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  المستخمص
 الخاصة الحياة إلصطالح مرادؼ وىو نسبيا   حديث إصطالح الخصوصية في قالح إف
 محاولة تمت لذا نطاقو، في الداخمة العناصر تحديد في إختمف القانوني الفقو أف إال ،

 وذلؾ الخصوصية، في الحق فكرة تعطييا التي القيـ قائمة ضمف األمور بعض إدراج
 مضموف  تحديد بشأف المتعارضة اآلراء اعميي تتفق التي العناصر إستخالص خالؿ مف

 في الحق نطاؽ تحديد في الفقياء إلختالؼ ونتيجة ، الخصوصية في الحق ونطاؽ
 الدراسة ىذه في سنحاوؿ عميو أيضا ، ذلؾ في التشريعات إختمفت فقد الخصوصية،

 النطاؽ كتحديد عنيا اإلجابة تتطمب التي القانونية المشكالت مف مجموعة طرح
 الحق نطاؽ في إدراجيا عمى المتفق العناصر وماىي الخصوصية؟ في لمحق يالقانون
 .ذلؾ مف المقارنة التشريعات موقف وماىو الخصوصية؟ في

 نطاؽ, الخصوصية ,الحق  الكممات المفتاحية:
Abstract 

The right to privacy is a relatively recent term and is synonymous 

with the term private life. However, legal jurisprudence differed in 

defining the elements within its scope, so an attempt was made to 

include some things within the list of values given by the idea of 

the right to privacy, by extracting the elements agreed upon by 

opinions. Conflicting about determining the content and scope of 

the right to privacy, and as a result of the jurists’ differing in 

determining the scope of the right to privacy, the legislation 

differed in that as well. Therefore, in this study, we will try to 
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present a set of legal problems that require answering, such as 

determining the legal scope of the right to privacy? What are the 

elements agreed to be included in the scope of the right to 

privacy? What is the position of comparative legislation on that. 

Keywords: right, privacy, scope 

 المقدمة
إف الحق في الخصوصية إصطالح حديث نسبيا  : أوال : مدخل تعريفي بموضوع البحث

وىو مرادؼ إلصطالح الحياة الخاصة، ىذا وبالرغـ مف الجدؿ الفقيي والتشريعي حوؿ 
تحديد نطاقو وصوره، إال أف معناه العاـ ىو أف يعيش اإلنساف حياتو دوف أي تدخل 

تصاالتو، كما خارجي وأف يأمف عمى سمعتو و  شرفو وعرضو ومسكنو ومراسالتو وا 
توجب الخصوصية حماية الفرد مف كل تطفل بنشر وقائع عف حياتو الخاصة أو 
إختراؽ مراسالتو أو إتصاالتو أو نشر أية معمومات سرية عنو وغيرىا. ونظرا  لممكانة 
 الخاصة لمحق في الخصوصية فقد أقرتو األمـ المتحدة بإعتباره حق مف حقوؽ 

ـ تحت عنواف" إحتراـ 8491اإلنساف، وذلؾ في اإلعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف لسنة 
( منو، والعيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية 81الحياة الخاصة"، وذلؾ في المادة)

 ( منو.  81ـ وذلؾ في المادة)8411والسياسية لسنة 
نطاؽ الحق في  ىذا وقد إختمف الفقو القانوني في تحديد العناصر الداخمة في

الخصوصية، ونتيجة إلختالؼ الفقياء في تحديد نطاؽ الحق في الخصوصية، فقد 
إختمفت التشريعات في ذلؾ أيضا ، عميو سنحاوؿ في ىذا البحث تسميط الضوء عمى 
النطاؽ القانوني لمحق في الخصوصية، وبياف العناصر المتفق عمى إدراجيا في نطاقو 

 سي والمصري والعراقي حياؿ ذلؾ. مع بياف موقف المشرع الفرن
إف حفع الحق في الخصوصية لألشخاص ىو حفع لألمف : ثانيا  : أىمية البحث

والطمأنينة داخل المجتمع، وذلؾ ألف إنتياؾ الحق في الخصوصية ىو بمثابة إنتياؾ 
لمكرامة اإلنسانية، سيما أف إنتياؾ الحق في الخصوصية لو تأثير عمى كل المستويات، 

المستوى اإلجتماعي لـ يعد الفرد يأمف عمى أسراره مف التطفل في ظل إنتشار فعمى 
وسائل اإلعالـ المقروءة والمرئية وتنافس الصحف والمجالت عمى نشر المشكالت 
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األخالقية والفضائح ألجل السبق الصحفي وسعيا  في الحصوؿ عمى األرباح المادية 
لجميور في اإلطالع عمى األحداث والشيرة بإسـ حرية اإلعالـ، وبالمقابل حق ا

اإلجتماعية كل ذلؾ ساىـ في الكشف عف خصوصيات األشخاص وأثر عمى حياتيـ 
الخاصة، وعمى المستوى السياسي فقد أدى الصراع والتنافس عمى السمطة في كشف 
أسرار المنافس ونشر الفضائح لإلطاحة بو أو لمضغط عميو، أما عمى المستوى العممي 

ور التكنولوجي في مجاؿ إلتقاط الصورة ونقميا والتنصت عمى التسجيالت فقد كاف لمتط
 األثر الكبير في تيديد الحياة الخاصة لألفراد.

كما يعد ىذا البحث محاولة لسد النقص التشريعي في ىذا المجاؿ، إذ اليوجد نص 
صريح في القانوف المدني العراقي ينظـ الحق في الخصوصية ويحدد عناصره بشكل 

 ف الحفاظ عمييا.يضم
إف البحث في النطاؽ القانوني لمحق في الخصوصية، تطرح : ثالثا  : مشكمة البحث

 مجموعة مف المشكالت القانونية التي تتطمب اإلجابة عنيا، تتمثل فيمايمي:
وماىي العناصر المتفق  ماىو النطاؽ القانوني لمحق في الخصوصية؟ .8

 عمى إدراجيا فيو؟
؟ وىل يقتصر حرمة المسكف عمى صاحبو فقط مالمقصود بحرمة المسكف .1

أـ يمتد ليشمل كل المقيميف فيو ؟ وماىو موقف المشرع العراقي والمقارف 
 منو؟

مالمقصود بالمراسالت؟ وماىي أنواعيا؟ وأي نوع مف المراسالت تعد  .3
 محمية قانونا ؟ وماىو موقف المشرع العراقي مف المحادثات الشخصية؟

 واإلعتبار؟ وماىو موقف المشرع العراقي منو؟مالمقصود بمصطمح الشرؼ  .9
مالمقصود بالذمة المالية؟ وىل تخضع لمحماية القانونية ؟ وىل تتأثر ىذه  .5

 الحماية بشخصية اإلنساف كونو شخص عادي أو مشيور؟
مالمقصود بالحياة العاطفية؟ وىل تخضع لمحماية القانونية؟ وماىو موقف  .1

 ؟ المشرع العراقي والمقارف حياؿ ذلؾ 
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ماىو موقف المشرع العراقي والمقارف مف آراء الشخص السياسية  .1
 ومعتقداتو؟ 

تعتمد دراستنا لمموضوع عمى المنيج الوصفي والمقارف، إضافة : رابعا : منيج البحث
لممنيج التحميمي لمنصوص القانونية الواردة في التشريعات ذات العالقة بموضوع 

، وتحديد نقاط القوة 8458( لسنة 94عراقي رقـ)البحث، وعمى رأسيا القانوف المدني ال
القانوف الفرنسي والقصور والضعف فييا، ومقارنتيا بالقوانيف المقارنة ذات العالقة ك

البحث في متونيا عما يسعفنا في تقدير األمور بشكل مستفيض ودقيق، والمصري، و 
بداء وذلؾ لإللماـ بجميع تفاصيل الموضوع وجوانبو الموتحميل مضامينيا،  ختمفة وا 

 الرأي فييا. 
لدراسة النطاؽ القانوني لمحق في الخصوصية البد مف تمييد : خامسا  : خطة البحث

نبيف فيو موقف الفقو والقضاء والمشرع مف الحق في الخصوصية والعناصر التي تندرج 
تحت نطاقيا، ثـ نتناوؿ بالتفصيل جميع العناصر المتفق عمييا فقيا  وقضاء  وتشريعا ، 

  المطمب األوؿ: حرمة المسكف وعمى النحو التالي:
 المطمب الثاني : سرية المراسالت واإلتصاالت
 المطمب الثالث : الحق في الشرؼ واإلعتبار

 المطمب الرابع : الذمة المالية
 المطمب الخامس : الحياة العاطفية والزوجية والعائمية
 دينيةالمطمب السادس: آراء الشخص السياسية ومعتقداتو ال

 خاتمة
 تمهيد

رغـ اإلعتراؼ بالحق في الخصوصية إال أنو مف الصعب تحديد مفيومو في الفقو 
، وذلؾ نتيجة الخالؼ الفقيي الواسع حوؿ مدلوؿ الخصوصية أو الحياة )8(والقضاء

                                                           

(
1

خ اٌخجشاء إٌّجضمخ ػٓ اٌّجٍظ األٚسثٟ فٟ ِجبي دمٛق اإلٔغبْ رٌه د١ش ر٘جذ ٚلذ أوذد ٌجٕ  (

ئٌٝ أٔٗ ثبٌشجٛع ئٌٝ اٌىزبثبد ٚاٌذساعبد اٌّخزٍفخ ػٓ اٌذك فٟ اٌخقٛف١خ ٌُ ٠زج١ٓ أٔٗ ٠ٛجذ 

رؼش٠ف ػبَ ِزفك ػ١ٍٗ ٌٙزا اٌذك عٛاء ػٍٝ ِغزٜٛ اٌزؾش٠غ أٚ اٌمنبء أٚ اٌفمٗ أٚ اٌؼًّ، 

ٌذٌٟٚ أٚ اٌّذٍٟ . أظش فٟ رٌه: ع١ٍُ جالد، اٌذك فٟ اٌخقٛف١خ ث١ٓ ٚعٛاء فٟ اٌّجبي ا
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الخاصة، ألف ىذا الحق مف الصعب ضبطو بدقة، كونو يرتكز عمى فكرة نسبية تتغير 
وعادات الناس وتقاليدىـ وأخالقياتيـ، إضافة لتطور الحياة بتغير الزماف والمكاف، 

 .)8(وعوامل البيئة الثقافية، واإلجتماعية، والسياسية، واإلقتصادية، والتكنولوجية
ىذا وذىب رأي إلى تعريف الحق في الخصوصية إستنادا  إلى فكرة الحماية 

ت الخاصة، والحماية ضد واألماف، فعرفيا بأنيا:" الحماية ضد إساءة إستعماؿ اإلتصاال
وعرفو اآلخر بأنو:"  .)1(الكشف عف المعمومات الخاصة التي قد يعمميا أحد األشخاص"

أف يعيش اإلنساف حياتو الخاصة دوف تدخل خارجي، وأف يأمف عمى مسكنو ومراسالتو 
تصاالتو وسمعتو وشرفو وعرضو" . كما عرفو اآلخر بأنو: الخصوصية ىي حق )3(وا 

يقضي حياتو بعيدا  عف العالنية بمعنى عدـ تعرضو لمنشر غير  اإلنساف في أف
وذىب آخر إلى أف: " الحق في الخصوصية التقتصر عمى مجرد  .)9(المرخص

العزوؼ عف إفشاء ونشر المعمومات الخاصة بالغير دوف مسوغ بل أف يعيش اإلنساف 
  .)5(مستمتعا  بممارسة أنشطتو الخاصة حتى لو كإف ذلؾ مع اآلخريف"

ونرى بأف ىذا التعريف قد أكد عمى أولوية الحياة الخاصة والحرص عمى حماية 
أسراره مف أي إعتداء عمييا أو الكشف عف أية معمومات عنو عف طريق إعالنيا أو 

 نشرىا بوسائل اإلعالـ المختمفة.

                                                                                                                                                      

اٌنّبٔبد ٚاٌنٛاثو فٟ اٌزؾش٠غ اٌجضائشٞ ٚاٌفمٗ اإلعالِٟ، سعبٌخ ِبجغز١ش، و١ٍخ اٌؼٍَٛ 

اإلٔغب١ٔخ ٚاٌذنبسح اإلعال١ِخ، لغُ اٌؼٍَٛ اإلعال١ِخ، جبِؼخ ٚ٘شاْ، اٌجّٙٛس٠خ اٌجضائش٠خ 

 (.3، ٘بِؼ سلُ )13َ، ؿ2113-2112اٌذ٠ّمشاه١خ اٌؾؼج١خ، 

(
1

د.ِّذٚح خ١ًٍ ثذش، دّب٠خ اٌذ١بح اٌخبفخ فٟ اٌمبْٔٛ اٌجٕبئٟ، دساعخ ِمبسٔخ، داس إٌٙنخ   (

 .165َ، ؿ1892اٌؼشث١خ، 

(
2

.  ٚأظش وزٌه: ثغّخ ِؼٓ دمحم صبثذ، ِشجغ عبثك، 8( د.أعبِخ ػجذهللا لب٠ذ، ِشجغ عبثك، ؿ

 .41ؿ

(
3

 .4ع١ٍُ جالد، ِشجغ عبثك، ؿ  (

(
4

( د.أدّذ فزذٟ عشٚس، اٌذك فٟ اٌذ١بح اٌخبفخ، ثذش ِٕؾٛس فٟ ِجٍخ اٌمبْٔٛ ٚاإللزقبد، 

. ٚأظش وزٌه: 45َ، ؿ1894رقذس٘ب و١ٍخ اٌذمٛق، جبِؼخ اٌمب٘شح، اٌغٕخ اٌشاثؼخ ٚاٌخّغْٛ، 

 .42ثغّخ ِؼٓ دمحم صبثذ، ِشجغ عبثك، ؿ

(
5

 .42( ثغّخ ِؼٓ دمحم صبثذ، ِشجغ عبثك، ؿ
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ويقصد بعناصر الحق في الخصوصية األمور المتصمة باإلنساف والتي يحيطيا 
. ونظرا  إلختالؼ الفقو القانوني في تحديد العناصر الداخمة في )8(افبستار مف الكتم

نطاقو، فقد تمت محاولة إدراج بعض األمور ضمف قائمة القيـ التي تعطييا فكرة الحق 
في الخصوصية، وذلؾ مف خالؿ إستخالص العناصر التي تتفق عمييا اآلراء 

، وىذه العناصر تدور المتعارضة بشأف تحديد مضموف ونطاؽ الحق في الخصوصية
حوؿ محوريف رئيسييف ىما: حرية الحياة الخاصة، بمعنى حق الفرد في إختيار أسموب 
حياتو دوف أي تدخل مف الغير طالما أنو في حدود النظاـ العاـ. أما العنصر الثاني 
فيتمثل في سرية الحياة الخاصة أو العزلة  أو الخموة، أي حق الفرد في أف يبقى نشاطو 

رتب عمى حريتو في إختيار أسموب حياتو ومايرتبط بو مف وقائع ومعمومات بعيدة المت
عف معرفة أي شخص بيا وبأية وسيمة كانت، حيث يتمتع كل شخص بالحق في سرية 
تصاالتو ومراسالتو، إضافة إلحتراـ عزلتو أو خموتو الشخصية، بما  معموماتو الخاصة وا 

أو العائمية، واحتراـ العناصر الشخصية في ذلؾ خصوصية مسكنو، وحياتو األسرية 
إساءة استعماليا ألغراض الدعاية  وعدـ األخرى المميزة لمشخص كإسمو، وصورتو،

، )3(. عميو تتمثل العناصر المتفق عمييا بيف الفقو)1(التجارية وألجل الحصوؿ عمى الربح
لية، والحياة في: حرمة المسكف، والمحادثات الشخصية، وحرمة المراسالت، والذمة الما
 العاطفية، والزوجية، والعائمية، وآراء الشخص السياسية، ومعتقداتو الدينية . 

                                                           

(
1

 اٌؾٙبٚٞ، اٌذّب٠خ اٌجٕبئ١خ ٌذشِخ اٌذ١بح اٌخبفخ فٟ ِٛاجٙخ اٌقذبفخ، اٌعجؼخ األٌٚٝ، د.دمحم دمحم  (

 . 1َ، ؿ2115داس إٌٙنخ اٌؼشث١خ، 

(
2

د.٠ٛٔظ فالح اٌذ٠ٓ ػٍٟ، اٌّغإ١ٌٚخ اٌّذ١ٔخ إٌبجّخ ػٓ اٌزؼذٞ ػٍٝ اٌذك فٟ اٌخقٛف١خ فٟ  ( 

لٟ، ثذش ِٕؾٛس فٟ ِجٍخ ػ١ٍّخ فق١ٍخ اٌمبْٔٛ اإلٔى١ٍضٞ دساعخ رذ١ٍ١ٍخ ِمبسٔخ ثبٌمبْٔٛ اٌؼشا

. 6-5، ؿ2112 31-28(، ػذد 16رقذس٘ب و١ٍخ اٌمبْٔٛ، اٌجبِؼخ اٌّغزٕقش٠خ، ِجٍذ )

دساعخ  -ٚأظش وزٌه: د. أعبِخ ػجذهللا لب٠ذ، اٌذّب٠خ اٌجٕبئ١خ ٌٍذ١بح اٌخبفخ ٚثٕٛن اٌّؼٍِٛبد

 . 21، ؿ1898َ، اٌعجؼخ اٌضب١ٔخ، داس إٌٙنخ اٌؼشث١خ، اٌمب٘شح، -ِمبسٔخ

(
3

د.ثبعُ دمحم فبمً، اٌذك فٟ اٌخقٛف١خ ث١ٓ اإلهالق ٚاٌزم١١ذ، داس اٌجبِؼخ اٌجذ٠ذح، اإلعىٕذس٠خ،   (

 .  148َ، ؿ2119
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، إلى تقسيـ العناصر الداخمة في نطاؽ الحق في )8(وذىب رأي آخر في الفقو
الخصوصية إلى: عناصر تتعمق باأللفة الجسدية ومعصومية الجسد، وعناصر تتعمق 

مس الحياة الشخصية لو، وعناصر تتعمق بحياتو بتمييز شخصية اإلنساف، وعناصر ت
 المينية .

