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 ةمقدـ

أخذ االعتراؼ بالحقكؽ المبلزمة لشخصية اإلنساف كحؽ كامؿ ك مستقؿ بذاتو       
حقبة مف الزمف، إال أف ذلؾ لـ يكف عائقا في تأكيد أنيا أىـ الحقكؽ التي يتمتع بيا 

اإلنساف عمى اإلطبلؽ، تثبت لو لمجرد إنسانيتو دكف تمييز
، ك قد استقر الفقو ك القضاء عمى أف لكؿ شخص حقكقا مبلزمة لشخصو، دافع 1

 الذم كاف صاحب الفكرة بأف كؿ إنساف 2عنيا الفيمسكؼ االنجميزم جكف لكؾ
يممؾ حقكقا أساسية مصدرىا اإلنساف نفسو ك نابعة منو ككنو إنسانا أم ال تمنحيا 

السمطة، ك بالتالي ىي مكجكدة قبؿ الدكلة ك تسبؽ كؿ نظاـ حكـ، ك لعؿ ىذه 
الفكرة ىي أساس تسمية حقكؽ الشخصية بالحقكؽ الطبيعية لككنيا مكجكدة قبؿ 

النص عمييا في القكانيف الكضعية، ك قد أطمؽ عمييا الفقياء في فرنسا اسـ 
 ألىميتيا  les droits fondamentaux de la personneالحقكؽ األساسية 

ك تميزىا عف باقي الحقكؽ ك في مقدمة ىذه األخيرة الحؽ في الحياة ك الحؽ في 
 . التكامؿ الجسدم

      أما في الشريعة اإلسبلمية فبل جداؿ أف اإلنساف ىك محكر الخطاب القرآني 
ك ألجمو نزؿ، فيك أكـر مخمكؽ ك قد فضمو ا سبحانو ك تعالى عمى كثير ممف 
خمؽ ك كرمو بالعقؿ ك الحكمة، فعني اإلسبلـ بالدرجة األكلى باإلنساف ك جعمو 
ا عز ك جؿ خميفة لو في األرض، حيث يقكؿ العزيز الحكيـ سبحانو ك تعالى 

                                         
. 449حسف كيره، المدخؿ إلى القانكف، منشاة المعارؼ اإلسكندرية  بدكف تاريخ النشر، ص 1
أكمؿ دراستو في 1704ك كافتو المنية سنة 1632 جكف لكؾ فيمسكؼ تجريبي ك مفكر سياسي انجميزم كلد سنة   2

مقالتاف عف »  بعنكاف 1690كمية المسيح في جامعة أكسفكرد ك أصبح طبيبا فيما بعد كتب أشير مقالتيف في 
 مف أشير مؤلفاتو الحككمة المدنية ك رسالة في التسامح ،two treatises on Governmentالحككمة  



 ك لقد كرمنا بني آدـ ك حممناىـ في البر ك البحر ك رزقناىـ مف الطيبات ﴿
 .﴾1كفضمناىـ عمى كثير ممف خمقنا تفضيبل

 فكاف لمفرد في اإلسبلـ حقكقا كبيرة أكليا حفظ دمو، عرضو ك مالو ك ثانييما 
تكريمو ك حفظ شعكره  مف األذل فبل يجكز تشكيو سمعتو ك ال خدش عكاطفو، 
فقد تترؾ جراحات الجسـ أثرىا فكرا ك بشكؿ كاضح مف خركج دـ أك حدكث 

كسكر، لكف جراح المشاعر تككف في أعماؽ النفس ك ىي اشد إيبلما ك أقصى 
 إال ﴾2ك قكلكا لمناس حسنا﴿كقعا، ك ما قكؿ ا عز ك جؿ في كتابو الحكيـ 

حفاظا عمى مشاعر المسمـ، ك في السنة النبكية الشريفة صدر عف النبي صمى 
 .  ﴾3المسمـ مف سمـ المسممكف مف لسانو ك يده﴿ا عميو ك سمـ 

أما في العصر الحالي فقد كاف لظيكر حركات التحرر كقع كبير لبلىتماـ بحقكؽ 
اإلنساف ك في ىذا اإلطار أبرمت عدة اتفاقيات دكلية ىدفيا األساسي المطالبة 

 ليا تبحماية شاممة لمفرد ك حقكقو المالية، ك رغـ أف ىده االتفاقيات ك المعاىدا
مجاليا الخاص ك ىك حقكؽ اإلنساف مف حيث كجكده كفرد مف أفراد الدكلة إال أنو 

كاف ليا كقعا في تطكر الحماية الخاصة بالفرد سكاء في كيانو المادم أك 
 .المعنكم

                                         
. 70 سكرة اإلسراء، اآلية  1
. 83 سكرة البقرة، آية  2

البخارم كغيرىما بألفاظ مختمفة، كلفظو كما في صحيح   فإف الحديث المشار إليو حديث صحيح ركاه البخارم كمسمـ 3
المسمـ مف سمـ المسممكف مف لسانو ﴿ :قاؿ ػ رضي ا عنيما ػ عف النبي صمى ا عميو كسمـ عبد ا بف عمرك عف
 .﴾كالمياجر مف ىجر ما نيى ا عنو كيده،

 



 ك االتفاقيات ك كاف أبرزىا اإلعبلف تك ليذه األسباب عرؼ العالـ أىـ المعاىدا
 عقب انتياء الحرب 1948 ديسمبر 10العالمي لحقكؽ اإلنساف انعقد في 

العالمية الثانية التي نتج عنيا أكبر كارثة إنسانية في انتياؾ حرمة األركاح كتبديد 
كؿ الثركات التي يمكف أف تعمؿ عمى ترقية اإلنساف، ك لعؿ مف أىـ ما جاء فييا 

 يكلد جميع الناس أحرارا متساكيف في »المادة األكلى منو كالتي تنص عمى 
الكرامة كالحقكؽ، كقد كىبكا عقبل ك ضميرا، ك عمييـ أف يعامؿ بعضيـ بعضا 

 .«بركح اإلخاء

 لكؿ فرد الحؽ في الحياة ك الحرية »    أما المادة الثالثة منو نصت عمى أنو 
 .«كسبلمة شخصو 

 انعقدت االتفاقية األكركبية لحماية حقكؽ 1950 مف ديسمبر10     ك في 
اإلنساف كالحريات األساسية ك التي اقتضت بيا جؿ الدكؿ األكركبية ك نصت 

عمى مبادئيا كقكاعدىا ك منيا التشريع المدني الفرنسي،  مف أىـ المكاد التي جاء 
بيا االتفاقية المادة الثالثة التي تنص عمى الحؽ في الحياة كحؽ أساسي لئلنساف 

 . 1ال يجكز المساس بو إال في الحاالت المنصكص عمييا في القانكف

ك في العالـ العربي اعد أكؿ مشركع إعبلف عاـ عربي لحقكؽ اإلنساف سنة 
 ثـ تبله عدة اجتماعات، ك قد عممت األمانة العامة لمجامعة مشركع 1971

الميثاؽ، ك إعبلف القاىرة عف حقكؽ اإلنساف في اإلسبلـ عمى الدكؿ العربية 
. 28/10/1992بتاريخ 

 

                                         
1
  Art 3 de la convention  européenne des droits de l’homme, « le droit de toute personne à la vie est protégée 

par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement K sauf en exécution d’une sentence 

capitale prononcée par un tribunal au cas ou délit et cette peine par la loi».  



 أىمية الدراسة 

 :تنحصر أىمية الدراسة في عدة نقاط نجمميا فيما يمي

إف األضرار خاصة تمؾ الماسة بكياف اإلنساف المادم ال يجدر أف تخضع _ 1
في تقديرىا لمسمطة التقديرية لمقاضي خاصة كأف التشريع الجزائرم ال يتكفر عمى 
الئحة تعكيض، فقد اقتضى التشريع الجزائرم في قانكف حكادث المركر بالقكاعد 

 ك التي تجسدت في  LA nomenclature Dintilhacذاتيا التي جاءت بيا
 الخاص بتعكيض األضرار الجسمانية،  كما أف تعكيضات  Badinter فقانك

المحاكـ ال تتناسب البتة مع حجـ الضرر الكاقع عمى ضحايا الفعؿ غير المشركع 
خاصة في الجزائر مقرنة مع فرنسا التي تمجد جسـ اإلنساف ك صحتو ك حرياتو 

 .األساسية
تمتاز الحماية القانكنية لحقكؽ الشخصية بحماية مزدكجة لمضحية، زيادة _ 2

 أف يطمب كقؼ االعتداء أكال قبؿ أية مطالبة فقد جعمت ضعمى طمب التعكم
 مف القانكف المدني الجزائرم لممضركر ميزة في أف يطمبو أماـ القضاء 47المادة 

العادم أك أالستعجالي ك قد ال نجد ىذه الميزة إال في مكاضيع عمى سبيؿ 
 .الحصر، ك بالتالي فإف ىذا المكضكع جدير بالدراسة

كما يتمثؿ طمب كقؼ االعتداء في إجراءات كقائية قد تمنع كقكعو بداية _ 3
 .كما ال يحتاج فييا المضركر إلي إثبات الضرر

ينظـ القانكف المدني قانكف المعامبلت المالية بيف األفراد، إال أف دراسة _ 4
حقكؽ الشخصية ال تخضع ليذا المبدأ، لكف بالمقابؿ تعتبر مف صميـ 

 .مكضكعاتو مف حيث الحماية ك مف حيث إدراجو كحؽ أساسي
 مف 16 ك المادة 9يرل البعض أف التعكيض المنصكص عميو في المكاد _ 5

 مف القانكف المدني الجزائرم ىك 47القانكف المدني الفرنسي ك المقبمة لممادة 



تعكيض خاص لكنو جاء بشكؿ مبيـ ك غامض فمـ تحدد األساس الذم يستند 
عميو باإلضافة إلى عدـ تحديد شركط الحصكؿ عميو، ك ترتيبا عمى ذلؾ فقد 

كجد أكثر مف تفسير لممقصكد بيذا األمر، التفسير األكؿ تبنتو محكمة باريس  
قضت مف خبللو انو ال يمكف سد ىذا الفراغ إال بالمجكء إلى قكاعد المسؤكلية 

 124 مف القانكف المدني الفرنسي التي تقابؿ المادة 1240التقصيرية أم المادة 
 . مف القانكف المدني الجزائرم

ك بيذا كانت المسئكلية التقصيرية ىي األساس األكؿ قبؿ أم تعديؿ لحماية 
 إلى القانكف فاف تقدير كالظركؼ 16 ك 9حقكؽ الشخصية، ك بعد إضافة المكاد 

المحيطة بالفعؿ الضار خاضعة لمقكاعد العامة لممسئكلية التقصيرية رغـ كجكد 
ك بالتالي فاف المادة .  مف ؽ، ـ، ج47أساس خاص لمتعكيض ىك المادة 

  . سيمت الحصكؿ عميو عند االعتداء عميو124األخيرة قررت الحؽ أما المادة 
ك كذلؾ قصكر غالبية التشريعات العربية في كفالة ضكابط قانكنية فعالة _ 6

لحماية الحقكؽ المصيقة بشخصية اإلنساف، خاصة تمؾ المتعمقة بحياتو الخاصة، 
فبل . ك ما زادىا تعقيدا تطكر كسائؿ اإلعبلـ ك تقنيات المراقبة السمعية ك البصرية

تكجد صعكبة في ارتكاب جرائـ المعمكماتية، كالمتعمقة باختراؽ أم نظاـ في ثكاف 
 .معدكدة كما أنيا ترتكب في بيئة افتراضية ال تترؾ عادة أم آثار مادية محسكسة

إف البحث في مجاؿ المسؤكلية التقصيرية يمبي حاجة المضركر دكف حاجة   _ 7
لتطبيؽ الجزاء الجنائي، ك الذم يؤدم في بعض الحاالت إلى اإلفبلت مف العقاب 

بسبب ضركرة إثبات القصد الجنائي الخاص ك العاـ بينما نجد أف المسؤكلية 
التقصيرية تتكفر عمى الفعؿ غير المشركع عمدم كغير عمدم أساسو اإلىماؿ 

 .كالرعكنة ك التسرع
إف مكضكع دراسة الحقكؽ المبلزمة لشخصية اإلنساف دك شقيف شؽ مادم _ 8

زيادة عمى أف ىذا البحث يقتضي .كآخر معنكم، ك بالتالي تنكع مجاؿ الدراسة



التعرض ألحكاـ القانكف المدني، القانكف الجنائي، الشريعة اإلسبلمية ك كذا لقكاعد 
األخبلؽ الطبية ك تنكع قكاعد الدراسة تتيح المقارنة بينيا ك ىذا ال يخمك مف فائدة، 

كما أف حقكؽ الشخصية لـ تعد تمؾ الحقكؽ المطمقة ك الكاضحة المعالـ بؿ لـ 
تعد محددة ك إنما أضحت تضيؽ ك تتسع عمى حسب المجتمعات ك التقاليد التي 
تحكـ إقميـ معيف كليذا نرل ضركرة تسميط الدراسة عمييا كحقكؽ مرتبطة بالديف 

 . كاألخبلؽ ك المجتمع

 المنيج المتبع في الدراسة

    إف منيجية البحث المتبع تتمثؿ في المقارنة بيف التشريع الجزائرم مف جية 
كالتشريع الفرنسي مف جية أخرل ك تارة أخرل مع الشريعة اإلسبلمية التي لـ 

تترؾ مجاال إال ككضعت لو ضكابطو ك أحكامو األساسية ألنيا صالحة لكؿ زماف 
ك مكاف، ك بالتالي  تبيف  عدة أنظمة عمى اختبلفيا لبياف القانكف األفضؿ 

 .لمحماية، كما تعرض القكانيف المقارنة تجارب إنسانية مختمفة

تعمؽ الدراسة المقارنة الفيـ العميؽ في المكضكع مما يمكف القكانيف مف االستفادة 
مف التجارب األخرل الناجحة في مجاؿ التعكيضات الخاصة بحقكؽ الشخصية 

 .عند االعتداء عمييا

بفضؿ الدراسة المقارنة تعرض البحث لشخصيات ىامة في المجتمع اإلنساني 
اعتدم عمى حؽ مف حقكقيا الشخصية خاصة تمؾ المتعمقة بالحياة الخاصة 

كالحؽ في السمعة ك الشرؼ، مف ىذه الشخصيات أغمب رؤساء فرنسا ك منيـ 
رؤساء أمريكا مما دفع إلى رفع قضايا عمى أساسيا تـ تطبيؽ القانكف ك االجتياد 

. فيو مما يخمؽ قكاعد نقتدم بيا كأشخاص عادييف

 



 إشكالية البحث   

بالنظر إلى أىمية الحقكؽ المصيقة بالشخصية ك الطبيعة الخاصة ك 
المتنكعة لبلعتداءات التي تناؿ منيا، فإف إشكالية ىذه األطركحة تتمثؿ 

 :في التساؤؿ الجكىرم التالي
ما مدل نجاع المسئكلية التقصيرية في تكفير إستراتيجية مبلئمة تكفؿ حماية _ 1

شاممة ك متنكعة لحقكؽ الشخصية ؟ ك ما األفضمية التي تميزىا عف الدعاكل 
 الجزائية في مجاؿ الحقكؽ المصيقة بالشخصية ؟

ك تثير ىذه اإلشكالية الرئيسية عدة تساؤالت تمثؿ اإلجابة عنيا أجزاء مترابطة 
لمكضكع البحث ك ىي تحتؿ أىمية بحيث ال يمكف تجاىميا عند تناكؿ المكضكع 

 : محؿ الدراسة
ك ىؿ لتطبيؽ ىذه األحكاـ مف طرؼ القضاء فعالية في تقدير التعكيض في _2

دعاكل المسؤكلية ك ىؿ لنكع الخطأ ك درجة جسامتو دخؿ في تفاكت مقدار 
التعكيض؟  كىناؾ أيضا إشكاؿ نحاكؿ اإلجابة عميو مف خبلؿ ىذا البحث ىك 

 :كالتالي
مع التطكر اليائؿ في مجاؿ حقكؽ الشخصية ك نقصد ىنا اتساعيا ك اختبلفيا 

مف مجتمع آلخر، ما ىك النطاؽ القانكني األقصى المتفؽ عميو لحقكؽ 
 الشخصية؟ 

ك في األخير ك لدراسة ىذا المكضكع ك محاكلة اإلجابة عمى ىذه اإلشكالية ك 
 .اإللماـ بكؿ جكانب المكضكع  ارتأيت أف أقسـ البحث إلى فصؿ تمييدم ك بابيف



في الفصؿ التمييدم نتناكؿ في المبحث األكؿ تقسيمات الحؽ ك خصائصو كما 
تعرضت لمختمؼ النظريات ك المذاىب الفقيية التي عرفت الحؽ كما أدرج فيو 

 أىـ تقسيمات الحقكؽ ك تبياف مكقع حقكؽ الشخصية منيا

 أما المبحث الثاني تناكلت فيو أك اقتصرت الدراسة فيو عمى حقكؽ الشخصية

فضـ ماىية حقكؽ الشخصية مف تعريؼ ك خصائص ك تميزىا عف باقي الحقكؽ 
 .األخرل المشابية ليا

 أما الباب األكؿ

 ضـ فصميف الفصؿ األكؿ تـ فيو التطرؽ مف خبللو إلى الكياف المادم لئلنساف

المبحث األكؿ خصص لدراسة الحؽ في الحياة ك ما يشكبو مف استثناءات خاصة 
 .في الدكؿ الغربية ك األكركبية

أما المبحث الثاني خاص بالحؽ في معصكمية جسد اإلنساف ك مختمؼ 
الممارسات الطبية التي تضر جسـ اإلنساف ك األفعاؿ غير المشركعة التي تشكؿ 

 .ضررا ماديا ك معنكيا يعطي الحؽ لممتقاضي في الحصكؿ عمى التعكيض

الفصؿ الثاني مف الباب األكؿ ضـ دراسة الكياف المعنكم لشخصية اإلنساف 
المتمثمة في الحؽ في الخصكصية ك أىـ ما جاء بو االجتياد القضائي الفرنسي ك 

 .الذم كاف المحرؾ الرئيسي ليذه الدراسة 

ك المبحث الثاني منو خصص لدراسة الحؽ في السمعة ك االعتبار ك الممارسات 
 .اإلعبلمية المتعارضة مع ىذا الحؽ 

أم إشكالية حرية التعبير ك حؽ الشعكب في إعبلـ مكضكعي ك حؽ الشخص 
 .في عدـ التعرض لسمعتو ك اعتباره



ك أما الباب الثاني ك تـ فيو التعرض في الفصؿ األكؿ إلى آثار االعتداء عمى 
حقكؽ الشخصية في إطار المسؤكلية التقصيرية في المبحث األكؿ أدرج فيو تطكر 
المسؤكلية التقصيرية ك الخطأ ك التي تجد ليا تطبيؽ في مجاؿ حقكؽ الشخصية 

كما أف ىناؾ عبلقة تربط بيف الحماية ك بعض مف نظريات تطكر المسئكلية 
 .التقصيرية

أما الفصؿ الثاني تـ فيو دراسة أىـ المميزات التي تكفرىا أنظمة المسؤكلية 
 .التقصيرية دكف القضاء الجزائي

ك الفصؿ الثاني ك األخير خصص آثار االعتداء عمى حقكؽ الشخصية حسب 
 مف القانكف المدني ك الذم يعتبر أىـ ما جاء في ىذه الدراسة ك ما 47المادة 

يميزىا مف إجراءات كقؼ االعتداء في القضاء العادم ك أالستعجالي ك ىك 
 .أصعب جزء في ىذا المكضكع

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



الحؽ كحقػكؽ الشخصية مفيـك : الفصؿ التمييدم

تعد حقكؽ الشخصية حقكقا مف الحقكؽ الحديثة مقارنة مع بقية الحقكؽ 
األخػػػػػػػػػػػػػػػرل، لذا ارتأينا أف نتطرؽ في فصؿ تمييدم إلى تحديد مفيـك الحؽ عمكما 
 . مف خبلؿ المبحث األكؿ، لنخصص المبحث الثاني لدراسة مفيـك حقكؽ الشخصية

 الحؽ مفيكـ: المبحث األكؿ

كثيرا ما إال أنو  ،يسعى الفرد في المجتمع دكما لتحقيؽ مصالحو كأىدافو
ق المصالح مع مصالح أفراد آخريف مف نفس المجتمع، كليذا السبب ذتتعارض ق

كجد القانكف ليعمؿ عمى إيجاد تكازف اجتماعي يكفؿ كؿ المصالح عف طريؽ تحديد 
الشركط كالظركؼ التي تككف فييا مصمحة الفرد أكلى بالرعاية مف المصالح 

األخرل، كبالتالي فإف القانكف يمنح الفرد قدرة أك سمطة تسيؿ لو تحقيؽ مصالحو 
.  المشركعة كفي الحقيقة أف ىده السمطة ىي الحؽ

 الحؽ إال إذا أقرتو أليذا فاف الحؽ كالقانكف ارتبطا ارتباطا تاما فبل ينش
كاعترفت بو قاعدة مف قكاعد القانكف، كبصكرة أخرل فإف ىدؼ القانكف ىك تحديد 
ظيار طرؽ اكتسابيا كانقضائيا كليذا أخذ تعريؼ الحؽ  الحقكؽ كحصر نطاقيا كا 

. جيدا كبيرا مف الفقو حتى يصؿ إلى التعريؼ المستقر عميو اآلف

الحؽ في المطمب ب التعريؼ الحؽ ارتأينا التطرؽ إلى بمفيـككقصد اإللماـ 
 . تصنيفاتواألكؿ، كتخصيص المطمب الثاني لتناكؿ مختمؼ 

 

 

 



الحؽ ب التعريؼ: المطمب األكؿ

إف مسألة التعريؼ بالحؽ اقتضت منا قصر الفرع األكؿ مف ىذا المطمب 
لكضع تعريؼ لمحؽ، في حيف أفردنا الفرع الثاني منو لتمييز الحؽ عف ما يشابيو 

 .كىذا بغية إعطاء فكرة كاضحة لمتعريؼ بيذا الحؽ

تعريؼ الحؽ : الفرع األكؿ

لقد حاكؿ الفقو جاىدا إيجاد تعريؼ جامع مانع لمحؽ فتارة عرفو نسبة إلى 
صاحب الحؽ، كفي محاكالت أخرل نسبة إلى مكضكعو فثارت الصعكبة في تحديد 

  . عدة نظريات تقميدية، كأخرل حديثةمما أدل إلى ظيكرمدلكؿ الحؽ، 

لنظريات التقميدية تعريؼ الحؽ كفقا ؿ: أكال

 فبعض الفقياء اعتمدكا عمى ،يمكف تقسيـ ىده النظريات إلى اتجاىات ثبلث
 أما فريؽ ثالث فاعتمد عمى ،شخصي كآخركف عمى المذىب المكضكعياؿمذىب اؿ

. 1خمط المذىبيف السابقيف

 تعريؼ الحؽ كفقا لممذىب الشخصي. أ

عرؼ المذىب باسـ المذىب الفردم كأيضا مذىب اإلرادة التسامو بالنزعة 
   كما تكلى الفقيو كينشيد savignyالذاتية كقد تزعـ ىذا المذىب الفقيو سافيني 

windshed لكنو تعرض لعدة انتقادات، كعميو سنحاكؿ بداية دراسة تطكيره ،
.   مضمكف ىذا المبدأ، ثـ التطرؽ لمختمؼ االنتقادات التي كجيت لو
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 مضمكف المذىب الشخصي -1

نو قدرة أك سمطة إرادية كىذه القدرة أك السمطة أيعرؼ ىذا المذىب الحؽ عمى 
 فإرادة صاحب 1مستمدة مف القانكف، كما ينظر في ىذا التعريؼ إلى صاحب الحؽ 

.  الحؽ ىي العنصر الجكىرم الذم يميز الحؽ

ا المذىب يتصؿ اتصاال كثيقا بالمذىب الفردم أم مبدأ ذكمف ثـ فاف ق
 بمعنى أف في ىذا التعريؼ خاصية ىامة لمحؽ، فحسب ىذا  ة،سمطاف اإلراد

االتجاه اإلرادة حرة في اتخاذ القرار في استعماؿ الحؽ أك التصرؼ فيو كبيذا يككف 
ىذا المدلكؿ أكلى أىمية بالغة لصاحب الحؽ فيك يتمتع بإمكانية االختيار الذم 

 . 2يتسع نطاقو أك يضيؽ بحسب الحدكد التي رسميا القانكف

 فالحؽ ،نو ال يتصكر كجكد حؽ إال بكجكد شخص لو إرادةأكمف ىذا نستنتج 
ف إصفة تمحؽ الشخص كتجعمو قادرا عمى القياـ بعمؿ معيف، عبلكة عمى ذلؾ ؼ

ف إرادة عميو فإف ينييو، كأصاحب الحؽ يستطيع أف يتنازؿ عنو كأف يعدلو ك
صاحب الحؽ يجب أف تككف دائما في نطاؽ القانكف كفي حدكده ما داـ أف الحؽ 

  .3ك قدرة في نطاؽ معمـكأسمطة 

كحتى يكضح سافيني ىذا المذىب كاألسس التي اعتمد عمييا في تعريؼ 
الحؽ أعطى مثاال عف الممكية، فالمالؾ ىك صاحب حؽ ىك حؽ الممكية الذم يعكد 
إليو، كىذا الحؽ عبارة عف سمطة منحو إياىا القانكف عمى الشيء المممكؾ تحقيقا 
لمصمحتو التي يعتبرىا ىذا القانكف مشركعة طالما قد تكافرت فييا الشركط التي 
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يفرضيا كالتي تجعميا أجدر بالرعاية مف مصالح غيره مف األشخاص اآلخريف التي 
 .1تتكافر فييا نفس الشركط

 نقد المذىب الشخصي -2

لكف رغـ ىذا االجتياد الفقيي بخصكص تعريؼ الحؽ إال أف ىذا االتجاه قد 
: تعرض لعدة انتقادات كمف كجكه كثيرة أىميا

  التركيز عمى السمطة اإلرادية في تعريؼ الحؽ يترتب عميو عدـ ثبكت
بعض الحقكؽ حيث انعدمت اإلرادة، كالمجنكف كالمعتكه، في حيف أف األشخاص 

يف تنعدـ لدييـ اإلرادة كالتفكير كالصبي غير المميز كالمجنكف يمكف ذجميعا حتى اؿ
 .2أف يكتسبكا الحقكؽ كيتمتعكا بما تتضمنو مف سمطات

   إف ما جاء كذلؾ في ىذا التعريؼ ما يسمى بالقدرة اإلرادية لصاحب
ىذه القدرة الزمة لمباشرتو كليس لثبكتو إذ ليست ىي جكىر الحؽ، غير أف  ،الحؽ

فالحؽ قائـ كلك لـ يباشر صاحبو سمطاتو، فالمالؾ مالؾ كلك لـ يستعمؿ ممكو 
كيتصرؼ فيو كيثبت الحؽ لممجنكف كتحؿ إرادة النائب في مباشرة الحؽ محؿ إرادتو 

 .كمنو ليس صحيحا الربط بيف الحؽ ك اإلرادة، 3
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لمذىب المكضكعي كفقا ؿ تعريؼ الحؽ .ب

استنادا لبلنتقادات التي كجيت لممذىب الشخصي في تعريفو لمحؽ ظير 
مذىب جديد عرؼ بالمذىب المكضكعي، غير أف ىذا المذىب لـ يسمـ ىك اآلخر 

  : مف االنتقادات، كىك ما سنتطرؽ لو تفصيبل فيما يمي

 المذىب المكضكعيمضمكف - 1

كجاءت ىذه النظرية ،  ihering 1تزعـ ىذا المذىب الفقيو األلماني اىرينج 
 كمنو الحؽ بالنسبة ،لمكاجية نظرية اإلرادة فاعتمد في تعريؼ الحؽ عمى مكضكعو

 كبيذا التعريؼ يككف اىرينج قد أىمؿ اإلرادة في ،لو ىك مصمحة يحمييا القانكف
كفي ىذا تعبير صريح ، خذ في الحسباف مكضكع الحؽ كاليدؼ منوأ ك،تعريفو لمحؽ

ف الغاية أك المصمحة إ فمف الناحية العممية ،لممصمحة التي يجنييا صاحب الحؽ
مف أم حؽ ىي الفائدة أك المنفعة التي تعكد عمى صاحبو كال ييـ نكع الفائدة سكاء 

.  كانت مادية أك معنكية

كفي تعريؼ الفقيو األلماني إشارة صريحة لكيفية حماية ىذه المنفعة كالتي 
.  تككف عف طريؽ القانكف أم الدعكل القضائية

كبيذا التعريؼ يككف الحؽ متككف مف عنصريف، العنصر األكؿ ىك 
، 2مكضكعي كيتمثؿ في الغاية كاليدؼ العممي أك الميزة التي يجنييا صاحب الحؽ

كالعنصر الثاني لمحؽ ىك عنصر شكمي يتمثؿ في حماية القانكف لمحؽ عف طريؽ 
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 فكؿ حؽ لو دعكل تكفؿ احترامو كحمايتو حتى يصؿ صاحبو ،الدعكل القضائية
  .إلى المصمحة التي يريد تحقيقيا

فبالرغـ مف أف اىرينج لـ يكؿ أىمية لصاحب الحؽ، كلكف إذا نظرنا إلى 
أم صاحب حؽ ال ينظر إلى حقو إال عمى أساس يرل أف تعريفو نبلحظ أف اىرينج 

 كبالتالي فاف المصمحة ىي الدافع الرئيسي لنشاط ، مف منفعة أك فائدة لوما يعطيو
برز التعريفات التي القت ركاجا أؽ، كيعتبر تعريؼ اىرينج لمحؽ مف ػػػػػػػػصاحب الح

  . مف الصكابا كبيراكقبكال عند رجاؿ القانكف ألنو يممس جانب

 المذىب المكضكعي نقد -2

ىـ ىذه مف أرغـ ما القتو النظرية مف نجاح إال أنيا لـ تسمـ مف النقد، ك
 : نذكراالنتقادات

  حسب تعريؼ اىرينج أف المصمحة أك المنفعة ال تككف حقا إال إذا كانت
 كال ،ة، كالصحيح أف كسيمة حماية الحؽ أم الدعكل تككف تالية لنشؤ الحؽػػػػػػػػمحمي

نما ىي   .1ثر ليذا الكجكدأيمكف اعتبارىا شرطا أك عنصرا لكجكده كا 
  عجز ىذا االتجاه عف إعطاء تعريؼ دقيؽ لمحؽ ألنو اعتمد عمى أشياء

خارجية عف كياف الحؽ كمقكماتو الجكىرية، فاعتمد عمى المصمحة كالمنفعة كىي 
. 2الغرض مف الحؽ، كما اعتمد عمى كسيمة حمايتو كىي الدعكل

 أىداؼ الحؽ كىي مصمحة معينة، ككيفية بمكغ ىذه  بيفىذا التعريؼؼ
يجاد ما يكفؽ بيف ، المصمحة كالحفاظ عمييا كىذا كاف سببا كافيا لمتدخؿ كا 

 .المذىبيف
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المختمط  لممذىب  تعريؼ الحؽ كفقا. ج

 أم أف بعض الفقياء ،سمي بالمذىب المختمط ألنو يجمع االتجاىيف السابقيف
أرادكا التكفيؽ بيف فكرتي القدرة اإلرادية كالمصمحة كينظر إلى الحؽ مف خبلؿ 

 1صاحبو كمكضكعو في آف كاحد

 أم اتجاه مف المشاكؿ المعتادة، فأنصار المذىب المختمط كلكف ال يخؿ
مختمفكف فيما بينيـ، فبعضيـ يغمب دكر اإلرادة عمى حساب دكر المصمحة فكاف 

الحؽ قدرة أك سمطة إرادية يعترؼ بيا القانكف كيحمييا لشخص " :تعريفيـ كالتالي
". مف األشخاص في سبيؿ مصمحة معينة

 :كالفريؽ اآلخر غمب دكر المصمحة عمى دكر اإلرادة، ك كاف تعريفيـ كاآلتي
الحؽ مصمحة شخص أك مجمكعة مف األشخاص يحمييا القانكف عف طريؽ القدرة "

". 2المعترؼ بيا لئلرادة لتمثيميا ك الدفاع عنيا

ا المذىب بكؿ االنتقادات التي ذ الرأييف كاف مف الطبيعي أف ينتقد قيفكبيذ
. كجيت إلى االتجاىيف السابقيف

 لنظريات الحديثة  تعريؼ الحؽ كفقا ؿ:ثانيا

كاف مف الطبيعي بعد االنتقادات التي كجيت إلى االتجاه المختمط أف يحاكؿ  
بعض الفقياء إيجاد تعريؼ صائب يحدد المعنى الحقيقي لمحؽ، كذلؾ بالكشؼ عف 

برز ىؤالء الفقياء أجكىره كبياف خصائصو كمقكماتو الذاتية المميزة ككاف مف 
: اآلتي
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 Dabin نظرية داباف .أ

ف الحؽ ىك إيثار القانكف لشخص بشيء معيف أك قيمة إحسب الفقيو داباف 
. 1محددة تخكلو عنصرم التسمط كاالستئثار

كاالستئثار يمثؿ العبلقة بيف صاحب الحؽ كمحمو، بمعنى أف الحؽ ىك ما 
نما ىك  يختص بو صاحبو أم مالو، فالحؽ ليس المصمحة كما أكرد اىرينج كا 

ستئثار بشيء يخص الشخص كييمو كحده كال يقتصر اال أم ،االستئثار بمصمحة
 ،ىذا االستئثار عمى األمكاؿ المادية كلكف يشمؿ األمكاؿ كالقيـ المصيقة بالشخص

كمف إنتاجو ثـ تصير خارجة عنو كلكنيا تظؿ مرتبطة بو برابطة االستئثار فيككف 
. 2قرب إلى ذلؾ حؽ المؤلؼألو حؽ عمييا، كما ىك 

أما عنصر التسمط كىك الكجو اآلخر لمحؽ عمى اعتبار أف ثبكت القيمة 
لمشخص ىك الشؽ األكؿ لمحؽ، كالتسمط ىك نتيجة مبلزمة لبلستئثار كتككف سمطة 

 كىذا التسمط يختمؼ ،صاحب الحؽ بعد ثبكت التصرؼ الحر في الشيء محؿ الحؽ
عف استعماؿ الحؽ كمباشرتو، فاستعماؿ الحؽ يتضمف سمطة ايجابية تترجـ في 
مجرد دكر لئلرادة، أما سمطة التصرؼ في شيء محؿ الحؽ مف جانب صاحبو 

 كأيضا حرية االختيار بيف العمؿ ،بصفتو سيدا عميو فيي حرية التصرؼ مف جية
 .3كاالمتناع ككؿ مف االستئثار كالتسمط التي لصاحب الحؽ عمى الشيء أك القيمة

فكؿ ىذا يظؿ مكجكدا لكف في الحدكد التي رسميا القانكف، كذلؾ تتدخؿ 
. طبيعة الشيء الخاضع لو
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فالتصرؼ مثبل في األشياء المادية يككف كامبل كتاما، أما بالنسبة لمحقكؽ 
 . 1المصيقة بالشخصية فيككف تصرفا نسبيا إف لـ نقؿ ال يمكف في بعض األحياف

، كلـ يغفؿ داباف عنصر الحماية بمعنى يجب اف تتدخؿ الدكلة بالضماف
 ،كالضماف ىك الدعكل كىي الطريؽ الكحيد الذم رسمو القانكف لتحقيؽ ىذه الحماية

ف الحؽ يككف غير فعاؿ كناقص فكؿ حؽ حقيقي يككف مزكد إكبدكف ىذا الضماف ؼ
.  بدعكل

كبالتالي حسب داباف الحؽ يتحدد بأربع عناصر، عنصر االستئثار،عنصر 
كىذا يعني احتراـ  .التسمط كثبكت الحؽ في مكاجية الغير كأخيرا الحماية القانكنية

ف ىناؾ عبلقة أخرل غير االستئثار كالتسمط الذم يككف بيف إذالغير لمحؽ، 
صاحب الحؽ كمحمو، فيذا العنصر يربط بيف صاحب الحؽ ككافة الناس، فيك 

عف كؿ ما مف شانو المساس بعنصر الحؽ باستئثار  التزاـ جميع الناس باالمتناع
. 2صاحب الحؽ كتسمطو عميو

ف نظرية داباف ليا الفضؿ الكبير في إبراز أىمية عنصر إكمف جية الفقو ؼ
 فالحؽ ال يكجد إال في العبلقة بالغير فيك استبعاد لؤلشخاص الممزميف بعدـ ،الغير

. المساس بحقكؽ بعضيـ

 .3كذلؾ فكرتي االستئثار كالتسمط ىما فعبل مكجكداف في بعض الحقكؽ

كىك أف ، أما عف االنتقادات فيك انتقاد كاضح لكؿ مف يتمعف في ىذه النظرية
ف كاف تعريؼ الحؽ بعنصرم االستئثار كالتسمط  منطبؽ تماما مع حؽ الممكية إال كا 
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 فالقانكف يمنع حرية التصرؼ كما ىك الشأف ،نو ال يمكنو أف يتفؽ مع باقي الحقكؽأ
. 1بالنسبة لمحقكؽ المصيقة بالشخص، كالحؽ في الحياة

   Roubier نظرية ربيو .ب

نو يجب استخداـ مصطمح الحؽ عمى نحك ضيؽ ليحفظ ربيو أيرل الفقيو 
لفكرة الحؽ التجانس كالدقة، أما استعماؿ كممة حقكؽ أدل إلى تككيف نظرة جزئية 

 :لمكاقع القانكني، كحسب رأيو يجب أف نميز بيف فئتيف مف المراكز القانكنية

الشخصية أك الذاتية حيث يظير فييا  المراكز القانكنيةب تتعمؽ :األكلىالفئة - 
عنصر الميزة كالفائدة التي يجنييا صاحب الحؽ، كىذه المراكز ىي التي تنشئ 

.  2الحقكؽ بدال مف الكاجبات

 كتعتبر مراكز ،الفئة الثانية كالتي نجد فييا عنصر الكاجب أك التكميؼ- 
مكضكعية تيدؼ إلى إنشاء الكاجبات كاألعباء، كما تتجو إلى االعتراؼ بالكاجبات 

 .أكثر مف اعترافيا بالحقكؽ

فالحقكؽ بالنسبة لركبيو ال تشمؿ كؿ الحاالت التي يككف فييا لمشخص سند 
نما تقتصر فقط عمى الفركض التي يكجد فييا مكنة أك ميزة  أك مبرر أماـ المحاكـ كا 
محددة عمى غرار ماؿ معيف، فيذه الميزة تككف مبدئيا قابمة لمتنازؿ عنيا مف طرؼ 

ف ىذه المزايا مكفكؿ حمايتيا عف طريؽ الدعكل، بمعنى آخر إصاحبيا، ك ليذا ؼ
نو تكجد إحينما تكجد مزايا كالمستفيد منيا يستطيع التصرؼ فييا كالنزكؿ عف الماؿ ؼ

