عن الحادث النووي 

يعد محل  لم   - عام  بوجه  الأدبية-  الأ�شرار  التعوي�س عن  اأن  رغم  نووية،  اأ�شراراً  باعتبارها 

خالف حالياً، كما ثبت اأنه من الموؤكد وجود �شلة وثيقة بين الأ�شرار الأدبية وبين الأ�شرار 

النووية، فقد تترتب على الإ�شابة البدنية اأ�شرار اأدبية تتمثل في الآلم التي ي�شعر بها الم�شاب، 

بل اإن مفهوم الأ�شرار البدنية ذاته يت�شع لي�شمل بع�س الأ�شرار الأدبية.

4 - اإن الن�س على اإعفاء الم�شغل من الم�شوؤولية، اإذا اأثبت اأن وقوع الحادث النووي يرجع 

مبا�شرة اإلى نزاع م�شلح اأو اأعمال عدوانية اأو حرب اأهلية اأو ع�شيان مدني، ل يحقق م�شلحة 

الم�شرورين، في ظل اأنه اأ�شبح ماألوفاً - في العديد من �شور الم�شوؤولية المو�شوعية - قيام 

هذه الم�شوؤولية رغم اإثبات اأن قوة قاهرة قطعت عالقة ال�شببية بين فعل المدعى عليه وبين 

ال�شرر الذي اأ�شاب المدعي، ل�شيما مع وجود غطاء مالي للتعوي�س عن هذه الأ�شرار.

5 - رغم اأنه من العالمات الإيجابية لكل من قانون الم�شوؤولية المدنية عن الأ�شرار النووية 

الأ�شرار  ج�شامة  مع  يتنا�شب  ل  فاإنه  مالي،  غطاء  بتوفير  الم�شغل  اإلزامهما  فيينا،  واتفاقية 

اأدى لنخفا�س الحد الأق�شى لم�شوؤولية الم�شغل ب�شبب التالزم بينها وبين  اأنه  النووية، كما 

التغطية المالية، مما ي�شتلزم ابتكار و�شائل جديدة من �شاأنها زيادة الموارد المالية التي تغطي 

هذه الم�شوؤولية.

اأو الإ�شابات ال�شخ�شية تبلغ ثالثين  اأن مدة تقادم دعوى الم�شوؤولية عن الوفاة  - رغم   6

عاماً، وهي تتنا�شب مع طبيعة الأ�شرار النووية التي ل ت�شبح محققة اإل بعد مرور فترة زمنية 

ن�شبياً  ق�شيرة  والمالية،  القت�شادية  بالأ�شرار  يتعلق  فيما  الدعوى  تقادم  مدة  ف��اإن  طويلة، 

خ�شو�شاً اأنه يتم �شريانها من تاريخ وقوع الحادث النووي ولي�س من تاريخ تحقق ال�شرر.

التوصيات

فيما  الفني  ال��راأي  لإب��داء  النووية،  للرقابة  التحادية  بالهيئة  الخبراء  لجنة من  ت�شكيل   -

تحيله اإليها المحكمة التي تنظر دعوى التعوي�س عن الأ�شرار النووية، ب�شاأن  مدى وقوع الحادث 

النووي من عدمه، وذلك على غرار اللجنة العليا للم�شوؤولية الطبية، التي من بين اخت�شا�شاتها 

اإبداء الراأي الفني في وجود الخطاأ الطبي من عدمه مع بيان �شببه، والأ�شرار المترتبة عليه - 

اإن وجدت - وعالقة ال�شببية بين الخطاأ وال�شرر، واأية اأمور اأخرى تطلب منها.

- يلزم تعديل اتفاقية فيينا، بحيث تن�س �شراحة على اعتبار من�شاآت الت�شرف في النفايات 

النووية من المن�شاآت النووية وفقاً لنطاق هذه التفاقية، ل�شيما بعد توقيع اتفاقية التعوي�س 

اأم  باري�س  اتفاقية  في  الأع�شاء  ال��دول  فيها  بما  ال��دول  لكافة  نطاقها  يت�شع  والتي  التكميلي 

اتفاقية فيينا، مما ي�شتلزم اإنهاء اأي مجال لل�شك حول مدى م�شوؤولية م�شغل من�شاآت الت�شرف 

في النفايات النووية عن الأ�شرار الناجمة عنها.  

عن  الناتجة  الأدب��ي��ة  الأ���ش��رار  على  ت�شتمل  النووية  الأ���ش��رار  اأن  �شراحة  الن�س  ينبغي   -

الحادث النووي، بما يمكن الم�شرور من ال�شتفادة من القواعد الخا�شة للم�شوؤولية المدنية 

عن الأ�شرار النووية.

- عدم اإعفاء الم�شغل من الم�شوؤولية المدنية عند وقوع الحادث النووي مبا�شرة ب�شبب  نزاع 

م�شلح اأو اأعمال عدوانية اأو حرب اأهلية اأو ع�شيان مدني، فالأ�شرار النووية تت�شم بالج�شامة 

دولي  اتجاه  واأن��ه يوجد  تعوي�س، ل�شيما  الم�شرورين دون  بحيث ل يكون مقبوًل فيها ترك 

واإقليمي، نحو اإن�شاء اأ�شاليب مبتكرة لتعوي�س الأ�شرار النووية، وذلك بالإ�شافة للتاأمين من 

الم�شوؤولية المدنية للم�شغل.

با�شتراط  وذلك  اإليه  بالن�شمام  الم�شغلون  يلزم  اأن  على  للم�شغلين،  دولي  تجمع  اإن�شاء   -

ان�شمامهم لهذا التجمع، لمنحهم رخ�شة ت�شغيل المن�شاأة النووية اأو تجديدها، بهدف توفير 

غطاء مالي لتعوي�س الأ�شرار النووية يفوق كثيراً ما ن�شت عليه التفاقيات القائمة، بما ي�شب 

في م�شلحة الم�شرورين من الأ�شرار النووية، ويتطلب ذلك تعديل اتفاقية التعوي�س التكميلي 

بما ي�شمح باإن�شاء هذا التجمع كبديل عن الأم��وال العامة المطلوب من ال��دول الأط��راف في 
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مما  التفاقية  لهذه  الن�شمام  ال��دول عن  ان�شراف  في  �شبباً  كانت  والتي  توفيرها،  التفاقية 

حال دون نفاذها، على اأن تدفع الأق�شاط المطلوبة بعد حدوث الحادث النووي وتحدد ن�شبة 

م�شاهمة المن�شاأة النووية وفقاً لقدرتها النووية.

يتنا�شب مع  بما  والمالية،  القت�شادية  الأ���ش��رار  التعوي�س عن  دع��وى  تقادم  زي��ادة مدة   -

طبيعة هذه الأ�شرار التي تكون كامنة، ول ت�شبح محققة اإل بعد فترة زمنية طويلة.
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الذي نظمته  القانون والقت�شاد  النووية - بحوث موؤتمر الطاقة بين  الناجمة عن الحوادث 
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الليبي والإماراتي
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اجلرمية املعلوماتية  درا�سة مقارنة بني القانونني الليبي والإماراتي

ال�شورة  اأو  ال�شمع  با�شتراق  الع��ت��داء  ت��واج��ه  لالإن�شان  الخا�شة  ال��ح��ي��اة  ك��ان��ت  اأن  وب��ع��د 

الإل��ك��ت��رون��ي  ال��ب��ري��د  اخ��ت��راق  بوا�شطة  ُتنَتهك  الخ�شو�شية  ه��ذه  اأ�شبحت  ال��ف��وت��وغ��راف��ي��ة، 

والحوا�شب ال�شخ�شية و قواعد البيانات الخا�شة بالتاأمين ال�شحي والم�شت�شفيات وموؤ�ش�شات 

الئتمان والتاأمين الجتماعي.

الرقمية  الحياة  اأفرزتها  قانونية  ا�شتحداث مراكز  الم�شتحدثة، فتتمثل في  الم�شالح  اأما 

الجديدة مثل حقوق الملكية الفكرية على ت�شميم البرامج المعلوماتية، بالإ�شافة اإلى حقوق 

عن  الناتجة  والحقوق  المختلفة،  الإلكترونية  للمواقع  التجاري  وال�شم  ال�شناعية،  الملكية 

ت�شغيلها والخدمات التي تقدمها للعمالء.

فاإذا ما تاأخرت القوانين والت�شريعات الالزمة لمواجهة هذه الظاهرة الإجرامية الجديدة، 

قوانين  تاأخر  عن  نتجت  التي  العمرانية  الع�شوائية  كتلك  �شيبيرية  ع�شوائية  نواجه  ف�شوف 

التطوير العمراني.

لأن الف�شاء ال�شيبيري المتعولم و�شع اأكثر من 200 دولة في حالة ات�شال دائم واأ�شبحت 

�شبكة الإنترنت اليوم ت�شهد تعاي�شاً م�شتمراً في جميع المجالت العلمية والبحثية والقت�شادية، 

تحديات  اإل��ى  التعر�س  �شرورة  اإل��ى  يقودنا  ما  وهو  ال�شواء،  على  والجتماعية  وال�شيا�شية  بل 

الجرائم من جهة،  الليبي في مواجهة هذه  الت�شريعي  الفراغ  المعلوماتية في ظل  الجريمة 

وتحديات الجريمة المعلوماتية العابرة للحدود الإقليمية من جهة اأخرى.

قبل  اأول،  مبحث  في  المعلوماتية  الجريمة  اأن��واع  اأه��م  البحث  هذا  في  ف�شنعر�س  وعليه 

على  الِجنائية  الم�شوؤولية  حيث،  من  الجرائم  هذه  تطرحها  التي  الإ�شكاليات  اإل��ى  التعر�س 

الجرائم المعلوماتية المرتكبة على ال�شبكة الدولية في بحث ثاٍن، لن�شل اإلى الأبعاد الدولية 

للجريمة المعلوماتية في مبحث ثالث. 

بسم اهلل الرحمن الرحيم
المقدمة

نتيجة  وهي  اليوم  ن�شهدها  التي  والتكنولوجية  العلمية  الطفرة  هي  المعلوماتية  الثورة 

بات  اأخ��رى، حتى  اإليه من جهة  اقتران تقنيتي الت�شالت من جهة، والمعلومات وما و�شلت 

يطلق على هذا الع�شر ع�شر المعلومات. وتعد المعلومة اأهم ممتلكات الإن�شان، فقد اهتم بها، 

على مر الع�شور، فجمعها ودونها و�شجلها على و�شائط متدرجة التطور، بداأت بجدران المعابد 

والمقابر، ثم انتقلت اإلى ورق البردي، وانتهت باختراع الورق الذي تعددت اأ�شكاله، حتى و�شل 

.
)1(

بها المطاف اإلى الأقرا�س الإلكترونية الممغنطة 

 وب��ات��ح��اد ه��ات��ي��ن الطفرتين ف��ي ع��ال��م ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا، ول���د ع��ل��م ج��دي��د ه��و ع��ل��م تقنية 

المعلوماتية Telematique، وهو م�شطلح يعبر عن اقتران التقنيتين، ويتكون من الجزء الأول 

 ،Information وهو الت�شال عن بعد، والجزء الثاني من كلمة ،Telecommunicationمن كلمتي

وتعني المعلومات، وهو علم ات�شال المعلومات عن بعد.

هكذا جاء التقدم الفني م�شحوباً ب�شور م�شتحدثة لرتكاب الجرائم، التي ت�شتعير من هذه 

التقنية اأ�شاليبها المتطورة، فاأ�شبحنا اأمام ظاهرة جديدة هي ظاهرة الجريمة المعلوماتية.

تعد  فلم  اأنواعها  وت�شعبت  المعلوماتية  الجريمة  لظاهرة  الإجرامية  ال�شور  تباينت  لقد 

تهدد العديد من الم�شالح التقليدية التي تحميها القوانين والت�شريعات منذ ع�شور قديمة، بل 

اأ�شبحت تهدد العديد من الم�شالح والمراكز القانونية التي ا�شتحدثتها التقنية المعلوماتية 

بعد اقترانها بثورتي الت�شالت والمعلومات.

فالم�شالح التقليدية التي تحميها كل الت�شريعات والنظم القانونية منذ زمن بعيد بداأت 

تتعر�س اإلى اأ�شكال م�شتحدثة من العتداء بوا�شطة هذه التقنية الحديثة فبعد اأن كان العتداء 

اأو الن�شب، وكانت الثقة في المحررات الورقية  على الأم��وال يتم بوا�شطة ال�شرقة التقليدية 

يعتدى عليها بوا�شطة التزوير، اأ�شبحت هذه الأموال يعتدى عليها عن طريق اختراق ال�شبكات 

المعلوماتية واإجراء التحويالت الإلكترونية من اأق�شى م�شارق الأر�س اإلى مغاربها في لحظات 

معدودة، كما اأ�شبحت تلك الحقوق الثابتة في الأوعية الورقية يتم العتداء عليها في اأوعيتها 

الإلكترونية الم�شتحدثة عن طريق اختراق ال�شبكات والأنظمة المعلوماتية دون الحاجة اإلى 

الم�شا�س باأي وثائق اأو محررات ورقية.

1992، �س5.  اأ�شيوط،  احلديثة،  الآلت  مكتبة  املعلومات،  تقنية  وخماطر  العقوبات  قانون  ر�شتم،  فريد  د.ه�شام   )1
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.
)1(

والمحادثات والمرا�شالت والحياة المهنية 

بنوك  بانت�شار  اأهميتها  ظهرت  فقد  المعلوماتية  بالتقنية  الخا�شة  الحياة  عالقة  اأم��ا 

في  الم�شتخدمين  اأه��داف  وتحقيق  متعددة  اأغ��را���س  لخدمة  الأخ��ي��رة  الآون��ة  في  المعلومات 

.
)2(

المجالت العلمية والثقافية والع�شكرية 

هكذا اأ�شبحت ال�شبكات المعلوماتية م�شتودعاً خطيراً للكثير من اأ�شرار الإن�شان التي يمكن 

الو�شول اإليها ب�شهولة و�شرعة لم تكن متاحة في ظل �شائر و�شائل الحفظ التقليدية فاأ�شبحت 

بنوك المعلومات اأهم واأخطر عنا�شر الحياة الخا�شة لالإن�شان في الع�شر الحديث.

باإرادتهم  الأ�شخا�س  بع�س  بها  ُيْدلي  التي  للمعلومات  بالن�شبة  البداية  في  ذلك  كان  وقد 

المالية  الموؤ�ش�شات  و  البنوك  في  والخا�شة  العامة  الموؤ�ش�شات  مع  تعامالتهم  اأثناء  الخا�شة 

الخا�شة  فالبيانات  وغيرها،  الجتماعي  وال�شمان  التاأمين  و�شركات  الئتمان  كموؤ�ش�شات 

ب�شخ�شية الم�شتخدم يمكن الو�شول اإليها عن طريق زيارة بع�س المواقع على �شبكة المعلومات، 

بين  المعلومات  نقل  في  ت�شاهم  موحدة  بروتوكولت  خ��الل  من  تعمل  الت�شال  �شبكات  لأن 

الأجهزة وت�شمى هذه البروتوكولت الخا�شة مثل بروتوكولت HITP التي يمكن عن طريقها 

اأن هناك بع�س  اإلى رقم جهاز الحا�شب ال�شخ�شي، ومكانه، وبريده الإلكتروني، كما  الو�شول 

للحا�شب  ال�شلب  القر�س  برنامج على  اإلى و�شع  ال�شتراك في خدماتها  يوؤدي  التي  المواقع 

ال�شخ�شي وهو ما ي�شمى cookies وهدفه جمع معلومات عن الم�شتخدمين. بل اإن اأخطر ما في 

ا�شتخدام هذه ال�شبكة يتمثل في اأن كل ما يكتبه ال�شخ�س من ر�شائل يحفظ في اأر�شيف خا�س 

اأو  اأن الدخول با�شم م�شتعار  الكثيرون  . ويظن 
)3(

اإليه ولو بعد ع�شرين عاماً  ي�شمح بالرجوع 

بعنوان بريدي زائف ل�شاحات الحوار ومجموعات المناق�شة قد يحميهم ويخفي هويتهم، وفي 

اإلى كل هذه  الو�شول  اأو )internet service provider )ISP يمكنه  الخدمة  فاإن مزود  الحقيقة 

المعلومات بل ويمكنه اأي�شاً معرفة المواقع التي يزورها العميل.

وعليه فاإن القوانين المقارنة اهتمت بهذه الم�شاألة واتجهت اإلى تبني العديد من ال�شمانات 

التي يمكن تلخي�شها فيما يلي:

البيانات •  هذه  بجمع  تقوم  التي  الهيئات  الجمهور  يعلم  اأن  وهو  العام:  الإخطار  مبداأ 

اإن�شاء  على  قيود  هناك  تكون  اأن  فيجب   
)4(

بت�شجيلها  تقوم  التي  المعلومات  وت��ن��وع 

)1( ممدوح خليل عمر - حماية احلياة اخلا�شة والقانون اجلنائي - دار النه�شة العربية القاهرة 1983 �س 207

)2( اأ�شامة عبد اهلل قايد - احلماية اجلنائية للحياة اخلا�شة وبنوك املعلومات - دار النه�شة العربية القاهرة 1994 �س 48

)3( عبد الفتاح بيومي حجازي - �شراع الكمبيوتر والإنرتنت - يف القانون العربي النموذجي دار الكتب القانونية - القاهرة 2007 �س 609

)4(  بدر �شليمان لوي�س - اأثر التطور التكنولوجي مع احلريات ال�شخ�شية يف النظم ال�شيا�شية ر�شالة الدكتوراة - حقوق القاهرة 1982

المبحث األول:
أهم صور الجرائم المعلوماتية

للجرائم المعلوماتية اأنواع واأ�شناف عديدة، وكما اأ�شلفنا القول فاإن الجريمة المعلوماتية 

تتميز باأنها ت�شم نوعين من الجرائم الم�شتحدثة، الأول ي�شم اأنواعاً م�شتحدثة من العتداء 

طرق  الحالت  هذه  في  اأّن  اأي  التقليدية،  القانونية  بالن�شو�س  جنائياً  محمية  م�شالح  على 

العتداء فقط هي الم�شتحدثة لأنها تتم عن طريق التقنية المعلوماتية بعد اأن كانت ترتكب 

اأ�شاًل حماية جنائية  الم�شالح المحمية  اأما محل العتداء فهي  الملمو�س،  المادي  بال�شلوك 

اأخرى  على مر الأزمان والع�شور كالأموال وال�شرف والعتبار، اأما النوع الثاني في�شم اأنواعاً 

التقليدية  القواعد  تعرفها  لم  م�شتحدثة  م�شالح  على  الم�شتحدثة  بالطرق  الع��ت��داءات  من 

.
)1(

كال�شبكات المعلوماتية التي تتعر�س لالختراق اأو التعطل اأو الإغراق 

في  تتمثل  التي  التقليدية  المدر�شية  بالطريقة  المو�شوع  تناول هذا  يعني  ل  ذلك  اأن  اإل 

�شرد كل الجرائم التي يتناولها قانون العقوبات، بل يجب التعر�س للحالت التي تثير م�شكلة 

في تطبيق الن�شو�س القانونية اإما لتعذر المطابقة بينها و بين الن�شو�س التقليدية اأو ب�شبب 

اأن��واع  كل  عن  للحديث  يت�شع  ل  المجال  كان  ولما  الجرائم،  هذه  لمواجهة  الت�شريعي  الفراغ 

الجريمة المعلوماتية فقد تخيرنا اأكثرها اإثارة للم�شكالت القانونية وهي جرائم العتداء على 

الحياة الخا�شة وجرائم الأموال وجريمة التزوير.

 

املطلب الأول:

جرائم العتداء على احلياة اخلا�شة للأفراد

هو  لالأ�شخا�س.  الخا�شة  الحياة  على  الع��ت��داء  جرائم  لمو�شوع  التطرق  من  المق�شود 

التعر�س لتلك الجرائم التي يتعذر علينا مواجهتها بالن�شو�س التقلدية، فالعتداء عليها يتم  

التي تثير م�شكلة  ال�شلوك ومناق�شة الحالت  اإلى �شلب مادية  اأدت  التي  التقنية  بوا�شطة هذه 

في تطبيق الن�شو�س التقليدية وتك�شف مدى الحاجة اإلى الت�شدي الت�شريعي لهذا النوع من 

الجرائم وهي جرائم العتداء على الحياة الخا�شة.

لي�شت  عنا�شر  م��ن  تتكون  فهي  الخا�شة،  الحياة  ف��ي  الحق  عنا�شر  ح�شر  ب��داي��ًة  ي�شعب 

محل اتفاق بين الفقهاء فيمكن القول: باأنها ت�شمل حرمة ج�شم الإن�شان والم�شكن وال�شورة 

)1( اإغراق ال�شبكة بالر�شائل و املعلومات ل�شتنفاذ �شعتها ومن ثم تعطيلها
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غير الأحوال الم�شرح بها قانوناً اأو بغير ر�شاء المجني عليه:

اأ - ا�شترق ال�شمع اأو �شجل اأو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة اأياً كان نوعه، محادثات جرت 

في مكان خا�س اأو عن طريق الهاتف اأو اأي جهاز اآخر.

ب - التقط �شورة �شخ�س في مكان خا�س، فاإذا �شدرت الأفعال الم�شار اإليها في الحالتين 

ر�شاء  ف��اإن  الجتماع  ذلك  في  الحا�شرين  من  م��راأى  اأو  م�شمع  على  اجتماع  اأثناء  ال�شابقتين 

هوؤلء يكون مفتر�شاً. كما يعاقب بذات العقوبة َمن َن�شر باإحدى طرق العالنية اأخباراً اأو �شوراً 

اأو تعليقات تت�شل باأ�شرار الحياة الخا�شة اأو العائلية لالأفراد ولو كانت �شحيحة(. وهنا نجد 

الذي  المفهوم  من  ات�شاعاً  اأكثر  ُيعد  ما  الخا�س وهو  المكان  ن�سَّ على  الإم��ارات��ي  الم�شرع  اأن 

الحياة  على  العتداء  تواجه  المادة  هذه  كانت  ولما  الم�شكن،  وهو  الليبي  الم�شرع  ا�شتخدمه 

الخا�شة في المكان الخا�س فاإن المادة 21 من القانون رقم 5 ب�شاأن الجرائم المعلوماتية تن�س 

اإحدى  اأو  اأو نظام معلومات الكتروني،  على )يعاقب ....... كل من ا�شتخدم �شبكة معلوماتية 

بها  الم�شرح  الأح��وال  المعلومات في العتداء على خ�شو�شية �شخ�س في غير  و�شائل تقنية 

قانوناً اأو باإحدى الطرق التالية.

- ا�شتراق ال�شمع اأو اعترا�س اأو ت�شجيل اأو نقل اأو بث اأو اإف�شاء محادثات اأو ات�شالت اأو   1 

مواد �شوتية اأو مرئية.

اأو  اأو تعليقات  اأو م�شاهد  اأو �شور فوتوغراغية  اإعداد �شور الكترونية  اأو  - التقاط الغير   2

بيانات اأو معلومات ولو كانت �شحيحة اأو حقيقية....... كما يعاقب.... كل من ا�شتخدم نظام 

معلومات اإلكتروني اأو اإحدى و�شائل تقنية المعلومات لإجراء اأي تعديل اأو معالجة على ت�شجيل 

اأو �شورة اأو م�شهد بق�شد الت�شهير اأو الإ�شاءة اإلى �شخ�س اآخر اأو العتداء على خ�شو�شيته اأو 

انتهاكها(.

باأنه )يعاقب  عقوبات ليبي   244 المادة  الر�شائل فقد ن�شت عليها  اأما جريمة الطالع على 

بالحب�س مدة ل تقل عن 6 اأ�شهر كل موظف عمومي تابع لم�شلحة البريد اأو التليفون اأخفى اأو 

اأو اطلع عليها واأف�شى للغير ما حوته. ويراد من الر�شالة المكاتبات والمحادثات  اأوقف ر�شالة 

التليفونية و البرقيات وما اإلى ذلك من و�شائل الإر�شال( اأما اإذا ارتكب الأفعال المذكورة اأ�شخا�س 

اآخرون فتكون العقوبة الحب�س مدة ل تزيد على  �شتة اأ�شهر اأو الغرامة التي ل تتجاوز ع�شرين 

جنيهاً على اأن يكون ذلك بناء على �شكوى الطرف المت�شرر. فاإذا كان الم�شرع الليبي قد تو�شع 

في مفهوم الر�شالة حيث يمكننا �شحب مفهومها في هذا الن�س على ر�شائل البريد الإلكتروني 

اإل اأن هذه الحماية ل يمكن اأن تمتد اإلى البيانات الُمَخزنة في اأي نظام من نظم المعلومات لأي 

جهة اأخرى �شواء كانت عامة اأو خا�شة، فالحا�شب الآلي اليوم لم يعد جهازاً لالت�شال ومعالجة 

الأنظمة المعلوماتية المختلفة لمعالجة البيانات.

�شرعية الح�شول على المعلومة: يجب اأن يتم الح�شول على المعلومة بطريقة تخلو • 

من الغ�س والحتيال حيث تمنع المادة 25 من القانون الفرن�شي للمعلوماتية ت�شجيل 

اأي معلومة اإل اإذا كانت بر�شا �شاحب ال�شاأن.

التنا�شب بين المعلومات ال�شخ�شية الم�شجلة والهدف من ذلك الت�شجيل، فعلى الجهة • 

.
)1(

الراغبة في اإقامة اأي نظام معلوماتي اأن تحدد الهدف من اإقامته 

ولقد ت�شمنت بع�س القوانين العربية العديد من الن�شو�س والقواعد التي تحمي البيانات 

من  العا�شر  الف�شل  ذلك  مثال  البيانات  من  النوع  هذا  اإف�شاء  على  عقوبات  وتفرد  ال�شخ�شية 

قانون التجارة الإلكترونية الم�شري ال�شادر �شنة 2004 الذي ن�س على حماية �شرية البيانات 

الم�شفرة واحترام الحق في الخ�شو�شية، وكذلك قانون التجارة الإلكترونية وقانون التجارة 

والمعامالت الإلكترونية في اإمارة دبي ال�شادر �شنة 2002 وقانون التجارة الإلكترونية التون�شي 

ال�شادر �شنة 2000، والقانون التحادي لدولة الإمارات العربية رقم 2 ل�شنة 2006 ب�شاأن مكافحة 

جرائم تقنية المعلومات الذي األغي بمقت�شى القانون رقم 5 ل�شنة 2012 في �شاأن مكافحة جرائم 

التطورات  كل  متابعة  الإماراتي حري�س على  الم�شرع  اأن  على  يدل  ما  وهو  المعلومات  تقنية 

تاأخر كثيراً في  الليبي  الم�شرع  اأن  التطور، ما يعني  التقني �شريع  التي ي�شهدها هذا المجال 

اللحاق بهذا الركب، خا�شة بعد اأن �شدر القانون العربي النموذجي لجرائم الكمبيوتر، والذي 

العرب  ال��ع��دل  وزراء  لموؤتمر  التنفيذي  المكتب  بين  الم�شتركة  اللجنة  قبل  م��ن  اإع���داده  ت��م 

والمكتب التنفيذي لموؤتمر وزراء الداخلية العرب  تحت رعاية جامعة الدول العربية وجرى 

اإع��داد ت�شريع في جرائم  الوطني عند  الم�شرع  به  ي�شتعين  ا�شتر�شادياً  اإق��راره بو�شفه منهجاً 

المعلوماتية، فما هي حدود الحماية الجنائية للحياة الخا�شد في القانون الجنائي الليبي؟ 

تتمثل الن�شو�س الجنائية التي �شيغت لحماية الحياة الخا�شة في تجريم الأفعال التالية:

436ع ليبي  المادة  التي ن�شت عليها  انتهاك حرمة الم�شكن  اأول هذه الجرائم هي جريمة 

كبرى  حرمة  للم�شكن  لأن  ل  الليبي،  الم�شرع  نظر  في  كبرى  اأهمية  من  للم�شكن  لما  وذل��ك 

فقط. ولكن لأن الم�شكن في ثقافة الم�شرع الذي و�شع هذا الن�س يمثل قلعة ح�شينة ل يمكن 

اختراقها اإل بالدخول المادي غير الم�شروع، اأو دون رغبة �شاحبه.اأما الم�شرع الإماراتي فقد 

ن�س في المادة 378 من قانون العقوبات الإماراتي على اأن )يعاقب بالحب�س والغرامة كل من 

اعتدى على حرمة الحياة الخا�شة والعائلية لالأفراد وذلك باأن ارتكب اأحد الأفعال الآتية في 

)1( عبد الفتاح ييومي حجازي - املرجع ال�شابق �س 620
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عليه في هذا القانون ول تنطبق على غيره من البيانات،  �شواء تلك المخزنة في الموؤ�ش�شات 

وهي  الليبية   LTT �شركة  اأو  والم�شارف  والم�شت�شفيات  التاأمين  ك�شركات  الخا�شة،  اأو  العامة 

     ISP Internet - service provider ال�شركة المحتكرة لخدمة التزود با�شتراك النترنت باعتباره

عن  الكاملة  وبالمعلومات  الخا�شة  بالبيانات  الخادمة  اأجهزته  تعج  وال��ذي  ليبيا  في  الوحيد 

لم  القانون  هذا  اأن  اإلى  بالإ�شافة  يزورونها  التي  والمواقع  ال�شبكة،  داخل  وبياناتهم  العمالء 

ين�س على تجريم اختراق هذا النظام فالمادة 7/8 تن�س على تجريم الح�شول على المعلومة 

بطريقة التحايل اأو الإكراه ولم تن�س على الختراق، الذي كثيراً ما يحدث خطاأً وب�شكل غير 

متعمد، وهو ما يتطلب اأن يتم تجريم الختراق بو�شفي العمد والخطاأ، اإذا ما تعمد الم�شتخدم 

اأن  قبل   1990 �شنه  �شدر   4 رق��م  القانون  لأن  وذل��ك  خطاأً،  اإليه  الولوج  بعد  النظام  في  البقاء 

اأخطر  يمثل  الخ��ت��راق  ك��ان  ا  ولمَّ ليبيا،  في  للجمهور  متاحًة  الإنترنت  �شبكة  ا�شتخدام  يكون 

وقاطعاً، وهو ما  اأن يكون �شريحاً  الن�ّس على تجريمه يجب  المعلوماتية فاإن  �شور الجرائم 

م الدخول  تالفاه الم�شرع الإماراتي في ن�س المادة 3 من القانون رقم 5 �شالف الذكر حيث جرَّ

اأو و�شيلة تقنية معلومات(  �شبكة معلوماتية  اأو  اإلكتروني  بدون ت�شريح لأي )نظام معلومات 

2-4 على تجريم  اإليه فقد ن�س في المواد من  اأما القانون العربي النموذجي ال�شابق الإ�شارة 

ل على خدماته بطريق  الدخول غير الم�شروع اإلى اأي نظام معلوماتي اأو اإتالف بياناته اأو َتح�شَّ

التحايل اأو انتهك �شرية البيانات المخزنة فيه باأي �شكل من الأ�شكال.

فالقانون رقم 4 ال�شادر في ليبيا عبارة عن قانون يهدف لإن�شاء نظام وطني للبيانات، ُتَتخذ 

على �شوئها القرارات ال�شليمة في مختلف الأن�شطة والمجالت، اأي اأنه نظام قانوني لحماية 

م�شتودٍع وطنّي للمعلومات، لكنه ل يكفي لحمايته، في ظل انت�شار تقنية خدمات الإنترنت.   

الجهود  توحيد  اإل��ى  تهدف  التي   2001 ل�شنة  بوداب�شت  معاهدة  اإل��ى  اأي�شاً  الإ���ش��ارة  تجدر 

الدولية لمكافحة جرائم الكمبيوتر والتي ت�شمنت العديد من التعريفات لالأفعال المجرمة 

تاركًة لكل دولة تحديد العقوبة التي تراها منا�شبة للفعل. فن�شت المادة 2 منها على تجريم 

م  الدخول غير الم�شروع illegal access اإلى اأّي نظام معلوماتي، ون�شت المادة 3 منها على اأن ُتجرَّ

الدول الأع�شاء كل اعترا�س لهذه البيانات باأي و�شيلة اإلكترونية دون وجه حق، اأما المواد 4 وما 

بعدها فن�شت على تجريم اأي تعديل في البيانات اأو تحريفها اأو تدميرها اأو تعديلها اأو تغيير 

م�شارها، كما ن�شت المادة 5 على تجريم التدخل في النظام المعلوماتي والعمليات المنطقية 

ون�شت المادة 6 على اإ�شاءة ا�شتخدام النظام المعلوماتي ب�شكل يوؤدي اإلى اإف�شاء نظم الحماية 

الخا�شة به دون وجه حق.

هكذا نجد اأنه على الم�شرع الليبي التدخل بالحماية الجنائية الالزمة لأن عنا�شر الحياة 

المعلومات، فقط بل اأ�شبح م�شتودعاً �شخماً للمعلومات والبيانات في اآن واحد. 

بتجريم  الذكر  �شالف   5 رق��م  القانون  22 من  المادة  في  ن�س  الإم��ارات��ي فقد  الم�شرع  اأم��ا 

فعل )كل من ا�شتخدم بدون ت�شريح اأي  �شبكة معلوماتية اأو موقعاً الكترونياً اأو و�شيلة تقنية 

معلومات �شرية ح�شل عليها بمنا�شبة عمله اأو ب�شببه( وهنا ت�شدى الم�شرع الإماراتي لجريمة 

اإف�شاء الأ�شرار التي ُترتكب عن طريق التقنية المعلوماتية حتى يجنب الق�شاء عملية التو�شع 

تجريم  على  ن�شت  التي  الإم��ارات��ي  العقوبات  قانون  من   247 رق��م  الجنائي  الن�س  تف�شير  في 

ودعت اأو �ُشلِّمت للدوائر المذكورة 
ُ
�شلوك كل موظف عام )فتح اأو اأتلف اأو اأخفى ر�شالة اأو برقية اأ

ل ذلك لغيره اأو اأف�شى �شراً ت�شمنته الر�شالة اأو البرقية اأو المكالمة الهاتفية( ذلك لأن  اأو �شهَّ

محل الجريمة في هذا الن�س لن يمتد لي�شمل البيانات المخزنة في اأي نظام معلوماتي لأن 

هذه الأخيرة لن ينطبق عليها و�شف الر�شالة اأو البرقية اأو المكالمة الهاتفية.

تجدر الإ�شارة اإلى اأن الم�شرع الليبي ن�س على جريمة اإذاعة معلومات تتعلق باإجراء جنائي 

اإف�شاء  اأما جريمة  الجنائية.  الإج��راءات  284 عقوبات، وهنا الحماية مقت�شرة على  المادة  في 

التي ن�شت على معاقبة )كل  ليبي  236 عقوبات  المادة  المن�شو�س عليها في  الوظيفة  اأ�شرار 

ل  موظف عمومي يخل بواجبات وظيفته اأو ي�شيء ا�شتعمالها باأن يف�شي معلومات �شرية اأو ي�شهِّ

باأي طريقة كانت الو�شول اإلى الإف�شاء بها(. ويت�شح من هذا الن�س اأنه يت�شمن �شرطاً مفتر�شاً 

يتمثل في اأن الجاني في هذه الجريمة موظف عمومي بالإ�شافة اإلى اأن هذه الحماية تقت�شر 

ال�شمية  البيانات  حماية  على  قا�شرة  الحماية  هذه  تكون  َثم  وَمن  الر�شمية  المعلومات  على 

اأو ال�شخ�شية غير الر�شمية و المخزنة في نظم معلوماتية معينة وهو ما ن�شل معه اإلى عدم 

الن�س  ورد في  كما  ب�شفة عامة  الخا�شة  البيانات  اأو  المعلومة  يتعلق بحماية  ن�س  اأي  وج��ود 

الإماراتي �شالف الذكر بغ�س النظر عن م�شدرها وعن النظام المعلوماتي المخزنة فيه، �شواء 

تم جمعها من قبل الموظف العام اأم ِمن غيره.

اإن التطور الت�شريعي الوحيد الذي ح�شل في ليبيا كان ب�شدور القانون رقم 4 ل�شنة 1990 

للمعلومات  وطني  نظام  اإن�شاء  اإل��ى  يهدف  ال��ذي  والتوثيق،  للمعلومات  الوطني  النظام  ب�شاأن 

والتوثيق ليكون دلياًل وطنياً للمعلومات والإح�شاءات ومتاحاً لأجهزة الدولة لتتخذ على �شوء 

موؤ�شراتها القرارات ال�شليمة. ن�شت المادة 8 منه على الحماية الجنائية للبيانات المخزنة في 

هذا النظام  بتجريم �شوء ا�شتعمال، اأو حيازة هذه البيانات، اأو التق�شير في التزام ت�شجيلها، اأو 

الإخالل بواجب الحفاظ على �شريتها، اأو اإ�شاءة ا�شتخدامها، اأو الح�شول على البيانات بطريقة 

غير م�شروعة اأو حجبها اأو اإتالفها اأو تغييرها.

اإلَّ اأنَّ هذه الحماية تقت�شر على المعلومات الُمَخزنة في هذا النظام الوطني المن�شو�س 
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هذا البرنامج، واأ�شهر هذه الوقائع قيام اأحد العاملين بمركز الحا�شبات المتعاقد مع م�شرف 

الكويت التجاري لتطوير اأنظمة المعلومات بال�شتيالء على مبالغ طائلة من الم�شرف بعد اأن 

تمكَّن من اختيار خم�شة ح�شابات راك��دة في خم�شة فروع محلية للم�شرف واأع��د لها برنامجاً 

تمثلت مهمته في تحويل مبالغ معينة من هذه الح�شابات اإلى ح�شابات اأخرى فتحت با�شمه في 

الفروع نف�شها على اأن تتم عملية التحويل اأثناء وجوده بالطائرة في طريقة عائداً اإلى بالده بعد 

انتهاء عقد عمله، ثم فتح ح�شابات اأخرى فور و�شوله، وطلب من الم�شرف تحويل هذه المبالغ 

. كما توجد برامج اأخرى تقوم بخ�شم مبالغ �شئيلة من 
)1(

اإلى ح�شاباته الجديدة في بريطانيا 

ح�شابات الفوائد على الودائع الم�شرفية باإغفال الك�شور الع�شرية بحيث يتحول الفارق مبا�شرة 

اإلى ح�شاب الجاني لأنها برامج تعتمد على التكرار الآلي لمعالجة معينة ومما يوؤدي اإلى �شعوبة 

اآلف  تتم على م�شتوى  ال�شتقطاعات  اأن هذه  المبلغ هو  الطريقة رغم �شخامة  اكت�شاف هذه 

الأر�شدة في وقت واحد مع �شاآلة المبلغ المخ�شوم من كل ح�شاب على حده بحيث ي�شعب اأن 

.
)2(

ينتبه اإليه العميل 

ولما كان الم�شرع الإماراتي مواكباً للتطور الت�شريعي في مكافحة هذه الظاهرة فقد ن�شت 

المادة رقم 11 من القانون رقم 5 �شالف الذكر على تجريم فعل )كل من ا�شتولى لنف�شه اأو لغيره 

بغير حق على مال منقول اأو منفعة اأو على �شند اأو توقيع هذا ال�شند وذلك بال�شتعانة باأي طريقة 

احتيالية اأو باتخاذ ا�شم كاذب اأو انتحال �شفة غير �شحيحة عن طريق ال�شبكة المعلوماتية اأو 

نظام معلومات اإلكتروني اأو اإحدى و�شائل تقنية المعلومات( وبذلك نجد هذا الن�س يواجه كل 

حالت ا�شتخدام التقنية المعلوماتية بما فيها ا�شتخدام البرامج المعدة خ�شي�شاً لذلك لأنها 

مما ينطبق عليها و�شف و�شيلة من و�شائل تقنية المعلومات، التي عرفها الم�شرع الإماراتي في 

المادة )1( من ذات القانون باأنها )اأي اأداة مغناطي�شية ب�شرية كهروكيميائية اأو اأي اأداة اأخرى 

الوظائف  اأو  والح�شابية  المنطقية  العمليات  واأداء  الإلكترونية  البيانات  لمعالجة  ت�شتخدم 

تخزين  الو�شيلة  لهذه  تتيح  مبا�شر  ب�شكل  مرتبطة  اأو  مو�شلة  و�شيلة  اأي  وي�شمل  التخزينية 

المعلومات الليكترونية اأو اإي�شالها لالآخرين(.

- التحويل المبا�شر للأر�شدة: يتم ذلك عن طريق اختراق اأنظمة الحا�شب و�شفرات   2

باختراق  الأمريكية  المتحدة  الوليات  في  الآل��ي  الحا�شب  خبراء  اأح��د  قيام  واأ�شهرها  المرور، 

)1( ه�شام فريد ر�شتم - قانون العقوبات خماطر املعلومات مكنة الآلت احلديثة اأ�شيوط 1992�س 81

(2) David Bainbridge- Introduction to computer law-third edition-Pit Man publishing1996 p237

البريدية،  الر�شائل  اأو  الهاتفية  والمحادثات  وال�شورة  الم�شكن  على  تقت�شر  َتعْد  لم  الخا�شة 

فتقنية المعلومات في ع�شر العولمة قد اأفرزت عنا�شر م�شتحدثة للخ�شو�شية يجب اأن ت�شكل 

مراكز قانونية جديدة، في حاجة ما�شة للحماية.