، إلى أف فكرة الحياة الخاصة تحمل بيف طياتيا قدر مف )1(بينما ذىب رأي آخر
المرونة، وذلؾ ألنو قد يدخل أمر في نطاؽ الحياة الخاصة لشخص، واليدخل في 

 أنو طبقا  إطارىا بالنسبة لشخص آخر، كرقـ الياتف أو مقدار الراتب الشيري، إال
لمقواعد العامة لمحق في الخصوصية فإف اإلرادة تمعب دورا  مف ناحية تحديد مايدخل 

 في إطارىا أو ال.
ىذا ويدخل موضوع الحق في الخصوصية في صمب القانوف الخاص وذلؾ مف 
جية تحديد أطر وأبعاد الحقوؽ الشخصية بيف األشخاص الطبيعييف والمعنوييف، غير 

المعموماتية واإلنترنت أصبح نطاؽ تطبيق حماية المعمومات الشخصية أنو بفعل تطور 
يشمل المؤسسات العامة والحكومات أيضا ، بحيث أخذ مفيوـ الحق في الخصوصية 
يأخذ الحيز األكبر مف اإلىتماـ في مجاؿ القانوف العاـ إلى أف أصبح حدثا  عالميا  

وف الدولي العاـ والقانوف الدولي يسعى المجتمع الدولي لحمايتو بما ينسجـ مع القان
لحقوؽ اإلنساف، وبالتالي لـ تعد ىذه المسألة محصورة بالسيادة الوطنية فقط، بل أصبح 
المجتمع الدولي طرفا  أساسيا  وفاعال  فيو، وبالتالي صار لزاما  عمى المجتمع الدولي 

، عميو بات التحرؾ لحماية اإلنساف مف األفعاؿ التي تمس حقوقو الشخصية وحرياتو
اإلعتراؼ بالحق في الخصوصية كحق أساسي مف حقوؽ اإلنساف بارزا  عمى الصعيديف 
تفاقيات ممزمة لمدوؿ، فجاء اإلعالف العالمي لحقوؽ  اإلقميمي والدولي في معاىدات وا 

ـ، كأوؿ وثيقة دولية تعزز حقوؽ اإلنساف وتكرس الحق في 8491اإلنساف لعاـ 

                                                           

(
1

ِقعفٝ أدّذ ػجذاٌجٛاد دجبصٞ، اٌّغإ١ٌٚخ اٌّذ١ٔخ ٌٍقذفٟ ػٓ ئٔزٙبن دشِخ اٌذ١بح  د.  (

 ( . 2لُ )، ٘بِؼ س25َ، ؿ2114اٌخبفخ، داس إٌٙنخ اٌؼشث١خ، اٌمب٘شح، 

(
2

د.ػّشٚ أدّذ دغجٛ، دّب٠خ اٌذش٠بد فٟ ِٛاجٙخ ٔظُ اٌّؼٍِٛبد، دساعخ ِمبسٔخ، إٌبؽش داس  ( 

. ٚأظش وزٌه: د. ثبعُ دمحم فبمً، ِشجغ عبثك، 111إٌٙنخ اٌؼشث١خ، ثذْٚ عٕخ ٔؾش، ؿ

 .  351ؿ
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لعيديف الدولييف الخاصيف بحقوؽ اإلنساف في العاـ ، ومف ثـ جاء ا)8(الخصوصية
 .   )1(ـ ، وبعده تبعو الكثير مف المواثيق واإلتفاقيات الدولية واإلقميمية8411

ونتيجة إلختالؼ الفقياء في تحديد نطاؽ الحق في الخصوصية، فقد إختمفت 
العقوبات  التشريعات في ذلؾ أيضا ، عميو فإف نطاؽ الحق في الخصوصية وفقا  لقانوف 

الفرنسي يتحدد بػ : سرية األحاديث الشخصية، وسرية المراسالت، والحق في الصورة، 
، في حيف توسع القضاء الفرنسي المدني في تحديد العناصر الداخمة )3(وحرمة المسكف

 . )9(في نطاؽ الحق في الخصوصية
أما المشرع المصري فقد نص صراحة عمى عناصر الحق في الخصوصية ومنيا 
حرمة المراسالت والمحادثات، وحرمة المسكف، وحرية الرأي، وذلؾ في الدستور 

، كما أشار في قانوف العقوبات عمى عناصر الحق في )5(المعدؿ 1489المصري لعاـ 
 . )1(الخصوصية األخرى ومنيا األحاديث الشخصية والصورة

                                                           

(
1

ّؼ١خ اٌؼبِخ ٌألُِ ( ِٓ اإلػالْ اٌؼبٌّٟ ٌذمٛق اإلٔغبْ ٚاٌقبدس ػٓ اٌج12رنّٕذ اٌّبدح)د١ش   (

َ، إٌـ ػٍٝ: دك اإلٔغبْ فٟ اٌذفبظ ػٍٝ دشِخ د١برٗ اٌخبفخ، 1849د٠غّجش 11اٌّزذذح فٟ 

ٚدشِخ أعشرٗ، ِٚغىٕٗ، ِٚشاعالرٗ، ٚػذَ رؼشمٗ ٌذّالد ػٍٝ ؽشفٗ أٚ عّؼزٗ، وّب أْ ٌىً 

 .ؽخـ اٌذك فٟ أْ ٠ذ١ّٗ اٌمبْٔٛ ِٓ ِضً ٘زا اٌزذخً أٚ رٍه اٌذّالد

(
2

لشاءح رذ١ٍ١ٍخ فٟ مٛء لشاس  –سِبي، اٌذك فٟ اٌخقٛف١خ فٟ اٌؼقش اٌشلّٟعبسح ػٍٟ   (

، اٌعجؼخ األٌٚٝ، ِٕؾٛساد اٌذٍجٟ اٌذمٛل١خ ، 69/162اٌجّؼ١خ اٌؼبِخ ٌألُِ اٌّزذذح سلُ 

 .12-15َ، ؿ2119ٌجٕبْ،  -ث١شٚد

(
3

( ِٓ لبْٔٛ 226/15( ٚ)226/9( ٚ)226/2( ٚ)226/1( أظش فٟ رٌه ٔقٛؿ اٌّٛاد : )

 . ٛثبد اٌفشٔغٟ . اٌؼم

(
4

، 1821رّٛص  12( ِٓ اٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ اٌفشٔغٟ اٌقبدس فٟ 8ٚرٌه ئعزٕبداً ئٌٝ ٔـ اٌّبدح)  (

( ِٓ اإلرفبل١خ 9/1". ٚوزٌه اٌّبدح)" ٌىً ؽخـ اٌذك فٟ ئدزشاَ د١برٗ اٌخبفخ ثمٌٛٙب: 

ػٍٝ:" ٌىً  األٚسٚث١خ ٌذّب٠خ دمٛق اإلٔغبْ ٚاٌذش٠بد األعبع١خ اٌٍّضِخ ٌفشٔغب ٚاٌزٟ رٕـ

. ٌٍّض٠ذ أظش:  ؽخـ اٌذك فٟ ئدزشاَ ا٢خش٠ٓ ٌذ١برٗ اٌخبفخ ٚاٌؼبئ١ٍخ ِٚغىٕٗ ِٚشاعالرٗ"

د.جؼفش ِذّٛد اٌّغشثٟ ٚدغ١ٓ ؽبوش ػغبف، اٌّغإ١ٌٚخ اٌّذ١ٔخ ػٓ اإلػزذاء ػٍٝ اٌذك فٟ 

-2111َاٌقٛسح ثٛاععخ اٌٙبرف اٌّذّٛي، اٌعجؼخ األٌٚٝ، داس اٌضمبفخ ٌٍٕؾش ٚاٌزٛص٠غ، ػّبْ، 

 (. 1،٘بِؼ سلُ)41٘ـ، ؿ1431

(
5

 اٌّؼذي. 2114( ِٓ اٌذعزٛس اٌّقشٞ ٌؼبَ 59اٌّبدح )أظش فٟ رٌه   (

(
6

( 59( ِٓ لبْٔٛ اٌؼمٛثبد اٌّقشٞ سلُ )1ِىشس/ 318ِىشس( ٚ) 318اٌّٛاد)أظش فٟ رٌه   (

 اٌّؼذي . 1832ٌغٕخ 
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بياف  أما المشرع العراقي فقد نص عمى أف لكل فرد الحق في الخصوصية دوف 
، كما نص في ذات )8(ـ1445المقصود بيذا الحق، وذلؾ في الدستور النافذ لسنة 

الدستور عمى تعداد بعض صور الحق في الخصوصية كحرية اإلتصاالت والمراسالت 
، إال أنو لـ يوجب الرجوع إلى أحكاـ القانوف في حالة )1(بكل أشكاليا، وا عتبرىا محمية
نما أجاز ذل ؾ لضرورة قانونية وأمنية بقرار قضائي، وعمى الرغـ مف إنتياؾ سريتيا، وا 

أف حماية الحق في الخصوصية إذا وردت في صمب الدستور فيذا يعد ضمانة 
دستورية لحماية المواطنيف وفقا  لمبدأ سمو الدستور، إذ اليجوز المساس بالحق في 

ال وصف القانوف بعدـ الدستورية،  إال أنو كاف الخصوصية أو تقييدىا بأية وسيمة وا 
األولى بالمشرع العراقي أف يسمؾ سموكا  إيجابيا  بسف تشريع يوضح فيو كيفية تمؾ 

 الحماية ونطاقيا.
، حيث 1485( لسنة 11وبذات اإلتجاه ذىب قانوف شبكة االعالـ العراقي رقـ)

 .)3(نص عمى إحتراـ خصوصية اإلنساف وشؤونو الشخصية
وتعديالتو، فقد جاء خاليا   8458( لسنة 94رقـ)أما بالنسبة لمقانوف المدني العراقي 

مف أي نص يحدد مضموف الحق في الخصوصية أو الحقوؽ المصيقة بالشخصية عمى 
( مف القانوف المدني 94وجو العموـ، كما لـ يبيف عناصره، مكتفيا  بما ورد في المادة)

يتيا في ، والذي تحدث صراحة عف حما)9(الذي نص عمى الحق في االسـ والمقب فقط
 . )5(( منو98المادة)

سنتناوؿ في ىذا البحث العناصر المتفق عمييا فقيا  وقانونا  والتي تدخل في  عميو
نطاؽ الحق في الخصوصية كحرمة المسكف، وسرية المراسالت واإلتصاالت، والحق 

                                                           

(
1

دعزٛس جٙٛس٠خ اٌؼشاق إٌبفز ٌغٕخ ( ِٓ 12أظش فٟ رٌه اٌفمشر١ٓ األٌٚٝ ٚاٌضب١ٔخ ِٓ اٌّبدح )  (

2115.َ 

(
2

 َ.2115( ِٓ دعزٛس جٙٛس٠خ اٌؼشاق إٌبفز ٌغٕخ 41اٌّبدح)أظش فٟ رٌه   (

(
3

( 26( ِٓ لبْٔٛ ؽجىخ االػالَ اٌؼشالٟ سلُ)6أظش فٟ رٌه اٌجٕذ)ط( ِٓ اٌفمشح)ساثؼبً( ِٓ اٌّبدح)  (

 .2115ٌغٕخ 

(
4

  ٚرؼذ٠الرٗ.  1851( ٌغٕخ 41سلُ)ّذٟٔ اٌؼشالٟ ( ِٓ اٌمبْٔٛ ا41ٌاٌّبدح)أظش فٟ رٌه   (

(
5

 . ٚرؼذ٠الرٗ 1851( ٌغٕخ 41سلُ)( ِٓ اٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ اٌؼشالٟ 41اٌّبدح)أظش فٟ رٌه   (
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في الشرؼ واإلعتبار، والذمة المالية، والحياة العاطفية والزوجية والعائمية، وآراء 
 خص السياسية، ومعتقداتو الدينية، كمايمي :الش

 المطمب األول
 حرمة المسكن

تعد حرمة المسكف مف أىـ عناصر الحق في الخصوصية، ألنو مستودع 
خصوصياتو، فالمسكف ىو الذي يأوي الشخص ويجعمو مطمئنا  عمى أسراره، وحرمة 

اء أكانوا أفراد المسكف اليقتصر عمى صاحبو فقط بل يمتد ليشمل كل المقيميف فيو سو 
 .)8(أسرتو أو خدمو أو ضيوفو

ىذا وتعد حرمة المسكف مف أىـ عناصر الحياة الخاصة الجديرة بالحماية، والذي 
يقتضي تحريـ اقتحاـ مسكف أحد األفراد أو تفتيشو إال في بعض الحاالت ووفقا  

يو الشخص لإلجراءات التي يحددىا القانوف. واليقتصر المسكف عمى المنزؿ الذي يقيـ ف
بصورة دائمة، بل ينصرؼ إلى كل مكاف يقيـ فيو الشخص بصفة دائمة أو عرضية، 

 .(1)سواء كاف مالكا  لو أو مستأجرا  إياه، أو يقيـ فيو عمى سبيل التسامح مف مالكو
عميو اليجوز نشر عنواف الشخص ألف في ذلؾ إتاحة الفرصة لممتطفميف في 

جوز نشر صورة المنزؿ ومعالمو أو عنوانو بال إنتياؾ حرمة حياتو الخاصة، كما الي
إذف مف صاحبو وذلؾ لتعمقو بالحياة الخاصة لو، ألف ذلؾ يسيل الوصوؿ إليو، كما 
لمشخص تقرير مف يحق ليـ الدخوؿ إلى منزلو، وحقو في العيش في منزلو بالطريقة 

أحد صفو التي تناسبو ودوف تدخل مف أحد إذ يكوف لو أف يعيش ىادئا  دوف أف يعكر 
 .)3(معيشتو

ف مدلوؿ المسكف في القانوف الجنائي الفرنسي أوسع مف مدلولو في القانوف  ىذا وا 
ويعرؼ المسكف بأنو:" المكاف الذي يحتفع فيو الشخص بأسراره بعيدا  عف المدني، 

                                                           

(
1

 .  128ثبعُ دمحم فبمً ، ِشجغ عبثك، ؿ د.  (

(
2

http://www.arab-ِٕٙذ ٔٛح، اٌذش٠بد اٌؼبِخ ، ثذش ِٕؾٛس ػٍٝ اٌّٛلغ اإلٌىزشٟٚٔ ا٢رٟ:  ( 

ency.com.sy 

(
3

د.فبسٚق األثبف١شٞ، اٌذّب٠خ اٌّذ١ٔخ ٌٍذ١بح اٌخبفخ ٌٍؾخق١بد اٌؾ١ٙشح، ثذش ِمذَ ئٌٝ ِإرّش   (

 .11َ، ؿ2112أثش٠ً  24-23و١ٍخ اٌذمٛق، جبِؼخ هٕعب، إٌّؼمذ فٟ اٌفزشح ِٓ 

http://www.arab-ency.com.sy/
http://www.arab-ency.com.sy/
http://www.arab-ency.com.sy/
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بصر وسمع اآلخريف، وينطمق اإلنساف داخمو دوف قيود ويستطيع أف يخمو بنفسو 
ألمر في ىذا المجاؿ لدى مجمس الدولة الفرنسي حتى أصبحت وقد تطور ا. )8(فيو"

وقد عرفت محكمة النقض الفرنسية المسكف بأنو:" . (1)السيارة تعد مف قبيل السكف
 . )3(المكاف الذي يحق لمشخص قانونا  أف يشغمو"

كل مكاف يتخذه الشخص مسكنا  لنفسو  كما عرفتو محكمة النقض المصرية بأنو:"
 .)9(ت أو الدواـ بحيث يكوف حرما  آمنا  اليباح لغيره دخولو إال بإذنو"عمى وجو التوقي

وبيذا تكوف المحكمة قد إعترفت بخصوصية المسكف الذي اليجوز ألحد دخولو إال 
وينطبق ىذا التعريف عمى كل مكاف بإذف مف صاحبو، سواء أكاف مؤقتا  أـ دائما ، كما 

صورة مستمرة أو كاف يتغيب عنو في بعض معد لمسكنى سواء أقاـ فيو صاحبو فعال  وب
األحياف، ألف مسكف الغائب أولى بالحماية مف مسكف الحاضر، وسواء كاف ىناؾ مف 
يشرؼ عمى المسكف أو لـ يكف كذلؾ، وسواء أكاف المقيـ في المسكف ىو المالؾ أـ 

 ، حيث بإمكاف المستأجر أف يمنع المالؾ مف دخولو بمقتضى ما لو عميو)5(المستأجر
مف حرمة المسكف، ألف القانوف ىنا يحمي حرمة المسكف بإعتباره حق مف الحقوؽ 
الشخصية لممستأجر بإعتباره حائزا  لممسكف، بينما اليحمي القانوف المسكف بإعتباره 
عقار لشخص معيف واليشغمو بنفسو، ويسري ذات الحكـ عمى مستأجر الحجرة الخاصة 

  .)1(في الفندؽ إذ تعتبر مسكنو الخاص
ف مفيوـ المسكف نسبي إذ يختمف بإختالؼ الزماف والمكاف، فمايعد مسكنا   ىذا وا 

 .)1(عند أىل الصحارى اليعد كذلؾ عند أىل المدينة

                                                           

(
1

 .91ع١ٍُ جالد، ِشجغ عبثك، ؿ  (

(
2

، ٚإٌّؾٛس  Ville de Lilleفٟ لن١خ  2/12/1893لشاس ِجٍظ اٌذٌٚخ اٌفشٔغٟ اٌقبدس فٟ ( 

 .399، ؿ1895فٟ ِجٍخ داٌٛص، ٌغٕخ 

(
3

)  Cass.26 Fev . 1963. Dalloz, 1963. 68. 

(
4

 .  1، ؿ21، اٌغٕخ 6/1/1868ِجّٛػخ أدىبَ إٌمل اٌّقش٠خ  ثزبس٠خ   (

(
5

. ٚأظش وزٌه: د. 284َ، ؿ1826األؽخبؿ ٚاألِٛاي،  د.سؤٚف ػج١ذ، جشائُ اإلػزذاء ػٍٝ  (

 .  194ثبعُ دمحم فبمً، ِشجغ عبثك، ؿ

(
6

 1851( ٌغٕخ 41( ِٓ اٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ اٌؼشالٟ سلُ)253)اٌفمشح األٌٚٝ ِٓ اٌّبدح أظش فٟ رٌه:  (

 ٚرؼذ٠الرٗ.

(
2

 .91ع١ٍُ جالد، ِشجغ عبثك، ؿ  (
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كما تثبت حرمة المسكف لممحقاتو، وىي األماكف المتصمة بو ويجمعيا بو سور 
ف كاف اليضميا سقف واحد، وسواء أكانت مبنية أـ غير مبنية كال حديقة واحد وا 

والكراج، ماداـ الدخوؿ إلييا مقصور عمى مف يشغموف المسكف إضافة إلى األشخاص 
الذيف يرخص ليـ بالدخوؿ واإلقامة فيو، ويدخل في ذلؾ غرؼ الغسيل وممحق الخدـ 

 . )8(وحظيرة المواشي
كما اليشترط كي يتمتع المسكف بالحرمة شكل معيف، فقد تكوف فيال داخل حديقة 

رة أو كوخا  في مزرعة،أو خيمة في الصحراء، كما الينظر إلى المادة أو شقة في عما
التي صنع منيا، فقد يكوف مصنوعا  مف اإلسمنت أو الحديد أو الحجارة أو الخشب ففي 

 .)1(كل ىذه الحاالت يعتبر المسكف مجاال  لخصوصية صاحبو ويجب صيانة حرمتو
نما إمتدت الحماية ىذا ولـ تكتف محكمة النقض المصرية بحماية حرمة ا لمسكف، وا 

إلى أماكف عامة بطبيعتيا ولكف في أوقات معينة تكوف ليا خصوصية كالمسكف، 
أما إذا إنتفت الخصوصية بإرادة صاحبيا فاليعد مف دخل . )3(كالمتجر مثال  عند إغالقو

دخل المكاف متعديا  عمى خصوصيتو، كما لو سمح لمجميور بغير تمييز التردد عميو إذ 
ولكف إذا لـ يسمح صاحب المكاف بالدخوؿ،  لؾ قد وافق ضمنيا  لدخوؿ المكاف،يكوف بذ

أو ولـ يكف ىذا المكاف مف األماكف التي إعتاد الجميور التردد عمييا فال يجوز دخوليا 
 .)9(تفتيشيا أو التعرض ليا اال بقرار قضائي ووفقا  لمقانوف 

حكاـ التي تثبت حرمة كما نص كال  مف المشرع المصري والعراقي عمى بعض األ
إذ اليجوز دخوليا، وال تفتيشيا، وال مراقبتيا أو التنصت عمييا إال بأمر قضائي  المسكف

                                                           

(
1

ٟ اٌذ١بح اٌخبفخ، دساعخ ِمبسٔخ فٟ اٌمبْٔٛ اٌٛمؼٟ د.ِذّٛد ػجذاٌشدّٓ دمحم، ٔعبق اٌذك ف  (

، األِش٠ىٟ، اٌفشٔغٟ، اٌّقشٞ، اٌؾش٠ؼخ اإلعال١ِخ، داس إٌٙنخ اٌؼشث١خ، ثذْٚ عٕخ هجغ

 .  133ثبعُ دمحم فبمً، ِشجغ عبثك، ؿ .  ٚأظش وزٌه : د.212ؿ

(
2

ثؼخ، ِعجؼخ داس د.ِذّٛد ِذّٛد ِقعفٝ، ؽشح لبْٔٛ اٌؼمٛثبد، اٌمغُ اٌخبؿ، اٌعجؼخ اٌغب  (

 . 498َ، ؿ1825إٌٙنخ، 

(
3

 .  926، ؿ181، سلُ 25، اٌغٕخ  22/12/1824ِجّٛػخ أدىبَ إٌمل اٌّقش٠خ  ثزبس٠خ   (

(
4

( ِٓ 253ٚاٌّبدح) َ. 2115( ِٓ اٌذعزٛس اٌؼشالٟ إٌبفز ٌغٕخ 12اٌّبدح) ٚ٘زا ِبٔقذ ػ١ٍٙب  (

 ٚرؼذ٠الرٗ. 1851( ٌغٕخ 41اٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ اٌؼشالٟ سلُ)
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. إال أنو يجوز دخوؿ المسكف لغرض آخر غير التفتيش، كدخوليا لمساعدة )8(مسبب
 .)1(مف بداخمو كما في حالة الحريق أو الغرؽ أو تعقب متيـ ىارب

في العديد مف أحكامو مجرد الدخوؿ عمى نحو غير  كما عد القضاء العراقي
ف لـ يترتب عميو سرقة  مشروع الى مسكف الغير جريمة انتياؾ حرمة مسكف، حتى وا 
أي ماؿ منقوؿ، حيث جاء في أحد احكامو بأف: " مشاىدة الشاىد لممتيـ واقفا  في 

ن9الكراج وقيامو بتحريؾ الدراجة ) ما ىي جريمة ( أمتار اليعد شروعا  في السرقة وا 
 .)3(( مف قانوف العقوبات"911إنتياؾ حرمة مسكف وفق المادة )

ىذا ويختمف مصطمح المكاف الخاص عف مصطمح المسكف، فالمكاف الخاص أعـ 
وأشمل مف مصطمح المسكف، إذ تشمل المكاف الخاص كل مكاف يقيـ فيو الشخص 

لؾ الشخص مالكا  أو بصفة دائمة أو مؤقتة، ويقيـ فيو بصرؼ النظر عما إذا كاف ذ
مستأجرا  أو زائرا  أو موجودا  بصفة عرضية ، كما يشمل المكاف الذي يمارس فيو 
الشخص مختمف أنشطتو كالمينة أو الحرفة. أما مصطمح المسكف أو المنزؿ فيشمل 