 كنجد ذلؾ في حؽ ،حماية عف طريؽ الدعكل، كىذه ىي العناصر األساسية لمحقكؽ
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الممكية، الحؽ الشخصي، كحؽ المؤلؼ، لكف ال يمكف في الكاقع تطبيؽ مكنة 
التنازؿ في بعض الحقكؽ، مثؿ الحؽ في الحياة كالحؽ في معصكمية الجسد ككذلؾ 

فيي عبارة عف قيـ ال يمكف التنازؿ عنيا إال أف صفة التنازؿ تبقى ،  1الحريات
. 2مبلزمة لمحؽ

كشؼ عف اؿكاف الفضؿ لصاحب ىذه النظرية في كعميو يمكف القكؿ أنو 
كجكد كاجبات كأعباء إلى جانب الحقكؽ، ككرس ركبيو جانب كبير مف ىذه النظرية 

 ،قد أعاد التكازف إلى القانكف مف ناحيةيككف  كبيذا ،لدراسة الكاجبات كالتكاليؼ
كمف ناحية أخرل أظيرت ىذه النظرية النظرة الجزئية التي تجمع كؿ المراكز 

القانكنية التي يكج فييا الشخص كالتي ال يمكنيا استيعاب كؿ المراكز القانكنية مثؿ 
قكاعد القانكف الجنائي كبعض الحاالت في القانكف المدني كحالة األشخاص، نظاـ 

. األسرة، كىذا ما يصعب في مجرد مجمكعة مف الحقكؽ

 :ىماكبالرغـ مف ذلؾ لـ تسمـ ىذه النظرية مف انتقاديف ىاميف 

أم تعريؼ لمحؽ يتجاىؿ أك يستبعد حقكؽ الشخصية التي طالما  إف- 1
عمؿ القضاء كالتشريع عمى تطكيرىا يككف منقطع الصمة تماما مع الكاقع القانكني 
الحالي، فرغـ أف بنياف ىذه الحقكؽ لـ يكتمؿ تماما حتى اآلف إال أف ىذه الطائفة 

. 3مف الحقكؽ تنصب عمى الشخص نفسو صاحب الحؽ

إف الجيد  " : قائبلRoubierانتقد الفقيو داباف التعريؼ الذم جاء بو . 2
 ،"المبذكؿ مف جانب ركبيو لتحديد نطاؽ الحؽ قد كقع في خمط بيف الحؽ كمحمو 

فقد استخمص الفارؽ المكجكد في المزايا كالمكنات ذاتيا، كال يمكف أف نستخدـ كممة 
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نما استخداميا في الفركض التي قاؿ بيا ركبيو فقط، كما أف  حؽ بقكة ككضكح كا 
ىذه النظرية تتعارض مع الكاقع العممي كال يمكف لفكرة الحؽ أف يفرضيا المنطؽ أك 

 .طبيعة األشياء

 التعريؼ المختار لمحؽ .ج

رغـ أف التعريؼ الذم استقر عميو الفقو الحديث يقع في نفس إطار نظرية 
داباف، إال أف الفقو ال يذكر األثر الكبير الذم أسيـ فيو بنظريتو ك لما ليا مف 

. 1مزايا

ف الحؽ يتككف مف عناصر جكىرية ىي إكحسب التعريؼ المختار لمحؽ ؼ
االستئثار، التسمط، كاحتراـ الكافة الستئثار صاحب الحؽ كتسمطو ككذلؾ حماية 

 .ىذا الحؽ

 كالحماية القانكنية المتمثمة في منح الشخص كافة المزايا التي تخكلو 
الحصكؿ عمى المكنات المرجكة مف القيمة مكضكع الحؽ، كيعبر عف تمؾ المكنات 

 ككفالة احتراـ الكافة لمقيمة ،باالقتضاء كالتسمط كىك إلزاـ المديف بأداء معيف
 فبالنسبة لحؽ الدائنية يعطى الدائف مكنة مطالبة ،مكضكع الحؽ مف جية أخرل

.  كعمى الكافة احتراـ استفاء كاقتضاء ىذا الحؽ، 2المديف بأداء ما التـز بو

أما التسمط كىك سمطة لمشخص عمى شيء معيف، فالقانكف يكفؿ مباشرة 
السمطات البلزمة لتحقيؽ االستئثار بالقيمة المالية كىذا ما نجده في حؽ الممكية 

                                         
1 .41محمد حسف قاسـ، مرجع سابؽ، ص ، جبلؿ عمي العدكل كرمضاف أبك السعكد   

 .38، ص 1979 النظرية العامة لمحؽ، الطبعة األكلى، دار الفكر العربي، ، شكرم سركر2



ففي ىذا الحؽ سمطة استعماؿ الشيء كاستغبللو إضافة إلى التصرؼ فيو، كما 
. 1ينبغي عمى الكافة احتراـ ىذا الحؽ

كنبلحظ أف مف الفقياء المصرييف مف عرؼ الحؽ بأنو مركز قانكني يخكؿ 
مف ينفرد بو في حدكد القانكف أف يستأثر بمصمحة ما، إما بالحصكؿ عمييا مباشرة 

 بمعنى ،مف التسمط عمى شيء أك باقتضائيا ممف يككف في مركز المكمؼ بترتيبيا
كالتعريؼ الذم جاء ، خذكا مف مذىب اىرينج الذم ينتمي إلى االتجاىات التقميديةأ

 أم جمعكا بيف المركز ،بو داباف الذم ينتمي إلى االتجاه الحديث في تعريؼ الحؽ
. القانكني كاالستئثار كالمصمحة

كمنو لـ يصؿ الفقياء سكاء مف المذىب التقميدم أك المذىب الحديث بتعريؼ 
كامؿ إال بعد محاكالت عديدة فكؿ مف االتجاىيف جاء بجزء مف التعريؼ الحالي، 

براز مميزاتو ك  كاف دؿ ذلؾ فانو يدؿ عمى الصعكبة البالغة في تحديد مدلكؿ لمحؽ كا 
. جكىره

تميز الحؽ عف ما يشابيو : الثانيالفرع 

قد يختمط الحؽ ببعض المفاىيـ التي تشابيو كالكاجب كالحرية، كىك ما نريد 
 :تبينو فيما يمي

 ز الحؽ عف الكاجبمتمي :أكال

إف الحؽ كما عرفو معظـ الفقياء قيمة أك مكنة قانكنية محددة تحقؽ مصمحة 
 .ذاتية مباشرة يحمييا القانكف
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كبالتالي يفرض القانكف عمى األشخاص احتراـ ىذه القيمة كعدـ التعرض 
ف القانكف عندما يقرر حقا مف الحقكؽ يقرر في إلصاحبيا في استعماليا، كمنو ؼ

ف كؿ حؽ يقابمو كاجب إنفس الكقت كاجب احتراـ ىذا الحؽ، كمف ىذا المنطمؽ ؼ
.  عدـ التعرض لصاحب الحؽ في مباشرتو

إال أف ىذا الكاجب يختمؼ بحسب األشخاص المفركض عمييـ، فيناؾ كاجب 
.  1خاص أك ذاتي كفي بعض األحياف يقاؿ شخصي كآخر عاـ

فالكاجب العاـ ىك حيف يفرض القانكف عمى الكافة كىـ جميع الناس 
عدا صاحب الحؽ أف يمتنعكا عف التعرض لو في استعماؿ حقو كىذا ، كاألشخاص

 كىك كاجب ،عدـ التعرض لصاحب الحؽ في مباشرة حقو أم .2ىك الكاجب العاـ
 كىذا ىك االمتناع عف االعتداء عمى حؽ ،سمبي يمـز الكافة بعدـ القياـ بأم عمؿ

الغير، أم احتراـ الحدكد المرسكمة لحقو كذلؾ العنصر األخير لمحؽ، كيظؿ ىذا 
.  كامنا حتى يقع اإلخبلؿ بو عمى نحك يستكجب جزاء القانكف)الكاجب(االلتزاـ 

نو مف غير المعقكؿ أف أكقد اعترض عمى فكرة كجكد ىذا الكاجب العاـ بحجة 
يفرض القانكف في مقابؿ كؿ حؽ لشخص معيف كاجبا عاما يمـز مبلييف األشخاص 

دكف أف يككف بينيـ كبيف ذلؾ الشخص أية صمة، إال أف ىناؾ ردا عمى ىذا 
ف ىؤالء األشخاص ليس عمييـ بسبب بعدىـ عف صاحب الحؽ كعدـ أاالعتراض ب

كجكد أية صمة معو االعتداء عمى ىذا الحؽ كمما سمحت ليـ الظركؼ، كىذا ما ال 
. 3يقره القانكف بأم حاؿ مف األحكاؿ، فالكاجب العاـ يقع شيكعا عمى جميع الناس
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كفي المقابؿ ال يعتبر ىذا الكاجب قيدا عمى حرية األشخاص، فمف ناحية ال 
 ناحية أخرل ال يعتبر دينا عمى مف ك،يمنعو مف القياـ بعمؿ كاف يسمح بو القانكف

الشخص ينقص مف ذمتو المالية، كىذا الكاجب العاـ ليس عنصر مف عناصر 
نما بكجكده يسيؿ نفاذ الحؽ في مكاجية الكافة ، كبالتالي فيك يزيد (الغير )الحؽ كا 

ق الكاجبات العامة المفركضة عمى ذف قإمف قكة ثبكت الحؽ، كمف نظرة فمسفية ؼ
  . 1الكافة ترسـ الحدكد الطبيعية لحرية كؿ فرد ك نشاطو

 فيك مكجكد obligation personnelleأما الكاجب الخاص أك الشخصي 
ما يعرؼ بالعبلقة الدائنية، أم أك في نكع معيف مف الحقكؽ كىك الحؽ الشخصي 

حدىما كىك المديف قبؿ اآلخر بأداء أالعبلقة التي تربط بيف شخصيف يمتـز فييا 
كحؽ المشترم في مطالبة البائع بعدـ ، 2معيف إما القياـ بعمؿ أك االمتناع عف عمؿ

. الخ....منافستو في دائرة المحؿ المبيع

 فيذا العمؿ ،كما ذكرنا أف الكاجب الخاص يككف مكضكع الحؽ الشخصي
كىك في نفس الكقت مكضكع كاجب بالنسبة  (المشترم )مكضكع حؽ بالنسبة لمدائف 

 كىنا يكمف االختبلؼ بيف الكاجب العاـ كالكاجب الخاص الذم ،(المديف)لمبائع 
 حيث يمتـز ىذا الشخص في 3،يككف عمى شخص معيف دكف غيره مف األشخاص

. عمؿ معيفالقياـ بف يمتنع عف أ أكف يقـك لو بعمؿ معيف أمكاجية صاحب الحؽ ب

يقع الكاجب الخاص عمى عاتؽ الممتـز بو كحده دكف سائر الناس كيعد عبئا 
كقد  عمى ذمتو المالية، فيذا الكاجب يجعؿ المديف بو يأتي شيء لـ يكف ممزما بو
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يمنعو مف إتياف شيء كاف في األصؿ مباحا، كالكاجب الخاص أك االلتزاـ في لغة 
الفقو الحديث ىك المقابؿ التاـ لمحؽ، فالحؽ كااللتزاـ كجياف لعممة كاحدة إذا نظرنا 

ذا نظرنا إليو مف جية المديف سمي التزاـ  . 1اإليو مف جية الدائف سمي حقا كا 

ىذه ىي المراكز القانكنية المختمفة التي جاءت بيا نظرية ركبيو ليا ناحية ؼ
 كفي األخير اتضح أف الحؽ الشخصي يقابمو كاجباف الكاجب ،ايجابية كناحية سمبية

أما الحقكؽ .  كالكاجب العاـ المقرر عمى الكافة،الخاص المقرر عمى المديف بو
األخرل كحؽ الممكية مثبل فيقابميا كاجب كاحد ىك الكاجب العاـ السمبي حيث يككف 

حد ك ينبغي احتراـ ىذا ألممالؾ االنتفاع كالتصرؼ في ممكيتو دكف حاجة لتدخؿ 
. 2الحؽ مف قبؿ الكافة

تمييز الحؽ عف الحرية : ثانيا

الحؽ مكنة أك مزية يقررىا القانكف لشخص معيف عمى سبيؿ التخصيص، أك 
إيثار القانكف شخص بشيء معيف أك قيمة تخكلو السمطة كاالستئثار، كحؽ ممكية 

. 3عيف مف األعياف أك حقو في اقتضاء ديف مف الديكف

الحرية فيي مكنة يعترؼ بيا القانكف لمناس كافة دكف أف تككف محبل  أما
 كينطبؽ ذلؾ عمى كؿ الحريات العامة التي يكفميا الدستكر، كحرية ،لبلختصاص

 كفي ظؿ الحرية يتصرؼ ،ككذا حرية التعاقد المعتقد، حرية الحركة، حرية التعبير،
. 4الشخص حسب تقديره الشخصي
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ف الحرية تختمؼ عف الحؽ في عدة كجكه مف إتعريفيف السابقيف ؼاؿكحسب 
: بينيا ما يمي

ف ىدفو كذلؾ إ كمنو ؼ،يرد الحؽ عمى مكضكع محدد أك قابؿ لمتحديد -1
أما الحرية فيي إباحة كؿ ما لـ يمنعو القانكف كمف ثـ فإنيا تتميز عف ، يككف محدد

الحؽ بعدـ تحديد أك كضكح محميا أك مكضكعيا، كتختمؼ مف شخص آلخر، 
  1فحرية االنتقاؿ تخكؿ لمشخص االنتقاؿ ألم مكاف كألم ىدؼ

يتسـ الحؽ بطابع االنفراد كالخصكصية، أما الحرية فتتسـ بطابع  -2
ف كجد شخص حيث العمكمية  تمنح بالتساكم لمكافة فيي تستند إلى ركح المساكاة، كا 

حـر منيا فذلؾ عمى سبيؿ االستثناء، أم أف الحرية عامة لجميع الناس بينما الحؽ 
  .فيك خاص بشخص معيف

أك l` exclusivité كبعبارة أخرل فاف الصفة الغالبة لمحؽ ىي الحصرية 
أما الحرية فتمارس ؛  كىي التي يستفيد منيا صاحب الحؽ،ستبعاد لآلخريفاال

بالمنافسة مع اآلخريف كما تتصؼ بالصفة غير المشركطة بينما يخضع الحؽ حتى 
. 2في مرحمة التككيف لشركط مختمفة

يكجد الحؽ حينما يككف ىناؾ قانكف كضعي ينظـ ىذه المسالة، بينما - 3
. تكجد الحرية حينما ال يكجد قانكف ضدىا

ىناؾ نظرية ممكف أف تكضح التفرقة المكجكدة بيف الحؽ كالحرية كىي - 4
فإنو يحيد في نظرية التعسؼ في استعماؿ الحؽ،  فعندما يستعمؿ الشخص حقو 

 كيستخدمو بغرض اإلضرار بالغير فيناؾ نككف ،بعض األحياف عف اليدؼ األصمي
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 ففي ىذه الحالة ىذا العمؿ ،أماـ سكء استعماؿ الحؽ أك التعسؼ في استعمالو
 .1يستكجب التعكيض، كبالمقابؿ ال نجد ىذه النظرية في مجاؿ الحريات

يرتبط الحؽ بكاجب عاـ كخاص كما تقدـ لدل الطرؼ اآلخر كىك أم - 5
ف إ ثـشخص غير صاحب الحؽ، بينما الحرية ترتبط بسمكؾ صاحب الحرية، 
حالتو باستثناء حقكؽ الشخصية أما الحرية  .األصؿ في الحؽ جكاز النزكؿ عنو كا 

. 2فاألصؿ فييا عدـ جكاز النزكؿ عنيا

كحسب رأم الفقياء كعند إدراج أىـ الفرقات المكجكدة بيف الحؽ كالحرية 
التبس األمر فيما يخص الحرية كالرخصة، ىؿ كؿ ما ينطبؽ عمى الحرية ىك نفسو 

مطابؽ لما ىك في الرخصة؟ 

فالحرية ىي أكضاع عامة غير منضبطة كما تنطكم عمى حرية االختيار، 
غير أف الرخصة ىي منزلة كسطى بيف الحرية كالحؽ،  فمثبل ىناؾ حؽ الممكية 

كحرية التممؾ كيكجد بيف ىاذيف المصطمحيف مركز متكسط يتمثؿ في رخصة 
الشخص في أف يتممؾ بمعنى أف الشخص لو حرية تممؾ أم شيء مف األشياء،  
فإذا اشتراه أصبح صاحب حؽ ممكية أما المرحمة الكسطى فتككف عندما يعرض 

البائع عمى الشخص شراء الشيء فينا يككف الشخص في مركز خاص أم صاحب 
. 3رخصة في أف يتممؾ

فالرخصة تمثؿ تجاكز الشخص لمرحمة الحرية كتقدمو نحك الكصكؿ إلى 
الحؽ، كيقتضي ذلؾ كجكد سبب أك كاقع محدد مستمد مف القانكف، غير أف ىذا 

نما ينشأ عنو ما ىك دكف الحؽ كىي الرخصة، ،السبب ال يؤدم إلى كجكد الحؽ   كا 
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 بأنيا مكنة تعطي لمشخص بسبب مركز Von tuhrفعرفيا الفقيو األلماني فكف تكر 
، كما عرفيا الفقيو ركبيو بأنيا  إرادتوقانكني خاص في أف يحدث أثرا قانكنيا بمحض

ف يعدؿ مف مركزه أالخيار الممنكح لشخص معيف كالذم بمقتضاه يسمح لو القانكف ب
، كنجد ذلؾ في عدة فركض مثؿ المكصى لو فمو أف يقبؿ 1القانكني كفقا لمصمحتو

ف أف يرفضيا، ككذلؾ الرخصة الممنكحة لمشفيع لو أف يطمب الشفعة كأالكصية ك
.  كمف ىنا فاف الحرية تختمؼ عف الرخصة رغـ  كجكد لبس كبير بينيـ،يرفضيا

 الحؽ  تصنيفات :المطمب الثاني
 ككذا ،يصنؼ الفقو الحقكؽ إلى فئات مختمفة كذلؾ حسب زكايا النظر إلييا

كىك ما سنكضحو بالنظر إلى تجانسيا كتكامؿ صفاتيا كمبلمحيا األساسية، 
. بالدراسة فيما يمي مف فركع

 تصنيؼ الحقكؽ مف حيث محميا : الفرع األكؿ
 الحقكؽ الشخصية كالحقكؽ العينيةإلى تصنؼ الحقكؽ بالنظر إلى محميا 

  .كالحقكؽ الذىنية
 الحقكؽ الشخصية: أكال
حدىما أعرؼ بالعبلقة الدائنية أك االلتزاـ فيي رابطة بيف شخصيف ت ما كىي
يككف لمدائف بمقتضى السمطة المقررة لو بحيث  ،كالمديف ( صاحب الحؽ (الدائف 

. 2في القانكف مطالبة المديف بإعطاء شيء أك القياـ بعمؿ أك االمتناع عف عمؿ
 الحقكؽ العينية: ثانيا

أما الحؽ العيني فيك سمطة معينة يعطييا القانكف لشخص معيف عمى شيء 
كىذا ىك محؿ الحؽ، كىي حقكؽ مستقمة ال تتبع حقا آخر أك تستند إليو في 
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كجكدىا، ىذا النكع مف الحقكؽ مقصكدة لذاتيا لما تخكلو لصاحبيا مف سمطات 
.  1كمنافع

 الحقكؽ الذىنية: ثالثا

 تشتمؿ عمى ما يجكد بو الفكر مف نتاج أدبي  ، بالممكية الفكريةايطمؽ عميو
 أم مزية أخرل ،فني كاختراعات صناعية كتجارية، ترد عمى أشياء غير مادية

نتجت عف عمؿ الشخص الفكرم لتمكينو مف االحتفاظ بنسبة ىذه الفكرة أك 
االختراع لنفسو كاحتكار المنفعة المالية التي يمكف أف تنتج مف نشر ىذه الفكرة أك 

  .استغبلؿ ذلؾ االختراع

الذم يخكؿ كحدىما أدبي أمف ىذا التعريؼ يتضح أف لمحؽ الذىني جانبيف 
يتمثؿ في مادم  كاآلخر ا،صاحبو االستئثار بفكرتو عف طريؽ نشرىا أك عدمو

، كبعض الفقياء 2المنفعة المالية التي يجنييا صاحب الحؽ مف كراء إنتاجو الفكرم
. 3أدرجكا الجانب المعنكم ليذا الحؽ ضمف حقكؽ الشخصية

تتميز الحقكؽ الذىنية في جانبيا المادم بأنيا ال ترد عمى أشياء مادية كال 
تفرض كاجبا خاصا عمى شخص معيف، كما يجكز التعامؿ في الجانب المادم 

 .4كالنزكؿ عنو كىك ما ال يكجد في حقكؽ الشخصية

حسب رأم بعض الفقياء أف ىذا التقسيـ لـ يكف قاطعا في الداللة، ألف 
الحقكؽ ( التقسيـ كاف ىدفو كضع الحقكؽ التي محميا ليس ببعيد عف اإلنساف

 كاألخرل تعتمد عمى معيار اقتصادم نقدم في خانة أخرل، كبالتالي لـ )الذىنية
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 ىك حؽ يقـك بالنقد عمى حسب حاجة  مثبلحؽ النفقةؼ ،يصمكا إلى ىذا اليدؼ
بالتالي ؼ ، كبسبب أف ضركرتو تكمف في حفظ حياة كمعيشة صاحبو، لكفالمديف

غير جائز التنازؿ عنو كغير قابؿ لمحجز كال يمكف في نفس الكقت كصفو بأنو حؽ 
 يقع بيف الحدكد عمى الحقيف حقكؽ الشخصية ، فيكغايتو اقتصادية معنكم مطمؽ

ف العامؿ الشخصي يرتبط ببعض إكالحقكؽ المتعمقة بالذمة المالية، بمعنى آخر ؼ
 .الحقكؽ التي تطغى عمييا الصفة االقتصادية

نو تكجد بعض الحقكؽ غير مقكمة بالماؿ يمكنيا أف تتحكؿ إلى حقكؽ أكما 
 كمف أمثمة ذلؾ استخداـ االسـ في العمؿ التجارم فيذا عمؿ ،ذات طبيعة مالية

 كليذا لـ يأخذ ىذا التقسيـ كؿ النجاح كرغـ ذلؾ فيناؾ ،تجارم اقتصادم محض
.    الكثير مف التشريعات تأخذ بيذا التقسيـ

 مفيكـ الذمة المالية مف حيثالحقكؽ  تصنيؼ :الفرع الثاني

 بالنظر إلى مفيـك الذمة المالية بمعنى يعتمد عمى التصنيؼكضع ىذا 
 . المالية كالحقكؽ غير الماليةيفرؽ الفقو فييا بيف الحقكؽكالمعيار االقتصادم، 

 الحقكؽ المالية: أكال

 ، كمف ثـ قابميتيا لمتحكيؿ كاالنتقاؿ، التي يمكف تقكيميا بالنقكدىي الحقكؽ
كىي حقكؽ ذات طابع مالي أم يجكز التعامؿ في ىذه الحقكؽ فيي قابمة لمتصرؼ 

 كاألمثمة النمكذجية عمى ىذا النكع ،كالحجز كالتقادـ، ككقاعدة عامة تنتقؿ إلى الكرثة
  : كىمامف الحقكؽ كثيرة فيي تشتمؿ عمى أشير طائفتيف مف الحقكؽ

العينية كأشيرىا حؽ الممكية كما يتفرع عنيا مف حقكؽ مثؿ طائفة الحقكؽ - 
 كالحقكؽ العينية التبعية مثؿ ما يحتكم ، كحؽ السكنى،حؽ االنتفاع، حؽ االستعماؿ

الخ ....عميو الضماف الخاص مف رىكف، الرسمي، الحيازم



، كحقا منقكال إذا كرد 1كما يسمى الحؽ العيني إذا كرد عمى عقار حقا عقاريا
. عمى منقكؿ

طائفة الحقكؽ الشخصية كىي رابطة قانكنية بيف شخصيف يمتـز بمقتضاىا - 
 كيسمى الحؽ الشخصي حقا إذا ،حدىما كىك المديف في مكاجية اآلخر كىك الدائفأ

 . 2نظرنا إليو مف جية الدائف كالتزاما إذا نظرنا إليو جية المديف

 الحقكؽ غير المالية: ثانيا

 ال تقـك بالماؿ ألنيا ذات قيمة معنكية، كمنو ىي ال  التيحقكؽتمؾ اؿىي 
تدخؿ في دائرة التعامؿ، لكف مع مبلحظة انو  يمكف أف يككف ليا آثار مالية، 

فاالعتداء عمى الحقكؽ غير المالية يرتب حقا ماليا ىك التعكيض كما يكجد ضمنيا 
 ،الحقكؽ الذىنية ذات طبيعة مزدكجة فييا كما سبؽ ذكره جانب معنكم كآخر مالي
كما تضـ أيضا الحقكؽ السياسية، الحقكؽ العامة كحقكؽ األسرة كالتي عبارة عف 
مراكز ممتازة أك سمطات أك اختصاصات يعترؼ بيا قانكف األحكاؿ الشخصية 

لبعض األشخاص بسبب صمة القرابة أك الزكاج أك المصاىرة بينيـ  أك بيف سائر 
 .أفراد أسرىـ

نينات أخذت بيذا التقسيـ، لما لو مف فائدة  بارزة في ؽكنرل أف أكثر الت
تأصيؿ التفرقة بيف طائفتيف كبيرتيف مف الحقكؽ ك ذلؾ حسب تكافر الصفة النقدية 
أك انعداميا كما ينجر عنيا مف آثار مختمفة، لكف رغـ ذلؾ ال يمكف أف نقكؿ أف  

 .ىذا التقسيـ قاطع كدقيؽ في داللتو
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 مف حيث  األشخاص المتمتعيف بياالحقكؽ تصنيؼ : لثاالفرع الث

 آخر اعتمده بعض الفقياء المصرييف كالفقو تصنيؼعرؼ الفقو كذلؾ 
 كىذا الفرنسي، يتمثؿ في تقسيـ الحقكؽ إلى حقكؽ سياسية كأخرل غير سياسية

 .بالنظر لنكع األشخاص المتمتعيف بيا

 الحقكؽ السياسية: أكال

يقصد بالحقكؽ السياسية تمؾ الحقكؽ التي تمنح لمشخص باعتباره عضكا في 
جماعة سياسية، كىي سمطات يقررىا فركع القانكف العاـ لبعض األشخاص لتمكينيـ 

، كتتميز 1مف القياـ بأعماؿ معينة يشترككف بيا في إدارة شؤكف المجتمع السياسية
  :ف ىماتييزىذه الحقكؽ بـ

 تقتصر ىذه الحقكؽ عمى الكطنيف دكف األجانب فيي ال :األكلىالميزة - 
تمنح إال ألبناء الدكلة الذيف يحممكف جنسيتيا، كال تمنح لكؿ المكاطنيف بؿ البد مف 

. 2...تكافر شركط معينة تتعمؽ بالسف أك الشرؼ كاألمانة كالكفاءة 

ف الحقكؽ السياسية تحقؽ لمشخص مصمحة في أف يساىـ إ :الميزة الثانية- 
 كىي في نفس الكقت تعد بمثابة كاجب أك تكميؼ عاـ يمتـز المكاطف ،في حكـ بمده

 .3بمباشرتو لصالح الكطف

كيعتبر مف قبيؿ الحقكؽ السياسية حؽ التصكيت في االنتخابات كحؽ الترشح 
 في الكظائؼ العامة الختيار نائبا  في السمطة التشريعية أك السمطات المحمية 
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الحقكؽ غير السياسية  : ثانيا

ف ىذه إسميت كذلؾ بالحقكؽ المدنية،  بخبلؼ الحقكؽ السابقة الذكر ؼ
 كالغرض منيا ،الحقكؽ ال تقتصر عمى المكاطنيف بؿ يستطيع الجميع أف يتمتعكا بيا

 .ىك تمكيف الناس بالقياـ بأعماؿ معينة ليستفيدكا بيا مف حريتيـ كنشاطيـ

 :تنقسـ الحقكؽ المدنية بدكرىا إلى قسميف

 كىي طائفة مف الحقكؽ تقررىا كتعترؼ بيا فركع القانكف : الحقكؽ الخاصة.أ
الخاص كبالتحديد القانكف المدني، كمثاليا كأشيرىا الحقكؽ العينية كالحقكؽ 

  .الشخصية

فيي حقكؽ مقررة لؤلشخاص تخكؿ ليـ القياـ بأعماؿ معينة لحماية مصالحيـ 
زاء الدكلة باعتبارىا شخصا معنكيا عاديا كالحقكؽ الخاصة . إزاء غيرىـ مف األفراد كا 

  :نكعيف

حقكؽ األسرة التي ىي مراكز ممتاز أك سمطات يقررىا كيعترؼ بيا قانكف  -1
األحكاؿ الشخصية، تتميز ىذه الحقكؽ عف غيرىا بأنيا ممنكحة لؤلشخاص ال 

لتحقيؽ مصمحة شخصية بؿ لتحقيؽ مصمحة الشخص الخاضع ليذه السمطة بكجو 
. خاص

سبؽ التفصيؿ فييا كالتي تضـ الحقكؽ العينية، قد الحقكؽ المالية ك -2
الحقكؽ الشخصية كالحقكؽ الذىنية كالتي ىي استئثار الشخص فيما ينسب إليو مف 

 .إنتاج فكرم سكاء كاف ىذا اإلنتاج فنيا أك أدبيا



ىي تمؾ الحقكؽ التي يحكميا فركع القانكف العاـ مثؿ  : الحقكؽ العامة.ب
القانكف الدستكرم كالقانكف الجنائي، كما يميز ىذه الحقكؽ العامة أنيا حقكؽ لصيقة 

  droit de la personnalitéبالشخصية 

كما أنيا مستمدة مف طبيعة الشخص كانساف، لذا سميت بالحقكؽ الطبيعية، 
. اكىي مكضكع دراسة ىذه األطركحة كالتي سنفصؿ في دراستو

غير أف ىذا التقسيـ حسب بعض الفقياء ليس إال ترديدا لتقسيـ القانكف إلى 
 كتنحصر أىميتو في أف الحقكؽ السياسية ،خاص كعاـ فيك ال يضيؼ جديدا

كأصؿ عاـ حقكؽ قاصرة عمى الكطنييف كحدىـ دكف األجانب بالنظر إلى ما تعطيو 
 أما الحقكؽ المدنية تثبت لكؿ فرد مف المجتمع ،مف حؽ المشاركة في حكـ الدكلة

. 1دكف اعتبار لجنسيتو ككطنيتو
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حقػكؽ الشخصية مفيـك : المبحث الثاني

تعد حقكؽ الشخصية مف أىـ أقساـ الحقكؽ غير المالية، كأىـ ما يميز ىذه 
 )الطائفة مف الحقكؽ أنيا حديثة العيد مقارنة مع الحقكؽ العينية كالحقكؽ الشخصية

، كبغية اإلحاطة بمفيـك حقكؽ الشخصية ارتأينا تخصيص المطمب (حؽ الدائنية
فراد المطمب الثاني لتحديد الطبيعة القانكنية ليا  .األكؿ لمتعريؼ بيذه الحقكؽ، كا 

حقكؽ الشخصية التعريؼ ب: المطمب األكؿ

عمى غرار ما تـ دراستو في المبحث األكؿ مف ىذا الفصؿ عند التطرؽ 
لمتعريؼ بالحؽ، سنحاكؿ التطرؽ بداية إلى تعريؼ حقكؽ الشخصية في الفرع 

 في الفرع حقكؽ عما يشابييا مف أنظمةىذه اؿتمييز األكؿ، لنتناكؿ بعدىا مسألة 
          .الثاني

  تعريؼ حقكؽ الشخصية:الفرع األكؿ

يذىب جميكر الفقياء المحدثيف إلى االعتراؼ بكياف مستقؿ لطائفة معينة مف 
الحقكؽ يطمقكف عمييا اسـ حقكؽ الشخصية، كيقصدكف بيا الداللة عمى تمؾ 

الحقكؽ التي تنصب عمى مقكمات كعناصر الشخصية في مظاىرىا المختمفة بحيث 
تعبر عما لمشخص مف سمطات مختمفة كاردة عمى ىذه المقكمات كتمؾ العناصر، 

. 1بقصد تنمية ىذه الشخصية كحمايتيا مف االعتداء

كذىب فريقا آخر مف فقياء القانكف إلى اعتبار حقكؽ الشخصية سمطات 
أم االستفادة مف قكاه البدنية  مقررة لمشخص بغرض تمكينو مف االنتفاع بنفسو،

.  كالفكرية كحمايتيا
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كمف خبلؿ ىذا التعريؼ يتضح االعتراؼ الكاضح بحقكؽ الشخصية المادية 
لكف ىذا التعريؼ ككنو عرؼ حقكؽ الشخصية عمى أنيا سمطات مقررة  كالمعنكية،

لمشخص انتقد عمى أساس أف ىذا التعريؼ قرب حقكؽ الشخصية مف الحقكؽ 
  .1كمنو يجب االبتعاد عف مصطمحي السمطة كالمصمحة العينية،

أما البعض اآلخر عرفيا عمى أنيا الحقكؽ التي تيدؼ إلى ضماف كازدىار 
 كما عرفت أيضا عمى أنيا تمؾ الحقكؽ التي تثبت عمى ذات ،الشخص نفسو

اإلنساف كأنيا شخصية كاممة خمقية كركحية، كاألجدر أنيا طائفة القيـ التي تثبت 
   .2لمشخص بمجرد كجكده لككنو إنسانا كتظؿ تبلزمو إلى غاية كفاتو

فمـ يعطكا تعريفا كاضحا لمحؽ، كمف ثـ حقكؽ  أما فقياء الشريعة اإلسبلمية
ف كانكا قد اىتمكا بتقسيماتو  الشخصية بالذات، ككذلؾ الحاؿ عند األصكليكف كا 
ماكتبياف أحكامو، فكضعكا أربع أقساـ لمحؽ، فيي إما حقكؽ خالصة  تعالى،   كا 

حدىا أكفي ىذه األخيرة ، حقكؽ مشتركة بيف ا ك العبدإما حقكؽ خالصة لمعبد ك
 .حؽ ا ىك الغالب كجانب آخر حؽ العبد فيو ىك الغالب

فحد القذؼ مثبل فيو الحقاف معا أك تعد مف قبيؿ الحقكؽ المشتركة بيف ا 
كالعبد، فحؽ ا فيو ىك إخبلء الدنيا مف الفساد، كحؽ العبد فيو ىك صيانة عرض 

 آلف 3ف حؽ ا فيو ىك الغالبإ، كلكف عمى الرغـ مف ذلؾ ؼ(اإلنساف)المقذكؼ 
 .القذؼ مثبل بالزنا حدىا خالص 
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، مثبل فحؽ (قتؿ العبد )الجناية الكقعة عمى النفس يتعمؽ بمثاال آخر نسكؽ ك
العبد فييا ىك الغالب ألنو يجب فيو القصاص كيصح فيو الصمح بالماؿ كما يجكز 

  .1فيو العفك

كمما تقدـ نستنتج أف فقياء الشريعة اإلسبلمية لـ يستخدمكا مصطمح حقكؽ 
نما أشاركا إلييا كىـ بصدد الكبلـ عف حقكؽ ،ك حؽ الخصكصيةأالشخصية   كا 

 فكردت في الشريعة ،اإلنساف كالعمؿ عمى حفظ آدميتو كتكفير الحياة الكريمة
يا أييا الذيف ": تطبيقات ليذه الحقكؽ كالحؽ في حرمة المسكف في قكلو تعالى 

 إلى غير ذلؾ مف اآليات التي حثثت عمى كرامة ،"آمنكا ال تدخمكا بيكتا غير بيكتكـ
 .اإلنساف

 تمييز حقكؽ الشخصية عما يشابييا مف أنظمة : الفرع الثاني

تمييز حقكؽ الشخصية عف حقكؽ اإلنساف  :أكال

انطبلقا مف التعريؼ الشائع لحقكؽ الشخصية كالذم مفاده أنيا حقكؽ تثبت 
 أك أنيا طائفة القيـ المادية كالمعنكية تثبت لمفرد كتظؿ ،لمفرد بكصفو كككنو إنسانا

 ىناؾ منيا ما يبقى حتى بعد  ؾتتبعو كتبلحقو إلى غاية كفاتو، بؿ كأكثر مف ذؿ
 تيدؼ إلى حماية فيي ،مكتو كحرمة جسمو مف سرقة أعضائو كنبش جثتو

.   شخص في ذاتو كحماية القيـ المصيقة بو إذا مسيا شخص آخر مثموؿا

أما حقكؽ اإلنساف فاعتبر بعض الفقياء أنيا مرادفة لحقكؽ الشخصية لما 
جسـ نجدىا في كمتا اؿ فحؽ الحياة أك حرمة ،يكجد بينيما مف تشابو في المضاميف

 كقد صدر ىذا الطرح مف فبلسفة القرف الثامف عشر متأثريف بمدرسة ،الحقيف
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 بمعنى ىذه الحقكؽ كحالة تسبؽ كجكد ،القانكف الطبيعي لكف قبؿ كجكد الدكلة
ف كضع إالدكلة كعندما يعيش االنساف في الطبيعة دكف قيكد كبدكف قكة، كبيذا ؼ

تعريؼ محدد لحقكؽ االنساف يعتبر مف المكاضيع الطبيعية ألنو يتأثر بالفمسفة 
  .السياسية لممجتمع 

 بأنياطاء تعريؼ مف بعض الفقياء، فعرفكىا إعيمنع ىذا مف محاكلة ال لكف 
حقكؽ تشكؿ مزيجا مف القانكف الدستكرم كالقانكف العاـ كميمتيا الدفاع بصكرة 
منظمة عف حقكؽ الشخص االنساني ضد انحرافات السمطة الكاقعة مف أجيزة 

 كأف تنمك معيا الشركط اإلنسانية لمحياة كالتنمية متعددة األبعاد لمشخصية ،الدكلة
- 1632 ) المكلكد بتاريخطرحو ممحـ قربافما  كىذا التعريؼ يتماشى مع ،اإلنسانية
إذا كاف الحؽ الطبيعي ىك البدييي الذم تعكد بو إلى   »: حيث قاؿ، (1694

 «الطبيعة أم األصالة فحؽ الحياة كالمساكاة كالعدالة ىي بيذا اإلطار حقكؽ طبيعية
 كنفس ىذه الحقكؽ تعتبر ببل شؾ إنسانية يحمييا اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف ،

ف حقكؽ اإلنساف إ كبمعنى آخر ؼ،كتشكؿ مبادئ أساسية يضمنيا الدستكر الحديث
ىي تمؾ الحقكؽ التي تثبت لؤلفراد في مكاجية االعتداء الذم يحصؿ مف السمطة 

 .العامة 

بعد إعطاء تعريفيف كاضحيف ليذيف الحقيف يبلحظ اختبلؼ لكف ال ينكر أف 
ىناؾ صمة بيف حقكؽ الشخصية كحقكؽ اإلنساف، فكؿ مف الطائفتيف يرمي إلى 
حماية مقكمات كعناصر الشخصية، لكف المفارقات كبيرة بيف الفئتيف كمف أكجو 

: متعددة أىميا

إف كجكد حقكؽ الشخصية يمـز حماية مقكمات الشخصية كالكياف المادم 
ف إكالمعنكم لئلنساف، أما مف حيث الجية التي يمـز الحؽ لمحماية مف اعتداءاتيا ؼ