بالحماية  م�شمول  غير  الم�شتحدثة  بعنا�شره  الخا�شة  الحياة  في  الحق  اأن  نجد  هكذا 

الجنائية الالزمة، فهل تحظى الأموال بهذا القدر من الحماية الجنائية؟

املطلب الثاين:

جرائم العتداء على الأموال:

م العتداء  اإذا كان قانون العقوبات الليبي �شاأنه �شاأن كل قوانين العقوبات الأخرى قد َجرَّ

موال العامة، 
َ
على الأموال في �شوره التقليدية كال�شرقة والن�شب وخيانة الأمانة واختال�س الأ

محلها  يحل  وم��ا  المعدنية  اأو  الورقية  النقود  �شوى  يعرف  ل  ع�شر  ظ��ل  ف��ي  ذل��ك  ك��ان  فقد 

ذات  التقليدية  الم�شارف  ع�شر  في  الإذن��ى  وال�شند  كالكمبيالت  مالية،  اأوراق  اأو  �شكوك  من 

المقر المحدد مكانياً وقد كان اأق�شى ما و�شلت اإليه من تقدم متمثاًل في اإجراء التحويالت 

الم�شرفية باإجراءات ورقية معقدة و مقابل ر�شوم مالية معينة. فاإذا كان الركن المادي لل�شرقة 

تتم  التي  الم�شروعة  غير  المالية  التحويالت  على  يطبق  اأن  يمكن  الختال�س  في  المتمثل 

عبر الم�شارف التقليدية فذلك لأن جريمة ال�شرقة من الجرائم ذات القالب الحر لم يحدد 

الم�شرع �شكل ال�شلوك الإجرامي لها، يمكن اأن يتم باأي فعل يوؤدي اإلى حرمان المجني عليه من 

المال المنقول واإدخاله في حيازة الجاني، كذلك الحال بالن�شبة لجريمة الن�شب حيث يتحقق 

ال�شلوك الإجرامي لها بال�شتيالء على اأموال الآخر بالطرق الحتيالية، فهل ينطبق ذلك على 

جرائم ال�شرقة والحتيال التي ترتكب عن طريق التقنية المعلوماتية؟

نعر�س  اأن  قبل  الختال�س  طريقها  عن  يتم  التي  الفنية  الو�شائل  اإل��ى  نعر�س  �شوف  ل��ذا 

تكييفها القانوني في ظل الفراغ الت�شريعي في ليبيا.

 يتم التحويل غير الم�شروع لالأموال بعدة و�شائل ي�شعب ح�شرها ل�شرعة وتيرة التطور في 

هذا المجال لكن يمكن الإ�شارة اإلى اأكثرها انت�شاراً.

- ا�شتخدام برامج معدة خ�شي�شًا لتنفيذ الختل�س: اأ�شهر هذه الو�شائل هو ت�شميم   1

برامج معينة تهدف اإلى اإجراء عمليات التحويل الآلي من ح�شاب اإلى اآخر �شواء كان ذلك من 

الم�شرف نف�شه اأو من ح�شاب اآخر في م�شرف اأخر على اأن يتم ذلك في وقت معين يحدده م�شمم 
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حالة   في  الم�شكلة  هذه  تثور  للنقود:  الآلي  ال�شرف  اأجهزة  - جرائم العتداء على   4

ا�شتخدام  الجهاز ل�شرف ما يتجاوز الر�شيد الفعلي اإذا تم ذلك بوا�شطة العميل �شاحب البطاقة 

فالم�شاألة هنا ل تعدو اأن تكون م�شاألة مديونية بين الموؤ�ش�شة المالية والعميل، ول يمكن تكييفها 

باأنها �شرقة طبقاً للمادة 444 عقوبات لأن ال�شتيالء على المبلغ لم يتم دون ر�شاء الموؤ�ش�شة المالية 

طالما اأن هذه الأخيرة تعلم باأن الجهاز غير مرتبط ب�شقف ح�شاب العميل حتى ل يتجاوزه. 

الإلكترونية  النقود  تعريف  يمكن  الإلكترونية:  النقود  على  ال�شتيلء  جرائم   -  5

Electronic Cash باأنها »قيمة نقدية مخزنة على و�شيلة اإلكترونية مدفوعة مقدماً، وغير مرتبطة 

اأه��م  وتتمثل  دف��ع«  ك���اأداة  وت�شتعمل  ب��اإ���ش��داره��ا،  ق��ام  م��ن  غير  بقبول  تحظى  م�شرفي،  بح�شاب 

عنا�شرها في اأن قيمتها النقدية ت�شحن على بطاقة بال�شتيكية، اأو على القر�س ال�شلب للحا�شب 

ال�شخ�شي للم�شتهلك، فهي تختلف عن البطاقات الإئتمانية، لأن النقود الإلكترونية يتم دفعها 

ال�شياحية  ال�شكوك  اإلى  اأقرب  العميل، فهي  اأنها لي�شت مرتبطة بح�شاب  اإلى  بالإ�شافة  م�شبقاً، 

بين طرفين هما:  يتم  مالية،  موؤ�ش�شة  على  عائم  ا�شتحقاق  اأنها  اأي  الئتمان،  بطاقة  اإل��ى  منها 

 فهي مجموعة 
)1(

العميل والتاجر، دون الحاجة اإلى تدخل طرف ثالث، كم�شدر هذه النقود مثاًل 

من البروتوكولت والتوقيعات الرقمية التي تتيح للر�شالة الإلكترونية اأن تحل فعلياً محل تبادل 

الخا�س  المركز  اإل��ى  اإدخالها  طريق  ع��ن   يعمل  ما  البطاقات  ه��ذه  وم��ن   ،
)2(

النقدية  العمالت 

بالمعاملة الم�شرفية لدى البائع اأو الدائن، حيث تم انتقال البيانات ال�شمية من البطاقة اإلى 

.
)3(

الجهاز ال�شرفي للبائع تحول عليه نتائج عمليات البيع وال�شراء اإلى البنك الخا�س بالبائع

ولقد تدخل القانون العربي النموذجي بالن�س على تجريم ال�شور ال�شابقة وال�شتيالء على 

الأم��وال فن�س في المادة 6 على اأنه كل من ا�شتخدم بطاقة ائتمانية لل�شحب الإلكتروني من 

ل عليها باأية و�شيلة  الر�شيد خارج حدود ر�شيده الفعلي اأو با�شتخدام بطاقة م�شروقة اأو َتح�شَّ

بغير حق، اأو ا�شتخدام اأرقامها في ال�شحب اأو ال�شراء وغيرها من المعامالت المالية مع العلم 

بذلك. يعاقب بالحب�س الذي ل تقل مدته عن )......( وبالغرامة )......(. وهو ما يعني اأن هذا 

الن�س قا�شر على توفير الحماية لغيرها من البطاقات لتقدير الدولة.

بالتحايل  الخا�شة  و  8 منها  المادة  اإليها فقد ن�شت  الإ�شارة  ال�شابق  بوداب�شت  اتفاقية  اأما 

)1( حممد اإبراهيم حممد ال�شافعي، النقود الإلكرتونية، جملة الأمن واحلياة، اأكادميية ال�شرطة، دبي، �س 12، ع1، يناير، 2004، �س 142 - 148. 

)2( منري اجلنبيهي - ممدوح اجلنبيهي - البنوك اللكرتونية ط 2 - 2006 دار الفكر اجلامعي - الإ�شكندرية �س47

)3( عبد الفتاح بيومي حجازي - �شراع الكمبيوتر والنرتنت - يف القانون العربي النموذجي دار الكتب القانونية - دار للن�شر والربجميات 

- القاهرة 2007 �س 609

في  الخا�س  اإلى ح�شابه  دولر  مليون   12 بتحويل  وقيامه  الم�شارف  لأحد  المعلوماتي  النظام 

اإدخ��ال معلومات مزيفة وخلق ح�شابات  اأي�شاً عن طريق  ثالث دقائق فقط وع��ادة ما يتم ذلك 

ومرتبات وهمية وتحويلها اإلى ح�شاب الجاني، ويمكن اأن يتم التحويل المبا�شر اأي�شاً عن طريق 

التقاط الإ�شعاعات ال�شادرة عن الجهاز اإذا كان النظام المعلوماتي مت�شاًل ب�شبكة تعمل عن طريق 

اأثناء ت�شغيلها  الأقمار ال�شناعية، فهناك بع�س الأنظمة التي  ت�شتخدم طابعات �شريعة ت�شدر 

اإ�شعاعات اإلكترومغناطي�شية ثبت اأنه من الممكن اعترا�شها والتقاطها اأثناء نقل الموجات وحل 

. وهو ما 
)1(

اأخرى بعد تحويرها  �شفراتها بوا�شطة جهاز خا�س لفك الرموز واإع��ادة بثها مرة 

ن�شت عليه اتفاقية بوداب�شت في المادة 5. ون�شت عليه المادة 14 من المر�شوم بالقانون رقم 5 

لدولة الإم��ارات العربية المتحدة بمعاقبة )كل من َح�َشل بدون ت�شريح على رقم   2012 ل�شنة 

�شري اأو �شفرة اأو كلمة مرور اأو اأي و�شيلة اأخرى للدخول اإلى و�شيلة تقنية معلومات اأو موقع 

اإلكتروني اأو نظام معلومات اإلكتروني اأو �شبكة معلوماتية اأو معلومات اإلكترونية(.

بالتقاط  النوع من الحتيال  اأول��ى هذا  المالية: لقد ظهرت  - التلعب بالبطاقات   3

الأرقام ال�شرية لبطاقات الئتمان، وبطاقات الوفاء المختلفة من اأجهزة ال�شرف الآلي للنقود 

.digital Cash والنقود المالية Electronic Banking اإلى اأن ظهرت ال�شرافة الآلية

�شاحب  غير  ِقَبل  من  ا�شتخدامها  في  فتتمثل  البطاقات  ه��ذه  على  الع��ت��داء  جرائم  اأم��ا 

الحق بعد �شرقتها، اأو بعد �شرقة الأرقام ال�شرية الخا�شة بها، وهو ما يتم عن طريق اختراق 

بع�س المواقع التجارية التي يمكن اأن ت�شجل عليها اأرقام هذه البطاقات. وفي هذا النوع من 

العتداءات ل َنجد �شعوبة في تطبيق ن�شو�س جرائم ال�شرقة والن�شب عليها �شواء تم ذلك عن 

ا�شتخداماً غير  ال�شري وا�شتخدامه  الرقم  اأو عن طريق �شرقة  البطاقة نف�شها،  طريق �شرقة 

م�شروع للتحايل على الموؤ�ش�شات المالية، و�شرف هذه المبالغ خا�شًة واأن النموذج التجريمي 

لجريمة الن�شب لم ُي�شترط في الو�شائل الحتيالية اأن تكون ُمرتكبة �شد الإن�شان فيكفي اأْن 

ُترتكب هذه الو�شائل الحتيالية �شد الآلة ما دامت توؤدي اإلى الح�شول على نفع غير م�شروع 

اإ�شراراً بالآخر وهو ما ن�شت عليه المادة 461 عقوبات ليبي. اأما الم�شرع الإماراتي فقد ن�س في 

المادة 13 من القانون رقم 5 �شالف الذكر على معاقبة كل من َزّور اأو َقّلد اأو َن�شَخ بطاقة ائتمانية 

اأو اأي و�شيلة اأخرى من و�شائل الدفع اللكتروني، كما �شوى بين ذلك وبين  اأو بطاقة مدنية 

كل من �شنع و�شيلة اإلكترونية لت�شهيل اأي من هذه الأفعال اأو ا�شتخدام بطاقة اإلكترونية دون 

ت�شريح اأو قبول التعامل بها.

- 72 وما بعدها )1( حممد �شامي ال�شوا - ثورة املعلومات وبعك�شها على قانون العقوبات دار النه�شة العربية القاهرة 1994�س 70 
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الق�شائي اأول �شخ�س يكت�شف الجريمة ويت�شل بم�شرحها والم�شوؤول الأول عن التحفظ على 

اأي اأثر يتركه الجاني بعد ارتكابه للجريمة، مما ي�شتوجب اأن يكون المتعامل الأول مع النظام 

المعلوماتي على درجة من الكفاءة ت�شمح له بالتحفظ على هذه الأدلة لأن اأي خطاأ في التعامل 

الأولي مع هذه الأجهزة قد يوؤدي اإلى محو الأثر اأو الأدلة.

اأن��ه )على  اإل��ى   16 المادة  الإج��رائ��ي منها في  الق�شم  اأ�شارت في  اتفاقية بوداب�شت فقد  اأم��ا 

الدول الأع�شاء العمل على تطبيق اأنظمة فنية لحماية البيانات المخزنة مع اإلزام العاملين 

في اأي نظام معلوماتي بحفظ كل العمليات المنطقية التي تجرى على الأجهزة لمدة ل تقل 

عن 90 يوماً(، وهو ما يعني اأن التفاقية ت�شترط م�شتوى معيناً للكفاء الفنية في العمل بهذه 

التقنية، وهو ما حدا بالم�شرع الإماراتي اإلى الن�س في المادة 49 من القانون رقم 5 ل�شنة 2012 

للجريمة المعلوماتية على اخت�شا�س وزير العدل بتحديد الموظفين الذين تكون لهم �شفة 

ماأموري ال�شبط الق�شائي ل�شبط واإثبات هذه الجرائم.

      وهو ما نخل�س معه اإلى الحاجة في ليبيا اإلى برنامج وطني متكامل لرفع م�شتوى كفاءة 

العمل بهذه التقنية قبل الحديث عن اإمكانية تطبيق هذه المعاهدة.

املطلب الثالث:

جرمية التزوير 

اأن يعاقب بالحب�س مدة ل تقل عن ثالث �شنوات كل  341 عقوبات ليبي على  ن�شت المادة 

موظف ي�شع اأثناء ممار�شة مهامه وثيقة مزورة في ُكليتها اأو جزٍء منها اأو زور وثيقة �شحيحة، 

القالب  ذات  الجرائم  من  الأخ��ي��رة  ه��ذه  لأن  التزوير  جريمة  محل  ال�شدد  ه��ذا  في  يهمنا  ما 

الحر التي لم يحدد الم�شرع فيها �شكاًل معنياً لل�شلوك الإجرامي لكنه حدد محل هذا ال�شلوك 

فها اأو يحدد م�شمونها تاركاً للفقه والق�شاء هذه المهمة. بالوثيقة دون اأن ُيَعرِّ

فالوثيقة هي مجموعة من المعامالت والرموز التي ُتَعبر تعبيراً ا�شطالحياً عن مجموعة 

القيمة  وتكمن  معينين،  اأ�شخا�س  اأو  �شخ�س  ع��ن  ال�����ش��ادرة  والمعاني  الأف��ك��ار  م��ن  مترابطة 

الحقيقية لها لي�س في مادتها اأو ما تحتويه، بل تكمن فيما لهذا التعبير من دللة اجتماعية 

.
)1(

هذه  في  حمايتها  الم�شرع  اأراد  التي  العامة  بالثقة  الإخ��الل  هو  التزوير  جريمة  وجوهر 

قانون العقوبات - الق�شم اخلا�س - اجلرائم امل�شرة بامل�شلحة العامة - دار النه�شة العربية - القاهرة  �شرح   - ح�شني  جنيب  حممود   )1
1972 �س 322

المرتبط بالحا�شب computer related frau على معاقبة اأي �شخ�س يت�شبب باأية خ�شائر مادية 

اأو عن  اأي نظام معلوماتي  بيانات مخزنة في  اإيقاف لأية  اأو  اأو محو  للغير عن طريق تعديل 

طريق اأي تدخل فيه، وبذلك تتوفر الحماية الجنائية الالزمة لالأموال في مواجهة ال�شلوك 

المرتكب بالحا�شب الآلي. 

لدولة  المعلومات  تقنية  جرائم  مكافحة  ب�شاأن   2012 ل�شنة   5 رق��م  القانون  اأن  نجد  وهنا 

الإمارات العربية المتحدة �شالف الذكر َن�سَّ على تجريم الح�شول على الرقم ال�شري اأو ال�شفرة 

اأو  �شبكة  اأو  اأو موقع  اإل��ى و�شيلة تقنية معلومات  اأخ��رى للدخول  اأي و�شيلة  اأو  المرور  اأو كلمة 

معلومات اإلكترونية. 

اإذا كانت جرائم الأموال المرتكبة بوا�شطة الحا�شب الآلي تواجه فراغاً ت�شريعياً في ليبيا فاإن 

الم�شكلة الحقيقة في نظرنا بالن�شبة لهذه الجرائم ل تتمثل في الفراغ الت�شريعي بقدر ما هي كامنة 

في طرق �شبطها واإثباتها، وهو ما يرجع اإلى افتقاد الآثار التقليدية التي قد تتركها اأي جريمة في 

الجريمة المعلوماتية بعد ارتكابها، فالبيانات يتم اإدخالها مبا�شرة في الجهاز دون اأن تتوقف على 

وجود وثائق اأو م�شتندات، لأنه كثيراً ما يكون هناك برامج معدة ومخزنة �شلفاً على الجهاز، ول يكون 

بالن�شبة للمعامالت الم�شرفية  البيانات في الأماكن المعدة لها كما هو الحال  اإدخال  عليه �شوى 

والموؤ�ش�شات التجارية الكبرى، ويمكن في هذه الفرو�س اقتراف جرائم الختال�س والتزوير فتفقد 

عالم  في  يتمثل  خا�س  م�شرح  في  ترتكب  المعلوماتية   فالجريمة   .
)1(

التقليدية اآثارها  الجريمة 

اقترا�شي مفرغ cyberspace وهو ما يختلف كلياً عن الم�شرح الذي ترتكب فيه الجرائم في �شورتها 

يرتكبون  الذين  الجناة،  اآث��ار  اقتفاء  في  الخبراء  لنتداب  العامة  القواعد  ُتطبق  حيث  التقليدية، 

جرائم تتكون من �شلوك مادي ملمو�س وله محل مادي ملمو�س اأي�شاً، مما ل يتنا�شب ونوع الخبرة 

المطلوبة لمعاينة الم�شرح ال�شيبيري للجريمة المعلوماتية المرتكبة في الف�شاء الإلكتروني.

فالخبرة المطلوبة للتحقيق في الجريمة المعلوماتية يجب اأن تكون على درجة عالية من 

المعلوماتية  الجريمة  في  الخبير  يكون  اأن  يوجب  ما  وهو  اأي�شاً،  العملية  اأو  العلمية  الكفاءة 

باأدق تفا�شيل تركيب الحا�شب وعمل ال�شبكات المعلوماتية والأماكن المحتملة لالأدلة،  ملماً 

كالموا�شع التي يمكن اأن تحتفظ باآثار الختراق  وتوقيته، والبرامج الم�شتخدمة في اأي عملية 

تمت اأثناء الختراق، بالإ�شافة اإلى اإمكانية نقل الأدلة اإلى اأوعية اأخرى دون تلف.

الخبراء  كفاءة  رفع  تتطلب  ل  المعلوماتية  الجرائم  مالحقة  اأنَّ  اإلى  اأي�شاً  الإ�شارة  يجب 

فقط، والتي تحتاج اإلى رفع كفاءة ماأموري ال�شبط الق�شائي ب�شفة عامة، لأن ماأمور ال�شبط 

1(  عبد الفتاح بيومي حجازي - جرائم الكمبيوتر والنرتنت -  دار الكتب القانونية - القاهرة 2005 �س 42
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التنظيم الت�شريعي للوثائق الإلكرتونية 

ا�شتجابت العديد من دول العالم اإلى التجاه ال�شابق واعترف بحجية الم�شتندات الإلكترونية 

في الإثبات وَمن َثّم اإلى اعتبارها محاًل لجريمة التزوير، وقد كانت المملكة الأردنية �شباقة 

في ذلك حيث اأ�شدرت قانون الأوراق المالية الموؤقت رقم 23 ل�شنة 1997 الذي ن�س في المادة 

2/24 على اأنَّ تعتبر القيود المدونة في �شجالت البور�شة وح�شاباتها �شواء كانت مدونة يدوياً 

اأو الكترونيا اأو اأي وثائق �شادرة عنها دلياًل على تداول الأوراق.

اأما بالن�شبة لتجريم تزوير الوثائق الإلكترونية فقد كان القانون الفرن�شي رقم 19 ال�شادر 

المادة  المعلوماتي، فن�س في  الم�شتندات  تزوير  التي جرمت  الت�شريعات  اأول   1988 يناير  في 

5/462 على اأن )كل من ارتكب اأفعاًل توؤدي اإلى تزوير الم�شتندات المعلوماتية اأياً كان �شكلها 

اإل��ى خم�س �شنوات،  اإل��ى ح��دوث �شرر للغير فاإنه يعاقب بال�شجن من �شنة  ت��وؤدي  ب��اأي طريقة 

وغرامة ل تقل عن 20.000 فرنك( ون�شت الفقرة ال�شاد�شة من ذات المادة على معاقبة كل من 

الم�شرع  ال�شابقة، ولم يكتف  للفقرة  المزورة طبقاً  المعلوماتية  الم�شتندات  بتب�شير  ا�شتخدم 

الفرن�شي بذلك بل اأنه ن�س على اإمكانية ارتكاب جريمة التزوير خطاأً لأن التغيير والتحريف 

للمعلومات المخزنة خطاأً واإن كان غير مت�شور في الم�شتندات والوثائق التقليدية اإل اأنه كثيراً 

دائماً  المعلوماتية ل يحدث  الأنظمة  اإلى  الدخول  لأن  المعلوماتية  المجالت  ما يحدث في 

ب�شكل متعمد، فمن الممكن اأن يحدث ب�شكل غير متعمد نتيجة الدخول الخاطئ اإليه، وهو ما 

يجب الن�س عليه في تجريم التزوير في الم�شتندات المعلوماتية.

في  المخزنة  البيانات  في  غيَّر  َم��ن  كل  اأن  على  ن�س  فقد  النموذجي  العربي  القانون  اأم��ا 

اأو  �شريط  على  اأو  الآل��ي  الحا�شب  ذاك��رة  في  المخزنة  البيانات  اأو  اآلياً  المعالجة  الم�شتندات 

ا�شطوانة ممغنطة اأو غيرها من الو�شائط يعاقب ب� )....( وهو متروك لكل دولة على حدة كما 

ن�شت المادة 8 منه على تجريم ا�شتخدام الم�شتندات المعالجة اآلياً مع العلم بتزويرها. 

تعريف  على  المعلوماتية  الجريمة  ب�شاأن   5 رقم  القانون  في  الإماراتي  الم�شرع  ن�س  وقد 

اأو  ا�شتخراجه  اأو  تخزينه  اأو  اإن�شاوؤه  تم  معلوماتي  بيان  اأو  )�ِشجل  باأنه  الإلكتروني  الم�شتند 

ن�شخه اأو اإر�شاله اأو اإبالغه اأو ا�شتالمه بو�شيلة اإلكترونية على و�شيط( وهو ما يعني اأن الم�شرع 

الإماراتي اأغلق كل ال�شبل اأمام اإمكانية الحتجاج بعدم �شحب مفهوم الوثيقة على كل ما يتم 

بالمفاهيم  التقيد  المعلوماتية، وهنا نجد �شرورة  النظم  بيانات مخزنة في  التالعب به من 

الواردة في القانون 5 ب�شاأن الجريمة المعلوماتية فيما يتعلق بالم�شائل الجنائية، دون تلك التي 

 2006 1 ل�شنة  اإليها الم�شرع في القوانين المدنية مثل القانون التحادي الإماراتي رقم  اأ�شار 

.
)1(

الوثيقة ِلَما لها من اآثار قانونية باعتبارها و�شيلة لالإثبات 

الإثبات هي جوهر الحماية الجنائية لها، ومن هنا  الوثيقة في  ، فاإن قوة  ولما كان ذلك 

ذهبت بع�س الآراء الفقهية اإلى اأن كل مادة ت�شلح لالإثبات يجوز اأن تكون محاًل للتزوير مهما 

كان �شكلها اأو م�شاحتها ول اأهمية للمادة الم�شتعملة في الكتابة ي�شتوي اأن تكون م�شنوعة من 

الجنائي  الفقه  في  الوثيقة مطروحة  في مفهوم  التو�شع  فكرة  كانت  ف��اإذا   ،
)2(

اأو جلد  خ�شب 

اإلحاحاً في ظل الفراغ الت�شريعي  اأكثر  قبل ظهور جرائم المعلوماتية فاإن هذا التو�شع يبدو 

لمواجهة جرائم التزوير المرتكبة بوا�شطة الحا�شب الآلي، اإلَّ اأنَّ هذا التجاه واجه نقداً �شديداً، 

حيث ذهب جانب من الفقه الفرن�شي قبل �شدور القانون رقم 19 ل�شنة 1988 الخا�س بالغ�س 

المعلوماتي اإلى رف�س اعتبار التعبير الواقع على ال�شطوانات الممغنطة تزويراً، ا�شتناداً اإلى 

اعتبارين اأولهما انتفاء الكتابة، لأن التغيير ان�شبَّ على نب�شات اإلكترومغناطي�شية، والثاني هو 

. يوؤيد هذا الراأي قيا�س ذلك على انتفاء التزوير في 
)3(

عدم التيقن من �شالحيتها في الإثبات 

نَّ 
َ
التغيير الذي يطراأ على ال�شوت الم�شجل، والعلة هي انعدام عن�شر الكتابة، بالإ�شافة اإلى اأ

النب�شات الإلكترومغناطي�شية ُتمثل ُجزءاً من ذاكرة الآلة اأو برنامج ت�شغيلها، وهو ما يمكن اأن 

يتحقق معه الإتالف اأو التقليد اإذا توافرت �شروطهما، وقد بداأ الفكر القانوني الحديث  يقبل 

فكرة الوثيقة الإليكترونية ا�شتنادا اإلى اأن المادة التي ت�شنع منها الوثيقة لي�شت عن�شراً فيها.

اإن مجاراة التقدم العلمي والتكنولوجي تتطلب تجاوز المفهوم التقليدي للوثيقة اأو ح�شره 

لها في  الفكرة وُمنطلقاً  لهذه  �شنداً  اأن نجد  الحالة  لنا في هذه  المكتوب. ويمكن  ال��ورق  في 

طرق  من  غيره  على  الكتابي  الدليل  �شيادة  بمبداأ  اأخ��ذه  رغم  الأ�شل  في  المدني  الم�شرع  نَّ 
َ
اأ

الإثبات، اإل اأنه اأورد عليه بع�س ال�شتثناءات، َفَقِبَل الإثباُت بالبينة فيما كان يجب اإثباتها كتابة 

في حالت حددتها المواد 387-289-391 من القانون المدني الليبي وهي اتفاق الأطراف على 

الإثبات بالبينة اأو وجود مانع يحول دون  الح�شول على الدليل الكتابي فاإذا اتفق الطرفان على 

الإثبات بالبينة  يكون على القا�شي اأن َيعتدَّ بها ا�شتناداً اإلى عدم تعلق القواعد المو�شوعية في 

الإثبات بالنظام العام، مما يمكن القول معه باإمكانية اتفاق الأطراف على الإثبات بالو�شائل 

الإلكترونية وهو ما ُيعدَّ اإيذاناً ببداية ع�شر الوثائق الإلكترونية. 

حممد �شامي ال�شوا - ثورة املعلومات وانعكا�شاتها على قانون العقوبات - دار النه�شة العربية - القاهرة 1994 �س 155  )1
املر�شفاوي - قانون العقوبات اخلا�س - من�شاأة املعارف - ال�شكندرية م�شر 1991 �س 116 �شادق  ح�شن   )2

155 �س  ال�شابق  – املرجع  ال�شوا  �شامي  حممد   )3
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الم�شرع حر�س في قانون الإثبات على الإحالة اإلى قانون المعامالت والتجارة الإلكترونية لتحديد 

اأن حجية التوقيع الإلكتروني تتوقف  عنا�شر التوقيع الإلكتروني وموا�شفاته، التي يعد اأهمها هو 

على الت�شديق الإلكتروني  الذي َعّرفته المادة الأولى من قانون التجارة الإلكترونية �شالف الذكر باأنه 

عبارة عن »ال�شهادة التي ي�شدرها مزود خدمات الت�شديق يفيد فيها تاأكيد هوية ال�شخ�س اأو الجهة 

الإلكترونية  المعلومات  الثقة في  اإلى توفير  اإج��راء يوؤدي  اأنها   اأي  اأداة توقيع معينة«  الحائزة على 

دون  والحيلولة  محتوياتها  اإخ��ف��اء  بهدف  المعلومات  لتحويل  اأ�شاليب  اأو  اأدوات  با�شتخدام  وذل��ك 

تعديلها اأو ا�شتخدامها غير الم�شروع، فهو نظام الت�شفير الذي ي�شمح بتالفي بع�س المخاطر، حيث 

يتم التاأكد من اأن المعلومات التي ت�شلمها المر�شل اإليه هي تلك البيانات التي قام المر�شل بالتوقيع 

عليها دون اإدخال تعديالت عليها من طرف خفي اآخر، وكذلك اأن المر�شل هو ال�شخ�س المعني ولي�س 

ال�شفرة، وميزة  والثانية لفك  للت�شفير  اإحداهما  �شفرتين،  ي�شتعمل  اأخ��رى، وعادة  �شخ�شية  منتحل 

)1(
هذه الطريقة اأنه لو عرف اأحد المفتاحين فال يمكن معرفة المفتاح الآخر ح�شابياً. 

اأما من يقوم بهذه الخدمة فطبقاً للمادة الأولى من قانون التجارة الإلكترونية الإماراتي 

هو اأي �شخ�س اأو جهة معتمدة اأو معترف بها تقوم باإ�شدار �شهادات ت�شديق اإلكترونية اأو اأية 

خدمات اأو مهمات متعلقة بها وبالتوقيعات الإلكترونية والمنظمة بموجب اأحكام هذا القانون.

 نخل�س اإلى اأن التوقيع الإلكتروني �شاأنه �شاأن التوقيع التقليدي اأحد اأهم عنا�شر القوة في 

الإثبات التي يتمتع بها المحرر اأو الوثيقة الإلكترونية، ذلك لأن التوقيع هو ما ين�شب المحرر 

ل�شخ�س معين مما ُيعد تحريفه اإخالًل بالثقة الواجب توافرها في المحرر باعتبارها جوهر 

الحماية الجنائية له.

تجدر الإ�شارة اإلى اأنَّ كل حالت ال�شرقة والحتيال تتم عن طريق تزوير البيانات التي يعد 

�شبقت  التي  الجرائم، فالأمثلة  اأم��ام حالة من حالت تعدد  اأننا  اأهمها تقريباً، لنجد  التوقيع 

اأو عن  اإليها في الفقرة الخا�شة بال�شرقة �شواء كانت بت�شميم برنامج معد خ�شي�شاً  الإ�شارة 

طريق اإجراء عمليات تحويل غير م�شروعة لالأر�شدة بخلق ح�شابات دائنة وهمية، كلها ل تتم 

اإل بتزوير في البيانات المخزنة اآلياً وتوقيعاتها الإلكترونية لنجد اأن معظم الحالت يتحقق 

الم�شرفية لأن عمليات  الأر�شدة  الذي يتم في  التالعب  المعنوي للجرائم مثل  التعدد  فيها 

البرامج  اأو تعديل في  والأ�شماء  البيانات  تتم عن طريق تعديل في  الم�شروعة  التحويل غير 

المعلوماتية المعالجة لهذه البيانات.

www.gov.sd 1( اأحمد عبد القادر �شالح - امل�شادقة اللكرتونية(

في �شاأن المعامالت والتجارة الإلكترونية وذلك طبقاً لقاعدة �شرورة التقيد بالمفهوم الوارد 

بالقانون الجنائي في م�شائل التجريم والعقاب.

النظام  فاإن  للوثيقة،  الجنائية  الحماية  الإثبات هي جوهر  في  القانونية  القيمة  كانت  ا  ولمَّ

القانوني للوثيقة يرتبط ارتباطاً رئي�شاً بمفهوم التوقيع الإلكتروني، وهنا ن�س الم�شرع الإماراتي 

في القانون رقم 36 ل�شنة 2006م بتعديل قانون الإثبات والمعامالت المدنية والتجارية الإماراتي 

في المادة رقم17 فقرة 3 على اأن »يكون الوفاء عن طريق الو�شائط الإلكترونية ُمَبرئاً للذمة وذلك 

وفقاً لما يحدده وزير العدل بالتن�شيق مع الجهات المخت�شة »كما ن�شت المادة 17 مكرر على اأنه: 

»يعتبر توقيعاً اإلكترونياً كل حروف اأو اأرقام اأو رموز اأو اإ�شارات اأو �شور اأو اأ�شوات لها طابع منفرد 

ت�شمح بتحديد �شخ�س �شاحب التوقيع وتمييزه عن غيره على النحو الوارد في قانون المعامالت 

والتجارة الإلكترونية......... وللتوقيع الإلكتروني ذات الحجية المقررة للتوقيعات الم�شار اإليها 

في هذا القانون اإذا ُروعي فيه الأحكام المقررة في قانون المعامالت والتجارة الإلكترونية. وللكتابة 

الإلكترونية والمحررات الإلكترونية وال�شجالت والم�شتندات اللكترونية ذات الحجية  المقررة 

والأحكام  ال�شروط  ا�شتوفت  القانون متى  اأحكام هذا  والعرفية في  الر�شمية  والمحررات  للكتابة 

المقررة في قانون المعامالت والتجارة الإلكترونية« ونجد للتوقيع الإلكتروني هنا تعريفاً اآخر 

تعر�س له الم�شرع في  المادة رقم 1 من قانون  المعامالت والتجارة اللكترونية رقم 1 ل�شنة 2006 

اأو اأرقام اأو رموز اأو �شوت اأو نظام معالجة ذي �شكل اإلكتروني  باأنه »كل توقيع مكون من حروف 

الر�شالة«. تلك  اعتماد  اأو  توثيق  بنية  وممهور  اإلكترونية  بر�شالة  منطقياً  مرتبط  اأو   وملحق 

ل�شروط  الم�شتوفي  الإلكتروني  »التوقيع  هو:  المادة  لهذه  طبقاً  المحمي  الإلكتروني  والتوقيع 

لع على القانون يجد اأن ال�شروط ذكرت في  المادة )18( من هذا القانون« وفي الحقيقة فمن يطَّ

المادة 17 اأي�شاً لأنها ن�شت على اأنه:

- يعامل التوقيع على اأنه، توقيع اإلكتروني محمي اإذا كان من الممكن التحقق من خالل   1

ومتفق  اأو معقولة تجارياً  القانون  ُمحْكمة، من�شو�س عليها في هذا  توثيق  اإج��راءات  تطبيق 

عليها بين الطرفين من اأن التوقيع الإلكتروني كان في الوقت الذي تم فيه:

اأ - ينفرد به ال�شخ�س الذي ا�شتخدمه.

ب - ومن الممكن اأن ُيثبت هوية ذلك ال�شخ�س.

ج - واأن يكون تحت �شيطرته التامة �شواء بالن�شبة لإن�شائه اأو و�شيلة ا�شتعماله وقت التوقيع.

د - ويرتبط بالر�شالة الإلكترونية ذات ال�شلة به بطريقة توفر تاأكيداً يعتمد عليه حول �شالمة 

التوقيع بحيث اإذا تم تغيير ال�شجل الإلكتروني فاإن التوقيع الإلكتروني ي�شبح غير محمي.

- يعتبر العتماد على التوقيع الإلكتروني المحمي معقوًل ما لم يثبت العك�س« وهنا نجد اأن   2
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المبحث الثاني:
المسؤولية الجنائية لوسطاء تقديم خدمات شبكة اإلنترنت

تابعًة  تن�شاأ  فهي  التبعة،  بتحمل  القانوني  اللتزام  في  الجنائية  الم�شوؤولية  اأ�شا�س  يَتمثل 

اأ�شا�شيان: الأول هو  اأ�شلي. فللم�شوؤولية الجنائية ركنان  اآخر وهو في حقيقته واجب  للتزام 

الرابطة المادية بين الواقعة والن�شاط المادي، اأي الإ�شناد المادي من جهة، والثاني هو الرابطة 

الجنائية   الم�شوؤولية  اأ�شا�س  في  العامة  القاعدة  كانت  فاإذا  وال�شلوك،  ال�شخ�س  بين  المعنوية 

بغيره  اأ�شوة  الليبي  الم�شرع  ف��اإن  و�شلوكه،  اأعماله  اإلَّ عن  َي�شاأل  ل  اإن�شان  كل  كان  و  �شخ�شية، 

من الم�شرعين خرج عن هذه القاعدة واأخذ بالم�شوؤولية الجنائية عن الغير في مجال الن�شر 

رئي�س  علم  افترا�س  في  يتمثل  ت�شامني  اأ�شا�س  على  الُمفتر�شة  الجنائية  بالم�شوؤولية  فاأخذ 

المرتكبة  الجرائم  الأ�شلي في  الفاعل  واعتباره  ال�شحيفة  المن�شور في  بالم�شمون  التحرير 

اإلى علم  ا�شتناداً  اأ�شا�س ت�شامني   المفتر�شة على  الجنائية  الم�شوؤولية  الن�شر، وهي  بوا�شطة 

رئي�س التحرير بالم�شمون المن�شور في ال�شحيفة واعتباره الفاعل الأ�شلي وكل من ي�شاهم 

فيها يعد فاعاًل اأو �شريكاً ح�شب القواعد العامة بحيث ل ي�شاأل �شخ�س بينهم ما دام يوجد من 

قدمه  عليه  القانون في ترتيب الم�شوؤولية الجنائية وهي ما ت�شمى بالم�شوؤولية المتتابعة.

ح��الت  وبا�شتثناء  الموؤلف  م�شوؤولية  م��راع��اة  )م��ع  اأن��ه  على  ليبي  ع   64 ال��م��ادة  ن�شت  كما 

الأحكام  ح�شب  يعاقب  ال��دوري��ة  ال�شحافة  طريق  عن  الجرائم  اإح��دى  ارتكبت  اإذا  ال�شتراك 

الآتية: المدير اأو المحرر الم�شوؤول الذي ل يمنع الن�شر عندما ل تتوفر الموانع الناتجة عن 

اإذا كون  اأو المعنوي الذي ل يمكن دفعه  اأو الإك��راه المادي  اأو الحادث الطارئ  القوة القاهرة 

الفعل جناية اأو جنحة تتوفر فيها النية الإجرامية وتطبق العقوبة المقررة للجريمة المرتكبة 

مع خ�شمها اإلى حد الن�شف واإذا كون الفعل جريمة خطيئة اأو مخالفة فتطبق العقوبة المقرر 

لها( ون�شت المادة 31 من قانون المطبوعات الليبي رقم 76 ال�شادر �شنة 1972 على الم�شوؤولية 

المتتابعة بالن�شبة للجرائم المرتكبة بوا�شطة المطبوعات غير الدورية اأو �شبة الدورية. ففكرة 

الم�شوؤولية المتتابعة تقوم على ترتيب الأ�شخا�س الم�شوؤولين جنائياً وح�شرهم بحيث ل ُي�شاأل 

مه القانون عليه في الترتيب حتى ن�شل اإلى الطابع.  واحد منهم اإلَّ اإذا لم يوجد غيره ممن َقدَّ

ون�س الم�شرع الإماراتي في المادة رقم 95 من قانون الن�شر والمطبوعات  رقم 15 ل�شنة 1980 

اأو من با�شر غير ذلك من طرق التعبير جريمة مما  اأو وا�شع الر�شم  »اإذا ارتكب الكاتب  اأنه  على 

عتبر رئي�س تحرير ال�شحيفة اأو المحرر الم�شوؤول عن ق�شمها الذي ح�شل 
ُ
َنّ�س عليه هذا القانون اأ

وُيَعاَقب مع مرتكبها  الجريمة  لهذه  اأ�شلياً  فاعاًل   - تحرير  رئي�س  ثمة  يكن  لم  اإذا   - الن�شر  فيه 

يترتب  والبيانات  البرامج  تعديل  في  متمثاًل  الحالة  هذه  في  الإجرامي  ال�شلوك  كان  ف��اإذا 

عليه تحويالت مالية غير م�شروعة  فاإن ال�شلوك اأو الفعل يظل واحداً يتحقق به اأكثر من نموذج 

تجريمي في هذه الحالة وهو ما يوجب تطبيق اأحكام التعدد المعنوي والرتباط بين الجرائم.

تجدر الإ�شارة اإلى اأن التو�شع في تف�شير مفهوم الوثيقة حتى في حالت انعدام الن�س على 

المرتكب  التزوير  لمواجهة  الليبي  الم�شرع  تدخل  �شرورة  يغني عن  ل  الإلكترونية،  الوثيقة 

بالحا�شب الآلي على الم�شتندات والوثائق الإلكترونية لأن الم�شاألة تحتاج اأوًل اإلى العتراف 

بحجية هذه الم�شتندات الإلكترونية في الإثبات قبل تجريم تحريفها، بالإ�شافة اإلى اأن تجريم 

اأ�شّد من عقوبة التزوير التقليدية نظراً  اأن يخ�شع لعقوبات  التعديل في هذه البيانات يجب 

لختالف حجم ال�شرر والخ�شائر الناتجة عن تحريف هذه البيانات وتزويرها.

بيانات  اإخماد لأي  اأو  اأو محو  اأي تبديل  7 على تجريم  المادة  بوداب�شت في  اتفاقية  وقد ن�شت 

بيانات غير حقيقية -in authentic data-  لغر�س  اإنتاج  اإلى  ي��وؤدي  اأي نظام معلوماتي  مخزنة في 

عدمها                                                      م��ن  ال��ق��راءة  ف��وري��ة  كانت  ���ش��واء  وذل��ك  �شحيحة،  اأن��ه��ا  على  قانونية  لأغ��را���س  ا�شتعمالها 

القانون  7 من   ،6  ،5 المواد  ون�شت   whether or not the data is directly readable  and intelligible

الإماراتي رقم 5 ب�شاأن الجريمة المعلوماتية  على تجريم كل من تغيير البيانات و تزوير الم�شتندات 

اأو عالجية  اأو �شجالت طبية  اإف�شاء بيانات  اأو  الإلكترونية والتعديل والإتالف لأي من المعلومات 

ف�شاًل عن تجريمه لمجرد الدخول غير الم�شروع من الأ�شا�س، مما يكون معه الم�شرع الإماراتي 

قد قطع الطريق اأمام المجادلة حول تحديد مفهوم الوثيقة وان�شحابها على البيانات المخزنة في 

المجردة،  ليكون  بالعين  الم�شتند للقراءة  الإلكترونية، ف�شاًل على  الجدل حول قابلية  الأنظمة 

الم�شّرع الإماراتي �شمل بالحماية الجنائية كل م�شتند اإلكتروني بعد اأن اعترف بقيمته في الإثبات.