 .)9(مفيـو واقعي لإلقامة أي يشمل مكاف السكف فقط
ختمف الفقو القانوني حوؿ إشتراط أف يكوف  لدى صاحب المسكف سند حيازة ىذا وا 

 مف عدمو كي يتقرر لو حرمة المسكف، كمايمي:
، إلى إشتراط وجود سند حيازة لدى صاحب المسكف ليتقرر لو )5(ذىب الرأي األوؿ

الحرمة، عميو فإف مف يحوز المسكف بطريقة غير مشروعة مف المالؾ أو المستأجر 
 ع. كالغصب أو اإلكراه يفقد الحق في إثارة ىذا الدف

                                                           

(
1

( 22ٚرؼذ٠الرٗ. ٚاٌّٛاد) 1868( ٌغٕخ 111( ِٓ لبْٔٛ اٌؼمٛثبد سلُ)429اٌّبدح ) أظش فٟ رٌه  (

( ٌغٕخ 23( ِٓ لبْٔٛ أفٛي اٌّذبوّبد اٌجضائ١خ اٌؼشالٟ سلُ )26( ٚ)25( ٚ)24( ٚ)23ٚ)

( ِٓ لبْٔٛ اإلجشاءاد اٌجٕبئ١خ 216( ٚ)46( ٚ)45اٌّٛاد )ٚرؼذ٠الرٗ. ٚاٌزٟ رمبثٍٙب  1821

   اٌّؼذي. 1851( ٌغٕخ 151قشٞ سلُ)اٌّ

(
2

( ِٓ لبْٔٛ 45. ٚاٌّبدح )اٌّؼذي 2114( ِٓ اٌذعزٛس اٌّقشٞ ٌؼبَ 59اٌّبدح)أظش فٟ رٌه:   (

 اٌّؼذي.  1851( ٌغٕخ 151اإلجشاءاد اٌجٕبئ١خ اٌّقشٞ سلُ )

(
3

فٟ  2114/جضاء/461( دىُ ِذىّخ ئعزئٕبف ثغذاد/ اٌشفبفخ اإلرذبد٠خ ثقفزٙب اٌز١١ّض٠خ سلُ 

 -، ِٕؾٛس فٟ ِجٍخ اٌزؾش٠غ ٚاٌمنبء، اٌغٕخ اٌغبثؼخ، اٌؼذد األٚي، )وبْٔٛ اٌضبٟٔ 12/6/2114

 .264، ؿ 2115دض٠شاْ( 

(
4

 .92-96ع١ٍُ جالد، ِشجغ عبثك، ؿ  (

(
5

 .  133ثبعُ دمحم فبمً، ِشجغ عبثك، ؿ د.  (
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، إلى أنو ال أىمية لمشروعية سند الحيازة  ليتقرر لمحائز )8(بينما ذىب الرأي الثاني
حرمة المسكف، فالميـ ىو أف يكوف المسكف في حيازة الشخص، سواء حازه بطريقة 

 مشروعة أـ غير مشروعة، فإنو يتمكف مف التمسؾ بالدفع بحرمة المسكف. 
ذ أف حرمة المسكف تثبت لمحائز سواء ونحف بدورنا نرى صحة الرأي الثاني، إ 

أكاف لديو سند حيازة أـ ال، وذلؾ ألف حرمة المسكف بإعتباره عنصر مف عناصر الحق 
في الخصوصية تثبت لمشخص بإعتباره حق مف حقوقو المثبتة دستوريا ، سواء كاف 

( مف 11حائزا  لمعقار بصورة مشروعة أـ ال، وذلؾ بداللة نص الفقرة األولى مف المادة )
، التي )1(وتعديالتو 8418( لسنة 13قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية العراقي رقـ)

نصت عمى عدـ جواز تفتيش أي شخص أو دخوؿ أو تفتيش منزلو أو أي محل تحت 
حيازتو إال في األحواؿ المبينة في القانوف، دوف أف تحدد ىل حيازة الشخص لممنزؿ أو 

 مشروعة. المحل ىي حيازة مشروعة أـ غير 
 المطمب الثاني

 سرية المراسالت واإلتصاالت
يقصد بالمراسالت: الرسائل المكتوبة كافة، إضافة إلى البرقيات، واليشترط شكل 
معيف لممظروؼ الذي توضع فيو الرسالة، سواء كانت موضوعو في داخل مظروؼ 

كشوفة، مغمق، أو مفتوح، أو كانت الرسالة بدوف مظروؼ، أو كانت عمى شكل بطاقة م
وسواء أرسمت بطريق البريد العادي، أو بواسطة رسوؿ خاص، أو أرسمت عف طريق 
البريد اإللكتروني، طالما كاف واضحا  أف المرسل قد قصد عدـ إطالع أحد عمييا بغير 

 .)3(تمييز

                                                           

(
1

اٌّمبسْ، ِعجؼخ داس د.عبِٟ دغٕٟ اٌذغ١ٕٟ، إٌظش٠خ اٌؼبِخ ٌٍزفز١ؼ فٟ اٌمبْٔٛ اٌّقشٞ ٚ (

 .  133ثبعُ دمحم فبمً، ِشجغ عبثك، ؿ .  ٚأظش وزٌه : د.21َ، ؿ1821إٌٙنخ اٌؼشث١خ، 

(
2

( ٌغٕخ 23( ِٓ لبْٔٛ أفٛي اٌّذبوّبد اٌجضائ١خ اٌؼشالٟ سلُ)23( ٚ)22اٌّبدر١ٓ)أظش فٟ رٌه   (

 ٚرؼذ٠الرٗ.  1821

(
3

ٌجٕبئ١خ، اٌجضء األٚي، اٌعجؼخ اٌغبثؼخ، داس د.أدّذ فزذٟ عشٚس، اٌٛع١و فٟ لبْٔٛ اإلجشاءاد ا  (

.  ٚأظش وزٌه: د.ِذّٛد ػجذاٌشدّٓ دمحم، ِشجغ عبثك، 529َ، ؿ1883اٌعجبػخ اٌذذ٠ضخ ،

 .  92؛ ع١ٍُ جالد، ِشجغ عبثك، ؿ 212ؿ
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ويقصد بحرمة المراسالت:" عدـ جواز مصادرة سرية المراسالت بيف األفراد، لما 
ء عمى حق ممكية الخطابات التي تتضمنيا، ولما في ذلؾ مف يتضمنو ذلؾ مف اعتدا

 .(8)انتياؾ لحرية الفكر"
ىذا وتختمف المراسالت البريدية التقميدية عف المراسالت اإللكترونية، إذ أف 
المراسالت التقميدية تعد مف المراسالت المحمية، كونيا تتـ بواسطة مكاتب البريد 

مكية التي يمكف السيطرة عمييا وتحديد مسؤولية وخدمات اإلتصاالت السمكية والالس
الموظف المكمف بالعمل في حالة قيامو باإلطالع عمى ىذه المراسالت، وبالتالي 
تعرضو لمعقوبة إلنتياكو الخصوصية، كما أنو مف الممكف السيطرة والتحكـ في الرسائل 

ندما يستمـ الرسالة المرسمة عبرىا وتحديد مف يقوـ باإلطالع عمييا، سيما أف المستمـ ع
. في حيف أف المراسالت التي تتـ إلكترونيا  التكوف كميا )1(يقـو بالتوقيع عمى السجل

محمية، إذ يجب التفرقة بيف المراسالت العامة التي يمكف اإلطالع عمييا مف أي 
شخص كالمراسالت التي تتـ عبر صفحات الويب، وبيف الرسائل الخاصة التي توجو 

كالبريد اإللكتروني أو إلى موقع يكوف الدخوؿ إليو مقيد، إذ تكوف إلى شخص معيف 
. كما أف الرسائل العامة التي توجو إلى الجميور عبر )3(ىذه األخيرة محمية دوف األولى

الخدمات اإللكترونية المختمفة تعد محمية متى ماوجيت إلى جماعة معينة أو معروفة 
ة معينة، ففي ىذه الحالة تعد مف المراسالت كالرسائل الموجية إلى العامميف في مؤسس

. ىذا إضافة إلى أنو في المراسالت اإللكترونية )9(الخاصة وتخضع لمبدأ السرية
                                                           

(
1

http://www.arab-ِٕٙذ ٔٛح، اٌذش٠بد اٌؼبِخ، ثذش ِٕؾٛس ػٍٝ اٌّٛلغ اإلٌىزشٟٚٔ ا٢رٟ:  ( 

ency.com.sy 

(
2

د.ػالء ػجذاٌجبعو خالف، اٌذّب٠خ اٌجٕبئ١خ ٌٛعبئً اإلرقبي اٌذذ٠ضخ، داس إٌٙنخ اٌؼشث١خ،  ( 

. ٚأظش وزٌه: أعبِخ ػجذاٌشصاق خٍف، اٌزؼذٞ ػٍٝ دشِخ اٌذ١بح  61َ، ؿ2112اٌمب٘شح، 

ٔخ، ثذش ِٕؾٛس فٟ ِجٍخ دساعبد لب١ٔٛٔخ، اٌخبفخ ثاعزخذاَ اٌزىٌٕٛٛج١ب اٌذذ٠ضخ، دساعخ ِمبس

؛ ثغّخ ِؼٓ دمحم صبثذ، دّب٠خ دك اإلٔغبْ فٟ  121َ، ؿ2111(، ث١ذ اٌذىّخ، 25اٌؼذد)

اٌخقٛف١خ فٟ ظً صٛسح اإلرقبالد، داس اٌىزت اٌمب١ٔٛٔخ، ِعبثغ داس ؽزبد ٌٍٕؾش 

 .  111-88َ، ؿ2116اإلِبساد،  -ٚاٌجشِج١بد، ِقش

(
3

َ،اٌذّب٠خ اٌجٕبئ١خ ٌزىٌٕٛٛج١ب اإلرقبالد، دساعخ ِمبسٔخ، داس إٌٙنخ د.أدّذ دغبَ هٗ رّب  (

 .   29َ، ؿ2112اٌؼشث١خ، اٌمب٘شح، 

(
4

د.ػجذاٌفزبح ِشاد، ؽشح جشائُ اٌىِٛج١ٛرش ٚاإلٔزشٔذ، اٌعجؼخ األٌٚٝ، ِىزجخ اٌّؼبسف اٌذذ٠ضخ،   (

 .  111عبثك، ؿ اإلعىٕذس٠خ، ثذْٚ عٕخ ٔؾش.   ٚأظش وزٌه: ثغّخ ِؼٓ دمحم صبثذ، ِشجغ

http://www.arab-ency.com.sy/
http://www.arab-ency.com.sy/
http://www.arab-ency.com.sy/
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يصعب تحديد مسؤولية مرسل الرسالة اإللكترونية، كما يصعب توجيو المسؤولية لمقدـ 
تحكـ ومراقبة الخدمة إذ تقتصر مسؤوليتو عمى مايقوـ بإنتاجو ونشره كونو اليستطيع ال

 .)8(المستخدميف
عميو فالقاعدة أنو إذا كانت الرسالة تتضمف معمومات تتعمق بالحياة الخاصة، فإف 
المرسل إليو اليجوز لو الكشف عف ىذه الخصوصيات إال بعد الحصوؿ عمى إذف مف 
صاحب الشأف، ويعتبر المرسل إليو مالكا  لمرسالة، ولكنو يمتـز بالمحافظة عمى ما جاء 

 -يا مف خصوصيات لـ يؤذف لو بالكشف عنيا، أما إذا كانت الرسالة في يد الغيرفي
وكاف قد حصل عمييا بطريقة مشروعة فاليجوز لو  -أي غير المرسل أو المرسل إليو

أف ينشر ماجاء فييا إال بعد أف يحصل عمى موافقة مف تتعمق بو الخصوصيات سواء 
 .)1(كاف المرسل أو المرسل إليو

بأف الحق في حرمة المراسالت إنما ىو حق متفرع عف  ،)3(ب مف الفقوويرى جان
الحق في السرية، أي حق اإلنساف في أف تبقى أسرار حياتو الخاصة بمنأى عف تدخل 
ستطالعيـ أو فضوليـ، سيما اذا كانت مف المسائل المحاطة بدرجة عالية  اآلخريف وا 

جميع واليجوز اإلطالع عمييا دوف مف الكتماف والتي ينبغي أف التكوف في متناوؿ ال
إذف صاحبيا وموافقتو، ألف طبيعة الرسالة تسمح بأف تكوف وعاء  ألسرار الفرد، مما 

عميو فإف . )9(يجعل اإلطالع عمى مضمونيا أمرا  يعرض ىذه األسرار لخطر اإلفشاء
التعدي عمى الحق في حرمة المراسالت يعد تعديَا في ذات الوقت عمى الحق في 

ية أو الحق في عدـ إفشاء األسرار، وعمى ىذا األساس فقد أضفت التشريعات السر 
المدنية الحماية القانونية لمحق في حرمة المراسالت، كما لـ تتواف التشريعات الجزائيو 

                                                           

(
1

د.ػجذاٌٙبدٞ فٛصٞ اٌؼٛمٟ،اٌجٛأت اٌمب١ٔٛٔخ ٌٍجش٠ذ اإلٌىزشٟٚٔ، داس إٌٙنخ اٌؼشث١خ، اٌمب٘شح،  ( 

  .  29َ، ؿ2115

(
2

 .  192د.ثبعُ دمحم فبمً، ِشجغ عبثك، ؿ  (

(
3

. ٚأظش وزٌه: ػٍٟ أدّذ ػجذ اٌضػجٟ، دك 21د.٠ٛٔظ فالح اٌذ٠ٓ ػٍٟ، ِشجغ عبثك، ؿ  (

فٟ اٌمبْٔٛ اٌجٕبئٟ، دساعخ ِمبسٔخ، أهشٚدخ دوزٛساٖ، و١ٍخ اٌذمٛق، جبِؼخ اٌخقٛف١خ 

 .142َ، ؿ 2114اٌّٛفً، 

(
4

. ٚأظش وزٌه: د. هبسق أدّذ فزذٟ عشٚس، 21-21د.٠ٛٔظ فالح اٌذ٠ٓ ػٍٟ، ِشجغ عبثك، ؿ  (

َ ، 1881اٌذّب٠خ اٌجٕبئ١خ ألعشاس األفشاد فٟ ِٛاجٙخ إٌؾش، داس إٌٙنخ اٌؼشث١خ، اٌمب٘شح، 

 .54ؿ
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ونظرا  لمتقدـ العممي والتكنولوجي فقد يتـ اإلعتداء عمى خصوصيات عف حمايتو كذلؾ. 
ل المتبادلة عبر البريد اإللكتروني مما يؤدي إلى فضح األفراد عف طريق قراءة الرسائ

أسراره عف طريق إذاعتيا عمى نحو يصيبو بضرر جسيـ، سيما أنيا مف أكثر الوسائل 
إستعماال  عبر شبكة اإلنترنت، األمر الذي تطمب عدـ جواز الكشف عف المعمومات 

ب مشروعة. وقد المرسمة عبرىا إال عف طريق القضاء أو السمطات اإلدارية ألسبا
إعتبرت اإلتفاقية األوربية لحقوؽ اإلنساف البريد اإللكتروني جزء مف مفيـو المراسالت، 
لذا فإف جريمة إختراؽ البريد اإللكتروني يعد أحد مظاىر إنتياؾ الحق في الخصوصية، 

 . )8(لكوف اإلختراؽ تـ بقصد اإلعتداء عمى سرية المواصالت
سرار الخاصة بحكـ وظيفتو أو مينتو أف يمتنع كما يجب عمى مف يطمع عمى األ

عف إفشائيا ولو بعد إنتياء خدمتو أو زواؿ صفتو، مالـ يكف ذكرىا مقصودا  بو منع 
إرتكاب جناية أو جنحة، عميو فإف مبدأ السرية اإللكترونية قائـ بالنسبة لمممفات 

لمبدأ يتعيف إحترامو والبطاقات، والبريد اإللكتروني، واإلتصاالت عبر اإلنترنت، وىذا ا
مف قبل الحكومات واألشخاص، فميس ألي شخص مراقبة اإلتصاالت اإللكترونية 
والمراسالت إال لضرورة تتعمق بالنظاـ أو األمف الوطني، أو لموقاية مف الجرائـ، أو 
لحماية الحريات وحقوؽ الغير، واليتـ الكشف عف الرسالة أو اإلتصاؿ إال عف طريق 

 .(1)ة أو السمطة اإلدارية ألسباب مشروعةالسمطة القضائي
ىذا وىناؾ رأي في الفقو يذىب إلى توسيع نطاؽ المراسالت، ليشمل المراسالت 
المكتوبة بنوعييا البريدية والبرقية إضافة إلى اإلتصاالت الياتفية، إذ بحسب ىذا الرأي 

ل المكتوبة أف المكالمات الياتفية التعدو أف تكوف رسائل شفوية إلى جانب الرسائ
 .   (3)األخرى 

                                                           

(
1

 . 98ع١ٍُ جالد، ِشجغ عبثك، ؿ  (

(
2

َ. ٌٍّض٠ذ أظش: د.دمحم ١ٌٛ٠1881ٛ  11( اٌقبدس فٟ 646( ٚ٘زا ِب دذدٖ اٌمبْٔٛ اٌفشٔغٟ سلُ)

 .318َ، ؿ2118دغ١ٓ ِٕقٛس، اٌّغئ١ٌٛخ اإلٌىزش١ٔٚخ، ِٕؾأح اٌّؼبسف، اإلعىٕذس٠خ، 

(
3

ّغ األدٌخ ٚاٌزذم١ك فٟ اٌمبْٔٛ اٌؼشالٟ ( د.ػجذاأل١ِش اٌؼى١ٍٟ، أثذبس فٟ ئجشاءاد اٌزذشٞ ٚج

ٚثؼل ٘زٖ اإلجشاءاد فٟ اٌمٛا١ٔٓ اٌؼشث١خ ٚاألجٕج١خ، اٌعجؼخ األٌٚٝ، ِعجؼخ اٌّؼبسف، ثغذاد، 

 .49.  ٚأظش وزٌه: ثغّخ ِؼٓ دمحم صبثذ، ِشجغ عبثك، ؿ28َ، ؿ1821
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ويمكننا تعريف سرية المراسالت بإعتباره عنصر مف عناصر الحق في 
الخصوصية بأنو: الحق في اإلحتفاظ بجميع مراسالت الشخص المكتوبة والمتبادلة مع 
غيره والمتضمنة آلراءه وأفكاره وأحاسيسو وعدـ إطالع الغير عمييا إال وفقا  لمقانوف أو 

 بأمر قضائي. 
كما أكد القضاء الفرنسي  .)8(ىذا وقد جـر المشرع الفرنسي التعدي عمى المراسالت

 . )1(عمى حرمة المراسالت
أما بالنسبة لممحادثات الشخصية والتي تتـ بيف األفراد فتعد مجاال  لتناقل األفكار 
الشخصية وتبادؿ األسرار في مأمف مف إستراؽ السمع ودوف حرج أو خوؼ مف تنصت 

وىذه المحادثات أما أف تتـ بيف األفراد مباشرة أو تكوف غير مباشرة إذ تتـ عبر الغير، 
وسائل اإلتصاؿ الحديثة السمكية والالسمكية، ويتـ اإلعتداء عمييا عف طريق التنصت 

 .  )3(بصرؼ النظر عف مكاف المكالمة سواء أكاف عاما  أو خاصا  أو موضوعيا
ىر الحق في الخصوصية،إذ يعد التنصت ىذا وتعد المحادثات الياتفية مف مظا

عمييا إنتياكا  لحق اإلنساف في الخصوصية. وتعرؼ المحادثات بأنيا عبارة عف:" وعاء 
تنصب فيو أسرار الحياة الخاصة، ففييما يتبادؿ الناس أسرارىـ ويبسطوف أفكارىـ 
لة الشخصية التي تنبثق مف حياتيـ الخاصة، أما الحديث فإنو يخبيء صوتا  لو دال

التعبير عف معنى معيف ومف ثـ فيو يتـ شفاىة وليس كتابة ولذلؾ يخرج عف نطاؽ 
 .)9(المراسالت"

ىذا ويتـ التجسس عمى المحادثات الياتفية والتي تعد إنتياؾ لمحق في الخصوصية 
 بأحدى األفعاؿ اآلتية :

                                                           

(
1

اٌّشاعالد رؾىً جش٠ّخ، ( ِٓ لبْٔٛ اٌؼمٛثبد اٌفشٔغٟ، ثاػزجبس ٚالؼخ فزخ 192رٌه فٟ اٌّبدح)ٚ  (

٠ٚجت ٌم١بِٙب رٛافش سوٕٟ اٌجش٠ّخ: اٌّبدٞ ٚاٌّزّضً ثبٌٕؾبه اإلجشاِٟ، ٚإٌز١جخ اإلجشا١ِخ، 

ٚػاللخ اٌغجج١خ. ٚاٌشوٓ اٌّؼٕٛٞ اٌّزّضً ثبٌمقذ اٌؼبَ ثؼٕقش٠ٗ اٌؼٍُ ٚاإلسادح. ٌٍّٚض٠ذ أظش: 

 .192ِشجغ عبثك، ؿ؛ د. ثبعُ دمحم فبمً،  21د.دمحم دمحم اٌؾٙبٚٞ، ِشجغ عبثك، ؿ

(
2

)  Civ.11 juin 1991. 