ىذا االلتزاـ يقع عمى األفراد العادييف أم الحماية مف االعتداءات الكاقعة مف 



األفراد، كبالتالي تنتمي حقكؽ الشخصية إلى طائفة الحقكؽ غير المالية إحدل 
 كمنو تدخؿ حقكؽ الشخصية في نطاؽ القانكف الخاص ،طكائؼ الحقكؽ الخاصة

 . ؽ، ـ687، ىناؾ تناقض مع المادة (القانكف المدني)

أما حقكؽ اإلنساف فإنيا الزمة لحماية الشخص مف اعتداءات الدكلة كسمطاتيا 
العامة، كمف ىنا نستنتج أنيا تدخؿ في نطاؽ القانكف العاـ ألنيا ناشئة عف عبلقات 
تحكميا قكاعد القانكف العاـ كالقانكف الدستكرم، القانكف الدكلي، االتفاقيات كاإلعبلف 

 .العالمي لحقكؽ اإلنساف

 الحرياتتمييز حقكؽ الشخصية عف  :ثانيا

كما تقدـ ذكره أف لمشخصية حقكقا خاصة بيا مستقمة كمتميزة عف باقي 
 غير أف مف الفقو الحديث مف بالغ في تكسيع نطاقيا تكسعة األخرلالحقكؽ 

 ليدخؿ ضمنيا حؽ الشخص في 1مصطنعة ليس ليا مف مبرر إلى حد المبالغة
 كىذا ما ال ،الخ...االنتقاؿ كحرية التعاقد سبلمة حرياتو الشخصية، كحرية الزكاج،

أف الحرية تثبت لمناس كافة دكف أف يختص بيا بعض منيـ  ثيمكف التسميـ بو حي
عمى سبيؿ االستئثار كاالنفراد، كبعض الفقياء أنكركا صفة الحؽ عمى الحرية 
كىذا ، بالمعنى الدقيؽ ألنيا تتصؼ مف جية أخرل بطابع العمكمية كليس االستئثار

 . 2ما يجعؿ دراسة الحريات مستبعدة مف نطاؽ حقكؽ الشخصية
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  الحقكؽ الذىنيةتمييز حقكؽ الشخصية عف: ثالثا

كما أنو بصدد جيكد تعداد حقكؽ الشخصية يذكر البعض الحقكؽ الذىنية أك 
حؽ المؤلؼ عمى أنيا أحد مجاالت حقكؽ الشخصية، مرتكزا عمى أف المصنؼ 

إال ىناؾ أيضا  .ليس إال جزء مف شخصية المؤلؼ يمتزج بيا كال يمكف فصمو عنيا
ف الحقكؽ الذىنية تضـ الممكية األدبية إما يعرؼ بالممكية الصناعية كبالتالي ؼ

كالفنية كالجانب اآلخر حقكؽ الممكية الصناعية كىك ما يعرؼ بالممكية الفكرية كىي 
ف ىذا الرأم لو ما يناقضو بحيث أف كؿ ما ىك إ كمنو ؼ،ألكلىاحقكؽ مالية بالدرجة 

خاصية مف خصائص حقكؽ الشخصية تتنافى كطبيعة ىذا الحؽ، أىميا عدـ قابمية 
حقكؽ الشخصية لمتنازؿ كعدـ قابميتيا لمتصرؼ، كىذا ما ال نراه في حقكؽ المؤلؼ 

 كال بد لو أف ،أك الممكية الصناعية بحيث لممؤلؼ الحؽ في تقاضي عائدا مف عممو
 كبالتالي يطغى الطابع المالي عمى ،يتنازؿ عف جانب مف حقو كما لممبتكر ذلؾ

.  ىذا الحؽ

كفي األخير اتجو الفقو إلى نظرية تكفيقية ترل أف الحقكؽ الذىنية تجمع بيف 
حدىما مالي كاآلخر معنكم األكؿ يتمثؿ في نسبة تمؾ الحقكؽ إليو دكف أحقيف 
 كالثاني يتمثؿ في االعتراؼ لصاحبيا بحؽ االستئثار بتمؾ الحقكؽ كاستغبلليا ،غيره
، كىكذا تبتعد الحقكؽ الذىنية كأىميا حؽ المؤلؼ عف اعتبارىا إحدل حقكؽ 1ماليا

الشخصية كتدرس ضمف حقكؽ أخرل خاصة ال يككف فييا محؿ الحؽ ىك صاحب 
 . 2الحؽ كما ىك الحاؿ بالنسبة لحقكؽ الشخصية

 أصبح مف اليسير حصر كتعداد حقكؽ الشخصية منيا ما بناء عمى ما تقدـ
ىك متعمؽ بالكياف المادم لئلنساف كالمعركؼ بالحؽ في الحياة كمعصكمية الجسد 
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كالفئة الثانية تتعمؽ بالكياف المعنكم لو كالمتمثمة في الحؽ في السمعة، الشرؼ 
. كالحؽ في احتراـ الحياة الخاصة

كقد حرص المشرع الدستكرم الجزائرم في دساتيره المتعاقبة عمى إيراد حقكؽ 
ص الفصؿ الرابع مف الباب األكؿ مخصت مف خبلؿالشخصية في صمب مكاده، 
: مما كرد في ىذا الفصؿ ما يميك ،كعنكنو بالحقكؽ ك الحريات

تضمف الدكلة  " :كىي بصدد حماية الكياف المادم لئلنساف 34تقضي المادة 
"  عدـ انتياؾ حرمة اإلنساف كيحضر أم عنؼ بدني أك معنكم أك مساس بالكرامة 

. تضمف الدكلة عدـ انتياؾ حرمة المسكف" : 40كما جاء أيضا في المادة 
كال تفتيش إال بأمر مكتكب  .فبل تفتيش إال بمقتضى القانكف كفي إطار احترامو

" صادر مف السمطة القضائية 

 . 36،41كما أكد نفس الدستكر عمى حرية الرأم ك حرمتو في المكاد 

 نصت عمى حؽ الخصكصية كحرمة الشرؼ، كما أف ىناؾ 39أما المادة 
. مكاد جمعت بيف الحريات كالسبلمة البدنية لئلنساف

أما القانكف المدني فقد أشار إلى االسـ كحمايتو مف كؿ اعتداء في المادة 
لـ يدخؿ في متاىات الحصر لحقكؽ حسف ما فعؿ المشرع إذ ، كفي رأيي 48

. 47 الشخصية كاكتفى بكجكب حمايتيا مف كؿ اعتداء في المادة

خصائص حقكؽ الشخصية  :الفرع الثالث

بعدما تطرقنا إلى تعريؼ حقكؽ الشخصية كتمييزىا عف ما يشابييا مف 
: أنظمة، أصبح مف السيؿ استخبلص خصائص ىذه الحقكؽ، كذلؾ كفؽ اآلتي

 



حقكؽ الشخصية ال تنتقؿ بالميراث  :أكال

نو بكفاة الشخص تنتقؿ حقكقو إلى كرثتو، كىذا مف اآلثار التي أمف البدييي 
  بالحقكؽ كالمقصكد،ؿ إلى كرثتوكتترتب عمى الكفاة أم أف جميع حقكؽ المتكفى تؤ

الحقكؽ المالية كيستثنى مف ذلؾ حقكؽ الشخصية، كالسبب في ذلؾ أف ىذه الحقكؽ 
 معيف ال تغيره شخص تثبت ؿ،مبلزمة كلصيقة بالشخص تدكر معو كجكدا كعدما

نو ال أكيستتبع ذلؾ ، نو ال تعد جزءا مف ذمتو الماليةأبحيث تنقضي بمكتو، كما 
يستثنى منيا ، 1يمكف لمكرثة مباشرة الدعاكل الخاصة بيذه الحقكؽ كقاعدة عامة

 :اآلتي

 ينشأ لمشخص حؽ مالي مف جراء االعتداء عمى حقو كىك التعكيض عف -1
الضرر الذم أصابو، كىذا الحؽ بعد كفاة المضركر يمكف أف ينتقؿ إلى كرثتو 

نو يمكف لعائمة أباعتباره حقا دخؿ في ذمة المضركر قبؿ كفاتو، كيترتب عمى ذلؾ 
المتكفى أف يرفعكا دعكل ضد المعتدل بصفتيـ مضركريف شخصيا مف تعدم الغير 

 فبل يقاضكف الغير بصفتيـ كرثة ألف ىذا ،عمى ىذه الحقكؽ العائدة لمكرثيـ
كىذا خاصة إذا كاف االعتداء ، يتعارض مع عدـ انتقاؿ حقكؽ الشخصية بالميراث

. 2عمى الكياف المعنكم لئلنساف كما لك اعتدم عمى شرؼ كسمعة المتكفى

كما أكرد بعض الفقياء استثناء آخر يتمثؿ في حؽ المؤلؼ المتميز  -2
بداعو لنفسو  بالطبيعة المزدكجة، الجانب المعنكم المتمثؿ في حقو في نسب أفكاره كا 

ىذا الجانب المالي ينتقؿ إلى ك ،كجانب مالي يتمثؿ في استغبلؿ ما أنتجو ماديا
. 3 ما جعؿ غالبية الفقو ينفركف مف ىذا الرأمك كه،الكرثة كيجكز التصرؼ فيو
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أما الفقيو حسف كيرة أكرد أف استثناء مف ذلؾ يخمؼ كرثة المؤلؼ مكرثيـ في 
.  حماية آلثارهكبعض سمطات حقو المعنكم كفالة لذكراه 

 حقكؽ الشخصية ال تخضع لنظاـ التقادـ :ثانيا

كأصؿ عاـ أف حقكؽ الشخصية غير قابمة لبلكتساب أك السقكط بالتقادـ، فبل 
يمكف القكؿ بسقكط الحؽ في الحياة أك الحؽ في االسـ ميما طاؿ سككت الشخص 

 في ماركة تجارية أك 1عف استعماؿ حقو، كمثاؿ ذلؾ كمف يستعيف باسـ مستعار
. مؤلؼ أدبي لو الحؽ في إعبلف اسمو الحقيقي في أم كقت ميما طاؿ الزمف 

ف حقا مف حقكؽ الشخصية الخاصة بالغير، لكف اكبالمقابؿ ال يكسب أيا ؾ
تطبيؽ قاعدة التقادـ المكسب أك المسقط ليست مطمقة، فالحؽ المالي في التعكيض 

عند االعتداء عمى حقكؽ الشخصية يسقط بالتقادـ، كمف ناحية أخرل أ الذم ينش
ذا استغؿ إنو إيجكز استثناء اكتساب بعض ىذه الحقكؽ كفي نفس المثاؿ المتقدـ ؼ

شخص اسما مستعارا مدة طكيمة ثـ تبيف كجكد شخص آخر يطابؽ اسمو الحقيقي 
ىذا االسـ المستعار فبل يجكز ليذا األخير المطالبة بكقؼ استعماؿ اسمو مف قبؿ 

 .2الشخص األكؿ

نو مف حيث إكمنو إذا كاف التقادـ يؤدم دكرا في الحقكؽ المقكمة بالماؿ ؼ
. المبدأ ليس لو دكر في حقكؽ الشخصية كقاعدة عامة

 حقكؽ الشخصية ال تقـك بالماؿ   : ثالثا

 لكف ،غمبيا يتسـ بالطابع المعنكمأال تعد حقكؽ الشخصية حقكقا مالية ألف 
كسكاء كانت ىناؾ الطابع المادم المتمثؿ في الحؽ في الحياة كمعصكمية الجسد، 
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 كىك ، خاصة بكياف اإلنساف المادم أك المعنكم يصعب تقكيميا بالنقكدىذه الحقكؽ
. المقياس المشترؾ التي تقاس بو  األمكاؿ

 حقا ماليا ىك قإال أف ىذا ال يعني أف االعتداء عمى ىذه الحقكؽ ال يستتبع
نو في أج عمى .ـ.مف ؽ 48ك  47التعكيض النقدم فقد نصت المادة المادتاف 

حالة االعتداء غير المشركع عمى حؽ مف الحقكؽ المبلزمة لشخصية اإلنساف أف 
نو في حالة نزاع الغير في أ 48 كما نصت المادة ،يطمب التعكيض ككقؼ االعتداء
. 1ف يطالب بالتعكيضأاستعماؿ اسـ لمشخص كذلؾ لو 

م تر اؿانو ما داـ أف األضرأكاإلشكاؿ الكحيد الذم تطرؽ لو الفقياء ىك 
صيب الشخص في حؽ مف حقكقو المصيقة بشخصو ىي في الغالب أضرار ت

 كحجتيـ في ذلؾ ىك استحالة التعادؿ بيف الضرر ،نو يصعب تقديرىاإ ؼ2معنكية
نو حتى في حالة أ الراجح في الفقو الرأمف أال إالحاصؿ كالتعكيض المطمكب 

ساس التعادؿ الحسابي، فيذا ليس ممكنا، أالضرر المادم فبل يقدر التعكيض عمى 
 غير أف ،ىك تقدير التعكيض تقديرا تقريبيا في كؿ أنكاع األضرار كما يجرم دائما

ك ىذا ال يعنى تقدير  .التقدير في ىذا النكع األخير أسيؿ منو عف الضرر األدبي
ىذه الحقكؽ، فيي أسمى أف تقدر بالماؿ لكف يككف التعكيض في ىذه الحالة كسيمة 

. 3لمتخفيؼ مف األلـ الذم لحؽ الشخص كال يككف معادال لمسعادة الزائمة

 عنيا تنازؿحقكؽ الشخصية ال يجكز التصرؼ فييا أك اؿ: رابعا

مادامت حقكؽ الشخصية لصيقة كمبلزمة لشخصية اإلنساف فيي تخرج مف 
دائرة التعامؿ فبل يجكز التصرؼ فييا كما أنيا غير قابمة لمنزكؿ عنيا، كمنو ال 
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تككف حقكؽ الشخصية محبل لبلتفاقات، كما ال تككف محبل لمحجز ألنو يؤدم إلى 
 استفاء الديف، كالسبب في ذلؾ يرجع إلى أف ىذه الحقكؽ ذات صمة 1البيع بغرض

 الجانب   كما ال يمكف ليذه الحقكؽ أف تككف،كثيقة باإلنساف كما ىي إال امتدادا لو
االيجابي لذمة الشخص المالية فيي ليست أمكاال تضاؼ إلى أمكالو األخرل، كما ال 

. يمكف أف تككف ضامنة لمجانب السمبي لمشخص كتدفع الستفادة الديف

، ف ىذه الحقكؽأكخركجا عف ىذه القاعدة يمكف جكاز إيراد بعض االتفاقات بش
ض تجارم، أك إعطاء اسـ غرف الشخص لآلخر في استعماؿ اسمو ؿإذك أكترخيص 

فناف مشيكر اسمو لبعض المنتجات الصناعية كالعطكر عمى سبيؿ اإلعبلف 
 كما أف ىناؾ بعض التصرفات مف خبلليا ،كبر عدد مف الزبائفأكالدعاية لجمب 

يمكف لمشخص أف يتنازؿ لشخص آخر بعضك مف أعضائو كالكمى عمى أساس 
 ، حيث تككف ىناؾ فرصة النقاد مف يكشؾ عمى الكفاة،مبدأ التضامف اإلنساني

اليدؼ ىك تحقيؽ منفعة مشركعة كىي انقاد حياة كتخميص شخص مف عجز ك
. لكف يبقى ىذا مكبؿ ببعض الشركط تجعمو نادر الكقكع، 2بميغ

نو كقاعدة عامة عدـ جكاز التصرؼ بحقكؽ الشخصية بمقابؿ أك دكنو أإال 
. كما ال يجكز النزكؿ عنيا

  حقكؽ مطمقةحقكؽ الشخصية: خامسا

ناؾ مف الفقياء مف ذكر بعض السابؽ ذكرىا قزيادة عمى الخصائص 
الخصائص األخرل، كمنيا أنيا حقكؽ مطمقة بمعنى لصاحبيا أف يحتج بيا عمى 

تمؾ الحقكؽ كعدـ عرقمة ب كالناس جميعا يقع عمييـ كاجب عدـ المساس ،الكافة
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مزاكلتيا، كما أنيا أيضا حقكقا طبيعية نابعة مف الفطرة اإلنسانية كما أنيا تتمتع 
 عميو كقؼ لبالحماية القانكنية، كأكثر مف ذلؾ فيي محمية لذاتيا أم عمى المعتد

 .االعتداء دكف حاجة إلى إثبات الضرر

كبعد كؿ ىذه الخصائص يمكف القكؿ أف حقكؽ الشخصية متفردة بخصائصيا 
. عف باقي الحقكؽ

الطبيعة القانكنية لحقكؽ الشخصية : المطمب الثاني

ف حقكؽ الشخصية أالتساؤالت التي حامت حكؿ إثبات  المطمبيتضمف ىذا 
لى عدـ إحقكؽ كاممة كمستقمة عف الحقكؽ األخرل، فيميؿ جانب مف الفقياء 

، كالبعض اآلخر يرل كجكد ىذه الحقكؽ (الفرع األكؿ) االعتراؼ بحقكؽ الشخصية
  .(الفرع الثاني) كاالعتراؼ بيا

 نفي كجكد حقكؽ الشخصية:  األكؿالفرع

 كيستندكف في ذلؾ عمى كجكد حقكؽ الشخصية،فكرة   بعض الفقوعارضم
 :الحجج التالية

 الحؽ يفترض كجكد صاحب لمحؽ كمحبل يقع عميو، كالقاعدة العادية  إف-1
 كبناء عميو ال ،ف كؿ مف صاحب الحؽ كمحمو منفصميف عف بعضيماأكالمعركفة 
 كىذه ىي ، لحؽ كمحبل لو في نفس الكقتاف يككف الشخص صاحبأيتصكر 

 .ف تككف عمييا حقكؽ الشخصيةأالقاعدة التي يجب 

ف الحؽ ىك عبلقة شخص بآخر يتمتع بالشخصية القانكنية، كبرر بعض أأم 
ف أردنا أذا كاف الحؽ عبلقة شخص بآخر كإنو أالمناصريف ىذا الطرح بحجة 
 ،نو يككف محؿ الحؽ ىك أجزاء الشخص باعتبارىا أشياءإنتخمص مف ىذا العائؽ ؼ



 كالخبلصة ،مر غير معقكؿأكبذلؾ يككف حؽ الشخص عمى ذاتو حقا عينيا كىذا 
 .1نو في مجاؿ ىذه الحقكؽ ال يمكف التفرقة بيف المحؿ كصاحب الحؽ أ

ىناؾ كذلؾ اعتراض آخر مكجو إلى حقكؽ الشخصية مفاده أنيا ال تعد  -2
نما تتمثؿ بكاجب سمبي عاـ يمـز الكافة بمقتضاه بعدـ المساس بو كمف ،حقكقا  كا 

   .ؼىذه الكاجبات عدـ اإلضرار بجسـ اإلنساف كشر

فأما تسمية ىذه الكاجبات بحقكؽ ففيو إسراؼ كتجاكز،  طمؽ عمييا اسـ أ كا 
حقكؽ فذلؾ إال ألف حمايتيا ال تجكز إال بإسباغ لفظ الحؽ عمييا كذلؾ لما يكفره 

  .القانكف كالدساتير لمحقكؽ مف حماية

نو لك كانت ىذه المظاىر حقكقا لكجدت أكيزيدكف آخركف تأكيدا ليذا االتجاه 
ف سبيمو لذلؾ ىك أدعاكل خاصة يرفعيا صاحب ىذه الحقكؽ لحمايتيا، في حيف 

  .2الرجكع إلى القكاعد العامة في المسؤكلية التقصيرية

أما االعتراض الثالث لمنكرم كجكد حقكؽ لصيقة بالشخصية فقد ركزكا - 3
:   دعائـ الحؽ كالتي تتمثؿ أساسا فيكرأييـ عمى خصائص 

 صاحب الحؽ لو أف يتصرؼ في حقو حسب إرادتو سكاء كاف ذلؾ  أف
بمقابؿ أك بدكنو كىذا ما يتعارض مع خصائص حقكؽ الشخصية كبيذا فإنيا ال 

   . تعتبر حقكقا
 نو مف غير المعقكؿ أف يرد الحؽ إذا ما سمب مف صاحبو كسمب الحياة أ
 فالحؽ في ، كما أف االعتراؼ بيذه الحقكؽ يؤدم إلى نتائج غير مقبكلة،مثبل
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نو يستطيع التصرؼ فيو فيك مف ناحية أخرل أسبلمة الكياف المادم لئلنساف ما داـ 
  . 1يعطيو الحؽ في االنتحار كاإلضرار بجسمو كىذا أمر ال يمكف قبكلو

 تأييد كجكد حقكؽ الشخصية: الفرع الثاني

أيد جانب ال بأس بو كجكد حقكؽ الشخصية كحقكؽ قائمة بذاتيا، كراحكا 
 :يردكف عمى الحجج التي ساقيا الفقو المعارض لكجكد ىذه الحقكؽ كفؽ اآلتي

 في فيـ أف مف طرح فكرة صاحب الحؽ كمحمو ما ىك إال خط يركف أ-1
فكرة المحؿ مف الناحية القانكنية، ألف المحؿ في الحقكؽ المطمقة كمنيا حقكؽ 

الشخصية ىك جميع الناس ممزميف باحتراـ ىذه الحقكؽ، أما الشخص فيك كعاء 
االنتفاع بيذه الحقكؽ، أم أف المحؿ عند أصحاب ىذا الرأم ىك االلتزاـ المتمثؿ 

 .(المساس بيذه الحقكؽ)في االمتناع عف القياـ بعمؿ 

ف المحؿ في ىذه الحالة ليس اإلنساف بكاممو كلكف يتمثؿ المحؿ في قيمة إك
مف القيـ تككف في مجمكعيا الشخص صاحب الحؽ كالذم ىك الكؿ، أما المحؿ 
ىك الجزء لكف اعتبر عمى أف ىذا الرأم إنما ىك قائـ عمى التقريب بيف حقكؽ 

  .2الشخصية كالحؽ العيني

كىناؾ مف المؤيديف ليذا الطرح الذم يرل بأنو ليس ىناؾ ما يمنع اختبلط 
محؿ الحؽ كصاحبو في طائفة معينة مف الحقكؽ إذا ما نظر إلى كؿ منيما 

لى حقكؽ الشخصية عمى أنيا حقكؽ إف ينظر أ كيجب ،3باستقبلؿ عف اآلخر
ف اختمفت في خصائصيا عف باقي إ حتى ك،مستقمة عف غيرىا كقائمة بذاتيا
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ف ىذه الحقكؽ لصيقة بشخصية اإلنساف كال تنفصؿ عنو أ كمرد ذلؾ ىك ،الحقكؽ
نكارىا يؤدم إلى إنكار باقي الحقكؽ المشابية ليا التي ال ترد عمى أشياء كحقكؽ  كا 

      .1الخ كالتي نجدىا في مقدمة الحقكؽ…اإلنساف كحقكؽ األسرة

كاف الرد عمى منكرم حقكؽ الشخصية بأنيا كاجب فقط ألف القانكف . 2
نو تـ المساس بحؽ أف ىذا يعني إعندما يجبر المسئكؿ عف الضرر بالتعكيض ؼ

كامؿ كمعترؼ بو قانكنا، كراحكا يقيمكف تشابيا بيف الحؽ العيني كحقكؽ الشخصية 
لتثبيت حجتيـ عمى كجكد حقكؽ الشخصية، ففي الحقكؽ العينية ىناؾ تقابؿ بيف 

 كااللتزاـ ىك عدـ استعماؿ ،ف يتمتع بحؽ الممكيةألكؿ فرد ؼ ،الحقكؽ كااللتزامات
ف يحتـر حقو أىذا الحؽ بتعسؼ، كفي مجاؿ حقكؽ الشخصية فمكؿ فرد حقا في 

 كتسرم ىذه القاعدة ،كيقع عميو التزاـ في نفس الكقت بعدـ التجاكز عمى حؽ الغير
.   الخ ...2في مجاؿ الحقكؽ الشخصية ىناؾ حؽ كيقابمو دائما التزاـ

إف إمكانية رد الحؽ إلى صاحبو إذا ما سمب منو يعتبر مف قبيؿ التنفيذ . 3
، كىك إعادة الحؽ إلى سابؽ عيده قبؿ المساس بو كىذا (التعكيض العيني)العيني 

نما إذا كاف ممكنا كطالب بو المديف  لكف ىناؾ ما يسمى بالتنفيذ ،ال  يككف دائما كا 
بمقابؿ كىك التعكيض، كىك السبيؿ الكحيد الذم يمكف المجكء إليو إذا ما ستحاؿ 
عميو التنفيذ العيني كالصفة أك الخاصية األساسية لمحؽ فيي الحماية القانكنية لو 

 .كتحصينو مف تعدم الغير عميو

أما عف الحؽ ك إطبلقو إلى درجة أف اإلنساف يستطيع االنتحار بمجرد أف لو 
الحؽ في الكياف المادم فيذا مستحيؿ، فمك أخدنا مثبل أقكل الحقكؽ كىك حؽ 
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 ينظر إلى ىذا الحؽ ككظيفة اجتماعية كأخذت  صفة أف الفقو كالقانكف بدإالممكية ؼ
اإلطبلؽ تضيؽ، كىذا ينطبؽ طبعا عمى كافة الحقكؽ ألف استعماؿ الحقكؽ كاف 
مطمقا في بداية األمر لكف اآلف لـ يعد يتبلءـ مع التطكرات الحديثة في المجتمع 

   .ليذا كضعت عدة قيكد عمى نظرية الحؽ

ف حقكؽ الشخصية كباقي الحقكؽ كاممة كمستقمة ما يمكف استخبلصو نياية أ
فيي تتعمؽ بالكياف اإلنساني كالذم ىك أسمى ما في الكجكد، كالجدير بالحماية 

نو كبعد التأكد مف كجكد ىذه الحقكؽ راح البعض يقربيا تارة مف الحؽ أكالكرامة، إال 
العيني كتارة أخرل مف الحؽ الشخصي كأطرافو حتى يبرركا كجكد قكانيف تكفؿ 

 ألف حقكؽ الشخصية حديثة العيد مقارنة بيذيف الحقيف إال أنيـ في ،حمايتيا
األخير تكصمكا إلى أف ىذه الحقكؽ حقكؽ قائمة بذاتيا ليا خصائصيا التي تميزىا 

.  عف غيرىا 

      

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



مقدمة 

تعد حقكؽ الشخصية مف أىـ الحقكؽ األساسية التي يتمتع بيا اإلنساف عمى 
اإلطبلؽ، ك ال شؾ أف حقكؽ اإلنساف مستمدة منيا، لذا مف الطبيعي أف تحتؿ 
الصدارة في األىمية بالنسبة لمقكانيف األخرل، الداخمية ك الدكلية كالمكاثيؽ التي 
أبرمت بغرض تنظيميا ك كذا الشريعة اإلسبلمية التي ال طاؿ ما كاف اإلنساف 

 .محكر الخطاب القرآني

 إف اىتماـ القانكف المدني يتمثؿ في الحماية القانكنية كالتي تبدأ بميبلد الشخص 
أم باكتسابو الشخصية القانكنية كحاؿ حياتو ثـ تنتيي بمكتو، إال أف ىذا المبدأ 
تتخممو بعض االستثناءات، كمثاؿ ذلؾ أنو قد تبدأ الحماية قبؿ الكالدة كما في 

حالة الحمؿ المستكف، كقد تمتد إلى ما بعد الكفاة كىذا ما فرضتو بعض القكانيف 
 .كالشريعة اإلسبلمية لحرمة المكتى

إف لشخصية اإلنساف خميط مف الحقكؽ منو ما ىك مادم ك آخر معنكم، ليذا 
حاكلت مف خبلؿ ىذا الباب اإلحاطة بنطاؽ حقكؽ الشخصية المنصكص عمييا 

في القانكف المدني ك الدستكر، ك قد خصصت الفصؿ األكؿ لمكياف المادم 
لئلنساف المتمثؿ في الحؽ في الحياة ك الحؽ في معصكمية الجسد، أما الفصؿ 

الثاني فكاف محكره الكياف المعنكم لشخصية اإلنساف المتمثؿ في الحؽ في 
 .الخصكصية ك الحؽ في السمعة ك الشرؼ

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تمييد

الشؾ أف أسمى الحقكؽ المصيقة بشخص اإلنساف ىي الحؽ في الحفاظ عمى 
الكياف المادم لئلنساف كالمتمثؿ في الحؽ في الحياة كسبلمة الجسد أك معصكمية 

. الجسد كما سماىا فقياء الشريعة اإلسبلمية

كمف دكف ىذا الحؽ يستحيؿ عمى اإلنساف التمتع بالحقكؽ األخرل، كما أف 
ىذا الحؽ كاف مف أكلكيات القانكف الكضعي المدني كالجنائي، كبمنطؽ آخر فإف 
أساسيات كضركريات كجكد القانكف ىك الفرد، حيث احتؿ مكانة كاىتماما كبيرا مف 
طرؼ كافة الشرائع الدينية كالمكاثيؽ كالمؤتمرات الدكلية، لذا حضي مكضكع الحؽ 
في الحياة كمعصكمية الجسد بحماية خاصة حتى يمكف لئلنساف المحافظة عمى 
أغمى ما يممكو حياتو كسبلمة جسده مف االعتداء كي يستطيع أف يؤدم كظيفتو 

. تجاه نفسو كتجاه المجتمع

كىكذا يتحدد نطاؽ حماية الكياف المادم لشخصية االنساف بالحؽ في الحياة 
كالحؽ في سبلمة الجسد مف ميبلد الشخص الطبيعي إلى غاية كفاتو، كعميو قمنا 
بتخصيص فصبل مف مبحثيف، األكؿ يتمثؿ في نطاؽ حماية الحؽ في الحياة، 

. كالثاني يتعمؽ بنطاؽ حماية الحؽ في معصكمية الجسد

 

 

 

 

 



نطاؽ حماية الحؽ في الحياة : المبحث األكؿ

تثبت لئلنساف الحقكؽ التي تكفؿ حماية كيانو المادم خاصة الحؽ في الحياة 
التي كىبيا ا لعباده، كبذلؾ يمتنع عمى اآلخريف المساس بيذا الحؽ بالقتؿ أك 
بالضرر المؤدم إلى الكفاة كىك ما يعرؼ بضرر المكت، كقد يتصرؼ الشخص 
نفسو في جزء مف جسمو تصرفا قانكنيا، كأف يكصي بالتبرع بعضك مف أعضاء 
جسمو، لكف بشرط أف ال يخالؼ ذلؾ قكاعد النظاـ العاـ كاآلداب العامة، كأف ال 

.  يشكؿ ىذا التصرؼ خطرا عمى حياتو

كفي ىذا الصدد تعرؼ الحياة بأنيا تكييؼ يسقط عمى الجسـ يباشر مجمكعة 
مف الكظائؼ، ك بالتالي فإف جسـ اإلنساف يتككف مف عدد مف األجيزة لكؿ منيا 

كظيفة معينة يقـك بيا كفقا لنظاـ خاص، فإذا ما تـ المساس بجسـ اإلنساف ك ترتب 
عف ىذا المساس تعطيؿ تاـ لجميع ىذه األجيزة فينا نقكؿ أف الجسـ فقد الحياة ك 

.  1تحكؿ إلى جثة ىامدة

  يعتبر الحؽ في الحياة مبدأ مف مبادئ النظاـ العاـ، فأم اعتداء عميو يعتبر 
مساسا بالغريزة الفطرية كىي حب البقاء، فالحياة أغمى كأثمف ما يممكو اإلنساف 

. بحيث إذا فقدىا يعتبر أعظـ األضرار التي يمكف أف تصيب اإلنساف عمى اإلطبلؽ
كاإلنساف أك الشخص الطبيعي مجرد مف أم ديف أك لكف أك جنس أك جنسية أك 

سف ىك صاحب ك محؿ الحؽ في الحياة كمنو فإف ىذا الحؽ مقرر لمناس جميعا، 
كبالتالي إذا ما اعتدم عمى ىذا الحؽ فاف الشخص يفقد بذلؾ عددا غير معيف مف 
سنكات الحياة كاف مف الطبيعي أك المتكقع عادة أف يحياىا لك لـ يحدث المساس 
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، كىذه نظرة أصحاب المعيار المكضكعي لمحؽ في الحياة بحيث يركف 1بيذا الحؽ
أف الناس تتساكل في التمتع بقيمة الحياة باعتبارىا تثبت لئلنساف بكصفو آدمي كلما 
كانت الحياة قكة بحد ذاتيا ألنيا ىي منبع لقكة اإلنساف كنشاطو كعقمو فأم تعطيؿ 
بطبيعة الحاؿ ليذه القكة يشكؿ اعتداء عمى حؽ اإلنساف في الحياة كىذا االعتداء 

. يمثؿ اعتداء عمى مصمحة يحمييا القانكف

كخبلصة القكؿ أف محؿ كمضمكف الحؽ في الحياة ىك اإلنساف كمف ثـ فانو 
يفترض عمى ىذا الحؽ يدكر في عالـ اإلنساف كمجمكعة كظائؼ متكاممة تتيح 

لمشخص االستمرار إلى أقصى ما يمكف في الحياة كيؤدم دكرا بيكلكجيا ىك حفظ 
النكع، كدكرا اجتماعيا ىك المساىمة مع غيره لتككيف المجتمع بدءا مف العائمة، ك 
منو يككف مف أساسيات ك أكلكيات القانكف منع ك تأثيـ أم اعتداء عمى الشخص 
يؤدم إلى تعطيؿ الكظائؼ التي تقـك بيا أجيزة الجسـ تعطيبل كامبل كاعتبار ذلؾ 

 .2الفعؿ فعبل ضارا ضررا ماديا ك معنكيا لغيره ممف ترتبط حياتيـ بو

استنادا إلى ما تقدـ يظؿ حؽ الشخص في الحياة قائما كثابتا لو طكؿ حياتو 
 كعميو فنطاؽ حماية ىذا الحؽ يتحدد زمنيا بحياة 3.بحيث ينقضي بعد الكفاة

الشخص نفسو، كما يتحدد مف الناحية المكضكعية بمنع كقكع االضرار عمى النفس 
ذاتيا، كلذلؾ كجب معرفة متى يبدأ كمتى يتنيي كجكد ىذا الحؽ أم معرفة المدة 
التي يككف فييا ىذا الحؽ ساريا، كبعبارة أخرل تحديد كجكد الشخصية القانكنية 
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لكف مراعاة لمكرامة اإلنسانية يظؿ ىذا الحؽ حتى بعد الكفاة كىك ما يعرؼ بحرمة المكتى، كما يجكز مف ناحية  3

أخرل لمشخص أف يحدد مصير جثتو أك يكصي بجزء منيا كقرنية العيف مثبل لكف يبقى ذلؾ في حدكد معينة يسمح 
 .بيا القانكف



المطمب )، ثـ محاكلة تحديد األضرار الكاقعة عمى النفس (المطمب األكؿ )لئلنساف
 (الثاني

كجكد الشخصية القانكنية لإلنساف : المطمب األكؿ

إف مسألة تحديد كجكد الشخصية القانكنية لئلنساف تتطمب معرفة لحظة 
.  بدايتيا كنيايتيا

بداية الشخصية القانكنية : الفرع األكؿ

لـ يختمؼ فقو الشريعة اإلسبلمية كثيرا عف القانكف المدني حكؿ بداية 
الشخصية القانكنية، فبتماـ كالدة الشخص الطبيعي حيا يثبت لو كافة الحقكؽ، 
ككذلؾ الحاؿ بالنسبة لمشريعة اإلسبلمية بمجرد انفصاؿ الجنيف عف أمو بالكالدة 

. 1حيا تثبت لو أىمية الكجكب كاممة

كاختمؼ فقياء الشريعة في مسألة خركجو كمو أك جزء حيا فقط، فعند أبي 
حنيفة كأتباعو تثبت لمجنيف أىمية الكجكب بمجرد خركج أكثر الجنيف حيا، أما باقي 

األئمة الثبلثة فبل يعتبر حيا إال بخركجو كامبل حيا، كىذا ما أخذ بو المشرع 
 مف القانكف المدني حيث تؤكد عمى أف الجنيف يتمتع 25الجزائرم في المادة 

. بالحقكؽ التي يحددىا القانكف بشرط أف يكلد بتماـ كالدتو حيا

:  كمف المادة السالفة الذكر يشترط الكتساب الحقكؽ شرطاف

.   انفصاؿ المكلكد عف أمو انفصاال تاما-1

.  كالدتو حيا لحظة انفصالو-2
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كمنو ال يكتسب الشخصية القانكنية الطفؿ الذم يكلد ميتا كلك ثبت كجكده حيا 
. 1كىك جنيف مثؿ الجنيف الذم كاف يتحرؾ في بطف أمو

أما الفقو الجنائي فمـ يشترط انفصاؿ الجنيف انفصاال تاما ليكتسب صفة 
اإلنساف، فيك يكتسب ىذه الصفة حتى قبؿ االنفصاؿ التاـ، كالعمة في نظرىـ أف 

عممية الكالدة ال تتـ دفعة كاحدة إذ أنيا قد تتعسر كتطكؿ مدة زمنية ليست بالقصيرة 
كفي ىذه الفترة يككف الجنيف بحاجة إلى الحماية القانكنية، فقد يتعرض ألخطاء لـ 

، لكف بعضيـ ماؿ إلى رأم آخر 2يكف يتعرض ليا كىك حمؿ مستكف في بطف أمو
. أم بضركرة بركز أجزاء الجنيف كانفصالو بشكؿ جزئي عف أمو

كما يرل البعض مف فقياء القانكف الجنائي أف الطفؿ يعد مكلكدا مف المحظة 
التي يككف فييا مستقبل عف جسـ أمو كتمتعو بحياة التكقؼ عف التنفس بكاسطة 

. 3المشيمة

أما الرؤية الطبية فقد اختمفت نكعا ما فيما يخص اكتساب الشخصية القانكنية 
التي تككف سببا في الحماية القانكنية لمحؽ في الحياة عف رأم القانكف كرأم 

. الشريعة

ففريؽ مف األطباء يرل أف بداية الحياة اإلنسانية تبدأ مع بداية بركز الظكاىر 
التي تدؿ عمى الحياة عند الجنيف، كأرجعيا األطباء إلى األسبكع الثاني عشر مف 
الحمؿ حيث يكتمؿ في ىذه المرحمة تككيف المخ كيبدأ بكظائؼ كجنيف، زيادة في 
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الحركة، اإلحساس بالعالـ الخارجي، كبالتالي ربطكا بداية الحياة كمنو الشخصية 
 . 1القانكنية باكتماؿ المخ عند الجنيف

لكف لـ يسمـ ىذا الرأم مف االنتقاد فحسب بعض األطباء، حتى يكتسب 
الجنيف الشخصية القانكنية البد مف معرفة تاريخ الحمؿ بالضبط كبالتحديد تاريخ 
اإلخصاب بحيث في ىذه المحظة تكجد عند الجنيف جميع عناصر الكائف البشرم 

. كمنو يحظى ىذا الكائف بحماية لمجسد

كاستغؿ ىذا الفريؽ مف األطباء المادة األكلى مف االتفاقية األكركبية لحقكؽ 
" يكفؿ القانكف احتراـ كؿ كائف بشرم منذ بداية الحياة : " اإلنساف التي تنص عمى