القانونية  الن�شو�س  تطبيق  في  عديدة  م�شكالت  تثير  المعلوماتية  الجريمة  اأن  لنا  يت�شح 

نجد  ل  المرتكب  ال�شلوك  وبين  بينه  المطابقة  اإعمال  واأَمكن  القانوني  الن�س  ُوجد  فاإن  الحالية، 

العقوبة تتنا�شب وحجم الخ�شائر الناتجة عن ارتكاب مثل هذه الجريمة، واإذا اأمكن اإعمال  المطابقة 

وكانت العقوبة رادعة فاإننا نواجه عقبة كبيرة في عمليات �شبط هذه الجرائم في القانون الليبي 

واإثباتها لأن القواعد التقليدية  لالإثبات و�شعت لتواجه �شلوكاً مادياً يحدث في العالم الفيزيائي 

physical world ول تتنا�شب لإثبات جريمة مرتكبة في عالم اإلكتروني اأو ف�شاء �شيبراني افترا�شي 

الت�شريعي  التدخل  �شرورة  يحتم  ما  وه��و  مرئية.  غير  وموجات  ذبذبات  من  يتكون  ملمو�س  غير 

لتنظيم هذه الم�شاألة عن طريق العتراف لقوة الم�شتندات الإلكترونية في الإثبات، واعتبارها من 

َقبيل الوثائق، وذلك قبل الن�س على تجريم تزويرها اأو التعديل فيها وتحريفها ح�شب الأحوال.
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املطلب الأول:

   (I.S.P( INTERNET SERVICE PROVIDER مزود اخلدمة

الآلي،  الحا�شب  اأنظمة  بوا�شطة  بالقدرة على الت�شال  الم�شتخدمين  هو كل �شخ�س يمد 

ت عليه  الم�شتخدمين: وهو ما ن�شَّ ه��وؤلء  بالنيابة عن  البيانات و تخزينها  اأو يقوم بمعالجة 

من  هو  الخدمة  فمزود  الإنترنت،  جرائم  ب�شاأن   2001 بوداب�شت  اتفاقية  من   )2(  ،)1( المادة 

ُيَمّكن الم�شتركين من الو�شول اإلى �شبكة الإنترنت عن طريق َمْدهم بالو�شائل الفنية الالزمة 

للو�شول اإلى ال�شبكة بمقت�شى عقد تو�شيل الخدمة، فهو ل يقوم بتوريد المعلومة اأو تاأليفها، 

ول يملك اأي و�شائل فنية لمراجعة م�شمونها، لأن دوره فني يتمثل في نقل المعلومات على 

عن  الم�شوؤولين  اأح��د  اعتباره  يجوز  فهل  الخادمة،  حا�شباته  طريق  عن  اإلكترونية  حزم  �شكل 

الجريمة المعلوماتية ؟هنا ظهر اتجاهان نعر�س لهما تباعاً:-

اأوًل: الجتاه القائل بعدم م�شوؤولية املزود:

و قد ا�شتند هذا التجاه اإلى اأن مزود الخدمة ل يملك القدرة على التحكم في اأي م�شمون 

البريد  بم�شاءلة مدير مكتب  القول  يناظر  بتقرير م�شوؤوليته هنا  والقول  ال�شبكة،  يبث على 

 بل 
)1(

والهواتف على مدى م�شروعية الخطابات والمكالمات التي َتجرى عبر هذه الخطوط

التقوية  توفير محطات  على  العامة  الجهات  م�شوؤولية  تقرير  اإل��ى  بنا  تنتهي  قد  الم�شاألة  اإن 

لبث القنوات الف�شائية المرئية. فتقرير م�شوؤولية مزود الخدمة يتطلب اأن يكون دوره اأكثر 

ُتمّكنه من  التي  الفنية  الو�شائل  يملك  اأنه ل  اإلى  بالإ�شافة  مة  الُمجرَّ المادة  بث  اإيجابية في 

.
)2(

مراقبة تلك المعلومات المتدفقة باأعداد تتجاوز الماليين 

ثانيًا: الجتاه القائل بتقرير م�شوؤولية مزود اخلدمة:

طبقاً  الجنائية  الم�شوؤولية  بتقرير  ينادي  الأول  فريقين:  اإلى  التجاه  هذا  اأن�شار  انق�شم 

العامة  لالأحكام  طبقاً  الم�شوؤولية  تقرير  اإل��ى  يذهب  والثاني  المتتابعة،  الم�شوؤولية  لأحكام 

للم�شوؤولية الجنائية.

- �س119 جميل عبد الباقي ال�شغري - النرتنت و القانون اجلنائي دار النه�شة العربية 1992   )1
و النرتنت - دار النه�شة العربية - القاهرة - 2000 - �س 57-69. حممد عبد  ال�شخا�س  على  العتداء  جرائم   - رم�شان  مدحت   )2

الطاهر ح�شني - امل�شئولية القانونية يف جمال �شبكات النرتنت  - 2002 - دار النه�شة العربية - القاهرة - �س 38

اأو المحرر الم�شوؤول عن ِق�شمها  بالعقوبة المقرر لها - ومع ذلك ُيعفي رئي�س تحرير ال�شحيفة 

م  الذي ح�شل فيه الن�شر من الم�شوؤولية الجنائية اإذا ثبت اأنَّ الن�شر قد تم بغير علمه، واأنه قد َقدَّ

منذ بدء التحقيق كل ما لديه من المعلومات والأوراق للم�شاعدة على معرفة الم�شوؤول عما ُن�شر« 

وهنا نجد اأن الم�شرع الإماراتي لم ياأخذ بالم�شوؤولية المتتابعة، بل افتر�س الم�شوؤولية الجنائية 

لرئي�س التحرير حتى يتم اإثبات العك�س، واأخذ الم�شرع الإماراتي بالم�شوؤولية المفتر�شة، كذلك 

في المادة رقم 69 من ذات القانون فقد ن�شت على اأنه »اإذا كانت الكتابة اأو الر�شم اأو ال�شور ال�شم�شية 

اأو الرموز اأو طرق التعبير الأخرى التي اُ�شتعملت في ارتكاب اإحدى الجرائم المن�شو�س عليها في 

عتبر م�شتورد المطبوع اأو ال�شحيفة التي تم فيها الن�شر وكذلك 
ُ
هذا القانون قد ُن�شرت في الخارج اأ

اأو  الم�شتورد  اأن  الدعوى  لم يظهر من ظروف  ما  الجريمة  لهذه  اأ�شلياً  فاعاًل  بالتوزيع  قام  من 

الموزع لم يكن في و�شعه معرفة م�شتمالت المطبوع اأو ال�شحيفة المذكورة« وهنا علينا التذكير 

والقواعد  الحالت  من  الكثير  في  يتعار�س  ما  المتتابعة،  الم�شوؤولية  جوهر  هو  الفترا�س  ب��اأن 

الد�شتورية في اأ�شا�س الم�شوؤولية الجنائية، وهو ما حاول الم�شرع الإماراتي تفاديه بفتح المجال 

م.    لنفي الم�شوؤولية الجنائية لرئي�س التحرير متى اأثبت عدم علمه بالم�شمون الُمجرَّ

وال�شوؤال المطروح في هذا ال�شدد هو عن نوع الم�شوؤولية الجنائية لو�شطاء تقديم خدمات 

�شبكة الإنترنت؟ فاإذا كانت �شبكة الإنترنت و�شيلة من و�شائل الن�شر والعالنية مما ل تثور معه 

اإمكانية تطبيق الأحكام القانونية لجرائم ال�شب والت�شهير، فاإن الجدل القانوني  �شعوبة في 

يثور بالن�شبة لتحديد الم�شوؤولين جنائياً عن ال�شلوك المرتكب في الف�شاء الإلكتروني وح�شر 

الم�شاهمين فيه، فمن هم الأ�شخا�س القائمون على ت�شغيل ال�شبكة وخدماتها المتعددة؟

فهي  المختلفة،  والخدمات  الأن�شطة  ت�شم مجموعة من  اليوم  العالمية  ال�شبكة  اأ�شبحت 

  NEWS GROUP والمنتديات e-MAIL بنية تحتية لالت�شالت اأهم خدماتها البريد الإلكتروني

والناقل  TRANSFORSE PROTOCOL FTB  لنقل الملفات بين اأرجاء ال�شبكة وو�شيلة المت�شل 

TELNET وهو البرنامج الذي يتيح لأي �شخ�س ا�شتخدام برامج ومميزات حا�شوبية موجودة 

في جهاز اآخر بعيد ول توجد في جهاز الم�شتخدم، اأما �شبكة المعلومات WWW فهي اإحدى 

خدمات ال�شبكة من �شفحات م�شححة بلغة HTML التي تتيح اإمكانية ربط ال�شفحات بالو�شائط 

.
)1(

)LINKS(  وهو �شر ت�شميتها بال�شبكة العنكبوتية 

فال�شوؤال المطروح هنا هو من هم هوؤلء الو�شطاء؟ وما الدور الذي يلعبه كل و�شيط من 

عالقته بالم�شمون المن�شور على ال�شبكة.

فهد بن عبداهلل اللحيدان، - الإنرتنت، �شبكة املعلومات العاملية - الطبعة الأوىل- النا�شر غري معروف - 1996 - �س51 وما بعدها.  )1
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املطلب الثاين:

( THE HOSTER ( :امل�شوؤولية اجلنائية ملتعهد الإيواء وامل�شيف

هو من يتولى اإيواء �شفحات معنية من ال�شبكة )WEB (  على ح�شاباته الخادمة 

)SERVER(  مقابل اأجر معين على ال�شبكة ، حيث يقوم العميل و هو بمثابة الم�شتاأجر لتلك 

 
)1(

الم�شاحة بكتابة الم�شمون الخا�س عليها بطريقة مبا�شرة فيقوم بتخزين المادة المن�شورة 

 كما يتولى مهمة 
)2(

اأي وقت  اإليها في  والمادة المعلوماتية لكي يتمكن العميل من الو�شول 

يكون  اأن  دون  الن�شر  ي�شاهم في عملية  فهو  العميل،  له  ال��ذي قدمه  المحتوى  واإدارة  تخزين 

باإمكانه ال�شيطرة على المعلومة اأو الم�شمون المن�شور قبل عر�شه على الإنترنت، فهو ي�شاعد 

الم�شتخدم في الو�شول اإلى الموقع والتجول فيه.

للم�شوؤولية  التعر�س  ت�شتدعي  التي  م�شوؤوليته  تقرير  م��دى  ح��ول  الت�شاوؤل  يثور  وهنا 

الجنائية له.

اأوًل: القول بعدم م�شوؤولية عامل الإيواء:

بدور  يقومون  اأنهم  اإل��ى  ا�شتناداً  الجنائية  الم�شوؤولية  من  اإعفاءهم  الإي��واء  عاملو  يطلب 

اأخذ  اإي��واء المعلومة وتخزينها لتمكين الجمهور من الط��الع عليها و هو ما  فني يتمثل في 

به الم�شرع الفرن�شي في القانون رقم 719 ال�شادر �شنة 2000 بتعديل قانون حرية الت�شالت، 

فن�س التعديل على انتفاء الم�شوؤولية الجنائية و المدنية بالن�شبة لكل الأ�شخا�س الطبيعيين 

اأو المعنويين الذين يتعهدون بالتخزين المبا�شر والم�شتمر من اأجل اأن ي�شعوا تحت ت�شرف 

اأو اأغاني اأو ر�شائل، ولم يلزمهم هذا القانون اإل ب�شرورة  الجمهور اإ�شارات اأو كتابات اأو �شوراً 

التحقق من �شخ�شية الم�شاهم في و�شع الم�شمون اأو كتابته وي�شتند اأن�شار هذا التجاه اإلى اأن 

)3(
دور التخزين الذي يقوم به عامل الإيواء ل ي�شمح بال�شيطرة على الم�شمون .

ثانيًا: القول مب�شاءلة عامل الإيواء:

واجه الراأي ال�شابق نقداً �شديداً و ذهب راأي اآخر اإلى اأن عامل الإيواء يجب اأن يكون م�شوؤوًل، 

.
)4(

لأن باإمكانه رف�س عملية الإيواء اإذا �شعر بعدم م�شروعية الم�شمون المن�شور 

)1( احمد ال�شيد عفيفي - املرجع ال�شابق - �س 554

)2( حممد ح�شن من�شور - امل�شوؤولية اللكرتونية - دار اجلامعة - للن�شر - ال�شكندرية - 2003 - �س 202

)3( جميل عبد الباقي ال�شغري - املرجع ال�شابق - �س 138-137

)4( جميل ال�شغبري - املرجع ال�شابق - �س 135

م�شاءلة مزود الخدمة طبقاً لأحكام الم�شوؤولية المتتابعة:

اإلى  ا�شتناداً  النظام  لهذا  الخدمة  م��زود  به  يقوم  ال��ذي  ال��دور  ا�شتجابة  وهلة  لأول  يبدو 

م�شاهمته في عملية الن�شر وتحقيق العالنية وو�شعها في متناول الم�شتخدمين.

اأ�شا�س  على  تقوم  والنا�شر  للموؤلف  بالن�شبة  الن�شر  في مجال  المتتابعة  الم�شوؤولية  اأْن  اإلَّ 

العلم الم�شبق بما تم اإعالنه ون�شره لالآخرين، وهو ما ُيوجب التزام النا�شر اأو رئي�س التحرر 

اأثناء المنتديات  بالمراقبة مما ل يتوفر بالن�شبة لمزود الخدمة، خا�شًة عند قيامه بالربط 

المختلفة، حيث يقوم بتثبيت تلك الموؤتمرات على جهازه الخادم، وكل ما ي�شل لمزود الخدمة 

في هذه الحالت هو حزم من البيانات الم�شفرة.

وهو ما ن�شل معه اإلى عدم قبول تطبيق اأحكام الم�شوؤولية المتتابعة، لأن مزود الخدمة ل يملك 

الو�شائل الفنية والقانونية التي ُتمكن من مراقبة الم�شمون الذي ُين�شر و يتحرك على ال�شبكة.

م�شاءلة املزود طبقاً لالأحكام العامة للم�شوؤولية اجلنائية:

ي�شتند اأ�شحاب هذا الراأي على اعتبار اأن مزود الخدمة ل يملك الو�شائل الفنية الالزمة 

لمراقبة ال�شورة اأو الكتابة اإل اأنه يملك الو�شائل الفنية الالزمة لمنع الدخول اإلى هذه المواقع 

بالزائرين وهو ما  المواقع عن طريق مدهم  الم�شاعدة لأ�شحاب تلك  اإلى تقديم  ي��وؤدي  مما 

تتحقق به الم�شاهمة الجنائية بالم�شاعدة.

اأي�شاً محل نظر، لأن الم�شاهمة الجنائية طبقاً لأحكام القانون الجنائي  لكن يعد هذا الراأي 

الليبي، وقانون العقوبات الإماراتي المواد 44 عقوبات و ما بعدها، ل تكون اإل بالأعمال ال�شابقة اأو 

. اأما مزود الخدمة فدوره ياأتي لحقاً 
)1(

المعا�شرة لل�شلوك الإجرامي، ول تكون بالأعمال الالحقة 

.
)2(

لرتكاب الجريمة التي تحققت بكامل عنا�شرها على ال�شبكة قبل اأن يبداأ دور مزود الخدمة 

هكذا ن�شل اإلى �شعوبة تطبيق فكرة العلم الُم�شبق لأ�شباب فنية وقانونية، فالأ�شباب الفنية 

تتمثل في عدم وجود الإمكانية لمراقبة الم�شمون المن�شور قبل ن�شره، اأما الأ�شباب القانونية 

فترجع اإلى عدم اخت�شا�س مزود الخدمة بممار�شة اأي نوع من اأنواع الرقابة التوجيهية على ما 

يتم ن�شره لما في ذلك من تعار�س والعديد من ال�شمانات الخا�شة بحق الموؤلف وحق الحياة 

الخا�شة، ول يمكن قبول قيامها باأي دور وقائي على الآخرين.

)1( د.جميل عبد الباقي ال�شغري - النرتنت و القانون اجلنائي - دار النه�شة العربية 2001 - �س 129

احمد ال�شيد عفيفي - الأحكام العامة للعالنية يف قانون العقوبات - درا�شة مقارنة - دار النه�شة العربية - القاهرة - 2001 - 2002�س 

552 -  551

)2( د.جميل عبد الباقي ال�شغري - النرتنت و القانون اجلنائي - دار النه�شة العربية - 2001 �س 134-132
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التنفيذى والتقني »الهيئة العامة  ال�شيا�شات العامة للقطاع، بينما يتولى الجانب  التي ت�شع 

لتنظيم قطاع الت�شالت« وهي الهيئة التي تم تاأ�شي�شها عام 2003 ب�شدور المر�شوم بقانون رقم 

)3( �شالف الذكر، وقد ن�س قانون الت�شالت في مادته الأولى على ح�شر خدمات الت�شالت 

باأنها ت�شمل »خدمة نقل اأو بث اأو تحويل اأو ا�شتقبال من خالل �شبكة الت�شالت لأي مما ياأتي: 

الت�شالت ال�شلكية والال�شلكية....... اإن�شاء اأو �شيانة وت�شغيل �شبكات البرق والهاتف والتلك�س 

والدوائر الموؤجرة والمعطيات المحلية والدولية والإنترنت والإر�شال الال�شلكي« وهو ما يعني 

اأن الدولة هي من يحتكر التزود بالخدمات المعلوماتية.

اأي  اإلى �شعوبة تطبيق الأحكام العامة للم�شوؤولية الجنائية على  نخل�س من كل ما تقدم 

المعنوية  الوحدة  معه  تنتفي  مما  المجرم  بالم�شمون  العلم  اإثبات  ل�شعوبة  الو�شيطين  من 

بين الم�شاهمين، اأما اأحكام الم�شوؤولية المتتابعة فال يمكن تطبيقها اأي�شاً ل ل�شعوبة مراقبة 

الم�شمون فح�شب، بل لعتبار اأخر ل يقل اأهمية وهو اأن  اأحكام الم�شوؤولية المتتابعة ا�شتثناء 

من الأ�شل العام ل يجوز التو�شع فيه.

ال�شيطرة  باإمكانية  اأن ترتبط  اأن تتقرر بن�س �شريح و يجب  الجنائية يجب  فالم�شوؤولية 

على المعلومة، فالو�شيط في تقديم هذه الخدمات �شواًء كان مزود الخدمة اأو عامل الإيواء،  

عبارة عن و�شيط تجاري يقوم باأعمال الو�شائط في CYBER SPACE  وهو ما يميزه عن الو�شيط 

التقليدي الذي يكون قريباً من الأط��راف واأكثر قدرة على تقييم ت�شرفاتهم، بينما الو�شيط 

الالزمة  الجغرافية  الحدود  فيها  تنعدم  افترا�شية  بيئة  في  الو�شيط  بدور  يقوم  المعلوماتي 

.
)1(

لالقتراب والتقييم، كما تنعدم فيها النظم القانونية الحاكمة من جهة اأخرى 

وهو ما ن�شل معه اإلى �شرورة التعر�س اإلى البعد الدولي للجريمة المعلوماتية والطبيعة 

الالمركزية للم�شرح الذي ترتكب فيه هذه الجريمة.

1 Chriss Reed, Internet Law- 2004 - CAMPRIDGE UNIVERCITY PRESS , p.89 

ثالثًا: امل�شاءلة طبقًا للأحكام العامة امل�شاهمة اجلنائية:

اإذا كان عامل الإيواء يقوم با�شت�شافة المعلومة اأو الم�شمون المن�شور على �شفحاته دون 

مدى  ي�شبه  به  وعلمه  الأخير  ه��ذا  على  ف�شلطته  الم�شمون،  على  �شيطرة  اأي  لديه  يكون  اأن 

تنتفي  الحالة  وفي هذه  الموؤجرة  العين  في  الم�شتاأجر  يرتكبها  التي  بالجرائم  الموؤجر  علم 

غير  بالم�شمون  الإي���واء  عامل  علم  ع��دم   ثبوت  بمجرد  الإي���واء  لعامل  الجنائية  الم�شوؤولية 

وهو  ال�شوء،  ب�شرعة  ال�شبكة  اأرج��اء  بين  تتدفق  والمعلومات  البيانات  واأن  خا�شة  الم�شروع، 

الجرائم  لباقي  بالن�شبة  اأما  المناق�شة،  المنتديات ومجموعات  في  وا�شحة  ب�شورة  يت�شح  ما 

المرتكبة عبر �شفحات )WEB( فاإنها من الجرائم الم�شتمرة التي ي�شتمر ارتكابها با�شتمرار 

، وهنا يكون على الم�شرع 
)1(

عر�شها على ال�شفحة ما يعني اإمكانية ن�شوء قرينة على العلم لها 

الليبي عند �شياغة الأحكام العامة للم�شوؤولية الجنائية للم�شت�شيف اأن يقوم باأعمال الموازنة 

الموؤلف  الم�شروعة من جهة وحقوق  المعلومات غير  بعدم عر�س  الأخير  التزامات هذا  بين 

بالن�شبة ل�شاحب المعلومة من جهة اأخرى. 

رابعًا: م�شاءلة عامل الإيواء طبقًا لأحكام امل�شوؤولية املتتابعة:

اأنَّ  على   31 ال��م��ادة  ف��ي  ين�س  الليبي  المطبوعات  ب�شاأن   1972 ل�شنة   73 رق��م  ال��ق��ان��ون  اإن 

ا كان ما ُيَبث على ال�شبكة ُيَعد من الكتابات،  المطبوعات ت�شمل الكتابات وال�شور والر�شوم، وَلمَّ

التحرير تواجهه عقبة فنية تتمثل في عدم  ب��دور رئي�س  الإي��واء هنا قائماً  اعتبار عامل  ف��اإن 

قدرته على مراقبة الم�شمون.

مادته  ف��ي  ال��ذك��ر  �شالف  المطبوعات  ق��ان��ون  َن�����سَّ  فقد  الإم���ارات���ي،  للقانون  بالن�شبة  اأم��ا 

بالمطبوعات  المق�شود  اأن  على  ن�س  عامة،  مفاهيم  لتحديد  الم�شرع  خ�ش�شها  التي  الأول��ى 

اأو غير ذلك من و�شائل  اأو ال�شور ال�شم�شية  اأو القطع المو�شيقية  اأو الر�شومات  »كل الكتابات 

للتداول«. قاباًل  كان  اإذا  اأو مرئياً  اأو م�شموعاً  كان ذلك مقروءاً  �شواء  كانت  باأي مادة   التعبير 

وهنا اأي�شاً جاءت عبارة الم�شرع الإماراتي عامة لي�شمل المطبوع كل الكتابات وال�شور القابلة 

اأما  الذكر،  �شالف  للقانون  طبقاً  الجنائية  الم�شوؤولية  لقواعد  محاًل  يجعلها  مما  للتداول، 

بالن�شبة لمزود الخدمة اأو خدمات الإنترنت فاإن الدولة الإماراتية هي من ي�شرف على التزود 

بهذه الخدمة وذلك من خالل  »اللجنة العليا لالإ�شراف على قطاع الت�شالت« وهي اللجنة 

)1( د. جميل ال�شغري، مرجع �شبق ذكره، �س142
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الجريمة بالتزام الدول الموقعة على التفاقيات  بالعمل بمقت�شاها في مكافحة الجريمة.

وقت  في  المنظمة  الجريمة  تطورت  بعدما  الدولي  الجنائي  القانون  اأهمية  ازدادت  وقد 

تقل�س فيه المفهوم التقليدي لل�شيادة، حيث ات�شع نظام المعاهدات الدولية لمكافحة الجرائم 

العابرة للحدود، فالجانب الدولي للجريمة المعلوماتية ل يعد عن�شراً من عنا�شرها كما هو 

الحال في الجريمة الدولية، بل ما يعد هو نطاقها المكاني.

مبداأ  في  تتمثل  -التي  الجنائية  الن�شو�س  تطبيق  نطاق  تحكم  التي  العامة  القواعد  اإن 

اإقليمية الن�س الجنائي و ال�شتثناءات ال��واردة عليه - تقت�شي تطبيق الن�س الجنائي على كل 

4 وما بعدها  اأح��وال خا�شة َن�سَّ عليها الم�شرع في المواد  اإقليمه، اإل في  الجرائم الواقعة في 

تبين  حالت يطبق فيها القانون الليبي على جرائم ارتكبت خارج اإقليمه، اأما الم�شرع في دولة 

الإمارات العربية المتحدة فقد �شمل الف�شاء الجوي اأي�شاً، فقد ن�س على مبداأ الإقليمية في 

المادة 16 من قانون العقوبات التحادي بقوله »ت�شري اأحكام هذا القانون على كل من يرتكب 

جريمة في اإقليم الدولة، وي�شمل اإقليم الدولة اأرا�شيها وكل مكان يخ�شع ل�شيادتها بما في ذلك 

المياه الإقليمية والذي يعلوها، وُتعتبر الجريمة واقعة في اإقليم الدولة اإذ وقع فيها فعل من 

الأفعال المكونة لها اأو اإذا تحققت فيها نتيجتها اأو كان ُيراد اأن تتحقق فيها« ويترتب على هذا 

اأحد عنا�شر  يتطلب تحقق  الإنترنت  اأي من جرائم  الإماراتي على  القانون  اأّن تطبيق  المبداأ 

اإقليم دولة الإم��ارات حيث ق�شت محكمة ا�شتئناف دبي في جريمة القذف  الركن المادي على 

الواقعة محل التهام  اأن  الأوراق  الثابت من  باأنه »لما كان  الإنترنت،  العلني الذي تم بوا�شطة 

تم ن�شرها بموقع )اإيالف( على �شبكة الإنترنت، واأن المجني عليها حين اّطالعها على الموقع  

اأثناء وجودها بدبي طالعت الخبر محل التهام ومن َثم تكون نتيجة الفعل قد تحققت في اإمارة 

دبي، وُتعتبر الجريمة اإذا ما ا�شتوفت باقي اأركانها قد وقعت في اإقليم الدولة وتخ�شع لأحكام 

 وهو ما ن�شل معه اإلى اأنَّ القانون التحادي ُيطبق هنا على اأي 
)1(

قانون العقوبات التحادي.« 

جريمة ارُتكبت من خالل الإنترنت متى وقعت لأحد عنا�شر الركن المادي على اإقليم الدولة، 

م على �شبكة الإنترنت مما تقوم معه اإحدى جرائم العالنية كجريمة  فاإذا ُن�شر اأي م�شمون ُمجرَّ

القذف مثاًل فاإن الجريمة يتحقق ارتكابها على اإقليم الإمارات، مادام الطالع عليها ممكناً من 

)1( حكم حمكمة ا�شتئناف دبي رقم 2003/1248 جزاء - حكم غري من�شور اأ�شار اليه الدكتور عبد الرازق املوايف عبد اللطيف- جملة معهد 

دبي الق�شائي عدد)1( ال�شنة الوىل مايو 2012�س 105

المبحث الثالث
البعد الدولي للجريمة المعلوماتية

يكون  ما  وكثيراً  الإنترنت،  �شبكة  عبر  الآل��ي  الحا�شب  بوا�شطة  المعلوماتية  الجريمة  ُترتكب 

مرتكبوها في بالد مختلفة ومن جن�شيات متعددة، وكثيراً ما يتعلق  ال�شلوك الإجرامي باأكثر من 

دولة: فهناك الدولة التي ارتكب فيها ال�شلوك، وكذلك الدولة التي تم فيها القب�س على الجاني 

وتلك التي حدثت فيها النتيجة الإجرامية، وهو ما يتطلب منا التطرق اإلى الطبيعة الالمركزية 

للف�شاء الآلي، اأو ال�شيبراني قبل اأن ن�شل اإلى القانون الواجب التطبيق على الجريمة المعلوماتية.

املطلب الأول:

لمركزية الف�شاء وعاملية اجلرمية املعلوماتية.

فقدت الحدود الجغرافية كل اأثر لها في الف�شاء ال�شبكي اأو الآلي، فهو ل يعترف بالحدود 

الجغرافية، حيث يتم تبادل البيانات في �شكل حزم اإلكترونية توجه اإلى عنوان افترا�شي لي�س 

  DESSENTRALI ZED NATURE له �شلة بالمكان الجغرافي، فهو ف�شاء ذو طبيعة ل مركزية

نظام  الآل���ي:  فالف�شاء  حاكمة.  �شلطة  لأي  التبعية  ع��دم  ف��ي  خ�شائ�شه  اأه��م  اإج��م��ال  ويمكن 

اإلكتروني معقد لأنه عبارة عن �شبكة ات�شال ل متناهية غير مج�شدة وغير مرئية متاحة لأي 

�شخ�س حول العالم وغير تابعة لأي �شلطة حاكمة، فال�شلوك المرتكب فيها يتجاوز الأماكن 

بمعناه التقليدي له وجود حقيقي وواقعي لكنه غير محدد المكان.

فال�شبكة عالمية الن�شاط والخدمات ل تخ�شع لأي قوة مهيمنة اإل في بدايتها، حيث كان 

اأ�شبح  الآن فقد  اأما  الأمريكية،  الع�شكرية  الموؤ�ش�شة  يعتمد على  ال�شبكة حكومياً  تمويل هذه 

التمويل ياأتي من القطاع الخا�س، حيث ال�شركات الإقليمية ذات الغر�س التجاري التي تبحث 

.
)1(

عن كافة ال�شبل لال�شتفادة من خدماتها بمقابل مالي 

فالجريمة المرتكبة عبر �شبكة الإنترنت جريمة تعبر الحدود والقارات، وهو ما يدرجها �شمن 

مو�شوعات القانون الجنائي الدولي، الذي يقابل القانون الدولي الخا�س في القانون المدني، 

الدولي في مجال مكافحة  التعاون  الذي يحدد �شوابط مجالت  القانون  الفرع من  ذلك  وهو 

)1( منري اجلنبهي - ممدوح اجلنبهي - �شراخ  النرتنت و�شائل مكافحتها - املرجع ال�شابق - �س 9

فتوح ال�شاذيل - القانون الدويل اجلنائي - دار املطبوعات اجلامعية - ال�شكندرية - 2001 - �س 34
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وهو ما حدا بالمجل�س الأوروبي اإلى عقد اتفاقية بوداب�شت COUNCIL ال�شابق الإ�شارة اإليها، 

اتخاذ  اأن لكل طرف  22 منها على  المادة  الجرائم ون�شت  لمكافحة هذه  التي قدمت �شوراً  و 

الإجراءات الت�شريعية وغيرها التي يراها لزمًة لكي يحدد اخت�شا�شه بالن�شبة لكل جريمة تقع 

وفقاً لما هو وارد في المواد من 2 اإلى 11 من التفاقية الحالية عندما تقع الجريمة: 

اأ - داخل النطاق المحلي للدولة. 

ب - على ظهر �شفينة تحمل علم تلك الدولة.

ج - على متن طائرة م�شجلة في هذه الدولة.

د - بوا�شطة اأحد رعاياها، اإذا كانت الجريمة معاقباً عليها جنائياً في المكان الذي ارتكبت 

فيه اأو اإذا كانت الجريمة ل تدخل في اأي اخت�شا�س مكاني لأي دولة اأخرى.

في حالت  اإل  التطبيق  ع��دم  اأو  التطبيق  ع��دم  في  بالحق  لنف�شه  يحتفظ  اأن  ط��رف  ولكل 

معينة، وفي ظل �شروط خا�شة، طبقاً لقواعد الخت�شا�س المن�شو�س عليها في الفقرة الأولى 

)ب و د( من هذه المادة اأو في اأي جزء من هذه الفقرات.

الوطني  اأي اخت�شا�س ينعقد للق�شاء  ا�شتبعاد  المادة على عدم  4 من ذات  الفقرة   وتن�س 

طبقاً للقانون المحلي الفقرة 5 تن�س على اأنه في حالة حدوث تنازع في الخت�شا�س فانه يجب 

اأن يتم حله بالت�شاور بين الدول الأطراف حول المكان الأكثر مالءمًة. كما اأفردت التفاقية 

بنداً خا�شاً ل�شرورة التعاون بين الدول.

ولم ين�س القانون العربي النموذجي ب�شاأن الجرائم المعلوماتية على اأي قواعد لتحديد 

القانون  تطبيق  فكرة  قبل  اليوم  الجنائي  الفقه  ك��ان  ف��اإن  الجرائم.  ه��ذه  بنظر  الخت�شا�س 

الخت�شا�س  ت��الزم  فكرة  تجاوز  �شرورة  اأظهر  ما  الوطنية  َعبر  الجريمة  لمواجهة  الأجنبي 

اأولى قبول هذه الفكرة والتو�شع فيها بالن�شبة  الجنائي الق�شائي والت�شريعي، فيلزم من باب 

لجرائم ُترتكب في الف�شاء ال�شيبراني الذي يتجاوز الحدود والقارات، وبذلك ن�شل اإلى �شرورة 

التفكير في و�شع �شوابط اإ�شناد جنائية لتحديد الخت�شا�س المو�شوعي والإجرامي، بعد اأن 

ُت�شنف اإلى فئات مختلفة ت�شكل كل فئة فكرة ُم�شندة تت�شمن الم�شالح الواجب حمايتها جنائياً 

على الم�شتوى العالمي لو�شع �شوابط اإ�شناد ت�شير اإلى القانون الواجب التطبيق. 

ا كان ذلك فاإن المالحظ بالن�شبة لجرائم الإنترنت اأو تلك التي ُترتكب في ف�شاء هذه  ولمَّ

قانون  في  العالمية  مبداأ  تبني  في  التو�شع  �شرورة  اإل��ى  القانوني  الفكر  يدفع  �شوف  ال�شبكة 

اأو تحديد الخت�شا�س  القانون الجنائي،  العقوبات �شواء كان ذلك في نطاق تطبيق ن�شو�س 

الق�شائي بمالحقة هذا النوع من الجرائم، تعقد الت�شالت وت�شابكها وتطور ا�شتخدام ال�شبكة 

)1(
دولة الإمارات حيث تحقق فيها اأحد عنا�شر الركن المادي للجريمة وهو العالنية 

الجريمة  ارت��ك��اب  م�شاألة تحديد محل  ح��ول  القانوني  الجدل  يعني ح�شم  ذل��ك ل  اأن  اإل    

المعلوماتية، لأنَّ العالنية لي�شت عن�شراً في كل الجرائم مما َي�شعب معه تحديد محل ارتكاب 

الجريمة بالن�شبة للجرائم الأخرى. وتجدر الإ�شارة اإلى اأن مبداأ الإقليمية ُيَرد عليه ا�شتثنائين 

الأول: هو مبداأ �شخ�شية قانون العقوبات ومبداأ عينية قواعده فمبداأ ال�شخ�شية هو ما يقت�شي 

 22 للمادة   مالحقة المواطن حامل جن�شية الدولة ولو ارتكب الجريمة خارج الإم��ارات طبقاً 

عقوبات اتحادي ارتكب المواطن خارج الإقليم فعاًل ُيعّد جريمة طبقاً للقانون الإماراتي وُمعاقباً 

عليه في بلد الإقليم الذي ارتكبت فيه الجريمة اإذا عاد اإلى الإمارات قبل اأن ي�شتوفي العقوبة 

على هذا الفعل من قبل ال�شلطات الأجنبية في بلد محل الجريمة.

القانون  �شريان  على  الإم��ارات��ي  الم�شرع  ن�ّس  حيث  العينية  مبداأ  فهو  الثاني  ال�شتثناء  اأم��ا 

الإماراتي على بع�س الجرائم التي ُترتكب في الخارج ب�شرف النظر عن جن�شية مرتكبها، وذلك 

حفاظاً على الم�شالح العليا للدولة كالجرائم التي تهدد الأمن القومي اأو تلك التي تهدد الم�شالح 

القت�شادية العليا مثل جريمة تزييف العملة اأو تقليد الأختام اأو المحررات الر�شمية وهي الجرائم 

ع في المادة 20 من قانون العقوبات و بع�س الجرائم الأخرى مثل اإف�شاء اأ�شرار  التي حددها الم�شرَّ

الدفاع اأو اإذاعتها وغيرها من الجرائم المن�شو�س عليها في المواد 152، 154، 155، 158، 159، 176، 

180، 198، من قانون العقوبات التحادي. ففي هذه الجرائم يخت�س الق�شاء الإماراتي بمالحقة 

مرتكبي هذه الجرائم اأياً كانت جن�شية مرتكبيها واأياً كان موقع ارتكاب الجريمة.

املطلب الثاين:

الخت�شا�س مبلحقة اجلرائم املعلوماتية:

َيعتمد اأي نظام قانوني على تحديد الخت�شا�س الق�شائي بال�شتناد اإلى مكان وقوع الجريمة 

الإج���راءات  قانون  من   142 ال��م��ادة  ن�شت  وق��د  طبعاً،  الجغرافي  للتحديد  قاباًل  ك��ان  اإذا  بالن�شبة 

اأنه يتعين الخت�شا�س بالمكان الذي وقعت فيه  الجزائية لدولة الإم��ارات العربية المتحدة على 

الجريمة »اأما الجريمة المعلوماتية فهي جريمة ُترتكب في م�شرح غير قابل للتحديد الجغرافي، 

اإل اأنه ي�شم اأكبر تجمع اإن�شاني يتميز بارتباط وت�شابك معقد، وتتمثل اأهم خ�شائ�شه في َخلق اآليات 

خا�شة لفر�س اللتزامات والإذعان لها، مثل قطع الت�شال على مخترقي بع�س القواعد اأو طردهم 

من المنتديات، لكن هذا التجمع الإن�شاني ال�شخم يفتقر اإلى المعايير الأخالقية الم�شتركة.

)1( د. عبد الرازق املوايف - املرجع ال�شابق �س121
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اأما الجرائم التقليدية الأخرى مثل غ�شيل الأموال، تجارة المخدرات، الإرهاب، الدعارة،  عامة، 

اإلخ، في�شتخدم  الإلكترونية......  التجارة  الإلكترونية، جرائم  الم�شروع للكروت  ال�شتخدام غير 

يطلق  كان  واإن  الفني  بالمعنى  اإنترنت  جرائم  لي�شت  بالتالي  فهي  ارتكابها.  في  ك��اأداة  الإنترنت 

اأما الجرائم  الآل��ي،  ا�شتخدام الحا�شب  ُترتكب دون  اأن  اأنها يمكن  اإل  عليها الجرائم الإلكترونية 

المعلوماتية بالمعنى الفني القانوني فهي الجرائم التي ل يت�شور ارتكابها دون ا�شتخدام التقنية 

ال�شبكات  وتدمير  الخ��ت��راق  مثل  عنا�شرها،  من  عن�شراً  ت�شكل  الأخ��ي��رة  ه��ذه  لأن  المعلوماتية 

وتحريف البيانات اأو التالعب بها واإ�شاءة ا�شتخدام بنوك المعلومات.

وقد تعر�شت الورقة اإلى اأهم �شور الجريمة المعلوماتية في المبحث الأول وتعر�شت لجرائم 

العتداء على الحياة الخا�شة، حيث اأفرزت لنا هذه التقنية الحديثة عنا�شر جديدة للحياة الخا�شة 

لم تعرفها القوانين التي ح�شرت حمايتها الجنائية فيما ت�شورت اأنه يغطي جميع عنا�شر الحياة 

اأن  دون  الهاتفية،  والمحادثات  وال�شورة  الم�شكن  على  الحماية  هذه  فق�شرت  لالإن�شان،  الخا�شة 

ت�شمل تلك البيانات المتدفقة عبر ال�شبكة العنكبوتية الدولية، من جهة  وتلك المخزنة في النظم 

اأما جرائم  اأخرى.  المعلوماتية للموؤ�ش�شات العامة والخا�شة التي تتعامل مع الجمهور من جهة 

من  م�شتحدث  لنوع  الت�شريعية،  للمواجهة  الما�شة  الحاجة  اأظهرت  فقد  الأم��وال  على  العتداء 

جرائم العتداء على الأموال، لأن الأموال لم تعد تلك العمالت المعدنية والورقية التي عرفناها 

منذ زمن بعيد ،فقد اأ�شبحت الأموال عبارة عن قيمة مالية مخزنة في بطاقات تقراأها الآلة تارة، 

َتعد بالختال�س الذي  اأما طرق العتداء فلم  اأخ��رى،  تارة  ال�شلب للحا�شب  القر�س  وتخزن على 

يتمثل في اإنهاء مادي لحيازة المجني عليه �شواء تم ذلك  بو�شائل احتيالية اأو خل�شة دون ر�شائه، 

بل اأ�شبح العتداء يتم بطرق م�شتحدثة مثل الختراق و فك ال�شفرات المختلفة للو�شول اإلى اأرقام 

اإنهاء  اأو  اإع��داد  برامج خا�شة لتنفيذ عملية الختال�س  اأو عن طريق  بطاقات ال�شرف والئتمان، 

الحيازة، الذي كثيراً ما يتم في وقت يكون فيه المتهم بعيداً عن موقع الجريمة اأو مكانها.

- تعر�س البحث بعد ذلك لجريمة التزوير التي ترتكب بوا�شطة تقنية المعلومات حيث اإن 

والفراغ  المرتكب،  الإجرامي  ال�شلوك  تكمن في  المرة ل  الجريمة هذه  تثيرها  التي  الم�شكلة 

الت�شريعي لمواجهة الجريمة، لكن الم�شكلة الأ�شا�شية هنا تكمن في تحديد محل جريمة التزوير 

التجريمي  نموذجها  في  نجد  ل  التي  الحر  القالب  جرائم  من  الجريمة  فهذه  الوثيقة،  وهي 

�شكاًل معيناً لل�شلوك اأو و�شيلته اأو اأي من مالب�شاته، لكن الن�س حدد محل الجريمة بالوثيقة، 

لكنه لم يعرفها تاركاً للفقه والق�شاء هذه المهمة، وهو ما يثور معه الت�شاوؤل حول مدى اإمكانية 

اعتبار الدعائم الممغنطة من قبيل الوثائق التي يمكن اأن تكون محاًل لجريمة التزوير.

- انتقل البحث بعد ذلك لتناول الم�شكالت القانونية التي تثيرها الجرائم المعلوماتية من حيث 

في العديد من المجالت �شيوؤدي اإلى �شعوبة تحديد موقع ارتكاب العديد من الجرائم خا�شة 

اإذا اأدت اإلى العتداء على م�شالح مالية مخزنة وثابتة اأي�شاً على ال�شبكة، فقد ي�شعب تحديد 

اأي من عنا�شر الجريمة لأن الأموال اأي�شاً اأ�شبحت افترا�شية حيث بداأت الموؤ�ش�شات المالية 

تتو�شع كثيراً في ا�شتخدام الأموال الإلكترونية، وهنا قد نجد �شعوبة في تحديد محل ارتكاب 

العديد من الجرائم مما يحتم �شرورة التو�شع في التعاون الدولي لمكافحة جرائم الإنترنت، 

اإلَّ  مواجهته  الممكن  من  يعد  ول��م  للحدود،  عابراً  عالمياً  اإج��رام��اً  يعد  الإنترنت  اإج��رام  لأن 

اإلَّ اأن هذه القواعد يجب اأن تتم �شياغتها في اإطار اتفاقات دولية  من خالل قواعد عالمية، 

لأنَّ الجريمة العالمية ل يمكن مواجهتها بغير التعاون الدولي، وهو اأهم ما جاء في اتفاقية 

ت�شليم  اأو  الأدل��ة  جمع  م�شتوى  على  ذل��ك  اأك��ان  �شواء  التعاون   بتبادل  ي�شمح  ب�شكل  بوداب�شت 

المجرمين وهو ما يعني اأن المجتمع الدولي مقبل على تو�شع في اتفاقيات ت�شليم المجرمين، 

لأننا �شنواجه حالت انتفاء �شروط قواعد الخت�شا�س التقليدية في الم�شتقبل القريب.