 (.1٘بِؼ سلُ) 199ٔمالً ػٓ: د. ثبعُ دمحم فبمً، ِشجغ عبثك، ؿ      

(
3

 . 98ع١ٍُ جالد، ِشجغ عبثك، ؿ  (

(
4

د.أؽشف رٛف١ك ؽّظ اٌذ٠ٓ، اٌقذبفخ ٚاٌذّب٠خ اٌجٕبئ١خ ٌٍذ١بح اٌخبفخ، دساعخ ِمبسٔخ، اٌعجؼخ   (

 .59َ.، ؿ2112اٌمب٘شح، األٌٚٝ، داس إٌٙنخ اٌؼشث١خ، 
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التسجيل، ويقصد بو: " حفع الحديث عمى مادة معدة لذلؾ إلعادة  .8
 .)8(يو فيما بعد"اإلستماع إل

التنصت عمى المحادثة، ويقصد بو:" اإلستماع إلى الحديث خمسة في غفمة  .1
مف التحدث، وىو فعل يمكف أف يرتكب بإستخداـ األذف وحدىا دوف حاجة 

 . )1(إلى اإلستعانة بأي جياز"
رسالو إلى   .3 أما نقل الحديث فيقصد بو:" إستراؽ السمع عف طريق جياز وا 

 .)3(جيزة اإلستماع أو ميكروفونات اإلرساؿ"مكاف آخر بواسطة أ
وقد أحاط المشرع الفرنسي المحادثات الياتفية، واألحاديث الخاصة بحرمة إذا تمت 
في مكاف خاص، وذلؾ ألف طرفي المكالمة أو الحديث قد إئتمف كل منيما اآلخر عمى 

الذي يتوقف وقد عبر الفقو الفرنسي عف ذلؾ بمفع "المكاف المغمق" . )9(أسرار حياتو
دخولو عمى إذف صادر ممف يممؾ ذلؾ المكاف أو مف لو الحق في إستعمالو أو 

 . )5(اإلنتفاع بو ،أو المكاف الذي اليسمح بدخولو لمخارجيف عنو
. )1(، وحماية المحادثات الشخصية)1(وقد إىتـ المشرع المصري بحرمة المراسالت

سرية المراسالت، حيث ذىبت  كما قضت محكمة النقض المصرية بتجريـ فعل إنتياؾ
إلى أف األصل حرمة المراسالت، أما اإلستثناء فيو اإلطالع عمييا كما لو كانت ىناؾ 

 .)1(حاجة تدعو إلى ذلؾ كتحقيق قضائي
                                                           

(
1

 .116ثغّخ ِؼٓ دمحم صبثذ، ِشجغ عبثك، ؿ  (

(
2

د.فالح دمحم أدّذ د٠بة، اٌذّب٠خ اٌمب١ٔٛٔخ ٌٍذ١بح اٌخبفخ ٌٍؼبًِ ٚمّبٔبرٙب فٟ ظً اٌٛعبئً   (

 .65َ، ؿ2111اٌزىٌٕٛٛج١خ اٌذذ٠ضخ، داس اٌىزت اٌمب١ٔٛٔخ، ِقش، 

(
3

 .116ثغّخ ِؼٓ دمحم صبثذ، ِشجغ عبثك، ؿ  (

(
4

اٌّؾشع اٌفشٔغٟ ِؼ١بس اٌّىبْ اٌخبؿ ٌٍزفشلخ ث١ٓ اٌّذبدصبد اٌخبفخ، ٚاٌّذبدصبد ئػزٕك   (

( ِٓ لبْٔٛ اٌؼمٛثبد اٌفشٔغٟ، د١ش ٚسد ف١ٙب 226اٌفمشح األٌٚٝ ِٓ اٌّبدح)ٚرٌه فٟ  اٌؼبِخ،

 ػمٛثخ ٌىً ِٓ ٠غزّغ أٚ ٠غجً أٚ ٠غزشق األدبد٠ش ؽش٠عخ أْ رىْٛ األدبد٠ش فٟ ِىبْ خبؿ .

(
5

د.أدّذ فزذٟ عشٚس، اٌذّب٠خ اٌجٕبئ١خ ٌٍذك فٟ اٌذ١بح اٌخبفخ، داس إٌٙنخ اٌؼشث١خ،   (

 .195. ٚأظش وزٌه: د.ثبعُ دمحم فبمً، ِشجغ عبثك، ؿ56َ، ؿ1896اٌمب٘شح،

(
6

 اٌّؼذي.  2114( ِٓ اٌذعزٛس اٌّقشٞ ٌؼبَ 52اٌّبدح)أظش فٟ رٌه   (

(
2

، اٌخبؿ 2113( ٌغٕخ 11ِٚٓ اٌمبْٔٛ سلُ) (25( ٚ)23( ٚ)25( ٚ)5أظش فٟ رٌه اٌّٛاد)  (

 ثزٕظ١ُ اإلرقبالد. ٚاٌّٛاد

  .1832( ٌغٕخ 59( ِٓ لبْٔٛ اٌؼمٛثبد اٌّقشٞ سلُ)1ِىشس 318ِىشس( ٚ) 318( ٚ)154)   

(
9

 . 135(، ؿ32، اٌعؼٓ سلُ)1862فجشا٠ش  12ِجّٛػخ أدىبَ إٌمل اٌّقش٠خ، ثزبس٠خ   (
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أما بالنسبة لممشرع العراقي فقد إعتبر المحادثات الشخصية مف أىـ خصوصيات 
و اإلطالع عمييا إال بأمر اإلنساف التي اليجوز التنصت عمييا، أو مراقبتيا أ

. كما وفر حماية لممراسالت واإلتصاالت اإللكترونية التي تتـ عبر أجيزة )8(قضائي
اإلتصاؿ الحديثة كاإلنترنت واليواتف النقالة، ومايمكف أف يستجد مستقبال  مف األجيزة، 

رؽ التقميدية، ىذا إضافة إلى حمايتيا لممراسالت البريدية والبرقية والياتفية التي تتـ بالط
كل موظف أو مكمف بخدمة عامة أو مستخدـ في دوائر البريد والبرؽ  حيث عاقب

والتمفوف وكل موظف أو مكمف بخدمة عامة فتح أو أتمف أو أخفى رسالة أو برقية 
أودعت أو سممت لمدوائر المذكورة أو سيل لغيره ذلؾ أو أفشى سرا  تضمنتو الرسالة أو 

ف أو مستخدـ أو مكمف بخدمة عامة قاـ بإنتياؾ سرية البرقية . وعاقب كل موظ
المكالمات الياتفية أو سيل لغيره ذلؾ، كما عاقب كل مف عمـ بحكـ وظيفتو أو طبيعة 
عممو بسر فأفشاه في غير األحواؿ المصرح بيا قانونا  أو استعممو لمنفعتو أو منفعة 

ف لـ يكف موظفا  إطمع عمى ر  سالة او برقية او شخص آخر، كما عاقب كل شخص وا 
مكالمة تمفونية فأفشاىا لغير مف وجيت اليو اذا كاف مف شأف ذلؾ الحاؽ ضرر 

 .)1(بأحد
عميو يتمثل التعدي عمى الحق في حرمة المراسالت في التعرض لسرية المراسالت 
نتياكيا، سواء أكانت تمؾ المراسالت إلكترونية، فيتـ التعدي عمييا بالمساس بسرية  وا 

لكتروني أـ بريدية تقميدية يجري التعدي عمييا بقياـ الموظف المختص لدى البريد اإل
مكاتب البريد وخدمات اإلتصاالت السمكية والالسمكية باإلطالع عمى المراسالت 

 .)3(الخاصة وفض سريتو

                                                           

(
1

   َ.2115عزٛس اٌؼشالٟ إٌبفز ٌغٕخ ( ِٓ اٌذ41أظش فٟ رٌه اٌّبدح )  (

(
2

( ٌغٕخ 111(ِٓ لبْٔٛ اٌؼمٛثبد اٌؼشالٟ سلُ)439( ٚ)432( ٚ)329أظش فٟ رٌه اٌّٛاد)  (

( ٌغٕخ 3دك اٌّإٌف اٌؼشالٟ سلُ) اٌّبدح)اٌغبثؼخ ٚاٌضالصْٛ( ِٓ لبْٔٛ دّب٠خاٌّؼذي. ٚ 1868

. 2114خ ( ٌغ93ٕاٌّؼذي ثّٛجت أِش عٍعخ اإلئزالف إٌّذٍخ سلُ) 1821

( ِٓ ِؾشٚع لبْٔٛ اإلرقبالد ٚاٌّؼٍِٛبر١خ 35(، )29( ، )11( ،)8(، )2(،)5(،)2)ٚاٌّٛاد

، 2119( ٌغٕخ 6( ِٓ لبْٔٛ ِٕغ ئعبءح ئعزؼّبي أجٙضح اإلرقبالد سلُ)2. ٚاٌّبدح) 2118ٌغٕخ 

 اٌؼشاق. –فٟ ئل١ٍُ وٛسدعزبْ

(
3

 .21د.٠ٛٔظ فالح اٌذ٠ٓ ػٍٟ، ِشجغ عبثك، ؿ  (
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، سرية )8(8413( لسنة 41كما كفل المشرع العراقي في قانوف البريد العراقي رقـ )
( 5عدـ جواز كشفيا إال لضرور العدالة واألمف وذلؾ في المادة )المراسالت البريدية و 

ختمف الفقو المصري حوؿ تمتع المحادثات التي تجري في األماكف العامة  منو. ىذا وا 
ذىب رأي إلى تأييد خصوصية  بالخصوصية؟ وىل يجـر اإلعتداء عمييا أـ ال؟

، ذلؾ ألنو حسب رأييـ المحادثات دوف اإلعتداد بالمكاف سواء أكاف خاصا  أـ عاما  
يكوف اإلعتداد بالمكاف ضئيل عند تحديد الخصوصية في مجاؿ المحادثة أو الكالـ، 
سيما جرى العمل عمى تبادؿ المحادثات الخاصة في األماكف العامة، ففي ىذه الحالة 
تتحدد الخصوصية عمى أساس الصوت الذي تمت بو المحادثة، ومدى إزدحاـ المكاف 

عتبارات األخرى، فبالرغـ مف أف المكاف الذي يجري فيو الحديث ممكف وغيرىا مف اإل
أف يعيف القاضي عمى تحديد طبيعة الحديث، إال أف ىذا ليس كافيا،  لذلؾ تكوف 
المسألة تقديرية لقاضي الموضوع حيث يقدر كل حالة عمى حدى آخذا  بنظر اإلعتبار 

تمت فييا المحادثة، والمكاف الذي  طبيعة المحادثة ذاتيا، والظروؼ المحيطة بكل حالة
تمت فيو المحادثة، بإعتباره معيار لمدى مايتوقع الشخص مف خصوصية المحادثات، 
آخذا  بنظر اإلعتبار الوضع اإلجتماعي لمشخص، ومايتوقعو مف الشخص مف 
الخصوصية، سيما أف لكل فئة إجتماعية طريقتيا في المحادثة، فعمى سبيل المثاؿ أف 

يامس بيف الزوجيف في مكاف العمل بخصوص بعض المشاكل الزوجية الحديث ال
فيمابينيـ اليمكف أف يعتبر حديثا  عمنيا ، ىذا إضافة إلى األخذ بنظر اإلعتبار العادات 

 .)1(والتقاليد الجارية في كل دولة، وأخالقيات وطباع كل شعب

                                                           

(
1

 .  8/11/1823( ثزبس٠خ 2226اٌمبْٔٛ فٟ اٌجش٠ذح اٌشع١ّخ " اٌٛلبئغ اٌؼشال١خ "، ثبٌؼذد ) ٔؾش ٘زا  (

(
2

وّب ٠ٚشٜ أٔقبس ٘زا اإلرجبٖ أْ اٌّؾشع أساد أْ ٠ٛدذ ؽشٚه اٌذّب٠خ اٌمب١ٔٛٔخ ٌٍقٛسح   (

ِٓ لبْٔٛ اٌؼمٛثبد  (318ٚاٌقٛد أٚ اٌّذبدصخ، ِغزٕذ٠ٓ فٟ دجزُٙ ٌقش٠خ ٔـ اٌّبدح)

اٌّؼذي، اٌزٟ ٔقذ ػٍٝ:" ٠ؼبلت ثبٌذجظ ِذح ال رض٠ذ ػٍٝ عٕخ  1832( ٌغٕخ 59اٌّقشٞ سلُ)

وً ِٓ ئػزذٜ ػٍٝ دشِخ اٌذ١بح اٌخبفخ ٌٍّٛاه١ٕٓ، ٚرٌه ثأْ ئسرىت أدذ األفؼبي ا٢ر١خ فٟ 

 غ١ش األدٛاي اٌّغّٛح ثٙب لبٔٛٔبً أٚ ثغ١ش سمبء اٌّجٕٝ ػ١ٍٗ : 

ً وبْ ٔٛػٗ ِذبدصبد جشد ئعزشق اٌغّغ، أٚ عجً أٚ ٔمً ػٓ هش٠ك جٙبص ِٓ  . أ األجٙضح أ٠ب

 فٟ ِىبْ خبؿ أٚ ػٓ هش٠ك اٌز١ٍفْٛ .

 ئٌزمو أٚ ٔمً ثجٙبص ِٓ األجٙضح أ٠بً وبْ ٔٛػٗ فٛسح ؽخـ فٟ ِىبْ خبؿ. " .  . ة
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العاـ،  خصوصية المحادثة في المكاف الخاص دوف بينما يؤيد الرأي الثاني 
( مف قانوف العقوبات المصري 344صراحة نص الفقرة )أ( مف المادة)مستنديف إلى 

وبحسب رأييـ أف المشرع لو أراد خصوصية المحادثة المعدؿ،  8431( لسنة 51رقـ)
في المكاف العاـ لكاف نص عميو صراحة، واليمكف القوؿ بأف المشرع أراد خصوصية 

قانوف العقوبات المصري ( مف 344ا  إلى صدر المادة)المحادثة في المكاف العاـ إستناد
المعدؿ، الذي يجـر المساس بحرمة الحياة الخاصة ألف المشرع  8431( لسنة 51رقـ)

وضح بعد ذلؾ قصده مف المساس بحرمة الحياة الخاصة بأف يكوف عف طريق 
شخص التنصت عمى المحادثة التي تدور في المكاف الخاص. إضافة لذلؾ إف مراقبة ال

وتتبعو يعد إعتداء  حقو في الخصوصية، ذلؾ ألف حماية الحياة الخاصة ىو إمتداد 
لمحرية الشخصية التي يجب أف يتمتع بيا كل شخص، سيما أف المكاف الخاص ىو 
المكاف الذي يأمف فيو الشخص ألنو بعيد عف أعيف الناس وتمصصيـ، كما يرى أنصار 

يؤدي إلى صعوبة تتعمق بكيفية التمييز بيف الرأي الثاني أف األخذ بالرأي األوؿ 
  .)8(التسجيل الذي يرد عمى محادثة خاصة، وتمؾ المتعمقة بمحادثة عامة

ونحف بدورنا نؤيد ماذىب إليو الرأي األوؿ الذي يحمي خصوصية المحادثات دوف 
اإلعتداد بالمكاف سواء أكاف خاصا  أـ عاما ، ونرى بأنو كاف األجدر بالمشرع المصري 
لو نص عمى المكاف الخاص والعاـ معا ، كما نرى ضرورة إضافة حالة قياـ أحد طرفي 
المحادثة الياتفية بإنتياؾ خصوصية الطرؼ اآلخر فيما إذا قاـ بفتح ميكرفوف الصوت 

 بحيث يستمع جميع الحاضريف لكالمو .
ىذا وقد إختمف الفقو الفرنسي بشأف مشروعية مراقبة المحادثات الياتفية مف 

، كمايمي: ذىب رأي إلى عدـ مشروعية مراقبة المحادثات الياتفية، مستنديف )1(عدميا

                                                                                                                                                      

ٌٍّض٠ذ أظش: د.دغبَ اٌذ٠ٓ وبًِ األ٘ٛأٟ، اٌذك فٟ ئدزشاَ اٌذ١بح اٌخبفخ، دساعخ ِمبسٔخ، داس 

؛  139ٚأظش وزٌه: د. ثبعُ دمحم فبمً، ِشجغ عبثك، ؿ .126َ، ؿ1829إٌٙنخ اٌؼشث١خ، 

 .492د.أدّذ فزذٟ عشٚس، اٌٛع١و فٟ لبْٔٛ اإلجشاءاد اٌجٕبئ١خ، ِشجغ عبثك، ؿ

(
1

. ٚأظش وزٌه: د. ثبعُ دمحم فبمً، ِشجغ 121د.دغبَ اٌذ٠ٓ وبًِ األ٘ٛأٟ، ِشجغ عبثك، ؿ  (

 . 138-139عبثك، ؿ

(
2

 .  193-191ك، ؿد. ثبعُ دمحم فبمً، ِشجغ عبث  (
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( مف اإلتفاقية 1في رأييـ إلى مخالفة إجراء مراقبة المحادثات الياتفية لنص المادة)
األوربية لحقوؽ اإلنساف،التي نصت عمى إحتراـ الحياة الخاصة لكل شخص بما فييا 

في الفقرة الثانية منيا إباحة التدخل، ولكف ىذا اإلستثناء سرية مراسالتو، وقد إستثنت 
مقيد بضرورة وجود قانوف منظـ لمراقبة المحادثات الياتفية، مع توافر حالة الضرورة 
التي تستدعي ذلؾ التدخل. ونظرا  لعدـ وجود نص قانوني منظـ لذلؾ اإلجراء، فإف 

قانوف اإلجراءات الجنائية  ( مف858( و)18قاضي التحقيق يستند إلى نص المادتيف)
في مباشرتو لذلؾ اإلجراء. كما واعتبروا لجوء قاضي التحقيق لمراقبة المحادثات الياتفية 
يعد مف قبيل الحيل والخداع الذي اليجوز لمقاضي المجوء إليو لكشف الحقيقة، ىذا 

ف ( مف قانو 811إضافة إلى أف مراقبة المحادثات الياتفية فيو إخالؿ لنص المادة)
اإلجراءات الجنائية التي تنص عمى بطالف أعماؿ التحقيق التي تمت بالمخالفة لحقوؽ 

يونية  81الدفاع، وىو ما أكدتو محكمة النقض الفرنسية في حكـ ليا صدر في 
 ـ.   8451

أما الرأي الثاني فقد ذىب إلى مشروعية مراقبة المحادثات الياتفية مستنديف إلى 
نقض الفرنسية التي أباحت ذلؾ سواء تمت بإذف مف القضاء أحكاـ صادرة مف محكمة ال

أو التي يقوـ بيا رجاؿ السمطة العامة، وذلؾ لمنع وقوع الجرائـ الخطيرة كاإلتجار 
( مف قانوف 18بالمخدرات، والجرائـ المنظمة، وقد إستندوا في رأييـ إلى نص المادتيف)

في مباشرة كل عمل يراه مفيدا  اإلجراءات الجنائية التي خولت لقاضي التحقيق الحق 
في إظيار الحقيقة نظرا  لعمومية النص، فإنو يجوز لمقاضي أف يأمر بالتفتيش وضبط 

( مف ذات القانوف 858الرسائل، وبالقياس عميو مراقبة المحادثات الياتفية . والمادة)
قضاة التي تتيح لقاضي التحقيق أف يندب أيا  مف قضاة المحكمة التابع، أو أيا  مف 

محكمة أوؿ درجة، أو أيا  مف قضاة المحكمة الجزئية التابعة ليذه المحكمة، أو أيا  مف 
مأمور الضبط القضائي، لمقياـ بمباشرة أي عمل مف أعماؿ التحقيق التي يراىا ضرورية 

 . في األماكف التابعة لمجية القضائية التي يعمل فييا كل منيـ 
مشروعية مراقبة المحادثات ي الثاني الذي يرى ونحف بدورنا نؤيد ماذىب إليو الرأ

الياتفية بإذف مف القضاء أو مف السمطة العامة متى كاف ذلؾ مفيدا  في إظيار الحقيقة 
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أو لمنع وقوع الجرائـ الخطيرة كاإلتجار بالمخدرات، والجرائـ المنظمة، وبيذا اإلتجاه 
التي ، و 1445النافذ لسنة ( مف الدستور العراقي 94المادة) ذىب المشرع العراقي في

نصت عمى:" حرية االتصاالت والمراسالت البريدية والبرقية والياتفية وااللكترونية 
وغيرىا مكفولة، وال يجوز مراقبتيا أو التنصت عمييا، أو الكشف عنيا، اال لضرورٍة 

 مشروع قانوف اإلتصاالت والمعموماتيةكما نص في   ".قانونيٍة وأمنية، وبقراٍر قضائي
( منو عمى: "ال يجوز لمجية المختصة التنصت واإلطالع 35في المادة) 1444لسنة 

عمى أي نوع مف أنواع المعمومات المتداولة في قطاعي اإلتصاالت والمعموماتية إال بعد 
( مف قانوف 19إستحصاؿ موافقة المحكمة المختصة". كما يمكننا اإلستناد لنص المادة)

اذا  ، التي نصت عمى:"8418( لسنة 13عراقي رقـ)أصوؿ المحاكمات الجزائية ال
تراءى لحاكـ التحقيق وجود اشياء او اوراؽ تفيد التحقيق لدى شخص فمو اف يأمره كتابة 
بتقديميا في ميعاد معيف واذا اعتقد انو لف يمتثل ليذا االمر او انو يخشى تيريبيا فمو 

ذا النص يمكننا أف نستنتج أنو إذا ومف ى .اف يقرر اجراء التفتيش وفقا  لممواد التالية"
التحقيق أف يأمر كتابة بتقديـ األشياء أو األوراؽ التي تفيد التحقيق في كاف لقاضي 

ميعاد معيف وفي حالة اإلمتناع عف تقديميا مف قبل صاحبيا أو الخشية مف تيريبيا فمو 
ع عمى اف يقرر اجراء التفتيش عنوة وقياسا  عميو بإمكاف قاضي التحقيق اإلطال

المراسالت وضبطيا ومراقبة المكالمات الياتفية وتسجيميا إذا إقتضى األمر بشرط أف 
  اليؤدي ذلؾ إلى إنتياؾ خصوصية اإلنساف.