. ، فاستخدمكا لفظ كائف بشرم دكف شخص بشرم

كمنو يككف األطباء قد خالفكا الشريعة كالقانكف بخصكص بداية الحياة عند 
اإلنساف، فالسنة النبكية بالذات ربطت بداية الحياة مع نفخ الركح في الجنيف كتككف 

 14الى غاية اآلية 11، أما القرآف فقد جاءت اآلية 2في آخر الشير الرابع
.  في سكرة المؤمنكف3أكضحت مراحؿ نمك الجنيف

                                         
 .50مرجع سابؽ، ص ،  صالح المحمدمذنكف يكنس 1
  عف أبي عبد الرحماف عبد ا بف مسعكد رضي ا عنو قاؿ حدثنا رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ كىك الصادؽ 2

 ، ثـ يككف مضغة مثؿ ذلؾ، ثـ يككف عمقة مثؿ ذلؾ،إف أحدكـ يجمع خمقو في بطف أمو أربعيف يكما» :المصدكؽ قاؿ
 ىك ، ثـ ينفخ فيو الركح،ثـ يبعث ا ممكا فيؤمر بأربع كممات ك يقاؿ لو أكتب عممو ك رزقو ك أجمو ك شقي أك سعيد

ا الذم ال الو غيره إف أحدكـ ليعمؿ بعمؿ أىؿ الجنة حتى ما يككف بينو كبينيا  إال ذراع فيسبؽ عميو الكتاب فيعمؿ 
ف أحدكـ ليعمؿ بعمؿ أىؿ النار حتى ما يككف بينيا إال ذراع فيسبؽ عميو الكتاب فيعمؿ ،فيدخميا=بعمؿ أىؿ النار   كا 

 .«بعمؿ أىؿ الجنة فيدخميا 
ثـ جعمناه نطفة في قرار مكيف ثـ خمقنا »  14 ك 12اآلية  المؤمنكفسكرة صدؽ القائميف في ا  قاؿ تعالى كىك 3

شاناه خمقا آخر فتبارؾ ا أحسف فالنطفة عمقة فخمقنا العمقة مضغة فخمقنا المضغة عظاما فكسكنا العظاـ لحما ثـ أ
 .«الخالقيف 



 25كرغـ أف المشرع الجزائرم حدد لحظة بداية الشخصية القانكنية في المادة 
مف القانكف المدني، إال أف ىذا ال يعني أنو أىمؿ الحماية القانكنية لمجنيف في فترة 
نما كضع مكادا في قانكف العقكبات تجـر اإلجياض كالتعدم عمى الحمؿ .  الحمؿ كا 

كعمكما فشرط اكتساب الشخصية القانكنية ىي الكالدة  لمجنيف حي 
كاالنفصاؿ التاـ، لكف استثناء مف ىذه القاعدة أقر القضاء الفرنسي مبدءا عاما 

، 1 بمكجبو يمنح لمجنيف الشخصية القانكنية بشرط أف يككف قاببل لمحياة1974
كىناؾ أثار القضاء مشكمة تحديد لحظة الحمؿ، كقد ساير ىذا االتجاه رجاؿ 

، لكف بالرغـ مف ذلؾ فإف التشريع 1946الكنيسة الكاثكليكية فشممتو ديباجة دستكر 
 يناقض كيمنع إضفاء الشخصية القانكنية لمجنيف، 1974الجديد لئلجياض 

عطاء األـ الحرية في قطع الحمؿ اإلرادم طالما أف الحمؿ لـ يتعد فترة العشر  كا 
 .أسابيع

 مف قانكف الصحة العامة فرض عمى األـ بعض 3 فقرة 126إال أف المادة 
اإلجراءات مثؿ استشارة الطبيب أك ىيئة معتمدة مع تقديـ طمب كتابي يعرب عف 

رغبة األـ في اإلجياض، كىذا عمى أساس أف لممرأة الحؽ في التصرؼ فيما تحممو 
أم حرة في أف تتخمص مف الجنيف بإرادتيا، أما في فترة األسبكع الحادم عشر كما 

يمييا فبل يمكف ليا أف تتخمص مف الجنيف إال ألغراض عبلجية كيككف ذلؾ في 
:  حالتيف ىما

. حالة الخطر الجسيـ عمى صحة األـ- 

                                         
 دار المنيؿ المبناني،  ،الطبعة األكلى حقكؽ اإلنساف كالحريات العامة مقارنة بيف النص كالكاقع، ،عيسى بيـر 1

 .320، ص2011  بيركت،لبناف



. 1حالة احتماؿ أف الطفؿ مصاب بمرض غير قابؿ لمشفاء- 

مع العمـ أف اإلجياض العبلجي يحصؿ عادة عند تعارض بيف حقيف في 
الحياة، حؽ األـ كحؽ الجنيف فيفضؿ سبلمة األـ باعتبارىا الكائف الحي فعبل عمى 

. الجنيف ككنو الكائف القابؿ لمحياة

أما بالنسبة لمشريعة اإلسبلمية فقد اعترؼ الفقياء لمجنيف قبؿ كالدتو بأىمية 
: كجكب ناقصة إذ أف لمجنيف في ىذه المرحمة اعتباراف

.  االتحاد البيكلكجي الذم يجمعو مع أمو أم أنو جزء منيا: األكؿ

. ىك استقبلليتو كصيركرتو إنسانا مستقبل حيف ينفصؿ عف أمو: أما الثاني

كأىمية الكجكب الناقصة ىي استقباؿ كتمقي الحقكؽ التي ال تحتاج إلى 
 2قبكؿ، كما كفؿ لمجنيف الحؽ في الحياة كيظير ذلؾ في الصكرة التالية إذا اعتدم
عمى األـ أثناء الحمؿ كنتج عف ذلؾ خركج الجنيف ميتا أك مات في بطنيا فكاف 
ذكر أـ أنثى فمؤلـ دية الجنيف، كىذا ما أكضحو حديث الرسكؿ صمى ا عميو 

                                         
1 François Terre, Droit civil, Les personnes, La famille, Les incapacités, Dalloz éd, 1996, 
P216. 

 حدثنا عبد ا بف يكسؼ اخبرنا مالؾ كحدثنا إسماعيؿ  حدثنا مالؾ عف ابف شياب عف أبي سممو بف الرحماف عف 2
أبي ىريرة رضي ا عنو أف امرأتيف مف ىديؿ رمت إحداىما األخرل فطرحت جنينيا فقضى رسكؿ اليا صمى ا عميو 

عف عمر بف الخطاب رضي ا عنو استشار الناس في امبلص المرأة فقاؿ المغير ىانا ؛ «مو أبغرة عبد أك  »:كسمـ
سمعتو قضى فيو بغرة عبد أك أمو قاؿ آت مف يشيد معؾ عمى ىذا فقاؿ محمد بف مسممو انا اشيد عمى النبي صمى 

. ا عميو كسمـ بمثؿ ىذا
المو غرة ألنيما كاف مف أنفس األمكاؿ كأصؿ الغرة البياض الناصع في  كجو اخياره كسمي العبد أك : غرة كؿ شيء 

. الفرس
 كبف مالؾ النابغة كانت لو امرأتاف ضربت إحداىما األخرل مميكو ك أـ عفيؼ فضربت مميكو  أـ عفيؼ 



، أما إذا خرج حيا ثـ مات فميا الدية 1كسمـ حيث جعؿ الدية غرة عبد أـ أمو
. 2كاممة

نياية الشخصية القانكنية : الفرع الثاني

كما تبدأ الشخصية القانكنية لئلنساف بتماـ كالدتو حيا كيتمتع حينيا بالحماية 
القانكنية، فإنيا كذلؾ تنتيي بكفاتو، كىذه ىي القاعدة األصؿ التي أخذ بيا المشرع 

 مف ؽ، ـ، ج، إال أنو بقيت في الحقيقة عدة تساؤالت تحـك 25الجزائرم في المادة 
حكؿ ظاىرة المكت كليذا السبب ظيرت عدة معايير كآراء لتحديد كتعريؼ الكفاة، 

فمف الفقياء مف اعتبر أف المكت  

. مسألة قانكنية كمنيـ مف رأل أف الكفاة مسألة طبية

المكت مسألة قانكنية  : أكال

يرل بعض الفقياء أف المكت كاقعة قانكنية، كاستنادا عمى ذلؾ فإف لممشرع 
كحده أف يضع تعريفا خاصا بو كلو أف يحدد المعيار الخاص بتحققو ألنو متعمؽ 
بمسألة قانكنية ىي إنياء الشخصية القانكنية كاستندكا أصحاب ىذا الرأم إلى عدة 

:  حجج أىميا

 إف المكت ظاىرة تتعمؽ بحالة الشخص كمف ثـ عمى القانكف تحديد -1
لحظتيا، فيك المختص بإعطاء الشخصية القانكنية التي يحصؿ بمكجبيا عمى 

.  الحقكؽ المصيقة بيا

                                         
 اإلماـ الحافظ أحمد عمي بف حجر العسقبلني، فتح البارم ، شرح صحيح البخارم ، المجمد الثمث عشر، الطبعة 1

 .212، ص2004األكلى ، دار الكتب العممية، بيركت، لبناف، 
 الفقو اإلسبلمي كأدلتو، الجزء السابع، الطبعة الرابعة معدلة، دار الفكر المعاصر، دمشؽ، سكريا، ،كىبو الزحيمي 2

 .1771، ص 1997



 إف الحؽ في الحياة ىك أىـ كأسمى الحقكؽ التي يتمتع بيا اإلنساف،  -2
كبدكف ىذا الحؽ ال يستطيع التمتع بالحقكؽ األخرل، كترؾ األطباء تقدير كتحديد 
المكت كفؽ كؿ حالة عمى حدا يؤدم إلى نتيجة خطيرة ىي أنو يمكف اتخاذ قرار 
إنياء الحياة كيككف ىذا القرار خطأ، كقد يككف الكقت قد فات لتدارؾ الخطأ ألف 

، فبل يمكف أف تخضع ألىكاء شخصية أك الخطأ 1الحياة إف ذىبت فمف ترجع أبدا
. الشخصي

بجميع « 2كؿ نفس ذائقة المكت »  إف المكت حؽ عمى كؿ الناس-3
طكائفيا ال تفرؽ بينيـ ميما كانت عقائدىـ كمراكزىـ، ككؿ ىؤالء متحدكف عمى أنو 
ما دامت بعض أك أكثر كظائؼ جسـ اإلنساف تعمؿ فإف ذلؾ اإلنساف يعتبر حي 
متمتع بكؿ الحقكؽ، كمنو أم قرار يفرض مكت اإلنساف بمكت مخو أك قمبو مع 
بقاء األعضاء األخرل تعمؿ يمس أفكار مرسخة عند المجتمع، فحتى نقر كفاة 

.  شخص يجب أف يككف ىناؾ قانكف مدركس كمتفؽ عميو

 زيادة عمى أف ترؾ ميمة تحديد لحظة الكفاة كتعريفيا لرجؿ القانكف -4
: يؤدم إلى عدة مزايا كمنافع أىميا

  أف كجكد قانكف يحدد مفيـك المكت ككؿ مبلبسات تحيط بيذه الظاىرة
يحقؽ المصمحة لممجتمع، فيذا األخير يريد االطمئناف عمى مصير حياتو، فبتطكر 

العمـ كجد ما يعرؼ بزرع األعضاء كاستئصاليا كقد يككف ذلؾ بغرض إشباع 

                                         
 . 77مرجع سابؽ، ص  ،ذنكف يكنس  صالح المحمدم 1
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المصمحة العممية لدل الطبيب عمى حساب حياة شخص فميس كؿ األطباء لدييـ 
  1.أخبلؽ مينية، كبالتالي تحديد لحظة الكفاة مف طرؼ المشرع يطمئف المجتمع

  إف تحديد لحظة الكفاة مف طرؼ المشرع يحمي المرضى الخاضعيف
لئلنعاش الصناعي مف اإلعبلف المبكر لمكفاة، كما أف كجكد معايير مكحدة لدل 
رجؿ القانكف ينعكس ما إذا أككمت ىذه الميمة إلى فقياء الطب فقد تختمؼ لحظة 

  2.إلى زعزعة كشؾالكفاة فيما إذا كانت في البيت عنو في قسـ اإلنعاش فيذا يؤدم 

  كما أف إيكاؿ ميمة تحديد معيار الكفاة إلى رجؿ القانكف يكفر الحماية
القانكنية لمطبيب بالنسبة لدعاكل المسؤكلية التي يتعرض ليا األطباء، فمف حؽ 

الطبيب كذلؾ أف يمجا لمقانكف ليقي نفسو مف التعكيض، ألف القانكف ىك الذم ينظـ 
قانكف الصحة كالمسؤكلية كدكاعييا كما جدد األخطاء المينية كالمحظكر كالمسمكح 

. 3بو فيذا التكضيح مف طرؼ التشريع يككف كقاية لمطبيب مف المسؤكلية

المكت مسألة طبية  : ثانيا

كما سبؽ كأشرنا أف بعض آخر مف الفقياء يرل أف مسالة المكت ىي طبية 
محضة ألنيا كاقعة بيكلكجية تخضع لتقدير ذكم الخبرة كالمتخصصيف كىـ بطبيعة 
الحاؿ األطباء، كمنو فإف معيار المكت متغير كفقا لمتطكر العممي بعكس المعيار 

. القانكني الذم يمتاز بالثبات النسبي

                                         
 الحماية الجنائية لمحؽ في سبلمة الجسد، رسالة ماجستير، جامعة عيف شمس، كمية الحقكؽ، ،سامي السيد الشكا 1

 .597، ص 1966مصر، 
 .597، ص نفس المرجع 2
 نقؿ ك زراعة األعضاء بيف اإلباحة ك التحريـ، رسالة دكتكراه، غير منشكرة، جامعة القاىرة، ،حمد  العمرأمحمد  3

 .321، ص 2000 ،كمية الحقكؽ، مصر



لذلؾ كاف مف األنسب أف يبقى القانكف بعيدا عف مسالة تحديد لحظة المكت 
كليتفحص رأم األطباء مف جية تكميفو بإصدار المكائح كالقرارات كاإلجراءات التي 

. يجب عمى الطبيب إتباعيا

كقد انقسـ أىؿ الطب إلى رأييف في تحديد لحظة الكفاة كفؽ معياريف المعيار 
. التقميدم، كالمعيار الحديث

المعيار التقميدم لتحديد لحظة الكفاة . أ

يعتمد أصحاب ىذا المعيار عمى التكقؼ النيائي لمدكرة الدمكية كالجياز 
التنفسي عف العمؿ، فبل تتحقؽ الكفاة إال إذا تكقؼ القمب كالرئتيف عف العمؿ معا 

. كبيذا تتكقؼ جميع الكظائؼ الحيكية كيتحكؿ الجسـ إلى جثة

كلما كاف القمب ىك العضك المركزم فتكقفو عف أداء كظيفتو يككف عبلمة 
عمى بداية المكت، كيبلحظ أف ثمث أسباب الكفاة في دكؿ الغرب ناتجة مف أمراض 
الشرياف التاجي، ككاف ىذا ما أدل إلى اىتماـ رجاؿ الطب بأمراض القمب، فعرفت 
عدة أمراض منيا حاالت فشؿ القمب أك تمؼ صمامات القمب كعضبلتو كطبعا ىذا 

 . 1يؤدم إلى التقميؿ مف قدرتو عمى ضخ الدـ كبالتالي مكت اإلنساف

: لكف ما إف ظير ىذا المعيار لمكجكد حتى تكالت عميو عدة انتقادات منيا

إف تكقؼ القمب كالرئتيف ليس عبلمة نيائية لمكفاة فقد تبقى خبليا القمب . 1
حية رغـ تكقفو، فيمكف إعادتو إلى الحياة بالصعقات الكيربائية، أما العجز الكبير 

. ىك حسب أحد األطباء الفرنسييف عند تمؼ بنسبة كبيرة في خبليا المخ

                                         
، 1999 عمميات  نقؿ كزرع األعضاء البشرية بيف الشرع كالقانكف، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، ،سمير عايد الديات 1
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أكثر مف ذلؾ فقد يظؿ القمب كالجياز التنفسي يعمبلف لكف تمكت خبليا . 2
المخ كيؤدم ذلؾ إلى غيبكبة مطكلة، كيظؿ القمب يعمؿ مع الجياز التنفسي 

.  لساعات كأياـ كحينيا يككف المكت حقيقيا

كتمخيصا ليذا المعيار فإف التطكر العممي كاف سببا في فشمو كظيكر 
. 1اإلنعاش الصناعي لمقمب كالدكرة الدمكية كالتطكر الثاني كاف في زراعة األعضاء

المعيار الحديث لتحديد لحظة الكفاة . ب

لـ يمؽ المعيار التقميدم أك معيار تكقؼ الدكرة الدمكية قبكال لدل الكثير مف 
فقياء الشريعة كالقانكف كاألطباء، كبالتالي كاف البد مف سد ىذا الفراغ كالبحث عف 

معيار أكثر قكة، فاجتيد األطباء بكؿ ما لدييـ مف إمكانات طبية كتقنية كجاءكا 
. بمعيار جديد ىك مكت المخ

فبل شؾ أف الكصكؿ إلى ىذه النتيجة نابع مف أىمية الكظائؼ التي يؤدييا 
المخ في جسـ اإلنساف، فيك جياز الضبط لجميع أنشطة كحركات الضغط، 

التنفس، التكازف الجسدم، ردكد األفعاؿ كمعظـ أنماط العكاطؼ مثؿ الغضب، 
. الخ..2الفرح، كىك مستكدع كبير لعمميات التفكير

عرؼ األطباء مكت المخ بأنو تمؼ دائـ في المخ يؤدم إلى تكقؼ دائـ 
لجميع كظائؼ جذع المخ، فبمجرد مكت مخ اإلنساف تنتيي الحياة بالنسبة إليو 

 .3حتى لك ظمت خبليا قمبو حية

                                         
 .56، ص1997 مكت الدماغ بيف الطب كاإلسبلـ، دار الفكر المعاصر، القاىرة، ،ندل محمد نعيـ الدقر 1
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كمكت المخ عند األطباء يعني انحدار حالة المريض إلى المكت بمعنى 
انقطاع أمؿ الحياة، كيمي مكت المخ الغيبكبة الكبرل أك النياية، كىي تختمؼ عما 

.  1يسمى بالغيبكبة الطكيمة

كعميو فإف مكت المخ حسب األطباء ىك الحد الفاصؿ بيف الحياة كالمكت، 
:  كيرل أصحاب ىذا الرأم أنو تعمف الكفاة حسبيـ إذا تكفر شرطيف

.   ظيكر كؿ أعراض الغيبكبة الدائمة، أك التكقؼ الدائـ لجذع المخ-1

 بقاء المريض عمى تمؾ الحاؿ مدة طكيمة، كلمكشؼ عف ذلؾ يستعمؿ -2
جياز رساـ المخ الكيربائي ففي حالة تكقؼ الجياز عف إعطاء أم إشارات دؿ 

. 2ذلؾ عمى مكت المخ

كتعريؼ أكلي ككحيد لممكت مف طرؼ 3  تـ تبني مكت المخ1978كفي سنة 
الشخص الميت ىك الذم تكقفت فيو كظائؼ "رجاؿ الطب كالقانكف، حيث اعتبركا 

".  المخ بما فيو جذع المخ

كظؿ ىذا التعريؼ معمكال بو مدة البأس بيا إال أنو أصبح قاصرا في مكاجية 
، حيث قاؿ أحد 4التطكرات اليائمة في مجاؿ التقنية الحديثة في المجاؿ الطبي

المنتقديف إف الميت مكتا دماغيا تبدر منو حركات ارتكاسية تنفي زكاؿ الحياة مثؿ 
انعطاؼ الجذع، تثني الرقبة، كانعطاؼ اليديف مع الكتفيف زيادة عمى أف الكثير مف 

                                         
 .يفقد بيا المريض اإلدراؾ كالقدرة عمى االتصاؿ بالعالـ الخارجي مع بقاء خبليا المخ حية:   الغيبكبة الطكيمة 1
 .108، ص 1993 نقؿ األعضاء بيف الطب ك الديف، دار الحديث، القاىرة ،،مصطفى محمد الدىبي 2

3 Patricia Vannier ,La fin de la personnalité juridique, Fiche de droit des personnes, 
2édition , Paris,  2012, P 19.       
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أعضاء جسـ الشخص الميت مكتا دماغيا يستمر في أداء كظائفو الطبيعية كالقمب 
فراز جميع غدد الجسـ  .كا 

كمما سبؽ فإف اآلراء كانت متضاربة في مسألة تعريؼ كتحديد لحظة الكفاة 
بيف رجاؿ الطب كالقانكف، فالمكت حسب النظرة القانكنية ىك حدث فجائي يرتب 
آثارا قانكنية مف أىميا زكاؿ الشخصية القانكنية كمف ثـ تجريد اإلنساف مف جميع 

الحقكؽ خاصة المبلزمة لشخصيتو كمنو زكاؿ الحماية القانكنية، أما األطباء 
فعندىـ المكت كاقعة بيكلكجية تمر بمراحؿ متعددة قد تطكؿ كقد تقصر كليس ىناؾ 

 كمكت المخ كمرحمة عدـ استعماؿ 1لحظة مؤكدة لممكت، فيناؾ المكت اإلكمينيكي
 .إلى غير ذلؾ مف األمكر الطبية المعقدة...أجيزة اإلنعاش 

مكقؼ الشريعة اإلسالمية مف تحديد لحظة الكفاة  . ج

مف مقاصد  الشريعة اإلسبلمية المحافظة عمى الديف، الماؿ، العرض، العقؿ، 
كالنفس، كمعمـك أف الحياة ال تستقيـ دكف ىذه الضركريات اليامة كاألساسية، كمف 

ىذا المنطمؽ شرع اإلسبلـ الحدكد لكؿ مف ينتيؾ حرمة ىذه المقاصد، فممطب 
كالصناعات الطبية كذلؾ دكر كبير في البحث كالتأكد مف المحظة الفاصمة بيف 

الحياة كالكفاة، ألف ىناؾ ما يسمى باإلنعاش، كقد يتخذ الطبيب المسمـ قرارا بنزعيا 
كبالتالي حكما بالكفاة، كما ييمنا ىك معرفة الكفاة الحقيقية فقد تككف كفاة حكمية 

. 2كما قد تككف تقديرية

                                         
المكت اإلكمينيكي ىك تكقؼ عمؿ القمب كالرئتيف عف العمؿ كفي ىذه الحالة يستطيع الطبيب كمف خبلؿ المجكء إلى  1

كسائؿ اإلنعاش أك إلى الصدمة الكيربائية كتدليؾ القمب إعادتو إلى العمؿ كمنو بقاء خبليا المخ حية طالما يستمر 
 .81 الطب الشرعي، ص، محمد سميمافألكثر تفاصيؿ ؛إمداد ىذه الخبليا صناعيا بالدـ المحمؿ باألكسجيف

، 2008 التمقيح الصناعي بيف أقكاؿ األطباء كآراء الفقياء، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، ،أحمد لطفي أحمد 2
. 145ص



 قضية الكفاة بمشاركة عدة عمماء 1كليذا السبب ناقش مجمع الفقو اإلسبلمي
متخصصيف في الطب كالفقو اإلسبلمي، كألىمية ىذه القضية فقد انعقد المؤتمر 

 1985بمكة 

: بعماف، كأخيرا صدر القرار كاآلتي1986كأجؿ القرار إلى غاية 

 يعد الشخص قد مات كتترتب جميع األحكاـ المقررة شرعا عمى الكفاة إذا 
: ثبتت فيو إحدل العبلمتيف التاليتيف

 تكقؼ قمب اإلنساف كتنفسو كقفا تاما كحكـ األطباء بأف ىذا التكقؼ ال -1
. رجعة فيو

 إذا تعطمت جميع كظائؼ دماغو تعطبل نيائيا كحكـ األطباء -2
. االختصاصيكف الخبراء بأف ىذا التعطيؿ ال رجعة فيو كأخذ دماغو في التحمؿ

ف  ففي ىذه الحالة فقط يسكغ رفع أجيزة اإلنعاش المركبة عمى الشخص كا 
.  كاف بعض األعضاء ال يزاؿ يعمؿ آليا بفعؿ األجيزة

                                                                                                                           
يككف المكت تقديريا في حالة ما إذا اعتدم شخص عمى امرأة حامؿ فينفصؿ الجنيف عنيا ميتا كىك تاـ الخمقة فيذا 

نما ىك في ، كليس مكتا حكميا ألنو لـ يصدر بو حكـ مف القاضي،المكت ليس حقيقيا ألنو لـ يكف بعد حياة حقيقية  كا 
 . ألنو مبني عمى الحياة التقديرية التي قدرىا الفقياء كقت الجناية عمى أمواعرؼ الفقياء مكتا تقديرم

 انعقد المؤتمر التأسيسي الصادر عف مؤتمر القمة اإلسبلمي الثالث في دكرة فمسطيف كالقدس كالذم انعقد في مكة 1 
 نص عمى إنشاء مجمع يسمى مجمع الفقو اإلسبلمي يككف أعضاءه مف الفقياء كالعمماء 25/01/1981المكرمة في 

المفكريف في شتى مجاالت المعرفة الفقيية كالثقافية كالعممية مف مختمؼ أنحاء العالـ اإلسبلمي لدراسة مشكبلت الحياة 
 .المعاصرة كاالجتياد فييا اجتيادا أصيبل فاعبل ييدؼ الى تقديـ الحمكؿ النابعة مف التراث اإلسبلمي

مف أىدافو .  تحت رعاية الممؾ فيد بف عبد العزيز1985 09الى07 كاف انعقاده في مكة المكرمة مف 
 جمع اآلراء الفقيية التي صدرت في بعض القضايا الطبية المعاصرة لتككف مكسكعة فقيية لمطبيب المسمـ ال غنى 1

. لو عنيا
 بحث القضايا المعاصرة بمعرفة مجمكعة مف العمماء المتخصصيف في جميع مناحي القضية كال يصمح عالما بمفرده 2

  .العمماءأف يصدر أحكاما في قضية معاصرة إال بعد تناكؿ الرأم مع بقية 



ضرر المكت الكاقع عمى النفس : المطمب الثاني

أم - بعد أف انتيينا مف مسألة تحديد فترة تكاجد الشخصية القانكنية لئلنساف
نمر إلى مسألة قانكنية تعتبر مكممة لممسألة األكلى كىي حؽ - تحديد فترة حياتو

. الشخص في حماية حياتو مف ضرر المكت

كسنحاكؿ مف خبلؿ ىذا المطمب التطرؽ بداية إلى مفيـك ضرر المكت في 
الفرع األكؿ، كألف الكاقع العممي أفرز في إطار عبلقة مينة الطب بالحؽ في الحياة 
ما يعرؼ بكاقعة القتؿ بدافع الشفقة، فسنخصص الفرع الثاني مف ىذا الطمب لتناكؿ 

. ىذه المسألة

مفيـك ضرر المكت : الفرع األكؿ

بغية اإللماـ بمفيـك ضرر المكت نتناكؿ بداية تعريفو، فتحديد عناصره، 
. كأخيرا نحاكؿ تبييف طبيعتو القانكنية

تعريؼ ضرر المكت : أكال

إف حؽ اإلنساف في الحياة كاف كال يزاؿ في مقدمة حقكؽ الشخصية التي 
. اىتمت بيا كؿ الشرائع كاألمـ، كيثبت ىذا الحؽ لئلنساف بمجرد ككنو آدمي

كالمقصكد بالحؽ في الحياة ىك المصمحة المشركعة التي يحمييا القانكف في 
أف يبقى جسـ اإلنساف مؤديا كؿ الكظائؼ العضكية المقررة لو عمى النحك 

الطبيعي، كيككف ذلؾ خبلؿ المدة الزمنية المقررة لو أف يحياىا بحيث ال يحـر بغير 
. 1حؽ مف أنو كحدة مف الكحدات الزمنية طبقا لما تحدده القكانيف الطبيعية

                                         
 بمعنى أف ، كال يحتاج إقراره إلى إرادة المشرعيف أك الدكلة،الحقكؽ الطبيعية ىي حقكؽ يقررىا العقؿ الفطرم السميـ 1

 ،لجميع الناس بحكـ آدميتيـ حقكقا يستمدكنيا مف طبيعتيـ اإلنسانية كتقتصر الدكلة أك المشرع عمى االعتراؼ بيا



كمف ىذا المنطمؽ فإف كؿ مساس بيذا الحؽ مف شأنو أف يحـر اإلنساف مف 
الزمف المقدر كمف المدة المفترض أف يعيشيا يعد ضررا محققا يستكجب التعكيض، 
كبالتالي كؿ تقميص أك إنقاص مف العمر الزمني لممضركر كاألصح المتكفى الذم 
يحدث بفعؿ فاعؿ يعد ضررا محققا كحاال يستكجب التعكيض كىذا ما أكدتو المادة 

.  مف ؽ،ـ،ج47

كمما سبؽ عرؼ الفقياء ضرر المكت عمى أنو حرماف الشخص مف عدد 
غير معيف مف سنكات الحياة كاف مف المفترض كالمتكقع أف يعيشيا لك لـ يحدث 

  1.ىذا االعتداء

 عناصر ضرر المكت: ثانيا

إف كاقعة المكت في حد ذاتيا العنصر األكؿ مف حيث األىمية مف عناصر 
الضرر التي يجب أخذىا بعيف االعتبار عند تقدير التعكيض، زيادة عمى أنو يمكف 

:  النظر إلى األضرار التي يسببيا المكت مف زاكيتيف

 زاكية مكضكعية تستمـز الكقكؼ عمى مضمكف ماىية ضرر المكت، -1
كالذم يتمثؿ في الحرماف مف عدد سنكات الحياة كاف مف المفترض أك المتكقع 

عادة ألمثاؿ المضركر مف الناس أف يحياىا لك لـ يحدث االعتداء، كىذا الجانب 
 2.يمثؿ الشؽ المكضكعي المطمؽ كىك ثابت ال تتغير قيمتو بتغيير الشخص

كىذه المميزات أك المكضكعية كالثبات تنبثؽ مف ككف اشتراؾ الناس جميعا 
. في القيمة كىي التي ينصب عمييا ىذا الضرر كىي قيمة الحياة نفسيا

                                                                                                                           
كالجدير بالذكر أف فكرة القانكف الطبيعي جاءت كرد فعؿ عمى ما كاف يعانيو اإلنساف مف تميز كامتياف لكرامتو 

 .كانتياؾ لحرمة حياتو كخضكع مطمؽ لمحكاـ ك رغباتيـ
 .208، صمرجع سابؽ ،ذنكف يكنس صالح المحمدم 1
 .214 صنفس المرجع،  2



كما أف ىذه المكضكعية تفرض أحكاما خاصة مف حيث إثبات مدل ىذا 
الضرر، فمف العادة أف ال يفترض الضرر بؿ يككف كاجب اإلثبات، لكف عندما 
يتعمؽ األمر باألضرار التي تصيب اإلنساف في حياتو أك في جسمو فإف إثبات 
كاقعة المكت في حد ذاتيا كافية إلثبات الضرر المدعى بو لما يتصؼ بو ىذا 

الحرماف مف السنكات المفترض أف يعيشيا اإلنساف مف ضرر محقؽ كحاؿ 
. 1لممضركر

 زاكية شخصية كىي الجانب اآلخر لضرر المكت بمعنى أف ضرر -2
المكت ىك ضرر شخصي ذاتي يتغير مف شخص آلخر عكس العنصر األكؿ، 
كمرد ىذا االختبلؼ يرجع الختبلؼ الناس فيما بينيـ، كيتمخص ىذا العنصر في 
مدل استغبلؿ كؿ شخص لقدراتو البدنية كالذىنية كمدل تكظيفو إياىا خبلؿ تمؾ 
السنكات التي حرمو منيا المعتدم، كىذه النتيجة ينطكم عمييا ما يعرؼ بتفكيت 
فرصة تحقيؽ مكاسب مادية سكاء الدخؿ أك المتكقع بكافة عناصره أك أرباح أك 
. 2فكائد كجميع فرص االستثمار المالي التي كانت يمكف أف تككف متاحة لممضركر

الطبيعة القانكنية لضرر المكت : ثالثا

ترتبط طبيعة ضرر المكت بمدل قابمية ىذا الضرر لمتعكيض كيطرح كذلؾ 
التساؤؿ في مدل انتقاؿ ىذا الحؽ إلى الخمؼ العاـ، لذلؾ انقسمت اآلراء حكؿ ىذه 

 : المسالة كفؽ اآلتي

 

 

                                         
 .195، ص 1998 تطكر مفيـك الخطأ كأساس لممسؤكلية المدنية، دار النيضة العربية، ،أيمف إبراىيـ العشماكم  1
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الفقو المناقض لفكرة التعكيض . أ

يرل جانب مف الفقو أنو ال يجكز تعكيض ىذا النكع مف الضرر كذلؾ 
:  العتبارات أىميا

 أنو ال يمكف طمب التعكيض مف جراء ضرر المكت ألنيا حؽ، إذ يقكؿ -1
فكما أكجد ا الحياة أكجد ليا نقيضيا ىك  .1"كؿ نفس ذائقة المكت"عز كجؿ 

الكفاة، كعميو ال محؿ لمتعكيض عف المكت في ذاتو فالميت يفقد شعكره بالضرر 
 .كال يخسر شيئا

 أما الحجة الثانية التي ارتكز عمييا أصحاب ىذا الرأم ىك أنو بالمكت -2
تنتيي جميع اآلالـ البدنية كالنفسية لممتكفى ككؿ مشاكمو الصحية بصفة عامة، كما 
أنو في المحظة التي يفارؽ فييا الحياة تنتيي معيا شخصيتو القانكنية كتبعا لذلؾ 
ينتيي في ذمتو الحؽ في الشككل كيصبح مستحيبل قانكنا، كما أنو لـ تعد لو ذمة 
مالية تتمقى الحؽ في التعكيض، كمنطقيا ال يستحؽ كرثتو التعكيض ألنو لـ يدخؿ 

.  2في التركة

أما فيما يخص نكع الضرر ىؿ ىك مادم أـ معنكم فذىب الفقو إلى اعتبار 
أف ضرر المكت ضرر معنكم ألف كضع الحد لحياة الشخص ىي مف الحقكؽ 
المصيقة بشخصية اإلنساف كىي مف الحقكؽ غير المقكمة بالماؿ أم مف الحقكؽ 
األدبية، كبداىة يككف الضرر الناجـ عنو ضرر معنكم كمنو ال ينتقؿ ىذا الحؽ 

 .في التعكيض إلى الكرثة إال إذا طالب بو المضركر قبؿ كفاتو

                                         
 .185 سكرة آؿ عمراف اآلية 1

 .15، ص 1979 الضرر المرتد كعبلقتو بالضرر األصمي، دار النيضة العربية، مصر، ،محمد إبراىيـ دسكقي 2



كما أف ىناؾ رأم يتبنى فكرة أف إعطاء التعكيض لغير المضركر كالمقصكد 
 .ىنا الخمؼ العاـ ما ىك إال تطبيؽ لقكاعد اإلثراء ببل سبب

الفقو المؤيد لفكرة التعكيض . ب

يرل أغمبية الفقو الجديد أف مف يفقد حياتو بفعؿ ضار ينتج عنو ضرر 
: مستقؿ قابؿ لمتعكيض مركزيف حججيـ عمى النقاط التالية

 رغـ أف المكت حقا عمى كؿ إنساف إذا كاف قضاء كقدرا لكف األمر -1
يختمؼ إذا تـ نتيجة فعؿ غير مشركع، فيك بيذا الفعؿ قد استعجؿ المكت كقصر 
الحياة، كبذلؾ ال يمكف القكؿ أنو لـ يخسر شيء بؿ يككف قد خسر أغمى ما عنده 

كىي الحياة مصدر كؿ الحقكؽ كمنبع نشاطو الفكرم كالبدني كمصدر نشاطو 
. المالي

 كمف ناحية أخرل ال يمكف القكؿ أف مف يحـر مف الحياة ال يشعر بألـ -2
يستحؽ التعكيض، لكف عمى عكس مف ذلؾ أف مف فقد حياتو عنكة  فقبؿ لحظة 
الكفاة الحقيقية البد أنو عاف مف آالـ جسدية كآالـ معنكية بالغة، التي يصحبيا 

. تبديد كؿ اآلماؿ المشركعة التي تقترف بحياتو

 ال بد أنو قبؿ حدكث الكفاة فقد سبقو الفعؿ المؤدم إلى ذلؾ، أم أف -3
الفعؿ الضار زمنيا سابقا عمى المكت، كبالتالي يككف نشكء الحؽ في التعكيض قبؿ 
الكفاة كثابتا في ذمتو كمنو ينتقؿ إلى الكرثة بعد الكفاة بكصفيـ خمفا عاما في جميع 

حقكقو، كال ينقضي بعدىا ألف المجني عميو لـ تتاح لو الفرصة لممطالبة 
 كمف تـ 1بالتعكيض، كلماذا تككف ىناؾ مظنة في عدـ مطالبتو بو نزكال عنو
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انقضائو، فيذه فركض غير مقنعة الغرض منيا التركيج لفكرة عدـ قابمية ضرر 
.  المكت لمتعكيض

 إف كاف الحؽ المعتدل عميو مف الحقكؽ غير المقكمة بالماؿ فإف فعؿ -4
التعدم يكلد أضرارا مادية تتمثؿ في فقد قدرتو عمى العمؿ كعمى كسب الحقكؽ 

المالية، كما يككف بذلؾ  قد فكت الفعؿ غير المشركع عمى الضحية فرصة 
. االستمرار في الحياة كالتمتع بالقدرة عمى العمؿ خبلؿ المدة المتكقع أف يحياىا

القتؿ بدافع الشفقة : الفرع الثاني

في إطار عبلقة مينة الطب بالحؽ في الحياة يبلحظ أف الكاقع العممي أفرز 
ظاىرة يتـ مف خبلليا التعدم عمى ىذا الحؽ أال كىي ظاىرة القتؿ بدافع الشفقة أك 
ما يعرؼ بالقتؿ الرحيـ كما سماىا البعض، كالتي تعتبر حالة مناقضة لمحؽ في 
الحياة، كتطرح عدة إشكاالت يتعرض ليا األطباء، كىك ما سنحاكؿ التطرؽ إليو 

. مف خبلؿ إعطاء تعريؼ ليذه الظاىرة أكال، ثـ نبيف حكميا ثانيا

تعريؼ القتؿ بدافع الشفقة :  أكال

ظير القتؿ بدافع الشفقة مع تقدـ العمـك البيكلكجية كتطكر المكتشفات الطبية، 
أك باختصار اإلنعاش الصناعي الذم كظيفتو األساسية ىي حفظ حياة اإلنساف 
المريض الذم تكقؼ قمبو بأجيزة ككسائؿ صناعية تعيد لمقمب كالجياز التنفسي 

. 1نشاطو

عرؼ الفقياء المكت إشفاقا أنو كضع حد لحياة مريض ال يرجى شفاءه 
لتخميصو مف آالمو المبرحة، كبيذا فإف ىذا النكع مف المكت يفترض كجكد حياة 
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إنسانية طبيعية تسبب لصاحبيا آالما ال تحتمؿ، كيكضع حدا ليذه اآلالـ بقتؿ 
. 2 عف طريؽ إيقاؼ أجيزة اإلنعاش1المريض طبيا