اأن الم�شرع الإماراتي ُيعّد �شباقاً في مواكبة هذا التطور لمواجهة جرائم النترنت  ورغم 

اإلَّ اأننا ننا�شده بالتفكير في المزيد من التو�شع في مبداأ عالمية الن�شو�س الجنائية ودرا�شة 

�شبل التو�شع في التعاون الدولي في مكافحة جرائم الإنترنت نظراً لأن كل ال�شواهد توؤكد هذه 

ال�شرورة خا�شة بعد اأن بداأنا ن�شهد المزيد من التحرر المكاني والزماني للعديد من القيم 

اإيداعها وتخزينها بل وتحريكها  افترا�شية حيث يتم  اأ�شبحت  والحقوق والم�شالح فالأموال 

اأم��ام م�شرح  اأننا  اأي تحديد جغرافي وهو ما يعني  اإلى  افترا�شي كامل يفتقد  اأي�شاً في عالم 

افترا�شي للجريمة ومحل افترا�شي لل�شلوك و�شلوك افترا�شي يتم ارتكابه في ف�شاء خاٍل من 

اأي حدود جغرافية ت�شمح بن�شبة الفعل اأو ال�شلوك اإلى اأي دولة.    

الخاتمة
- َتُخل�س هذه الورقة اإلى اأننا اأ�شبحنا نواجه واقعاً ملحاً يلزم معه التدخل الت�شريعي لتنظيم 

التعامالت الإلكترونية بالن�شبة للم�شرع الليبي الذي لم ُي�شدر قانوناً للجريمة المعلوماتية حتى 

مختلف  في  اليومية  التعامالت  معظم  ُتغطي  اأ�شبحت  اليوم  الإلكترونية  المعامالت  لأن  الآن، 

المجالت، اأما بالن�شبة للم�شرع الإماراتي فاإننا نو�شيه بال�شتمرار في مواكبة التطور الت�شريعي 

العالمي والمزيد من التو�شع في التعاون الدولي لمكافحة هذه الجرائم مع �شرورة النتباه اإلى 

�شرعة التطور في هذا المجال.

مو�شحًة  المعلوماتية  الجريمة  بظاهرة  التعريف  هو  ال��ورق��ة  ه��ذه  اإليه  تخل�س  ما  واأه��م   -

في البداية الفارق بين الجريمة المعلوماتية وبين الجريمة المرتكبة بوا�شطة الحا�شب ب�شفة 



101 100

الدكتورة رحاب علي عمي�ش 
اجلرمية املعلوماتية  درا�سة مقارنة بني القانونني الليبي والإماراتي

الجنائية للجريمة المعلوماتية، يتكون اأع�شاوؤه من فريق متخ�ش�س فنياً في التقنية المعلوماتية، 

اإثبات الجريمة المعلوماتية يتطلب  التقليدية للخبرة، لأن  اإع��ادة النظر في القواعد  اأن يتم  على 

اإلكتروني  نظام  داخ��ل  يتم  عنها  البحث  لأن  الجرائم،  ه��ذه  في  الأدل��ة  للتعامل مع  قواعد خا�شة  

اإذا ما تم التعامل الأول��ي مع الجهاز ب�شكل خاطئ ، وتجدر الإ�شارة  معقد، ي�شهل فيه محو الأدل��ة 

المعلوماتية  الجريمة  �شبط  لأن  نظراً  الخبرة  مجال  في  الدولي  التعاون  �شرورة  اإل��ى  اأي�شاً  هنا 

واإثباتها وتتبعها يتطلب البحث في الأجهزة الخادمة لتتبع تحويالت مالية اأو معرفة موقع اإنطالق 

ر�شالة اأو اأمر من الأوامر، وهنا حان الوقت للتفكير في اأجهزة خبرة جنائية دولية خا�شة بالجرائم 

المعلوماتية تن�شاأ بمعرفة الأجهزة الحكومية المحلية في اإطار تعاون دولي في الم�شائل الجنائية. 

رابعًا: العمل على اإعادة النظر في المناهج الدرا�شية في كليات القانون، و�شرورة ت�شمينها 

الجانب  اإدراج  �شرورة  اإلى  بالإ�شافة  المعلوماتية،  ال�شبكات  و  الآل��ي  الحا�شب  عن  عامة  مادة 

المعلوماتي لكل مادة قانونية  فيجب اأن تت�شمن مادة القانون المدني ق�شماً خا�شاً بالمعامالت 

المالية الإلكترونية و التجارة الإلكترونية، وال�شيرفة الإلكترونية ودرا�شة الجرائم المعلوماتية 

مع الق�شم الخا�س لمادة قانون العقوبات، وتدري�س المحاكم الإلكترونية في مادة المرافعات 

اإلكترونية �شمن مادة القانون الإداري، واإ�شافة مو�شوع النظام القانوني  و تدري�س الحكومة 

لأ�شماء النطاق اإلى مادة الحقوق العينية وغير ذلك لأن الجرائم المعلوماتية في تزايد متواٍز 

مع ازدياد العتماد على هذه التقنية في حياتنا اليومية مما يتوقع معه اأن توؤدي اإلى اختفاء 

التعامل الورقي في يوم لي�س ببعيد كما اختفى ذلك من بع�س المناهج التعليمية.

بين  العالقة  ح��ول  والموؤتمرات  العلمية  ال��ن��دوات  من  المزيد  عقد  على  العمل  خام�شًا: 

المعلوماتية في  الكفاءة  ورفع م�شتوى  للتدريب  وا�شعة  وتبني خطط  والقانون،  المعلوماتية 

العامة  النيابة  ورج��ال  للق�شاة  مكثفة،  تدريبية  دورات  وتخ�شي�س  للدولة،  الوظيفي  القطاع 

لرفع م�شتوى الكفاءة لديهم في ا�شتخدام التقنية المعلوماتية.

اإقليمية وعربية للتعاون على  �شاد�شًا: على الدول العربية الم�شي في عقد اتفاقات دولية 

اأجهزة  لتعاون  بينها  فيما  والتن�شيق  الت�شريعي  الم�شتوى  على  المعلوماتية  الجرائم  مكافحة 

بارتكاب  المتهمين  لمالحقة  ال��الزم��ة  وال��م��ه��ارات  ب��ل  والمعلومات،  البيانات  لتبادل  ال�شرطة 

الجريمة المعلوماتية.

وهنا ن�شل اإلى نهاية هذا البحث كي ن�شجل اأّن الآلة في مواجهة مع الإن�شان فاإما اأن يفر�س 

عليها اإرادته، اأو ُتطغى عليه �شنيعته، وتفلت من �شيطرته، فما اأبلغ المتنبي حين قال:

َب الَمْرُء في الَقناِة �ِشنانا  ماُن َقناًة   َركَّ ْنَبَت الزَّ
َ
ُكلَّما اأ

الم�شوؤولية الجنائية، بالن�شبة لو�شطاء ت�شغيل ال�شبكة التي ُترتكب عن طريقها الجريمة المعلوماتية، 

ل  فال�شبكة  والخا�شة،  منها  العامة  الجهات  اأو  الأف��راد  من  العديد  لت�شغيلها  يتدخل  الأخيرة  فهذه 

تعمل اإل عن طريق مزود الخدمة الذي يمد العميل بالو�شيلة الفنية التي تو�شله بال�شبكة، اأما متعهد 

الو�شول فهو من يوفر لمالك الموقع الم�شاحة اإلى الف�شاء الإلكتروني لكي يمكنه من ا�شتخدامها 

اإ�شكالية  تثور  م، وهنا  الُمجرَّ الم�شمون  اأو  التي تت�شمن العتداء  بالبيانات  اأو  بالم�شمون  وتحميلها 

حول اإمكانية تطبيق الأحكام العامة للم�شوؤولية الجنائية مما ي�شتدعى التدخل الت�شريعي لح�شم هذه 

الم�شكلة، اإذا ما ارتكبت عن طريق ال�شبكة اأي من جرائم ال�شب اأو الت�شهير.

اأن الجانب  - انتقل البحث بعد ذلك لمناق�شة البعد الدولي للجرائم المعلوماتية مو�شحاً 

بالن�شبة  ال��ح��ال  ه��و  كما  فيها  عن�شراً  ولي�س  المكاني،  نطاقها  ي�شكل  ال��ج��رائ��م  لهذه  ال��دول��ي 

للجريمة الدولية، لأن الجريمة المعلوماتية �شاأنها �شاأن الجرائم المنظمة عبر الوطنية التي 

المادية تمتد لأكثر من دولة واحدة،  اأن عنا�شرها  اإل  ارتكابها داخل حدود دولة واح��دة،  يمكن 

مما يدرجها في قائمة الجرائم التي يجب درا�شتها �شمن مو�شوعات القانون الجنائي الدولي، 

فالجريمة المعلوماتية لي�شت جريمة دولية لأن هذه الأخيرة ي�شكل العن�شر الدولي فيها عن�شراً 

اأن يكون في محاولة  الجرائم يجب  الدولي في هذه  الجانب  درا�شة  فاإن  من عنا�شرها، لذلك 

الخت�شا�س  قواعد  عليه  تتاأ�ش�س  ال��ذي  الإقليمية  مبداأ  لتحديد  التقليدية  القواعد  لتجاوز 

الق�شائي والقانوني لمالحقة الجرائم التي ترتكب عبر اأكثر من دولة.

وهو ما ن�شل معه اإلى التو�شيات التالية:

 cyber  اأوًل: �شرورة اإعادة النظر في قواعد الخت�شا�س الق�شائي لأن الف�شاء ال�شيبراني اأو

ملمو�س  غير  افترا�شي  عالم  في  ترتكب  م�شتحدثة،  جرائم  لرتكاب  م�شرح  عن  عبارة   space

وينذر  والمكان،  ال��زم��ان  ح��دود  يتجاوز  اأن��ه  هو  اأه��م خ�شائ�شه  وج��ود حقيقي،  له  لكن  م��ادي��اً 

الخت�شا�س  القانونية مثل قواعد  والم�شلمات  القواعد  الكثير من  النظر في  اإع��ادة  ب�شرورة 

ومبداأ ال�شيادة وغيره من المبادئ القانونية القائمة على المفهوم المادي لل�شلوك.

ثانيًا: على الم�شرع الليبي اأن يتدخل لمواجهة الجريمة المعلوماتية التي ترتكب لالعتداء على 

الأموال، وهو ما يتطلب �شرورة التنظيم القانوني للنقود الإلكترونية بتعريفها ور�شم الإطار القانوني 

الخا�س بها وتحديد الجهات الوطنية المخت�شة باإ�شدارها وطرحها للجمهور حتى يت�شنى مواجهة 

الحتيال و التالعب بهذه الأموال، وننا�شد الم�شرع الإماراتي بالتو�شع في مجال تطبيق مبداأ عالمية 

الن�س الجنائي والخت�شا�س الق�شائي لمالحقة جرائم الإنترنت، والمزيد من النفتاح على القانون 

الجنائي الدولي بفروعه المختلفة باعتباره ي�شكل اأ�شا�شاً مهماً للنظم القانونية في الم�شتقبل القريب. 

ثالثًا: على الدولة اأن تعمل على تبني جهاز  خا�س يكون على �شكل هيئة عليا خا�شة بالخبرة 
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المعلومات ب�شفته، ورئي�س الجهاز القومي لتنظيم الت�شالت ب�شفته طالباً في ختامها الحكم 

بقبول الدعوى �شكال وبوقف تنفيذ واإلغاء القرار الإداري ال�شلبي بالمتناع عن حجب المواقع 

الإباحية على �شبكة المعلومات الدولية الإنترنت. 

- ذكر المدعي �شرحاً لدعواه اأنه توجد ثمة مواقع اإباحية جن�شية مقروءة ومرئية وكان   2

من ثمارها ما اأ�شاب المجتمع موؤخراً فيما عرف بحادث تبادل الأزواج.

واأ�شاف المدعي قائاًل اإن امتناع المدعى عليهما عن حجب المواقع الإباحية يعتبر قراراً 

واتفاقاً  تعاوناً  يعتبر  اأن��ه  عن  ف�شاًل  والقانون،  للد�شتور  ومخالفاً  م�شروع  غير  �شلبياً  اإداري���اً 

اأقام دعواه  والمواقعة. لذلك  والكلمة  بالروؤية  الزنا  اإلى  النهاية  يقود في  وت�شهياًل  وا�شتراكاً 

الماثلة للحكم له بالطلبات المحددة �شلفاً ب�شدر الوقائع.

الد�شتور   من 
)1(

 )155  ،79  ،73  ،12 المواد )9،  ن�شو�س  دع��واه على  المدعي في  ا�شتند   -  3

الم�شري و المادة )4( فقرة 2 من قانون الت�شالت رقم 10 ل�شنة 2003 والتي وفقاً لأحكامها 

يقع على عاتق المدعى عليهما الم�شوؤولية عن كافة التعامالت داخل جمهورية م�شر العربية 

مع ال�شبكة الدولية للمعلومات )الإنترنت( مما يوجب عليهما تقنين ا�شتخدام تلك ال�شبكة بما 

يتفق وقيم وتقاليد ال�شعب الم�شري وحماية الأمن القومي والم�شالح العليا للدولة.

- تحدد لنظر الدعوى جل�شة 2009/2/10 و فيها اأودع الحا�شر عن المدعى عليه الثاني   4

ب�شفته - رئي�س الجهاز القومي لتنظيم الت�شالت - مذكرة بدفاعه طلب في ختامها الحكم 

اأ�شلياً: عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي �شفة، احتياطياً: عدم قبول الدعوى لنتفاء 

القرار الإداري، وعلى �شبيل الحتياط الكلي: رف�س الدعوى مع حفظ كافة الحقوق الأخرى 

ب�شائر اأنواعها و اأ�شبابها.

)1( وتن�س املادة )9( من الد�شتور على اأن )الأ�شرة اأ�شا�س املجتمع قوامها الدين والأخالق والوطنية، وحتر�س الدولة على احلفاظ على الطابع الأ�شيل 

لالأ�شرة امل�شرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد، مع تاأكيد هذا الطابع وتنميته يف العالقات داخل املجتمع امل�شري(.

للرتبية  الرفيع  امل�شتوى  مراعاة  وعليه  الأ�شيلة،  امل�شرية  للتقاليد  والتمكني  وحمايتها  الأخالق  برعاية  املجتمع  )يلتزم  اأن  على   )12( املادة  وتن�س   -

الدينية والقيم اخللقية والوطنية، والرتاث التاريخي لل�شعب واحلقائق العلمية والآداب العامة، وذلك يف حدود القانون، وتلتزم الدولة باتباع هذه املبادئ 

والتمكني لها(.

- وتن�س املادة )73( على اأن )رئي�س اجلمهورية هو رئي�س الدولة وي�شهر على احرتام الد�شتور ويق�شم على ذلك قبل اأن يبا�شر مهام من�شبه(.

وضع المشكلة

من الموؤكد اأن ال�شراع بين الوجه الم�شيء ل�شبكة الإنترنت والوجه المظلم لها هو �شراع 

باق ببقاء ال�شراع بين الخير وال�شر.

عن  ف�شاًل  تت�شم،  قانونية  م�شكالت  بوجهيها  ال�شبكة  تلك  ط��رح  ا�شتمرارية  يعني  ما  وه��و   

تعددها وتنوعها، باأنها تتجاوز مفاهيم الأطر والحلول القانونية التقليدية. ومن ثم يتعين على 

المعلوماتية  الثورة  تواكب  المطبق  القانون  اأحكام  كانت  اإذا  ما  بمعرفة  الهتمام  القانون  رجال 

اإلى التفكير ودرا�شة حلول  اأن الأمر يحتاج  اأم  والتطورات التي ت�شاحبها في مختلف المجالت، 

وبدائل قانونية. وعندئذ يكون من المفيد درا�شة الحلول والبدائل التي يقدمها القانون المقارن 

تمهيداً لالختيار من بينها. والقول بغير ذلك تكون مح�شلته النهائية تخّلف القانون عن مالحقة 

ما يفرزه التقدم العلمي من م�شكالت وو�شع حلول لها. وهو اأمر ل يمكن قبوله اأو ال�شبر عليه 

طوياًل.

  

باتت  مرتعاً  الم�شيء،  اإلى وجهها  بالنظر  الإنترنت،  �شبكة  اأن  اإلى  العملي   الواقع  وي�شير 

الملكية  حقوق  بانتهاك  وم��روراً  الخا�شة  الحياة  عنا�شر  باقتحام  ب��دًءا  الأن�شطة  لكل  خ�شباً 

باآخر التحري�س  ولي�س  اإلى زرع فيرو�شات برامج الحوا�شيب الآلية، واأخيراً  الفكرية وو�شوًل 

على ارتكاب المعا�شي والممار�شات المخلة بالآداب العامة ون�شر الرذيلة بين طوائف المجتمع. 

                                                                                                                                                              

وفي هذا الإطار من المعطيات الواقعية ياأتي الحكم مو�شوع التعليق، والذي  يعد - على 

حد علمنا - اأول الأحكام ال�شادرة عن الق�شاء الم�شري في �شاأن المواقع الإباحية على �شبكة 

ال�شلبي  ال��ق��رار  بوقف  الحكم  عر�س  ح��ول  تعليقنا  وي���دور  )الإن��ت��رن��ت(.  الدولية  المعلومات 

بالمتناع عن حجب هذه المواقع، لنو�شح بعد ذلك قيمة هذا الحكم، كل في مطلب م�شتقل. 

)1(
وقبل اأن نتناول ذلك �شنوجز  فيما يلي وقائع الدعوى  المتعلقة بهذا الحكم 

الوقائع و الإجراءات:-

1 - اأقام المدعي دعواه بتاريخ 2008/12/21 �شد كل من ال�شيد/ وزير الت�شالت وتكنولوجيا 

)1( ولأهمية الرجوع اإىل احلكم كاماًل كما �شدر يف الدعوى حيث لكل باحث قراءته وحتليله وا�شتنتاجاته فقد اأوردنا احلكم كاماًل يف 

املالحق. اأنظر فيما يلي �س 25 - وت�شم املالحق اأي�شاً عري�شة الدعوى �س 24 وتقرير هيئة املفو�شني �س 33 
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مقامة من اأ�شخا�س لهم فيها )م�شلحة �شخ�شية مبا�شرة(، اإل اأنه في مجال دعوى الإلغاء وحيث 

تت�شل الدعوى بقواعد واعتبارات الم�شروعية والنظام العام، فاإن �شرط الم�شلحة ال�شخ�شية 

يت�شع لكل دعوى اإلغاء يكون رافعها في حالة قانونية خا�شة بالن�شبة للقرار المطعون فيه من 

�شاأنها اأن تجعل هذا القرار موؤثراً في م�شلحة جدية له، و من ثم فاإنه ل يلزم اأن يم�س القرار 

يكون في  اأن  يكفي  واإنما  والنفراد،  ال�شتئثار  �شبيل  للمدعي على  ثابتاً  اإلغاوؤه حقاً  المطلوب 

تاأثيراً مبا�شراً في م�شلحة �شخ�شية له، ولو  اأن تجعل القرار موؤثراً  حالة قانونية من �شاأنها 

�شاركه فيها غيره.

 لذلك و لما كان المدعي قد اأقام دعواه ب�شفته اأحد المواطنين الذين يهمهم الحر�س على 

القيم والأخالق الروحية والجتماعية التي ت�شود المجتمع والذود عن م�شلحة الجماعة التي 

هو ع�شو فيها، ويتاأثر كما يتاأثر غيره من اأع�شاء الجماعة بما يطراأ على هذه القيم والأخالق 

اأفكار و�شلوكيات و�شور وافدة فا�شدة ومف�شدة ل تالئم طبيعة البيئة، وقد تعود بال�شرر  من 

على �شخ�شه واأ�شرته نظراً لنت�شارها في اأكثر من موقع، وتعّلق كثير من الأفراد بما تعر�شه 

ولدى  العمل  اأماكن  وفي  الخا�شة  يمكنهم م�شاهدتها في منازلهم  المواقع من م�شاهد  هذه 

الغير في مراكز الكمبيوتر.

 ومن ثم وبهذه المثابة فاإن �شرط الم�شلحة ال�شخ�شية المبا�شرة وهو يندمج في ال�شفة 

يكونان متوافرين لدى المدعي مما يبرر له رافع دعواه الم�شار اإليها، ويكون الدفع المبدى 

في هذا ال�شاأن في غير محله ول يلتفت اإليه، وتكتفي المحكمة باإثبات ذلك في الأ�شباب دون 

المنطوق.

ب- الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غري ذي �شفة بالن�شبة للمدعى عليهما.

وب�شاأن هذا الدفع

قررت المحكمة باأن لكل منهما )اأي المدعى عليه الأول وهو ال�شيد وزير الت�شالت والمعلومات 

ب�شفته(  الت�����ش��الت  لتنظيم  القومي  الجهاز  رئي�س  ال�شيد  وه��و  الثاني  عليه  والمدعى  ب�شفته، 

من   
)1(

 )3(  ،)1( المادتين  لحكم  وفقاً  الت�شالت  مرفق  وت�شيير  تنظيم  ب�شاأن  اأ�شياًل  اخت�شا�شاً 

)1( وتن�س املادة الأوىل من مواد اإ�شدار القانون رقم 10 ل�شنة 2003 ب�شاأن تنظيم الت�شالت على اأن )يعمل باأحكام القانون املرافق لتنظيم جميع اأنواع 

الت�شالت اإل ما ا�شتثني بن�س خا�س فيه اأو اأي قانون اآخر اأو اقت�شاه حكم القانون مراعاة لالأمن القومي ويلغى كل حكم يخالف اأحكام القانون املرافق(.

وتن�س املادة )1( من هذا القانون على اأن )يق�شد يف تطبيق اأحكام هذا القانون بامل�شطلحات التالية املعاين املبينة قرين كل منها:-

- اجلهاز: اجلهاز القومي لتنظيم الت�شالت.  1

دفاع  بمذكرة  المبداة  الدفوع  على  فيها  رد  مذكرة  المدعي  اأودع   2009/4/14 بجل�شة   -  5

وزير   - ب�شفته  الأول  عليه  المدعى  الدولة  الحا�شر عن  واأودع  ب�شفته،  الثاني  عليه  المدعى 

الت�شالت وتكنولوجيا المعلومات - مذكرة بدفاعه طلب في ختامها الحكم اأ�شلياً: عدم قبول 

�شفة  ذي  غير  على  لرفعها  الدعوى  قبول  ع��دم  احتياطياً:  الإداري،  القرار  لنتفاء  الدعوى 

ب�شقيها  الدعوى  رف�س  الكلي:  الحتياط  �شبيل  وعلى  ب�شفته،  الأول  عليه  للمدعى  بالن�شبة 

العاجل والمو�شوعي.

- بتاريخ 2009/5/12 اأ�شدرت محكمة الق�شاء الإداري حكمها محل التعليق والذي نعر�س   6

له فيما يلي  وفقاً للخطة المتقدم بيانها.

المطلب األول
عرض حكم  محكمة القضاء اإلداري المصرية

بوقف القرار اإلداري السلبي باالمتناع عن حجب المواقع اإلباحية )1)

لل�شق  ث��م  ال��دع��وى،  م��ن  والإج��رائ��ي  ال�شكلي  ال�شق  الماثل  حكمها  ف��ي  المحكمة  تناولت 

الم�شتعجل منها.

وذلك على النحو الآتي:

اأوًل: بالن�شبة لل�شق ال�شكلي والإجرائي

 تطرق كل من المدعى عليه الأول والمدعى عليه الثاني اإلى بع�س الدفوع التي تمثلت فيما يلي:

اأ- الدفع بعدم قبول الدعوى برفعها من غري ذي �شفة وم�شلحة.

وب�شاأن هذا الدفع 

قررت المحكمة اأن ق�شاءها قد ا�شتقر على اأن الأ�شل في قبول الدعوى ب�شفة عامة اأن تكون 

)1( القرار الإداري ال�شلبي هو القرار الناجم عن رف�س الإدارة اأو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانني 

واللوائح. انظر يف هذا املو�شوع:

 د. حممد فوؤاد عبد البا�شط - وقف تنفيذ القرار الإداري - دار الفكر العربي - الإ�شكندرية - �س 123 - ود. عبد العزيز خليفة - ق�شاء 

الإدارية  الدين منري- ق�شاء الأمور  56 - ود. حممد كمال  2006 - �س  الإ�شكندرية - طبعة  املعارف -  دار  امل�شتعجلة -  الإدارية  الأمور 

امل�شتعجلة - ر�شالة دكتوراة - جامعة عني �شم�س - �شنة 1988 - �س 418. 
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القرار  تنفيذ  يترتب على  اأن  الجدية(. و)ثانيهما(  )رك��ن  توافر  يعني وج��وب  جدية. وهو ما 

نتائج يتعذر تداركها وهو ما يعني وجوب توافر )ركن ال�شتعجال(.

  

   )اأ( مدى توافر ركن اجلدية 

يق�شد بركن الجدية اأن  يكون طلب وقف  التنفيذ القرار قائماً - بح�شب الظاهر من الأوراق - 

. و�شرط الجدية يت�شل 
)1(

على اأ�شباب جدية تبرره، وتجعله راجح الإلغاء عند الف�شل في المو�شوع 

بمبداأ الم�شروعية، ويقع في نطاق رقابة ال�شرعية و�شيادة القانون. وعليه فالأ�شباب الجدية لطلب 

اأ�شا�شية في نطاق القانون ن�شاً وروح��اً. ولي�س فقط في نطاق  الوقف يبحث عن مفهومها ب�شفة 

.
)2(

القانون العادي، واإنما في نطاق اأحكام ن�شو�س الد�شتور والقانون ن�شاً وروحاً 

الأ�شباب  اإظهار  المحكمة في  اعتمدت  اإذ  الماثل،  الحكم  المحكمة في  اأبانت عنه  ما  وهذا 

الجدية اإلى عدة م�شتويات قانونية:

- م�شتوى )الت�شريع الأ�شا�شي( الد�شتور امل�شري:  1

 من هذا الد�شتور.
)3(

  ا�شتندت المحكمة  على ن�شو�س المواد )9، 10، 12، 45، 47، 48( 

)1( انظر املحكمة الإدارية العليا طعن )1550( ل�شنة 33ق يف 1990/11/24 املو�شوعة الإدارية احلديثة 1985 1993- ج 33 - قاعدة 47 

�س935-934

)2( انظر د. حممد فوؤاد عبد البا�شط - وقف تنفيذ القرار الإداري - دار الفكر العربي- الإ�شكندرية �س459 و�س498 - ود. عبد العزيز 

خليفة - ق�شاء الأمور الإدارية امل�شتعجلة - دار املعارف - الإ�شكندرية - طبعة 2006 - �س 118 - ود. عبداحلليم فودة -  اخل�شومة الإدارية 

- دار املطبوعات اجلامعية - طبعة 1996 - �س385 

اأ�شا�س املجتمع قوامها الدين والأخالق والوطنية، وحتر�س الدولة على احلفاظ على الطابع الأ�شيل لالأ�شرة  اأن )الأ�شرة  )3( وتن�س املادة )9( على 

امل�شرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد، مع تاأكيد هذا الطابع وتنميته يف العالقات داخل املجتمع امل�شري(.

وتن�س املادة )10( على اأن )تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة، وترعى الن�سء وال�شباب وتوفر لهم الظروف املنا�شبة لتنمية ملكاتهم(.

وتن�س املادة )12( على اأن )يلتزم املجتمع برعاية الأخالق وحمايتها والتمكني للتقاليد امل�شرية الأ�شيلة، وعليه مراعاة امل�شتوى الرفيع للرتبية الدينية 

املبادئ  هذه  باإتباع  الدولة  وتلتزم  القانون،  حدود  يف  وذلك  العامة،  والآداب  العلمية  واحلقائق  لل�شعب  التاريخي  والرتاث  والوطنية،  اخللقية  والقيم 

والتمكني لها(.

التليفونية وغريها من  اأن )حلياة املواطنني اخلا�شة حرمة يحميها القانون، وللمرا�شالت الربيدية والربقية واملحادثات  املادة )45( على       وتن�س 

و�شائل الت�شال حرمة و�شريتها مكفولة، ول جتوز م�شادرتها اأو الطالع عليها اأو رقابتها اإل باأمر ق�شائي م�شبب وملدة حمددة وفقاً لأحكام القانون(.

     وتن�س املادة )47( على اأن )حرية الراأي مكفولة، ولكل اإن�شان التعبري عن راأيه ون�شره بالقول اأو الكتابة اأو الت�شوير اأو غري ذلك من و�شائل التعبري يف 

حدود القانون، والنقد الذاتي والنقد البناء �شمان ل�شالمة البناء الوطني(.

     وتن�س املادة )48( على اأن )حرية ال�شحافة والطباعة والن�شر وو�شائل الإعالم مكفولة، والرقابة على ال�شحف حمظورة، واإنذارها اأو وقفها اأو اإلغاوؤها 

بالطريق الإداري حمظور، ويجوز ا�شتثناء يف حالة اإعالن الطوارئ اأو زمن احلرب اأن يفر�س على ال�شحف واملطبوعات وو�شائل الإعالم رقابة حمددة يف 

الأمور التي تت�شل بال�شالمة العامة اأو اأغرا�س الأمن القومي، وذلك كله وفقاً للقانون(.

قانون تنظيم الت�شالت رقم 10 ل�شنة 2003 الأمر الذي تق�شي معه المحكمة برف�س الدفع المذكور 

المتمثل في عدم قبول  الدعوى لرفعها على غير ذي �شفة وم�شلحة، وتكتفي المحكمة باإثبات ذلك 

في الأ�شباب دون المنطوق.  

ج - الدفع بعدم قبول الدعوى لنتفاء القرار الإداري. 

وب�شاأن هذا الدفع:

قررت المحكمة باأنه  دفع مردود، لأنه ل ي�شترط لتوافر القرار الإداري �شكل معين، واإنما 

اأو  باإن�شاء مركز قانوني  اأثر قانوني معين  اإح��داث  الإدارة بق�شد  هو بو�شفه تعبيراً عن جهة 

تعديله اأو اإلغائه، ويمكن ا�شتخال�شه من ت�شرفات جهة الإدارة و�شلوكها حيال موقف اأو طلب 

اأحد المواطنين.

 ول ريب اأن ترك المواقع الإباحية وعدم مراعاتها الآداب العامة يعتبر قراراً اإدارياً �شلبياً، 

اأث��ر ل ري��ب فيه ول جحود ل��ه، الأم��ر ال��ذي ي�شحى معه امتناع الجهة  اإح���داث  وذل��ك بق�شد 

اإداري��اً متكامل  اإليها ق��راراً  الإداري��ة عن اتخاذ كافة الو�شائل الالزمة لحجب المواقع الم�شار 

الأركان، ويخول ذا ال�شاأن الحق في الطعن عليه متى كانت موجباته، الأمر الذي تق�شي معه 

برف�س الدفع المبدى في هذا ال�شاأن، وتكتفي المحكمة باإثبات ذلك في الأ�شباب دون المنطوق.

ثانيًا: بالن�شبة لل�شق العاجل من الدعوى

ويتمثل هذا ال�شق، من  طلب المدعي  والذي تعر�شت له المحكمة، في )وقف القرار الإداري 

ال�شلبي بالمتناع عن حجب المواقع الإباحية(. وب�شاأن هذا ال�شق فقد جاء في حيثيات الحكم 

اأ�شباب  اإل��ى  الطلب  ا�شتناد  )اأولهما(  مجتمعين  ركنين  توافر  التنفيذ  لوقف  يلزم  اأن��ه  الماثل 

- الوزير املخت�س: الوزير املعني ب�شئون الت�شالت.  2
- الت�شالت: اأية و�شيلة لإر�شال اأو ا�شتقبال الرموز اأو الإ�شارات اأو الر�شائل اأو الكتابات اأو ال�شور اأو الأ�شوات وذلك اأياً كانت طبيعتها و�شواء كان الت�شال   3

�شلكياً اأو ل�شلكياً.

- خدمة الت�شالت: توفري اأو ت�شغيل الت�شالت اأياً كانت الو�شيلة امل�شتعملة.  4
- �شبكة الت�شالت: النظام اأو جمموعة النظم املتكاملة لالت�شالت �شاملة ما يلزمها من البنية الأ�شا�شية.  5

...............................................

- الطيف الرتددي: حيز املوجات التي ميكن ا�شتخدامها يف الت�شال الال�شلكي طبقاً لإ�شدارات الحتاد الدويل لالت�شالت.  15
...............................................

- خدمة الت�شالت الدولية: خدمة الت�شالت بني امل�شتخدمني يف م�شر وبني اخلارج من خالل املعابر الدولية لالت�شالت.  18
وتن�س املادة )3( على اأن )تن�شاأ هيئة قومية لإدارة مرفق الت�شالت ت�شمى )اجلهاز القومي لتنظيم الت�شالت( ويكون للجهاز ال�شخ�شية العتبارية 

العامة، ويتبع الوزير املخت�س......(.
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الأوراق  من  البين  وم��ن  المتقدمة،  الن�شو�س  مجموع  على  بالبناء  المحكمة،  وخل�شت 

وبالقدر الالزم للف�شل في ال�شق العاجل من الدعوى، اإلى اأنه توجد ب�شبكة المعلومات الدولية 

)الإنترنت( ثمة مواقع اإباحية تنفث �شمومها في ن�شر الرذيلة بين طوائف المجتمع الم�شري 

العامة   والآداب  الأخالقية  والقيم  الرا�شخة  الدينية  العقائد  كل  يهدم  بما  وال�شورة  بال�شوت 

وبالتاأكيد على اأن الإبقاء على هذه المواقع وعدم حجبها يهدر القيم الم�شار اإليها. ول يمكن اأن 

يدور ذلك في فلك حرية التعبير لأن ما يعر�س على هذه المواقع يعد من اأبرز �شور الإخالل 

بالم�شالح العليا للدولة والأمن القومي الجتماعي. ومن ثم كان لزاماً على الجهة الإدارية 

القرار  وي�شحى  الم�شري،  المواطن  عن  المواقع  هذه  لحجب  الالزمة  الو�شائل  كافة  اتخاذ 

..........................................

وتن�س املادة )13( على اأن )جمل�س اإدارة اجلهاز هو ال�شلطة املخت�شة ب�شئونه وت�شريف اأموره، وله اأن يتخذ ما يراه لزماً من قرارات لتحقيق الأهداف 

التي اأن�شئ اجلهاز من اأجلها، ويبا�شر املجل�س اخت�شا�شاته على الوجه املبني بهذا القانون وله على الأخ�س ما ياأتي: -

- اعتماد خطة ا�شتخدام الطيف الرتددي ومراجعتها وتعديلها كلما دعت ال�شرورة، وذلك مبراعاة قرارات وتو�شيات الحتاد الدويل لالت�شالت.  5
- و�شع قواعد و�شروط منح الرتاخي�س اخلا�شة با�شتخدام الطيف الرتددي وتنظيم اإجراءات منحها.   6

البناء  لأعمال  املنظمة  القوانني  باأحكام  يخل  ل  مبا  الت�شالت  ل�شبكات  الأ�شا�شية  البنية  باإن�شاء  اخلا�شة  الرتاخي�س  منح  و�شروط  قواعد  و�شع   -  7
والتخطيط العمراين وقوانني البيئة والإدارة املحلية، وكذلك تراخي�س ت�شغيل هذه ال�شبكات واإدارتها والرتاخي�س اخلا�شة بتقدمي خدمات الت�شالت 

واإ�شدار هذه الرتاخي�س وجتديدها ومراقبة تنفيذها طبقاً لأحكام هذا القانون  مبا ي�شمن حقوق امل�شتخدمني وخا�شة حقهم يف �شمان ال�شرية التامة 

طبقاً للقانون، ومبا ل مي�س بالأمن القومي وامل�شالح العليا للدولة، ومعايري التخطيط العمراين واملعايري ال�شحية والبيئية.............(.

وتن�س املادة )21( على اأن )ل يجوز اإن�شاء اأو ت�شغيل �شبكات ات�شالت اأو تقدمي خدمات الت�شالت للغري اأو مترير املكاملات التليفونية الدولية اأو الإعالن 

عن �شيء من ذلك دون احل�شول على تراخي�س من اجلهاز وفقاً لأحكام هذا القانون..............(

وتن�س املادة )25( على اأن )يحدد الرتخي�س ال�شادر التزامات املرخ�س له والتي ت�شمل على الأخ�س ما ياأتي: 

- اللتزامات اخلا�شة بعدم امل�شا�س بالأمن القومي.  11
).....................................................

وتن�س املادة )26( على اأن )يحدد اجلهاز اخلدمات التي تعترب اأ�شا�شية يف ت�شغيل وتقدمي خدمات الت�شالت املرخ�س بها.......(

وتن�س املادة )49( على اأن )الطيف الرتددي مورد طبيعي حمدود، واجلهاز هو اجلهة امل�شئولة عن تنظيم واإدارة جميع ال�شئون املتعلقة با�شتخدامه طبقاً 

لأحكام هذا القانون(.

وتن�س املادة )50( على اأن )يتوىل اجلهاز– ومبراعاة اإ�شدارات الحتاد الدويل لالت�شالت– و�شع خطة الطيف الرتددي مبا يحقق اأف�شل ا�شتخدام له، 

وتعظيم العائد من ا�شتخدامه واإتاحة اإدخال خدمات الت�شالت الال�شلكية احلديثة، وعر�س هذه اخلطة على جلنة تنظيم الرتددات ملبا�شرة اخت�شا�شها 

طبقاً لأحكام هذا القانون(.

وتن�س املادة )51( على اأن )ل يجوز ا�شتخدام تردد اأو حيز ترددات اإل بعد احل�شول على ترخي�س بذلك من اجلهاز...........(.

هذا  اإلغاء  يف  احلق  للجهاز  يكون  ال�شروط  لهذه  خمالفته  حالة  ويف  الرتخي�س،  ل�شروط  طبقاً  ترددات  حيز  اأو  تردد  با�شتخدام  له  املرخ�س  ويلتزم 

الرتخي�س.........(.

وتن�س املادة )55( على اأن )للجهاز ا�شتخدام الو�شائل التي متكنه من الك�شف عن ا�شتخدامات الرتددات غري املرخ�س بها، والتحقق من التزام املرخ�س لهم 

ب�شروط الرتخي�س، كما يكون للجهاز التفتي�س على الأجهزة الال�شلكية امل�شرح بها للتحقق من مطابقتها ل�شروط الرتخي�س....(

اأو مقدم خدمة، واأن ت�شتدعي  اأن تخ�شع لإدارتها جميع خدمات و�شبكات ات�شالت اأي م�شغل  اأن )لل�شلطات املخت�شة يف الدولة  وتن�س املادة )67( على 

العاملني لديه القائمني على ت�شغيل و�شيانة تلك اخلدمات وال�شبكات، وذلك يف حالة حدوث كارثة طبيعية اأو بيئية اأو يف احلالت التي اأعلن فيها التعبئة 

العامة طبقاً لأحكام القانون رقم 87 ل�شنة 1960 امل�شار اإليه، واأية حالت اأخرى تتعلق بالأمن القومي(.

2 - م�شتوى التفاقيات الدولية

المدنية  بالحقوق  الخا�س  ال��دول��ي  العهد  من   
)1(

 )19( ال��م��ادة  المحكمة  ا�شتعانت  حيث 

وال�شيا�شية المعتمد بقرار الجمعية العامة لالأمم المتحدة بتاريخ 1966/12/16.

- م�شتوى الت�شريع العادي )القانون رقم 10 ل�شنة 2003 ب�شاأن تنظيم الت�شالت(   3

 من هذا القانون.
)2(

وقد ا�شتعانت المحكمة بالمواد )1، 3، 4، 5، 13، 21، 25، 26، 49، 50، 51، 55، 67( 

)1( وتن�س املادة )19( على اأن )من العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�شيا�شية املعتمد بقرار اجلمعية العامة لالأمم املتحدة بتاريخ 1966/12/16 

تن�س على اأن:

- لكل اإن�شان حق يف اعتناق اآراء دون م�شايقة.  1
- لكل اإن�شان حق يف حرية التعبري، وي�شمل هذا احلق حريته يف التما�س خمتلف �شروب املعلومات والأفكار وتلقيها اإىل الآخرين دومنا اعتبار للحدود   2

�شواء على �شكل مكتوب اأو مطبوع اأو قالب فني اأو باأية و�شيلة اأخرى يختارها.

- ت�شتتبع ممار�شة احلقوق املن�شو�س عليها يف الفقرة )2( من هذه املادة واجبات وم�شئوليات خا�شة، وعلى ذلك يجوز اإخ�شاعها لبع�س القيود ولكن   3
�شريطة اأن تكون �شرورية:

)اأ( حلقوق الآخرين اأو �شمعتهم. 

)ب( حلماية الأمن القومي اأو النظام العام اأو ال�شحة العامة اأو الآداب العامة.

)2( وتن�س املادة الأوىل من مواد اإ�شدار القانون رقم 10 ل�شنة 2003 ب�شاأن تنظيم الت�شالت على اأن )يعمل باأحكام القانون املرافق لتنظيم جميع اأنواع 

الت�شالت اإل ما ا�شتثني بن�س خا�س فيه اأو اأي قانون اآخر اأو اقت�شاه حكم القانون مراعاة لالأمن القومي ويلغى كل حكم يخالف اأحكام القانون املرافق(.