 المطمب الثالث
 الحق في الشرف واإلعتبار

تضاربت اآلراء حوؿ تعريف الحق في الشرؼ واإلعتبار، إذ ذىب رأي إلى أف 
، وذىب رأي آخر إلى أف الحق في )8(لحق في السمعةالحق في الشرؼ واإلعتبار ىو ا

                                                           

(
1

َ، د١ش ٔقذ 1849( ِٓ اإلػالْ اٌؼبٌّٟ ٌذمٛق اإلٔغبْ ٌغٕخ 12ٚثٙزا اإلرجبٖ ر٘جذ اٌّبدح )  (

ػٍٝ: " ال٠جٛص رؼش٠ل أدذ ٌزذخً رؼغفٟ فٟ د١برٗ اٌخبفخ ... ٚال ٌذّالد رّظ ؽشفٗ 

ٚاٌغ١بع١خ  ( ِٓ اٌؼٙذ اٌذٌٟٚ اٌخبؿ ثبٌذمٛق اٌّذ١ٔخ12ٚعّؼزٗ". ٚثزاد اإلرجبٖ ر٘جذ اٌّبدح)

َ، د١ش ٔقذ ػٍٝ: " ال٠جٛص رؼش٠ل أٞ ؽخـ، ػٍٝ ٔذٛ رؼغفٟ أٚ غ١ش 1866ٌغٕخ 

لبٟٔٛٔ ٌزذخً فٟ خقٛف١برٗ... ٚال ألٞ دّالد غ١ش لب١ٔٛٔخ رّظ ؽشفٗ أٚ عّؼزٗ ". ٚفٟ ٘زا 



   (2422لعام )ا(/04/العدد )(11) لمجلد/اوالدياديةمجلة كلية القانون للعلوم القانونية 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

124 

السمعة ىو الشرؼ دوف اإلعتبار، بينما ذىب رأي ثالث إلى أف الحق في السمعة ىو 
. وينصرؼ الشرؼ واإلعتبار إلى مكانة الشخص أو منزلتو في )8(اإلعتبار دوف الشرؼ

ير اآلخريف المجتمع، عميو فكل ما يحط أو يحقر مف ىذه المكانة، ويؤثر في تقد
لمشخص، أو أف يصوره في مخيمتيـ بغير الصورة الالئقة يعد مساسا  بالشرؼ 

 . )1(واإلعتبار
ويقصد بالحق في الشرؼ واإلعتبار:حق اإلنساف في أف يحظى بإحتراـ كرامتو التي 

 .)3(يعتز بيا والتقدير الذي يستحقو في ضوء مكانتو اإلجتماعية
شروط التي يتوقف عمييا المركز األدبي لمفرد، ويعرؼ الشرؼ بأنو: مجموعة مف ال

أو أنيا مجموعة مف المميزات أو المكنات التي تمثل قدرا  أدنى مف القيـ األدبية 
 . )9(المفترض توافرىا لدى كل فرد

أما اإلعتبار أو مايعرؼ بالرصيد األدبي أو المعنوي فيعد المظير الخارجي 
باآلخريف كاإلعتبارات العائمية والمينية لمشرؼ، والذي يكتسبو الفرد مف عالقتو 

والوظيفية والعممية وغيرىا مف الصفات التي يكتسبيا الفرد، وينشأ مف التقدير الذي 
. كما يقصد )5(يضفيو الغير عميو بما يراه مف ميزات فيو قد اليعرفيا ىو عف نفسو

                                                                                                                                                      

دالٌخ ػٍٝ ٚجٛد ػاللخ خبفخ ث١ٓ اٌذك فٟ اٌخقٛف١خ ٚاٌذك فٟ اٌؾشف ٚاإلػزجبس، ٚلذ 

ثأْ اٌّغبط ثبٌذ١بح اٌخبفخ ِغ اإلػزذاء ػٍٝ دك اٌؾخـ فٟ ؽشفٗ  ر٘ت سأٞ فٟ اٌفمٗ

ٚئػزجبسٖ ٠ؾىالْ رؼذداً فٛس٠بً ث١ٓ اٌجش٠ّز١ٓ. ٌٍّض٠ذ أظش : أؽشف رٛف١ك ؽّظ اٌذ٠ٓ، ِشجغ 

 .   84؛ ع١ٍُ جالد ِشجغ عبثك، ؿ42عبثك، ؿ

(
1

اس اٌجبِؼخ اٌجذ٠ذح د. خبٌذ ِقعفٝ فّٟٙ، اٌّغإ١ٌٚخ اٌّذ١ٔخ ٌٍقذفٟ ػٓ أػّبٌٗ اٌقذف١خ، د  (

ِٚبثؼذ٘ب، ٚأظش وزٌه: د.دمحم ٔبجٟ ٠بلٛد، فىشح اٌذك  232َ، ؿ2113ٌٍٕؾش، اإلعىٕذس٠خ، 

؛ ع١ٍُ جالد، 26َ،ؿ1895فٟ اٌغّؼخ، اٌعجؼخ األٌٚٝ ، ِىزجخ اٌجالء اٌجذ٠ذح، إٌّقٛسح، 

 .  83ِشجغ عبثك، ؿ

(
2

. 1184َ، ؿ2116ء ػٍٝ األؽخبؿ ، د.دغبَ دمحم أدّذ، ؽشح لبْٔٛ اٌؼمٛثبد، جشائُ اإلػزذا  (

 .  32ٚأظش وزٌه: د. ثبعُ دمحم فبمً، ِشجغ عبثك، ؿ

(
3

 .  82ع١ٍُ جالد، ِشجغ عبثك، ؿ  (

(
4

خبٌذ ِقعفٝ ػٍٟ فّٟٙ ئدس٠ظ، اٌّغئ١ٌٛخ اٌّذ١ٔخ ٌٍقذفٟ ػٓ أػّبٌٗ اٌقذف١خ، دساعخ   (

وزٌه: د. ثبعُ دمحم .  ٚأظش 252ِمبسٔخ، سعبٌخ دوزٛساٖ، و١ٍخ اٌذمٛق، جبِؼخ هٕعب، ؿ

 .  32فبمً، ِشجغ عبثك، ؿ

(
5

َ، 1842د.س٠بك ؽّظ، دش٠خ اٌشأٞ ٚجشائُ اٌقذبفخ ٚإٌؾش، داس اٌىزت اٌّقش٠خ، اٌمب٘شح،   (

 .  315ؿ
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جيا  مف خالؿ باإلعتبار:"حصيمة الرصيد األدبي أو المعنوي الذي إكتسبو الشخص تدري
 .)8(عالقاتو بغيره"

ىذا ويحظر نشر المعمومات المتعمقة بالجرائـ والعقوبات وذلؾ لحماية سمعة 
وا عتبار الشخص، ألف ىذه المعمومات تعد مف أدؽ خصوصياتو، والخوض فييا يسيء 
لسمعة الشخص ويعطي نوع مف اإلنطباع السيء عنو،ويكوف التعرض ليذه المعمومات 

 .)1(ات القضائية المتخصصة،وذلؾ لمراعاة المصمحة العامةمف جانب الجي
عميو يظير عالقة الحق في الشرؼ واإلعتبار بالحق في الخصوصية ويظير 
التداخل بينيما في حالة اإلعتداءعمى الشخص وذلؾ بكشف أسرار حياتو الخاصة 
والتي تمس بشرؼ وا عتبار الشخص، كما لو إدعى شخص بأف فالف يتزوج النساء 

   .)3(يطمقيمف لجمع أمواليف، أو اإلدعاء بأف فالف ىو إبف ألحد المجرميفو 
ىذا وقد وسع المشرع العراقي مف نطاؽ الحماية لمحق في الشرؼ واإلعتبار لتجد 

وتعديالتو، حيث جـر األفعاؿ  8414( لسنة 888صداىا في قانوف العقوبات رقـ)
. كما نص )1(والنشر ،)5(والسب ،)9(ذؼالماسة بيا،وتتمثل اإلعتداء عمييا في جريمة الق

الفصل الثالث مف ذات القانوف الخاص بتجاوز الموظفيف حدود وظائفيـ وذلؾ نص في 
( عمى:" يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عمى سنة وبغرامة ال تزيد عمى 331في المادة)

كل موظف او مكمف بخدمة عامة استعمل  :مائة دينار او باحدى ىاتيف العقوبتيف
ة مع احد مف الناس اعتمادا عمى وظيفتو فاخل باعتباره او شرفو او احدث الما القسو 

  .ببدنو وذلؾ دوف االخالؿ باية عقوبة اشد ينص عمييا القانوف" 

                                                           

(
1

ػّبد دّذٞ دجبصٞ، اٌذك فٟ اٌخقٛف١خ ٚ ِغإ١ٌٚخ اٌقذفٟ فٟ مٛء أدىبَ اٌؾش٠ؼخ   (

 .  184َ، ؿ2119داس اٌفىش اٌجبِؼٟ، اإلعىٕذس٠خ، اإلعال١ِخ ٚاٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ، اٌعجؼخ األٌٚٝ، 

(
2

  .  353( د.ثبعُ دمحم فبمً، ِشجغ عبثك، ؿ

(
3

 .  83ع١ٍُ جالد، ِشجغ عبثك، ؿ  (

(
4

 ٚرؼذ٠الرٗ. 1868( ٌغٕخ 111( ِٓ لبْٔٛ اٌؼمٛثبد اٌؼشالٟ سلُ)433( أظش فٟ رٌه اٌّبدح )

(
5

 ٚرؼذ٠الرٗ.1868( ٌغٕخ 111شالٟ سلُ)( ِٓ لبْٔٛ اٌؼمٛثبد اٌؼ434( أظش فٟ رٌه اٌّبدح)

(
6

 ٚرؼذ٠الرٗ.1868( ٌغٕخ 111( ِٓ لبْٔٛ اٌؼمٛثبد اٌؼشالٟ سلُ)439أظش فٟ رٌه اٌّبدح)  (
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( مف قانوف حرية الصحافة عمى اف 35ىذا وقد ذىب المشرع الفرنسي في المادة)
ائع بالحياة الخاصة إثبات صحة الوقائع تنفي جريمة القذؼ مالـ تتعمق ىذه الوق

 لمضحية أو بفعل مضى عمى وقوعو أكثر مف عشر سنوات أو كاف محل عفو . 
( مف قانوف العقوبات العراقي 933المادة) أما المشرع العراقي فقد ذىب في

، وتعديالتو، إلى أنو ال يقبل مف القاذؼ اقامة الدليل عمى ما 8414( لسنة 888رقـ)
يا الى موظف او مكمف بخدمة عامة او الى شخص ذي اسنده اال اذا كاف القذؼ موج

صفة نيابية عامة او كاف يتولى عمال يتعمق بمصالح الجميور وكاف ما اسنده القاذؼ 
 متصال بوظيفة المقذوؼ او عممو، فاذا اقاـ الدليل عمى كل ما اسنده انتفت الجريمة. 

ي أف اليدؼ ىذا ويختمف الحق في الشرؼ واإلعتبار عف الحق في الخصوصية ف
مف تجريـ جريمة القذؼ ىو حماية أىـ قيمة يحرص عمييا اإلنساف وىو الشرؼ 
واإلعتبار، إضافة إلى تحقيق السالـ اإلجتماعي. أما الحق في الخصوصية فاليدؼ 
منيا حماية ىدوء وسكينة الجانب الخاص مف الحياة مف تطفل وعمـ الغير بيا، ليذا 

، ولكنيا التعد مف قبيل المساس بالحق في يعد بعض الوقائع مف قبيل القذؼ
الخصوصية، كالسب والقذؼ غير العمني والذي يصدر في غير عالنية إذ الينشر ومف 

. وبالعكس مف ذلؾ تعد بعض الوقائع )8(ثـ فيو الينطوي عمى المساس بالحياة الخاصة
ب مف قبيل المساس بالحق في الخصوصية دوف أف تعتبر مف قبيل القذؼ، كمف ينس

عمنا  لمغير بأف زواجو قد تـ بعد عالقة حب، أو مف ينشر مقدار ثروة ودخل الغير، 
فمثل ىذه األمور قد تمس الحياة الخاصة ولكنو اليعتبر مساسا  بالشرؼ واإلعتبار 
وبالتالي اليعتبر ىذا مف قبيل القذؼ الذي يستوجب العقاب أو إحتقاره عند أىل 

بر مف قبيل المساس بالحق في الخصوصية والقذؼ كما أف ىناؾ وقائع يعت, )1(وطنو
في ذات الوقت، كمف ينشر وقائع حصل عمييا بإحدى الطرائق المنصوص عمييا في 

 قانوف العقوبات وتمس خصوصيات الشخص. 
                                                           

(
1

ٚرؼذ٠الرٗ .  1868( ٌغٕخ 111( ِٓ لبْٔٛ اٌؼمٛثبد اٌؼشالٟ سلُ)435اٌّبدح) ( أظش فٟ رٌه 

 اٌّؼذي .   1832( ٌغٕخ 59( ِٓ لبْٔٛ اٌؼمٛثبد اٌّقشٞ سلُ)319ٚرمبثٍٙب اٌّبدح)

(
2

.  ٚأظش وزٌه: د. ثبعُ دمحم فبمً، 94-93د.دغبَ اٌذ٠ٓ وبًِ األ٘ٛأٟ، ِشجغ عبثك، ؿ  (

 . 38-39ِشجغ عبثك، ؿ
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ىذا وقد إختمفت اآلراء حوؿ تمتع الشخص المعنوي بالحق في السمعة والحق في 
 الشرؼ واإلعتبار، كمايمي:

أف الشخص المعنوي اليصمح أف يكوف صاحب حق في السمعة ذىب رأي إلى 
ألنيا مف الحقوؽ المصيقة بالشخص الطبيعي ذلؾ ألف الشخص المعنوي اليتمتع 

 . )8(بالحقوؽ المالزمة لمشخص الطبيعي
بينما ذىب رأي آخر إلى أف الشخص المعنوي يستحق اف تصاف سمعتو وىذا 

ة، وحسب رأييـ إذا كاف المشرع يحمي شرؼ الحكـ تفرضو الضرورات العممية والمنطقي
ىيئات التتمتع بالشخصة المعنوية فمف باب أولى أف يحمي شرؼ وا عتبار وسمعة 

 .)1(الشخص المعنوي 
ىذا وقد يتـ اإلعتداء عمى الحق في الخصوصية مف قبل الصحافة بأف تنشر 

مد معمومات عف الشخص وتضعو تحت األضواء الكاذبة سواء عف عمد أو بدوف ع
وذلؾ باإلعالف عف وقائع تتعمق بخصوصياتو أو حياتو الخاصة، ويختمف خطأ وضع 
الشخص تحت األضواء الكاذبة عف القذؼ، مف حيث أف نشر المعمومات عف طريق 
الصحف يكوف لشريحة أو فئة معينة باألساس كما لوقامت إحدى الصحف بنشر مقاؿ 

اتيـ وعززت مقاليا بصورة لشخص حوؿ احتياؿ سائقي األجرة وتالعبيـ بعداد سيار 
معيف، مما يوحي لمناس بأف ىذا الشخص يمجأ إلى مثل ىذه الممارسات، بينما القذؼ 
يكوف موجو مف األساس لشخص واحد، كما أف نشر المعمومات الكاذبة عف الشخص 
يكوف بوصفو في الصحيفة عمى نحو مثير لمسخرية أو لمشفقة والعطف، بينما القذؼ 

لمسمعة، كما أف نشر المعمومات الكاذبة عف الشخص يعد بنظر الشخص  يكوف مؤذيا
المعتاد شديد اإليذاء كوصف الشخص بالفساد أو بأنو غير نزيو أو عديـ األمانة، بينما 
اليشترط في القذؼ أف يكوف شديد اإليذاء بنظر الشخص المعتاد، كما يمكف ارتكاب 

ق ما يعرؼ باإلختالؽ الروائي خطأ وضع الشخص تحت األضواء الكاذبة عف طري

                                                           

(
1

 .86. ٚأظش وزٌه: ع١ٍُ جالد، ِشجغ عبثك، ؿ44د.دمحم ٔبجٟ ٠بلٛد، ِشجغ عبثك، ؿ ( 

(
2

 .86ع١ٍُ جالد، ِشجغ عبثك، ؿ  (
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وذلؾ باإلشارة إلى أشخاص حقيقييف في السرد الروائي عف طريق شخصيات وىمية 
 .( 8)ترمز إلى األشخاص الحقيقييف

 المطمب الرابع
 الذمة المالية

تعد الذمة المالية عنصر مف عناصر الحق في الخصوصية المتفق عمييا، ويعد 
تمكو الشخص أو نشر حسابو في البنؾ إنتياؾ اإلعتداءعمييا عف طريق نشر مايم

لمخصوصية، ذلؾ ألف الجانب المالي لإلنساف يعد مف أسرار حياتو الخاصة التي يجب 
ذا كاف  عدـ اإلعتداء عمييا أو نشر معمومات تتعمق بيا عبر أية وسيمة إتصاؿ، وا 

ف قبل القانوف قد بسط حمايتو لألشخاص الطبيعية مف اإلعتداء عمييا بالتشيير م
وسائل اإلعالـ إال أنو لـ يحجب تمؾ الحماية عف األشخاص المعنوية إذا كاف مف شأف 
ذلؾ التشيير أف يشكل إعتداء مباشر عمى قدرتيا المالية أو إدارتيا ألعماليا أو عمى 

 .)1(اإلئتماف والثقة التي تتمتع بيا
ص يحيا حياة عامة وقد إعتبر القضاء الفرنسي أف الذمة المالية المتعمقة بحياة شخ

كمدير شركة كبرى التتعمق بنطاؽ حياتو الخاصة، إال أف األجر الذي يتقاضاه شخص 
. وقد إىتـ المشرع )3(اليعتبر عاـ واليحظى بشيرة خاصة يتعمق بحياتو الخاصة

أخذ بنظاـ الحسابات والودائع  حيث، )9(المصري بخصوصية الذمة المالية لألشخاص
                                                           

(
1 )

 .11ٌذ٠ٓ ػٍٟ، ِشجغ عبثك، ؿد.٠ٛٔظ فالح ا 

(
2

د.أدّذ دمحم فزذٟ اٌخٌٟٛ، اٌّغإ١ٌٚخ اٌّذ١ٔخ اٌّزشرجخ ػٓ عٛء ئعزخذاَ اٌقذبفخ اإلٌىزش١ٔٚخ،   (

ثذش ِمذَ ئٌٝ اٌّإرّش اٌؼٍّٟ اٌشاثغ ٌى١ٍخ اٌذمٛق، جبِؼخ هٕعب، رذذ ػٕٛاْ اٌمبْٔٛ ٚاإلػالَ، 

 .16ؿَ، 2112اثش٠ً  24-23إٌّؼمذ فٟ اٌفزشح ِٓ 

(
3

(، دبٌخ سلُ 222ِٛجض) ،1888َوبْٔٛ اٌضبٟٔ  21لشاس فبدس ِٓ ِذىّخ إٌمل اٌفشٔغ١خ فٟ   (