 التي ألحت عمى طمب الحؽ Prettyكحدث مثؿ ذلؾ في انجمترا لمسيدة بريتي
في االنتحار بمساعدة زكجيا كما طالبت بعدـ مبلحقة زكجيا جنائيا كال عمى 

 فاستجابت المحكمة لطمبيا بقرار 3CEDLأساس الخطأ المدني، الجئة في ذلؾ إلى
. 2002 أبريؿ29صادر في

 امرأة تبمغ مف Chantal Sebir كانت ىناؾ قضية 2008ككذلؾ في عاـ 
 سنة مصابة بسرطاف سبب ليا آالـ غير محتممة جسدية كمعنكية 52العمر 

. 4 الفرنسية لطمبياDijonكميؤس مف شفائيا فاستجابت ليا محكمة 

كليس بالضركرة أف يككف مرتب ىذا الفعؿ طبيبا بؿ يمكف أف يككف شخص 
 عندما قتؿ 1912آخر طمب منو المساعدة عمى االنتحار، كحدث ىذا بالفعؿ عاـ 

أحد ككبلء النيابة  الفرنسية زكجتو المصابة بشمؿ نصفي، كعندما سئؿ عف سبب 
قيامو بذلؾ قاؿ أنو قاـ بكاجبو نحك زكجتو التي كانت تعاني آالما شديدة ال 

. 5تطاؽ

:  كالقتؿ إشفاقا يمكف أف يحدث بإحدل ثبلث صكر

 إعطاء المريض جرعة مف دكاء قكم مخفؼ لؤللـ بحيث يقضي عميو، -1
. كىذا يعتبر قتبل مقصكدا

                                         
1  François Vialla ,les grandes les grandes décisions du droit médical, L.G.D.J édition alpha, 2010, p76. 

 .286، ص1999 عممية زرع ك نقؿ األعضاء البشرية، المكتبة القانكنية، ، سمير عايد الديات2
3 CEDL cour européenne des droits de l homme. 
4  Yvonne Lambert_ Favre et Stéphanie Porchv , droit du dommage corporel, Systèmes d indemnisation, 

Dalloz édition, 2012, p 722. 
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 إيقاؼ األجيزة التي يتكقؼ عمييا استمرار حياة المريض فيمكت، كىذا -2
. النكع لـ يعرؼ إال حديثا

 كقؼ عبلج المريض أم االمتناع عف عبلجو بعد التأكد مف أف عبلجو -3
ال يخفؼ عنو آالمو مع استحالة شفائو كانقاد حياتو، كىذا يمثؿ الفعؿ السمبي أم 

.  االمتناع عف العبلج

كقد قضت المحاكـ الفرنسية بمسؤكلية الطبيب الجنائية عف جريمة االمتناع 
عف تقديـ المساعدة، لرفضو قبكؿ مريض عمى أساس أنو ميت مف كجية نظره 
دكف أف يقـك بفحصو كالتأكد مف مكتو، كعمى ذلؾ يجب اعتبار المريض الميدد 

بمكت أكيد كحاؿ في خطر مما يتعيف عمى الطبيب تقديـ المساعدة لو بقدر 
 . 1اإلمكاف

كبيذا يعتبر المكت الرحيـ حالة مناقضة لمحؽ في الحياة كتخالؼ كؿ النظـ 
. اإلنسانية كباألخص قكاعد كأخبلقيات مينة الطب

كلك درسنا ىذه الحالة مف منظكر آخر أم أخذنا األشخاص الذيف يككنكف في 
العناية المركزة أك اإلنعاش الصناعي كفي حالة الغيبكبة فقد انقسـ الفقو حكؿ تحديد 

: لحظة الكفاة فالمذىب الحديث فرؽ بيف حالتيف

 حالة ما إذا كاف المريض في حالة غيبكبة عميقة كلـ تمت خبليا المخ -1
كيظؿ جيازه التنفسي يعمؿ ككذلؾ دكرتو الدمكية ففي ىذه الحالة يعتبر اإلنساف 

حيا ككذلؾ الحاؿ حتى لك بقيت خبليا المخ فقط ىي التي تعمؿ، كبالتالي أم اتفاؽ 
مع أفراد أسرتو عمى إيقاؼ أجيزة اإلنعاش يعد قتبل كبالتالي يعتبر خطأ مدنيا 
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كخطأ جنائيا كيقع باطبل كؿ اتفاؽ يككف محمو حياة اإلنساف ألنو يعد في حكـ 
. األحياء

 حالة الغيبكبة النيائية كالتي يككف المريض فييا فاقدا الكعي تماما كتككف -2
خبليا مخو ماتت كالجياز التنفسي تكقؼ كمنو ال تجدم أجيزة اإلنعاش نفعا فحينيا 
يعد اإلنساف ميتا كيعامؿ اإلنساف عمى ىذا األساس كبالتالي إيقاؼ أجيزة اإلنعاش 

. الصناعي ال يعتبر قتبل كال تتحقؽ أم مسؤكلية

حكـ القتؿ بدافع الشفقة : ثانيا

سنحاكؿ تبيف مكقؼ كؿ مف الفقو الغربي كاإلسبلمي كالقانكف مف القتؿ بدافع 
. الشفقة فيما يمي مف عناصر

مكقؼ الفقو مف القتؿ بدافع الشفقة  . أ

: انقسـ الفقو بشأف ىذه المسألة بيف مؤيد كرافض ليا عمى التفصيؿ التالي

الرأم المؤيد لفكرة القتؿ بدافع الشفقة - 1

لـ تكف فكرة المكت الرحيـ كليدة العصر الحديث بؿ تمتد جذكرىا إلى العيد 
اليكناني القديـ، إذ ظؿ الحكاـ يعطكف السـ لمراغبيف في المكت، كىذه الفكرة كجدت 

ليا مؤيديف في الغرب، خاصة لعدـ تقييدىـ بتعاليـ الديف ككجكب حفظ الحياة، 
فيرل الكثيركف أف مف حؽ المريض أف يختار طريقة مكتو كما أف ىناؾ جمعيات 

 1.تدافع عف ىذا الحؽ حسب رأييـ

كأفضؿ أسمكب معركؼ حسب رأييـ أف يطمب المريض مف طبيبو أف 
يخمصو مف آالمو عف طريؽ كضع حد لحياتو لكف بعد أخذ رأم األطباء 
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المختصيف، كالذيف يجب عمييـ االستناد في قرارىـ إلى قاعدة أف ىذا المريض ال 
يرجى شفاؤه كال جدكل مف معالجتو، كأسسكا رأييـ عمى مبدأ مفاده تخفيؼ آالـ 

عطائو األكلكية بدال مف حفظ حياة مؤلمة، كيككف ذلؾ في الحاالت التي  المريض كا 
يتضاءؿ فييا أمؿ الشفاء كيككف المكت في ىذه الحالة درءا لؤلذل القاسي، كما أف 

العناية الطبية يجب أف تقدـ إلى المكاطنيف األصحاء جسما كعقبل، أما الذيف 
، فيؤالء جميعا في حكـ المكتى 1تنقصيـ سبلمة الجسـ يجب أف يترككا لممكت

كالحياة بالنسبة إلييـ ظاىرية ال تعبر عف الحقيقة، فمماذا ال يترؾ األمر لمطبيب 
المعالج فيعطى المكت لمف يريد، كبطريقة مريحة كليمت اإلنساف مكرما كفي الكقت 

  2.الذم يريده

الرأم المعارض لفكرة القتؿ بدافع الشفقة - 2

يرل أصحاب ىذا الرأم أنو ال يمكف ألم إنساف أف يقبؿ القتؿ عمى أنو رحمة 
كشفقة كتخفيؼ آالـ المريض، كىذا ما تحرمو كؿ الديانات السماكية، كارتكازا عمى 
مبدأ حفظ كتمديد الحياة اقتنعكا أصحاب ىذا الرأم بتجريـ ىذا الفعؿ ال سيما إذا 

كاف المقصكد ىنا الطبيب الذم تحكمو أعراؼ كأخبلقيات مينة الطب، كحسب ىذه 
األعراؼ ال يجكز االنقبلب مف الكظيفة الرئيسية لمطب كىي العبلج كتخفيؼ اآلالـ 
إلى عمؿ آخر يتعارض مع القيـ كالشرائع كالقانكف كىك القتؿ تحت مسمى الشفقة 

. 3أك الرحمة
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كما أف االتفاؽ الذم يبـر بيف الطبيب كالمريض كالذم مفاده تعجيؿ المكت 
غير مشركع دينيا كقانكنيا كال أخبلقيا، فمف حيث القانكف يشترط في محؿ االتفاؽ 
أف يككف مشركعا كيككف غير ذلؾ إذا كاف يخرج عف دائرة التعامؿ سكاء بطبيعتو 

 ، كمف المتفؽ أف حياة اإلنساف كجسده ال تصمحاف أف تككنا 1أك بحكـ القانكف
. ، كما أف القانكف يحـر المساس بجسـ اإلنساف ككرامتو2محبل لمتعامؿ

مكقؼ الشريعة اإلسالمية مف القتؿ الرحيـ  . ب

لـ يتعرض فقياء الشريعة القدامى لمسالة القتؿ بدافع الشفقة بالذات، لكف مف 
خبلؿ ما كرد في القرآف كالسنة النبكية الشريفة يمكف أف نستنتج مكقفيا كذلؾ حسب 
مكقؼ الشريعة اإلسبلمية مف تحديد لحظة الكفاة أم أف ىذه المحظة تككف لحظة 

 ، ك منو فإف3كفاة الدماغ

اإلنساف ىك سيد ىذا الككف، خمقو ا عز كجؿ بيده كنفخ فيو مف ركحو ككؿ 
ما في الككف مسخر لخدمتو، كمف ىذا المنطمؽ تأتي القاعدة األساسية كىي أف 
األصؿ في األنفس العصمة، فاإلسبلـ كالقرآف كعقيدة كشريعة كدستكر يقـك عمى 
 ”:منظكمة اإلحياء، كالقتؿ ىك النقيض لذلؾ جعمو ا مف الكبائر فقاؿ عز كجؿ
قتؿ نفسا بغير نفس أك فساد في األرض فكأنما قتؿ الناس جميعا كمف أحياىا 

. 4”فكأنما أحيا الناس جميعا

                                         
كؿ شيء غير خارج عف التعامؿ بطبيعتو أك بحكـ القانكف يصمح أف يككف محبل لمحقكؽ  »، ؽ، ـ، ج 682المادة  1

 .«المالية
 .30 مرجع سابؽ، ص،بيرؾ فارس حسيف الجبكرم 2
، مجلة مجمع الفقه اإلسالمً، العدد «أجهزة اإلنعاش و حقٌقة الوفاة بٌن الفقهاء و األطباء»بكر عبد هللا أبو زٌد،  3

 . و ما بعدها532،ص1987الثالث، الجزء الثانً، 
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كالحفاظ عمى حرمة إنساف كاحد حفاظ عمى حرمات الناس كميـ، كقد أكد 
الحبيب المصطفى محمد صمى ا عميو كسمـ ذلؾ في أعظـ المحافؿ كأعظـ يـك 
كفي مكاف جميؿ يـك عرفو، حيث كرد عف جعفر بف محمد بف الحسيف عف أبيو 

إف دمائكـ كأمكالكـ كأعراضكـ حراـ : "عف جابر قاؿ رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ
، كقد شبو الرسكؿ صمى 1"عميكـ كحرمة يكمكـ ىذا في شيركـ ىذا في بمدكـ ىذا

ا عميو كسمـ تحريـ الدـ كالماؿ كالعرض بما ىك مستقر تحريمو في نفكسيـ مف 
. ذلؾ اليـك كالشير كالبمد

كالقتؿ ىك أكؿ ما يقضى فيو بيف الناس يـك القيامة كقد أخبرنا بذلؾ رسكلنا 
قاؿ : " صمى ا عميو ك سمـ عف عبد ا بف مسعكد رضي ا عنو قاؿ الصديؽ

، "2أكؿ ما يقضى بيف الناس يـك القيامة في الدماء"رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ 
. كشرع ا جؿ جبللو ذلؾ ألنيا أعظـ الحقكؽ فحـر كؿ ما يكقع ضرر باإلنساف 

كلـ تقؼ الشريعة اإلسبلمية عند ىذا الحد بؿ حرمت كذلؾ قتؿ اإلنساف 
كال تقتمكا أنفسكـ إف ا كاف بكـ » :  كقاؿ جؿ جبللو3لنفسو أك ما يعرؼ باالنتحار

رحيما كمف يفعؿ ذلؾ عدكانا كظمما فسكؼ نصميو نارا ككاف ذلؾ عمى ا يسيرا 
.  عمى مف قتؿ نفسو كيدخؿ في ىذا أيضا قتؿ الجنيف5، كحـر الجنة4«

                                         
ىك حديث صحيح  ك ىك في نفس الكقت خطبة النبي صمى ا غميو كسمـ يـك عرفو في حجة الكداع أكؿ كآخر  1

 .حجة ، في حديث جابر عند مسمـ كأبي داكد ك غيرىما
 . كمسمـ في القسامة ك الرمدم في الديات،6533ركاه البخارم في الرقاب، باب القصاص يـك القيامة، ص 2
 .اعتداء الشخص عمى نفسو اعتداء يفضي إلى المكت كىك في عافيتو كعقمو أم شخص مسئكؿ 3
 .29سكرة النساء اآلية 4
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كلـ يختمؼ الفقو القديـ عف الحديث فمـ يقرر الكفاة عند الذيف يككنكف في 
اإلنعاش إال بعد تحقؽ معيارم الكفاة التقميدم كالحديث أم تعطؿ المخ كالدكرة 
. الدمكية معا، عندىا يمكف لمطبيب نزع أجيزة اإلنعاش فألغى بذلؾ كؿ الشككؾ

مكقؼ القانكف مف القتؿ بدافع الشفقة    . ج

القتؿ بدافع الشفقة أقرتو بعض الدكؿ األكركبية إذا كاف بطمب مف المريض 
كىذا ما يعبر عنو برضا المجني عميو، لكف نبلحظ أف المشرع الجنائي الجزائرم لـ 

 مف ؽ،ع،ج رضاء المريض كسبب لمقتؿ، كمنو فإف المشرع 39يذكر في المادة 
الجزائرم لـ يأخذ بيذا النظاـ لجعؿ حد لحياة المريض الميئكس مف شفائو، ككذلؾ 
فعمت معظـ الدكؿ اإلسبلمية، فقد نصت في تشريعاتيا عمى مبدأ حماية المجتمع 
كىذا األخير ال يتحقؽ إال بحماية الفرد، كمف أزىؽ ركح إنساف يتابع بحؽ المجتمع 

 ؽ، ع، ج عمى 313 إلى 304كليس بحؽ شخصي لمفرد، كما تعاقب المكاد مف 
.  اإلجياض كاستثنى المشرع ج اإلجياض المرخص بو لضركرة صحية

 ؽ، ع،ج فيتعمؽ األمر بكؿ 304أما اإلجياض المنصكص عميو في المادة 
مف أجيض امرأة حامبل أك مفترض حمميا سكاء برضاىا أك بغير رضاىا عمى ذلؾ 

، كالجدير بالذكر أف القتؿ بدافع الشفقة ما ىك إال 1أك حتى عمى الشركع في ذلؾ
 ؽ،ع، ج التي تعاقب 273مساعدة عمى االنتحار، كبيذا المكضكع جاءت المادة 

كؿ مف ساعد عمدا عمى االنتحار، أما الشركع فيو فمـ يعاقب عميو المشرع 
. الجزائرم
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 قبؿ أكؿ CCNE قبؿ 2000 مارس 3بالنسبة لفرنسا نبلحظ أنو بتاريخ 
حالة ككاستثناء المكت بدافع الشفقة كلكف ببعض الشركط منيا رضاء المريض، 
كقد نفذ ذلؾ عف طريؽ إعطاء حقنة مميتة لممريض، كلـ يمؽ ىذا القرار قبكال مف 

. 1طرؼ المجتمع الفرنسي

لكف رغـ عزكؼ الدكؿ عف ىذا الفعؿ كالنظاـ الذم يؤدم إلى إنياء الحياة 
نرل أف معظـ الدكؿ العربية كمنيا الجزائر تنص في مدكنة أخبلقيات مينة الطب 
عمى بعض حقكؽ المريض، فمثمما لو الحؽ في العبلج يستطيع كذلؾ أف يرفض 

. 2العبلج المقدـ لو

 يعطي 3كبمفيـك آخر يدؽ تساءؿ ىاـ كىك ىؿ الحؽ في إنياء العبلج
لممريض الحؽ في أف ينزع مثبل كؿ آالت التنفس كما إلى ذلؾ؟ 

أما الكاليات المتحدة األمريكية فقد صادقت عمى قانكف المكت بكرامة بتاريخ 
، ككذلؾ الحاؿ بالنسبة ليكلندا بدكرىا صادقت عمى مشركع 1997 أكتكبر 27

مف نفس  مام 6، كبمجيكا في 2000 نكفمبر 28قانكنا يبيح القتؿ إشفاقا في 
 .عمى نفس القانكف أم يبيح القتؿ إشفاقا السنة

 

 

                                         
1   E.Dunet-Larrousse ,« l’euthanasie signification au regard du droit pénal», 
R.D.S.S.2002. p265. 

يشترط مف المريض إذا رفض » :نصت عمى 2005 أبريؿ 22مف أخبلقيات مينة الطب الجزائرم قانكف 49المادة  2
 .«العبلج الطبي أف يقدـ تصريحا كتابيا في ىذا الشأف

3 F.Dreiffus-Netter ,« les directives anticipée de la personne», Gaz du pal, 29 juin 2006, 
P23. 



نطاؽ حماية الحؽ في معصكمية الجسد :  المبحث الثاني

يأتي الحؽ في سبلمة الجسد في المرتبة الثانية بعد الحؽ في الحياة، كليذا 
يعتبر الركيزة األساسية في بقاء اإلنساف كديمكمة كجكده، فيك مف أىـ الحقكؽ التي 

. يتمتع بيا الفرد كالمجتمع عمى السكاء

ال يمكف لممجتمع أف يحافظ عمى استمرار يتو إال إذا كاف ىذا الحؽ مشمكال 
بالرعاية كالحماية القانكنية الكاممة، كأم مساس بالجسـ يعد انتياكا لحرمة الكياف 

الجسدم لئلنساف، كليذا أكاله المشرع الجزائرم حماية كاممة تبدأ مف نصي المادتيف 
 مف الدستكر إلى غاية القانكف المدني، زيادة عمى الحماية الجنائية في 351 ك،34

قانكف العقكبات الذم عدد كؿ األفعاؿ التي مف شأنيا خرؽ ىذه الحماية بالتعدم 
. عميو

كمنو فإف معصكمية الجسد تعد مف أىـ الحقكؽ المصيقة بالشخصية، كفي 
غير الحاالت المحددة قانكنا كالعبلج الطبي أك اإلجياض حفاظا عمى حياة األـ 
أك تنظيـ النسؿ أك التعقيـ الطبي لمصمحة الشخص يعد أم فعؿ قد يقع بمثابة 
.  ضرر قد مس الحؽ في سبلمة الجسد كمف ثـ فيك فعؿ غير جائز شرعا كقانكنا

كعميو تصبح مسألة تحديد نطاؽ الحؽ في معصكمية الجسد مسألة أكلية 
البد مف التطرؽ إلييا باعتبارىا األساس الذم تبنى عميو الحماية القانكنية، كلذلؾ 
ارتأينا قصد تحديد ىذا النطاؽ تناكؿ ىذا المبحث ضمف مطمبيف، نخصص األكؿ 

                                         
تضمف الدكلة عدـ انتياؾ حرمة اإلنساف ك يحظر أم عنؼ بدني أك معنكم أك أم مساس  »:تنص عمى34المادة  1

. «بالكرامة
يعاقب القانكف عمى المخالفات ك الحريات ،ك عمى كؿ ما يمس سبلمة اإلنساف البدنية ك »:تنص عمى 35المادة 
 .«المعنكية



منو إلعطاء مفيـك ليذا الحؽ، عمى أف نفرد المطمب الثاني لتصنيؼ األضرار 
.  الماسة بيذا الحؽ

مفيـك الحؽ في معصكمية الجسد : المطمب األكؿ

تقتضي مسألة تحديد مفيـك الحؽ في معصكمية الجسد البدأ أكال بالتعريؼ بو 
، كأخيرا ارتأينا التطرؽ (الفرع الثاني)، فتحديد طبيعتو القانكنية (الفرع األكؿ)

.   (الفرع الثالث)لمعصكمية الجسد في الفقو االسبلمي 

التعريؼ بالحؽ في معصكمية الجسد : الفرع األكؿ

نتناكؿ في ىذا الفرع قصد التعريؼ بالحؽ في معصكمية الجسد، تعريؼ ىذا 
. الحؽ، فتحديد عناصره، كأخيرا تمييزه عف الحؽ في الحياة

 تعريؼ الحؽ في معصكمية الجسد: أكال

إف مف الطبيعي أف تقـك أعضاء جسد اإلنساف كمككناتيا المختمفة ككذا 
المنتجات الجسدية بكظائفيا المعدة ليا كفقا لمنمك الطبيعي لمحياة، فإذا أعاؽ الفعؿ 
الضار ىذا السير المعتاد كأدل إلى عرقمة كظائفيا كميا أك جزئيا اعتبر ذلؾ انتياكا 

لمبدأ معصكمية الجسد، كاالعتداء ىنا بمثابة إلغاء ما يسمى تكامؿ الجسد 
ثبات كقكع ىذا الضرر كاؼ إلثبات المسؤكلية المدنية . كسبلمتو، كا 

كالتكامؿ الجسدم يعني اكتماؿ الحمقة التي صنعيا ا في خمقو، كأم اعتداء 
عمى المظير الداخمي كالخارجي ميما كانت حدتو كحتى كلك لـ يسبب االعتداء أم 

. 1تعطيؿ يعتبر عمؿ غير مشركع يسبب اآلالـ النفسية
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كقد ثار التساؤؿ حكؿ تمؾ األعضاء الصناعية البديمة التي تؤدم نفس كظيفة 
العضك المفقكد ىؿ تخضع حمايتيا لنفس القكانيف التي تحمي جسـ اإلنساف 

كحياتو؟ 

فبعضيـ أنكر عنيا صفة العضك كاعتبرىا مف قبيؿ األشياء بغض النظر عف 
ارتباطيا بجسـ اإلنساف كقياميا بكظيفة العضك المفقكد، كبالتالي تطبؽ بشأنيا 

. القكانيف التي تطبؽ عمى حماية األشياء كليست تمؾ المقررة لحماية الجسـ

كالرأم الثاني قرر أف العضك الصناعي يحظى بنفس حماية الجسد كضركرة 
. امتداد الحماية ليا الرتباطيا عضكيا بالجسـ كأدائيا نفس الكظيفة

كالمنطؽ يفرض امتداد الحماية نفسيا التي يتمتع بيا الجسد إلى العضك 
الصناعي، فمك فرضنا أف شخصا استبدؿ قمبو بآخر صناعي فبل شؾ أف االعتداء 
عميو إما يؤدم إلى إخبلؿ بسيره الطبيعي أك إلى الكفاة، كفي كمتا الحالتيف ىناؾ 
. ضرر أصاب الكياف المادم لئلنساف الذم يمثؿ أسمى الحقكؽ المصيقة بشخصيتو

كبالتالي نرل ضركرة اعتبار األعضاء الصناعية أعضاء حقيقية طالما أنيا 
. 1تؤدم نفس كظيفة العضك األصمي

كالشؾ أف حماية جسـ اإلنساف ليا أىداؼ معينة، أكال ىي حماية األفراد مف 
اعتداء الغير كىك أمر بدييي، كاليدؼ الثاني ىك حماية الشخص مف تصرفاتو 
شخصيا أم حمايتو مف نفسو، كظير ىذا العنصر األخير مع تقدـ العمـ كظيكر 
 .ما يسمى بنقؿ كزرع األعضاء البديمة كمدل تصرؼ اإلنساف في أعضاء جسده
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عناصر الحؽ في معصكمية الجسد : ثانيا

ترتكز عناصر الحؽ في سبلمة الجسد عمى ثبلثة نقاط ميمة تجعؿ ىذا 
: الحؽ كامبل غير منقكص، كىي

 ييدؼ ىذا العنصر إلى أف :عنصر السير الطبيعي ألعضاء الجسـ -1
يؤدم الجسـ الكظيفة المنكط بيا، كبما أف لكؿ إنساف الحؽ في صيانة جسمو مف 

أم اعتداء يقع عميو كأف يحتفظ بالمستكل المتكافر لديو كعدـ انخفاض ىذا 
المستكل كىذا ىك المعنى الكاسع لمصحة، فبالتالي كؿ مساس بالصحة بمعناىا 

الكاسع يعد مساسا بسبلمة الجسـ، كىذا يعني أنو تكسع في نطاؽ الحماية 
. 1المفركضة ليذا الحؽ

كاإلخبلؿ بالمستكل الصحي يتحقؽ بأم مساس يؤثر عمى الجانب الجسمي، 
العقمي، كالنفسي، فكؿ مف ىذه المستكيات يمثؿ اعتبلؿ بالصحة، فالمرض ىك كؿ 
اختبلؿ يعرقؿ السير العادم لمكظائؼ العضكية في جسـ، أما المرض العقمي فيك 
انتقاص أك حرماف مف القدرات الذىنية كالفكرية، كالميـ أف أم اعتبلؿ يؤدم إلى 
عدـ استمرار أعضاء الجسـ المختمفة في أداء ككظائفيا المخصصة ليا بشكؿ 

. 2طبيعي ىك مساس بسبلمة الجسد

يعتبر ىذا العنصر إحدل مبدأم : عنصر االحتفاظ بالتكامؿ الجسدم- 2
، 3ؼ .ـ. مف ؽ16معصكمية الجسد البشرم كتكاممو، كىذا ما جاءت بو المادة 

التي أشارت إلى سمك ككرامة اإلنساف، كمنو فإف جسمو مصكف ال يمكف االعتداء 
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3 Art 16 , « chacun a le droit au respect de son corps humain est inviolable. Le corps humain ses éléments et 

ses produits ne peuvent faire l’objet d’un droit patrimonial». 



عميو سكاء بالبتر أك استعماؿ جزء منو أك حتى مجرد إحداث تغيير يناؿ مف 
. تماسؾ الخبليا أك األنسجة أك يضعؼ منيا

كما يحدث المساس بالتكامؿ الجسدم بأم تشكيو يغير مف الصكرة العادية 
لئلنساف، كىناؾ مف اعتبر حتى التغيير الذم ىدفو التجميؿ يدخؿ ضمف اإلخبلؿ 
ف كاف في ىذه الحالة قد حصؿ الطبيب عمى رضاء المريض  .بالتكامؿ الجسدم كا 

إال أف  ،2 مف نفس المادة تستثني الضركرة العبلجية لمشخص1 كالفقرة الثالثة
ىذه الضركرة تقكدنا إلى ما يسمى بزرع كنقؿ األعضاء البشرية فيي مف ناحية 
مساس بجسـ اإلنساف خاصة إذا كاف المتبرع حي، كمف جية أخرل تقتضييا 

صحة شخص آخر بغرض العبلج؛ لكف قد فصمت بعض قكانيف أخبلقيات مينة 
الطب في ذلؾ كفرقكا بيف الضرر كالمنفعة التي يستفيد منيا الفرد كما أذا كاف 
العضك المبتكر أك المتبرع بو عضك مزدكج أك فردم ال يمكف لئلنساف مكاصمة 

الحياة بدكنو، كمدل تكفر الرضا الكتابي لمشخص كغير ذلؾ مف اإلشكاالت التي 
، زيادة عمى أف ىناؾ بعض 3تثيرىا كتكاجييا عممية نقؿ كزرع األعضاء البشرية

األعضاء ال يمكف االستغناء عنيا ميما كانت كالقمب، الدماغ، كمف المنطؽ طبعا 
إذا لـ يحصؿ الطبيب عمى رضاء الشخص فإف عممو غير مشركع ك ثار عندىا 

 . المسؤكلية العمدية

كيتحقؽ ذلؾ بعدـ : عنصر ضركرة التحرر مف اآلالـ النفسية كالجسدية -3
إلحاؽ أم أذل بالشخص في شعكره بالطمأنينة كاالرتياح، كعدـ إصابتو بآالـ بدنية 
أك أمراض، كأم فعؿ يؤدم إلى إحداث آالـ جسمانية لـ تكف مكجكدة مف قبؿ أك 

                                         
1  Art 16/3 ,« il ne peut être porte atteinte a l’intégrité du corps humain qu’en cas de nécessité médicale pour 

la personne ou a titre exceptionnel dans l’intérêt thérapeutique d’autrui». 
2   Amandine Cayol , « avant la naissance et après la mort l’être humain une chose digne de respect», 

C.R.D.F,n9, 2011,p118.  
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الزيادة في مقدارىا يعد مساسا بسبلمة الجسـ حتى كلك لـ يترتب عمى ذلؾ ىبكط 
. بالمستكل الصحي

كنرل أف خير مثاؿ عمى عدـ شعكر الشخص باالرتياح نتيجة لممساس 
بسبلمة جسمو ىك عندما يتعرض المتيـ بجريمة ما إلى مضايقات تمس مف آدميتو 

كجره مف مبلبسو أك كتفو، أما اآلالـ الجسمانية فتككف بالجرح كالضرب كىك 
. المساس بالمستكل الصحي

، 1زيادة عمى ضركرة التحرر مف المعاناة النفسية التي تتنافى مع السكينة
كيككف بأم فعؿ إال المساس بالجانب المادم لمجسـ، كبالتالي فأم فعؿ غير 

مشركع يترتب عميو مساس بالحالة النفسية كالتيديد، إيقاع الخكؼ كالرعب لدل 
. 2الفرد يعتبر تعدم عمى الحالة النفسية لو

تمييز الحؽ في معصكمية الجسد عف الحؽ في الحياة : ثالثا

إف الحياة مجمكعة مف الكظائؼ الحيكية التي تؤدييا أجيزة الجسـ، كتتعدد 
ىذه الكظائؼ بتعدد أجيزة الجسـ منيا الفسيكلكجي كاآلخر نفسي، كبعضيا خارجي 

كحركة األطراؼ، كالبعض اآلخر داخمي كالتنفس كتحميؿ الدـ باألكسجيف، إلى 
. غير ذلؾ مف ميكانيزمات الحركة الداخمية في جسد اإلنساف

ذا تعطمت كؿ أعضاء الجسد تعطيبل كامبل كاف نتيجة ىذا التعطيؿ فقد  كا 
. الشخص الحياة كصار جثة ىامدة

                                         
 القانكف الجنائي كالطب الحديث، دراسة تحميمية مقارنة لمشركعية نقؿ كزرع األعضاء ، أحمد شكقي عمر أبك حظكة1

 .12، ص1986البشرية، القاىرة، 
2
 Valérie Ravit , « le rejet par la cour de cassation d ‘une indemnisation autonome du préjudice moral 

exceptionnel», RSP, 10 juin 2015, P2.  



أما االعتداء الذم يعطؿ كظيفة مف كظائؼ الجسـ بمعنى المساس بسبلمة 
الجسد كتكاممو، كالذم يتحقؽ سكاء بفقد الشخص أحد أعضاء الجسـ أك جزء منو، 
أك نقص منفعة مف منافع الجسد الحيكية، أك ضعؼ مقدرتو الطبيعية عمى المقاكمة 

. كممارسة الحياة في صكرتيا الطبيعية

فحينيا نقكؿ أف الجسد لـ يعد قادرا عمى ممارسة الكظيفة الحيكية بشكؿ 
كامؿ، لكف مف ناحية أخرل يعتبر الحؽ في معصكمية الجسد حؽ تبعي لحؽ 

. رئيسي ىك الحؽ في الحياة

الطبيعة القانكنية لمحؽ في معصكمية الجسد : الفرع الثاني

شيدت تحديد الطبيعة القانكنية لمحؽ في سبلمة الجسد، كمف بيف ىذه اآلراء 
: ما يمي

يرل بعض الفقياء أف حؽ الفرد في سبلمة جسده ما ىك إال مصمحة : أكال
يحمييا القانكف، كىذه الفكرة حسبيـ مرنة غير محددة كمنو كؿ ما يحقؽ منفعة 
لئلنساف ىك مصمحة، كتكمف ىنا في سيركرة كظائؼ أعضاء الجسـ عمى النحك 

: الطبيعي، كانقسـ ىذا الرأم بدكره إلى اتجاىيف

. يرل أف ىذا الحؽ ىك حؽ خالص لمفرد ال يجكز المساس بو إال برضاه: األكؿ -

. يرل أف ىذا الحؽ ىك لممجتمع كليس حقا مطمقا لمشخص بمفرده: الثاني -

  إال أف ىذا األخير لـ يمؽ ركاجا ألنو يقتضي المكازنة بيف مصمحة الفرد 
كالمجتمع كعندىا البد مف ترجيح المصمحة األجدر بالحماية كىي مصمحة 

المجتمع، فبل يمكف أف نتقبؿ رفض شخص إجراء الفحكصات كالتداكم إذا كاف 



مصاب بمرض معدم كخطير في نفس الكقت ألف مصمحة المجتمع تقتضي 
.  1شفاءه

الحؽ في سبلمة الجسـ ىك نكع مف الحريات  أف جانب مف الفقو يرل: ثانيا
العامة كبالتالي ينبغي حمايتيا، كيعرفكنو بأنو مصمحة يعترؼ بيا القانكف تجاه أم 
اعتداء يمكف أف يقع مف السمطة العامة يؤثر عمى السير الطبيعي لكظائؼ الجسـ، 

لكف ىذا ال يمكف التسميـ بو إطبلقا فقد سبؽ كأف فرقنا بيف الحرية كالحؽ، كما 
يمكف أف يككف االعتداء مف أشخاص آخريف غير السمطة العامة كيؤثر كذلؾ عمى 

. 2الجسـ ككظائفو

ىناؾ مف الفقو مف اعتبر أف جسد اإلنساف عبارة عف شيء كىك يتمتع : ثالثا
بكؿ خصائص األشياء، كما أف طبيعة الجسـ ال تتغير حتى في الحاالت الحرجة  

كالكفاة مثبل، كمنو فإف ممكية الجسد باعتباره شيء ال يمنع مف أف يتصرؼ 
الشخص في أحد أعضائو بالبيع خاصة األعضاء ذات الطبيعة المزدكجة كالكمية، 
الشعر أك الدـ المتجدد باستمرار، كىناؾ سؤاؿ يطرح نفسو ماداـ الجسد عبارة عف 

 أك المتاجرة mourir de fainشيء لماذا إذف نمنع الشخص مف المكت بالجكع 
 .3في الزنا إلى غير ذلؾ مف المعامبلت التي ترد عمى األشياء

كاف مف السيؿ التصدم ليذا الرأم، اليـك أصبح جسـ اإلنساف مستكدع 
لؤلعضاء البشرية كالخبليا كاألنسجة صالحة لبلستعماؿ، كاستخداميا لعبلج 

ف  أشخاص آخريف يجب أف ال يؤثر عمى صحة األفراد بفقد عضك أك خمية، كا 

                                         
كمية  ، دراسة مقارنة، رسالة دكتكراه، غير منشكرة،«المسؤكلية الجنائية عف تعذيب األشخاص»،صباح سامي داكد 1

 .10، ص2000القانكف، جامعة بغداد، 
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3  Fundp Namur ، « vers un commerce du corps humain», Le journal des tribunaux, 2006, N° 6233 Xavier, 
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التصرفات في الجسـ ككافة منتجاتو أدل إلى دخكؿ عنصر الماؿ، كما أف 
األعضاء أصبحت اآلف مصدر ثراء، ليذا ال يمكف أف نغير نظرتنا لمجسد ألف 

قدسيتو أكبر مف أف يباع كيشترل كالتعامؿ في أعضائو ال تتكافؽ مع مبدأ الكرامة 
 .1اإلنسانية

كبالتالي فإف الرأم القائؿ بأف جسد اإلنساف يمكف أف يصبح محؿ معامبلت 
. 2كاتفاقات غير مجدم

كبالتالي فإف الحؽ في سبلمة الجسد ىك مف الحقكؽ المصيقة بالشخصية 
ذات الطبيعة االجتماعية كالفردية ليس لمفرد سمطة مطمقة عميو، كبالمقابؿ ليس 
لممجتمع مطمؽ الحرية في فرض أم قيد عميو، كمف المتفؽ أف الحؽ في سبلمة 
الجسـ مصمحة لمفرد كالمجتمع يقرىا القانكف، كيجب أف تسير كظائؼ األعضاء 

. 3عمى النحك الطبيعي كيحتفظ الجسـ بتكاممو الجسدم

معصكمية الجسد في الفقو اإلسالمي : الفرع الثالث

إف حماية جسد اإلنساف تتخذ صكرتيف، األكلى ك ىك عمى قيد الحياة، 
كالصكرة األخرل بعد كفاتو ك حينيا نككف أماـ جثتو ك الحقكؽ المخكلة لحرمة 

. المكتى

الحؽ في  معصكمية جسد اإلنساف  :أكال

تعتبر معصكمية الجسد حؽ مشترؾ يغمب فيو حؽ ا تعالى عمى حؽ 
العبد، كىك مبدأ يشمؿ حؽ اإلنساف في حماية حياتو، كما يشمؿ سبلمة اإلنساف 

. الجسدية مف اعتداء اآلخريف
                                         

1  C.labrusse-Rion ، « embryon humain, Qualifications juridique, Et politique législative», Dalloz, 1996, 

P282. 
2
   Monette Vaquin, le corps et la loi, 20 juin, RTDC,2005. p 489. 
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حـر ا عز ك جؿ في الشؽ األكؿ القتؿ دكف كجو حؽ كشرع لذلؾ 
القصاص، كما حـر ما دكف ذلؾ مف اعتداء تختؿ معو صحة اإلنساف أك سبلمتو 

ككتبنا عمييـ فييا النفس بالنفس كالعيف بالعيف »: البدنية، حيث قاؿ عز كجؿ
«. 1كاألنؼ باألنؼ كاألذف باألذف كالسف بالسف كالجركح قصاص

تمتد حماية حياة الشخص لتشمؿ حماية جسده بجميع أعضائو ككظائفو 
الحيكية قدراتو الذىنية، كأكثر مف ذلؾ شممت ىذه الحماية جسد اإلنساف كىك جثة 

. ىامدة

كمف ىنا تحمي الشريعة اإلسبلمية اإلنساف مف اعتداء الغير عمى جسده كفي 
نفس الكقت تحميو مف اعتدائو عمى نفسو أك إذنو لمغير باالعتداء إال في حالة 

كمف أحياىا فكأنما أحيا الناس » : الضركرة العبلجية كيتجمى ذلؾ في قكلو تعالى
أم أنجاىا مف غرؽ أك حرؽ أك « كمف أحياىا»، كقاؿ مجاىد في ركاية «جميعا
. 2ىمكة

كما جاء في السنة الشريفة الحث عمى التطبيب كالتداكم كما ذلؾ إال حفاظا 
عمى الجسد كحرمتو، كمف أشير ذلؾ عف زياد بف عبلقة عف أسامة بف شريؾ 