وتن�س املادة )1( من هذا القانون على اأن )يق�شد يف تطبيق اأحكام هذا القانون بامل�شطلحات التالية املعاين املبينة قرين كل منها:-

- اجلهاز: اجلهاز القومي لتنظيم الت�شالت.  1
- الوزير املخت�س: الوزير املعني ب�شئون الت�شالت.  2

- الت�شالت: اأية و�شيلة لإر�شال اأو ا�شتقبال الرموز اأو الإ�شارات اأو الر�شائل اأو الكتابات اأو ال�شور اأو الأ�شوات وذلك اأياً كانت طبيعتها و�شواء كان الت�شال   3
�شلكياً اأو ل�شلكياً.

- خدمة الت�شالت: توفري اأو ت�شغيل الت�شالت اأياً كانت الو�شيلة امل�شتعملة.  4
- �شبكة الت�شالت: النظام اأو جمموعة النظم املتكاملة لالت�شالت �شاملة ما يلزمها من البنية الأ�شا�شية.  5

...............................................

- الطيف الرتددي: حيز املوجات التي ميكن ا�شتخدامها يف الت�شال الال�شلكي طبقاً لإ�شدارات الحتاد الدويل لالت�شالت.  15
...............................................

- خدمة الت�شالت الدولية: خدمة الت�شالت بني امل�شتخدمني يف م�شر وبني اخلارج من خالل املعابر الدولية لالت�شالت.  18
وتن�س املادة )3( على اأن )تن�شاأ هيئة قومية لإدارة مرفق الت�شالت ت�شمى )اجلهاز القومي لتنظيم الت�شالت( ويكون للجهاز ال�شخ�شية العتبارية 

العامة، ويتبع الوزير املخت�س......(.

     وتن�س املادة )4( على اأن )يهدف اجلهاز اإىل تنظيم مرفق الت�شالت وتطوير ون�شر جميع خدماته على نحو يواكب اأحدث و�شائل التكنولوجيا، ويلبي 

جميع احتياجات امل�شتخدمني باأن�شب الأ�شعار وي�شجع ال�شتثمار الوطني والدويل يف هذا املجال يف اإطار من قواعد املناف�شة احلرة على الأخ�س ما يلي: 

 ......................................... -

- حماية الأمن القومي وامل�شالح العليا للدولة.  2
- �شمان ال�شتخدام الأمثل للطيف الرتددي وتعظيم العائد منه طبقاً لأحكام هذا القانون.  3

     وتن�س املادة )5( على اأن )للجهاز يف �شبيل حتقيق اأهدافه اأن يبا�شر جميع الت�شرفات والأعمال الالزمة لذلك، وله على الأخ�س ما ياأتي:- ..........

- العمل على مواكبة التقدم العلمي والفني والتكنولوجي يف جمال الت�شالت مع مراعاة املعايري ال�شحية والبيئية.  2
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  .
)1(

الدولة رقم 47 ل�شنة 1972 

وبناء على ما تقدم  اأودع مفو�س الدولة راأيه القانوني باإلغاء القرار ال�شلبي بالمتناع عن 

.
)2(

حجب المواقع الإباحية 

)1( وتن�س املادة )10( على اأن )وي�شرتط يف طلبات اإلغاء القرارات الإدارية النهائية اأن يكون مرجع الطعن عدم الخت�شا�س اأو عيب يف ال�شكل اأو خمالفة 

القوانني واللوائح اأو اخلطاأ يف تطبيقها اأو تاأويلها اأو اإ�شاءة ال�شلطة(.

اأن  اأنه يتعني  اأنه من الأ�شول امل�شّلم بها  اإلغاوؤه و  اأن ن�س تلك املادة قد ح�شر عيوب القرار الإداري التي يرتتب عليها  اأ�شارت الهيئة يف تقريرها  و قد 

ي�شادف القرار الإداري حماًل، واأن يكون هذا املحل ممكناً ل م�شتحيل واأن يكون م�شروعاً اأي غري خمالف للقانون مبعناه الوا�شع واإل كان القرار معيباً 

بعيب خمالفة القانون.

وخمالفة القرار للقانون تتخذ �شورة من ال�شور الآتية:

- اخلطاأ املبا�شر للقاعدة القانونية.  1
- اخلطاأ يف تف�شري القاعدة القانونية.  2
- اخلطاأ يف تطبيق القاعدة القانونية.  3

وتعنى املخالفة املبا�شرة للقاعدة القانونية جتاهل جهة الإدارة للقواعد القانونية امللزمة لها كلياً اأو جزئياً، وتت�شرف على خالفها فت�شدر اأعماًل ممنوعة 

بحكم هذه القواعد، وقد تكون خمالفة القانون عن بينة وعمد، وقد تكون �شهواً.

حاولت  واأنها  بوجودها،  تعرتف  واإمنا  القانونية،  القاعدة  وجود  تتجاهل  ل  الإدارية  اجلهة  اأن  به  فرياد  القانونية  القاعدة  تف�شري  يف  اخلطاأ  عن  واأما 

تطبيقها، غري اأن تف�شريها للقاعدة القانونية اأعطى لها مدلوًل ومعنى مغايراً للمعنى الذي ق�شده امل�شرع.

واأما عن اخلطاأ يف تطبيق القاعدة القانونية فمعناه تطبيق اجلهة الإدارية القانون على حالة غري احلالة التي ق�شد امل�شرع تطبيقه عليها، اأو يف حالة عدم 

توافر ال�شروط الالزمة لتطبيق القاعدة القانونية على احلالة التي و�شعت لها.

وملا كان ما تقدم، وكان املق�شود مبحل القرار الإداري هو الأثر الذي ينتج عن القرار حاًل ومبا�شرة وحمل القرار الإداري ال�شلبي بالمتناع عن حجب 

املواقع الإباحية هو الإبقاء على هذه املواقع الإباحية، وجعلها قائمة تنفث �شمومها يف ن�شر الرذيلة بني طوائف املجتمع امل�شري وكان القانون رقم 10 ل�شنة 

2003 اخلا�س بتنظيم الت�شالت باإدارة مرفق الت�شالت مبا ل مي�س الأمن القومي وامل�شالح العليا للدولة، ومبا يحقق اأكرب قدر ممكن من احلماية 
لالأمن القومي وامل�شالح العليا للدولة واملعايري ال�شحية والبيئية مبا موؤداه اتخاذ كل ما يلزم من اأجل حماية الأمن القومي وامل�شالح العليا للدولة 

من كل ما يعر�شها للخطر، واملواقع الإباحية املوجودة على �شبكة الإنرتنت اأعظم خطراً واأ�شد �شرراً وتنكياًل بالأمن القومي وامل�شالح العليا للدولة من 

اأي اأ�شباب اأخرى ومن ثم ف�شكوت املدعى عليهما عن اإزالة هذا ال�شرر بحجب هذه املواقع الإباحية يجعلهما قد جتاهال القاعدة القانونية وما تفر�شه 

عليهما، مبا يهوى بهذا القرار يف حماأة خمالفة القانون، ويجعله جديراً بالإلغاء.

وكان امتناع وزير الت�شالت ورئي�س اجلهاز القومي لتنظيم مرفق الت�شالت عن حجب املواقع الإباحية املوجودة على �شبكة الإنرتنت ي�شكل قراراً اإداريا 

�شلبياً متكامل الأركان.

وكان املق�شود مبحل القرار الإداري هو الأثر الذي ينتج عن القرار حاًل ومبا�شرة، وحمل القرار الإداري ال�شلبي بالمتناع عن حجب املواقع الإباحية هو 

الإبقاء على هذه املواقع الإباحية، وجعلها قائمة تنفث �شمومها يف ن�شر الرذيلة بني طوائف املجتمع امل�شري.

قد فر�س التزاماً وا�شحاً على عاتق وزير الت�شالت ورئي�س اجلهاز القومي لتنظيم  الت�شالت  بتنظيم  اخلا�س   2003 ل�شنة  وكان القانون رقم 10 

الت�شالت باإدارة مرفق الت�شالت مبا ل مي�س الأمن القومي وامل�شالح العليا للدولة، ومبا يحقق اأكرب قدر ممكن من احلماية لالأمن القومي وامل�شالح 

العليا للدولة واملعايري ال�شحية والبيئية. مبا موؤداه اتخاذ كل ما يلزم من اأجل حماية الأمن القومي وامل�شالح العليا للدولة من كل ما يعر�شها للخطر، 

واملواقع الإباحية املوجودة على �شبكة الإنرتنت اأعظم خطراً واأ�شد �شرراً وتنكياًل بالأمن القومي وامل�شالح العليا للدولة من اأي اأ�شباب اأخرى ومن ثم 

ف�شكوت املدعى عليهما عن اإزالة هذا ال�شرر بحجب هذه املواقع الإباحية يجعلهما جتاهال القاعدة القانونية وما تفر�شه عليهما، مبا يوقع هذا القرار يف 

حماأة خمالفة القانون، ويجعله جديراً بالإلغاء من الناحية املو�شوعية.

)2(  انظر امللحق  رقم )3( �س33 وما بعدها.

المطعون فيه ال�شلبي بالمتناع عن ذلك اعتداء �شارخاً على اأحكام الد�شتور والقانون ويجعله 

راجحاً الإلغاء عند الف�شل في مو�شوع الدعوى، وهو ما يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف 

تنفيذ هذا القرار.

)ب( مدى توافر ركن ال�شتعجال: 

. وب�شاأن 
)1(

ويق�شد )بركن ال�شتعجال( اأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها 

توافر هذا الركن في وقائع الدعوى ال�شادر فيها الحكم الماثل قررت المحكمة باأنه متوافر 

في الطلب لما يترتب على ال�شتمرار في تنفيذ القرار المطعون فيه من نتائج يتعذر تداركها 

متمثلة في �شيوع الفاح�شة والف�شاد الخلقي والإباحية في المجتمع الم�شري.

وخل�شت المحكمة  اإلى التاأكيد على توافر ركني الجدية وال�شتعجال، ومن ثم فاإن طلب 

وقف تنفيذ القرار - وكما تقول المحكمة - يكون قد ا�شتوى قائماً على �شاقيه مما يتعين معه 

الق�شاء بوقف تنفيذ هذا القرار. وعليه فقد ق�شت:

اأوًل: قبول الدعوى �شكاًل.

ثانياً: وقف تنفيذ القرار ال�شلبي بامتناع الجهة الإدارية عن حجب المواقع الإباحية على 

�شبكة المعلومات الدولية )الإنترنت( وما يترتب على ذلك من اآثار.

ثالثاً: اأمرت باإحالة الدعوى اإلى هيئة مفو�شي الدولة لإعداد تقرير بالراأي القانوني في مو�شوعها.

وب�شاأن التقرير بالراأي القانوني لهيئة مفو�شي الدولة، فاإننا نوجزه فيما يلي:  

 لم يختلف الأمر فيما يتعلق بالراأي القانوني لهيئة مفو�شي الدولة عما ا�شتند و اآل اإليه 

ومو�شوع  ل�شكل  تعر�شت  قد  المحكمة  ب��اأن  الهيئة  اكتفت  اإذ  الإداري.  الق�شاء  محكمة  حكم 

الدعوى- في حكمها. فال مبرر ول حاجة من معاودة البحث في ذات ال�شاأن مرة اأخرى.

اإل اأنه يجب الإ�شارة اإلى اأن الهيئة ا�شتندت في راأيها - من الناحية القانونية - اإ�شافة لما 

العا�شرة من قانون مجل�س  المادة  اإلى ن�س  الإداري في حكمها  الق�شاء  اإليه محكمة  ا�شتندت 

)1( يف ا�شتخدام هذه العبارة انظر املحكمة الإدارية العليا: طعن رقم 177 ل�شنة23 ق يف 1978/2/14. جمموعة املحكمة يف 15 عام جزء1 

�س 590 وانظر اأي�شاً املحكمة الإدارية العليا طعن رقم 1322 ل�شنة 8 ق يف 1962/2/15 ال�شنة 8 بند 27 �س 295 وطعن رقم 178 ل�شنة 23ق 

يف 1979/12/8 املجموعة يف 15 عام ج 2 �س 1994.

والتعبري ا�شتخدمته املذكرة الإي�شاحية للقانون رقم 6 ل�شنة 1952 بتعديل اأحكام قانون جمل�س الدولة رقم 9 ل�شنة 1949 حيث بررت 

اإجازة طلب وقف تنفيذ القرار املطعون فيه باأنه قد يخ�شى اأن يرتتب على ا�شتمرار تنفيذ الأمر الإداري اإىل حني �شدور احلكم باإلغاءه 

�شرر ج�شيم ل ميكن تداركه.
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العلمية  والحقائق  لل�شعب  التاريخي  وال��ت��راث  والوطنية  الخلقية  والقيم  الدينية  للتربية 

والآداب العامة.

- ل تتمتع المواقع الإباحية التي تن�شر الرذيلة بين طوائف المجتمع الم�شري بال�شوت   4

وال�شورة بما يهدم كل العقائد الدينية الرا�شخة والقيم الأخالقية والآداب العامة باأية حماية 

قانونية.

- ل يمكن اأن يدور في فلك حرية التعبير المواقع الإباحية التي تنفث �شمومها في ن�شر   5

الرذيلة بين طوائف المجتمع الم�شري بال�شوت وال�شورة بما يهدم العقائد الدينية الرا�شخة 

للدولة  العليا  بالم�شالح  الإخ��الل  �شور  اأب��رز  من  يعد  بل  العامة.  والآداب  الأخالقية  والقيم 

والأمن القومي الجتماعي ومن ثم كان لزاماً على الجهة الإدارية اتخاذ كافة الو�شائل الالزمة 

لحجب هذه المواقع عن المواطن الم�شري.

- الم�شرع الم�شري في القانون  )رقم 10 ل�شنة 2003 ب�شاأن تنظيم الت�شالت(  ي�شع   6

و�شائل  تنظيم  المعلومات  وتكنولوجيا  الت�شالت  اأن���واع  جميع  لتنظيم  وق��واع��د  مبادئ 

اإر�شال اأو ا�شتقبال الرموز اأو الإ�شارات اأو الر�شائل اأو الكتابات اأو ال�شور اأو الأ�شوات، وذلك 

بين  الدولية  الت�شالت  اأو ل�شلكياً، وخدمة  �شلكياً  الت�شال  كان  �شواء  كانت طبيعتها  اأياً 

الم�شتخدمين في م�شر وبين الدول الأجنبية من خالل المعابر الدولية لالت�شالت بما 

في ذلك الطيف الترددي الذي يمثل حيز الموجات التي يمكن ا�شتخدامها في الت�شالت 

الطيف  لهذا  الأم��ث��ل  ال�شتخدام  و�شمان  ال��دول��ي،  الت��ح��اد  لإ���ش��دارات  طبقاً  الال�شلكية 

التراخي�س  العلمي والفني والتكنولوجي وو�شع قواعد و�شروط منح  التقدم  مع مواكبة 

الخا�شة با�شتخدام الطيف واإ�شدار هذه  التراخي�س وتحديدها واإلغائها، ومراقبة تنفيذها 

وذلك كله بما ل يخل بالمح�شلة العليا للدولة والأمن القومي.

هذه المبادئ التي اأكدت عليها المحكمة وهي في معر�س تبرير حكمها بوقف تنفيذ القرار  

الإداري ال�شلبي بالمتناع عن حجب المواقع الإباحية تفيد، في لغة حا�شمة، اأن المحكمة تطلق 

قاعدة مفادها اأن المواقع الإباحية التي تن�شر الرذيلة ل يمكن اأن تدور في فلك حرية التعبير، 

ول تتمتع باأية حماية قانونية.

اأن الق�شاء الإداري - حين تتاح له الفر�شة - �شيرد التاأكيد على  هذا ما يجعلنا نرجح 

مبداأ حرية التعبير وحرية ممار�شتها  واأن المواقع الإباحية ل يمكن اأن تدور في فلكها ول 

تمتع باأي حماية. ومن ثم فعلى الإدارة اتخاذ كافة الإج��راءات والو�شائل التي تحجب هذه 

المواقع.

المطلب الثاني
قيمة حكم  محكمة  القضاء اإلداري

بوقف تنفيذ القرار السلبي باالمتناع عن حجب المواقع اإلباحية

�شنعر�س لقيمة هذا الحكم من الناحية القانونية، ثم لقيمته من الناحية العملية. 

اأوًل: القيمة القانونية للحكم 

العملي،  الواقع  يفرزها  اأن��ه مجرد مواجهة حالة  قيمة من  واأعلى  اأكبر  ن��راه  الحكم،  هذا 

بل اإننا نرجح اأنه حكم يوؤ�ش�س في القريب العاجل لمولد اتجاه على م�شتوى الق�شاء الإداري 

الم�شري ينا�شر ويوؤيد حجب المواقع الإباحية حماية للمجتمع من الرذيلة و�شرورها. كما 

نلمح ذلك اأي�شاً على م�شتوى القانون المقارن.

- على م�شتوى الق�شاء امل�شري.  1

نعتقد على وجه الترجيح اأن الحكم محل التعليق نواة مولد اتجاه ينا�شر حجب المواقع 

عليه  تعر�س  ذلك حينما  و�شيتاأكد  الم�شري.  الق�شاء  اأحكام  في  �شيت�شع مداه  واأنه  الإباحية. 

وقائع مماثلة للدعوى ال�شادر فيها ذلك الحكم.

واآية  ترجيحنا هي اأن محكمة الق�شاء الإداري الم�شرية في طيات حيثيات الحكم الماثل  

اأكدت على عدة مبادئ نوردها فيما يلي:

ال�شيا�شية  المختلفة  مجالتها  وف��ي  العام،  بمدلولها  الد�شتور  يكفلها  التعبير  حرية   -  1

والقت�شادية والجتماعية  وهذه الحرية هي الأ�شل التي ل يتم الحوار المفتوح اإل في نطاقها، 

وهي ل تنف�شل عن الديمقراطية.

يكون  واأن  و�شيلة  باأية  ون�شرها  بعر�شها  التعبير  حرية  ممار�شة  من  التمكين   -  2

الإقليمية  بالحدود  مقيد  غير  اإليه  ونقلها  الغير  وتلقيها عن  والأفكار  الآراء  التما�س 

على اختالفها، ول تنح�شر في م�شادر بذاتها، بل يجب اأن تترامى اآفاقها، واأن تتعدد 

مواردها واأدواتها.  

- حرية التعبير مع�شومة من اأية اأغالل اأو قيود اإل تلك التي تفرزها تقاليد المجتمع   3

حريات  لي�شت  الد�شتور  كفلها  التي  العامة  والحقوق  الحريات  اأن  وبح�شبان  وثوابته،  وقيمه 

وحقوقاً مطلقة، واإنما مقيدة بالحفاظ على الطابع الأ�شيل لالأ�شرة التي هي اأ�شا�س المجتمع 

والتي قوامها الدين والأخالق والوطنية، والتزام الدولة والمجتمع بمراعاة الم�شتوى الرفيع 
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)ج( يف دولة الإمارات العربية املتحدة 

لمكافحة  خا�شة  عناية  توجيه  في  ال��رائ��دة  القوانين  من  باأنه  الإم��ارات��ي  القانون  يتميز 

المواقع الإباحية وذلك �شمن تنظيم ت�شريعي لمكافحة الجرائم المعلوماتية. 

فالمر�شوم بقانون رقم )5( ل�شنة 2012 ب�شاأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات يظهر جلياً، 

من خالل ا�شتقرائه، اأن المواقع الإباحية كانت من اأهم الأهداف التي اأ�شابها، اإذ اخت�س بثالث 

مواد منه �شراحة كيفية مكافحة مثل تلك النوعية من الجرائم. وهي المواد ال�شابعة ع�شرة و 

 كما تعالج المواد 39 و41 و43 من ذات المر�شوم بقانون م�شاألة 
)1(

الثامنة ع�شرة و التا�شعة ع�شرة 

المواقع الإباحية. و�شنعر�س لها على النحو التالي.

اأوًل: املادة )17(

تن�س على اأنه »يعاقب بالحب�س والغرامة التي ل تقل عن مائتين وخم�شين األف درهم ول 

تجاوز خم�شمائة األف درهم اأو باإحدى هاتين العقوبتين كل من اأن�شاأ اأو اأدار موقعاً اإلكترونياً اأو 

اأ�شرف عليه اأو بث اأو اأر�شل اأو ن�شر اأو اأعاد ن�شر عن طريق ال�شبكة المعلوماتية مواد اإباحية اأو 

اأن�شطة للقمار، وكل ما من �شاأنه الم�شا�س بالآداب العامة.ويعاقب بالعقوبة ذاتها، كل من اأنتج اأو 

اأعد اأو هياأ اأو اأر�شل اأو خزن بق�شد ال�شتغالل اأو التوزيع اأو العر�س على الغير، عن طريق �شبكة 

معلوماتية، مواد اإباحية اأو اأن�شطة للقمار، وكل ما من �شاأنه الم�شا�س بالآداب العامة.فاإذا كان 

مو�شوع المحتوى الإباحي حدثاً لم يتجاوز الثامنة ع�شرة من عمره، اأو كان مثل هذا المحتوى 

م�شمماً لإغراء الأحداث فيعاقب الجاني بالحب�س مدة ل تقل عن �شنة واحدة والغرامة التي ل 

تقل عن خم�شين األف درهم ول تجاوز مائة وخم�شين األف درهم«.

 

 بموجب هذه المادة ا�شتحدث الم�شرع  الجرائم الآتية )1(:

- جرائم اإن�شاء اأو اإدارة اأو الإ�شراف على موقع اإلكتروني لمواد اإباحية اأو اأن�شطة للقمار، اأو   1

ما من �شاأنه الم�شا�س بالآداب العامة.

- جرائم بث اأو اإر�شال اأو ن�شر اأو اإعادة ن�شر مواد اإباحية اأو اأن�شطة للقمار، اأو مواد من �شاأنها   2

الم�شا�س بالآداب العامة عن طريق ال�شبكة المعلوماتية.

)1( انظر التعليق القيم على ن�شو�س هذا املر�شوم د. عبد الرازق املوايف عبد اللطيف  قراءة يف قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات 

الإماراتي اجلديد - املر�شوم بقانون  احتادي رقم )5( ل�شنة 2012. جملة معهد دبي الق�شائي - جملة علمية حمكمة - العدد الثاين - ربيع 

الثاين 1434ه� املوافق مار�س 2013م �س139 وما بعدها وب�شفة  خا�شة �س 158 وما بعدها.

    2 - على م�شتوى القانون املقارن 

حجب  ينا�شر  المقارن  القانون  في  اتجاه  �شمن  ي�شجل  الماثل  الحكم  ه��ذا  اأن  نالحظ   

المواقع الإباحية.   

)اأ( يف تون�س

الإنترنت  وكالة  األزمت  بمقت�شاه   .
)1(

حكماً   2011/7/15 في  ال�شتئناف  محكمة  اأ���ش��درت 

ولكن  الإباحية  المواقع  كافة  باإغالق  فعاًل  الوكالة  فقامت  الإباحية.  المواقع  كافة  باإغالق 

في الموؤ�ش�شات العامة والجامعات والمعاهد باعتبارها الم�شوؤولة عن تزويد خدمات الإنترنت 

للموؤ�ش�شات العامة فقط. اأما بالن�شبة لإغالق هذه المواقع عن مت�شفحي الإنترنت من الأفراد 

الم�شوؤولون  الإنترنت هم  باأنها غير م�شوؤولة عن ذلك، لأن موردي خدمات  الوكالة  فتم�شكت 

اأمام عمالئهم عن حجب هذه المواقع بطلب منهم.  

)ب( يف الوليات املتحدة الأمريكية

 اأ�شدر الكونجر�س الأمريكي ت�شريعاً يجيز للمحاكم فر�س حظر على �شبكة الإنترنت 

ال�شجن،  عقوبة  ق�شاء  بعد  للمراقبة  الخا�شعين  الجن�شية  الجرائم  لمرتكبي  بالن�شبة 

على اأن تكون اأي قيود تختارها المحاكم قيوداً معقولة تتعلق بطبيعة مالب�شات الجريمة 

لحماية عامة الجمهور ورد اعتبار المدعى عليه واأل يوؤدي فر�س الحظر اإلى الحرمان 

تبنت  وق��د  الأغ��را���س.  ه��ذه  لتحقيق  ���ش��روري ومعقول  اأكبر مما هو  ب�شكل  الحرية  من 

بع�س الوليات ت�شريعاً يفر�س حظراً غير محدد المدة على ال�شبكات الجتماعية وذلك 

بالن�شبة لمرتكبي الجرائم الجن�شية بغ�س النظر عما اإذا كانت الجريمة تت�شمن ا�شتخدام 

.
)2(

الكمبيوتر اأو الإنترنت اأم ل 

)1(  اأ�شار اإىل هذا احلكم د.طاهر �شوقي موؤمن - الرقابة على حمتوى الإنرتنت. جملة معهد دبي الق�شائي - جملة علمية حمكمة العدد 

الثالث - �س 176 وما بعدها.

)2( انظر يف تف�شيل ذلك مهدي عبد الرحمن - درا�شة من الق�شاء الأمريكي - الآثار القانونية ل�شبكات التوا�شل الجتماعي - جملة املعهد - جملة 

ف�شلية ت�شدر عن معهد دبي الق�شائي - العدد رقم 16 - ذو احلجة - 1434ه� املوافق اأكتوبر 2013م �س 68 وما بعدها - وب�شفة خا�شة �س 75.
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اأو  الجتماعي  ال�شلم  اأو  الوطنية  بالوحدة  الإ�شرار  اأو  الطائفية  اأو  العن�شرية  اأو  الكراهية  اأو 

الإخالل بالنظام العام اأو الآداب العامة«. 

هذه المادة تجرم اإن�شاء اأو اإدارة موقع اإلكتروني اأو الإ�شراف عليه اأو ن�شر معلومات بق�شد 

العامة وهو ما ينطوي تحته  ب��الآداب  الإ�شرار  �شاأنها  واأفكار من  التحبيذ لبرامج  اأو  الترويج 

المواقع الإباحية.

خام�شاً: املادة )39(

»يعاقب بالحب�س والغرامة اأو باإحدى هاتين العقوبتين اأي مالك اأو م�شغل لموقع اإلكتروني 

اأو �شبكة معلوماتية خزن اأو اأتاح متعمداً اأي محتوى غير قانوني مع علمه بذلك، اأو لم يبادر 

الإ�شعار  في  المحددة  المهلة  القانوني خالل  غير  المحتوى  هذا  اإل��ى  الدخول  منع  اأو  باإزالة 

الخطي الموجه له من الجهات المخت�شة والذي يفيد بعدم قانونية المحتوى واأنه متاح على 

الموقع الإلكتروني اأو �شبكة المعلوماتية«.

�شاد�شاً: املادة )41(

»مع عدم الإخالل بحقوق الغير ح�شني النية يحكم في جميع الأحوال بم�شادرة الأجهزة 

هذا  في  عليها  المن�شو�س  الجرائم  من  اأي  ارتكاب  في  الم�شتخدمة  الو�شائل  اأو  البرامج  اأو 

المر�شوم بقانون اأو الأموال المتح�شلة منها اأو بمحو المعلومات اأو البيانات اأو اإعدامها ، كما 

يحكم باإغالق المحل اأو الموقع الذي يرتكب فيه اأي من هذه الجرائم وذلك اإما اإغالقاً كلياً اأو 

للمدة التي تقررها المحكمة«.

 

�شابعاً: املادة )43(

»مع عدم الإخالل بالعقوبات المن�شو�س عليها في هذا المر�شوم بقانون يجوز للمحكمة 

اأي �شبكة  ا�شتخدام  اأو حرمانه عن  المراقبة  اأو  الإ�شراف  المحكوم عليه تحت  تاأمر بو�شع  اأن 

معلوماتية اأو نظام المعلومات الإلكتروني، اأو اأي و�شيلة تقنية معلومات اأخرى، اأو و�شعه في 

ماأوى عالجي اأو مركز تاأهيل للمدة التي تراها المحكمة منا�شبة«. 

التي  تمثل  اأن��واع الجرائم  اأن هذه المواد تثير م�شائل قانونية عديدة منها بيان  والواقع 

�شبكة معلوماتية   با�شتخدام  المجتمع  بين طوائف  الرذيلة  وتن�شر  العامة  الآداب  على  اعتداء 

اأي�شاً تحديد ال�شخ�س    اإحدى و�شائل تقنية المعلومات على نحو ي�شتوجب حجبها، ومنها  اأو 

الإي��واء،  ومتعهد  المعلومات،  مورد  لم�شوؤوليات:  التعر�س  يعني   ما  وهو  ذلك.  الم�شئول عن 

اأو  اأن�شطة للقمار،  اأو  اإباحية  اأو تخزين مواد  اإر�شال  اأو  اأو تهيئة  اإع��داد  اأو  اإنتاج  - جرائم   3  

اأن�شطة تم�س الآداب العامة، وذلك كله بق�شد ال�شتغالل اأو التوزيع اأو العر�س على الغير، عن 

طريق �شبكة معلوماتية.

           

ثانياً: املادة )18( 

التي ل تقل عن مائة  اأ�شهر والغرامة  �شتة  بالحب�س مدة ل تقل عن  »يعاقب  اأن��ه  وتن�س على 

وخم�شين األف درهم ول تجاوز مليون درهم كل من حاز عمداً مواد اإباحية الأحداث با�شتخدام نظام 

معلومات اإلكتروني، اأو �شبكة معلوماتية، اأو موقع اإلكتروني، اأو اإحدى و�شائل تقنية المعلومات«.

بموجب هذه المادة ا�شتحدث الم�شرع جريمة حيازة مواد اإباحية الأحداث عمداً با�شتخدام نظام 

معلومات اإلكتروني، اأو �شبكة معلوماتية، اأو موقع اإلكتروني، اأو اإحدى و�شائل تقنية المعلومات. 

ويعاقب الم�شرع هنا على الجريمة لمجرد الحيازة حتى ولو لم يرتكب اأي ن�شاط اإجرامي اآخر 

كن�شرها اأو اإر�شالها اإلى اآخرين، وي�شترط لقيام هذه الجريمة توافر العمد في جانب المتهم. 

 

ثالثاَ: املادة )19(

وتن�س  على اأنه »يعاقب بال�شجن والغرامة التي ل تقل عن مائتين وخم�شين األف درهم ول 

تجاوز مليون درهم اأو باإحدى هاتين العقوبتين كل من حر�س اأو اأغوى اآخر على ارتكاب الدعارة 

اأو الفجور اأو �شاعد على ذلك، با�شتخدام �شبكة معلوماتية اأو اإحدى و�شائل تقنية المعلومات. 

وتكون العقوبة ال�شجن مدة ل تقل عن خم�س �شنوات والغرامة التي ل تجاوز مليون درهم اإذا 

كان المجني عليه حدثاً لم يتم الثامنة ع�شرة من عمره«.

تتعلق هذه المادة بجريمة الإغواء والتحري�س اأو الم�شاعدة على ارتكاب الدعارة اأو الفجور 

محل  المادة  هذه  حلت  وقد  المعلومات،  تقنية  و�شائل  اإح��دى  اأو  معلوماتية  �شبكة  با�شتخدام 

القانون  والعقوبة؛ حيث كان ين�س  ال�شياغة  القديم مع تعديل في  القانون  المادة )13( من 

القديم على تحري�س اأو اإغواء ذكر واأنثى، اأما المر�شوم الجديد فقال من اأغوى اآخر، والتالي 

الجريمة تقوم اأياً كان و�شف ال�شخ�س الذي تم تحري�شه اأو اإغواوؤه. 

رابعاً: املادة )24(

»يعاقب بال�شجن الموؤقت والغرامة التي ل تقل عن خم�شمائة األف درهم ول تجاوز مليون 

درهم كل من اأن�شاأ اأو اأدار موقعاً اإلكترونياً اأو اأ�شرف عليه اأو ن�شر معلومات �شبكة معلوماتية اأو 

اإحدى و�شائل تقنية المعلومات للترويج اأو التحبيذ لأي برامج اأو اأفكار من �شاأنها اإثارة الفتنة 
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واأ�شاف اأنه لو قمنا بذلك بم�شر �شوف ندفع ماليين الجنيهات ون�شيع وقتنا وفي النهاية 

النتيجة واحدة هي عدم منع اأي �شخ�س من متابعة ما يريده على �شبكة الإنترنت. 

ما  ح��دود  في  الحكم  تنفيذ  تم  اأن��ه   ،
)1(

الت�شالت  لتنظيم  القومي  الجهاز  رئي�س  وي�شير 

ي�شتطيع الجهاز فعله. م�شيراً اإلى اأن جهاز تنظيم الت�شالت اأر�شل خطابات ر�شمية لل�شركات 

والعمل  المواقع  بتلك  قوائم  بو�شع  قام  الجهاز  واأن  الحكم  لتنفيذ  المواقع  هذه  بيدها  التي 

علي حجبها من خالل برامج مجانية. واأ�شاف اإن الجهاز القومي لتنظيم الت�شالت منذ ذلك 

الحين اتخذ الإجراءات الالزمة لوقف تلك المواقع حيث تمت مخاطبة جميع �شركات الإنترنت 

بو�شع قوائم بتلك المواقع والعمل على حجبها من خالل برامج مجانية تقوم بالحجب، واأنه ل 

توجد طريقة اأخرى للحجب غير ذلك. ورداً على �شوؤال حول مدى اإمكانية حجب تلك المواقع، 

% من  وي�شيف  اإن المواقع الريا�شية مثل ال�شباحة من الممكن اأن تتعر�س للحجب ولو كان 70 

ال�شورة عارياً ت�شنف اإباحية طبقاً لما �شيحدده )ال�شوفت وير( الذي �شيحدد ت�شنيف ال�شورة 

اإذا كانت اإباحية اأم ل. كما يرون اأن اليوتيوب اأي�شاً مهدد بالحجب لأن به الكثير من المقاطع 

التي ت�شنف على اأنها اإباحية. 

اأن��ه  لو كان بالإمكان منع مواقع فكان الأول��ى منع الفيرو�س   
)2(

كما يوؤكد البع�س الآخ��ر 

نف�شه مو�شحاً اأنه رغم التطور التكنولوجي الكبير والتطور الرهيب في م�شادات الفيرو�شات 

اإل اأنها مازالت موجودة . و نف�س الأمر بالن�شبة لحجب المواقع، فمهما تم التحايل عليها اإل 

اأنه ي�شعب غلقها. واأكد اأنه من الم�شتحيل من الناحية التقنية حجب اأي نوع من المواقع ب�شكل 

كامل لأن اأية محاولت لذلك يتم التحايل عليها واللتفاف حولها.                                                    

المت�شلة  الأج��ه��زة  وتحديد  الإنترنت  ا�شتخدام  ط��رق  اأن   
)3(

الت�شالت  خبراء  اأح��د  اأك��د 

ال�شبكة  على  بكل جهاز  الخا�س   Ip Adress يتم عن طريق  العالمي  الم�شتوى  على  بالإنترنت 

الدولية لالإنترنت، حيث اأن كل جهاز على ال�شبكة يحمل رقم Ip خا�شاً به بمفرده ل ينطبق مع 

اأي جهاز اآخر على م�شتوى العالم.

وي���رى اأن ق��ي��ام ال��دول��ة بتطبيق ه��ذا الحكم وح��ج��ب ال��م��واق��ع الإب��اح��ي��ة، ي��اأت��ي م��ن خالل 

طريقتين فقط، تكمن اأولهما في معرفة Ip Adress الخا�س بالجهاز الم�شغل للموقع الإباحي 

 http://www.el-balad.com/306194 - 1( د/ ه�شام نبيه املهدي - اأ�شتاذ نظم املعلومات بكلية احلا�شبات واملعلومات جامعة القاهرة(

 http://www.el-balad.com/306194 - 2( د/ عمرو البدوي - رئي�س اجلهاز القومي لتنظيم الت�شالت(

،http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=836524&eid=9542 - 3( املهند�س/عمرو مو�شى -  خبري ات�شالت(

ومورد الدخول على ال�شبكة في هذا ال�شاأن.

هذا الذي ي�شتوجب درا�شة خا�شة متعمقة، ولكنها تخرج عن نطاق وحدود هذه الدرا�شة. 

ويكفينا في هذا المقام اأن ن�شير اإلى اأهمية هذه الن�شو�س لي�شتفيد منها م�شرعنا الم�شري  باأن 

يبداأ من حيث انتهى نظيره الإماراتي. 

ثانيًا: القيمة العملية للحكم

بال�شيغة  والمذيل  بيانه  المتقدم  الإداري  الق�شاء  محكمة  م��ن  ال�شادر  للحكم  ن��ف��اذاً   -

على  الإباحية  المواقع  2012 بحجب  نوفمبر   7 يوم  ال�شادر  العام  النائب  قرار  التنفيذية جاء 

�شبكة الإنترنت في م�شر وتقنين ا�شتخدام الإنترنت بحجب اأي �شور اأو م�شاهد اإباحية فا�شدة 

تتعار�س مع قيم وتقاليد ال�شعب الم�شري والم�شالح العليا للدولة.

ونفاذاً لقرار النائب العام قرر النائب العام الم�شاعد والناطق الر�شمي با�شم النيابة العامة، 

اأنه تم اإر�شال خطابات ر�شمية اإلى كل من وزراء الت�شالت وتكنولوجيا المعلومات والداخلية 

الالزمة نحو حجب  الإج��راءات  الت�شالت لتخاذ  لتنظيم  القومي  الجهاز  ورئي�س  والإع��الم 

المواقع الإباحية على �شبكة الإنترنت.

وبدوره قرر رئي�س الجهاز القومي لالت�شالت، اأنه تم تنفيذ الحكم في حدود ما ي�شتطيع 

الجهاز فعله. م�شيراً اإلى اأن جهاز تنظيم الت�شالت اأر�شل خطابات ر�شمية لل�شركات التي بيدها 

هذه المواقع لتنفيذ الحكم واأن الجهاز قام بو�شع قوائم بتلك المواقع والعمل على حجبها من 

الت�شالت  قانون  ت�شريعي على  تعديل  باإجراء  بالحجب، مطالباً  تقوم  برامج مجانية  خالل 

يجرم ا�شتخدام هذه المواقع.

ول ي�شعنا و نحن في مجال التعقيب على الحكم ال�شالف بيانه اإل اأن نوؤيد ما اآل اإليه الحكم 

في تلك الدعوى، بل اإن الأمر يتعدى ذلك لنتظار �شدور مثل ذلك الحكم منذ اأمد بعيد. ومع 

ذلك فاإن هذا الحكم قد اأثار بع�س العترا�شات. وهي اعترا�شات مي�شور الرد عليها. 

 )اأ( العترا�شات:

 ارتفاع تكاليف التقنية التي ت�شتخدم 
)1(

يوؤكد اأحد خبراء الت�شالت وتكنولوجيا المعلومات 

المواقع  كلمة  لأن  الحجب  وا�شتحالة  بل  �شعوبة،  عن  ف�شاًل  ه��ذا  المواقع.  ه��ذه  حجب  في 

الإباحية يتم تداولها بدون تعريف ول يوجد بها فهر�س. و تكاد تظهر يومياً ع�شرات المواقع 

الإباحية. وهي لي�شت مثل ال�شحف والمجالت حتى يتم م�شادرتها.

 http://www.el-balad.com/306194 - 1( ح�شام �شالح - خبري الت�شالت وتكنولوجيا املعلومات(
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 اأوًل: في م�شر 

قام المدعى عليهما في الدعوى ال�شادر فيها الحكم محل التعليق قبل ذلك باإغالق مواقع 

تمثل معار�شة �شيا�شية وتهدد كيان الدولة، ففي عام 2007 بداأت موجة حجب واإغالق مواقع 

ومدونات ومنتديات، كثيرة واعتقال واحتجاز العديد من الن�شطاء ب�شكل و�شفته بع�س منظمات 

ومالحقة  اإلكترونيين  نا�شطين  على  اعتداءات  اإل��ى  اإ�شافة  قانوني،  غير  باأنه  الإن�شان  حقوق 

اأحد  دع��وى من  بينها  كان من  الآخ��ر،  البع�س  اأحكام ق�شائية �شد  بع�شهم، ق�شائياً، و�شدور 

الق�شاة لحجب 51 موقعاً اإلكترونياً ومدونة و�شفها القا�شي في دعواه باأنها مواقع اإلكترونية 

اإرهابية، ت�شيئ اإلى �شمعة م�شر وتهين رئي�س الجمهورية وتتطاول على بع�س الدول العربية 

واأنظمتها ال�شيا�شية وعلى �شخ�شه، كما طالب بحجب واإغالق ما يتم اإن�شاوؤه من مواقع اأخرى 

.
)1(

لحقاً 

 بال�شفحة الرئي�شة مقال 
)2(

 TE DATA بتاريخ 2009/2/25 ن�شر على الموقع الر�شمي ل�شركة

الم�شتخدمين  لكل  والترفيه  الخبرات  و  للمعلومات  حيوياً  يعتبر م�شدراً  الإنترنت  اأن  مفاده 

الرا�شدين  و  الأط��ف��ال  من  الأع��م��ار  جميع  يخاطب  الإنترنت  واأن  يومياً.  عنه  غنى  ل  واأ�شبح 

اإلى كبار ال�شن على حد �شواء. وفي نف�س الوقت كثير من الآباء والأمهات ل ي�شتطيعون ترك 

الالئقة  غير  المواقع  اإلى  الدخول  من  عليهم  خوفاً  الإنترنت  ي�شتخدمون  وحدهم  اأطفالهم 

ي�شتخدمون  اأ�شبحوا  الأطفال  لأن  م��اأزق،  في  اأنف�شهم  الآب��اء  يجد  لذلك  ثقافياً.  اأو  اأخالقياً 

الإنترنت كجزء من حياتهم اليومية للتوا�شل مع زمالئهم ومدر�شيهم ومدار�شهم وكلياتهم. 

 Chat �مثال: ما يراه الكبار اأحياناً ل ي�شح اأن يراه ال�شغار وما يفعله النا�س في البيت مثل ال

وتحميل المحتوى في اأوقات العمل . و للخروج من هذا الماأزق، قامت �شركة TE DATA بتوفير 

اآمناً  ا�شتخداماً  الإنترنت  با�شتخدام  لالأطفال  بال�شماح  تقوم  والتي  اإنترنت«  »فاميلي  خدمة 

ب�شكل تام ل ي�شمح بتعري�س الأطفال لأي عنف اأو انحراف ثقافي اأو اأخالقي ينافي ح�شارتنا 

وثقافتنا واأ�شلوب تربيتنا. 