ٔؼ ِذ١ٔخ سلُ  2112آ٠بس 15، اٌقبدس فٟ 1(. ٔمل ِذ11121ٟٔ/ 11، ػش٠نخ سلُ )2

 . 54َ، ؿ2118، ٌغٕخ 119، ِٕؾٛس فٟ ِجٍخ داٌٛص، هجؼخ 1613، ئط  2112، د 181

(
4

َ، ثؾأْ عش٠خ اٌذغبثبد ثبٌجٕٛن 1881( ٌغٕخ 215ٌمبْٔٛ سلُ)ئر ٔقذ اٌّبدح األٌٚٝ ِٓ ا  (

رىْٛ ج١ّغ دغبثبد اٌؼّالء ٚٚدائؼُٙ ٚأِبٔبرُٙ ٚخضائُٕٙ فٟ اٌجٕٛن ٚوزٌه اٌّقشٞ، ػٍٝ:" 

اٌّؼبِالد اٌّزؼٍمخ ثٙب عش٠خ، ٚال ٠جٛص اإلهالع ػ١ٍٙب أٚ ئػعبء ث١بٔبد ػٕٙب ثعش٠ك ِجبؽش أٚ 

دت اٌذغبة أٚ اٌٛد٠ؼخ أٚ األِبٔخ أٚ اٌخض٠ٕخ أٚ ِٓ أدذ غ١ش ِجبؽش ئال ثارْ وزبثٟ ِٓ فب

ٚسصزٗ أٚ ِٓ أدذ اٌّٛفٝ ٌُٙ، ثىً أٚ ثؼل ٘زٖ األِٛاي، أٚ ِٓ إٌبئت اٌمبٟٔٛٔ أٚ اٌٛو١ً 

اٌّفٛك فٟ رٌه أٚ ثٕبء ػٍٝ دىُ لنبئٟ أٚ دىُ ِذى١ّٓ.٠ٚغشٞ اٌذظش إٌّقٛؿ ػ١ٍٗ فٟ 

ّب فٟ رٌه اٌجٙبد اٌزٟ ٠خٌٛٙب اٌمبْٔٛ عٍعخ اٌفمشح اٌغبثمخ ػٍٝ ج١ّغ األؽخبؿ ٚاٌجٙبد ث
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مف إنتشار أسماء العمالء ومعرفة أسرارىـ إذ يرمز إلى الشخص المرقمة بيدؼ التقميل 
كما إىتـ المشرع العراقي بخصوصية , )8(صاحب الحساب برقـ حسابي أو حرؼ معيف

كشف او نشر معمومات خاصة الذمة المالية لألشخاص، حيث نص عمى عدـ جواز ال
                                                                                                                                                      

اإلهالع أٚ اٌذقٛي ػٍٝ األٚساق أٚ اٌج١بٔبد اٌّذظٛس ئفؾبء عش٠زٙب هجمبً ألدىبَ ٘زا اٌمبْٔٛ 

 ".٠ٚظً ٘زا اٌذظش لبئّبً دزٝ ٌٚٛ أزٙذ اٌؼاللخ ث١ٓ اٌؼ١ًّ ٚاٌجٕه ألٞ عجت ِٓ األعجبة

أػالٖ ػٍٝ:" ٌٍجٕٛن أْ رفزخ ٌؼّالئٙب دغبثبد دشح  وّب ٔقذ اٌّبدح اٌضب١ٔخ ِٓ راد اٌمبْٔٛ      

ِشلّخ ثبٌٕمذ األجٕجٟ أٚ سثو ٚدائغ ِٕٙب أٚ لجٛي ٚدائغ ِشلّخ ثبٌٕمذ اٌّزوٛس، ٚال ٠جٛص أْ 

٠ؼشف أعّبء أفذبة ٘زٖ اٌذغبثبد ٚاٌٛدائغ غ١ش اٌّغئ١ٌٛٓ ثبٌجٕه اٌز٠ٓ ٠قذس ثزذذ٠ذُ٘ لشاس 

اٌزجبسح اٌخبسج١خ ثؼذ االرفبق ِغ ِذبفظ اٌجٕه ٠ٚنغ ٚص٠ش االلزقبد ٚ .ِٓ ِجٍظ ئداسرٗ

 .اٌّشوضٞ اٌّقشٞ اٌؾشٚه ٚاألٚمبع اٌٛاجت رٛافش٘ب ٌفزخ ٘زٖ اٌذغبثبد أٚ لجٛي اٌٛدائغ

٠ٚذذد ِجٍظ ئداسح اٌجٕه اٌّشوضٞ اٌّقشٞ اٌجٕٛن اٌزٟ ٠شخـ ٌٙب ثفزخ اٌذغبثبد ٚلجٛي 

ؽخق١خ فبدت اٌذغبة أٚ اٌٛد٠ؼخ ٚفٟ ج١ّغ األدٛاي ال ٠جٛص اٌىؾف ػٓ  .اٌٛدائغ اٌّزوٛسح

اٌّشلّخ ئال ثارْ وزبثٟ ِٕٗ أٚ ِٓ أدذ ٚسصزٗ أٚ ِٓ أدذ اٌّٛفٝ ٌُٙ ثىً أٚ ثؼل ٘زٖ األِٛاي 

أٚ ِٓ إٌبئت اٌمبٟٔٛٔ أٚ اٌٛو١ً اٌّفٛك فٟ رٌه أٚ ثٕبء ػٍٝ دىُ لنبئٟ ٚاجت إٌفبر أٚ دىُ 

١شح ِٓ اٌّبدح اٌغبثمخ ػٍٝ ٘زٖ ِذى١ّٓ ٔٙبئٟ. ٠ٚغشٞ اٌذظش إٌّقٛؿ ػ١ٍٗ فٟ اٌفمشح األخ

 اٌذغبثبد ٚاٌٛدائغ" .  

(
1

٘زا ٚلذ دذد اٌّؾشع اٌّقشٞ األؽخبؿ اٌز٠ٓ ٠ذك ٌُٙ اإلهالع ػٍٝ اٌذغبة ػٍٝ عج١ً   (

 اٌذقش ٚرٌه ِشاػبحً ٌٍغش٠خ ٚػذَ ئفؾبء األعشاس :

( 22)ِٛظف اٌجٕه اٌّشوضٞ أٚ ِٛظف ٚصاسح اإللزقبد ٚاٌزجبسح اٌذاخ١ٍخ، ٚرٌه فٟ اٌّٛاد .1

اٌّؼذي . د١ش  1825( ٌغٕخ 163( ِٓ لبْٔٛ اٌجٕٛن ٚاإلئزّبْ اٌّقشٞ سلُ)28( ٚ)29ٚ)

ٌُٙ أْ ٠عٍجٛا ِٓ اٌجٕٛن اٌؼبٍِخ فٟ ِقش ثأْ رمذَ ث١بٔبد ؽٙش٠خ ػٓ ِشاوض٘ب اٌّب١ٌخ 

ٌٍٚجٕه اٌّشوضٞ أْ ٠ٕذة ِٛظفبً أٚ أوضش ٌإلهالع ػٍٝ دفبرش اٌجٕه ٚعجالرٗ ٠ٚذقً ٘زا 

 اٌجٕه . اإلهالع فٟ ِمش

إٌبئت اٌؼبَ د١ش ٌٗ اإلهالع أٚ اٌذقٛي ػٍٝ ِؼٍِٛبد ِزؼٍمخ ثبٌذغبثبد ٚاٌٛدائغ أٚ ٌٗ  .2

أْ ٠فٛك فٟ رٌه األِش أدذ اٌّذب١ِٓ اٌؼب١ٍِٓ ئعزٕبداً ئٌٝ اٌّبدح اٌضبٌضخ ِٓ لبْٔٛ 

 ثؾأْ عش٠خ اٌذغبثبد ثبٌجٕٛن. 1881( ٌغٕخ 215سلُ)

( 3جٙبص اٌّشوضٞ ٌٍّذبعجبد فٟ اٌّبدر١ٓ)ثؾأْ اٌ 1899( ٌغٕخ 144خٛي اٌمبْٔٛ سلُ) .3

( ِٕٗ ثأْ ٠ىْٛ ٌٍجٙبص اإلهالع ػٍٝ دغبثبد اٌؼّالء ػٕذ فذـ ِٚشاجؼخ أػّبي 6ٚ)

 فشٚع اٌجٕه.

 لبْٔٛ اٌجٕه اٌّشوضٞ ٚاٌجٙبص اٌّقشفٟ ٚإٌمذ اٌّقشٞ( ِٓ 82وّب ٔقذ اٌّبدح) .4

أِبٔبرُٙ ٚخضائُٕٙ رىْٛ ج١ّغ دغبثبد اٌؼّالء ٚٚدائؼُٙ ٚ، ػٍٝ:" 2113( ٌغٕخ 99سلُ)

فٟ اٌجٕٛن ٚوزٌه اٌّؼبِالد اٌّزؼٍمخ ثٙب عش٠خ، ٚال ٠جٛص االهالع ػ١ٍٙب أٚ ئػعبء ث١بٔبد 

ػٕٙب ثعش٠ك ِجبؽش أٚ غ١ش ِجبؽش ئال ثارْ وزبثٟ ِٓ فبدت اٌذغبة أٚ اٌٛد٠ؼخ أٚ األِبٔخ 

أٚ ِٓ أٚ اٌخض٠ٕخ أٚ ِٓ أدذ ٚسصزٗ أٚ ِٓ أدذ اٌّٛفٝ ٌُٙ ثىً أٚ ثؼل ٘زٖ األِٛاي، 

   .إٌبئت اٌمبٟٔٛٔ أٚ اٌٛو١ً اٌّفٛك فٟ رٌه أٚ ثٕبء ػٍٝ دىُ لنبئٟ أٚ دىُ ِذى١ّٓ

٠ٚغشٞ اٌذظش إٌّقٛؿ ػ١ٍٗ فٟ اٌفمشح اٌغبثمخ ػٍٝ ج١ّغ األؽخبؿ ٚاٌجٙبد ثّب فٟ        

رٌه اٌجٙبد اٌزٟ ٠خٌٛٙب اٌمبْٔٛ عٍعخ االهالع أٚ اٌذقٛي ػٍٝ األٚساق أٚ اٌج١بٔبد 

بء عش٠زٙب هجمبً ألدىبَ ٘زا اٌمبْٔٛ، ٠ٚظً ٘زا اٌذظش لبئّب دزٝ ٌٚٛ أزٙذ اٌّذظٛس ئفؾ

 اٌؼاللخ ث١ٓ اٌؼ١ًّ ٚاٌجٕه ألٞ عجت ِٓ األعجبة." .
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لتحقيق  ات رسميةتـ الحصوؿ عمييا مف قبل موظفي البنؾ المركزي اثناء تأدية واجب
 .)8(مكاسب شخصية

 المطمب الرابع
 الحياة العاطفية والزوجية والعائمية

يقصد بأسرار الحياة الخاصة أو العائمية مايميز حياة الفرد مف أسرار تنبع مف ذاتية 
صاحبيا والتي مف حقو اإلحتفاظ بيا لنفسو بعيدا  عف غيره مف األفراد، فاإلنساف بحكـ 

الشخصية وعالقاتو الخاصة، ويعد مف الحياة الخاصة الحياة العائمية  طبيعتو لو أسراره
ىذا وقد إستقر , )1(والشخصية لإلنساف والتي مف حقو المحافظة عمييا مف تدخل الغير

الفقو والقضاء الفرنسي عمى إعتبار الحياة العاطفية ضمف عناصر الحق في 
، )9(،والحياة الزوجية)3(ت العاطفيةالخصوصية، وبيف بأف الحياة العاطفية تشمل: العالقا

                                                           

(
1

ال٠غّخ  -1ػٍٝ: "، 2114( ٌغٕخ 56لبْٔٛ اٌجٕه اٌّشوضٞ سلُ)( ِٓ 22ٔقذ اٌّبدح )ئر   (

ّجٍظ اٚ ِٛظف ػ١ًّ اٚ ٌٍؾخـ اٌزٞ ٠ؼًّ ثقفخ ِذبفظ ٚٔبئت ِذبفظ، ٚػنٛ اخش فٟ اٌ

أ. اٌزؼشف ٚوؾف اٚ ٔؾش ِؼٍِٛبد خبفخ رُ اٌذقٛي ػ١ٍٙب : ِشاعً ٌٍجٕه اٌّشوضٞ اٌؼشالٟ

( ِٓ ٘زٖ اٌّبدح ٚوّب 2اصٕبء رأد٠خ ٚاججبد سع١ّخ، ثبعزضٕبء ِب٠زُ اٌعٍت ِٕٗ ٚاعزٕبدا ٌٍفمشح)

اٌّقبسف اٚ اٞ  رمزن١ٗ اٌنشٚسح الٔجبص اٞ ػًّ اٚ ِغإ١ٌٚخ ٠فشمٙب ٘زا اٌمبْٔٛ ٚ لبْٔٛ

رؾش٠ؼبد اخشٜ راد فٍخ.  ة . اعزخذاَ ٘زٖ اٌّؼٍِٛبد، اٚ اٌغّبح ثبعزخذاِٙب ٌزذم١ك ِىبعت 

 .ؽخق١خ

٠جٛص ٌٍجٕه اٌّشوضٞ اٌؼشالٟ رجبدي اٌّؼٍِٛبد دٛي اٌّٛام١غ اٌشلبث١خ ٠ٚفنً اْ ٠غزٕذ  - 2 

ب١ٌخ ٚلذ ٠ؾًّ رجبدي رٌه ػٍٝ ِزوشح اٌزفبُ٘ ِغ اٌجٕٛن اٌّشوض٠خ ِٚغ اٌغٍعبد اٌشلبث١خ اٌّ

ِضً ٘زٖ اٌّؼٍِٛبد ِؼٍِٛبد عش٠خ، ؽشه اْ ٠مزٕغ اٌجٕه اٌّشوضٞ اٌؼشالٟ ثبرخبر 

  .اٌخعٛاد اٌالصِخ ٌنّبْ عش٠خ ِضً رٍه اٌّؼٍِٛبد اٌّمذِخ

لـذ ٠مَٛ اٌجٕه اٌّشوضٞ اٌؼشالٟ ثبٌذخٛي فٟ ِزوشح رفبُ٘ ِغ اٌجٕٛن اٌّشوض٠خ اٚ ِغ  -3 

 " ..ٌٛمغ ٔعبلب ٌالجشاءاد ٚاٌزفبف١ً االخشٜ ٌزجبدي اٌّؼٍِٛبد اٌغٍعبد اٌشلبث١خ اٌّب١ٌخ

(
2

د.دمحم ػج١ذ اٌىؼجٟ، اٌجشائُ إٌبؽئخ ػٓ اإلعزخذاَ غ١ش اٌّؾشٚع ٌؾجىخ اإلٔزشٔذ، دساعخ ِمبسٔخ،  ( 

.  ٚأظش وزٌه: د. ثبعُ دمحم فبمً، ِشجغ عبثك، ؿ 142َ، ؿ2118داس إٌٙنخ اٌؼشث١خ، 

351  . 

(
3

ىّخ إٌمل اٌفشٔغ١خ ثأْ: " ئفؾبء اٌؼاللبد اٌمبئّخ ث١ٓ ئِشأح ؽبثخ ٚس٠بمٟ د١ش لنذ ِذ  (

١ٔغبْ  24، اٌقبدس فٟ 2ِؾٙٛس ٠ؾىً خشلبً ٌذك ئدزشاَ اٌذ١بح اٌخبفخ". ٔمل ِذٟٔ فشٔغٟ 

 .54، ؿ2118، ٌغٕخ 119َ، ِٕؾٛس فٟ ِجٍخ داٌٛص هجؼخ 2113

(
4

فبُ٘ اٌضٚجٟ ٌؾخـ ِب ٚرشوٗ إٌّضي د١ش لنذ ِذىّخ إٌمل اٌفشٔغ١خ ثأْ: "عشد عٛء اٌز  (

اٌضٚجٟ ٚرغ١ٍُ ٌٚذ اٌضٚج١ٓ ئٌٝ اٌغ١ش ٌإلػزٕبء ثٗ فٟ وزبة أٚ فٟ ف١ٍُ ٠ّظ ثخقٛف١خ اٌذ١بح 

رؾش٠ٓ  16، اٌقبدس فٟ 1اٌخبفخ ٌزٌه اٌؾخـ"، لشاس فبدس ػٓ ِذىّخ إٌمل اٌّذ١ٔخ 

 . 54ؿ، 2118، ٌغٕخ 119َ، ِٕؾٛس فٟ ِجٍخ داٌٛص هجؼخ 1894اوزٛثش  -األٚي
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، وبالتالي اليجوز التطفل عمى الحياة العاطفية أو كشفيا لمجميور )8(واألمومة واألبوة
سواء أكانت العالقات حقيقية أو وىمية، فالحياة العاطفية لمشخص ذات صفة خاصة، 

بة أحد لذا منع القضاء الفرنسي نشر األخبار سواء أكانت حقيقية أو وىمية عف خط
األشخاص، أو مدى نجاح عالقة الرجل بزوجتو، أو مشروع طالؽ زوجيف قبل تمامو، 

مما تقدـ يتضح لنا بأف الحياة العاطفية تعد ضمف عناصر , )1(أو إبراـ زواج جديد
الحق في الخصوصية التي اليجوز نشرىا، وأف الحماية القانونية لمحياة العاطفية 

نمالتقتصر عمى الشخص ذاتو، و  كما إستقر الفقو  , ا تمتد إلى أفراد أسرتو أيضا  ا 
المصري عمى أف الحياة العاطفية والزوجية والعائمية مف ضمف عناصر الحياة الخاصة 

. إذ اليجوز نشر الحالة العائمية لمشخص متزوجا  كاف أو مطمقا  وذلؾ )3(المتفق عمييا
ال يجوز ألحد عمى أنو  . أما المشرع المصري فقد نص)9(لتعمقو بالحياة الخاصة لو

الزوجيف أف يفشي بغير رضاء اآلخر ما ابمغو إليو أثناء الزوجية ولو بعد انفصاليما إال 
في حالة رفع دعوى مف أحدىما عمى اآلخر أو إقامة دعوى عمى أحدىـ بسبب جناية 

ر أما بالنسبة لموقف المشرع العراقي فقد منع نش, )5(أو جنحة وقعت منو عمى األخر
األخبار أو الصور أو التعميقات المتصمة بأسرار الحياة الخاصة أو العائمية لألفراد ولو 

 .)1(كانت صحيحة، إذا كاف مف شأف نشرىا اإلساءة إلييـ
 المطمب السادس

 آراء الشخص السياسية ومعتقداته الدينية

                                                           

(
1

د١ش لنذ ِذىّخ إٌمل اٌفشٔغ١خ ثأْ:" األِِٛخ ٟ٘ ٚجٗ ِٓ ٚجٖٛ اٌذ١بح اٌخبفخ"، وّب   (

لنذ ثأْ" ئفؾبء ٚجٛد ٌٚذ ٌأل١ِش ِجٙٛي ِٓ اٌجّٙٛس ٠ؾىً رؼشمبً ٌٍذ١بح اٌخبفخ فٟ غ١بة 

أٞ دذس سا٘ٓ أٚ ٔمبػ ِزؼٍك ثبٌّقٍذخ اٌؼبِخ ثذ١ش ٠جشس ٘زا اإلفؾبء". ٔمل ِذٟٔ فشٔغٟ 

 . 54َ، ؿ2118، ٌغٕخ 119َ. ِٕؾٛس فٟ ِجٍخ داٌٛص هجؼخ 2112ؽجبه  22ٌقبدس فٟ ، ا1

(
2

)  Paris , 21 Decembre 1970, La semaine Juridique, 1971-2-16653,  

   .185ٔمالً ػٓ : د. ثبعُ دمحم فبمً، ِشجغ عبثك، ؿ    

(
3

 . 146د. ثبعُ دمحم فبمً، ِشجغ عبثك، ؿ  (

(
4

 .8شٞ، ِشجغ عبثك، ؿد. فبسٚق األثبف١  (

(
5

 .1869( ٌغٕخ 25( ِٓ لبْٔٛ اإلصجبد سلُ)62اٌّبدح)أظش فٟ رٌه   (

(
6

  اٌّؼذي.   1868( ٌغٕخ 111( ِٓ لبْٔٛ اٌؼمٛثبد سلُ)439أظش فٟ رٌه اٌّبدح)  (
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لسياسية يقصد باآلراء السياسية: " تمؾ اآلراء غير المعمنة لممواطف في األحزاب ا
القائمة، والتي تتنافس فيما بينيا عمى جذب ثقة الجميور وتأييد أكبر عدد مف أفراد 
الشعب، مف أجل الوصوؿ إلى حكـ البالد أو أقساـ السمطة عمى األقل ويكفل القانوف 
حماية تمؾ اآلراء عف طريق سرية التصويت، ومف ثـ فاليجوز الكشف عنيا بدوف إذف 

 .)8(الفة ىذا اإللتزاـ إنتياكا  لمحياة الخاصة لممواطف"لمف يعتنقيا، وتعد مخ
وقد ذىب القضاء الفرنسي إلى أف اآلراء السياسية لممواطف تعد مف المسائل التي 
تدخل في نطاؽ الحياة الخاصة والتي يحمييا القانوف عف طريق سرية التصويت، لذا 