شيدت األعراب يسالكف النبي صمى ا عميو ك سمـ أ عمينا حرج في كذا؟ : "قاؿ
عباد ا كضع ا الحرج إال مف اقترض مف عرض : أعمينا حرج في كذا فقاؿ ليـ
» فقالكا  يا رسكؿ ا ىؿ عمينا جناح أف نتداكل ؟ قاؿ: أخيو شيئا فذلؾ الذم حرج 

تداككا عباد ا فاف ا سبحانو كتعالى لـ يضع داء إال كضع معو شفاء إال 
 .«اليـر

                                         
 .45 اآلية ،سكرة المائدة 1
 .509ص بدكف مكاف ك زماف النشر،  مختصر تفسير، الجزء األكؿ، ،ابف كثير 2



كأكثر مف ذلؾ فقد حمؿ الرسكؿ الحبيب المصطفى المسؤكلية المدنية لمف 
مارس مينة الطب كىك جاىؿ، ككرد أنو عف عمرك بف شعيب عف أبيو عف جده 

مف تطبب كلـ يعمـ منو طب قبؿ ذلؾ  » أف رسكؿ ا صمى ا عميو ك سمـ قاؿ
«. 1فيك ضامف

كحرصت الشريعة اإلسبلمية عمى تكامؿ كمعصكمية الجسد، مما جعؿ 
الفقياء يخصصكف عدة أبكاب أشيرىا باب الجراح، حيث حددكا فيو قيمة كؿ 

. 2عضك في الجسد كما حددكا لو الدية المستحقة لو عند االعتداء عميو

كما فصؿ الفقياء في نقؿ كزرع األعضاء ألنيا تمحؽ ضرر بميغ بجسـ 
اإلنساف، ففرقكا بيف نقميا مف شخص حي كنقميا مف شخص ميت عمى النحك 

: التالي

 ففي حالة نقميا مف شخص حي يشترط أف تدعي الضركرة إلى ذلؾ، أم 
عدـ كجكد بديؿ لتمؾ الجراحة، كأف يككف العضك زكجي يمكف لمشخص اآلخر 
العيش بدكنو، كما يجب عمى القائـ بالزرع أف يتأكد مف منفعة عممية الزرع أم 

. غمب عمى ظف الطبيب كجكد النفع

أما في حالة القياـ بالزرع مف شخص ميت زيادة عمى كجكد تقنية أخرل ىي 
نقؿ كزرع األعضاء مف اإلنساف إلى اإلنساف نفسو، كاألمثمة عمى ذلؾ كثيرة 

                                         
 المستدرؾ عمى الصحيحيف، الجزء الخامس، دار المعرفة، بيركت، ، أبي عبد ا محمد بف عبد ا الحاكـ النيسابكرم1

 .300لبناف، ص
أحكاـ الجراحة الطبية كاآلثار المترتبة عمييا، الطبعة الثانية، مكتبة الصحابة، جدة، ، محمد مختار الشقنقيطي 2

 .337، ص1994



أشيرىا زرع الجمد في حالة الحرؽ مف الحسد إلى الجية المحترقة كىنا أيضا إذا 
. 1دعت ليا الحاجة

امتداد الحماية إلى جثة اإلنساف  : ثانيا

يغمب استعماؿ كممة جثة لمداللة عمى جسـ الميت،أك ىي جسد اإلنساف بعد 
ك الجدير بالذكر أف حماية الجثة أضيؽ نطاؽ  ،2مفارقتو الحياة بأم طريقة كانت

مف الحؽ في معصكمية الجسد، إذ انو يقتصر عمى تكامميا فقط دكف العنصريف 
اآلخريف المتمثميف في السير الطبيعي ألعضاء الجسـ حتى تؤدم الكظيفة المنكط 
بيا ك ضركرة التحرر مف اآلالـ الجسدية، ك بذلؾ ينعدـ فييا اإلحساس، ك ال فائدة 

بالنسبة لمجثة مف االحتفاظ بمستكل صحي معيف، رغـ أف الجثة لـ تعد تحتكم 
عمى الطابع اإلنساني إال أنيا تمقى كؿ االحتراـ  لذلؾ، جرمت الشريعة اإلسبلمية 
التي تعد أكؿ تشريع ينظـ أحكاـ الجثة ك الحقكؽ المتعمقة بمجمكعة مف الضكابط 
تضمف ليا الحفظ، البقاء ك عدـ االعتداء عمييا ك تحريـ إىانتيا ك التنكيؿ بيا  

قاؿ رسكؿ ا : شرعا فقد ركم عف السيدة عائشة أـ المؤمنيف رضي ا عنيا قالت
﴾، كما نص القانكف 3صمى ا عميو ك سمـ قاؿ﴿ كسر عظـ الميت ككسره حيا

. 4الكضعي عمى جزاء انتياؾ حرمتيا كالعبث بيا بعد تجييزىا

                                         
 .338ص نفس المرجع،  1
 .102ابف منظكر، مرجع سابؽ، حرؼ الجيـ، ص 2
 الرزاؽ عبد عند فيي المرفكعة الركاية ، أما كمكقكفان  مرفكعان  جاء ثابت حديث حيا ككسره الميت عظـ كسر حديث 3
 عائشة عف الرحمف عبد بف عمرة عف بأسانيدىـ صححيو في حباف كابف سننيما في ماجو كابف داكد كأبي مصنفو في

. ككسره حيا  الميت عظـ كسر  ، ا رسكؿ قاؿ قالت ا عنيا رضي
، دراسة تحميمية مقارنة، مجمة « الحؽ في سبلمة الجسـ» ،  الجبكرم فارس حسيفببرؾ أكـر محمكد حسيف البدك،  4
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 ك الحرمة التي أكلتيا الشريعة ك القانكف لمجثة مف أكلكيات المحافظة عمى 
الكرامة اإلنسانية بعد الكفاة،ك احتراما لمميت نيى الرسكؿ صمى ا عميو ك سمـ 

عف الكطء عمى القبكر أك الجمكس عمييا حيث قاؿ في ذلؾ ﴿ألف أقعد عمى جمرة 
ك بالتالي فإف احتراـ . ﴾1حتى تخمص إلى ثيابي أحب إلي مف أف اقعد عمى قبر

الميت ك كرامتو في الشريعة اإلسبلمية كاحترامو ك ىك حي ال تنزع المكت عنو 
. صفة اإلنسانية

 مف ؽ، ع، ج عمى 2151أما القانكف فقد نص المشرع الجزائرم في المادة 
كؿ مف يرتكب فعبل يمس بالحرمة الكاجبة لممكتى في المقابر أك في غيرىا مف 

 إلى 500 أشير إلى سنتيف ك بغرامة مف 3أماكف الدفف يعاقب بالحبس مف 
.  دج2000

أما التشريع المدني الفرنسي لـ يكف يحتكم عمى نص خاص بحرمة المكتى 
 التي تحـر كؿ 16 عندما أضاؼ المادة 31994 جكيمية 29إال بعد صدكر قانكف 

 يحث عمى 4مساس بكرامة األشخاص، ك في نفس السنة نص عمى مبدأ دستكرم
. عدـ اىانة الكرامة اإلنسانية بأم شكؿ مف األشكاؿ

تصنيؼ األضرار الماسة بالحؽ في معصكمية الجسد : المطمب الثاني

بعد أف انتيينا مف تحديد مفيـك الحؽ مف معصكمية الجسد، نتناكؿ مختمؼ 
األضرار التي مف الممكف أف تمحؽ الجسد، ىذه األضرار التي تختمؼ باختبلؼ 

، أك مف (الفرع األكؿ)زاكية النظر إلييا، سكاء مف حيث طريقة اإلصابة بالضرر 

                                         
 . ك البخارم في الجنائز1887 أحمد في مسند بني ىاشـ، مسند عبد ا بف عباس برقـ اإلماـ ركاه 1
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3   Amandine Cayol, op cit, p 117. 
4  Décret n° 94_ 343 du 27 juillet 1994, JORF du 29 juillet 1994 , 11024. 



، (الفرع الثاني)حيث الضرر الناتج عف الممارسات الطبية المؤسسة عمى اإلىماؿ 
.  (الفرع الثالث)كأخيرا  يمكف تصنيؼ الضرر مف حيث طريقة تقدير التعكيض

تصنيؼ الضرر مف حيث طريقة اإلصابة بو : الفرع األكؿ

يصنؼ الضرر مف حيث طريقة اإلصابة بو إلى الضرر الجسدم المادم، 
.  كالضرر الجسدم الناتج عف العنؼ البدني

الضرر الجسدم المادم : أكال

 أك ما يعرؼ باإلصابة الجسدية ىك ما يصيب الشخص مف ضرر في 
جسمو كالمساس بجسـ اإلنساف كسبلمتو الصحية، كسماه البعض أيضا بالتعدم 
البدني، كيجب أف يتكفر فيو الشركط العامة ألم ضرر، كىك أف يككف مباشرا 
. كيككف فيو اإليذاء نتيجة الفعؿ الضار أيضا،  كما يجب أف يككف فكرم ك حاؿ

تتخذ اإلصابة الجسدية عدة أشكاؿ مختمفة منيا الضرب، المكـ، الجرح إلى 
غير ذلؾ مف األنكاع، أما عف كسيمة اإلصابة الجسدية أبسطيا باليد كقد تككف 

بالسبلح، كقد اعتبر أف إلقاء الماء الحارؽ كالبصؽ عمى الكجو يستكجب المسؤكلية 
. التقصيرية ألنو تعدل عمى شخصية اإلنساف

كقد حدث أف تمميذا أثناء درس الكيمياء أخذ بعضا مف حامض الكبريت 
كتكجو بو إلى المرحاض، كعندما سمع صكت شخص قادـ مخافة منو قاـ بسكب 
الحامض في مجفؼ اليديف، ثـ حضر تمميذ آخر كلما جفؼ يديو أصيب بحركؽ 

 1.نتيجة احتكاؾ يديو بالحامض
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كالضرر الجسدم الذم ينجـ عف اإلصابة يككف في الغالب غير مميت، كىك 
الذم يصيب اإلنساف في جسمو نتيجة تعرضو لؤلذل بفعؿ غير مشركع مف الغير، 

كيؤدم المساس بسبلمة جسده الصحية، أما إذا أدل االعتداء إلى الكفاة فنككف 
.  ضمف الحؽ الرئيسي الحؽ في الحياة

كيتحقؽ الضرر الجسدم بمجرد كقكع األذل عمى جسـ اإلنساف، مثؿ ما 
يحدث في حالة الضرب كالجرح، كقد يحدث االعتداء عمى الجسد بإعطاء مكاد 

ضارة بسبلمة الجسد كيؤدم إلى اإلخبلؿ بإحدل الكظائؼ الذىنية أك يعطميا كقد 
، 1ينجـ عنو إصابة دائمة أك مؤقتة، كما قد يحدث خمبل بكظائؼ الجسـ الطبيعية

كيعد الفاعؿ مقترفا لفعؿ ضار بالصحة كلك لـ يستمر اإلخبلؿ لمدة طكيمة، كقد 
يؤدم االعتداء أك الفعؿ الضار إلى عاىة مستديمة ينتج عنيا فقد عضك مف 

أعضاء الجسـ أك أحد أجزائو كزكاؿ منفعتو أك تشكيو جسدم، كما قد ينجـ عنو فقد 
. الخ....حاسة مف الحكاس كالشـ، التذكؽ

الضرر الجسدم الناتج عف العنؼ البدني  : ثانيا

عرؼ أيضا في األكساط القضائية بالتيديد البدني، كالمقصكد بو الفعؿ الذم 
تسفر كقائع الدعكل عمى أنو أكجد لدل المدعي إحساس بأنو يتعرض العتداء 

بدني كشيؾ الكقكع مع قدرة المدعى عميو بتنفيذ االعتداء، كاألمثمة عمى ذلؾ كثيرة 
كتصكيب شخص سبلح في كجو شخص آخر، أك إذا أطمؽ شخص الرصاص أك 
فجر قنبمة عمى مقربة قاصدا بذلؾ أف يسيطر الرعب عميو، فأدل الفعؿ إلى إغماء 
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استمر بعض الكقت أك أدل إلى اضطراب عصبي أفضى إلى شمؿ ترتب عميو 
. 1ارتعاش في أطراؼ الجسـ

كأيضا يعد اإلكراه الذم يبعث الخكؼ في نفس المدعي كيجعمو يعيش يخشى 
ارتكاب الفعؿ الضار مف قبيؿ الضرر الجسدم المعنكم، فإطبلؽ الرصاص مثبل 
نما يجب أف يككف  سمكؾ يؤدم إلى اإلكراه البدني، كال ييـ أف يقع اإلكراه فعبل كا 

دراؾ بيذا التيديد . الضحية عمى عمـ كدراية كا 

كبمفيـك آخر أنو ليس كؿ تيديد إكراىا بدنيا، فحيث يكجد عنؼ شخصي 
حقيقي يكجد إكراه، كفي الكاقع ىك استعماؿ قكة بدنية لممساس بمادة الجسد عمى 
نحك ال يعد ضربا  أك  جرحا، كما يجب في جميع األحكاؿ أف تتكافر لدل الفاعؿ 

. كسائؿ كضع تيديده مكضع التنفيذ

لكف الشؾ أف تعريؼ العنؼ البدني يربط العبارات كالفعؿ بحيث يجتمعاف 
ليخمقا حالة الرعب مف حدكث عدكاف عمى الجسـ، كالبد أف تتكافر النية في القياـ 

بالفعؿ الضار أم يجب أف يككف لدل المدعى عميو الرغبة كاليدؼ لكضع المدعى 
 .2في مكقؼ الخائؼ مف حدكث أم فعؿ مؤذم كعدكاني

كفي التشريع األلماني كرد مصطمح سكء المعاممة البدنية، بحيث مف شأنو أف 
يحدث رعبا كفزعا لدل المدعى إذا اثبت أف ىذا األثر قد انعكس عمى الجسد في 

. 3صكرة مساس بالسير الطبيعي لمجياز العصبي
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كعمكما يعد اإلكراه أك العنؼ مف العكامؿ التي تعتبر اعتداء عمى السكينة 
النفسية، كبالتالي مساس بالحؽ في سبلمة الجسد عف طريؽ القياـ بأم فعؿ مف 
شأنو إصابة ذلؾ الشخص بالفزع، كقد يحدث نتيجة لبلضطرابات النفسية ارتفاع 

في ضغط الدـ، ضيؽ في التنفس، كما ىذا إال إخبلؿ بمعصكمية الجسد كمنو فإف 
 .المساس بالسكينة النفسية لمجسـ ىك انخفاض بالمستكل الصحي لمشخص

تصنيؼ الضرر الناتج عف الممارسات الطبية المؤسسة عمى : الفرع الثاني
اإلىماؿ 

يمارس الطبيب مينة مف ميف الشرؼ تقـك عمى إسداء خدمة إنسانية تحتؿ 
مكقع الصدارة بيف الخدمات التي تيدؼ إلى ضماف كحماية السبلمة البشرية، 
كعمكما األعماؿ الطبية التي تمس الجسـ البشرم تدخؿ ضمف أسباب اإلباحة 

كالترخيص القانكني، الف اليدؼ منيا ىك شفاء المريض كالحفاظ عمى حياتو، لكف 
إذا قاـ الطبيب بعمؿ طبي ال عبلقة لو بمقتضيات العبلج كالشفاء ككاف ذلؾ عمدا 
أك عف إىماؿ كتقصير فإف ذلؾ يقتضي مساءلة الطبيب عما قد يككف سببو مف 

.  ضرر

كمرد الخطأ الطبي إما أف يمارس الطبيب مينتو بسكء نية فيرتكب الخطأ 
ىماؿ منو ككمتا الحالتيف  ما أف يمارس مينتو عف جيؿ كا  العمدم أك التعدم، كا 

. يطالب بالتعكيض

كليذا كردت عدة نصكص كأحكاـ عامة في المسؤكلية العقدية كالمسؤكلية 
التقصيرية تحمي حياة اإلنساف مف االعتداء عميو، بما في ذلؾ حمايتو مف أم 
خطأ أك تقصير أك إىماؿ الطبيب في إتباع أصكؿ مينتو، كأدل فعمو إلى كفاة 
المريض أك ألحؽ ضرر بجسده، كليذا نتعرض في ىذا الفرع إلى تحديد الضرر 



الناتج عف خطأ اإلىماؿ أكال، ثـ نتطرؽ إلى الضرر الناتج عف الخطأ التقصيرم 
 .في حالة رفض العبلج ثانيا

الضرر الناتج عف خطأ اإلىماؿ  : أكال

كينتج الضرر في ىذه الحالة إما نتيجة اإلىماؿ في التشخيص، أك اإلىماؿ 
. في العبلج

 الضرر الناتج عف خطأ اإلىماؿ في التشخيص . أ

تعتبر مرحمة التشخيص مرحمة البداية في عبلقة الطبيب بالمريض، ك العمؿ 
الطبي يعتمد عمى صحة التشخيص كسبلمتو، فإذا أخفؽ فيو الطبيب تصبح بعد 
ذلؾ كؿ األعماؿ البلحقة لمتشخيص خاطئة أيضا، كمنو يككف الطبيب ممـز بأف 
ىماؿ، أما إذا كاف التشخيص ناتجا عف جيؿ  يبذؿ عنايتو اليقظة دكف تسرع كا 

ىماؿ كاضح بالمبادئ األكلية الطبية المتفؽ عمييا فيعتبر خطأ طبيا، أما الغمط  كا 
في التشخيص ال يشكؿ بالضركرة خطا طبيا، لكف يمكف أف يثير مسؤكلية الطبيب 
إذا اتضح أف ىناؾ جيؿ جسيـ بأكلكيات مينة الطب أك عف إىماؿ في الفحص 

 .1الذم تـ بطريقة سطحية أك سريعة كغير كاممة

يككف التشخيص ذا أىمية كبيرة خاصة إذا كاف مف الجراح، فإذا فحص ىذا 
األخير المريض يجب أف يككف بعناية كما يجب أف يككف دقيقا قبؿ إجراء العممية 

ال كاف مسئكال عف إىمالو، كفعبل فإف القضاء الفرنسي عرؼ عدة قرارات  كا 
 بيذه المناسبة، فقد كشفت الخبرة الطبية في أحد تقاريرىا أف جراح قاـ 2قضائية

بفحص المريض بالعيف المجردة فقط  كشؼ تشخيصو عف كـر خبيث في القكلكف، 
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ثـ اتضح مف خبلؿ الخبرة الطبية أف تشخيصو لـ يكف صائبا، حيث قاـ باستئصاؿ 
جزء مف القكلكف ككضع جزء اصطناعي ككاف بإمكانو أف يمجا إلى عبلج دكف 

، ككانت األعراض الجانبية لمجراحة خطيرة كأدت إلى إتبلؼ 1المجكء لمجراحة
كظيفة القكلكف، كما يتعيف عمى الطبيب في جميع األحكاؿ أف يراعي منتيى الدقة 
كاليقظة في كصؼ العبلج كطريقة استعمالو كىذا بطبيعة الحاؿ مرتبط بالتشخيص 

 .الصحيح

ىمالو في إحاطة  كما أف الطبيب يعتبر مسئكال عف التسرع في تككيف رأيو، كا 
ما يتكصؿ إليو بالضمانات التي تبتعد عف اإلخفاؽ التي يؤدم إلى الخطأ في 

التشخيص، كمف أمثمة الضمانات االستعانة بأحدث كسائؿ الفحص التي ابتكرىا 
العمماء في الطب كالتي تعطي الدقة كنسبة الصكاب عالية فييا كنتائجيا مضمكنة، 

كفحكص األشعة كالمختبر المجيز لمتحاليؿ الطبية، كاالستعانة بأجيزة 
 .، فكؿ ىذه الكسائؿ ضركرية لمكصكؿ إلى المرض  ككيفية معالجتو...التشخيص

الضرر الناتج عف خطأ اإلىماؿ في العالج . ب

 ىك اإلخبلؿ بكاجب قانكني سابؽ مقترف بإدراؾ المخؿ ليذا 2إف خطأ اإلىماؿ
اإلخبلؿ كدكف قصد اإلضرار بالغير، كعميو يتككف الخطأ مف عنصريف أحدىما 

. نفسي كىك التمييز كالثاني مادم كىك اإلخبلؿ بااللتزاـ القانكني أك الكاجب

كيقتضي العنصر الثاني تعييف مدل الكاجب الذم كاف يقع عمى عاتؽ 
الفاعؿ في الظركؼ التي ارتكب فييا الفعؿ الضار، كليذا ينبغي االلتجاء إلى 
المعيار المكضكعي، أم بالنظر إلى مسمؾ الرجؿ العادم في مثؿ الظركؼ 

                                         
1
François Vialla, Les grandes décisions du droit médical, L.G.D.J, édition Alpha, 2010, P212.  
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الظاىرة التي كقع فييا الفعؿ الضار إذا لـ يكف معينا بنص في القانكف، كمتى 
تغيب كاجباتو سكاء بنص في القانكف أك بالنظر إلى المعيار المكضكعي كاف مف 

. 1السيؿ كصفو بالخطأ أك عدمو

كالجدير بالذكر أف الرجؿ العادم ليس مطمقا ألف الشخص العادم الذم 
 ، نقيس عميو سمكؾ الشخص المسئكؿ ليس ىك الرجؿ العادم عمى كجو العمـك

نما ىك الشخص العادم مف الفئة التي ينتمي إلييا المسئكؿ . كا 

كنخمص مما تقدـ أف الطبيب الكسط ىك الذم يتخذ معيارا لمخطأ الطبي 
المؤسس عمى اإلىماؿ، بشرط أف يحاط بنفس الظركؼ الخارجية لمطبيب المسئكؿ، 
فإذا كاف األخير يمارس الطب بصفة عامة أم يعالج جميع األمراض فإنو ينظر 
ذا كاف متخصصا  إلى خطئو في ضكء السمكؾ العادم لطبيب مف نفس فئتو، كا 
بنكع معيف مف األمراض كاف المعيار بالنسبة إليو ىك طبيب مف ذات تخصصو 

. في ىذا النكع مف األمراض

كبما أف نكع االلتزاـ الذم يقع عمى عاتؽ الطبيب ىك في أغمب الحاالت 
االلتزاـ ببذؿ عناية، فإف االجتياد القضائي المصرم يرل بأف العناية المطمكبة مف 
الطبيب تقتضي منو أف يبذؿ لمريضو جيكدا صادقة يقظة تتفؽ في غير الظركؼ 
االستثنائية مع األصكؿ المستقرة في عمـ الطب؛ كلـ تغفؿ محكمة النقض المصرية 

أف الطبيب يسأؿ » :عناصر معيار الخطأ كأرجعتيا إلى أصميا العاـ حيث قررت
عف كؿ تقصير في مسمكو الطبي ال يقع مف طبيب يقظ في مستكاه الميني في 

«. 2نفس الظركؼ الخارجية التي أحاطت بالطبيب المسئكؿ
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أما في ما يتعمؽ باالجتياد القضائي المبناني نجد أف محكمة االستئناؼ 
قضت بأف الطبيب الذم يعالج المريض ال يمتـز بتأميف الشفاء كامبل، كحينيا 

عندما يأخذ الطبيب عمى عاتقو بذؿ العناية الكاجبة عمى كمراعاة القكاعد الطبية 
الحديثة المستقرة في مجاؿ اختصاصو فبل يحرج عما ينبغي أف يمتـز بو أكسط 

. 1األطباء كفاءة كخبرة في المجاؿ ذاتو

ضابط الخطأ ألتقصيرم في رفض العالج  : ثانيا

إف الفقو كالقضاء في فرنسا كاف يعتبر أف الطبيب لو مؿء الحرية في قبكؿ 
عبلج المريض أك رفضو، كأف التزامو ىذا ليس أكثر مف التزاـ مف يرل غريقا 

، إال أف الفقو في الكاليات المتحدة 2أكشؾ عمى اليبلؾ بأف يقدـ لو المساعدة
األمريكية كاف يخضع رفض العبلج إلى العبلقة التعاقدية التي تجمع الطبيب 

. بمريضو كالتي تمنح لو حرية كاسعة في اختيارىـ كبالتالي رفض أك قبكؿ العبلج

إال أف الفقو الحديث يخضع االمتناع لذات القاعدة التي يخضع ليا الفعؿ 
الضار، إذ ليس في القانكف ما يسمح بالتفرقة بينيما، كلقياـ المسئكلية عف االمتناع 

يجب كجكد التزاـ قانكني بالعمؿ، كلقد أعطى ليذه العبارة معنى كاسعا يشمؿ 
االلتزاـ الذم يقرره القانكف أك العقؿ عمى نحك يجعؿ منو التزاما قانكنيا كيكفي أف 
تفرضو آداب المينة كالمجتمع كعادات األشخاص األمناء، كىذا ما فرضتو مدكنة 

 منيا، حيث تنص ىذه األخيرة 093 ك08أخبلقيات مينة الطب خاصة المادتيف 
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عمى أنو لمطبيب أك جراح األسناف كاجب إسعاؼ المريض الذم يكاجو خطرا كشيكا 
. كيتأكد مف تقديـ العبلج الضركرم لو كتقديـ المعكنة طبيا كاإلغاثة

كليذا يجرم أغمب الفقو كالقضاء عمى اعتبار االمتناع أك رفض العبلج 
ضابط الخطأ التقصيرم، فيقدر القاضي سمكؾ محدث الضرر بسمكؾ الرجؿ 

العادم إذا كجد في ذات ظركفو، خاصة إذا كاف المتناع الطبيب آثار ضارة عمى 
المريض، كعدـ كجكد طبيب آخر أك طبيب مختص غيره أك كانت حالة المريض 

 مف قانكف الصحة 4127/471ال تحتمؿ المجكء إلى طبيب آخر، فجاءت المادة 
 أكدت عمى كجكب تقديـ العبلج لممريض، السابعة ك األربعكفالعمكمي الفرنسي 

 مف نفس المادة كذلؾ أكجبت عمى الطبيب ضركرة تقديـ المساعدة 09كالفقرة 
 . 2لممريض أك التأكد مف أنو يتمقى العبلج البلـز

كقد أسس القضاء الفرنسي في قضية عرضت في محكمة بك الفرنسية دعكل 
مفادىا عدـ االستجابة لمدعكات المتكررة مف مريض مف مكظفي السكؾ الحديدية 
عمى اإلىماؿ كتفكيت فرصة العبلج، ألنو تبيف أف المريض كاف يمكف أف يشفى 
لك أنو اعتني بو في أكؿ ظيكر لممرض مف طرؼ طبيب استنجد بو لكف دكف 

. 3جدكل، ككاف ىذا إىماال ظاىرا زاد مف حدة المرض

أما في بريطانيا فإف القاعدة تقضي بأنو في أم كقت يظير فيو حاجة 
لممعالجة مف قبؿ طبيب تجاه مريض فإف المعالجة تصبح كاجبا، كمصدر ىذا 

سعاؼ أم  االلتزاـ ىك آداب مينة الطب التي تتطمب أف يقـك األطباء بمعالجة كا 
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شخص كمما ظيرت الحاجة إلى ذلؾ، كىذا ما أكدت عميو نقابة األطباء 
البريطانية، أما القانكف ككاستثناء يؤكد عمى ضركرة تقديـ المساعدة لمحاالت 

 المشار إلييا 4127/9الطارئة الكاقعة ضمف مناطقيـ، كىذا ما ترمي إليو المادة 
 .سابقا

تصنيؼ الضرر مف حيث طريقة تقدير التعكيض : الفرع الثالث

تصنؼ األضرار كفؽ ىذا المعيار إلى أضرار اقتصادية كأخرل غير 
. اقتصادية

األضرار غير االقتصادية : أكال

تنتج ىذه األضرار مف المساس كالتعدم عمى جسـ اإلنساف ماديا، كقد عرؼ 
، 2007ىذا الضرر في بداية األمر في قضية عرضت عمى القضاء الفرنسي سنة 

تقدـ خبلليا عدة أشخاص لممطالبة بالتعكيض كنتيجة لممعاناة كاآلالـ الجسمانية 
المادية كالنفسية الناجمة عف المساس بالجسد اإلنساني ككظائفو حيث يجب أف 

 le préjudice moralتسير بشكؿ طبيعي، كقد أطمؽ عميو الفقياء اسـ 
exceptionnel  أما االسـ الذم اشتير بو في أكساط القضاء كالقانكف ىك ،le 

préjudice non économique أم األضرار غير االقتصادية كقد قسـ الفقياء ،
. ىذا الضرر إلى ستة أقساـ سنتعرض ليا بالتفصيؿ في ىذا المطمب

ضرر األلـ كالمعاناة . أ

 في متناكؿ كزير Jean Pierre Dintilhac 1 كضع 2005 أكتكبر28في 
 خاصا بالتعكيضات كأثر عمى معاناة األشخاص الجسدية 1العدؿ أنداؾ تقريرا

                                         
1  Président de la deuxième chambre civil de la cour de cassation. 

S’est confié la mission de crée la mise en œuvre dans ses procédure en réparation des préjudice corporel en 

distinguant les préjudices patrimoniaux et des préjudices extrapatrimoniaux. 



الناجمة إما مف االعتداء عمييـ أك مف أثر حكادث المركر، ككاف تقرير مفصؿ عف 
. كؿ األضرار االقتصادية كغير االقتصادية كيأتي في مقدمتيا ضرر األلـ كالمعاناة

أما في القضاء الفرنسي فإف أكؿ ظيكر ليذا النكع مف الضرر كاف في قرار 
 في محكمة النقض الغرفة الثانية التي كاف يترأسيا أنداؾ 2005األكؿ أكتكبر 

Dintilhac ككاف القرار خاصا بضحايا ، l’amiante2 الذم كاف خطير 
 إال 2007االستعماؿ، ككاف قد صدر أمر رئاسي بمنع استخدامو في المصانع في 

 .3أف أضراره لـ تنتو حتى بعد ذلؾ كمف ضحاياه مف كافتو المنية

كأكؿ سؤاؿ طرح عمى رجاؿ القانكف ما ىك ىذا الضرر؟ فكانت اإلجابة أنو 
ضرر يتصدر قائمة األضرار غير االقتصادية، كبالنسبة لتعريفو فبل يزاؿ رجاؿ 

 الذم كضعتو 4القانكف مف قضاة كمحاميف يعتمدكف في الغالب عمى التعريؼ
 بحيث أف ضرر المعاناة تككف بدايتو منذ  Yvonne. Lambert Faivreالسيدة 

المحظة التي ينتيي فييا العبلج أم لـ يعد ضركريا إف لـ يكف يمنع فقط تفاقمو، 
  le 5D.F.P كبمفيـك آخر أصبح ضرر كظيفي دائـ 

                                                                                                                           
1  La nomenclature Dintilhac de 2001en donne une définition précise« il s’agit de toutes les souffrances 

physiques et psychiques ainsi que les troubles associés que doit endurée la victime durant la maladie 
traumatique c’est-a-dire du jour de l’accident a cel de la consolidation». 
2L’amiante est une fibre minérale naturelle massivement utilisée pendant plus d’un siècle dans plusieurs 
produits. Métamorphique fibreuse artificiel( laine de roche. Fibre de verre. Fibre de céramique). 
تسمى بالعربية االستبستكس كىي عبارة عف ألياؼ معدنية  متحكلة استعممت في عدة صناعات كصناعة االسمنت، 

، معدف يستخرج ركاسب المياه السطحية لو آثار مضرة عمى صحة  كالسيراميؾ، الغراء عرفت مف القرف الماضي
. اإلنساف كقد منع في عدة دكؿ

3
 Clothil grare , Didier , « recherche sur la cohérence de la responsabilité délictuelle, Influence des 

fondements de la responsabilité sur la réparation», Thèse de doctorat, Publier Dalloz, 2005, P45. 
4  La définition de madame Lambert_ Faivre qui la plus couramment retenue par les juristes présente la 

consolidation comme« le moment ou les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un 

traitement n’est plus nécessaire. Si ce n’est pour éviter une aggravation. Et qu’il est possible d’apprécier un 

certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif». 
5 Le déficit fonctionnel permanent.  



كاعتمادا عمى ىذا التعريؼ اعترؼ القضاء الفرنسي بتعكيض مستقؿ عف 
نما كذلؾ  التعكيضات األخرل ليس عمى أساس اآلالـ الجسدية المادية فحسب كا 

. عمى اآلالـ النفسية التي يعانييا الشخص مف جراء الحادث أك الفعؿ الضار

» : تعريؼ أكثر دقة يتمثؿ فيDintilhac كجد في اجتيادات 2001كفي 
ضرر األلـ كالمعاناة ىك كؿ ضرر مف األضرار المادية كالنفسية كاالضطرابات 

التي عايشيا المضركر كانحصرت في الفترة ما بيف االعتداء أك الحادث إلى غاية 
تصنيؼ كتكحيد كؿ المعاناة، كبمعنى آخر ضرر المعاناة ضرر لـ تكف لو نياية، 

. 1 عمى أنو عجز كظيفي دائـDintilhacليذا صنفو 

ضرر العدكل مف اإلمراض . ب

عرؼ القضاء الفرنسي ىذا النكع مف الضرر بأنو مجمكع األضرار االستثنائية 
كالخاصة الجسمانية كالنفسية الناتجة مف انخفاض متكسط العمر المتكقع كيؤدم 

الى االضطرابات في الحياة االجتماعية، العائمية ككذا الجنسية كاآلالـ الناتجة مف 
. الخكؼ

كالسبب المباشر ليذا الضرر ىك عممية نقؿ دـ ممكث لممريض، كتفجرت 
، لكف عمميات النقؿ جرت مع بداية 1991فضيحة نقؿ الدـ الممكث في فرنسا 

 لمئات المرضى الذيف اكتشؼ فيما بعد إصابتيـ إما بمرض فقد المناعة 1983
، la maladie de l’hépatite C البشرية االيدز أك مرض االلتياب الكبدم 

، 19922كىك مرض يصيب الكبد يؤدم كذلؾ إلى الكفاة، كالجدير بالذكر أنو في 

                                         
1  Petra Weingerl، Influence of human rights and basic rights in private law, Edition trstenjak, Austria, 2015, 

p263. 
2 Sophie Chauveau ، L’affaire du sang contaminé, 1983-2003, Edition belles lettres, 2011, P79.  



 أصيبكا  بمرض أكثر 1 حالة مف المرضى المصابيف بالييمكفيميا331تـ اكتشاؼ 
مدير  ، ككاف المتسبب الرئيسي في ىذه الكارثة2خطكرة ىك فقد المناعة البشرية

 3CNTSالمركز الكطني الفرنسي لنقؿ الدـ 

 عندما أنجبت امرأة مصابة بمرض 1985كأكؿ حالة لنقؿ الدـ الممكث سنة 
 ك قد أصيب بنفس المرض لعدـ أخذ كؿ االحتياطات البلزمة  الييمكفيميا طفؿ

.  لمحفاظ عمى أركاح كصحة المرضى أنداؾ

فأصيب بنفس المرض عند إضافة لو قنينة مف الدـ، كبعد مركر سنتيف عمى 
العممية اكتشؼ أف المتبرع ككنتيجة لتردده عمى نفس المستشفى أنو حامؿ لفيركس 

.  فقد المناعة المكتسبة، كلـ تظير معالـ المرض إال بعد فترة مف الزمف

كمف ىذه الحاالت حاالت ال تحصى لكثرتيا، كنتيجة لذلؾ طرحت مشكمة 
المسئكلية الطبية كالتعكيض عف ضرر اإلصابة الجسدية االستثنائية، كبمناسبة ىذه 

 الذم أنشئ 31/12/1991المؤرخ في 14 06-91الفضيحة صدر القانكف رقـ 
بمكجبو صندكؽ خاص بتعكيض الضرر الخاص بنقؿ الدـ الممكث لمرضى 

، فكاف 5 ضحية لطمب التعكيض5000 ، فتقدـ عمى أثره قرابة FITH4الييمكفيميا 
التعكيض أكال عف العدكل بالفيركس ثـ ظيكر بعد ذلؾ كؿ األضرار غير 

                                         
 فإذاالييمكفيميا مرض نزؼ الدـ أك الناعكرة ىك عبارة عف مرض كراثي يسبب خمؿ في المادة التي تخثر الدـ،  1

تعرض المصاب ألم جرح استمر نزيؼ الدـ تحت الجمد اك المفاصؿ  إلى غاية إسعافو بالحقف كبالتالي المصابيف 
  .بيذا المرض في حاجة دائمة لنقؿ الدـ

2  Cass civ, 2éme, 2 avril, 1996, N°94-15676. 
3 C.N.T.S , centre. N :national. T , transfusion. S : sanguine. 
4 FITH , le fond d’indemnisation spécifique des transfusée et hémophiles 
5     Piet J,Hagen ,Transfusion sanguine en Europe, Sécurité et autosuffisance du sang 
en Europe, Un livre blanc, Ed White paper, Strasbourg, 1993, P23_27. 



االقتصادية الناجمة عف انتقاؿ الفيركس، ضرر المعاناة، الضرر الجمالي، الضرر 
. الخ.....1المادم كالمعنكم

 فرنؾ فرنسي، كأخذ بعيف 2000000 كقيمة تعكيض أقصى ب CIFHفحدد 
االعتبار اختبلؼ درجة خطكرة المرض المنتقؿ مثبل فيركس فقد المناعة المكتسبة 

. ليس كمرض التياب الكبد

لكف في بداية األمر أنكر القضاء تعكيض ضرر العدكل بحجة عدـ عمـ 
الضحية بمرضو الناتج مف نقؿ الدـ، فكاف ىناؾ تساءؿ ىؿ مف شركط استحقاؽ 

 عممو بالعدكل كالمرض، فكاف جكاب محكمة النقض سمبا بمعنى أف 2التعكيض
لمضحية كالمتضرريف باالرتداد أف يتقاضكا التعكيض فيذا الضرر ىك مجمكع 

. األضرار غير االقتصادية

أما عف الحاالت الجاىمة لعكاقب العدكل فإف تقدير التعكيض يعكد لمسمطة 
التقديرية لقاضي المكضكع، كفي حالة عمـ المضركر مف عممية نقؿ الدـ الممكث 

. 3بمرضو فإف ىذا يساعده عمى رفع قيمة التعكيض إلى أقصى درجة ممكنة

ضرر المتعة كالبيجة .  ج

مر ضرر المتعة كالبيجة بتعريفيف، تعريؼ كبلسيكي يتمثؿ في ككنو عبارة 
عف ضرر خاص ببعض األنشطة الرياضية كاف يمارسيا المضركر، كحاؿ دكف 
ذلؾ كقكع الفعؿ الضار أك الحادث الذم سبب لو المرض أك اإلعاقة التي حرمتو 

                                         
1    La cour de cassation a défini le préjudice spécifique de contamination comme« l’ensembles des 

préjudices de caractère personnel tant physiques que psychiques et résultant, Notamment de la réduction de 

l’espérance de vie , des perturbations de la vie sociale, Familiale,Et sexuel, Ainsi que des souffrances et de 

leur crainte du préjudice esthétiques d’agrément ainsi que toutes les affections opportunistes consécutives a 

la déclarer». 
2  Stéphanie Porchy-Simon, Connaissance par la victime de la nature de son affectation et indemnisation du 

préjudice spécifique de contamination Recueil Dalloz, 2O13, P346. 
3  Christian Larroumet ، Traite de droit civile, Tome 5, la responsabilité extracontractuelle, 2ed, Economica, 

P 394. 