)1( من�شور باملوقع الإلكرتوين جلريدة امل�شري اليوم بتاريخ 2008/8/30 �س 10 حتت عنوان )هكذا تتعامل معهم الدولة( .

اأكرب �شركة ناقلة للمعلومات تعتمد على نظام بروتوكول الإنرتنت وذلك من خالل �شبكتها الوطنية  اإي داتا هي  )2( تعترب �شركة تي 

وروؤيتها الإقليمية، هذا وقد تاأ�ش�شت �شركة تي اإي داتا – �شركة م�شاهمة م�شرية يف اأواخر عام 2001 بوا�شطة ال�شركة امل�شرية لالت�شالت 

لتكون مبثابة ذراعها يف جمال الإنرتنت وات�شالت املعلومات.

ومن هنا يمكن التو�شل اإليه وحجبه، وتتلخ�س الطريقة الثانية في اإمكانية و�شع بع�س اأنواع 

المواقع من  المواقع والتعرف عليها وبالتالي يمكن حجب  بالتقاط تلك  التي تقوم  الفالتر 

خاللها.

ويو�شح اأن هناك العديد من اأ�شاليب التحايل على حجب المواقع الإباحية، معتبراً اأن لكل 

Ip Adress الخا�س بهذه  قاعدة �شواذ، وذلك لأنه في حالة حجب المواقع عن طريق معرفة 

اإلىIp جديد  به  الخا�س   Ip Adress بتغير  الموقع  م�شغل  يقوم  اأن  الممكن  فاإنه من  الأجهزة 

الدولة  قيام  اأي عند  الثانية  الحالة  المواقع، وفي  نف�س  اآخ��ر على  اأي مكان  العمل من  ويبداأ 

بو�شع فالتر معينة للتقاط هذه المواقع فاإنها تكون ذات تاأثير كبير جداً على درجة كفاءة 

الت�شال بالإنترنت، اإلى جانب كونها تتطلب ا�شتثمارات كبيرة جداً من الدولة اأو من الجهات 

التي تقوم بعمليات الحجب.

يعتبر من الأم��ور التي توؤثر ب�شكل كبير على   web2 اإلى  اأن اتجاه العالم  اإلى  اأي�شاً  وي�شير 

الحكم ال�شادر بحجب هذه المواقع، مو�شحاً اأنه في حالة web1 كان يقت�شر الأمر على مجرد 

قيام م�شغل الموقع بو�شع بع�س البيانات اأو الم�شاهد المعينة التي يقوم الأ�شخا�س بم�شاهدتها، 

على العك�س مما تتيحه web 2 من خالل العديد من المواقع كالفي�شبوك واليوتيوب وغيرهما، 

حيث تتيح هذه المواقع اإمكانية الدخول عليها بل وو�شع م�شاهد وتحميلها على الموقع.

واأكد اأن هذا الحكم لم يحدد ما هي طبيعة تلك المواقع التي يريد حجبها، والذي كان من 

المهم اأن تعر�س تلك الق�شية على دائرة قانونية ذات عالقة مبا�شرة بالن�شر الإلكتروني واأن 

توجد دائرة اخت�شا�س مبا�شرة بهذه الق�شايا فكان لبد من ت�شكيل دائرة للنظر في مثل تلك 

الق�شية.

)ب( الرد على  العترا�شات:

- قد يبدو لنا وللوهلة الأولى وكما ي�شير بع�س خبراء الت�شالت وتكنولوجيا المعلومات، 

اأنه ي�شتحيل تنفيذ الحكم ال�شادر و ال�شالف بيانه، وكذلك قرار النائب العام المتقدم الإ�شارة 

اإليه.

اأن هذا الأم��ر م��ردود عليه بالعديد من الحالت وفي مختلف البالد التي توؤكد تمكن  اإل 

الجهات الإدارية من ممار�شة حجب بع�س المواقع ومنها المواقع الإباحية. ومن تلك الحالت 

ما يلي:
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وفيما يخ�س »يوتيوب« اأو�شحت الهيئة اأنها قامت بالإيعاز بحظر بع�س محتوى هذا الموقع 

ال�شيد  ا�شتقبل  ثم  الإنترنت.  اإلى  النفاذ  اإدارة  �شيا�شة  في  ال��واردة  الحظر  لفئات  لمخالفته 

اتفق  وق��د  تعاوني،  لقاء  ف��ي  الت�����ش��الت  تنظيم  م��ن هيئة  وف���داً  دب��ي  ل�شرطة  ال��ع��ام  القائد 

ب��الآداب  اإلى مواقع مخلة  ت��وؤدي للدخول  500 كلمة بحث  اأكثر من  المجتمعون على حجب 

العامة في �شبكة الإنترنت، ابتداء من ذلك اليوم، على حد الخبر. وقد اأثارت تلك الحملة 

لمقاطعة »يوتيوب« التي اأطلقها قائد عام �شرطة دبي، وما تبعها من تحديد 500 كلمة حجب، 

انتقاد مركز الدوحة للحريات الإعالمية، حيث تقدمت بر�شالة اإلى �شركة »جوجل«، عمالق 

الإنترنت، المالكة لموقع »يوتيوب«، تطالبها فيها بعدم الن�شياع لرقابة الإنترنت وحجب 

فعلياً  كانت  اإذا  مما  التحقق  ليتم  كلمة   500 ال�  بن�شر  دبي  �شرطة  مطالباً  »يوتيوب«،  موقع 

لحجب المواقع الإباحية فقط. وتاأتي ر�شالة مركز الدوحة ل�شركة »جوجل« بعد اأن عقدت 

اأن �شركة »جوجل« ردت باأنها  اإل   ،2009/4/2 �شرطة دبي مع ال�شركة )جوجل( اجتماعاً في 

باأنه  الموقع  ت��ردد عن خطة مراقبة محتويات  ما  وا�شفة  »يوتيوب«  تنوي حجب موقع  ل 

اأ�شار  2009/4/2، وقد  الموجه ل�شركة »جوجل اجتماع في  غير حقيقي. تلى ذلك الخطاب 

مع  تن�شيقها  �شتكثف  وال�شرطية  الأمنية  الأجهزة  اأن  »اإل��ى  دبي  �شرطة  عام  قائد  نائب  فيه 

الم�شغلين الرئي�شين في هيئة تنظيم الت�شالت في الدولة، و�شتواكب معها كل الم�شتجدات 

.
)1(

التقنية اأوًل باأول، في �شبيل حماية ال�شباب، بناة الم�شتقبل« 

ما  الفترة  في  الإم���ارات،  في  الت�شالت  تنظيم  هيئة  حجبت  �شالفاً  ذكرناه  ما  وعلى 

�شبكة  المنت�شرة على  المواقع  84 ٪ من   ،2012 لعام  الثاني ومايو/اأيار  يناير/كانون  بين 

الإنترنت والتي تتعار�س مع القيم والأخالق ال�شائدة في دولة الإمارات، خ�شو�شاً المواقع 

 .
)2(

الإباحية 

ثالثاً: في بريطانيا

خا�شة  موظفيها،  منع  هدفها  اأخالقية  حملة  ب�شن  موؤخراً  البريطانية  الحكومة  قامت   

العاملين في وزارة العمل من الدخول والتردد على المواقع الجن�شية على �شبكة الإنترنت ومن 

ت�شفح ال�شفحات التي تحمل ال�شور الإباحية وذلك اأثناء فترة عملهم. وفي تقرير لوكالة اأنباء 

»رويترز« حول هذه الحملة الأخالقية جاء فيه، اأن الحكومة البريطانية اأ�شدرت قرارات بف�شل 

(1) http://old.openarab.net/ar/node/1587  .

(2) http://www.almokhtsar.com/node/70189 .

ثانياً: في دولة الإمارات العربية المتحدة وبالتحديد )اإمارة دبي(

ال�شواذ«  �شد  و»الحملة  الهابطة«  »الف�شائيات  �شد  كالحملة  �شابقة  حمالت  عن  ف�شاًل 

اأطلق معالي القائد العام ل�شرطة دبي ال�شابق، ورئي�س جمعية رعاية  اأخرى غيرها،  وحمالت 

الذي  ال�شهير  الإلكتروني  »يوتيوب«  موقع  لمقاطعة   2009/3/9 في  جديدة  حملة  الأح���داث، 

يت�شمن اأكبر مكتبة فيديو على الإنترنت. وقد ورد في كلمة لأحدهم اأمام الجمعية العمومية 

لجمعية رعاية الأحداث »اإن الموقع و�شيلة هدامة وير�شخ الكراهية بين اأبناء الوطن الواحد«، 

المنافية  ال�شماح بتداولها بهذه الطريقة  اأ�شياء غريبة ل يمكن  اأنه �شاهد بنف�شه  اإلى  م�شيراً 

المخّلة  الإباحية  »المواد  منع  على  ات�شالت  �شركة  بمبادرة  وطالب  المجتمع،  وتقاليد  لآداب 

وتلك التي تثير الفتن الطائفية«. ومن المعلوم اأن موقع »يوتيوب« يزوره الماليين من مرتادي 

به  توجد  كما  الإباحية،  المحتويات  اإزال��ة  على  به  العمل  فريق  ويقوم  يومي،  ب�شكل  الإنترنت 

خا�شية الإبالغ عن هكذا مواد من قبل مت�شفحي الموقع. وعند �شوؤاله عن تناق�س هذه الحملة 

مع الدعوات الم�شتمرة لتو�شيع هام�س الحرية ال�شخ�شية في التعامل مع المعلومات والإنترنت 

قال القائد العام ل�شرطة دبي ل��شحيفة الإمارات اليوم: »ن�شر المواد الإباحية والأفكار الم�شيئة 

لي�س حرية ويجب التفريق بين المحتوى الذي يقدم للدول العربية والإ�شالمية والمحتوى 

الذي يقدم في الغرب، لأن الثقافة مختلفة.. اإل اأنه وفور اإعالن حملة مقاطعة »يوتيوب« التي 

ومن مرتادي  الإنترنت  ن�شطاء  العديد من  تحرك  دبي،  ل�شرطة  ال�شابق  العام  القائد  اأطلقها 

المنتديات الإلكترونية واأعلنوا رف�شهم للحملة، لعتقادهم باأنها تتعار�س وب�شكل مبا�شر مع 

 حرياتهم ال�شخ�شية و�شتحرمهم من مورد مهم من موارد المعرفة والترفيه على الإنترنت.

وفي متابعة للحملة التي اأطلقها، عّبر  معالي القائد العام ل�شرطة دبي لل�شحف المحلية في 

ال�شديد  اأ�شفه  عن  معرباً  الآن،  حتى  اليوتيوب  موقع  حجب  عدم  من  »ا�شتيائه  عن  الإم���ارات 

لعدم قيام �شركة ات�شالت اأو هيئة تنظيم الت�شالت بحجب الموقع الذي يحتوي على بع�س 

المقاطع الإباحية التي تتنافى مع اأخالقيات المجتمع وت�شر ب�شباب الوطن خا�شة من اأ�شحاب 

النفو�س ال�شعيفة«. وياأتي ت�شريح قائد �شرطة دبي هذا بعد خبر ن�شرته وكالة اأنباء الإمارات 

عن هيئة تنظيم الت�شالت ويحمل تو�شيحاً لوجهة نظرها حول حجب موقع »يوتيوب«، حيث 

ذكر الخبر »اليوم اإن اإدارة النفاذ اإلى الإنترنت التي اأ�شدرتها الهيئة موؤخراً وا�شحة جداً بما 

يتعلق بفئات المحتوى المحظور والتي تم ن�شرها من قبل مزودي خدمات الإنترنت بالدولة 

على الموقع الإلكتروني لكل منهما.. وعليه ل يتم حظر اأي محتوى في موقع اإلكتروني ما لم 

يخرق بنود �شيا�شة اإدارة النفاذ اإلى الإنترنت.
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لل�شيطرة  )الفالتر(  المر�شحات  من  �شخمة  �شبكة  اإلى  اإ�شافة  الإنترنت  مراقبي  من  الآلف 

على المعلومات التي تن�شر على الإنترنت، ورغم ذلك فاإن المواقع الإباحية فيها متاحة ب�شكل 

وا�شع. وبح�شب تقرير ر�شمي �شدر الأ�شبوع الما�شي فاإن نحو 210 ماليين �شيني ي�شتخدمون 

الإنترنت، مما يجعلها في المرتبة الثانية بعد الوليات المتحدة في عدد الم�شتخدمين، ومن 

.
)1(

المتوقع اأن تحتل المركز الأول في وقت قريب 

حكم  تنفيذ  ي�شعب  ك��ان  واإن  اأن��ه  �شلفاً  ذكرناها  التي  الأمثلة  خ��الل  م��ن  جلياً  لنا  يت�شح 

المحكمة ال�شادر بحجب المواقع الإباحية اإل اأن الأمر لي�س م�شتحياًل.

اإحداها  اأن  رغم  الظاهرة  لتلك  بالت�شدي  الغربية  ال��دول  بع�س  تهتم  اأن  المفارقات  ومن 

تعد من اأولى الدول في اإن�شاء وت�شنيع مواقع واأفالم اإباحية وذلك لما فيها من اأثر �شلبي في 

مجتمعاتها.

ول يمكن اأن نتنا�شى موقف الدولة الم�شرية من حجب بع�س المواقع واعتقال اأ�شحابها 

لكون ما تحويه مما يهدد كيان الدولة.

ول يغيب عنا اأنه ل يجب على الدولة اأن تقوم بحجب كافة تلك المواقع بل يكفي اأن تقوم 

من الحد منها باتخاذ الو�شائل والتقنيات التي تمكنها من ذلك كما قامت بحجب بع�س المواقع 

اتجهت  واإل ما كانت  المواقع  تلك  اأ�شد خطراً من مثل  الدولة فال يوجد  لكونها تهدد كيان 

عظمى الدول في محاولت م�شتمرة حتى حينه لإغالقها.

وبناء على ما �شبق ن�شتخل�س اأنه يمكن  للجهات  الإدارية المعنية اتخاذ الإجراءات الالزمة 

للحد من تلك الظاهرة كما قررت �شركة TE DATA من الخدمة المقدمة من قبلها »فاميلي 

اإنترنت« فما المانع من تقنين تلك الخدمة وعدم جعلها مجرد خدمة تقدم لمن يقوم بطلبها؟ 

فيه  ت�شاعد  الم�شري ف�شاًل عما  الد�شتور  يتنافى وجودها مع  المواقع  تلك  واأن مثل  خا�شة 

وجود مثل تلك المواقع في ن�شر الرذيلة بين طوائف المجتمع الم�شري بال�شوت وال�شورة بما 

يهدم كل العقائد الدينية الرا�شخة والقيم الأخالقية والآداب العامة، ول ريب اأن الإبقاء على 

اأن يدور ذلك في فلك حرية  اإليها، ول يمكن  هذه المواقع وعدم حجبها يهدر القيم الم�شار 

التعبير لأن ما يعر�س على هذه المواقع يعد من اأبرز �شور الإخالل بالم�شالح العليا للدولة 

والأمن القومي الجتماعي ومن ثم كان لزاماً على الجهة الإدارية اتخاذ كافة الو�شائل الالزمة 

لحجب هذه المواقع عن المواطن الم�شري.

)1( من�شور باملوقع الإلكرتوين للجزيرة بتاريخ 2009/2/12 حتت عنوان )ال�شني تغلق األف املواقع الإباحية علي الإنرتنت(.

19 موظفاً يعملون بوزارة العمل بالإ�شافة لتحويل 200 اآخرين للمثول اأمام بع�س الإجراءات 

التاأديبية. واأو�شحت التحقيقات التي تجريها الحكومة اأن العاملين بوزارة العمل قد ت�شفحوا 

اإباحية خالل العام الما�شي فقط، الأمر الذي هدد �شمعة  2 مليون �شفحة تحمل �شور  نحو 

وزارة العمل البريطانية واأثار انتقادات قا�شية من قبل الراأي العام البريطاني، خا�شة اأن هذه 

الظاهرة قد انت�شرت موؤخراً في بع�س الهيئات الحكومية الأخرى، مما و�شع جميع العاملين في 

القطاع الحكومي في دائرة ال�شك والحرج. انت�شار هذه الظاهرة وتزايدها دفع بع�س ال�شركات 

�شبكة  على  الجن�شية  المواقع  على  عامل  اأو  موظف  اأي  دخ��ول  تمنع  معينة  برامج  و�شع  اإل��ى 

الإنترنت، كما تم ف�شل اأكثر من مائة موظف في بريطانيا عن العمل ل�شتخدامهم الكمبيوتر 

لن�شر  الإلكتروني كو�شيلة  البريد  ا�شتخدام  الجن�شية وفي  المواقع  التردد على  ال�شخ�شي في 

ال�شور الإباحية. وفي بع�س الأحيان تف�شل البرامج والأنظمة التي ت�شعها الهيئات الحكومية 

البريطانية في اأجهزة الكمبيوتر بهدف منع الموظفين من الدخول على المواقع المحظورة، 

وربما يرجع ذلك اإلى مهارة العاملين وتمكنهم من تفادي هذه النظم والبرامج ومن الدخول 

.
)1(

على المواقع الجن�شية 

رابعاً: في ال�شين

في  �شخ�شاً   868 على  القب�س  واأل��ق��ت  اإب��اح��ي  اإن��ت��رن��ت  موقع  األ��ف   44 نحو  ال�شين  اأغلقت 

اأولمبياد هذا العام. وقالت  حملة �شد هذه المواقع منذ العام الما�شي و�شت�شتمر حتى نهاية 

التي ت�شم �شوراً  المواقع  اأطلقت حملة لتعقب  اأن بكين  النباأ  اأوردت  التي  اأنباء ال�شين  وكالة 

اإباحية ومحتويات »غير �شحيحة« بعد اأن اأعلن الرئي�س هوجينتاو اأن مثل هذه المواقع تهدد 

ال�شتقرار الجتماعي في البالد. وتقول جماعات حقوقية اإن الحملة ا�شتخدمت غطاء تتذرع 

به الحكومة لقمع المعار�شين والمن�شقين عبر الإنترنت قبل بدء الألعاب الأولمبية. واأ�شافت 

الوكالة اأن ال�شلطات حققت مع 524 مجرماً في ق�شايا تتعلق بالإباحية عبر الإنترنت وعاقبت 

الحملة  اأن  واأو�شحت  اإباحية«  �شور  »ر�شائل  األ��ف   440 نحو  حذفت  كما  اآخرين،  �شخ�شاً   1911

لمكافحة الإباحية على الإنترنت �شت�شتمر حتى �شبتمبر/اأيلول المقبل اأي اإلى ما »بعد انتهاء 

اأولمبياد بكين«. وكانت ال�شين اأعلنت ال�شهر الما�شي و�شع قيود جديدة لتعقب مواقع م�شاركة 

ملفات الفيديو، و�شت�شمح فقط للمواقع الخا�شعة ل�شيطرتها في ن�شر محتويات الفيديو على 

ع�شرات  ت�شخر  ال�شين  اأن  اإل��ى  وي�شار  الحالي.  ال�شهر  نهاية  القيود  ه��ذه  و�شتطبق  الإنترنت 

)1( من�شور باملوقع الإلكرتوين جلريدة ال�شرق الأو�شط بتاريخ 2009/2/12 حتت عنوان )احلرب على املواقع الإباحية بالإنرتنت( . 
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الخاتمة 

 في ختام هذا التعليق يمكننا اأن ن�شجل مالحظة وتوقعاً: 

فعن الملحظة: فهي تتعلق  بالتقريب بين موقف  القانونين  الم�شري والتون�شي من 

جانب، وموقف  القانون الإماراتي من جانب اآخر، فالحل الذي تو�شلت اإليه محكمة الق�شاء 

الإداري الم�شرية ومحكمة ا�شتئناف تون�س  والحل الذي اعتمده الت�شريع الإماراتي يتالقيان 

في �شاأن منا�شرة حجب المواقع الإباحية، رغم اختالفهما في منطلق كل منهما. 

ففي القانون الإماراتي يوجد تنظيم ت�شريعي يحدد حالت حجب المواقع الإباحية، ويحدد 

م�شوؤوليات الأ�شخا�س عن الجرائم التي ترتكب با�شتخدام هذه المواقع. 

 اأما في م�شر  وفي تون�س، فعلى الرغم من عدم وجود تنظيم ت�شريعي في هذا المجال، اإل 

اأن محكمة الق�شاء الإداري ا�شتطاعت بناء على طلبات المدعي، وتوافر الم�شلحة ال�شخ�شية 

المبا�شرة، وتوافر ركني الأ�شباب الجدية وال�شتعجال  اأن تنا�شر طلب حجب المواقع الإباحية  

بالحكم بوقف القرار ال�شلبي بالمتناع عن حجب جهة الإدارة بحجب المواقع الإباحية. وكذلك 

الأمر بالن�شبة للق�شاء التون�شي. 

المعلومات  تكنولوجيا  ن�شاأت  التي  للثقافات  الباحث  لإدراك  فبالنظر  التوقع:  واأم��ا    

القانوني من  تخ�ش�شه  ف�شاًل عن  القانوني،  الجتماع  بعلم  بيئتها من جهة، ولهتمامه  في 

جهة ثانية، فهو يتوقع  في �شوء الدرا�شة المتقدمة  ن�شوج اتجاه عام في  الق�شاء، والفقه، 

والت�شريع، ينا�شر ويدعم حجب المواقع الإباحية. وذلك على ال�شعيدين المحلي والدولي. 

والباحث - بعون اهلل - يراقب ويتابع، لتبقى اآفاق البحث مفتوحة.

واآخر دعوانا اأن الحمد هلل رب العالمين 

مالحق البحث

مجلس الدولة
هيئة مفوضي الدولة

محكمة القضاء اإلداري بالقاهرة
دائرة منازعات األفراد والهيئات

الدائرة األولى

تقرير مفو�س الدولة

يف الدعوى رقم 10355 ل�شنة 63 ق�شائية

املرفوعة من

نزار حممود عبد احلميد غراب

�شد

وزير الت�شالت  )ب�شفته(

رئي�س اجلهاز القومي لتنظيم الت�شالت )ب�شفته(

الواقعات

اأقام المدعي دعواه الماثلة بموجب �شحيفة موقعة من محام مقبول، ومعلنة قانوناً، اأودعت 

قلم كتاب محكمة الق�شاء الإداري بتاريخ 2008/12/21 وطلب في ختامها الحكم بقبولها �شكاًل، 

وبوقف تنفيذ واإلغاء القرار الإداري ال�شلبي بالمتناع عن حجب المواقع الإباحية الموجودة 

على �شبكة المعلومات الدولية )الإنترنت( مع اإلزامهما الم�شروفات ومقابل اأتعاب المحاماة.

الد�شتور  من   )155  ،79  ،73  ،9  ،12( المواد  لأحكام  وفقاً  اأن��ه  لدعواه  �شرحاً  المدعي  وذك��ر 

والمادة )4( فقرة 2 من قانون الت�شالت رقم 10 ل�شنة 2003 فاإنه تقع على عاتق المدعى عليهما 

الم�شوؤولية عن كافة التعامالت داخل جمهورية م�شر العربية مع ال�شبكة الدولية للمعلومات 

)الإنترنت( فيجب عليهما تقنين ا�شتخدام تلك ال�شبكة بما يتفق وقيم وتقاليد ال�شعب الم�شري 

وحماية الأمن القومي والم�شالح العليا للدولة، وقد تم بالفعل اإغالق مواقع تمثل معار�شة 

�شيا�شية للحكومة على الإنترنت، واإغالق موقع يمثل فكراً اإ�شالمياً يهدد كيان الدولة بالخطر.

�شبكة  على  مجاناً  تقدم  جن�شية  اإباحية  م��واق��ع  ثمة  توجد  اإن��ه  ق��ائ��اًل  المدعي  وا�شتطرد 

ونهاية  المحادثة  من  بداية  مختلفة  اأ�شكال  في  المحرمة(  )العالقات  الزنا  خدمة  الإنترنت 
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بالم�شاجعة، وكان من ثمارها ما اأ�شاب المجتمع موؤخراً فيما عرف بحادث تبادل الأزواج.

واأ�شاف المدعي القول باأن امتناع المدعى عليهما عن حجب المواقع الإباحية يعتبر قراراً 

واتفاقاً  تعاوناً  يعتبر  اأن��ه  عن  ف�شاًل  والقانون،  للد�شتور  ومخالفاً  م�شروع  غير  �شلبياً  اإداري���اً 

دعواه  اأقام  لذلك  والمواقعة،  والكلمة  بالروؤية  الزنا  اإلى  النهاية  في  يقود  وت�شهياًل  وا�شتراكاً 

الماثلة للحكم له بالطلبات المحددة �شلفاً ب�شدر الوقائع.

اإلى  فيها  وانتهت  الدعوى  ه��ذه  من  العاجل  ال�شق   2009/5/12 بجل�شة  المحكمة  ونظرت 

الحكم بقبول الدعوى �شكاًل، وبوقف تنفيذ القرار ال�شلبي بامتناع الجهة الإدارية عن حجب 

اآثار،  من  ذلك  على  يترتب  وما  )الإنترنت(  الدولية  المعلومات  �شبكة  على  الإباحية  المواقع 

واألزمت الجهة الإدارية الم�شروفات.

واإعداد  الدولة لتح�شيرها  اإلى هيئة مفو�شي  الدعوى  باإحالة  الجل�شة  المحكمة بذات  واأمرت 

تقرير بالراأي القانوني في مو�شوعها، ونفاذاً لذلك فقد وردت الدعوى اإلينا لإعداد التقرير الماثل.

الراأي القانوين

من حيث اإن المدعي يهدف من دعواه اإلى الحكم بقبول الدعوى �شكاًل وب�شفة م�شتعجلة 

بوقف تنفيذ القرار الإداري ال�شلبي بامتناع الجهة الإداري��ة عن حجب المواقع الإباحية على 

�شبكة الإنترنت الدولية )الإنترنت(، وفي المو�شوع باإلغاء هذا القرار، مع اإلزام المدعى عليهما 

الم�شروفات ومقابل اأتعاب المحاماة.

ومن حيث اإنه وعن �شكل الدعوى، فلما كانت المحكمة قد تعر�شت في حكمها لهذا الجانب 

مما ل حاجة معه اإلى معاودة البحث في هذا ال�شق مرة اأخرى.

ومن حيث اإنه وعن مو�شوع الدعوى، ولما كان المدعي يطلب اإلغاء القرار الإداري ال�شلبي 

)الإنترنت(  الدولية  المعلومات  �شبكة  على  الموجودة  الإباحية  المواقع  حجب  عن  بالمتناع 

واإلزام المدعى عليهما الم�شروفات.

ح�شرت  قد   1972 ل�شنة   47 رق��م  الدولة  مجل�س  قانون  من  العا�شرة  المادة  اإن  حيث  وم��ن 

عيوب القرار الإداري التي يترتب عليها اإلغاوؤه حيث ن�شت على اأنه »وي�شترط في طلبات اإلغاء 

القرارات الإدارية النهائية اأن يكون مرجع الطعن عدم الخت�شا�س اأو عيباً في ال�شكل اأو مخالفة 

القوانين واللوائح اأو الخطاأ في تطبيقها اأو تاأويلها اأو اإ�شاءة ا�شتعمال ال�شلطة«.

ومن حيث اأن الأ�شول الم�شّلم بها اأنه يتعين اأن ي�شادف القرار الإداري محاًل، واأن يكون هذا 

المحل ممكناً ل م�شتحياًل واأن يكون م�شروعاً، اأي غير مخالف للقانون بمعناه الوا�شع واإل كان 

القرار معيباً بعيب مخالفة القانون.

ومخالفة القرار للقانون تتخذ �شورة من ال�شور الآتية:

- المخالفة المبا�شرة للقاعدة القانونية.  1

- الخطاأ في تف�شير القاعدة القانونية.  2

- الخطاأ في تطبيق القاعدة القانونية.  3

القانونية  للقواعد  الإدارة  جهة  تجاهل  القانونية  للقاعدة  المبا�شرة  المخالفة  وتعني 

الملزمة لها كلياً اأو جزئياً، وتت�شرف على خالفها فت�شدر اأعماًل ممنوعة بحكم هذه القواعد، 

وقد تكون مخالفة القانون عن بينة وعمد، وقد تكون �شهواً.

واأما عن الخطاأ في تف�شير القاعدة القانونية فيراد به اأن الجهة الإدارية ل تتجاهل وجود 

اأن تف�شيرها للقاعدة  واأنها حاولت تطبيقها، غير  واإنما تعترف بوجودها،  القانونية،  القاعدة 

القانونية اأعطى لها مدلوًل ومعنى مغايراً للمعنى الذي ق�شده الم�شرع.

واأما عن الخطاأ في تطبيق القاعدة القانونية فمعناه تطبيق الجهة الإدارية القانونية على 

حالة غير الحالة التي ق�شد الم�شرع تطبيقه عليها، اأو في حالة عدم توافر ال�شروط الالزمة 

لتطبيق القاعدة القانونية على الحالة التي و�شعت لها.

ولما كان ما تقدم، وكان المق�شود بمحل القرار الإداري هو الأثر الذي ينتج عن القرار حاًل 

ومبا�شرة، ومحل القرار الإداري ال�شلبي بالمتناع عن حجب المواقع الإباحية هو الإبقاء على 

المجتمع  طوائف  بين  الرذيلة  ن�شر  في  �شمومها  تنفث  قائمة  وجعلها  الإباحية،  المواقع  هذه 

الم�شري.. وكان القانون رقم 10 ل�شنة 2003 الخا�س بتنظيم الت�شالت قد فر�س التزاماً قانونياً 

مرفق  ب���اإدارة  الت�شالت  لتنظيم  القومي  الجهاز  ورئي�س  الت�شالت  وزي��ر  عاتق  على  وا�شحاً 

اأكبر قدر ممكن  وبما يحقق  للدولة،  العليا  والم�شالح  القومي  الأم��ن  بما ل يم�س  الت�شالت 

من الحماية لالأمن القومي والم�شالح العليا للدولة والمعايير ال�شحية والبيئية - بما موؤداه 

اتخاذ كل ما يلزم من اأجل حماية الأمن القومي والم�شالح العليا للدولة من كل ما يعر�شها 

وتنكياًل  واأ�شد �شرراً  اأعظم خطراً  الإنترنت  �شبكة  على  الموجودة  الإباحية  والمواقع  للخطر، 

بالأمن القومي والم�شالح العليا للدولة من اأي اأ�شباب اأخرى ومن ثم ف�شكوت المدعى عليهما 

عن اإزالة هذا ال�شرر بحجب هذه المواقع الإباحية يجعلهما قد تجاهال القاعدة القانونية وما 

تفر�شه عليهما، بما يهوي بهذا القرار في حماأة مخالفة القانون، ويجعله جديراً بالإلغاء.

ومن حيث اإنه، وبالبناء على ما تقدم وكان الثابت بالأوراق اأن المدعي رفع دعواه للمطالبة 

المواقع  حجب  عن  بالمتناع  ال�شلبي  الإداري  القرار  اإلغاء  ثم  تنفيذ  وبوقف  �شكاًل،  بقبولها 

الإباحية الموجودة على �شبكة الإنترنت، واإلزام المدعى عليهما الم�شروفات. وكانت محكمة 



135 134

تعليق على حكم حمكمة الق�شاء الإداري امل�شرية يف �شاأن حجب املواقع الإباحية

الق�شاء الإداري قد اأ�شدرت حكماً في ال�شق العاجل من هذه الق�شية تو�شلت فيه اإلى الحكم 

باإحالة  واأم��رت  عليه.  المطعون  ال�شلبي  الإداري  القرار  تنفيذ  وبوقف  �شكاًل  الدعوى  بقبول 

الدعوى اإلى هيئة مفو�شي الدولة لتح�شيرها واإعداد تقرير بالراأي القانوني في مو�شوعها.

وكان امتناع وزير الت�شالت ورئي�س الجهاز القومي لتنظيم مرفق الت�شالت عن حجب 

المواقع الإباحية الموجودة على �شبكة الإنترنت ي�شكل قراراً اإدارياً �شلبياً متكامل الأركان.

وكان المق�شود بمحل القرار الإداري هو الأثر الذي ينتج عن القرار حاًل ومبا�شرة، ومحل 

المواقع  هذه  على  الإبقاء  هو  الإباحية  المواقع  حجب  عن  بالمتناع  ال�شلبي  الإداري  القرار 

الإباحية، وجعلها قائمة تنفث �شمومها في ن�شر الرذيلة بين طوائف المجتمع الم�شري. وكان 

القانون رقم 10 ل�شنة 2003 الخا�س بتنظيم الت�شالت قد فر�س التزاماً قانونياً وا�شحاً على 

عاتق وزير الت�شالت ورئي�س الجهاز القومي لتنظيم الت�شالت باإدارة مرفق الت�شالت بما 

الحماية  من  ممكن  قدر  اأكبر  يحقق  وبما  للدولة،  العليا  والم�شالح  القومي  الأم��ن  يم�س  ل 

كل  اتخاذ  م��وؤداه  بما  والبيئية..  ال�شحية  والمعايير  للدولة  العليا  والم�شالح  القومي  لالأمن 

ما يلزم من اأجل حماية الأمن القومي والم�شالح العليا للدولة من كل ما يعر�شها للخطر، 

بالأمن  وتنكياًل  �شرراً  واأ�شد  اأعظم خطراً  الإنترنت  �شبكة  على  الموجودة  الإباحية  والمواقع 

المدعى عليهما عن  اأخ��رى ومن ثم ف�شكوت  اأ�شباب  اأي  العليا للدولة من  القومي والم�شالح 

القانونية وما  القاعدة  المواقع الإباحية يجعلهما قد تجاهال  اإزال��ة هذا ال�شرر بحجب هذه 

تفر�شه عليهما، بما يوقع هذا القرار في حماأة مخالفة القانون، ويجعله جديراً بالإلغاء من 

الناحية المو�شوعية.

ومن حيث اإن من اأ�شابه الخ�شر في الدعوى يلزم بم�شروفاتها عماًل بالمادة 184 من قانون المرافعات.

عري�شة الدعوى

ال�شيد الأ�شتاذ الم�شت�شار/ نائب رئي�س مجل�س الدولة ورئي�س محكمة الق�شاء الإداري.

5 �س دمياط  المقيم في  المحامي.  غ��راب.  الحميد  نزار محمود عبد  ل�شيادتكم/  مقدمه 

بالعجوزة �شقة 8 ومحله المختار مكتبه في 5 �س دمياط بالعجوزة �شقة 8 الجيزة.

�شد

ال�شيد/ وزير الت�شالت وتكنولوجيا المعلومات. ب�شفته

ويعلن بهيئة ق�شايا الدولة بميدان �شفنك�س.

ال�شيد/ رئي�س الجهاز القومي لتنظيم الت�شالت. ب�شفته

ويعلن في القرية الذكية مبنى رقم 4 طريق م�شر اإ�شكندرية ال�شحراوي الكيلو 28

املو�شوع

عظيماً}  مياًل  تميلوا  اأن  ال�شهوات  يتبعون  ال��ذي��ن  وي��ري��د  عليكم  يتوب  اأن  ُي��ري��د  {واهلل 

م�شر  جماهير  اإرادة  هي  ثم  بكتابه،  ج��اءت  كما  للب�شرية  ور�شالته  اهلل  اإرادة  هذه  الن�شاء«   27«

وموؤ�ش�شات الدولة كما جاء بن�شو�س الد�شتور مادة 9 الأ�شرة قوامها الدين والأخالق ومادة 12 

يلتزم المجتمع برعاية الأخالق وحمايتها والتمكين للتقاليد الم�شرية الأ�شيلة وعليه مراعاة 

الم�شتوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية.

تلك القيم والتقاليد والمبادئ هي التي ي�شهر على تنفيذها وحمايتها راأ�س الدولة ممثاًل في 

رئي�س الجمهورية طبقاً لن�س المادة 73 من الد�شتور وقد ن�شت على اأن رئي�س الجمهورية هو 

رئي�س الدولة وي�شهر على احترام الد�شتور ويق�شم على ذلك قبل اأن يبا�شر مهام من�شبه طبقاً 

لن�س المادة 79 من الد�شتور وبالتبعية فاإن المدعى عليهما تقع على عاتقهما ذات الم�شوؤوليات 

ويق�شم المدعى عليه الأول على احترام الد�شتور كما جاء بن�س المادة 155 من الد�شتور.

وحيث اأناط القانون رقم 10 ل�شنة 2003 بالمدعى عليهما الم�شوؤولية عن كافة التعامالت داخل 

جمهورية م�شر العربية مع ال�شبكة الدولية للمعلومات )الإنترنت( فاإن المدعى عليهما يقع على 

عاتقهما تقنين ا�شتخدام تلك ال�شبكة بما يتفق وقيم وتقاليد ال�شعب الم�شري وحماية الأمن القومي 

والم�شالح العليا للدولة طبقاً لن�س المادة 4 فقرة 2 من قانون الت�شالت، وقد حدث بالفعل وتم 

اإغالق مواقع تمثل فكراً  اإغالق مواقع تمثل معار�شة �شيا�شية!؟ للحكومة على الإنترنت، كما تم 

اإ�شالمياً يتهدد بالخطر كيان الدولة. اإل اأن هناك خطراً داهماً لم يقم المدعى عليهما بمواجهته 

اإباحية جن�شية مقروءة  الإنترنت مواد  - على �شبكة  التي تقدم - مجاناً  الإباحية  المواقع  األ وهو 

المحادثة  من  بداية  مختلفة  اأ�شكال  في   - المحرمة  العالقات   - الزنا  خدمة  وتقدم  بل  ومرئية، 

ونهاية بالم�شاجعة، وكان من ثمارها ما اأ�شاب المجتمع موؤخراً فيما عرف بحادث تبادل الأزواج.

�شلبياً غير  اإداري��اً  اإن امتناع المدعى عليهما عن حجب المواقع الإباحية يعتبر ق��راراً  وحيث 

م�شروع مخالفاً للد�شتور والقانون بخالف اأنه يعتبر تعاوناً واتفاقاً وا�شتراكاً وت�شهياًل يقود في 

النهاية اإلى الزنا بالنظر والكلمة والمواقعة فاإن هذا القرار ي�شح المطالبة باإلغائه ووقف تنفيذه.

بناًء عليه

قبول  الحكم  عليهما  المدعى  لي�شمع  جل�شة  اأق��رب  تحديد  المحكمة  من  المدعي  يلتم�س 

المواقع  حجب  عن  بالمتناع  ال�شلبي  الإداري  قرارهما  تنفيذ  ووق��ف  وباإلغاء  �شكاًل  الدعوى 

الإباحية على �شبكة المعلومات الدولية )الإنترنت( مع الم�شروفات ومقابل اأتعاب المحاماة.

المدعي - نزار غراب - المحامي
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ب�شم اهلل الرحمن الرحيم 

با�شم ال�شعب 

جمل�س الدولة 

حمكمة الق�شاء الإداري

الدائرة الأوىل

بالجل�شة المنعقدة علنا في يوم الثالثاء الموافق 2009-5-12

برئا�شة ال�شيد الأ�شتاذ الم�شت�شار الدكتور / محمد اأحمد عطية نائب رئي�س مجل�س الدولة 

ورئي�س محكمة الق�شاء الإداري 

وع�شوية ال�شيد الأ�شتاذ الم�شت�شار  / د. محمد �شبح المتولي نائب رئي�س مجل�س الدولة

وع�شوية ال�شيد الأ�شتاذ الم�شت�شار / محمد اأحمد محمود نائب رئي�س الدولة 

وح�شور ال�شيد الأ�شتاذ الم�شت�شار / جمال جمعة �شديق مفو�س الدولة

و�شكرتارية ال�شيد / �شامي عبد اهلل خليفة اأمين ال�شر

اأ�شدرت احلكم الآتي

يف الدعوى رقم 10355 ل�شنة 63 ق  

املقامة من:

نزار حممود عبد احلميد غراب

�شد 

- ال�شيد / وزير الت�شالت وتكنولوجيا املعلومات ب�شفته  1

- ال�شيد / رئي�س اجلهاز القومي لتنظيم الت�شالت ب�شفته    2

الوقائع:

اأقام المدعي هذه الدعوى بعري�شة اأودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 2008/12/21 طالباً 

بالمتناع  عن  ال�شلبي  الإداري  القرار  واإلغاء  تنفيذ  وبوقف  �شكاًل  بقبولها  الحكم  في ختامها 

حجب المواقع الإباحية على �شبكة المعلومات الدولية )الإنترنت( مع اإلزامهما الم�شروفات 

ومقابل اأتعاب المحاماة.

 )4( والمادة  الد�شتور  من   )155،79،73،9،2( لأحكام  وفقاً  اأنه  لدعواه  �شرحاً  المدعي  وذكر 

فقرة 2 من قانون الت�شالت رقم 10 ل�شنة 2003 فاإنه تقع على عاتق المدعى عليهما م�شئولية 

عن كافة التعامالت داخل جمهورية م�شر العربية مع ال�شبكة الدولية للمعلومات )الإنترنت( 

فيجب عليهما تقنين ا�شتخدام تلك ال�شبكة بما يتفق وقيم وتقاليد ال�شعب الم�شري وحماية 

الأمن القومي والم�شالح العليا للدولة، وقد تم بالفعل اإغالق مواقع تمثل معار�شة �شيا�شية 

على الإنترنت، واإغالق موقع يمثل فكراً اإ�شالمياً يهدد كيان الدولة بالخطر.

�شبكة  على  مجاناً  تقدم  جن�شية  اإباحية  م��واق��ع  ثمة  توجد  اإن��ه  ق��ائ��اًل  المدعي  وا�شتطرد 

ونهاية  المحادثة  من  بداية  مختلفة  اأ�شكال  في  المحرمة(  )العالقات  الزنا  خدمة  الإنترنت 

بالم�شاجعة، و كان من ثمارها ما اأ�شاب المجتمع موؤخراً فيما عرف بحادث تبادل الأزواج.

واأ�شاف المدعي القول باأن امتناع المدعى عليهما عن حجب المواقع الإباحية يعتبر قراراً 

واتفاقاً  تعاوناً  يعتبر  اأن��ه  عن  ف�شاًل  والقانون،  للد�شتور  ومخالفاً  م�شروع  غير  �شلبياً  اإداري���اً 

دعواه  اأق��ام  لذلك  والمواقعة  والكلمة  بالروؤية  الزنا  اإلى  النهاية  في  يقود  وت�شهياًل  وا�شتراكاً 

الماثلة للحكم له بالطلبات المحددة �شلفاً ب�شدر الوقائع.