بيل المساس بالحق في . وعميو يعد مف ق)1(اليجوز الكشف عنيا بغير موافقة الشخص
الخصوصية نشر صورة أحد األشخاص في إعالنات إحدى األحزاب السياسية بصورة 

 .)3(تثير اإلعتقاد أنو ينضـ إلى ىذا الحزب
وتعتبر آراء الشخص السياسية مف عناصر الحق في الخصوصية المتفق عمييا 

ياسية والحزبية . إذ اليجوز نشر األفكار الس)9(فقيا  وقضاء  في القانوف المصري 
 .)5(لمشخص وذلؾ لتعمقو بالحياة الخاصة لو

بداء    ىذا ومف الحقوؽ األساسية لكل إنساف أف تكوف لو الحرية في التفكير وا 
ـ، عمى حماية المؤسسات 1489الرأي، ليذا فقد عمل الدستور المصري لسنة 

سية والفكرية عف كل اآلراء واالتجاىات السياالصحفية، بما يكفل حيادىا وتعبيرىا 
كما  .)1(والمصالح االجتماعية، ويضمف المساواة وتكافؤ الفرص فى مخاطبة الرأي العاـ

كما أباح حق تكويف األحزاب السياسية، حيث أباح لممواطنيف التعبير عف رأييـ مف 

                                                           

(
1

.  ٚأظش وزٌه : د. ثبعُ دمحم فبمً، ِشجغ 221د.ِذّٛد ػجذاٌشدّٓ دمحم، ِشجغ عبثك، ؿ  (

 . 142عبثك، ؿ

(
2

َ ، ِؾبس ئ١ٌٗ ٌذٜ : د.دغبَ اٌذ٠ٓ وبًِ األ٘ٛأٟ، ِشجغ عبثك، 1824فجشا٠ش  26( ِذىّخ رٌٛٛص 

 .  63ؿ

(
3

( ِٕٗ رخض٠ٓ اٌّؼٍِٛبد 31َ، فٟ اٌّبدح)٠1829ذظش لبْٔٛ اٌّؼٍِٛبر١خ ٚاٌذش٠بد اٌفشٔغٟ ٌغٕخ ( 

ٔزّبء إٌمبثٟ ٌٍؾخـ. األع١ّخ اٌزٟ رزؼٍك ثبألفً اٌؼشلٟ أٚ ا٢ساء اٌغ١بع١خ أٚ اٌفٍغف١خ أٚ اإل

 .  352د. ثبعُ دمحم فبمً، ِشجغ عبثك، ؿٌٍّض٠ذ أظش: 

(
4

 . 142د.ثبعُ دمحم فبمً، ِشجغ عبثك، ؿ  (

(
5

 .8د. فبسٚق األثبف١شٞ، ِشجغ عبثك، ؿ  (

(
6

 . اٌّؼذي 2114( ِٓ اٌذعزٛس اٌّقشٞ ٌغٕخ 5( ٚ)22اٌّبدر١ٓ)أظش فٟ رٌه   (
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طائفي أو خالؿ حزب سياسي، بشرط أال يكوف قياـ الحزب عمى أساس ديني أو 
بيف المواطنيف بسبب الجنس أو األصل أو غير ذلؾ، أو وتؤدي إلى التفرقة جغرافي، 
ممارسة نشاط معادي لمباديء الديمقراطية، أو أف تكوف ذا نشاط سري، أو أف تقـو ب

 .)8(كي اليتفرؽ شمل األمة ليذا السببذات طابع عسكري أو شبو عسكري، وذلؾ 
اء  حق المشاركة رجاال  ونسأما بالنسبة لممشرع العراقي فقد نص عمى أنو لممواطنيف 

في الشؤوف العامة، والتمتع بالحقوؽ السياسية، وأف الدولة تكفل حرية التعبير عف الرأي 
 .)1(بكل الوسائل، كما نص عمى حرية تأسيس الجمعيات واالحزاب السياسية

قصد بيا حرية الشخص في أف يعتنق الديف أو أما بالنسبة لممعتقدات الدينية في
حريتو في أف يمارس شعائر ذلؾ الديف، وذلؾ كمو في حدود النظاـ المبدأ الذي يريده، و 
 .(3)العاـ وحسف اآلداب

إف ممارسة مياـ المسؤولية تحت عنواف إنتماء سياسي أو ديني أو فمسفي اليشكل 
. كما ذىب إلى أنو )9(مساسا  بالحياة الخاصة بحسب ماذىب إليو القضاء الفرنسي

ظاىرات والطقوس الدينية لمذىب مسموح ومحمي مف اليمكف لممشاركة العمنية في الت
القانوف، في حالة ما جرى الكشف عنيا أف تشكل مساسا  بالحياة الخاصة، طالما أف 
ذلؾ الكشف غير منبثق عف إرادة واضحة باإلضرار أو إثارة مواقف تمييزية أو عدائية، 

إعتباره أو إثارة  إال أف الكشف العمني عف ممارسة الشخص الدينية بيدؼ التقميل مف
 .)5(مواقف تمييزية تشكل مساسا  باإلحتراـ الواجب لحياتو الخاصة

                                                           

(
1

 اٌّؼذي.  2114اٌذعزٛس اٌّقشٞ ٌغٕخ  ( 24ِٓاٌّبدح)أظش فٟ رٌه   (

(
2

اٌّبدح . ٚ 2115َ( ِٓ اٌذعزٛس اٌؼشالٟ إٌبفز ٌغٕخ 38( ٚ)39( ٚ)21أظش فٟ رٌه اٌّٛاد)  (

اٌّؼذي ثّٛجت أِش  1821( ٌغٕخ 3)اٌغبدعخ ػؾش( ِٓ لبْٔٛ دّب٠خ دك اٌّإٌف اٌؼشالٟ سلُ)

 .  2114( ٌغٕخ 93عٍعخ اإلئزالف إٌّذٍخ سلُ)

(
3

http://www.arab-ٛح، اٌذش٠بد اٌؼبِخ، ثذش ِٕؾٛس ػٍٝ اٌّٛلغ اإلٌىزشٟٚٔ ا٢رٟ:  ِٕٙذ ٔ( 

ency.com.sy 

(
4

 2115( ، د328سلُ) 2115رّٛص  12فٟ  1لشاس فبدس ِٓ ِذىّخ إٌمل اٌفشٔغ١خ ٔؼ ِذ١ٔخ   (

 .  54، ؿ2118غٕخ ٌ 119. ِٕؾٛس فٟ ِجٍخ داٌٛص هجؼخ  2642ثبْ 

(
5

. 249، 2112(، 61ٔؼ ِذ١ٔخ، سلُ) 2111آراس  6، 1لشاس فبدس ِٓ ِذىّخ إٌمل ِذ١ٔخ  (

 .   54، ؿ2118ٌغٕخ  119ِٕؾٛس فٟ ِجٍخ داٌٛص هجؼخ 

http://www.arab-ency.com.sy/
http://www.arab-ency.com.sy/
http://www.arab-ency.com.sy/


   (2422لعام )ا(/04/العدد )(11) لمجلد/اوالدياديةمجلة كلية القانون للعلوم القانونية 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

134 

بينما تعد معتقدات الشخص الدينية مف عناصر الحق في الخصوصية المتفق 
. إذ اليجوز نشر المعتقدات الدينية لمشخص وذلؾ )8(عمييا في الفقو والقضاء المصري 

 .)1(لتعمقو بالحياة الخاصة لو
يتعمق بالعقيدة الدينية في مصر مف الناحية القانونية فال تعتبر مف أمور أما ما

الحياة الخاصة بل تدخل في نطاؽ الحياة العامة مف حيث ضرورة إعالنيا، ذلؾ ألف 
النظاـ القانوني المصري يمـز كل مواطف أف يعتنق دينا  سماويا ، كما أف القواعد القانونية 

ديانة، كما مف حق الخصـ في الدعوى أف يتحرى عف في مصر تستمـز اإلفصاح عف ال
 ديانة خصمو، والتحري في ىذه الحالة يعتبر مشروعا  ليخدـ دعواه. 

المعدؿ، أف حرية  1489ىذا ويتضح لنا مف نصوص الدستور المصري لسنة 
اإلعتقاد مكفولة لمجميع، إذ مف حق أي مواطف إتباع إعتقاده الخاص، ولو الحرية في 

عائر الدينية، كما أف دور العبادة مكفولة ألصحاب الديانات السماوية بما إقامة الش
، وكل ذلؾ اليتعارض مع نص المادتيف الثانية والثالثة )3(اليضر بالمصالح العميا لمدولة

 .)9(مف الدستور
وكذلؾ الحاؿ بالنسبة لمعراؽ فإف العقيدة الدينية مف الناحية القانونية ال تعتبر مف  

اة الخاصة بل تدخل في نطاؽ الحياة العامة مف حيث ضرورة إعالنيا، ومف أمور الحي
الواضح كذلؾ مف نصوص الدستور أف حرية اإلعتقاد مكفولة لمجميع، إذ مف حق أي 

 . )5(مواطف إتباع إعتقاده الخاص، ولو الحرية في إقامة الشعائر الدينية
عالنية عمى اعتدى باحدى طرؽ الكما نص عمى فرض عقوبات عمى كل مف 
تعمد التشويش عمى اقامة شعائر أو  معتقد الحدى الطوائف الدينية او حقر مف شعائرىا

طائفية دينية او عمى حفل او اجتماع ديني او تعمد منع او تعطيل اقامة شيء مف ذلؾ 
أو خرب او اتمف او شوه او دنس بناء معدا القامة شعائر طائفية دينية او رمزا او شيئا 

                                                           

(
1

 . 142د.ثبعُ دمحم فبمً، ِشجغ عبثك، ؿ  (

(
2

 .8د. فبسٚق األثبف١شٞ، ِشجغ عبثك، ؿ  (

(
3

 . اٌّؼذي 2114اٌذعزٛس اٌّقشٞ ٌغٕخ  ( 64ِٓأظش فٟ رٌه ٌّبدح )  (

(
4

  .اٌّؼذي 2114( ِٓ اٌذعزٛس اٌّقشٞ ٌغٕخ 3( ٚ)2أظش فٟ رٌه اٌّبدر١ٓ)  (

(
5

  .2115( ِٓ اٌذعزٛس اٌؼشالٟ إٌبفز ٌغٕخ 42( ٚ)14( ٚ)11( ٚ)3( ٚ)2اٌّٛاد) أظش فٟ رٌه  (
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مة دينية، او دنس بناء معدا القامة شعائر طائفية دينية او رمزا او شيئا آخر لو حر 
أو طبع ونشر كتابا مقتبسا عند طائفة دينية اذا حرؼ نصو عمدا  .آخر لو حرمة دينية

مف اىاف  تحريفا يغير مف معناه او اذا استخف بحكـ مف احكامو او شيء مف تعاليميو
مف أو  .تمجيد او احتراـ لدى طائفة دينية عمنا رمزا او شخصا ىو موضع تقديس او

وبذات اإلتجاه ذىب قانوف العمل , )8(قمد عمنا ناسكا  او حفال دينيا بقصد السخرية منو
 .)1( 1441( لسنة 35الصحفي في كوردستاف رقـ)

معتقدات ونحف بدورنا النتفق مع ماذىب اليو الفقو المصري مف إعتبار  
في الخصوصية، ذلؾ ألف الكشف عنيا اليشكل الشخص الدينية مف عناصر الحق 
، 1445سيما أف الدستور العراقي النافذ لسنة  بحسب رأينا مساسا  بالحياة الخاصة،

نص في المادة الثالثة منو عمى أف العراؽ بمد متعدد القوميات واألدياف والمذاىب . 
قامة الشعائر وبالتالي فإف مف حق أي مواطف إتباع معتقده الخاص، ولو الحرية في إ

إال أننا نتفق مع موقف القضاء الفرنسي في أف الكشف العمني عف ممارسة الدينية، 
الشخص الدينية بيدؼ التقميل مف إعتباره أو إثارة مواقف تمييزية تشكل مساسا  باإلحتراـ 

 الواجب لحياتو الخاصة .
 الخاتمة

 صيات نوجزىا فيمايمي : بعد أف إنتيينا مف دراستنا ىذه توصمنا إلى عدة نتائج وتو 
 أوال  : النتائج

تعد حرمة المسكف مف أىـ عناصر الحق في الخصوصية، ألنو مستودع  .8
خصوصياتو، فالمسكف ىو المكاف الذي يأوي الشخص، ويجعمو مطمئنا  عمى 
أسراره، وحرمة المسكف اليقتصر عمى صاحبو فقط بل يمتد ليشمل كل 

تو أو خدمو أو ضيوفو كما تثبت حرمة المقيميف فيو سواء أكانوا أفراد أسر 
ف كاف  المسكف لممحقاتو، وىي األماكف المتصمة بو ويجمعيا بو سور واحد وا 
اليضميا سقف واحد، وسواء أكانت مبنية أـ غير مبنية كالحديقة والكراج، 

                                                           

(
1

 ٚرؼذ٠الرٗ. 1868 ( ٌغٕخ111( ِٓ لبْٔٛ اٌؼمٛثبد سلُ )322ّبدح )اٌ أظش فٟ رٌه  (

(
2

 .2112( ٌغٕخ 35( ِٓ لبْٔٛ اٌؼًّ اٌقذفٟ فٟ وٛسدعزبْ سلُ)8ّبدح )اٌ أظش فٟ رٌه  (
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ماداـ الدخوؿ إلييا مقصور عمى مف يشغموف المسكف إضافة إلى األشخاص 
واإلقامة فيو، ويدخل في ذلؾ ممحق الخدـ وغرؼ الذيف يرخص ليـ بالدخوؿ 
 الغسيل وحظيرة المواشي .

ىذا وتختمف المراسالت البريدية التقميدية عف المراسالت اإللكترونية، إذ أف  .1
المراسالت التقميدية تعد مف المراسالت المحمية، كونيا تتـ بواسطة مكاتب 

يمكف السيطرة عمييا البريد وخدمات اإلتصاالت السمكية والالسمكية التي 
وتحديد مسؤولية الموظف المكمف بالعمل في حالة قيامو باإلطالع عمى ىذه 
المراسالت، في حيف أف المراسالت التي تتـ إلكترونيا  التكوف كميا محمية، إذ 
يجب التفرقة بيف المراسالت العامة التي يمكف اإلطالع عمييا مف أي شخص 

الويب، وبيف الرسائل الخاصة التي توجو كالمراسالت التي تتـ عبر صفحات 
إلى شخص معيف كالبريد اإللكتروني أو إلى موقع يكوف الدخوؿ إليو مقيد، إذ 

 تكوف ىذه األخيرة محمية دوف األولى.
إذا كانت الرسالة تتضمف معمومات تتعمق بالحياة الخاصة، فإف المرسل  .3

وؿ عمى إذف مف إليو اليجوز لو الكشف عف ىذه الخصوصيات إال بعد الحص
 صاحب الشأف. 

إعتبر المشرع العراقي المحادثات الشخصية مف أىـ خصوصيات اإلنساف التي  .9
اليجوز التنصت عمييا، أو مراقبتيا أو اإلطالع عمييا إال بأمر قضائي، كما 

كل مف عمـ بحكـ وظيفتو أو طبيعة عممو بسر فأفشاه في غير األحواؿ جـر 
 ممو لمنفعتو أو منفعة شخص آخر .المصرح بيا قانونا  أو استع

ينصرؼ الشرؼ واإلعتبار إلى مكانة الشخص أو منزلتو في المجتمع، عميو  .5
فكل ما يحط أو يحقر مف ىذه المكانة، ويؤثر في تقدير اآلخريف لمشخص، أو 

 أف يصوره في مخيمتيـ بغير الصورة الالئقة يعد مساسا  بالشرؼ واإلعتبار .
تعمقة بالجرائـ والعقوبات وذلؾ لحماية سمعة يحظر نشر المعمومات الم .1

وا عتبار الشخص، ألف ىذه المعمومات تعد مف أدؽ خصوصياتو، والخوض 
 فييا يسيء لسمعة الشخص ويعطي نوع مف اإلنطباع السيء عنو.
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تعد الذمة المالية عنصر مف عناصر الحق في الخصوصية المتفق عمييا  .1
يق نشر مايمتمكو الشخص أو نشر فقيا ، ويعد التعرض ليذا العنصر عف طر 

إال أف القضاء الفرنسي  حسابو الجاري في إحدى البنوؾ إنتياؾ لمخصوصية .
إعتبر أف الذمة المالية المتعمقة بحياة شخص يحيا حياة عامة كمدير شركة 
كبرى التتعمق بنطاؽ حياتو الخاصة، إال أف األجر الذي يتقاضاه شخص 

 صة يتعمق بحياتو الخاصة.اليعتبر عاـ واليحظى بشيرة خا
إىتـ المشرع العراقي بخصوصية الذمة المالية لألشخاص، حيث نص عمى  .1

كشف او نشر معمومات خاصة تـ الحصوؿ عمييا مف قبل عدـ جواز ال
 موظفي البنؾ المركزي .

إستقر الفقو والقضاء الفرنسي عمى إعتبار الحياة العاطفية ضمف عناصر الحق  .4
ف الحياة العاطفية تشمل: العالقات العاطفية،والحياة في الخصوصية، وبيف بأ

الزوجية، واألمومة واألبوة وبالتالي اليجوز التطفل عمى الحياة العاطفية أو 
منع المشرع كشفيا لمجميور سواء أكانت العالقات حقيقية أو وىمية. كما 

صة العراقي نشر األخبار أو الصور أو التعميقات المتصمة بأسرار الحياة الخا
 أو العائمية لألفراد ولو كانت صحيحة، إذا كاف مف شأف نشرىا اإلساءة إلييـ.

تعتبر آراء الشخص السياسية مف عناصر الحق في الخصوصية  .84
المتفق عمييا فقيا  وقضاء  في القانوف المصري . كما تعتبر معتقدات الشخص 

في  الدينية مف عناصر الحق في الخصوصية المتفق عمييا فقيا  وقضاء  
بالنسبة لمعراؽ فإف بالعقيدة الدينية مف الناحية القانونية ال القانوف المصري 

تعتبر مف أمور الحياة الخاصة بل تدخل في نطاؽ الحياة العامة مف حيث 
 ضرورة إعالنيا.
 ثانيا  : التوصيات 

نوصي بالتأكيد عمى دور الدولة في حماية المواطنيف ضد مخاطر التقدـ  .8
 ديث الذي أصبح ييدد اإلنساف وكيانو المعنوي .التكنولوجي الح
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نوصي بإضافة نص صريح يمنع نشر صور المتيميف في الجرائد الرسمية إال  .1
 بعد صدور حكـ بات عمييـ .

نوصي المشرع العرقي بإضافة نص قانوني يجـر نشر الصور أو التعميقات  .3
 التي تتصل بأسرار الحياة الخاصة .