مف مباىج الحياة كالتمتع بيا عف طريؽ رياضتو المفضمة؛ كبعد فترة قصيرة بتاريخ 
 في قضية عرضت عمى محكمة النقض قرر القضاء أف ضرر 2009 مايك 28

المتعة كالبيجة ىك ضرر يتمثؿ في استحالة قياـ المضركر بممارسة الرياضة 
الخاصة التي كاف يمارسيا بانتظاـ في أكقات فراغو أم استمتاعو بكقتو، كمنو 

فمكؿ إنساف ممكات كميكؿ . يستحؽ تعكيض منفصؿ عف باقي التعكيضات األخرل
 .1كىكايات خاصة بو يريد أف يمارسيا كغالبا ما تككف رياضة معينة

أما عف مدل تعكيض ىذا الضرر كىؿ عمى أساس العجز الكظيفي الدائـ أـ 
ال حينيا عمى المضركر إثبات ممارستو لرياضتو المعتادة كاألكقات المنتظمة التي 
يمارسيا فييا، لكف بعد ذلؾ تـ الفصؿ بيف التعكيضيف أم التعكيض عمى أساس 
العجز الدائـ كالتعكيض عمى أساس المتعة كالبيجة مخافة أف يعكد المصاب إلى 
حالتو الطبيعية، كحينيا يصبح المضركر يتقاضى تعكيضيف عمى أساس ضرر 

. 2كاحد كىذا مخالؼ لمقكاعد العامة

كقد كصؿ االجتياد القضائي إلى تعريؼ كاسع كىك التعريؼ الحديث مفاده 
أف ضرر المتعة أك البيجة ىك نقص في متع الحياة التي يسببيا الفعؿ الضار 
 .كيؤدم إلى عدـ القدرة عمى االستمتاع كعدـ التكازف المادم كالنفسي لمشخص

أما عف مسألة تقييـ ضرر المتعة فيتـ مف طرؼ الطبيب الشرعي كيؼ ما 
كاف النزاع كدم أك قضائي، كمف جية أخرل عمى المحامي جمع كؿ الكثائؽ 

كبطاقة االنتماء إلى نادم معيف مثبل أك جمعية، الصكر، أم كؿ ما يثبت ممارستو 
لرياضة معينة  التي قد يككف ليا تأثير عمى قيمة التعكيض كيككف ىذا األخير 

  Lambertعمى أساس درجة اإلعاقة كسف المضركر، أما بعض الفقياء كأشيرىـ 
                                         

1     Caroline Koch، La responsabilité sanitaire et social, Préjudice d’agrément, RDSS, 28 février 2013, n ° 1, 

P17.  
2    La logique de la réparation intégrale du préjudice reprend ses droits « le préjudice rien que le préjudice». 



يرل أف حتى اإلعاقة الخفيفة يجب تعكيض يعكض المضركر عمييا ألنيا ضرر 
متعة، فحسب رأيو أم انخفاض أك فقد لنكعية الحياة التي كاف يعيشيا تعتبر ضرر 

 .1متعة

كبالنسبة لحدكث الضرر فيك ضرر الحؽ لئلصابة أك العبلج أم عجز 
 كيتسبب في فقد المضركر لنكعية الحياة التي كاف يعيشيا قبؿ 2كظيفي الحؽ

. الحادث أك الفعؿ

ضرر الصبا . د

يعد ىذا الضرر مف قبيؿ األضرار الماسة بأحد الحقكؽ المصيقة بشخصية 
اإلنساف، كأحد أنكاع األضرار غير االقتصادية، كما يميز ىذا الضرر عف غيره أنو 
يمس األطفاؿ خاصة كيؤخذ فيو بعيف االعتبار درجة حرماف الصبية مف مشاركتيـ 

، كمنو فإف ىذا الضرر يمنع 3في األلعاب كالعيش بسعادة مثؿ مف ىـ في سنيـ
الشباب مف ممارسة أم نشاط جسدم يستمـز صحة بدنية جيدة ككاممة، فإذا كاف 

ضرر المتعة أك الحرماف مف مباىج الحياة ينقص كيخفض درجة المتعة في 
 toute la perte de qualité deالحياة، فيذا الضرر يفقده تماما مستكل ممذاتيا

la vie4 .

كمف المؤكد أف ضرر الصبا يكلد لدل الشباب عدـ التكازف كالمساكاة في 
التعكيض، فالقاضي كالخبرة الطبية تأخذ في حسبانيا عامؿ السف أم أنو يختمؼ 

مف شخص إلى آخر حسب عمر المضركر، فالتعكيض يقسـ مف جية عمى حسب 

                                         
1 Yvonne.Lambert-Faivre ، Conception élargie du préjudice d’agrément, RTD civ, dec 1977, P892. 
2  Déficit fonctionnel sequellaire D.F.S. 
3  Max Leroy،  L’évaluation du préjudice corporel, 5 ed, Paris, 1970, P 537. 
4  Y.Lambert Faivre، Le préjudice juvénile, Les cahiers de droit, 1998, P 537. 



 ، كمف جية أخرل ينظر إلى جنس  par tranche d’âgeفترات السف 
. المضركر ذكر أـ أنثى كما يحسب أيضا قيمة العجز دائـ أك الجزئي

كبالتالي أصبح ىذا الضرر يعكض تعكيضا مستقبل عف الضرر المعنكم 
الناتج عف األضرار المعنكية، ألف منبع ىذا الضرر ىك االعتداء عمى جسـ 

.  1اإلنساف

 الضرر الجنسي. ق

يكجد نكع آخر مف أشكاؿ المساس بالحؽ في سبلمة الجسد كىك التحرش 
المثير العتبلؿ صحة، كالضرر الناتج عنو مف طائفة األضرار غير االقتصادية، 

يرل الفقياء في الكاليات المتحدة األمريكية أف مجرد اإلساءة كالتحرش الذيف 
. ييدداف صحة الضحية يصنؼ كسمكؾ يدخؿ في دائرة الفعؿ الضار

فإذا ظير شخص يقـك بفعؿ كىك مصمـ بتدبير كركية أم عمدم النتياؾ 
الحؽ في السبلمة الجسدية لمشخص حتى كلك كاف في تكييفو خارج عف األفعاؿ 
الضارة، فسكؼ يصنؼ عمى أنو كذلؾ خاصة إذا  كاف التحرش مثير العتبلؿ 

. 2صحة الضحية الجسدية كالنفسية

أما النظاـ البلتيني بدأ اىتماـ المحاكـ الفرنسية بالتعكيض عف ىذا الضرر 
، كال يشتمؿ ىذا الضرر عف خسارة الشخص في القدرة عمى اإلنجاب 1970منذ 

فحسب بؿ فقد اإلحساس بمتعة الفعؿ الجنسي، كما يتكلد عنو أيضا ما يسمى 
بضرر االرتباط، فاألشخاص في حالتيـ الطبيعية يحاكلكف خمؽ عبلقات حميمية 

كطبيعية لئلنجاب مف خبلؿ عبلقات مشركعة، إال أف ىذا السير الطبيعي لئلنساف 

                                         
1 Y Lambert-.Faivre : « détermination du préjudice personnels», Med et droit, 1996, P 3. 

 .107، ص 2002 التعكيض عف الضرر الجنسي، دار النيضة العربية، مصر : أسامة أبك الحسف مجاىد2



يصيبو مف جراء االعتداء الجنسي ما يعيقو، كيككف لدل المعتدم عميو ضرر 
جسماني بالغ يمكف أف يصؿ إلى الديمكمة، فيعكض ىذا الضرر الشؾ في ذلؾ، 
إال أف فيما يخص المسائؿ الجنسية ىناؾ تساءؿ كبير حكؿ الطبيعة القانكنية ليذا 
الضرر، لكف ىناؾ فريقا آخر مف القضاة اعتبركه يدخؿ ضمف ما يعرؼ بضرر 

، كمنيـ مف أدرجو مع ضرر المشاعر كأنو ضرر خاص يجب 1المتعة أك البيجة
أف يعكض عنو بشكؿ مستقؿ، أما فريؽ آخر قربو مف الضرر المعنكم، لكف في 
الحقيقة ىك ضرر ناتج عف االعتداء عمى معصكمية ككرامة الجسد، كبالتالي ىك 
مزيج مف أضرار مادية ينتج عنيا ضرر معنكم كمنو يعكض ضمف األضرار غير 

. 2االقتصادية

 األضرار االقتصادية: ثانيا

عرؼ البعض الضرر االقتصادم عمى أنو الخسارة المالية المستقمة عف 
الضرر الجسدم كالذم يصيب الممتمكات كاألضرار الناتجة عف عدـ تنفيذ العقد 

. الخاص بالنقؿ أك التكريد

كأساس اجتياد القضاء في خمؽ ما يسمى بالضرر االقتصادم كمف ثـ 
ؼ كالتي أدرجت في الفصؿ الخاص بالعقكد .ـ. ؽ1149التعكيض عنو ىك المادة 

كيشمؿ التعكيض ما لحؽ » :  مف ؽ،ـ،ج، كالتي نصت182كالمقابمة لممادة 
كامتدت بفضؿ االجتياد القضائي ليطبؽ « 3الدائف مف خسارة ك ما فاتو مف كسب

. في حاالت المسؤكلية التقصيرية

                                         
1 Maritime Bourrie _Quencllet , « le préjudice sexuel, Preuve  nature, Juridique et indemnisation», Congrès 

de l’anameva, 12 octobre 1996. Publier au JCP, P 65 .  
 .199مرجع سابؽ، ص دنكف صالح المحمدم،  2

3    Article 1149 du code civile français , « les dommages et intérêts dus au créancier. 
Sont en générale. De la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé ». 



كالقكؿ أف ىذا الضرر مستقؿ عف الضرر الناتج مف المساس بمعصكمية 
الجسد، فيذا يعني أف العبلقة بيف األضرار االقتصادية كالتعكيض عنيا لو عبلقة 

 ك  Lambertغير مباشرة مع معصكمية الجسد، فقسـ الفقياء كمف أشيرىـ 
Dintilhac الضرر االقتصادم إلى نكعيف أضرار اقتصادية تصيب المضركر 

نفسو، كأضرار اقتصادية تصيب أشخاص آخريف غير المضركر بحكـ عبلقتيـ 
 préjudice par بالمضركر كىك ما يعرؼ بالضرر االقتصادم باالرتداد

ricochet1. 

الضرر االقتصادم الخاص بالمضركر . أ

يتضمف ىذا الضرر كؿ الخسائر المالية المؤقتة التي تحمميا المضركر 
:  كالمتمثمة في

كاألمثمة عنيا : األمكاؿ الخاصة التي أنفقت مف أجؿ التداكم كالعالج- 1
كثيرة فيي تشمؿ نفقات المستشفى، األدكية، نفقات األشعة كالتحاليؿ الطبية 

كالمتابعة الصحية ككذلؾ المصاريؼ التي يمكف أف تنفؽ عمى المضركر في حالة 
بقائو في المستشفى مدة معينة، كبصفة عامة كؿ مصاريؼ التداكم كالعبلج ميما 
كانت طبيعتيا دائمة أك مؤقتة، كيطمؽ عمى الضرر االقتصادم في ىذه الحالة 

، كيندرج ضمف ىذه 2نفقات الصحة بعد فترة العبلج كحصر كؿ األضرار نيائيا
 .األضرار مصاريؼ كضع أعضاء صناعية ككضع آالت خاصة كالزمة لممريض

                                         
1  Lapoyade Deschamps Christian , « la réparation du préjudice économique pur en droit 
farçais» , contribution Française au15eme congrès, R.T.D.C, 1998, P 367. 
2  Dépenses de sante après consolidation. 



فقداألرباح المينية قبؿ االنتياء مف العالج كحصر كؿ - 2
 كيعكض المضركر عمى أساس ىذا الضرر األضرار :P.G.P.A.C1األضرار

االقتصادية المؤقتة، كيككف طيمة فترة المرض كالعجز كما يغطي مصاريؼ شخص 
آخر يساعد المريض عمى تخطي أزمة المرض، كيساعده عمى القياـ بأعمالو 
، أم 2اليكمية كيعمؿ عمى حمايتو كالمساىمة في استعادة كرامتو كتعكيض خسارتيا

المساعد االجتماعي الذم غالبا ما يمعب دكرا نفسيا مع المريض يتمثؿ في مساعدة 
 .المريض عمى تخطي أزمة فقد الصحة

 كالمتمثمة في كؿ التكاليؼ التي يككف المضركر :F.Dالنفقات المختمفة- 3
قد تكبدىا كالخاصة بالجركح كاألكجاع قبؿ العبلج النيائي كمعرفة التشخيص 

.  النيائي

األضرار االقتصادية المرتدة . ب

تحصر ىذه األضرار عادة بعد كفاة المتضرر مباشرة مف جراء الفعؿ الضار، 
رغـ أف الضرر المرتد يطرح إشكاؿ العبلقة السببية في القضاء الفرنسي فيما 

يخص التعكيض، كعمى إثرىا ثـ رفض بعض دعاكل التعكيض، إال أنو تـ ضبط 
عادة التكازف المالي لممضركريف   .بعض الشركط لتتماشى مع دعاكل المسؤكلية كا 

الطمبات رغـ أف المبدأ العاـ في المسؤكلية  لبعض كبذلؾ استجاب القضاء
المدنية ىك تعكيض المضركر األصمي بالدرجة األكلى أك ما يطمؽ عميو 

l’atteinte initial،  كبالمقابؿ استثنى القضاء الفرنسي النتائج البعيدة لمضرر كما
استثنى األشخاص الذيف عبلقتيـ بالمضركر غير معركفة بصفة شائعة 

                                         
1 P.G.P.A.C : perte de gains professionnels avant consolidation. 
2  La nomenclature des postes de préjudice de victime directe, Définition Dintilhac bilan, 
2010, p 29. 



l’indemnisation de suites très lointaine 1 زيادة عمى أنو يجب إثبات ،
 182الشركط البلزمة الستحقاؽ التعكيض، منيا الشركط التي نصت عمييا المادة 

ؼ، أم يجب أف يككف الضرر محددا .ـ. مف ؽ1151مف ؽ،ـ،ج المقابمة لممادة 
ككذا المسؤكؿ عنو، لكف القضاء الفرنسي لـ يبؽ عنده ىذه النقطة كاىتـ بنقاط 
أخرل، أىميا بالدرجة األكلى مف ىـ االشخاص الذيف ليـ الحؽ في المطالبة 

نما لبحث مدل شرعية  بالتعكيض بصفة شخصية ليس عمى سبيؿ درء الحقكؽ كا 
صمتيـ بالنسبة لممضركر، كفي ذلؾ إشكاؿ حقيقي بحيث ال تكجد قائمة معينة 

ليتبعيا القضاء، ككذلؾ ال يكجد شركط إلثبات العبلقة التي تربط بيف الذمة المالية 
، كالركيزة الكحيدة (أم إثبات التكفؿ المالي )لممتكفى مع المضركر باالرتداد 

 التي تعطي الحؽ 2ؼ. ج.إ .  مف ؽ2المكجكدة في القانكف الفرنسي ىي المادة 
لممتضرر مف أم اعتداء أف يرفع الدعكل المدنية مستقمة عف الدعكل الجزائية، 

 .كىذا ما جعؿ القضاء يسمح بالتعكيض الخاص بالمضركريف غير المباشريف

 

 

 

 

 

 
                                         

1    Christian Lapoyade Deschamps,la réparation du préjudice économique pur en droit français، 
R.I.D.C،1998، p 373. 
 2  art 2 du code de procédure pénal français :  » ceux qui ont personnellement souffert du dommage 
directement cause par l’infraction ». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



الكياف المعنكم لشخصية االنساف : الفصؿ األكؿ

   

يتمتع اإلنساف بمجمكعة مف الحقكؽ المصيقة بشخصو منيا ما ىك مادم كسبؽ 
التطرؽ لو في الفصؿ األكؿ، كالشؽ الثاني يتمثؿ في الكياف المعنكم لئلنساف كىك 

. الحؽ في الخصكصية كالحؽ في السمعة كالشرؼ

عكس الحؽ في السمعة – لـ يعرؼ الحؽ في الخصكصية أىمية بالغة في السابؽ 
كذلؾ لسبب بسيط أف االعتداء عمى ىذا الحؽ لـ يكف يكما بيذه الخطكرة - كالشرؼ

التي نعيشيا في الكقت الحاضر، كلعؿ ما زاد األمر تعقيدا بطريقة غير مباشرة ىك 
التقدـ العممي كالتكنكلكجي، حيث أصبح يمكف كبكؿ سيكلة مراقبة أم إنساف سرا دكف 
عممو ككشؼ أسراره، فقد كاف الكتشاؼ جياز التميسككب، كأجيزة التصكير المتطكرة 
كالعقكؿ االلكتركنية القدر الكبير في خرؽ الحؽ في الخصكصية، فآالت التصكير 

تعمؿ اليـك باألشعة تحت الحمراء كفي األماكف المظممة، كأجيزة التصنت فقد بمغت 
مف الصغر كالدقة بحيث ال يمكف رؤيتيا كال كشفيا عند زرعيا في أم مكاف، أما عف 

كسائؿ النشر كالصحؼ اليكمية فقد تعارض حؽ الخصكصية بحؽ اإلعبلـ كحرية 
الصحافة، فكؿ ىذه الكسائؿ أدت إلى تسييؿ أفعاؿ االعتداء عمى أسرار كسكينة 

األشخاص كمست بالدرجة األكلى كرامة الفرد كاعتزازه بنفسو، لذلؾ كجب التفكير في 
ف كضع ىذه الحماية لف يتأتى  كضع حماية ليذا الحؽ تكازم نكعا ما ىذا التقدـ، كا 

.    إال بتحديد نطاقيا

ليذا خصصنا ىذا الفصؿ لدراسة نطاؽ حماية الجانب المعنكم لحقكؽ الشخصية 
المتمثؿ في الحؽ في الخصكصية في المبحث األكؿ، كالحؽ في السمعة كالشرؼ في 

 .المبحث الثاني



نطاؽ حماية الحؽ في الخصكصية : المبحث األكؿ

اقتضت منا دراسة نطاؽ حماية الحؽ في الخصكصية أف نبدأ أكال بتحديد مفيـك 
، فالبحث ثانيا في القكاعد القانكنية المتعمقة بحماية الحؽ (المطمب األكؿ)ىذا الحؽ 

. (المطمب الثاني) في الخصكصية

مفيـك الحؽ في الخصكصية : المطمب األكؿ

يعتبر الحؽ في الخصكصية مف أىـ المحاكر التي شغمت الفقو، فصعكبة ىذا الحؽ 
تكمف باألساس في االختبلؼ في مفيكمو بؿ إف ىناؾ اتجاىات ترفض بصفة قاطعة 

كضع تعريؼ دقيؽ كمحدد لو، فحسب بعض الفقياء أف الخصكصية فكرة مرنة 
يكتنفيا الغمكض، كما أف طبيعة العيش داخؿ المجتمع تقتضي أف يقبؿ المرء قدرا مف 

تدخؿ أك تطفؿ الغير عمى حياتو الخاصة، ليذا ال يمكف بأم حاؿ تحديد تعريؼ 
. لمحؽ في الخصكصية

لكف لـ يكف ىذا عائقا أماـ الجانب اآلخر مف الفقو حيث حاكؿ البحث في إطار 
يجاد  كضع مفيـك لمحؽ في الخصكصية عف كؿ ما ىك خاص بالنسبة لمفرد كا 

خصائصو كتحديد صكره بؿ حتى أف الفقو اجتيد أكثر لما تناكؿ حؽ الخصكصية في 
. عصر المعمكماتية

ليذا خصصنا ىذا المطمب لدراسة مفيـك الحؽ في الخصكصية كذلؾ مف خبلؿ 
ثبلث فركع، تطرقنا في األكؿ منيا لمتعريؼ بالحؽ في الخصكصية، كخصصنا الفرع 
الثاني لتناكؿ صكر ىذا الحؽ، كأخيرا أفردنا الفرع الثالث لبحث حؽ الخصكصية في 

 .عصر المعمكماتية

 



التعريؼ بالحؽ في الخصكصية : الفرع األكؿ

تحديد ك بغية التعريؼ بالحؽ في الخصكصية نتطرؽ أكال إلى تعريؼ ىذا الحؽ، 
. خصائصو ثانيا

تعريؼ الحؽ في الخصكصية : أكال

حظي الحؽ في الخصكصية في اآلكنة األخيرة برعاية خاصة مف المنظمات الدكلية 
، كقد اقتدت التشريعات 19481أىميا اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف الصادر في 

العربية اقتدت بيذا اإلعبلف كنصت عمى ضركرة حماية ىذا الحؽ، لكف لـ يتطرؽ أم 
تشريع لتعريؼ خاص بيذا الحؽ، كبالنسبة لممشرع الجزائرم فمثمو مثؿ المشرعيف 

 مف الدستكر عمى عدـ جكاز انتياؾ حرمة الحياة الخاصة 39نص في المادة 
.  لممكاطف لكف دكف كضع أم تعريؼ

ذا عدنا لمجانب الفقيي نجد أف مسالة إعطاء تعريؼ لمحؽ في الخصكصية  كا 
تتجاذبيا فكرتاف متناقضتاف، حيث ىناؾ مف الفقو مف أسس تعريفو عمى الشؽ 

: السمبي، كىناؾ مف أسسو عمى الشؽ اإليجابي، كىك ما سنقـك بتكضيحو فيما يمي

التعريؼ السمبي لمحؽ في الخصكصية . أ

حاكؿ بعض الفقياء إيجاد تعريؼ لمحياة الخاصة باعتبارىا نقيضا لمحياة العامة، 
فكؿ فعؿ لو انعكاسات سياسية اقتصادية أك اجتماعية كيمس المصالح المادية 

                                         
ال يجكز تعرض أحد  لتدخؿ تعسفي في حياتو أك أسرتو أك »  مف اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف 12 المادة  1

مسكنو أك مراسبلتو أك لحمبلت شرفو كسمعتو كلكؿ شخص الحؽ في حماية القانكف مف مثؿ ىذا التدخؿ أك تمؾ 
.«الحمبلت  



كالمعنكية لمجماعة كيثير انعكاسا بالمكافقة أك الرفض يككف متصبل بالحياة العامة، 
. 1كالحياة الخاصة ىي كؿ ما ال يعتبر مف الحياة العامة

كحتى يتسنى لنا فيـ المقصكد مف الحياة العامة لمشخص، فإنو ينبغي أف نبحث 
عف مكاف الحياة العامة مقارنة بالحياة الخاصة، كىذا ما أطمؽ عميو بعض الفقياء 
معرفة المكاف الذم تشغمو الحياة العامة مف كجية النظر الكمية كمف كجية النظر 

.  النكعية

فبالنسبة لكجية النظر الكمية تمعنى أف جانب الحياة العامة الذم يعيشو الشخص 
في الكقت الحاضر يطغى عمى حياتو الخاصة، أم أف أكقاتا كثيرة يقضييا الشخص 
مختمطا بالجميكر، كاألمثمة كثيرة كاستعمالو المكاصبلت المكتظة، أك مكاف كجكد 

سكناه فبدال مف تكاجده في منزؿ خاص أصبح يقطف في تجمعات سكنية كالعمارات 
أك قضاء أكقات الفراغ في حدائؽ عامة، كمف ىنا يجد الفرد نفسو يقضي حياة عامة 

. 2أكسع مف حياتو الخاصة

أما مف كجية النظر النكعية فإف الحؽ في الحياة الخاصة يتقرر لمناس كافة، 
العادم منيـ كالمشيكر، الباقي منيـ عمى قيد الحياة أك المتكفى، فيي تمثؿ جزء ىاـ 
مف اإلنساف يككف محبل لمحماية القانكنية، بمعنى أنو ميما كاف لئلنساف حياة عامة 
تطغى عمى حياتو الخاصة إال كيككف يحتفظ لنفسو بجزء ال يرغب أف يضطمع عميو 

اآلخريف، ال عف طريؽ النشر كاإلعبلـ كال عف طريؽ عرضو بأم كسيمة أخرل 
. لمجميكر، كىذا ال يختمؼ حكلو أم شخص ال مف حيث المكاف كال الزماف

                                         
 الحؽ في الخصكصية كمسؤكلية الصحفي في ضكء أحكاـ الشريعة اإلسبلمية كالقانكف ،عماد حمدم حجازم 1

 .47، ص2008الكضعي، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، 
، 2011  مصر، حماية الحياة الخاصة في القانكف الجنائي، دراسة مقارنة، دار النيضة العربية،،ممدكح خميؿ بحر 2

 .195ص



كبيذا تككف الحياة الخاصة تشغؿ حيزا عبر تمؾ التي تشغميا الحياة العامة التي 
. ىي كؿ ما يككف مف المقبكؿ نقمو إلى عمـ الرأم العاـ

كذلؾ يأخذ بعيف االعتبار بعض العناصر منيا المصمحة العامة كالتي يككف 
. الشخص نفسو أسيـ فييا بأعماؿ إيجابية كاألنشطة العامة أك المينية

كمف الفقياء كذلؾ مف حدد مدلكؿ الحياة العامة آخذا بعيف االعتبار مضمكنيا، 
كمنيـ مف حددىا بالنظر إلى النتائج المستخمصة مف أفعاؿ كشؼ عنيا الشخص 

نفسو أم إفشاء أسرار اشترؾ فييا بمحض إرادتو، كعمكما كحتى يكضح الفقياء كجية 
نظرىـ في التعريؼ السمبي لمحياة الخاصة تطرقكا إلى تكضيح مظاىر كعناصر 

الحياة العامة كمف ثـ إخراج ما عدا ذلؾ كاعتباره مف قبيؿ الحياة الخاصة، كمف ىذه 
: المظاىر

 كمنو فإف ىذا المظير يعتبر جزءا ىاما مف الحياة العامة، :النشاط الميني 
فالنشاط الحرفي كالكظيفي إذا كاف يقتضي الدخكؿ في عبلقات مع العمبلء كالمكرديف 

 .كالزبائف فيذا النشاط حسب رأييـ يخرج مف دائرة الحياة الخاصة

 إذ ال يكجد أم إشكاؿ عندما يقضي الفرد أكقات :قضاء أكقات الفراغ 
فراغو في مكاف خاص بعيدا عف أعيف الناس كالمتطفميف عندىا نككف أماـ الحياة 
الخاصة ال محاؿ، لكف اإلشكاؿ يثكر عندما يقضي الفرد أكقات فراغو في أماكف 

. 1عامة كالحدائؽ أك مشاىدة مسرحية أك مباراة قدـ

كىنا تصدر رأياف ليذا اإلشكاؿ، ىناؾ مف يرل أف الحؽ في الخصكصية يتكافر 
. رغـ التكاجد في مكاف عاـ

                                         
حماية الحياة الخاصة في ضكء حقكؽ اإلنساف كالمسؤكلية المدنية، دار الجامعة الجديدة ، عصاـ أحمد البيجي 1

 .46، ص2005لمنشر، 



أما الرأم الثاني يرل أف كؿ ما يدكر في مكاف عاـ يصبح ضمف الحياة العامة، إال 
إذا اتخذ الشخص مف الكسائؿ التي تدؿ بأنو يرغب في أف يككف في حالة خاصة 

. 1كمنعزؿ عف اآلخريف

كفي الحقيقة أف اإلنساف ما أسيؿ عميو أف يككف لو قسط مف الخصكصية 
كاالنطكاء إذا رغب ىك في ذلؾ، خاصة إذا كاف شخص عادم ليس مشيكر ال ييتـ 
أحد ألمره، فاإلشكاؿ يثكر عندما يككف الشخص شخصية عامة كمشيكرة، كرغـ ذلؾ 

تطكرت كسائؿ الحماية خاصة في الدكؿ المتقدمة أيف نجد الديمقراطية كالحريات 
. العامة أساس الكرامة اإلنسانية

لمحؽ في الخصكصية   التعريؼ اإليجابي. ب

حاكؿ أصحاب ىذا الرأم تعريؼ الحؽ في الخصكصية ليس عف طريؽ نقيضيا 
نما بالنظر إلى ذاتيتيا، كانقسـ أصحاب ىذا الرأم إلى فريقيف، اتجاه عرؼ الحياة  كا 

. الخاصة تعريفا كاسعا، كاتجاه آخر عرفيا تعريفا ضيقا

التعريؼ الكاسع لمحياة الخاصة   - 1

عرؼ أصحاب ىذا الرأم الحؽ في الخصكصية عمى أنو الحؽ الذم يككف لؤلفراد 
كالجماعات كالييئات كالمؤسسات في أف يحددكا ألنفسيـ متى ككيؼ كبأم قدر يمكف 

 كرد حسب ىذا الرأم عدة تعاريؼ مف 2إيصاؿ المعمكمات الخاصة لآلخريف، كأيضا
ىذا الحؽ » :  عمى أفJohn.H.F.Shattuckبينيا التعريؼ الشيير الذم جاء بو 
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 األسرار كالمعمكمات مف غير مقتضى كالتحرر مف 1ليس بالضركرة كقؼ إفشاء 
لحاح المجتمع عمى معرفة أمكر تتطمب الخصكصية أف »: ، فيي حسب رأيو«تطفؿ كا 

يعيش اإلنساف بالطريؽ التي تحمك لو كأف يحتفظ لنفسو بأنشطة خاصة معينة 
كالمفترض أف يحترميا اآلخريف كيدخؿ في ىذا اإلطار طريقة التفكير ك كجية النظر 

 «.2التي تعتبر مف أشد األمكر التصاقا بالحؽ في الخصكصية

 أمثمة عمى ذلؾ بقكلو التأثير في تفكير John.H.F.Shattuckكقد أكرد األستاذ 
اإلنساف لتغيير اختياره كقناعاتو يصبح بمقتضاه الشخص محركما مف أم استقبلؿ 
ذاتي، ثـ تطرؽ إلى ما يسمى بغسيؿ الدماغ كما يؤثر عمى السمكؾ كما يؤدم إلى 

تغيير في كجية النظر كالرأم كاإلرشاد كالتكجيو المعنكم كىذا كمو تطفبل عمى 
 فإف فكرة الخصكصية مرنة John.H.F.Shattuckالخصكصية، كبالتالي حسب 
.  كليس ليا معنى كاضح كمكحد

: إف ىذا التعريؼ لـ يسمـ مف االنتقادات كأىميا ما يمي

 تعريفا كاضحا لمحؽ في الخصكصية، John.H.F.Shattuck لـ يعط األستاذ ػػػػ
نما راح يرسـ كيفية العيش مع اآلخريف . كلـ يضع لو مدلكال قانكنيا كا 

 إف ىذا السمكؾ الذم رسمو بعض الفقياء لمحؽ في الخصكصية يقربو مف مفيـك ػػػػ
الحرية، كالمرء ليس حرا في أف يأتي ما يشاء مف أفعاؿ بؿ ىناؾ قكانيف كتقاليد تحكـ 

 .3تصرفاتو

                                         
1  John Howard Francis Shattuck,« rights of privacy», Copyright by text book company, 
(sans date) P 197. 
2
 John.H.F, Shattuck, op, cit p 196. 
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جدير باإلشارة في ىذا الصدد إلى أف ىناؾ تعريؼ آخر اعتمد عمى مدلكؿ الحرية 
نما بالنقيض حيث يرل جانب الحرية مف جية الشخص،  لكف ليس بالمفيـك األكؿ كا 

بمعنى أف الحؽ في الحياة الخاصة ىك الحؽ في عدد معيف مف المعمكمات التي تبقى 
 ككاف ىذا 1مقصكرة عميو دكف غيره، أم الحرية في االحتفاظ بسرية بعض المعمكمات

 .التعريؼ بمناسبة التعميؽ عمى بعض القضايا الخاصة بحرية اإلعبلـ كالحياة الخاصة

التعريؼ الضيؽ لمحؽ في الحياة الخاصة - 2

أما التعريؼ الضيؽ ربط الحياة الخاصة ببعض الخصائص كالسرية كاأللفة، أم أف 
. كشأنو ككنو انسحاب إرادم مف المجتمع إلى حالة العزلة يترؾ الفرد

ف الحياة الخاصة تعني أف يعيش المرء حالة مف االنغبلؽ كالتحفظ مع مجمكعة  كا 
صغيرة يألؼ إلييا، كليس ألحد أف يقتحـ عمى غيره عالـ أسراره كأف يدعو في سكينتو 

. يتنعـ باأللفة دكف تطفؿ مف قبؿ اآلخريف

، منيا قضية مفادىا أف 2كالقضاء الفرنسي تماشى مع ىذا االتجاه في عدة قضايا
صحفي نشر معمكمات عف عبلقات شخصية كعاطفية، حيث قررت محكمة النقض 

الفرنسية أنو حتى في حالة إفصاح الشخص نفسو عمى معمكمات خاصة بحياتو 
الشخصية فيذا ال يعطي الحؽ لئلعبلـ في إعادة نشرىا مف جديد، ك أصدرت 

 .  بتقييـ األضرار كمف ثـ التعكيض عمى أساسو3المحكمة قرارىا

كقد عرؼ القضاء الفرنسي بعض القضايا خاصة بنشر معمكمات كأسرار بخصكص 
جراءىـ لبعض العمميات الجراحية، فكانت قرارات المحكمة  صحة المرضى عقميا كا 

                                         
1 Luc Brossolet , Olivier D’Antin , « le domaine de la vie privée et sa délimitation 
jurisprudentielle», Dalloz, R.T.D.C, 14 février , 1999, P17.  
2  Arrêt de la cour de cass.civ,1.30/05 2000 , Legipress 174,p137. 
3  Cass. Civ, 1. 24/02/1993,Dalloz, 2000, Juris prudence, P 72. 



 ألنيا تفصح عف أسرار ك لذلؾ ألـز ناشر ىذهبأنو تدخؿ في الحياة الخاصة لآلخريف 
 .1المعمكمات بالتعكيض

أما في انجمترا فقد عرفو القانكف المقدـ إلى مجمس العمـك بأنو الحؽ في أف يحافظ 
كؿ فرد عمى شخصو كأسرتو أك عمى مصالحو ضد التدخؿ، كمنيـ مف اختصر 

. 2الحياة الخاصة بأنيا الحؽ في الحياة غير العمنية

 إلى اعتبار الحياة الخاصة ىي حؽ الفرد Gareisأما في ألمانيا فقد تطرؽ الفقيو 
في أف يدير شئكف حياتو كما يركؽ لو كىذا الحؽ يمتد إلى اسمو كاعتباره، كما قسـ 
الفقياء الحقكؽ الى حقكؽ تحمي جسد اإلنساف كحياتو كاعتباره كمركزه االجتماعي 

 .3كحقكؽ تحمي التعامؿ التجارم اسمو كعبلقاتو التجارية

 تعريؼ الحياة الخاصة 1967كفي نفس السياؽ حدد مؤتمر ستككيكلـ المنعقد في 
 :بأنيا تعني أف يعيش الفرد بمنأل عف بعض األفعاؿ منيا

 التدخؿ في حياة أسرتو أك منزلو؛ -

 التدخؿ في المراسبلت؛ -

 إفشاء المعمكمات التي تصؿ إليو بحكـ الثقة كالمينة؛  -

 التجسس كالتمصص؛ -

؛ 4 استعماؿ اسمو أك صكرتو-

                                         
1    Daniel Amson.« vie privée et sante», Légipresse 186.ii,p 137. 
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 كضعو تحت األضكاء الكاذبة، إلى غير ذلؾ مف األشكاؿ المعبرة عف الحؽ في -
.  الحياة الخاصة

نما  كفي رأينا أف الحياة الخاصة تضمنت عدة تعاريؼ ليس لككنيا صعبة المدلكؿ كا 
لككنيا مرنة تختمؼ بحسب الزماف كالمكاف كمتأثرة بعدة عكامؿ، التطكر التكنكلكجي 

كاالجتماعي، كمكانة الشخص ىؿ ىك شخص عادم أـ شخصية عامة، كذلؾ تختمؼ 
حسب درجة ثقافة المجتمع، إلى غير ذلؾ مف العكامؿ، لكف ال يمكف تجاىؿ ما ىك 

متفؽ عميو في كؿ التعاريؼ السابقة ككف الحياة الخاصة أف يترؾ اإلنساف كشأنو كأف 
 .يدير شؤكف حياتو كأف يحدد نطاؽ كحدكد حياتو الخاصة مف العامة

خصائص الحؽ في الخصكصية : ثانيا

يميز الحؽ في الخصكصية عدة مميزات زيادة عمى الخصائص التي يمتاز بيا 
كلعؿ مف أىـ تمؾ . ككنو أحد الحقكؽ المصيقة بالشخصية كعدـ قابميتيا لمتصرؼ مثبل

. المميزات نجد ميزتي السرية كالنسبية

 لسرية ا. أ

لدراسة خاصية السرية ارتأينا البدء بتعريفييا أكال، لنحدد بعد ذلؾ العبلقة بينيا كبيف 
. الحؽ في الخصكصية ثانيا

تعريؼ السرية - 1

السر لغة ىك ما يكتمو المرء في نفسو، كيقاؿ أسر بالحديث أم أفضى بو، أما فيما 
يتعمؽ بالتعريؼ الفقيي فقد اختمؼ الفقياء في كضع تعريؼ مكحد لو، فقد عرؼ 

جانب مف الفقو السر نسبة إلى الضرر الذم ينتج عف إفشائو، حيث اعتبر البعض 
أف إفشاء السر يعد نكع مف السب كالقذؼ، كاعتبر البعض اآلخر أف مخالفة الكاجب 



بكتماف األسرار يجمب العار كالخزم كاألسى، لكف في الحقيقة أف الكاقعة قد تككف سرا 
. لكف إفشاءىا ال يضر بالشخص

كتناكؿ فريؽ آخر تعريؼ السر ارتكازا عمى فكرة اإلرادة، بمعنى أف األمر يعد سرا 
إذا كاف مف أكدعو قد أراد كتمانو، أم أف إرادة المكدع في بقاء األمر سرا تعتبر ركنا 

خاصا كينبغي كجكد تعبير صريح عف ىذه اإلرادة، كقد أسس أصحاب ىذا الرأم 
 مف ؽ،ع،ج التي تبيف أف المكدع لديو يجب أف تككف 303/1مكقفيـ عمى المادة 

.  لديو فطنة في معرفة إرادة صاحب السر في كتماف أمر ما سرا

كلـ يسمـ ىذا التعريؼ مف االنتقادات ككف أف األخذ بالمادة السالفة الذكر ما ىك إال 
تفسير حر لمنصكص ىذا مف جية، كمف ناحية أخرل فإف صاحب السر قد ال يعمـ 

بو أصبل، كىذا يحدث كثيرا خاصة في األمكر الطبية فقد ال يعمـ المريض نفسو 
. بالمرض الخطير كالمعدم أنو مصاب بو كيكتشفو الطبيب بعممو كفطنتو

كنتيجة لبلختبلؼ الحاصؿ بيف الفقو في تعريؼ السرية، نادل البعض بضركرة 
إيجاد معيار يحدد عمى أساسو متى يمكف أف تكصؼ أية كاقعة بصفة السرية، كعميو 

تـ تحديد ىذا المعيار بضركرة أف تككف ىناؾ مصمحة يحمييا القانكف في إبقاء 
الكاقعة سرية، كما يجب أف تبقى أك يقتصر العمـ بيذه الكاقعة عمى عدد محصكر مف 

الناس، كقد تككف المصمحة عامة متمثمة في مصالح الدكلة كسرية المعمكمات 
العسكرية مثبل، الدبمكماسية، كقد تككف مادية كأف تفكت عمى رب العمؿ فرصة الربح 
بإفشاء أسرار العمؿ، ك ىكذا فإف تعريؼ السرية ىك المصمحة التي يحمييا القانكف 

.  1عمى أف يككف نطاؽ العمـ بيا محصكرا في عدد معيف مف األشخاص

                                         
1  Isabelle Augsburger Bachelli , Les enjeux juridiques du secret bancaires, Schulthess 
édition Romandes , L’harmattan , 2011, P 33. 