وقد تحدد لنظر ال�شق العاجل بالدعوى جل�شة 10-2-2009 وفيها اأودع الحا�شر عن المدعى 

عليه الثاني ب�شفته مذكرة بدفاعه طلب في ختامها الحكم اأ�شلياً: بعدم قبول الدعوى لرفعها 

�شبيل  وعلى  الإداري،  ال��ق��رار  لنتفاء  ال��دع��وى  قبول  بعدم  واحتياطياً:  �شفة،  ذي  غير  على 

الحتياط الكلي: برف�س الدعوى مع حفظ كافة الحقوق الأخرى ب�شائر اأنواعها واأ�شبابها.

و بجل�شة 14-4-2009 اأودع المدعي مذكرة رد فيها على الدفوع المبداة بمذكرة دفاع المدعى 

4 حوافظ طويت على الم�شتندات المعالة بغالفها، واأودع  اأودع عدد  عليه الثاني ب�شفته، كما 

الحا�شر عن الدولة مذكرة بدفاعه طلب في ختامها الحكم اأ�شلياً: بعدم قبول الدعوى لنتفاء 

وعلى  وم�شلحة،  �شفة  ذي  غير  من  لرفعها  الدعوى  قبول  بعدم  واحتياطياً:  الإداري،  القرار 

�شبيل الحتياط: بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي �شفة بالن�شبة للمدعى عليه الأول 

اإلزام  المو�شوعي مع  و  العاجل  ب�شقيها  الدعوى  برف�س  الكلي:  الحتياط  باب  ب�شفته، ومن 

14-4-2009 قررت المحكمة   المدعي في اأي من الأحوال ال�شابقة الم�شروفات، وبذات جل�شة 

اإ�شدار الحكم بجل�شة اليوم، وفيها �شدر واأودعت م�شودته الم�شتملة على اأ�شبابه عند النطق به.

املحكمة 

 بعد الطالع على الأوراق و�شماع الإي�شاحات، وبعد المداولة قانوناً من حيث اإن المدعي 

ال�شلبي  القرار  اإلغاء  ثم  القرار  تنفيذ  وبوقف  �شكاًل،  بقبولها  الحكم  اإلى  الدعوى  يهدف من 
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بامتناع الجهة الإدارية عن حجب المواقع الإباحية على �شبكة المعلومات الدولية )الإنترنت( 

مع اإلزامهما الم�شروفات ومقابل اأتعاب المحاماة.

ومن حيث اإنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي �شفة وم�شلحة فاإن ق�شاء 

اأن تكون مقامة من  الدعوى ب�شفة عامة  الأ�شل في قبول  اأن  ا�شتقر على  المحكمة قد  هذه 

تت�شل  الإلغاء وحيث  دع��وى  في مجال  اأن��ه  اإل  مبا�شرة  �شخ�شية  فيها م�شلحة  لهم  اأ�شخا�س 

لكل  الم�شلحة ال�شخ�شية  �شرط  يت�شع  العام  والنظام  الم�شروعية  واعتبارات  بقواعد  الدعوى 

دعوى اإلغاء يكون رافعها في حالة قانونية خا�شة بالن�شبة اإلى القرار المطعون فيه من �شاأنها 

اأن تجعل هذا القرار موؤثراً في م�شلحة جدية له، ومن ثم فاأنه ل يلزم اأن يم�س القرار المطلوب 

اإلغاءه حقاً ثابتاً للمدعي على �شبيل ال�شتئثار والنفراد، واإنما يكفي اأن يكون في حالة قانونية 

من �شاأنها اأن تجعل القرار موؤثراً تاأثيراً مبا�شراً في م�شلحة �شخ�شية له، ولو �شاركه فيها غيره، 

لذلك ولما كان المدعي قد اأقام دعواه الماثلة ب�شفته اأحد المواطنين الذين يهمهم الحر�س 

على القيم والأخالق الروحية والجتماعية التي ت�شود المجتمع والذود عن م�شلحة الجماعة 

القيم  ه��ذه  على  يطراأ  بما  الجماعة  اأع�شاء  من  غيره  يتاأثر  كما  ويتاأثر  فيها  ع�شو  هو  التي 

والأخالق من اأفكار و�شلوكيات و�شور وافدة فا�شدة ل تالئم طبيعة البيئة، وقد تعود بال�شرر 

على �شخ�شه واأ�شرته نظراً لنت�شارها في اأكثر من موقع، وتعلق كثير من الأفراد بما تعر�شه 

ولدى  العمل  اأماكن  وفي  الخا�شة  يمكنهم م�شاهدتها في منازلهم  المواقع من م�شاهد  هذه 

الغير في مراكز الكمبيوتر، ومن ثم وبهذه المثابة فاإن �شرط الم�شلحة ال�شخ�شية المبا�شرة 

وهو يندمج في ال�شفة يكونان متوافرين لدى المدعي مما يبرر له رافع دعواه الم�شار اإليها 

ويكون الدفع المبدي في هذا ال�شاأن في غير محله ول يلتفت اإليه، وتكتفي المحكمة باإثبات 

ذلك في الأ�شباب دون المنطوق.

ومن حيث اإنه عن الدفع المبدى  بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي �شفة بالن�شبة 

للمدعى عليهما فاأن  لكل منهما اخت�شا�شاً اأ�شياًل ب�شاأن تنظيم وت�شيير مرفق الت�شالت وفقاً 

لحكم المادتين )1(،)3( من قانون تنظيم الت�شالت رقم 10 ل�شنة 2003 الأمر الذي تق�شي معه 

المحكمة برف�س الدفع المذكور، وتكتفي المحكمة باإثبات ذلك في الأ�شباب دون المنطوق.

الإداري فاإنه مردود  القرار  المبدى عدم قبول الدعوى لنتفاء  الدفع  اإنه عن  ومن حيث 

الإدارة  تعبيراً عن جهة  بو�شفه  واإنما هو  �شكل معين،  الإداري  القرار  لتوافر  ي�شترط  باأنه ل 

بق�شد اإحداث اأثر قانوني معين باإن�شاء مركز قانوني اأو تعديله اأو اإلغائه، ويمكن ا�شتخال�شه 

من ت�شرفات جهة الإدارة و�شلوكها حيال موقف اأو طلب اأحد المواطنين، وعدم التزام الجهة 

الإدارية برعاية الأخالق والقيم، وعدم مراعاتها الآداب العامة يعتبر قراراً اإدارياً �شلبياً، وذلك 

بق�شد اإحداث اأثر ل ريب فيه ول جحود له، الأمر الذي ي�شحى معه امتناع الجهة الإدارية عن 

اتخاذ كافة الو�شائل الالزمة لحجب المواقع الم�شار اإليها قراراً اإدارياً متكامل الأركان، ويخول 

الدفع  الذي تق�شي معه برف�س  الأم��ر  الطعن عليه متى كانت موجباته،  الحق في  ال�شاأن  ذا 

المبدى في ال�شاأن وتكتفي المحكمة باإثبات ذلك في الأ�شباب دون المنطوق.

ومن حيث اإن الدعوى قد ا�شتوفت �شائر اأو�شاعها ال�شكلية والإجرائية فتكون مقبولة �شكاًل.

ركنين   ت��واف��ر  التنفيذ  لوقف  يلزم  ف��اإن��ه  ال��دع��وى  م��ن  العاجل  ال�شق  ع��ن  اإن��ه  وم��ن حيث 

مجتمعين اأولهما: اأن ي�شتند الطلب اإلى اأ�شباب جدية، وثانيهما: اأن يترتب على تنفيذ القرار 

نتائج يتعذر تداركها.

ومن حيث اإنه عن ركن الجدية فاإن المادة )9( من الد�شتور تن�س على اأن )الأ�شرة اأ�شا�س 

الطابع  على  الحفاظ  على  ال��دول��ة  وتحر�س  والوطنية،  والأخ���الق  ال��دي��ن  قوامها  المجتمع 

الأ�شيل لالأ�شرة الم�شرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد، مع تاأكيد هذا الطابع و تنميته في 

العالقات داخل المجتمع الم�شري(.

وتن�س المادة )10( على اأن )تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة، وترعى الن�سء وال�شباب 

و توفر لهم الظروف المنا�شبة لتنمية ملكاتهم(.

وتن�س المادة )12( على اأن )يلتزم المجتمع برعاية الأخالق وحمايتها والتمكين للتقاليد 

الم�شرية الأ�شيلة، وعليه مراعاة الم�شتوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية، 

والتراث التاريخي لل�شعب والحقائق العلمية والآداب العامة، وذلك في حدود القانون، وتلتزم 

الدولة بابتياع هذه المبادئ و التمكين لها(.

وتن�س المادة )45( على اأن )لحياة المواطنين الخا�شة حرمة يحميها القانون، وللمرا�شالت 

البريدية والبرقية التليفونية وغيرها من و�شائل الت�شال حرمة و�شيرتها مكفولة، ول تجوز 

لأحكام  وفقاً  محددة  ولمدة  م�شبب  ق�شائي  باأمر  اإل  رقابتها  اأو  عليها  الط��الع  اأو  م�شادرتها 

القانون(.

وتن�س المادة )47( على اأن )حرية الراأي مكفولة، ولكل اإن�شان التعبير عن راأيه ون�شره بالقول 

اأو الكتابة اأو الت�شوير اأو غير ذلك من و�شائل التعبير في حدود القانون، والنقد الذاتي والنقد 

البناء �شمان ل�شالمة البناء الوطني(.

اأن )حرية ال�شحافة والطباعة والن�شر وو�شائل الإعالم مكفولة،  وتن�س المادة )48( على 
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محظور،  الإداري  بالطريق  اإلغاوؤها  اأو  وقفها  اأو  اإنذارها  و  محظورة،  ال�شحف  على  والرقابة 

ي��ف��ر���س ع��ل��ى ال�شحف  اأن  ال��ح��رب  اأو م��ن زم���ن  ال���ط���وارئ  اإع����الن  ا�شتثناء ف��ي ح��ال��ة  وي��ج��وز 

والمطبوعات وو�شائل الإعالم رقابة محددة في الأمور التي تت�شل بال�شالمة العامة اأو اأعرا�س 

الأمن القومي، وذلك كله وفقاً للقانون(.

كما اأن المادة )19( من العهد الدولي الخا�س بالحقوق المدنية وال�شيا�شية المعتمد بقرار 

الجمعية العامة لالأمم المتحدة بتاريخ 16/ 1966/12 تن�س على اأن:

- لكل اإن�شان حق في اعتناق اآراء دون م�شايقة.  1

- لكل اإن�شان حق في حرية التعبير، وي�شمل هذا الحق حريته في التما�س مختلف �شروب   2

المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها اإلى الآخرين دونما اعتبار للحدود �شواء على �شكل مكتوب 

اأو مطبوع اأو قالب فني اأو  باأية و�شيلة اأخرى يختارها.

واجبات  المادة  هذه  من   )2( الفقرة  في  عليها  المن�شو�س  الحقوق  ممار�شة  ت�شتتبع   -  3

وم�شئوليات خا�شة، وعلى ذلك يجوز اإخ�شاعها لبع�س القيود ولكن �شريطة اأن تكون محددة 

بن�س القانون واأن تكون �شرورية:

)اأ( لحقوق الآخرين اأو �شمعتهم.

)ب( لحماية الأمن القومي اأو النظام العام اأو ال�شحة العامة اأو الآداب العامة.

2003 ب�شاأن تنظيم الت�شالت  10 ل�شنة  اإ�شدار القانون رقم  وتن�س المادة الأولى من مود 

بن�س  ا�شتثني  ما  اإل  الت�شالت  اأن��واع  لتنظيم جميع  المرافق  القانون  باأحكام  اأن )يعمل  على 

حكم  كل  ويلغى  القومي  لالأمن  مراعاة  القانون  حكم  اقت�شاه  اأو  اآخ��ر  قانون  واأي  فيه  خا�س 

يخالف اأحكام القانون المرافق(.

ال��ق��ان��ون  اأح��ك��ام ه���ذا  اأن )يق�شد ف��ي تطبيق  ال��ق��ان��ون ع��ل��ى  ال��م��ادة )1( م��ن ه���ذا  وت��ن�����س 

بالم�شطلحات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:

- الجهاز:الجهاز القومي لتنظيم الت�شالت.  1

- الوزير المخت�س: الوزير المعني ب�شئون الت�شالت.  2

- الت�شالت: اأي و�شيلة لإر�شال اأو ا�شتقبال الرموز اأو الإ�شارات اأو الر�شائل اأو الكتابات اأو   3

ال�شور اأو الأ�شوات وذلك اأياً كانت طبيعتها و�شواء كان الت�شال �شلكياً اأو ل�شلكياً.

- خدمة الت�شالت: توفير اأو ت�شغيل الت�شالت اأياً كانت الو�شيلة الم�شتعملة.  4

اأو مجموعة النظم المتكاملة لالت�شالت �شاملة ما يلزمها  - �شبكة الت�شالت: النظام   5

من البنية الأ�شا�شية

).................................

- الطيف الترددي: حيز الموجات التي يمكن ا�شتخدامها في الت�شال الال�شلكي طبقاً   15

لإ�شدارات التحاد الدولي لالت�شالت. 

).................................

وبين  م�شر  في  الم�شتخدمين  بين  الت�شالت  خدمة  الدولية:  الت�شالت  خدمة   -  18

الخارج من خالل المعابر الدولية لالت�شالت.

)الجهاز  ت�شمى  الت�شالت   مرفق  لإدارة  قومية  هيئة  اأن )تن�شاأ  على   )3( المادة  وتن�س 

الوزير  ويتبع  ال��ع��ام��ة،  العتبارية  ال�شخ�شية  للجهاز  وي��ك��ون  الت�����ش��الت(  لتنظيم  القومي 

المخت�س............(.

وتن�س المادة )4( على اأن )يهدف الجهاز اإلى تنظيم مرفق الت�شالت وتطوير ون�شر جميع 

الم�شتخدمين  احتياجات  جميع  ويلبي  التكنولوجيا،  و�شائل  اأحدث  يواكب  نحو  على  خدماته 

القواعد  من  اإط��ار  في  المجال  هذا  في  والدولي  الوطني  ال�شتثمار  وي�شجع  الأ�شعار  باأن�شب 

المناف�شة الحرة وعلى الأخ�س ما يلي: ..................... 

- حماية الأمن القومي والم�شالح العليا للدولة.  2

- �شمان ال�شتخدام الأمثل للطيف الترددي وتعظيم العائد منه لأحكام هذا القانون(  3

الت�شرفات  يبا�شر جميع  اأن  اأهدافه  �شبيل تحقيق  اأن )للجهاز في  المادة )5( على  وتن�س 

والأعمال الالزمة لذلك، وله على الأخ�س ما ياأتي:

 .....................

- العمل على مواكبة التقدم العلمي والفني والتكنولوجي في مجال الت�شالت مع مراعاة   2

المعايير ال�شحية والبيئية. 

).................................

و  ب�شئونه  المخت�شة  ال�شلطة  هو  الجهاز  اإدارة  اأن )مجل�س  على   )13( المادة  وتن�س 

ت�شريف اأموره، وله اأن يتخذ ما يراه لزماً من قرارات لتحقيق الأهداف التي اأن�شئ الجهاز 

من اأجلها، ويبا�شر المجل�س اخت�شا�شاته على الوجه المبين بهذا القانون وله على الأخ�س 

ما ياأتي: 
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...................................

 ، ال�شرورة  دعت  كلما  تعديلها  و  ومراجعتها  الترددي  الطيف  ا�شتخدام  خطة  اعتماد   -  5

وذلك بمراعاة قرارات و تو�شيات التحاد الدولي.

وتنظيم  الترددي  الطيف  با�شتخدام  الخا�شة  التراخي�س  منح  و�شروط  قواعد  و�شع   -  6

اإجراءات منحها.

ل�شبكات  الأ�شا�شية  البنية  باإن�شاء  الخا�شة  التراخي�س  منح  و���ش��روط  ق��واع��د  و���ش��ع   -  7

الت�شالت بما ل يخل باأحكام القوانين المنظمة لأعمال البناء والتخطيط العمراني و قوانين 

البيئة والإدارة المحلية، وكذلك تراخي�س ت�شغيل هذه ال�شبكات و اإدارتها والتراخي�س الخا�شة 

بتقديم خدمات الت�شالت و اإ�شدار هذه التراخي�س وتجديدها ومراقبة تنفيذها طبقاً لأحكام 

هذا القانون بما ي�شمن حقوق الم�شتخدمين وخا�شة حقهم في �شمان ال�شرية التامة طبقاً 

للقانون، وبما ل يم�س بالأمن القومي والم�شالح العليا للدولة، ومعايير التخطيط العمراني 

والمعايير ال�شحية والبيئية ................(

اأو تقديم خدمات  اأو ت�شغيل �شبكات ات�شالت  اإن�شاء  اأنه )ل يجوز  وتن�س المادة )21( على 

اأو الإعالن عن �شيء من ذلك دون  اأو تمرير المكالمات التليفونية الدولية  الت�شالت للغير 

الح�شول على ترخي�س من الجهاز وفقاً لأحكام هذا القانون .............(

وتن�س المادة )25( على اأنه )يحدد الترخي�س ال�شادر التزامات المرخ�س له والتي ت�شمل 

على الأخ�س ما ياأتي:

- اللتزامات الخا�شة بعدم الم�شا�س بالأمن القومي  11

.)..................................

وتن�س المادة )26( على اأن )يحدد الجهاز الخدمات التي تعتبر اأ�شا�شية في ت�شغيل وتقديم 

خدمات الت�شالت المرخ�س بها......................(

الجهة  هو  والجهاز  محدود،  طبيعي  م��ورد  الترددي  اأن )الطيف  على   )49( المادة  وتن�س 

الم�شئولة عن تنظيم واإدارة جميع ال�شئون المتعلقة با�شتخدامه طبقاً لأحكام هذا القانون(.

وتن�س المادة )50( على اأن )يتولى الجهاز - وبمراعاة اإ�شدارات التحاد الدولي لالت�شالت 

ا�شتخدامه  العائد من  ا�شتخدام له، وتعظيم  اأف�شل  الترددي بما يحقق  - و�شع خطة الطيف 

واإتاحة اإدخال خدمات الت�شالت الال�شلكية الحديثة، وعر�س هذه الخطة على لجنة تنظيم 

الترددات لمبا�شرة اخت�شا�شها طبقاً لأحكام هذا القانون(.

وتن�س المادة )51( على اأنه )ل يجوز ا�شتخدام تردد اأو حيز ترددات اإل بعد الح�شول على 

ترخي�س بذلك من الجهاز .........................(.

حالة  وف��ي  الترخي�س،  ل�شروط  طبقاً  ت���رددات  حيز  اأو  ت��ردد  با�شتخدام  له  المرخ�س  ويلتزم 

مخالفته لهذه ال�شروط يكون للجهاز الحق في اإلغاء هذا الترخي�س(.

وتن�س المادة )55( على اأن )للجهاز ا�شتخدام الو�شائل التي تمكنه من الك�شف عن ا�شتخدامات 

الترخي�س، كما يكون  ب�شروط  لهم  المرخ�س  التزام  والتحقق من  بها،  المرخ�س  الترددات غير 

للجهاز التفتي�س على الأجهزة الال�شلكية الم�شرح بها للتحقق من مطابقتها ل�شروط الترخي�س(.

جميع  لإدارت��ه��ا  تخ�شع  اأن  الدولة  في  المخت�شة  اأن )لل�شلطات  على   )67( المادة  وتن�س 

اأو مقدم خدمة، واأن ت�شتدعي العاملين لديها القائمين  اأي م�شغل  خدمات و�شبكات ات�شالت 

اأو بيئية  على ت�شغيل و�شيانة تلك الخدمات وال�شبكات وذلك في حالة حدوث كارثة طبيعية 

اأو في الحالت التي تعلن فيها التعبئة العامة طبقاً لأحكام القانون رقم 87 ل�شنة 1960 الم�شار 

اإليه، واأية حالت اأخرى تتعلق بالأمن القومي (.

ومن حيث اإن الم�شتفاد مما تقدم اأن الد�شتور الم�شري م�شايرا في ذلك التفاقيات الدولية 

المختلفة  مجالته  وف��ي  ال��ع��ام،  بمدلوله  التعبير  حرية  كفل  ق��د  الإن�����ش��ان  لحقوق  ال��م��ق��ررة 

لحرية  الد�شتور  من  و�شماناً  التعبير،  و�شائل  وبجميع  والجتماعية.  والقت�شادية  ال�شيا�شية 

التعبير والتمكين من عر�شها ون�شرها باأي و�شيلة على نحو ما جاء بالمادة )47( �شالفة الذكر 

التي تقرر اأن الحرية هي الأ�شل التي ل يتم الحوار المفتوح اإل في نطاقها، وعلى ذلك هذه 

حرية  �شمان  من  الد�شتور  توخاه  ما  ف��اإن  ذل��ك  وعلى  الديمقراطية،  عن  تنف�شل  ل  الحرية 

التعبير هو اأن يكون التما�س الآراء والأفكار وتلقيها عن الغير ونقلها اإليه غير مقيد بالحدود 

الإقليمية على اختالفها، ول تنح�شر في م�شادر بذواتها بل ق�شد اأن تترامى اآفاقها، واأن تتعدد 

مواردها و اأدواتها مع�شوماً من ثمة اإعالن اأو قيود اإل تلك التي تفرزها تقاليد المجتمع وقيمه 

وحقوقاً  حريات  لي�شت  الد�شتور  كفلها  التي  العامة  والحقوق  الحريات  اأن  -بح�شبان  وثوابته 

مطلقة -واإنما مقيدة  )الحفاظ على الطابع الأ�شيل لالأ�شرة التي هي اأ�شا�س المجتمع والتي 

قوامها الدين والأخالق والوطنية، والتزام الدولة والمجتمع بمراعاة الم�شتوى الرفيع للتربية 
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تعليق على حكم حمكمة الق�شاء الإداري امل�شرية يف �شاأن حجب املواقع الإباحية

والآداب  العلمية  والحقائق  لل�شعب  التاريخي  وال��ت��راث  والوطنية،  الخلقية  والقيم  الدينية 

العامة، وقد انتظم القانون 10 ل�شنة 2003 ب�شاأن تنظيم الت�شالت مبادئ وقواعد لتنظيم جميع 

اأنواع الت�شالت وتكنولوجيا المعلومات تنظيم و�شائل اإر�شال اأو ا�شتقبال الرموز اأو الإ�شارات 

اأو الر�شائل اأو الكتابات اأو ال�شور اأو الأ�شوات، وذلك اأياً كانت طبيعتها �شواء كان الت�شال �شلكياً 

اأو ل�شلكياً، وخدمة الت�شالت الدولية بين الم�شتخدمين في م�شر وبين الدول الأجنبية من 

خالل المعابر الدولية لالت�شالت بما في ذلك الطيف الترددي الذي يمثل حيز الموجات التي 

يمكن ا�شتخدامها في الت�شال الال�شلكي طبقاً لإ�شدارات التحاد الدولي، و�شمان ال�شتخدام 

و�شروط  والتكنولوجي وو�شع قواعد  والفني  العلمي  التقدم  الطيف مع مواكبة  لهذا  الأمثل 

واإلغائها،  وتحديدها  التراخي�س  هذه  واإ�شدار  الطيف.  با�شتخدام  الخا�شة  التراخي�س  منح 

ومراقبة تنفيذها وذلك كله بما ل يخل بالم�شلحة العليا للدولة والأمن القومي.

  ومن حيث اإنه بالبناء على ما تقدم، ولما كان البين من الأوراق وبالقدر الالزم للف�شل في 

ال�شق العاجل من الدعوى اأنه توجد ب�شبكة المعلومات الدولية )الإنترنت( ثمة مواقع اإباحية 

تنفث �شمومها في ن�شر الرذيلة بين طوائف  المجتمع الم�شري بال�شوت وال�شورة بما يهدم 

كل العقائد الدينية الرا�شخة والقيم الأخالقية والآداب العامة، ول ريب اأن الإبقاء على هذه 

المواقع وعدم حجبها يهدر القيم الم�شار اإليها، ول يمكن اأن يدور ذلك في فلك حرية التعبير 

لأن ما يعر�س على هذه المواقع يعد من اأبرز �شور الإخالل بالم�شالح العليا للدولة والأمن 

القومي الجتماعي، ومن ثم كان لزاماً على الجهة الإدارية اتخاذ كافة الو�شائل الالزمة لحجب 

هذه المواقع عن المواطن الم�شري، وي�شحى القرار المطعون فيه ال�شلبي بالمتناع عن ذلك 

الإلغاء عند الف�شل في مو�شوع  اعتداء �شارخاً على اأحكام الد�شتور والقانون ويجعله راجحاً 

الدعوى، وهو ما يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ هذا القرار.

على  يترتب  لما  الطلب  ه��ذا  في  اأي�شاً  متوافر  فاإنه  ال�شتعجال  رك��ن  عن  اإن��ه  حيث  وم��ن 

ال�شتمرار في تنفيذ القرار المطعون فيه من نتائج يتعذر تداركها متمثلة في �شيوع الفاح�شة 

والف�شاد الخلقي والإباحية في المجتمع الم�شري.

واإذ توافر ركنا الجدية وال�شتعجال فاإن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه يكون قد 

ا�شتوى قائماً على �شاقيه مما يتعين معه الق�شاء بوقف تنفيذ هذا القرار.

 ومن حيث اإن من اأ�شابه الخ�شر في الدعوى يلزم بم�شروفاتها عماًل بحكم المادة 148 من 

قانون المرافعات.

 فلهذه الأ�شباب 

 حكمت املحكمة:

حجب  عن  الإداري���ة  الجهة  بامتناع  ال�شلبي  القرار  تنفيذ  وبوقف  �شكاًل،  الدعوى   بقبول 

اآثار،  من  ذلك  على  يترتب  وما  )الإنترنت(  الدولية  المعلومات  �شبكة  على  الإباحية  المواقع 

واألزمت الجهة الإدارية الم�شروفات واأمرت باإحالة الدعوى اإلى هيئة مفو�شي الدولة لإعداد 

تقرير بالراأي القانوني في مو�شوعها.

رئي�س المحكمة �شكرتير المحكمة 

فلهذه الأ�شباب

نرى الحكم: باإلغاء القرار الإداري ال�شلبي بالمتناع عن حجب المواقع الإباحية على �شبكة 

المعلومات الدولية )الإنترنت( مع اإلزام المدعى عليهما الم�شروفات.

مفو�س الدولة المقرر/ مندوب م�شاعد 

الم�شت�شار/ تامر يو�شف طه عامر عمرو جالل �شيد اأحمد داود 

وكيل مجل�س الدولة ورئي�س الدائرة اأكتوبر 2012 
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حقوق البث اجلزئي ملباريات كرة القدم 
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امل�ست�سار �ستيوارت بيبوورث
حقوق البث اجلزئي ملباريات كرة القدم فيما دون الوقت الكامل للمباراة

- عدم ا�شتغالل حقوقها خارج نطاقها الجغرافي.

- ت�شفير اإ�شارات البث لمنع اأي م�شاهدات خارج نطاقها الجغرافي.

- عدم بيع بطاقات فك الت�شفير خارج نطاقها الجغرافي.  

نتناول في هذه الوثيقة الق�شايا المرفوعة من قبل رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة 

كانت  المتحدة  المملكة  في  الحانات  اأن  اكت�شاف  بعد  العليا  الإنجليزية  المحكمة  اأم��ام  القدم 

ت�شتخدم بطاقات فك ت�شفير يونانية، وتدفع رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم باأن 

رابطة  بين  المتفق عليها فيما  الح�شرية  الت�شفير كان مخالًفا لن�شو�س  توريد بطاقات فك 

المحكمة  اأحالت  فقد  ولذلك  اليونانية،  البث  وجهة  القدم  لكرة  الممتاز  النجليزي  ال��دوري 

اتفاقيات  توافق  بما في ذلك مدى  الأوروب���ي،  العدل لالتحاد  اإل��ى محكمة  العليا عدة ق�شايا 

التراخي�س الإقليمية الح�شرية مع قانون المناف�شة الخا�س بالتحاد.    

التقييم  معايير  ب�شاأن   
)1(

راأيها  2011 فبراير   3 في  كوكوت  ال�شيدة/  العامة  المحامية  اأ�شدرت 

المادة رقم  التراخي�س الإقليمية الح�شرية بموجب  اتفاقيات  التي يتعين تطبيقها على  القانوني 

1/101 من المعاهدة ب�شاأن ت�شغيل التحاد الأوروبي والظروف التي كان من المفتر�س النظر اإليها 

بعين العتبار عند اتخاذ قرار بما اإذا كانت القيود التعاقدية تخالف اإجراء المنع المفرو�س بموجب 

المادة 1/101 من تلك المعاهدة. كما خُل�َشت ال�شيدة/ كوكوت اإلى اأن تحليل المو�شوع كان منا�شًبا 

.
)2(

نظًرا لأن التفاقيات محل النزاع قد منحت حماية اإقليمية مطلقة تتعار�س مع ال�شوق الداخلي 

حكم حمكمة العدل للحتاد الأوروبي  

المبينة  المناف�شة  قانون  بنواحي  يتعلق  -فيما  الأوروب��ي  لالتحاد  العدل  محكمة  َخُل�َشت 

بالحكم - اإلى ما يلي:

.
)3(

اإن اتفاقيات التراخي�س الإقليمية الح�شرية ُتعد تناف�شية من حيث المبداأ 

اإذا  ومع ذلك، فاإن اتفاقية الترخي�س الإقليمي الح�شري �شتكون لها غر�س غير تناف�شي 

.
)4(

�شاهمت في تق�شيم ال�شوق الداخلي وجعل اختراق ال�شوق فيما بين الدول اأمًرا اأكثر �شعوبة 

اإن التفاقيات في هذه الحالة ل توؤهل لالإعفاء بموجب المادة 3/101 من المعاهدة ب�شاأن 

ت�شغيل التحاد الأوروبي.

)1( املرجع ال�شابق، رقم 1.

)2( الفقرة 248 من الراأي.

)3( الفقرة 138 من احلكم. 

)4( الفقرة 139 من احلكم.

حكم ميرفي: حقوق البث الجزئي لمباريات كرة القدم فيما دون الوقت الكامل للمباراة

¨)1(
بقلم: �شتيوارت بيبوورث

التغطية  في  الأوروب���ي  لالتحاد  العدل  محكمة  من  ال�شادر  ميرفي  حكم  اإع��الن  تم  لقد 

الأمر،  ب�شاأن �شحة هذا  ت�شاوؤل  القانونية وال�شحفية كقرار مبدئي و�شامل، ومع ذلك، هناك 

و�شيا�شة  بالتحاد  الخا�شة  المناف�شة  و�شيا�شة  لقانون  المت�شق  للن�س  تطبيًقا  يمثل  فالحكم 

اأثر هذا الحكم على نماذج ترخي�س حقوق بث  القطاع الجديد، وعلى الرغم من عدم و�شوح 

مباريات كرة القدم في اأوروبا، اإل اأنه يبدو في الوقت الحا�شر اأن هناك تحديات تجارية ين�س 

عليها الحكم ل�شمان توافق عقود التراخي�س الإقليمية الح�شرية مع قانون المناف�شة.

 ،
)2(

اأ�شدرت محكمة العدل لالتحاد الأوروب��ي في 4 اأكتوبر 2011 حكمها في ق�شية ميرفي

اإلى  باأنه قد يوؤدي  المعلقون  النطاق حيث �شرح بع�س  وقد حظي هذا الحكم بدرا�شة وا�شعة 

 في تراخي�س البث المتعلقة ببث مباريات الدوري الممتاز في اأوروبا، 
)3(

حدوث تغيير جوهري

ومع ذلك، وحتى اإذا تغير نموذج الترخي�س، فاإن هذا ل يعني بال�شرورة اأن الحكم محل نزاع اأو 

غير �شحيح، وعلى العك�س، يبدو اأن محكمة العدل لالتحاد الأوروبي قد قامت بتمرير الحكم 

ا�شتك�شاف  اإلى  الوثيقة  الق�شائي الخا�س بها و�شيا�شة التحاد. كما ت�شعى هذه  وفًقا للقانون 

الم�شائل المتعلقة بقانون المناف�شة المطروحة من خالل تحليل كال من القانون وال�شيا�شة.   

نبذة 
بحقوق  الخا�شة  التراخي�س  بمنح  القدم  لكرة  الممتاز  الإنجليزي  ال���دوري  رابطة  تقوم 

التراخي�س  اتفاقيات  اإب��رام  ويتم  القدم،  لكرة  الإنجليزي  الممتاز  ال��دوري  لبث مباريات  البث 

من خالل طرح مناق�شة عامة وتناف�شية، ويجري ذلك في النطاق الجغرافي للدول الأع�شاء، 

وبعد ذلك، تتعاقد رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مع الجهة التي تر�شو عليها 

العدل  محكمة  اأم��ام  المنظور  النزاع  – محل  التفاقيات  اأن  ويبدو  البث(،  )جهة  المناق�شة 

لالتحاد الأوروبي - قد األزمت جهة البث بما يلي:  

)1( »لي�شان�س حقوق )بريمينجهام(؛ رخ�شة قانونية )اأورليانز(؛ لي�شان�س القانون املدين )اأوك�شون(. اإن الآراء الواردة  يف هذه الوثيقة 

هي اآراء �شخ�شية ول تعك�س اآراء اأي فرد اآخر اأو موؤ�ش�شة اأخرى. واأي اأخطاء قد ترد بهذا امل�شتند هي اأخطاء خا�شة بي، واإنني اأتقدم بخال�س 

ال�شكر والعرفان لل�شيد/ باتريك هاري�شون وكني دايل لتعليقاتهم على امل�شودة الأوىل لهذه الوثيقة. 

)2( الق�شية �شي - 2008/403  املرفوعة من قبل فوتبول اأ�شو�شيني برميري ليج واآخرون �شد كيو �شي ليجر والق�شية 08/429 املرفوعة 

من قبل كارين مرييف �شد ميديا بروداك�شن �شريفي�شيز )2011( املفو�شية الأوروبية 0-1. 

)3( اأ�شاليب بث الدوري املمتاز تخ�شع ملوافقة حمكمة العدل الأوروبية )ليك�شولوجي 11/10/14(.
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ف�شالً عن ذلك، يبدو اأن هذا المنهج متوافق مع �شيا�شة المناف�شة الخا�شة بالتحاد ح�شبما 

 والتوجيهات العمودية 
)1(

هو مذكور بالتف�شيل في لئحة اإعفاء التفاقات العمودية ح�شب الفئة 

، والتي ل تمنع اأي منهما الترتيبات الإقليمية الح�شرية، وعلى العك�س، نجد اأن 
)2(

الم�شاحبة 

.
)3(

المفو�شية تقر بالفاعلية المرتبطة بالتوزيع الح�شري 

العدل  محكمة  قبل  من  المتبع  المنهج  ب��اأن  الدفع  الممكن  من  فاإنه  تقدم،  ما  على  بناًء 

لالتحاد الأوروبي تجاه اتفاقيات التراخي�س الح�شرية متوافق مع �شيا�شة التحاد. 

هل تكون التفاقيات املانحة للحماية الإقليمية املطلقة مبثابة قيود من حيث املو�شوع؟

اإنه من الثابت في القانون الق�شائي اأن التفاقيات التي تهدف اإلى تق�شيم ال�شوق الداخلية 

.  اإن �شبب هذا الو�شوح ب�شيط: حيث يوجد 
)4(

تعتبر بمثابة قيوًدا للمناف�شة من حيث المو�شوع 

 .
)6(

 ل يتم فيه ت�شويه المناف�شة 
)5(

لدى التحاد الأوروبي هدًفا جوهرًيا لإن�شاء �شوق داخلية 

ويت�شح من الحكم اأن المحكمة ا�شتندت اإلى وحدة الأمر القانوني لالتحاد الأوروبي، كما اأن 

م�شائل التحرك الحر تتخلل تحليل الم�شائل المتعلقة بالمناف�شة. ف�شاًل عن ذلك، يمكن روؤية 

  .
)7(

ذلك في هدف ال�شوق الفردية الذي له عالقة قوية بال�شيا�شة في هذه الحالة 

كما ت�شكل اأفكار ال�شوق الفردية جزًءا من اأ�شا�س لئحة اإعفاء التفاقات العمودية التي ت�شمح 

بالتوزيع الح�شري وقد تكون متاحة فيما يتعلق بالتفاقيات التي ت�شع قيوًدا على المبيعات 

. ومع ذلك، لن ُتتاح لئحة 
)8(

لم�شتهلكين كائنين في نطاق جغرافي لموزع اآخر عبر الحدود 

ُتجرى عبر  التي  المبيعات  التي ت�شع قيوًدا على  التفاقيات  لتلك  العمودية  التفاقات  اإعفاء 

الحدود نتيجة ال�شتجابة لطلبات العمالء غير المرغوب فيها، حيث قد ُينظر اإلى تلك القيود 

على اأنها غير متوافقة مع هدف ال�شوق الفردية. اإن القيود على المبيعات - التي ُتجرى نتيجة 

)1( لئحة املفو�شية 2010/330 ب�شاأن تطبيق املادة 3/101 من املعاهدة ب�شاأن ت�شغيل الحتاد الأوروبي لفئات التفاقات العمودية واملمار�شات 

املتفق عليها، ال�شحيفة الر�شمية 2010، اإل 1/102.

)2( التوجيهات اخلا�شة بالقيود العمودية، ال�شحيفة الر�شمية 2010، �شي 01/130.  

)3( الفقرة 164 من التوجيهات اخلا�شة بالقيود العمودية.

)4( يرجى الرجوع اإىل الق�شية رقم 65/65 املرفوعة من قبل �شو�شيتي تيكنيك مينري �شد ما�شينينباو اأومل املحدودة )1966( املفو�شية 

الأوروبية 235؛ الق�شية رقم 56

)5( املادة 3 )3( من املعاهدة ب�شاأن ت�شغيل الحتاد الأوروبي. 

)6( بروتوكول 27 من املعاهدة ب�شاأن ت�شغيل الحتاد الأوروبي.

)7( الفقرة 247 من الراأي: الفقرتني 139 و142 من احلكم، يرجى الرجوع اإىل خطاب بارنري ال�شادر يف 10 نوفمرب .

)8( املادة 4 )ب(.

التحليل

هل �شكلت اتفاقيات الرتاخي�س الإقليمية احل�شرية قيوًدا من حيث املو�شوع؟

اأو  اأو تقييد  اأثرها منع  اأو  اأن يكون مو�شوعها  المعاهدة يجب  التي تخالف  اإن التفاقيات 

المناف�شة  لقانون  الرا�شخة  المبادئ  هذا من  وُيعد   ،
)1(

الداخلي  ال�شوق  في  المناف�شة  ت�شويه 

الخا�س بالتحاد، كما اأن التفاقية التي تكون غر�شها تقييد المناف�شة هي التي تهدف اإلى عدم 

المناف�شة، ونتيجة لذلك نجد اأنه لي�س من ال�شروري اإثبات اأن التفاقية لها اآثار غير تناف�شية 

. وفي هذه الحالت، ل تحتاج المفو�شية اإل اإظهار اأن القيد ذي ال�شلة متفق عليه 
)2(

في ال�شوق 

اأقرت محكمة العدل لالتحاد الأوروب��ي في ق�شية جالك�شو  واأن هدفه كان ت�شويه المناف�شة. 

 اأن نتيجة التقييد من حيث المو�شوع ل تتطلب دلياًل على اأن الم�شتهلكين 
)3(

�شميث كالين 

. وعلى العك�س، نجد اأن الأمر يتطلب 
)4(

النهائيين قد تم حرمانهم من مزايا المناف�شة الفعالة 

تحلياًل قائًما على الآثار فقط اإذ لم تهدف التفاقية الُمقِيّدة اإلى ت�شويه المناف�شة. ف�شاًل عن 

ذلك، تلتزم المفو�شية في حالة التحليل القائم على الآثار باإثبات اأن التفاقية توؤدي اإلى اآثار 

تناف�شية في ال�شوق نظًرا لالأو�شاع الواقعية والقانونية المحيطة.

ين�س الحكم على اأن الحقيقة الوحيدة - المتمثلة في اأن �شاحب الحق قد منح حًقا ح�شرًيا 

الممتاز  الإنجليزي  ال��دوري  بها رابطة  التي تتمتع  الحقوق  لبث مادة قابلة للترخي�س )مثل 

لكرة القدم( في النطاق الجغرافي - ل تبرر النتيجة المتمثلة في اأن التفاقية لها غر�س غير 

. ولهذا َخُل�َشت محكمة العدل لالتحاد الأوروب��ي اإلى اأن �شاحب الحق قد يقوم - 
)5(

تناف�شي 

. وتنبع هذه الخال�شة من تطبيق 
)6(

من حيث المبداأ - بمنح حقوق البث الإقليمية الح�شرية 

.
)7(

القانون الق�شائي ال�شابق 

)1( املادة 1/101 من املعاهدة ب�شاأن ت�شغيل الحتاد الأوروبي. 

)2( الق�شية رقم 1983/29 املرفوعة من قبل كامبني رويال اأو�شرتين دي مينز اإ�س اأيه �شد املفو�شية )1984( املفو�شية الأوروبية 1679؛ 

الق�شية رقم 64/56 املرفوعة من قبل كون�شتني اإي جرانديج )1966( املفو�شية الأوروبية 299. 

)3( الق�شية رقم �شي- 2006/501 املرفوعة من قبل جالك�شو �شميث كالين �شد املفو�شية )2009( املفو�شية الأوروبية 1 - 9291.

2008/8 املرفوعة من قبل تي موبايل نيزرلند  املتبع يف الق�شية �شي -  املنهج  63 و64. يتوافق هذا مع  ال�شابق، الفقرتني  )4( املرجع 

واآخرون )2009( املفو�شية الأوروبية 1 - 4529، ويف الفقرة 36، خل�شت حمكمة العدل الأوروبية اإىل اأن القيد من حيث الغر�س ل يتطلب 

ارتباطاً مبا�شراً بني العقد واأ�شعار امل�شتهلك. 

)5( الفقرة 137 من احلكم. 

)6( الفقرة 138 من احلكم.