 قائمة المصادر والمراجع

 الً : اٌىزت اٌمب١ٔٛٔخأٚ

  د.أدّذ دغبَ هٗ رّبَ،اٌذّب٠خ اٌجٕبئ١خ ٌزىٌٕٛٛج١ب اإلرقبالد، دساعخ ِمبسٔخ، داس إٌٙنخ

 َ.2112اٌؼشث١خ، اٌمب٘شح، 

  ،د.أدّذ فزذٟ عشٚس، اٌٛع١و فٟ لبْٔٛ اإلجشاءاد اٌجٕبئ١خ، اٌجضء األٚي، اٌعجؼخ اٌغبثؼخ

 َ.1883داس اٌعجبػخ اٌذذ٠ضخ ،

 ٚس، اٌذّب٠خ اٌجٕبئ١خ ٌٍذك فٟ اٌذ١بح اٌخبفخ، داس إٌٙنخ اٌؼشث١خ، د.أدّذ فزذٟ عش

 َ.1896اٌمب٘شح،

 دساعخ ِمبسٔخ -د. أعبِخ ػجذهللا لب٠ذ، اٌذّب٠خ اٌجٕبئ١خ ٌٍذ١بح اٌخبفخ ٚثٕٛن اٌّؼٍِٛبد- ،

 َ.1898اٌعجؼخ اٌضب١ٔخ، داس إٌٙنخ اٌؼشث١خ، اٌمب٘شح، 

 خ اٌجٕبئ١خ ٌٍذ١بح اٌخبفخ، دساعخ ِمبسٔخ، د.أؽشف رٛف١ك ؽّظ اٌذ٠ٓ، اٌقذبفخ ٚاٌذّب٠

 َ.2112اٌعجؼخ األٌٚٝ، داس إٌٙنخ اٌؼشث١خ، اٌمب٘شح، 

  ،د.ثبعُ دمحم فبمً، اٌذك فٟ اٌخقٛف١خ ث١ٓ اإلهالق ٚاٌزم١١ذ، داس اٌجبِؼخ اٌجذ٠ذح

 َ.2119اإلعىٕذس٠خ، 

 د، داس ثغّخ ِؼٓ دمحم صبثذ، دّب٠خ دك اإلٔغبْ فٟ اٌخقٛف١خ فٟ ظً صٛسح اإلرقبال

 َ.2116اإلِبساد،  -اٌىزت اٌمب١ٔٛٔخ، ِعبثغ داس ؽزبد ٌٍٕؾش ٚاٌجشِج١بد، ِقش

  د.جؼفش ِذّٛد اٌّغشثٟ ٚدغ١ٓ ؽبوش ػغبف، اٌّغإ١ٌٚخ اٌّذ١ٔخ ػٓ اإلػزذاء ػٍٝ اٌذك

فٟ اٌقٛسح ثٛاععخ اٌٙبرف اٌّذّٛي، اٌعجؼخ األٌٚٝ، داس اٌضمبفخ ٌٍٕؾش ٚاٌزٛص٠غ، ػّبْ، 

 ٘ـ.2111َ-1431

 بَ اٌذ٠ٓ وبًِ األ٘ٛأٟ، اٌذك فٟ ئدزشاَ اٌذ١بح اٌخبفخ، دساعخ ِمبسٔخ، داس إٌٙنخ د.دغ

 َ.1829اٌؼشث١خ، 

  ، 2116د.دغبَ دمحم أدّذ، ؽشح لبْٔٛ اٌؼمٛثبد، جشائُ اإلػزذاء ػٍٝ األؽخبؿ.َ 

  د. خبٌذ ِقعفٝ فّٟٙ، اٌّغإ١ٌٚخ اٌّذ١ٔخ ٌٍقذفٟ ػٓ أػّبٌٗ اٌقذف١خ، داس اٌجبِؼخ

 َ.2113ؾش، اإلعىٕذس٠خ، اٌجذ٠ذح ٌٍٕ

  ،1826د.سؤٚف ػج١ذ، جشائُ اإلػزذاء ػٍٝ األؽخبؿ ٚاألِٛاي.َ 

  ،د.س٠بك ؽّظ، دش٠خ اٌشأٞ ٚجشائُ اٌقذبفخ ٚإٌؾش، داس اٌىزت اٌّقش٠خ، اٌمب٘شح

1842.َ 

 ّٟلشاءح رذ١ٍ١ٍخ فٟ مٛء لشاس  –عبسح ػٍٟ سِبي، اٌذك فٟ اٌخقٛف١خ فٟ اٌؼقش اٌشل

، اٌعجؼخ األٌٚٝ، ِٕؾٛساد اٌذٍجٟ اٌذمٛل١خ ، 69/162اٌّزذذح سلُ  اٌجّؼ١خ اٌؼبِخ ٌألُِ

 2119ٌَجٕبْ،  -ث١شٚد

  د.عبِٟ دغٕٟ اٌذغ١ٕٟ، إٌظش٠خ اٌؼبِخ ٌٍزفز١ؼ فٟ اٌمبْٔٛ اٌّقشٞ ٚاٌّمبسْ، ِعجؼخ داس

 َ.1821إٌٙنخ اٌؼشث١خ، 

 ٙب فٟ ظً اٌٛعبئً د.فالح دمحم أدّذ د٠بة، اٌذّب٠خ اٌمب١ٔٛٔخ ٌٍذ١بح اٌخبفخ ٌٍؼبًِ ٚمّبٔبر

 َ.2111اٌزىٌٕٛٛج١خ اٌذذ٠ضخ، داس اٌىزت اٌمب١ٔٛٔخ، ِقش، 
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  د. هبسق أدّذ فزذٟ عشٚس، اٌذّب٠خ اٌجٕبئ١خ ألعشاس األفشاد فٟ ِٛاجٙخ إٌؾش، داس

 َ.1881إٌٙنخ اٌؼشث١خ، اٌمب٘شح، 

 ْٛٔد.ػجذاأل١ِش اٌؼى١ٍٟ، أثذبس فٟ ئجشاءاد اٌزذشٞ ٚجّغ األدٌخ ٚاٌزذم١ك فٟ اٌمب 

اٌؼشالٟ ٚثؼل ٘زٖ اإلجشاءاد فٟ اٌمٛا١ٔٓ اٌؼشث١خ ٚاألجٕج١خ، اٌعجؼخ األٌٚٝ، ِعجؼخ 

 َ.1821اٌّؼبسف، ثغذاد، 

  د.ػجذاٌفزبح ِشاد، ؽشح جشائُ اٌىِٛج١ٛرش ٚاإلٔزشٔذ، اٌعجؼخ األٌٚٝ، ِىزجخ اٌّؼبسف

 اٌذذ٠ضخ، اإلعىٕذس٠خ، ثذْٚ عٕخ ٔؾش.

 ٔٛٔ١خ ٌٍجش٠ذ اإلٌىزشٟٚٔ، داس إٌٙنخ اٌؼشث١خ، د.ػجذاٌٙبدٞ فٛصٞ اٌؼٛمٟ،اٌجٛأت اٌمب

 َ.2115اٌمب٘شح، 

  ،د.ػالء ػجذاٌجبعو خالف، اٌذّب٠خ اٌجٕبئ١خ ٌٛعبئً اإلرقبي اٌذذ٠ضخ، داس إٌٙنخ اٌؼشث١خ

 َ.2112اٌمب٘شح، 

  ػّبد دّذٞ دجبصٞ، اٌذك فٟ اٌخقٛف١خ ٚ ِغإ١ٌٚخ اٌقذفٟ فٟ مٛء أدىبَ اٌؾش٠ؼخ

 َ.2119اٌعجؼخ األٌٚٝ، داس اٌفىش اٌجبِؼٟ، اإلعىٕذس٠خ،  اإلعال١ِخ ٚاٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ،

  د.ػّشٚ أدّذ دغجٛ، دّب٠خ اٌذش٠بد فٟ ِٛاجٙخ ٔظُ اٌّؼٍِٛبد، دساعخ ِمبسٔخ، إٌبؽش

 داس إٌٙنخ اٌؼشث١خ، ثذْٚ عٕخ ٔؾش.

  ،2118د.دمحم دغ١ٓ ِٕقٛس، اٌّغئ١ٌٛخ اإلٌىزش١ٔٚخ، ِٕؾأح اٌّؼبسف، اإلعىٕذس٠خ.َ 

 ٌىؼجٟ، اٌجشائُ إٌبؽئخ ػٓ اإلعزخذاَ غ١ش اٌّؾشٚع ٌؾجىخ اإلٔزشٔذ، دساعخ د.دمحم ػج١ذ ا

 َ.2118ِمبسٔخ، داس إٌٙنخ اٌؼشث١خ، 

  د.دمحم دمحم اٌؾٙبٚٞ، اٌذّب٠خ اٌجٕبئ١خ ٌذشِخ اٌذ١بح اٌخبفخ، اٌعجؼخ األٌٚٝ، داس إٌٙنخ

 َ.2115اٌؼشث١خ، 

 ِٚىزجخ اٌجالء اٌجذ٠ذح، د.دمحم ٔبجٟ ٠بلٛد، فىشح اٌذك فٟ اٌغّؼخ، اٌعجؼخ األ ، ٌٝ

 َ.1895إٌّقٛسح، 

  ْٛٔد.ِذّٛد ػجذاٌشدّٓ دمحم، ٔعبق اٌذك فٟ اٌذ١بح اٌخبفخ، دساعخ ِمبسٔخ فٟ اٌمب

اٌٛمؼٟ األِش٠ىٟ، اٌفشٔغٟ، اٌّقشٞ، اٌؾش٠ؼخ اإلعال١ِخ، داس إٌٙنخ اٌؼشث١خ، ثذْٚ 

 عٕخ هجغ.

 ٌخبؿ، اٌعجؼخ اٌغبثؼخ، ِعجؼخ د.ِذّٛد ِذّٛد ِقعفٝ، ؽشح لبْٔٛ اٌؼمٛثبد، اٌمغُ ا

 َ.1825داس إٌٙنخ، 

   .ِقعفٝ أدّذ ػجذاٌجٛاد دجبصٞ، اٌّغإ١ٌٚخ اٌّذ١ٔخ ٌٍقذفٟ ػٓ ئٔزٙبن دشِخ اٌذ١بح  د

 َ. 2114اٌخبفخ، داس إٌٙنخ اٌؼشث١خ، اٌمب٘شح، 

  د.ِّذٚح خ١ًٍ ثذش، دّب٠خ اٌذ١بح اٌخبفخ فٟ اٌمبْٔٛ اٌجٕبئٟ، دساعخ ِمبسٔخ، داس إٌٙنخ

 َ.1892ؼشث١خ، اٌ

 صب١ٔبً: اٌّإرّشاد

  د.أدّذ دمحم فزذٟ اٌخٌٟٛ، اٌّغإ١ٌٚخ اٌّذ١ٔخ اٌّزشرجخ ػٓ عٛء ئعزخذاَ اٌقذبفخ

اإلٌىزش١ٔٚخ، ثذش ِمذَ ئٌٝ اٌّإرّش اٌؼٍّٟ اٌشاثغ ٌى١ٍخ اٌذمٛق، جبِؼخ هٕعب، رذذ ػٕٛاْ 

 َ.2112اثش٠ً  24-23اٌمبْٔٛ ٚاإلػالَ، إٌّؼمذ فٟ اٌفزشح ِٓ 

 ٚق األثبف١شٞ، اٌذّب٠خ اٌّذ١ٔخ ٌٍذ١بح اٌخبفخ ٌٍؾخق١بد اٌؾ١ٙشح، ثذش ِمذَ ئٌٝ د. فبس

 َ.2112أثش٠ً  24-23ِإرّش و١ٍخ اٌذمٛق، جبِؼخ هٕعب، إٌّؼمذ فٟ اٌفزشح ِٓ 

 صبٌضبً : اٌشعبئً اٌجبِؼ١خ 

  خبٌذ ِقعفٝ ػٍٟ فّٟٙ ئدس٠ظ، اٌّغئ١ٌٛخ اٌّذ١ٔخ ٌٍقذفٟ ػٓ أػّبٌٗ اٌقذف١خ، دساعخ

 سعبٌخ دوزٛساٖ، و١ٍخ اٌذمٛق، جبِؼخ هٕعب. ِمبسٔخ،



   (2422لعام )ا(/04/العدد )(11) لمجلد/اوالدياديةمجلة كلية القانون للعلوم القانونية 
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  ٗع١ٍُ جالد، اٌذك فٟ اٌخقٛف١خ ث١ٓ اٌنّبٔبد ٚاٌنٛاثو فٟ اٌزؾش٠غ اٌجضائشٞ ٚاٌفم

اإلعالِٟ، سعبٌخ ِبجغز١ش، و١ٍخ اٌؼٍَٛ اإلٔغب١ٔخ ٚاٌذنبسح اإلعال١ِخ، لغُ اٌؼٍَٛ 

 َ.2113-2112ج١خ، اإلعال١ِخ، جبِؼخ ٚ٘شاْ، اٌجّٙٛس٠خ اٌجضائش٠خ اٌذ٠ّمشاه١خ اٌؾؼ

  ػٍٟ أدّذ ػجذ اٌضػجٟ، دك اٌخقٛف١خ فٟ اٌمبْٔٛ اٌجٕبئٟ، دساعخ ِمبسٔخ، أهشٚدخ

 َ.2114دوزٛساٖ، و١ٍخ اٌذمٛق، جبِؼخ اٌّٛفً، 

 ساثؼبً : اٌذٚس٠بد

  ،أعبِخ ػجذاٌشصاق خٍف، اٌزؼذٞ ػٍٝ دشِخ اٌذ١بح اٌخبفخ ثاعزخذاَ اٌزىٌٕٛٛج١ب اٌذذ٠ضخ

 َ.2111(، ث١ذ اٌذىّخ، 25فٟ ِجٍخ دساعبد لب١ٔٛٔخ، اٌؼذد) دساعخ ِمبسٔخ، ثذش ِٕؾٛس

  ٟد.٠ٛٔظ فالح اٌذ٠ٓ ػٍٟ، اٌّغإ١ٌٚخ اٌّذ١ٔخ إٌبجّخ ػٓ اٌزؼذٞ ػٍٝ اٌذك ف

اٌخقٛف١خ فٟ اٌمبْٔٛ اإلٔى١ٍضٞ دساعخ رذ١ٍ١ٍخ ِمبسٔخ ثبٌمبْٔٛ اٌؼشالٟ، ثذش ِٕؾٛس فٟ 

 31-28(، ػذد 16ّغزٕقش٠خ، ِجٍذ )ِجٍخ ػ١ٍّخ فق١ٍخ رقذس٘ب و١ٍخ اٌمبْٔٛ، اٌجبِؼخ اٌ

2112. 

 خبِغبً : اٌّٛاص١ك اٌذ١ٌٚخ  

  ٟ11اإلػالْ اٌؼبٌّٟ ٌذمٛق اإلٔغبْ ٚاٌقبدس ػٓ اٌجّؼ١خ اٌؼبِخ ٌألُِ اٌّزذذح ف 

 َ.1849د٠غّجش

  1866اٌؼٙذ اٌذٌٟٚ اٌخبؿ ثبٌذمٛق اٌّذ١ٔخ ٚاٌغ١بع١خ ٌغٕخ.َ 

 عبدِغبً : اٌزؾش٠ؼبد   

 أ. اٌزؾش٠ؼبد اٌفشٔغ١خ:

  ٟ1821رّٛص  12اٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ اٌفشٔغٟ اٌقبدس ف. 

 . ٟلبْٔٛ اٌؼمٛثبد اٌفشٔغ 

  1829لبْٔٛ اٌّؼٍِٛبر١خ ٚاٌذش٠بد اٌفشٔغٟ ٌغٕخ.َ 

 اٌزؾش٠ؼبد اٌّقش٠خ: . ة

  َاٌّؼذي. 2114اٌذعزٛس اٌّقشٞ ٌؼب 

 ( ٌُغٕخ 59لبْٔٛ اٌؼمٛثبد اٌّقشٞ سل )اٌّؼذي . 1832 

 اٌّؼذي. 1851( ٌغٕخ 151ُ)لبْٔٛ اإلجشاءاد اٌجٕبئ١خ اٌّقشٞ سل  

 (ٌُغٕخ 25لبْٔٛ اإلصجبد سل )1869. 

 (ٌُغٕخ 163لبْٔٛ اٌجٕٛن ٚاإلئزّبْ اٌّقشٞ سل )اٌّؼذي . 1825 

 (ٌُغٕخ 144اٌمبْٔٛ سل )ثؾأْ اٌجٙبص اٌّشوضٞ ٌٍّذبعجبد. 1899 

 (ٌُغٕخ 215اٌمبْٔٛ سل )ثؾأْ عش٠خ اٌذغبثبد ثبٌجٕٛن اٌّقشٞ.1881 ،َ 

 2113( ٌغٕخ 11بالد سلُ)لبْٔٛ رٕظ١ُ اإلرق . 

 ط. اٌزؾش٠ؼبد اٌؼشال١خ    

  2115دعزٛس جٙٛس٠خ اٌؼشاق إٌبفز ٌغٕخ.َ 

  ٟٚرؼذ٠الرٗ.  1851( ٌغٕخ 41سلُ)اٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ اٌؼشال  

 (ٌُغٕخ 111لبْٔٛ اٌؼمٛثبد سل )ٚرؼذ٠الرٗ. 1868 

 ( ٌُغٕخ 23لبْٔٛ أفٛي اٌّذبوّبد اٌجضائ١خ اٌؼشالٟ سل )ٚرؼذ٠الرٗ. 1821 

 اٌّؼذي ثّٛجت أِش عٍعخ اإلئزالف  1821( ٌغٕخ 3دك اٌّإٌف اٌؼشالٟ سلُ) لبْٔٛ دّب٠خ

 .2114( ٌغٕخ 93إٌّذٍخ سلُ)

 ٞ2113( ٌغٕخ 99سلُ) لبْٔٛ اٌجٕه اٌّشوضٞ ٚاٌجٙبص اٌّقشفٟ ٚإٌمذ اٌّقش. 

 (ٌُغٕخ 56لبْٔٛ اٌجٕه اٌّشوضٞ سل )2114. 

 (ٌُغٕخ 26لبْٔٛ ؽجىخ االػالَ اٌؼشالٟ سل )2115. 
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  2118ِؾشٚع لبْٔٛ اإلرقبالد ٚاٌّؼٍِٛبر١خ ٌغٕخ  . 

 (ٌُغٕخ 6لبْٔٛ ِٕغ ئعبءح ئعزؼّبي أجٙضح اإلرقبالد سل )فٟ ئل١ٍُ وٛسدعزب2119ْ ،– 

 اٌؼشاق.

 (ٌُغٕخ 35لبْٔٛ اٌؼًّ اٌقذفٟ فٟ وٛسدعزبْ سل )2112. 

 عبثؼبً : اٌّٛالغ اإلٌىزش١ٔٚخ 

 ٍاٌّٛلغ اإلٌىزشٟٚٔ ا٢رٟ: ِٕٙذ ٔٛح، اٌذش٠بد اٌؼبِخ ، ثذش ِٕؾٛس ػ ٝ 

 ency.com.sy-http://www.arab 

 صبِٕبً : اٌمشاساد اٌمنبئ١خ:  

 اٌمشاساد اٌفشٔغ١خ . أ

  ٟفٟ لن١خ  2/12/1893لشاس ِجٍظ اٌذٌٚخ اٌفشٔغٟ اٌقبدس فVille de Lille  ،

 .399، ؿ1895ٚإٌّؾٛس فٟ ِجٍخ داٌٛص، ٌغٕخ 

  Cass.26 Fev . 1963. Dalloz, 1963. 68. 

  ٟ(، دبٌخ 222ِٛجض) ،1888َوبْٔٛ اٌضبٟٔ  21لشاس فبدس ِٓ ِذىّخ إٌمل اٌفشٔغ١خ ف

ٔؼ ِذ١ٔخ  2112آ٠بس 15، اٌقبدس فٟ 1(. ٔمل ِذ11121ٟٔ/ 11، ػش٠نخ سلُ )2سلُ 

َ، 2118، ٌغٕخ 119، ِٕؾٛس فٟ ِجٍخ داٌٛص، هجؼخ 1613، ئط  2112، د 181سلُ 

 . 54ؿ

  ٟ119َ، ِٕؾٛس فٟ ِجٍخ داٌٛص هجؼخ ١ٔ2113غبْ  24، اٌقبدس فٟ 2ٔمل ِذٟٔ فشٔغ ،

 .54، ؿ2118ٌغٕخ 

  1894اوزٛثش  -رؾش٠ٓ األٚي 16، اٌقبدس فٟ 1لشاس فبدس ػٓ ِذىّخ إٌمل اٌّذ١ٔخ ،َ

 .54، ؿ2118، ٌغٕخ 119ِٕؾٛس فٟ ِجٍخ داٌٛص هجؼخ 

  ٟ119َ. ِٕؾٛس فٟ ِجٍخ داٌٛص هجؼخ 2112ه ؽجب 22، اٌقبدس فٟ 1لل ِذٟٔ فشٔغ ،

 .54َ، ؿ2118ٌغٕخ 

  ( ، 328سلُ) 2115رّٛص  12فٟ  1لشاس فبدس ِٓ ِذىّخ إٌمل اٌفشٔغ١خ ٔؼ ِذ١ٔخ

 .  54، ؿ2118ٌغٕخ  119. ِٕؾٛس فٟ ِجٍخ داٌٛص هجؼخ  2642ثبْ  2115د

 2112(، 61ٔؼ ِذ١ٔخ، سلُ) 2111آراس  6، 1لشاس فبدس ِٓ ِذىّخ إٌمل ِذ١ٔخ 

 .   54، ؿ2118ٌغٕخ  119. ِٕؾٛس فٟ ِجٍخ داٌٛص هجؼخ 249،

 اٌمشاساد اٌّقش٠خ  . ة

  1، ؿ21، اٌغٕخ 6/1/1868ِجّٛػخ أدىبَ إٌمل اٌّقش٠خ  ثزبس٠خ  . 

  926، ؿ181، سلُ 25، اٌغٕخ  22/12/1824ِجّٛػخ أدىبَ إٌمل اٌّقش٠خ  ثزبس٠خ  

  135(، ؿ32، اٌعؼٓ سلُ)1862فجشا٠ش  12ِجّٛػخ أدىبَ إٌمل اٌّقش٠خ، ثزبس٠خ . 

 ط. اٌمشاساد اٌؼشال١خ 

فٟ  2114/جضاء/461دىُ ِذىّخ ئعزئٕبف ثغذاد/ اٌشفبفخ اإلرذبد٠خ ثقفزٙب اٌز١١ّض٠خ سلُ 

 -، ِٕؾٛس فٟ ِجٍخ اٌزؾش٠غ ٚاٌمنبء، اٌغٕخ اٌغبثؼخ، اٌؼذد األٚي، )وبْٔٛ اٌضبٟٔ 12/6/2114

 .264، ؿ 2115دض٠شاْ( 
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