)7( الق�شية رقم �شي262-/81 املرفوعة من قبل كوديتل اإ�س اأيه �شد �شاين فوج فيلمز )1982( املفو�شية الأوروبية 3381. 
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منهج اململكة املتحدة 

تن�س المادة 60 من قانون المناف�شة على اأن اأي م�شائل مطروحة فيما يتعلق بالمنع المذكور 

الأوروب��ي  التحاد  ت�شغيل  ب�شاأن  المعاهدة  من   101 للمادة  المعادل  )البند  الأول  الف�شل  في 

اأمرها وفًقا  النظر في  المتحدة يتعين  بالمملكة  المناف�شة  المتحدة( من قانون  المملكة  في 

للمنهج المتبع على م�شتوى التحاد الأوروب��ي مع مراعاة اأي اختالفات ذات �شلة. ذكر مكتب 

اأن التفاقيات   
)1(

التداول العادل بالمملكة المتحدة في راأيه ب�شاأن توزيع ال�شحف والمجالت

التي تق�شم الأ�شواق، بما في ذلك تلك التفاقيات التي تمنح حماية اإقليمية مطلقة عن طريق 

منع المبيعات - التي ُتجرى نتيجة ال�شتجابة لطلبات العمالء غير المرغوب فيها - قد ت�شكل 

تقديم  تم  ذلك،   ومع 
)2(

الأوروبي. بالتحاد  الخا�س  المناف�شة  لقانون  وفًقا  قيوًدا مو�شوعية 

دفوع لمكتب التداول العادل باأنه بما اأن المنهج المتبع على م�شتوى التحاد الأوروبي يرتكز 

، فاإن هناك اختالفاً ذا �شلة فيما يتعلق باأغرا�س قانون المناف�شة 
)3(

على هدف ال�شوق الفردية

بالمملكة المتحدة. ولهذا فاإن الدفوع والبنود التي تمنح حماية اإقليمية مطلقة )ثم تعمل على 

تق�شيم ال�شوق( يجب األ تخ�شع لتحليل المو�شوع لأغرا�س قانون المناف�شة بالمملكة المتحدة. 

ومع ذلك، يوجد عدد من النقاط التي قد ُتطرح ب�شاأن هذا الدفع. اأوًل، يرى مكتب التداول 

العادل - مثلما هو الحال بالن�شبة للحكم - اأن القيود المفرو�شة على التداول الموازي قد يتم 

ت�شنيفه على اأنه اإما قيود من حيث المو�شوع اأو من حيث الأثر بناًء على ما اإذا كانت توؤدي اإلى 

حماية اإقليمية مطلقة اأم ل )مثل منع المبيعات التي ُتجرى نتيجة ال�شتجابة لطلبات العمالء 

الأم��ر متوافق  اأن هذا  المتحدة(. يبدو  بالمملكة  اأخ��رى  اإلى  المرغوب فيها من منطقة  غير 

مع المنهج التحليلي للحكم الذي خُل�َس اإلى اأن البنود التي نحن ب�شددها قد تمت مراعاتها 

من حيث المو�شوع لأنها تميل اإلى ا�شتعادة الأق�شام في الأ�شواق المحلية، ومن ثم يتم اإحباط 

 ثانًيا، قد 
)4(

تاأ�شي�س �شوق فردية، من خالل منع )اأو تحديد( توفير خدمات البث عبر الحدود.

يكون ممكًنا الت�شاوؤل حول المدى الذي ل يوجد عنده هدف �شوق فردية في قانون المناف�شة 

الأوروب��ي  ب�شاأن ت�شغيل التحاد  المعاهدة  نابع من  الهدف  المتحدة، نظًرا لأن هذه  بالمملكة 

التي ُتعد المملكة المتحدة من الدول الموقعة عليها. ونتيجة لذلك، يبدو اأن الإطار التحليلي 

وفًقا لقانون المملكة المتحدة مماثل لذلك الإطار المقدم من خالل الحكم.            

)1( مكتب التداول العادل 1025، اأكتوبر 2008.

)2( املرجع ال�شابق، الفقرة 9-4.

)3( املرجع ال�شابق، الفقرتني 4-11 و412.

)4( الفقرة 140 من احلكم.

ولهذا يجوز  اإقليمية مطلقة  تمنح حماية   - فيها  المرغوب  العمالء غير  ال�شتجابة لطلبات 

توفيق غر�س ال�شوق الفردية لأن التحاد قد ي�شبح مق�شًما اإلى مناطق محلية. 

الح�شرية  الإقليمية  التراخي�س  اتفاقيات  اأن  يبدو  الأول،  الق�شم  في  مذكور  هو  وح�شبما 

عنا�شر  ثالثة  على  تحتوي  الحالة  هذه  في  القدم  لكرة  الممتاز  الإنجليزي  ال��دوري  لرابطة 

الحقوق  ا�شتغالل  )ع��دم  بندين  اأول  ب��اأن  الدفع  الجائز  وم��ن  محتملة،  ب�شورة  تناف�شية  غير 

خارج النطاق الجغرافي المخ�ش�س وت�شفير البث( ل يهدفان اإلى ا�شتبعاد اأو تقييد اأو ت�شويه 

البندين  هذين  اأن  ت��رى  الأوروب���ي  لالتحاد  العدل  محكمة  اأن  نجد  العك�س  وعلى  المناف�شة، 

 كما اأن هذين 
)1(

بمفردهما ل ي�شكالن اأثر المو�شوع )اأي اأن تحليل الأثر �شوف ُيحفظ لهما(.

 ومع ذلك، نجد اأن 
)2(

البندين ل يمنحان حماية اإقليمية مطلقة ول يقيدان اختيار الم�شتهلك.

اللتزام الظاهر بعدم توريد اأجهزة فك الت�شفير خارج النطاق الجغرافي المحدد )اإ�شافًة اإلى 

اإقليمية  اأنه ين�شئ حماية   حيث ترى المحكمة 
)3(

الن�شو�س الأخ��رى( له غر�س غير تناف�شي

التي   - المبيعات  تقييد  كان  الترتيب  اأن هدف  اإلى  يخُل�س  الحكم  اأن  يبدو  ولهذا   
)4(

مطلقة.

ُتجرى نتيجة ال�شتجابة لطلبات العمالء غير المرغوب فيها - والذي ُيو�شف على اأنه تقييد 

في  مو�شوعًيا  تقييًدا  ذل��ك  �شكل  وق��د   
)5(

العمودية التفاقات  اإعفاء  لالئحة  وفًقا  للمناف�شة 

العدل لالتحاد  المتبع من قبل محكمة  المنهج  اأن  يبدو  ونتيجة لذلك،   
)6(

ال�شابقة. الأحكام 

الأوروبي  متوافق مع الأحكام الق�شائية ال�شابقة.

ف�شاًل عن ذلك، على الرغم من عدم اإل��زام محكمة العدل لالتحاد الأوروب��ي اأو الت�شكيك 

في منهجها، يبدو اأن المراجعة الموجزة المقارنة لأحكام قانون المناف�شة الخا�س بالمملكة 

اأنه يوجد منهج تحليلي مت�شق في تحليل  المتحدة والوليات المتحدة الأمريكية تن�س على 

تلك القيود. 

)1( الفقرة 141 من احلكم.

)2( مقارنًة بوقائع الق�شية رقم 65/56 املرفوعة من قبل �شو�شيتي تكنيك مينريي 

)3( الفقرة 141 من احلكم. 

)4( اإن لهذا الأمر اأثر متمثل يف جعل الو�شع اأكرث ات�شاًقا مع احلقائق يف الق�شية رقم 64/56 املرفوعة من قبل كون�شنت وجرونديج.

)5( املادة 4)ب(.

)6( على �شبيل املثال، يرجى الرجوع اإىل الق�شية رقم 09/439 بيري فابري ديرمو - كوزماتيك اإ�س اأيه اإ�س )2011( املفو�شية الأوروبية 1 - 0.



155 154

امل�ست�سار �ستيوارت بيبوورث
حقوق البث اجلزئي ملباريات كرة القدم فيما دون الوقت الكامل للمباراة

 
)1(

الحر. التحرك  بم�شاألة  يتعلق  فيما  المو�شوعي  المبرر  ذي  للدفاع  المقترح  النحو  على 

وح�شبما هو مذكور اآنًفا، يبدو اأن الموؤلف على �شواب فيما يتعلق باأنه كان من المفتر�س عدم 

تطبيق المادة 101 )3( من المعاهدة ب�شاأن ت�شغيل التحاد الأوروبي على التفاقيات بناًء على 

الوقائع المحدودة المقدمة والمن�شو�س عليها في الحكم لالأ�شباب الآتية: )1( يبدو اأن هناك 

خيارات اأقل لعدم التناف�س )ح�شبما اأقرت محكمة العدل لالتحاد الأوروبي بخ�شو�س قاعدة 

اأنه ل توجد  (، )2( يبدو اأن هناك مزايا محدودة للم�شتهلكين؛ و)3( يبدو 
)2(

الفترة المغلقة 

مناف�شة فعالة. ف�شاًل عن ذلك، قلما يكون هناك اتفاقيات تعمل على تقيد المناف�شة من حيث 

المن�شو�س  المعايير  ا�شتيفاء  ويمكنها  الق�شية،  في  ال��واردة  التفاقيات  تلك  مثل  المو�شوع، 

عليها في المادة 101 )3( من المعاهدة ب�شاأن ت�شغيل التحاد الأوروبي.  

لالتحاد  العدل  محكمة  قبل  من  المتبع  المنهج  ب�شاأن  ت�شاوؤل  هناك  ب��اأن  الدفع  يتم  وق��د 

الأوروبي ل�شتيعاب المادة 101 )3( من المعاهدة ب�شاأن ت�شغيل التحاد الأوروبي ومبررات عرقلة 

قاعدة التحرك الحر، ومع ذلك، ففيما يتعلق بالوقائع، نجد اأن محكمة العدل لالتحاد الأوروبي 

كانت تنظر في الم�شائل المتعلقة ب�شيا�شة المناف�شة القائمة على تحقيق ال�شوق الفردية ومن 

101 )3( من المعاهدة ب�شاأن  اأن هناك مبرراً لمراعاة عوامل مماثلة بموجب المادة  ثم يبدو 

على  المفرو�شة  للقيود  مو�شوعية  كمبررات  مطروحة  هي  ح�شبما  الأوروب��ي  التحاد  ت�شغيل 

التحرك الحر )ومع ذلك قد يكون هناك ت�شاوؤل فيما اإذا كان دور المحكمة متمثاًل في تقييم 

الدقيقة  لالختبارات  وفًقا  تقييمها  من  بدًل  ال�شيا�شة  اأه��داف  على  بناًء  التجارية  التفاقيات 

 واأخيًرا، 
)3(

المن�شو�س عليها في المادة 101 )3( من المعاهدة ب�شاأن ت�شغيل التحاد الأوروبي.

نجد اأن ذلك المنهج قد يتم تبريره لأن المبررات المو�شوعية المطروحة في الواقع تعمل على 

    .
)4(

تداخل الدفوع المحتملة وفًقا للمادة 101 )3( من المعاهدة ب�شاأن ت�شغيل التحاد الأوروبي 

)1( اإن املربرات املو�شوعية املطروحة كانت متمثلة يف اأنه من ال�شروري منح احل�شرية ل�شمان املقابل املنا�شب لرابطة الدوري الإجنليزي 

املمتاز لكرة القدم وحماية جهات البث وت�شجيع اجلمهور على ح�شور املباريات يف ال�شتاد. 

)2( الفقرة 123 من احلكم. ت�شري قاعدة الفرتة املغلقة اإىل متطلب تعاقدي متمثل يف اأنه لن يكون هناك بث مبا�شر للمباريات املقامة يف 

الثالثة ع�شًرا يوم ال�شبت وذلك بالن�شبة جلميع جهات البث.  

)3( كني دايل، »A Bosman Moment for Online Content Delivery« )مليك�س - اأبريل - يونيو 2011(

)4( حتديًدا، وعلى نحو وجوبي، مزايا وكفاءات امل�شتهلكني.

اخلربة الأمريكية

الح�شرية  لترتيبات  بالن�شبة  الأمريكي  التحليلي  المنهج  بين  ات�شاق  هناك  اأن  يبدو 

اإنك«  الثابت في الق�شية المرفوعة من قبل �شركة »كونتينينتال تي في  . ومن 
)1(

والحكم 

 اأن اتفاقيات التوزيع الح�شرية يجب اأن تخ�شع لتحليل 
)2(

�شد �شركة »جي تي �شيلفانيا اإنك«

غير  النتيجة  تلك  في  �شيء  يوجد  ول  الحتكار.  لمنع  �شيرمان  لقانون  المف�شرة  القاعدة 

متوافق تحليلًيا مع منهج محكمة العدل لالتحاد الأوروبي في الحكم، وح�شبما هو مذكور 

اآنًفا، فقد اأقرت محكمة العدل لالتحاد الأوروبي اأن اتفاقيات التراخي�س الإقليمية الح�شرية 

م�شموح بها من حيث المبداأ وفًقا لقانون المناف�شة الخا�س بالتحاد الأوروب��ي، ومع ذلك 

اأن التفاقية تعمل على تقييد المناف�شة من حيث المو�شوع. وعلى  ففي هذه الحالة ُوِجَد 

اأن��ه حتى في  يقبل  »كونتينينتال«  واي��ت في ق�شية  ال�شيد/ جا�شتي�س  اأن  يبدو  نحو معادل، 

الوليات المتحدة وفي الظروف ال�شتثنائية، اإذا كانت هناك حماية اإقليمية مطلقة و�شلطة 

 .
)3(

اقت�شادية تتمتع بها ال�شركة ول يوجد مزايا للم�شتهلكين، يجوز اتباع منهج بحد ذاته 

وح�شبما هو مذكور اآنًفا، يبدو اأن محكمة العدل لالتحاد الأوروبي تتبع منهًجا مماثاًل في 

اإليها من قبل المحكمة  اأن ترتيبات الح�شرية ُتراعى كمو�شوع لتحليل الآثار ما لم ُينظر 

على اأنها تت�شمن تق�شيم ال�شوق الداخلي على نحو ي�شر بالم�شتهلكين.   

هل هناك دفاع قانوني بالمادة 101 )3( من المعاهدة ب�شاأن ت�شغيل التحاد الأوروبي؟ 

 اإلى اأنه لم يتم ا�شتيفاء 
)5(

 ومحكمة العدل لالتحاد الأوروبي 
)4(

لقد َخُل�َشت المحامية العامة

101 )3( من المعاهدة ب�شاأن ت�شغيل التحاد الأوروب��ي،  المعايير المن�شو�س عليها في المادة 

لالتحاد  العدل  ومحكمة  العامة  المحامية  تعامل  ي�شتمر  اأن  ال�شروري  من  فاإنه  ذل��ك،  ومع 

الأوروبي مع الم�شاألة المتعلقة بالمادة 101 )3( من المعاهدة ب�شاأن ت�شغيل التحاد الأوروبي 

اأو مكان  اإىل توما�س، القيود العمودية اخلا�شة بالنطاق اجلغرايف للمبيعات  )1( لالطالع على ملحة عامة عن املو�شوع، يرجى الرجوع 

92 تقرير القانون الأمريكي اخلا�س  اإي �شيلفانيا الالحقة  املبيعات بو�شفها خمالفة للبند الأول من قانون �شريمان - ق�شايا جي تي 

بالقانون الفيدرايل 436.

)2( )1977( 433 الوليات املتحدة 36.

)3( توما�س، القيود العمودية اخلا�شة بالنطاق اجلغرايف للمبيعات اأو مكان املبيعات بو�شفها خمالفة للبند الأول من قانون �شريمان – 

ق�شايا جي تي اإي �شيلفانيا الالحقة 92 تقرير القانون الأمريكي اخلا�س بالقانون الفيدرايل 436، الفقرة 2ب.   

)4( الفقرة 250 من الراأي.

)5( الفقرة 145 من احلكم. 
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حقوق البث اجلزئي ملباريات كرة القدم فيما دون الوقت الكامل للمباراة

 تريان اأن الن�شو�س 
)2(

 والمحامية العامة 
)1(

كما يبدو اأن محكمة العدل لالتحاد الأوروبي

الثالثة  المقامة في  المبا�شر للمباريات  البث  المغلقة )اأي منع  بالفترات  الخا�شة  ال�شريحة 

الممتاز  الإنجليزي  ال��دوري  المطروحة من قبل رابطة  المخاوف  تتناول  ال�شبت(  ع�شًرا يوم 

. ومع ذلك، وعلى 
)3(

لكرة القدم ب�شاأن قلة عدد الجماهير التي تح�شر المباريات في ال�شتاد 

الرغم من اأن هذا الأمر له اأثر متمثل في اإبرام اتفاقيات بث تكون فيه حقوق البث متطابقة، 

ال�شبب  تعالج  ل  المغلقة  الفترات  لأن  بالحكم،  ال���واردة  التجارية  التحديات  يعالج  ل  اأن��ه  اإل 

ال�شدد،  ه��ذا  وف��ي  ال�شعر.  اليونانية:  البث  لجهات  ميرفي  ال�شيدة/  تف�شيل  وراء  الأ�شا�شي 

اأن الحكم وا�شح: فاأ�شحاب الحقوق غير قادرين على منع المبيعات التي ُتجرى نتيجة  نجد 

ومع  القدم.  كرة  مباريات  ببث  تتعلق  والتي  فيها  المرغوب  غير  العمالء  لطلبات  ال�شتجابة 

عدم الإخالل بذلك، فاإنه يجوز لرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم منع اأ�شحاب 

من  ا�شتراكات  على  الح�شول  من  المتحدة(  المملكة  في  الحانات  اأ�شحاب  )وخا�شًة  الحانات 

خارج نطاقهم الجغرافي من خالل ا�شتخدام اأعمال محمية بحقوق ن�شر. انتهت محكمة العدل 

الجرافيك  )مثل  الحانات  في  ن�شر  لحقوق  الخا�شعة  الأعمال  بث  اأن  اإل��ى  الأوروب���ي  لالتحاد 

والمو�شيقى وال�شور( تعتبر توا�شاًل مع العامة وفًقا لالئحة حقوق الطبع والن�شر، ومن ثم فاإن 

ذلك يحتاج اإلى ت�شريح محدد ومنف�شل من رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، كما 

اأنه يجوز لرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ال�شتمرار في التعويل على حقوقها 

فيما يتعلق بالأعمال المحمية بحقوق ن�شر عند بث المباريات لمنح ت�شريح البث اأم ل، ومع 

ذلك، ل يت�شح ما اإذا كانت )اإذا لم يكن مطلًقا( هذه الحماية �شت�شمح لها بالتغلب على جميع 

التحديات الواردة في الحكم اأم ل. و�شيكون الأمر مثيًرا عند النظر اإلى الكيفية التي تباع من 

.)
)4(

خاللها حقوق بث مباريات الدوري الممتاز الألماني )البونديزليجا 

)1( الفقرة 123 من احلكم.

)2( الفقرة 210 من الراأي. 

)3( الفقرة 122 من احلكم. 

)4( بليتز، »حتذير الهدف اخلا�س عند احل�شول على حقوق البث التليفزيوين«، فاينان�شيال تاميز، 5 اأكتوبر 2011. 

النتائج 

تراخي�س الحتاد الأوروبي

قبل اإ�شدار الحكم وبناًء على راأي المحامية العامة، تم تقديم اقتراح متمثل في اأنه اإذا تم 

منع التراخي�س الإقليمية، فاإنه كان من المفتر�س اأن تقوم رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز 

لكرة القدم بالتحرك نحو نموذج الترخي�س الخا�س بالتحاد الأوروبي. وقد يكون لهذا الحل 

اإذا كانت رابطة  اأثًرا �شاًذا ل�شتبعاد المناف�شة برمتها، ف�شاًل عن ذلك، يوجد ت�شاوؤل حول ما 

الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اختارت الحل المتعلق بتراخي�س التحاد الأوروبي اأم ل، 

لأن اإيراداتها قد يتم تخفي�شها ب�شكل ملحوظ من اأجل جعل الأمر جاذًبا من الناحية التجارية، 

وقد تكون هناك �شعوبات ت�شغيلية في تراخي�س التحاد الأوروب��ي للمدى الذي قد ل تكون 

عنده جهة البث تابعة لإحدى الدول الأع�شاء بالتحاد الأوروبي، ومن ثم فاإن الم�شتفيد من 

ذلك الترخي�س قد يتكبد تكاليف تاأ�شي�س عملياته على اأ�شا�س منطقة التحاد الأوروبي اأو قد 

الأوروب��ي قد  القيام بذلك. ونتيجة لذلك، فاإن الحل الخا�س بتراخي�س التحاد  يختار عدم 

يكون له اأثر اآخر غير متوقع متمثل في تقليل عدد الم�شتهلكين المقيمين في نطاق التحاد 

الأوروبي القادرين على م�شاهدة مباريات الدوري الممتاز لكرة القدم، ومع ذلك، يبدو اأن الحكم 

 ومن ثم فاإن ال�شعوبات المحتملة والآثار ال�شلبية المذكورة لم 
)1(

ل يحتاج اإلى ذلك النموذج.

يتم اإدراكها.     

تعديلت تعاقدية 

تمنح  وكاأنها  تبدو  اأنها  في  الق�شية  بهذه  المتعلقة  الترتيبات  فح�س  في  ال�شعوبة  تكمن 

اإعفاء  »لئحة  تطبيق  المحتمل  من  فاإنه  اآن��ًف��ا،  مذكور  هو  وح�شبما  مطلقة،  اإقليمية  حماية 

المبيعات لم�شتهلكين كائنين في  التي ت�شع قيوًدا على  العمودية« على التفاقيات  التفاقات 

نطاق جغرافي لموزع اآخر. وبالمثل، نجد اأن اتفاقيات الترخي�س يمكن تعديلها لمنع المبيعات 

لم�شتهلكين كائنين في نطاق جغرافي لموزع اآخر )على �شبيل المثال تقييد الت�شويق والدعاية 

يعالج  الأم��ر ل  ف��اإن هذا  ذل��ك،  الح�شري، ومع  البث  الخا�شعة لحق  المناطق  المبا�شرة( في 

التحديات التجارية الواردة بالحكم. 

)1( يرجى الرجوع اإىل حدث ال�شيد/ بارنييه ال�شادر يف 10 نوفمرب 2011 ح�شبما هو وارد يف مقال مليك�س »حكم حقوق البث التليفزيوين 

ال�شادر عن املحكمة الأوروبية العليا ل يتطلب تراخي�س بث مبنطقة الحتاد الأوروبي« وفًقا ملا �شرح به بارنييه. 
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الخالصة
ال�شادر من قبل محكمة  التي تناولها حكم ميرفي  المناف�شة  الوثيقة نواحي  ك�شفت هذه 

اأن  اإل  قانوني جديد،  بمجال  يتعلق  الأم��ر ل  اأن  الرغم من  وعلى  الأوروب���ي،  العدل لالتحاد 

اإج��راء مناق�شة متميزة، ومع  اأم��ام  الباب  الق�شائي على قطاع جديد قد فتح  القانون  تطبيق 

ال�شابقة و�شيا�شة  اأن منهج محكمة العدل بالتحاد الأوروب��ي يتوافق مع القرارات  ذلك، يبدو 

التحاد، وعلى الرغم من عدم و�شوح اأثر الحكم على نماذج ترخي�س بث مباريات كرة القدم في 

اأوروبا، اإل اأنه ل يوجد في الوقت الحالي تحديات تجارية واردة بالحكم ل�شمان توافق اتفاقيات 

التراخي�س الإقليمية الح�شرية مع قانون المناف�شة.

الرقم الت�شل�شلي المعياري الدولي 638 اإك�س - 1745 )عبر الإنترنت( 

مراجعة قانون المناف�شة

المجلد 8 - الإ�شدار 2 - ال�شفحات من 209 - 216 

يوليو 2012

Legal Consultant Stewart Pibworth

V. CONCLUSION

This paper has explored the competition aspects raised by the CJEU’s Murphy judg-

ment. While not a novel area of law, the application of established case-law to a new 

sector has opened an interesting debate. However, the CJEU’s approach does appear 

consistent with its previous decisions and Union policy. Although it is unclear what 

effect the Judgment will have on football licensing models in Europe, it does appear, 

at present, that there are commercial challenges presented by the Judgment to ensure 

the compatibility of exclusive territorial licensing agreements with competition law.
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court to assess commercial agreements against a policy objective, instead of against 

the precise tests set out in under Art 101(3) TFEU). (1) Finally, such an approach may 

be justified since the ‘objective justifications’ raised did, on the facts, overlap with 

potential Art 101(3) TFEU arguments. (2)

IV. CONSEQUENCES

A. Pan-European licences

Prior to the Judgment, and based on the AG’s opinion, it was suggested that - if ter-

ritorial licensing was prohibited - the FAPL would have been required to move to a 

pan-European licensing model. This solution may have had the odd effect of elimi-

nating all competition. Moreover, it is questionable whether FAPL would opt for a 

pan-European licensing solution since its revenues may be too significantly reduced 

for this to be commercially attractive. Further, there may be operational difficulties 

in pan-European licensing to the extent that a broadcaster may not be present in all 

Member States. As such, the beneficiary of such a licence may face costs establish-

ing its operations on a pan-European basis or may choose not to do so. As a result, 

a pan-European licensing solution may have the further counter-intuitive effect of 

reducing the number of EU consumers able to watch Premier League football. How-

ever, the Judgment does not appear to require such a model. (3) As such, the potential 

difficulties and negative effects noted have not been realised.

B. Contractual amendments

The difficulty with the arrangements examined in the case is that they seemed to 

grant absolute territorial protection. As noted, the VBE is, potentially, applicable to 

agreements that place restrictions on active sales. By analogy, the licensing agree-

(1) Ken Daly, ‘A Bosman Moment for Online Content Delivery’ (Mlex April-June 2011).
(2) Namely, indispensability, consumer benefit and efficiencies.
(3) See Speech by Barnier of 10 November 2011 as reported in Mlex article ‘ECJ’s TV-rights ruling 
doesn’t demand pan-EU broadcasting licences, says Barnier’.

9

ments could be amended to prohibit active sales (for instance by restricting direct 

marketing and advertising) in exclusively-reserved territories. However, this does 

not fully address the commercial challenges presented by the Judgment.

Further both the CJEU (1) and Advocate-General (2) appear to suggest that express 

provisions on ‘closed periods’ (i.e. the prohibition of the live transmission of 3pm 

Saturday football) may address the concerns raised by the FAPL concerning reduced 

attendances at football stadia. (3) However, while this may have the effect of creating 

broadcasting agreements in which transmission rights are identical, it does not ad-

dress the commercial challenges presented by the Judgment, since ‘closed periods’ 

do not address the fundamental reason why the likes of Mrs Murphy use Greek 

broadcasters: price. In this regard, the Judgment is clear: right holders are not able 

to prevent the passive sale of football transmissions. Notwithstanding, FAPL may 

be able to deter publicans (particularly UK publicans) from obtaining subscriptions 

from outside of their territory through the use of protected works. The CJEU con-

cluded that the transmission of broadcasts of protected works in pubs (such as graph-

ics, music and highlights) constitutes a communication to the public pursuant to the 

Copyright Directive, thus requiring specific and separate authorisation from FAPL. 

As such, FAPL may continue to rely on its rights relating to the protected works in 

its transmissions of matches to grant authorisation – or not – to broadcasts. However, 

it is unclear whether (if at all) this protection will allow it to overcome all of the 

challenges presented by the Judgment. It will be interesting to see how the German 

Bundesliga proceeds with its forthcoming sale of broadcasting rights. (4)

(1) Paragraph 123 of the Judgment.
(2) Paragraph 210 of the Opinion.
(3) Paragraph 122 of the Judgment.
(4) Blitz, ‘Warning of Own Goal in TV Rights Victory’, Financial Times, 5 October 2011.
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may be classified as either restrictions by object or by effect, dependant on whether 

it gives rise to absolute territorial protection (for instance, the prevention of passive 

sales from one part of the UK to another). This appears to be consistent with the 

analytical approach of the Judgment which concluded that the clauses in question 

were regarded as restrictions by object since they tended to restore the divisions in 

national markets, thereby frustrating the establishment of a single market, through 

prohibiting (or limiting) the cross-border provision of broadcasting services. (1) Sec-

ond, it may be possible to question the extent to which there is no single market 

objective in UK competition law, given that this objective stems from the TFEU to 

which the UK is a signatory state. As a result, the analytical framework under UK 

law appears similar to that provided by the Judgment.

2. The US experience

Further, there also appears to be consistency between the US analytical approach to 

exclusivity arrangements and the Judgment. (2) It was established in Continental T.V. 

Inc v GTE Sylvania Inc (3) that exclusive distribution agreements should be subject to 

a rule of reason analysis. There is nothing in such a finding that is analytically incon-

sistent with the approach of the CJEU in the Judgment. As noted, the CJEU held that 

exclusive territorial licensing agreements are ‘in principle’ permissible under EU 

competition law; though in this case the agreement was found to restrict competition 

by object. Equally, Mr Justice White in Continental appears to accept that even in 

the US, in exceptional circumstances where there is absolute territorial protection, 

economic power enjoyed by the undertaking and no consumer benefits, a per se ap-

proach may be adopted. (4) As noted, the CJEU appears to adopt a similar approach 

(1) Paragraph 140 of the Judgment.
(2) For an overview see Thomas, ‘Vertical Restraints on Sales Territory or Location as Violative of Sec-
tion 1 Sherman Act – post-GTE Sylvania cases’ 92 A.L.R. Fed. 436.
(3) (1977) 433 US 36.
(4) Thomas, ‘Vertical Restraints on Sales Territory or Location as Violative of Section 1 Sherman Act 
– post-GTE Sylvania cases’ 92 A.L.R. Fed. 436 at paragraph 2b.

7

in that exclusivity arrangements are regarded as subject to an ‘effects’ analysis un-

less they are considered, by the court, to have the object of partitioning the internal 

market, to the detriment of consumers.

C. Should Article 101(3) TFEU have been a valid defence?

It was concluded by both the Advocate-General (1) and the CJEU (2) that the crite-

ria for Art 101(3) TFEU were not satisfied. However, it is interesting that both the 

Advocate-General and the CJEU reserve the same treatment to the Art 101(3) TFEU 

question as proposed for the ‘objective justification’ defence in relation to the free 

movement question. (3) As noted, it appears to the author to be correct that Art 101(3) 

TFEU should not have applied to these agreements based on the limited facts as 

presented and recorded in the Judgment since: (i) there appear to be less anti-com-

petitive alternatives available (as recognised by the CJEU concerning the ‘closed 

period’ rule); (4) (ii) there appear to be limited consumer benefits; and (iii) there may 

be an elimination of effective competition. Further, it is rare that agreements that are 

found to restrict competition by object, such as those in this case, are able to satisfy 

the criteria of Article 101(3) TFEU.

It could be argued that the approach adopted by the CJEU of assimilating Art 101(3) 

TFEU and the justifications for impeding free movement rules is questionable. How-

ever, on the facts, the CJEU was considering competition policy issues based on the 

achievement of the single market and thus it seems justifiable to consider similar 

factors under Art 101(3) TFEU as were raised as ‘objective justifications’ for restric-

tions on free movement (though it may be questionable whether it is the role of the 

(1) Paragraph 250 of the Opinion.
(2) Paragraph 145 of the Judgment.
(3) The ‘objective justifications’ raised were that it was necessary to grant exclusivity to ensure ap-
propriate remuneration for FAPL, protection for broadcasters and to encourage public attendance at 
football stadia.
(38) Paragraph 123 of the Judgment. The ‘closed period’ rule refers to a contractual requirement that 
there will be no live transmission of 3pm Saturday football by all broadcasters.
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such free movement questions pervade the analysis of the competition issues. This is 

visible in the single market objective that was a strong policy concern in this case. (1)

Single market ideas also form part of the basis of the VBE. The VBE permits ex-

clusive distribution and may be available in respect of agreements that place restric-

tions on active cross-border selling. (2) However, the VBE will not be available to 

those agreements that place restrictions on passive cross-border selling, since such 

restrictions may be argued to be incompatible with the single market objective. Re-

strictions on passive sales confer absolute territorial protection and may, therefore, 

compromise the single market objective since the Union may become fragmented 

along national lines.

As noted in section I, the FAPL exclusive territorial licensing agreements in this 

case appeared to contain three potentially anti-competitive components. It may be 

possible to argue that the first two clauses (non-exploitation of rights outside of the 

allocated territory and encryption on transmissions) do not on their face have the aim 

of excluding, restricting or distorting competition. On the contrary, as the CJEU ap-

pears to suggest, as stand-alone clauses these would not merit the ‘object’ tag (i.e. an 

‘effect’ analysis would be reserved to them). (3) Such clauses neither grant absolute 

territorial protection nor restrict consumer choice. (4) However, the apparent obliga-

tion not to supply decoding devices outside the allocated territory (together with 

the other provisions) was found to have an anti-competitive object  (5) since, in the 

Court’s view, it gave rise to absolute territorial protection. (6) As such, the Judgment 

(1) Paragraph 247 of the Opinion; paragraphs 139 and 142 of the Judgment; see also speech by Barnier 
of 10 November 2011 as reported in Mlex article ‘ECJ’s TV-rights ruling doesn’t demand pan-EU 
broadcasting licences, says Barnier’.
(2) Article 4(b).
(3) Paragraph 141 of the Judgment.
(4) Comparable with the facts of Case 56/65 Société Technique Minière.
(5) Paragraph 141 of the Judgment.
(6) This has the effect of rendering the position more consistent with the facts in Case 56/64 Consten 
& Grundig.
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appears to conclude that the aim of the arrangement was to restrict passive sales, 

which is described as a hardcore restriction of competition under the VBE (1) and has 

constituted an ‘object’ restriction in previous judgments. (2) As a result, the approach 

adopted by the CJEU seems consistent with previous case law.

Further, although of course not binding on the CJEU or able to cast any doubt on its 

approach, a brief comparative overview of the UK and US competition law regimes 

appears to suggest that there is a consistent analytical approach in the analysis of 

such restrictions.

1. The UK approach

Section 60 of the Competition Act 1998 provides that any questions arising in relation 

to the Chapter I prohibition (the UK equivalent of Article 101 TFEU) in UK compe-

tition law should ‘so far as is possible’ be examined consistently with the approach 

adopted at EU level ‘having regard to any relevant differences’. In the UK Office of 

Fair Trading’s (the ‘OFT’) ‘Opinion on Newspaper and Magazine Distribution’  (3) it 

notes that agreements that partition markets, including those that confer absolute ter-

ritorial protection by preventing passive sales, may constitute restrictions by ‘object’ 

under EU competition law. (4) However, arguments were put to the OFT that, since 

the approach at EU level is premised on the single market objective, (5) there is a 

relevant difference for the purposes of UK competition law. Therefore, the argument 

runs, clauses that confer absolute territorial protection (thereby partitioning markets) 

should not be subject to an ‘object’ analysis for the purposes of UK competition law. 

However, there are a number of points that may be made concerning this argument. 

First, the OFT provides, similarly to the Judgment, that restrictions on parallel trade 

(1) Article 4(b).
(2) For instance see C-439/09 Pierre Fabre Dermo-Cosmétique SAS [2011] ECR I-0.
(3) OFT 1025, October 2008.
(4) Ibid, paragraph 4.9.
(5) Ibid, paragraph 4.11-4.12.
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itive object if it contributes to the partitioning of the internal market and makes 

inter-state market penetration more difficult. (1)

• The agreements in this case did not qualify for exemption under Art 101(3) TFEU.

III. ANALYSIS

A. Should exclusive territorial licensing agreements be restrictions by object?

It is a longstanding principle of Union competition law that for an agreement to 

infringe the Treaty it must have as its object or effect the prevention, restriction 

or distortion of competition in the internal market. (2) An agreement that restricts 

competition by ‘object’ is one that has an anti-competitive objective with the result 

that it is unnecessary to prove that the agreement produces anti-competitive effects 

on the market. (3) In such cases, the Commission need only show that the relevant 

restriction was agreed and that its objective was the distortion of competition. In 

GlaxoSmithKline, (4) the CJEU held that a finding of restriction by ‘object’ does not 

require evidence that final consumers are deprived of the advantages of effective 

competition. (5) On the contrary, only if a restrictive agreement does not have as its 

object the distortion of competition, is an ‘effects-based’ analysis required. In an 

‘effects-based’ analysis, the Commission is under an obligation to prove that the 

agreement produces anti-competitive effects in the market given the surrounding 

factual and legal context.

The Judgment recognises that the mere fact a right holder has granted an exclusive 

right to broadcast licensable material (such as the rights held by FAPL) in a territory 

(1) Paragraph 139 of the Judgment.
(2) Article 101(1) TFEU.
(3) Case 29/83 Compagnie Royale Asturienne des Mines SA v Commission [1984] ECR 1679; Case 
56/64 Consten & Grundig [1966] ECR 299.
(4) C-501/06 GlaxoSmithKline v Commission [2009] ECR I-9291.
(5) 10 Ibid, paras 63 & 64. This is consistent with the approach in case C-8/08 T-Mobile Netherlands 
and Others [2009] ECR I-4529. At para 36, the CJEU concluded that a restriction by object does not 
require a direct connection between the agreement and consumer prices.
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does not ‘justify the finding that such an agreement has an anti-competitive object’. 
(1) The CJEU concludes, therefore, that a right-holder may ‘in principle’ grant exclu-

sive territorial broadcasting rights. (2) This conclusion stems from an application of 

previous case-law. (3)

Further, this approach appears consistent with Union competition policy as de-

tailed in the Vertical Block Exemption (‘VBE’) (4) and the accompanying vertical 

guidelines. (5) Neither purports to prohibit exclusive territorial arrangements. On 

the contrary, the Commission recognises the efficiencies associated with exclusive 

distribution. (6)

Therefore it is possible to argue that the approach of the CJEU towards exclusive 

licensing agreements is consistent with Union policy.

B. Should agreements conferring absolute territorial protection be restrictions 

by object?

It is established case-law that agreements which pursue the aim of partitioning the 

internal market are regarded as restrictions of competition by ‘object’. (7) The reason 

for this clarity is simple: the European Union has the overriding objective of creating 

an internal market (8) in which competition must not be distorted. (9) It is evident from 

the Judgment that the court is concerned with the unity of the EU legal order and as 

(1) Paragraph 137 of the Judgment.
(2) Paragraph 138 of the Judgment.
(3) Case C-262/81 Coditel SA v Cine-Vog Films [1982] ECR 3381.
(4) Commission Regulation 330/2010 on the application of Article 101(3) of the Treaty on the Func-
tioning of the European Union to categories of vertical agreements and concerted practices, OJ 2010, 
L102/1.
(5) Guidelines on Vertical Restraints, OJ 2010, C130/01.
(6) Paragraph 164 of the Guidelines on Vertical Restraints.
(7) See Case 56/65 Société Technique Minière v Maschinenbau Ulm GmbH [1966] ECR 235; Case 
56/64 Consten & Grundig [1966] ECR 299; C-468/06 Sot. Lelos kai Sia v GlaxoSmithKline [2008] 
ECR I-7139; C-501/06 GlaxoSmithKline v Commission [2009] ECR I-9291.
(8) Article 3(3) TEU.
(9) Protocol 27 to the TFEU.
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Stuart Pibworth

The Murphy judgment of the Court of Justice of the European Union has been her-

alded, in legal and journalistic coverage, as a ground breaking and potentially far-

reaching decision. However, it is questionable to what extent this is correct. The 

judgment represents an application of a consistent body of established Union com-

petition case-law and policy to a new sector. Although it is unclear what effect this 

judgment will have on football licensing models in Europe, it does appear, at present, 

that there are commercial challenges presented by the judgment to ensure the com-

patibility of exclusive territorial licensing agreements with competition law.

On 4 October 2011, the Court of Justice of the European Union (‘CJEU’) delivered 

its judgment in the Murphy case. (1) The Judgment has been widely scrutinised, with 

commentators arguing that it may ‘substantially change’ (2) broadcasting licences for 

the transmission of Premier League games in Europe. However, even if the licensing 

model does change this does not necessarily mean the Judgment is controversial or 

incorrect. On the contrary, the CJEU appears to have passed judgement consistently 

with both its own case-law and Union policy. This paper seeks to explore the compe-

tition law issues raised through an analysis of both law and policy.

I. BACKGROUND

The English Football Association Premier League (‘FAPL’) licenses the broadcast-

ing rights for the transmission of English Premier League football matches. The 

licensing agreements are awarded through an open and competitive tender process 

on a Member State territory basis. Thereafter, FAPL contracts with the successful 

(1) Cases C-403 & 429/08 Football Association Premier League and others v QC Leisure and others, 
and Karen Murphy v Media Production Services [2011] ECR I-0.
(2)  Premier League broadcast tactics ruled off-side by ECJ (Lexology 14/10/11).
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tenderers (the ‘broadcaster’). The agreements subject to examination by the CJEU in 

this case appear to have required the broadcaster:

• not to exploit their rights outside of their territory;

• to encrypt their transmissions in order to prevent viewings outside of their ter-

ritory; and

• not to sell decoder cards outside of their territory.

The case concerns actions brought by FAPL in the English High Court after discov-

ering that pubs in the UK had been using Greek decoder cards. FAPL appeared to ar-

gue that the supply of the decoder cards was in violation of the exclusivity provisions 

entered into between FAPL and the Greek broadcaster. The High Court referred a 

number of questions to the CJEU, including the compatibility of the exclusive ter-

ritorial licensing agreements with Union competition law.

On 3 February 2011, Advocate-General Kokott delivered her opinion (1) on the le-

gal test that should apply to exclusive territorial licensing agreements under Article 

101(1) TFEU and the circumstances that should be taken into account in decid-

ing whether the contractual restrictions contravene the prohibition imposed by Art 

101(1) TFEU. In the Opinion she concluded that an ‘object’ analysis was appropri-

ate since the agreements in question granted absolute territorial protection which is 

incompatible with the internal market. (2)

II. JUDGMENT OF THE CJEU

In respect of the competition law aspects of the Judgment, the CJEU concluded:

• Exclusive territorial licensing agreements are not anti-competitive ‘in principle’. (3)

• However, an exclusive territorial licensing agreement will have an anti-compet-

(1) Op cit, n 1.
(2) Paragraph 248 of the Opinion.
(3)  Paragraph 138 of the Judgment.

2
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