كىـ بصدد تعريؼ سر - أما فيما يتعمؽ بفقياء الشريعة اإلسبلمية فقد عرفكا السر
عمى اعتباره أمانة لدل مف استكدع حفظو التزاما - المريض في الفقو اإلسبلمي

بتعاليـ الشريعة، كما يقضى بو مف خمؽ المركءة كآداب المعاممة، فالسر ىك ما 
يفضى بو اإلنساف إلى آخر مستكتما إياه مف قبؿ أك مف بعد، كيشمؿ المعمكمات 

كالخصكصيات، كبصفة خاصة العيكب التي يكره اإلنساف أف يضطمع عمييا الناس، 
فشاءه دكف مقتضى معتبر مكجب لممؤاخذة شرعا . 1كاألصؿ حظر إفشاء السر كا 

العالقة بيف الحؽ في الخصكصية كالسرية  -2

ذىب اتجاه مف الفقو في إطار تحديد العبلقة بيف الحؽ في الخصكصية كالسرية 
إلى التفريؽ بينيما، حيث اعتبر أف الخصكصية مرحمة كسط بيف السرية كالعمنية، 

المؤل، أما  فالخصكصية تعني أف تككف حياة  الشخص غير العمنية معركفة عمى
السرية فيمـز أف تككف الكاقعة محصكرة عند عمـ عدد محدكد مف األفراد، بمعنى أف 

 .الخصكصية قد تتكافر عمى الرغـ مف عدـ كجكد السرية

غير أف بعض الفقياء المصرييف اعتبركا أف السرية الطابع المميز لصميـ الحياة 
الخاصة، كىي مصمحة ىامة يحرص اإلنساف عمى تحقيقيا، كىك رأم االتجاه الثاني 
الذم يربط الحياة الخاصة بالسرية، كما أف الحؽ في الحياة الخاصة يتضمف حقا في 

 2.سرية نشاط ىذه الحياة

بينما اعتبر فريؽ آخر مف الفقو أف السرية أحد شركط الخصكصية كبالتالي يجب 
حمايتيا ضد أم اعتداء، فكؿ كائف إنساني يرغب في الخصكصية كيريد في نفس 

الكقت حماية سرية الحياة الخاصة، فحتى األنبياء كمنيـ الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ 

                                         
1 ،2001 الطب النفسي كالقانكف، الطبعة األكلى، لبناف، ،لطفي الشربيني  130ص    
2 .121ممدكح خميؿ بحر، حماية الحياة الخاصة في القانكف الجنائي، دراسة مقارنة، دار النيضة العربية، ص    



لما كاف يريد أف يختمي بنفسو كيمارس الديف كيدرس تعاليمو كاف يصعد إلى غار 
حراء ليككف في عزلة كخمكة بعيدا عف أعيف الناس، كبقيت ىذه األمكر سرا إلى غاية 

 كمنو فإف األنبياء مارسكا حؽ الخصكصية . إعبلف الدعكة اإلسبلمية

نستخمص مف كؿ ما سبؽ أف الخصكصية كالسرية متبلزماف يكمؿ أحدىما اآلخر، 
. 1حيث تعتبر السرية الطابع المميز لصميـ الحياة الخاصة

النسبية . ب

إف نسبية الحياة الخاصة تتضح مف خبلؿ اختبلفيا مف مكاف إلى مكاف كمف زماف 
إلى زماف، ككذلؾ يتسع نطاقيا كيضيؽ مف الشخص العادم عف الشخصيات الشييرة 

. كمف الشخص المتمتع بالحرية إلى الشخص المحكـك عميو بعقكبة

نسبية الحياة الخاصة مف حيث الزماف المكاف  - 1

تأخذ نسبية الحياة الخاصة مف حيث الزماف صكر مختمفة، كخير مثاؿ عمى ىذه 
 حيث كاف يحؽ لمزكج 19382 فبراير 18النسبية ما كقع في فرنسا قبؿ صدكر قانكف 

مراقبة مراسبلت زكجتو، لكف بعد صدكر ىذا القانكف أصبحت سرية المراسبلت 
كاألحاديث الخاصة مف أكلكيات الحياة الخاصة، كيككف الزكج عندىا متابع بالمساس 

 دكف تمييز سكاء كانت ىناؾ عبلقة الزكجية أك لـ تكف 3 بحرمة المراسبلت لمفرد،
كمنو اختمفت النظرة، كبالتالي فالمنسبية مف حيث  الزماف مكجكدة بكجكد القانكف 

. 4كتطكره

                                         
 .51 مرجع سابؽ، ص،أحمد فتحي سركر 1

2
 Loi de 18 fevrier 1938 portant modification des textes relatifs a la capacité de la femme marier 

3   Nicole Gallus et Jean, Pol Masson ,« droit des personnes et des familles», Journal 
des tribunaux, Chron de jurisprudence ,Larcier,  1999-2004, p206.  
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ككذلؾ الحاؿ بالنسبة لحرمة األحاديث الخاصة التي كاف التشريع الجنائي الفرنسي 
كىذا ما مكف القضاء أف يفرض  ،1970 يكنيك 17يفتقر إلييا إلى غاية صدكر قانكف 

رقابة دستكرية ىي قبكؿ الدليؿ المستمد مف التصنت عمى المحادثات الخاصة تطبيقا 
لمبدأ مشركعية الدليؿ الجنائي، كعدـ انتياؾ إعبلف مبادئ حقكؽ اإلنساف الكاردة في 

  .1الدستكر الفرنسي

 نسبية الحياة الخاصة مف حيث المكاف- 2

فيما يتعمؽ بنسبية الحياة الخاصة مف حيث المكاف فيسترشد مف ىذه الناحية 
باختبلفيا مف منطقة إلى أخرل، حيث أف البمداف الغربية يتسع فييا نطاؽ الديمقراطية 

كاحتراميا الشديد لمحقكؽ كالحريات الشخصية بعكس الببلد العربية، حيث أنو في 
فرنسا تشمؿ الحرية حرية إقامة العبلقات الجنسية، بينما في الببلد اإلسبلمية محرمة، 

. كىي محصكرة عمى الرابطة الزكجية

زيادة عمى ذلؾ فإنو ال يكجد معيار خاص لتحديد مفيـك الحياة الخاصة كنطاقيا 
المكاني، كبالتالي فإنيا تشمؿ عناصر نسبية، حيث يتضح الطابع النسبي لمحياة 

الخاصة، لذلؾ يعتبر البعض الحؽ في الصكرة حقا مستقبل عف الحؽ في 
. 2الخصكصية بينما البعض يعتبره عنصر مف عناصر الحؽ في الخصكصية

نسبية الحياة الخاصة بالنسبة لألشخاص - 3

الخاصة كأم تدخؿ فييا ىك إخبلؿ بكاجب  لكؿ شخص الحؽ في احتراـ حياتو
االحتراـ، كيمنع كذلؾ أم إفشاء لؤلسرار المتعمقة باألشخاص، لكف إذا تكافر رضا 

                                         
1  Pierre Kayser, La protection de la vie privée ,préface de Henri Mazeaud, Economica, 
2emeédition, 1990, p 80. 
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الشخص بإفشاء بعض الكقائع المتعمقة بالحياة الخاصة فإف ذلؾ يتـ دكف أم مساءلة، 
. لكف المفركض أف يككف التدخؿ كاإلفشاء بقدر اإلذف

كمنو إذا صدر مف شخص رضا أك مكافقة عمى نشر ما يتعمؽ بحياتيـ فميس لو أف 
يحتج بعد ذلؾ، سكاء كاف شخصية مجيكلة أك شخصية عامة ذائعة الصيت مشيكرة 

عمى المستكل الجماىيرم، إال أف اإلشكاؿ يثكر في محتكل ما نشر، فبالنسبة 
لمشخصيات العامة يجب أف يتعمؽ بحياتيـ العامة مثبل أدكارىـ في أفبلـ مستقبمية أك 
ذا كاف شخصية سياسية يتعمؽ األمر بمشاركتيـ في انتخابات قادمة  مسيرتيـ الفنية، كا 

إلى غير ذلؾ مف األمكر التي تيـ الرأم العاـ، كبالتالي حسب القضاء الفرنسي 
الخ، ....المكافقة ال تتعدل إلى حياتيـ الخاصة كالحياة العاطفية أك صكرىـ الخاصة

 .1كمنو فإف إذاعة ىذا الخبر كنشره مف قبيؿ الحياة الخاصة

إف مكافقة الشخصية العامة ليست ضركرية لنشر ما يتعمؽ بحياتيـ العامة، عمى أف 
تبقى حياتيـ الخاصة بعيدة عف النشر ككسائؿ اإلعبلـ، كمف ناحية أخرل يمكف أف 

، 2تككف الحياة الخاصة ىي التي تيـ العامة باالستناد عمى عنصر الصالح العاـ
كيحدث ذلؾ خاصة مع الشخصيات السياسية المعركفة، ففي االنتخابات مثبل فإف 

المنافسة الشديدة تؤدم بالمنافسيف إلى فضح ما يرغب الخصـ في إخفائو عف الناس 
. كما يحدث عادة في الكاليات المتحدة األمريكية كالدكؿ الغربية

أما عف معيار تحديد الشخصية العامة أك المشيكرة فإف ىذا التقدير مكضكعي 
مرتبط بالشخص نفسو كعادات المجتمع الذم يعيش فيو، كلكف يشترط رضا أك 

                                         
1 François Rigaux ,« l’élaboration d’un right of privacy Par la jurisprudence Américaine», 
R.I.D.C, L n°4-3773,1980, p712. 
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ذا كاف ىناؾ رضا سابؽ فيذا ال يعني إعادة النشر  ترخيص مف قبؿ ىؤالء لمنشر كا 
. كالتشيير مرة أخرل

كقد عمد بعض الفقياء الفرنسييف إلى ذكر بعض األمثمة عف الشخصيات العامة، 
فحددكا أنيا تشمؿ الممثميف، األبطاؿ الرياضييف، الساسة كرؤساء الدكؿ، ككبار 

.  المكظفيف في الدكلة، المذيعيف ككؿ ما يمفت انتباه العامة

كقد عرفت محكمة باريس قضية اكتسبت األىمية مف جراء الشخصية التي كراءىا 
،   le grand secret بنشر كتاب plon  ، فقد قاـ الناشر 1996 فبراير 17في 

 M. Michel بالتنسيؽ مع الصحفي Claude Gubler 1مف تأليؼ الطبيب 
Gonod يفصح عف حقيقة مرض الرئيس الفرنسي السابؽ ، François 

Mitterrand  16 ، حيث تضمف الكتاب معمكمة أف الرئيس كاف مريض منذ 
  بمرض السرطاف، كقد أخفى الرئيس كعائمتو حقيقة مرضو، فرفعت 1981نكفمبر

أرممة الرئيس كأبنائو في الساعات األكلى مف نشر الكتاب قضية تطالب بكقؼ 
االعتداء عف طريؽ كقؼ النشر كمتابعة الطبيب كالصحفي قضائيا، الطبيب لخرؽ 

السر الميني المتمثؿ في فضح أسرار صحة الرئيس التي لـ يكف يرغب بإخبار العامة 
بيا، كالصحفي باالعتداء عمى حؽ الخصكصية، كفي الحقيقة كؿ مف السببيف يدخؿ 

.  2في نطاؽ الخصكصية

                                         
1 Les affaires Gubler TGI Paris , première chambre, 23 octobre 1996, Mme Mitterrand et 
a, c/Gubler et a,JCP G1997-11-22844, Obs. E, Derieux. 
2    François Vialla , Op.cit , 239. 



كىناؾ صكرة أخرل تدؿ عمى اختبلؼ الحياة الخاصة مف شخص إلى آخر، كاألمر 
يتعمؽ بالمحكـك عمييـ بعقكبة سالبة لمحرية كيدخؿ في ىذا النطاؽ حتى المكجكد في 

. 1الحبس االحتياطي

حيث يظير بكضكح مدل نسبية الحياة الخاصة بالنسبة لمشخص المحكـك عميو 
 مف 82بعقكبة سالبة لمحرية، كاألمثمة عمى ذلؾ كثيرة منيا ما تنص عميو المادة 

، في «يجب عمى المحبكس االمتثاؿ لمتفتيش في كؿ حيف » :2 قانكف السجكف إدارة
. حيف بالنسبة لئلنساف العادم ال يجكز ذلؾ إال في حاالت استثنائية

 مف نفس القانكف كالتي مفادىا أف مراسبلت 74ككذلؾ ما تنص عميو المادة 
المحبكس المكجية إلى المحامي أك مف المحامي إلى المحبكس ال تخضع لرقابة مدير 

المؤسسة العقابية كال يتـ فتحيا، لكف بالمقابؿ المراسبلت األخرل مراقبة مف طرؼ 
. مدير المؤسسة العقابية

كعميو فإف تنفيذ العقكبة السالبة لمحرية تنقص كتضيؽ مف نطاؽ الحياة الخاصة 
  .كيتـ اقتطاع جزء ىاـ منيا كال يبقى منيا إال القميؿ فقط

 صكر الحؽ في الخصكصية : الفرع الثاني

ما داـ أف تعريؼ الحؽ في الخصكصية كاف جد صعب كلـ يفمح ال الفقو كال 
القضاء  في الكصكؿ إلى مدلكؿ مكحد ليذا الحؽ، فإف مسألة حصره كتحديد صكره 

تكتنفيا نفس الصعكبة، كمف خبلؿ استعراضنا لآلراء الفقيية كجدنا أف الحؽ في 
الخصكصية يتسع كيضيؽ حسب العادات كالتقاليد كالقيـ السائدة في  المجتمع الذم 

يعيش فيو الشخص، كلذلؾ فقد اتفؽ الفقو بخصكص بعض أنكاع ىذه الصكر 
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، بينما اختمفكا في البعض اآلخر مف (أكال)بتصنيفيا كصكر لمحؽ في الخصكصية 
. (ثانيا)الصكر

صكر الحؽ في الخصكصية المتفؽ عمييا : أكال

 :يمكف إجماؿ صكر الحؽ في الخصكصية المتفؽ عمييا فيما يمي

حرمة المسكف كالمكاف الخاص  . أ

إف الحؽ في المسكف كالمكاف الخاص ما ىك إال امتداد لحؽ اإلنساف في 
خصكصيتو، حيث يعتبر المبلذ اآلمف ألسراره بعيدا عف أعيف الناس كسماع 

اآلخريف، إذ يمارس فيو الشخص كامؿ حريتو الشخصية لذلؾ كاف محكر الحماية 
.  الدستكرية

كيطمؽ اسـ مسكف عمى كؿ مكاف يقيـ فيو الشخص بصفة دائمة أك مؤقتة، 
لى كؿ مكاف يقيـ فيو  كبالتالي يتسع مجاؿ المسكف إلى كؿ تكابعو، القبك، الحديقة، كا 
كلك لفترة قصيرة، كحسب القضاء المصرم يعتبر مسكنا كؿ مكاف يتخذه الشخص 

. 1 عمى كجو الدكاـ أك التكقيت بحيث يككف حرما آمنا ال يباح لغيره إال بإذنو

كيبلحظ أف حرمة المسكف ال تقتصر عمى صاحبو فقط بؿ تمتد لتشمؿ جميع 
المقيميف معو في مسكنو سكاء كانكا مف أفراد أسرتو، تكابعو أـ ضيكفو المقيميف معو 

 .بصفة مؤقتة
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كيرل البعض الفقياء أف الحرمة  المقررة لممسكف ال تمتد لتشمؿ األماكف 
المخصصة لمزاكلة بعض األعماؿ المحددة كالعيادات، مكاتب المحاماة لككنيا ليست 

. 1مستكدعا ألسرار مالكيا أك حائزىا

غير أف البعض اآلخر مف الفقو يعتبر أف المسكف ىك كؿ مكاف لئلقامة أك أم 
مكاف يتخذه اإلنساف لمزاكلة نشاطو الصناعي أك التجارم، كلذلؾ ال يجكز تفتيش 

العيادات كمكاتب المحاسبة إال استنادا إلى الضكابط القانكنية، ألف ىذه األماكف تعد 
مستكدعا ألسرار صاحبيا، كال يقدح في ىذا ممارسة المينة في ىذه األماكف طالما 

.  أنيا تباشر في مكاف خاص

 منو بحيث تعتبر 36أما عف تعريؼ القانكف المدني الجزائرم فبل يكجد غير المادة 
مكطف الشخص ىك المحؿ الذم يكجد فيو سكناه الرئيسي، كنفس الشيء بالنسبة 

، ؽ، ـ،ؼ 102لممشرع الفرنسي فإنو يعرؼ السكف مف خبلؿ المادة  ، لكف ىذه 2 مف ه
المادة أكثر كضكحا نكعا ما مقارنة بالمشرع الجزائرم، حيث اعتبر أف المسكف يمتد 
مفيكمو إلى األماكف الخاصة، كالمقصكد بيا كؿ مكاف مغمؽ أك محدد عف المجاؿ 
الخارجي الذم يحيط بو كال يسمح بدخكلو لمخارجييف عنو أك الذم يتكقؼ اإلذف 

 ، كالذم ال يجكز لمجميكر ارتياده بدكف إذف مف يشغمو3بدخكلو عمى إذف مف يممكو
. كال االعتداء عمى حرمتو
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كعميو ال يجكز االعتداء عمى المسكف بالتجسس كالتصنت كال الدخكؿ لو بأم 
طريقة، كليذا كضع ما يسمى بالقيكد الكاردة عمى حؽ الممكية خاصة، كاألحكاـ التي 
تتعمؽ بالمطؿ، المناكر كالمسافة الكاجبة بيف كؿ مسكف كآخر فيما يخص المساكف 

. المقابمة لبعضيا، كلك كانت إقامة الفرد فييا ساعات محددة مف اليـك فقط

أما عف الحماية القانكنية لحرمة المسكف فقد عمؿ المشرع عمى كضع عدة نصكص 
تضمف الدكلة عدـ انتياؾ حرمة »  مف الدستكر حيث تنص عمى 47أىميا المادة 

 124، كتعتبر ىذه الحماية مباشرة لحرمة المسكف، كما يمكف اعتبار المادة «المسكف
مف ؽ، ـ، ج، التي ساير مف خبلليا المشرع الجزائرم نظيره الفرنسي في المادة 

 ؽ،ـ،ؼ، كالتي تكجب التعكيض عمى المتسبب في الضرر لمغير، األساس 11240
القانكني لجبر الضرر المترتب عمى انتياؾ حرمة المسكف، مع مبلحظة أف المشرع 

 مف ؽ، ـ، 9الفرنسي أكرد حكما صريحا عمى حماية الحياة الخاصة مف خبلؿ المادة 
. 2ؼ

 حرمة المراسالت كاألحاديث الخاصة. ب

يعد الحؽ في سرية المراسبلت مف أىـ عناصر الحؽ في الخصكصية ألف الرسائؿ 
أيا كاف نكعيا تعد ترجمة مادية ألفكار اإلنساف، كما أنيا تعتبر مجاال ىاما إليداع 

أسرار األفراد سكاء تعمؽ األمر بالمرسؿ أك المرسؿ إليو، فيي تحتكم عمى مظاىر ال 
يعمميا إال مرسميا  لذا ال يجكز لغير مصدرىا اإلطبلع عمييا، كىي شكؿ مف أشكاؿ 

. 3المحادثات الشخصية تجسدت في صكرة مراسمة

                                         
1
 Ordonnance n 2016_ 131 du 10 février 2016 JORF n°0035 du 11 février 2016  portant  modification à 

l’ancien article 1382« Tout fait quelque conque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par 

la faute duquel il est arrivé à le réparer». 
2  Nerson Roger,« la protection de la vie privée en droit positif français», RIDC, Octobre-

décembre , 1971, P 741.  
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كال عبرة بشكؿ الرسالة فقد تكضع داخؿ ظرؼ مغمؽ أك مفتكح أك حتى تمكس أك 
عبر أم كسيمة أخرل خاصة التكنكلكجية منيا، طالما أف المرسؿ يرغب في أف ال 

. يضطمع أحد عمييا

إف المحادثات الخاصة عبارة عف الكبلـ كالتعبير عف فكر كشعكر الشخص 
كبالتالي اتصاليا بشخصية اإلنساف اتصاال كثيقا إذ يعبر بكاسطتيا عف مكنكنات 

نفسو، كىذا التعبير ال ينحصر بداخمو بؿ يمتد إلى العالـ الخارجي في صكرة مادية أك 
بكاسطة أسبلؾ الياتؼ بأنكاعو، كبالتالي فإف المحادثات تعتبر شكؿ مف أشكاؿ 

. المراسبلت الشخصية إال أنيا تككف عف طريؽ المفظ

أما فيما يخص الحرمة الخاصة بالمراسبلت كاألحاديث الخاصة فتتجسد مف خبلؿ 
الحماية التي خصتيا بيا المكاثيؽ الدكلية كمختمؼ الدساتير مف بينيا الدستكر 

سرية المراسبلت كاالتصاالت » : منو عمى أف46/21الجزائرم الذم نص في المادة 
الخاصة بكؿ أشكاليا مضمكنة، ال يجكز المساس بيذه الحقكؽ دكف أمر معمؿ مف 

. «السمطة القضائية كيعاقب القانكف عمى انتياؾ ىذا الحكـ

أما بالنسبة لممشرع الفرنسي فإنو لـ يكف يتضمف حماية صريحة لحرمة الحياة 
 يكنيك 17الخاصة، كبالتالي حرمة المراسبلت كاألحاديث الخاصة، لكف بعد تاريخ 

 أصبح يفرض رقابة دستكرية عمى قبكؿ الدليؿ المستمد مف التصنت عمى 1970
المحادثات كاالضطبلع عمى الرسائؿ الخاصة تطبيقا لمبدأ مشركعية الدليؿ في 

  .اإلثبات الجنائي كعدـ انتياؾ مبادئ إعبلف حقكؽ اإلنساف
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كلعؿ مف أشير القضايا التي شيدىا القضاء الفرنسي ىي قضية الرئيس السابؽ 
، كتتمخص كقائع القضية في أف Affaire Sarkoleaksسارككزم المعركفة بػػ 

نت تدكر بينو ا كاف يسجؿ كؿ األحاديث التي ؾ Patrick buissonمستشار الرئيس
  Atlanticoكبيف الرئيس كبعد فترة تـ سرقة ىذه المحادثات كتـ نشرىا في جريدة  

كما تـ نشرىا عمى المكقع اإللكتركني لمجريدة، فتمت متابعة المستشار عمى أساس 
تسجيؿ المحادثات ككضع الرسائؿ المتبادلة بينو كبيف الرئيس في مكقعو االلكتركني 

 10000دكف مكافقة الرئيس سارككزم، فألـز القضاء المستشار بدفع مبمغ قدره 
Euros  نما اعتمد لمرئيس، كفي ىذه القضية لـ يتابع المستشار كالجريدة جزائيا كا 

. سارككزم عمى القضاء المدني فقط

الحؽ في الصكرة . ج

صكرة اإلنساف ىي محاكاة لجسمو أك جزء منو، ك بالتالي فيما متبلزماف، كبعض 
العمماء يقكؿ أف الصكرة امتداد لمجسـ فيي تعكس مشاعر اإلنساف كأحاسيسو كرغباتو 
كفي كثير مف األحكاؿ تعبر عما يخفيو اإلنساف بداخمو، كفضبل عف ذلؾ فإف الصكرة 

.  ، كمف ىنا تأتي قيمتيا كضركرة حمايتيا1في الغالب ترسـ مراحؿ حياة األفراد

كقد تككف لمصكرة قيمة مالية كالذيف يعممكف في مجاؿ اإلشيار، فإذا استعمؿ أم 
شخص صكرتو دكف إذنو ففي ىذه الحالة ىناؾ اعتداء عمى حؽ مالي لمشخص، 

كليس اعتداء عمى الحؽ في الخصكصية بمعنى أف الصكرة ال تمس الحياة الخاصة، 
ليذا يقاؿ أف لمصكرة طبيعة مزدكجة يمكف أف تمس بحؽ الخصكصية، كمف جية 

، كبالتالي فمف جية إف الحؽ في الصكرة 2أخرل يمكف أف ال تعتبر اختراؽ ليذا الحؽ
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2    Christophe Beal ,Jurisprudence ou du droit a l’image, Edition l’harmattan, 2010, 
P7,8. 



يحمي الجانب المادم لشخصية اإلنساف أم جسمو كمبلمحو، كمف جية أخرل يحمي 
الجانب المعنكم كىك حؽ الخصكصية، ليذا يؤكد الفقو عمى أف الحؽ في الصكرة 

. 1يككف أحيانا عنصر مف عناصر الخصكصية كأحيانا أخرل يككف مستقبل بذاتو

كقد أكلت التشريعات أىمية بالغة لمحؽ في الصكرة خاصة القضاء الفرنسي الذم 
شيد عدة قضايا تتعمؽ بيذا الحؽ، سيما أف اإلعبلـ لـ يتكاف عف اختراؽ حؽ 

الخصكصية المتمثؿ إما في نشر صكر المشاىير كرؤساء الدكؿ كرجاؿ البرلماف 
كغير ذلؾ مف الشخصيات العامة، أك بثيا عبر قنكات التمفزيكف أك بأم كسيمة أخرل 

فالحؽ في الصكرة حؽ مطمؽ ال يجكز االعتداء عميو بأم  كعرضيا بكاسطة االنترنت،
طريقة كانت حتى عف طريؽ الكاريكاتير، ألنو يمس كيؤلـ شعكر األشخاص الذيف تـ 

.  2نشر صكرىـ، فبل عبرة بكسيمة النشر كال بطريقتيا

كقد ارتكز القضاء عمى عدة مكاد قانكنية لمتصدم لما يسمى باالعتداء عمى حؽ 
 ؽ، ـ، ؼ، التي اعتبرىا القضاء 1240الخصكصية، ففي بداية األمر طبؽ المادة 

أكسع نطاؽ مف كؿ المكاد، بحيث كؿ الحاالت التي يسبب فييا شخص ضرر لمغير 
، حيث 19703 مف ؽ، ـ، ؼ التي استحدثيا بقانكف 9يمـز بالتعكيض، ثـ المادة 

أدانت محكمة النقض الفرنسية مصكر التقط صكرة لعارض أزياء دكف إذنو كىك يقـك 
 مف ؽ، ـ، 9بعممو عمى أساس الحؽ في الصكرة كألزمتو بالتعكيض بتطبيؽ المادة 

. 4ؼ
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2    Emmanuel Pierrat , Le droit a l’image expliqué aux professionnels et a ceux qui 
souhaitent, Edition Maxima Laurent du Mesnil , 2002, p15. 
3  Christophe Beal , Op.cit, p 8. 
4 Jean Christophe-Saint-Pau ,« Droit a l’image», Jurisprudence, Dalloz, 2001, P24-34. 



 مف ؽ، ـ 47كنفس الشيء بالنسبة لممشرع الجزائرم حيث يكجد نص المادة 
حسب المادة   مف نفس القانكف زيادة عمى الحماية التي يكفرىا الدستكر124كالمادة 

، لكف يفتقر القانكف المدني لنص صريح خاص بالحؽ في الصكرة، بينما يكجد 46
 مكرر مف ؽ، ع، ج كىك صريح فيما يخص التقاط صكر 303نص المادة 

األشخاص دكف إذف مف صاحب الصكرة، كعميو فإف رضا الشخص يبيح نشر الصكرة 
.  عبر أم كسيمة مف كسائؿ النشر

لكف تطرح حالة صكر ضحايا الجريمة فيؿ يتمتعكف بنفس الحؽ في الصكرة؟ أم 
ف كاف الجكاب بنعـ فيؿ رضا  ال يجكز نشر صكرىـ إال بناء عمى إذف منيـ؟ كا 

الضحية يعد مف أسباب اإلباحة؟  

إجابة عمى األسئمة المطركحة نقكؿ إف نشر صكر ضحايا الجريمة ليس لو نفس 
الحاالت األخرل، كبالتالي فإف حؽ الضحية في عدـ نشر صكرىـ يستند  التأثير مثؿ

إلى الحؽ في الكرامة اإلنسانية كىذه األخيرة حؽ مطمؽ ال يجكز التنازؿ عنو كال 
التصرؼ فيو مثمو مثؿ باقي حقكؽ الشخصية، كمنو حتى رضا الضحية ال يعطي 

.     1الحؽ لمغير كال يبيح نشر صكرىـ

صكر الحؽ في الخصكصية المختمؼ فييا : ثانيا

كما سبؽ ذكره فإف الحؽ في الخصكصية يضيؽ كيتسع حسب عدة عكامؿ منيا 
اختبلؼ المحيط مف حيث العادات، التقاليد كنسبة التقدـ التكنكلكجي ككذا الديانة 
المعتنقة، بؿ كحتى باالستناد إلى النصكص القانكنية كطريقة تفسيرىا، كمف بيف 

 :العناصر المختمؼ فييا نذكر

                                         
 المسؤكلية المدنية عف عرض مأساة الضحايا في كسائؿ اإلعبلـ، دراسة مقارنة في القانكف ، عابد فايد عبد الفتاح1

 .51، ص2008المصرم كالقانكف الفرنسي، دار شتات لمنشر ك البرمجيات، مصر، المحمو الكبرل، 



الحؽ في االسـ . أ

عرؼ بعض الفقياء االسـ أنو المفظ الذم يستخدـ لتحديد الشخص كتمييزه عف 
غيره مف األشخاص أك ىك كسيمة لتعييف كتمييز الشخص عف غيره مف أفراد 

المجتمع، كقد يستخدـ االسـ بالمعنى الضيؽ لمداللة عمى اسـ صاحبو كحده، أما 
 منو 28، كنص ؽ، ـ، ج في  المادة 1المعنى الكاسع يككف لبياف اسـ الشخص كلقبو

يجب أف يككف لكؿ شخص لقب كاسـ فأكثر كلقب الشخص يمحؽ أكالده » : عمى أنو
ف انتحاؿ الشخص اسـ غير اسمو يجعمو مسئكال، كقد نصت المادة «  عمى 48، كا 

.  ذلؾ صراحة

لكف رغـ تعدد المكاد الخاصة بالحؽ في االسـ خبلفا لمحقكؽ األخرل فقد ثار 
التساؤؿ حكؿ ما إذا كاف االسـ عنصر مف عناصر حؽ الخصكصية أـ ال؟ 

يرل اتجاه أنو ما داـ أف الحؽ في الخصكصية ىك أف يعيش الشخص حياتو كما 
يشاء كدكف أدنى تدخؿ مف جانب الغير، إدف أكؿ ما يشمؿ ىذا الحؽ ىك االسـ 

كحمايتو مف كؿ اعتداء، كمنو فإنو يعتبر مساس بالحؽ في الخصكصية الكشؼ عف 
.  األسماء الحقيقية لؤلشخاص الذيف يمارسكف أعماليـ تحت أسماء مستعارة كالفنانيف

أما االتجاه الثاني يرل أف الحؽ في االسـ ال يعد مف عناصر الحؽ في 
الخصكصية، كيتعمؽ األمر ىنا بكاجب عمى األفراد تحميو بعض الدعاكل القضائية 

كما أكد ىذا الرأم قضية  رغـ أنو أحد الحقكؽ المصيقة بشخص اإلنساف،
Burghartz الذم رفع قضية عمى أساس الحؽ في الحياة الخاصة 1990 في بداية 

ككاف يريد استعماؿ اسـ زكجتو، فكاف رد المحكمة أف الحؽ في االسـ يعمؿ عمى 
 مف اإلتفاقية 8تعييف الشخص كتمييزه ال غير كأف ىذا الحؽ ال يمد بصمة لممادة 
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، كأسسكا ىذا الرأم عمى أف السرية مف خصائص الحؽ في الخصكصية 1األكركبية
بينما الحؽ في االسـ يفتقر إلى ذلؾ، فحتى نميز الشخص يجب أف يكتسب اسمو 

. شيء مف العبلنية كاإلشيار

كاالعتداء عمى االسـ ال يككف بنشره ككشفو كما في الحؽ في الخصكصية، بؿ 
بانتحالو الذم يؤدم إلى الخمط بيف األشخاص، كالقانكف يحمي الحياة الخاصة لكؿ 

. فرد بينما ال يحمي إال األسماء المتميزة كاالسـ التجارم

كفي نفس الكقت يمكف لعدة أشخاص أف يأخذكا نفس االسـ فميس ىناؾ ما يمنع 
الخ كبالتالي نعتقد أف ..ذلؾ، إذ نجد مبلييف األشخاص يحممكف اسـ محمد، عمر

الرأم الثاني ىك األقكل كالحجج التي ارتكز عمييا تعطي قناعة أف االسـ ليس حؽ أك 
نما حؽ مف الحقكؽ المصيقة بالشخصية  عنصر مف عناصر الحؽ في الخصكصية كا 

 48كاليدؼ ىك حماية الشخصية كحقكقيا مف اعتداء الغير كىذا ما جاء في المادة 
. مف ؽ، ـ، ج

  حرمة جسـ اإلنساف. ب

ينتمي الجسـ إلى الكياف المادم لئلنساف كىك مف بيف الحقكؽ المبلزمة لشخصيتو، 
إال ىناؾ اتجاه جعمو عنصر مف عناصر الحؽ في الخصكصية مؤسسيف رأييـ عمى 

أساس أنو ال يكجد فاصؿ بيف الحياة ذاتيا كالتمتع بيا كىذا األخير ينتمي إلى 
الخصكصية، زيادة عمى أف أمراض جسـ اإلنساف كالعمميات التي يجرييا تعتبر مف 

. أسرار الحياة الخاصة

إال أف الرأم الراجح أف التعدم عمى جسـ اإلنساف في معظـ األحكاؿ يشكؿ اعتداء 
الخ ......عمى الكياف المادم لمشخص كحالة الضرب، الجرح، القتؿ 

                                         
1    Ivana Roagna , La protection au respect de la vie privée et familiale par la convention européenne des 

droit de Lhomme, Edition conseil de l’Europe, Strasbourg, 2012, P 20. 



كبالتالي ال يمكف قبكؿ ىذا العنصر ضمف عناصر الحؽ في الخصكصية عمى 
نما جانب منو ينتمي إلى الحؽ في الخصكصية كجانب آخر إلى الحقكؽ  إطبلقو، كا 

. 1المبلزمة لشخصية اإلنساف

الحياة المينية أك الكظيفية . ج

يذىب الرأم الراجح إلى أف الحياة المينية أك الكظيفة ال تعتبر مف عناصر الحؽ 
في الخصكصية بصفة مطمقة كالعكس صحيح، إذ يجب التفرقة بحسب طبيعة العمؿ 
كمدل صمة المينة أك الكظيفة بالجميكر كأىميتيا بالنسبة إلى الناس، كمنو ماداـ أف 
الكظيفة مف النكع الذم ييـ الجميكر كيسعى صاحبيا إلى كسب ثقتو كالفكز برضائو 
مثؿ الفناف   السياسي فإنيا ال تعتبر مف قبيؿ الحياة الخاصة، كال حرج في إفشاء ما 
يتعمؽ بيا بدكف مكافقتو، كيشترط أف يرتبط النشر بنشاط عمني متصؿ باآلخريف فإذا 

فشاء األسرار .  منطكيا عمى المساس بالخصكصية انتفى ذلؾ يككف النشر كا 

الدخكؿ في طي النسياف . د

يرل جانب مف الفقو أف الدخكؿ في طي النسياف ال يعد مف عناصر الحؽ في 
الخصكصية، ألف الكقائع التي يراد عدـ الكشؼ عنيا بسبب تقادميا قد ال يتكافر فييا 
كصؼ الخصكصية لحدكثيا فعبل كعمنا، كعميو ال يعتبر نشرىا بدكف مكافقة الشخص 

. الذم تتعمؽ بو اعتداء عمى حياتو الخاصة

أما الرأم الثاني يرل أف الحؽ في النسياف يشكؿ جزءا مف الحياة الخاصة لمشخص 
ذا فرقنا  ألف حرمتيا تشمؿ حماية الحياة الخاصة بصفة عامة حاضرىا أك ماضييا، كا 
الدخكؿ في طي النسياف عف الحياة الخاصة معناه أف ىذه األخيرة ال تحتكم إال عمى 

. الحياة الحاضرة فقط
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كعميو فإف الكشؼ عف الكقائع التي دخمت طي النسياف تعتبر مف قبيؿ الكشؼ عف 
. الحياة الخاصة

قضاء أكقات الفراغ  . ق

ال يثكر أم إشكاؿ في اعتبار أف الشخص يككف في رحاب كحماية الحؽ في 
الخصكصية عندما يقضي أكقات فراغو في أماكف تتميز بالخصكصية، كمكسـ 
االصطياؼ عندما يؤجر أك يبتاع مكاف خاص بو فقط، لكف اإلشكالية تثكر عند 

. قضاء أكقات الفراغ في أماكف عامة

يرل جانب مف الفقو الفرنسي أنو يمكف لمشخص أف يقضي أكقات فراغو في مكاف 
عاـ كمع ذلؾ يمكف أف يتمتع بنكع مف الخصكصية، فالميـ في األمر أف يككف بيف 

أناس ال يعرفيـ، أم انو في الكاقع كحيدا مع نفسو كمف حقو أف ال تنشر صكرتو كىك 
في البحر مثبل، إلى غير ذلؾ مف األكضاع التي ال يقـك بيا عادة أماـ أشخاص 

. يعرفيـ

كبالنسبة لمفقو المصرم فيرل أنو رغـ تكاجد الشخص في تمؾ األماكف العامة إال أف 
ذلؾ يعد مظير مف مظاىر الحياة الخاصة، فمعنى قضاء أكقات الفراغ ىك ترؾ 

الشخص يمارس حياتو دكف تدخؿ كتطفؿ أك إزعاج كىذا ىك عيف الحياة الخاصة، كال 
يعتبر الحديث الذم يجرم في مكاف عاـ حديثا عاما، كما أنو يمكف أف يككف قضاء 

. أكقات الفراغ عنصرا مف عناصر الحياة الخاصة دكف اعتبار لمكاف حدكثو

أما البعض اآلخر يعتبر أف كؿ نشاط يجرم في مكاف عاـ يعتبر مف الحياة العامة 
لمشخص كلك كاف األمر يتعمؽ بقضاء إجازة أك كقت فراغ، إال أنو يجب النظر إلى 
كؿ حالة عمى حدا كبحسب الظركؼ، فقد تكجد مبلبسات تؤكد رغبة صاحب الشأف 



في البقاء في حالة خصكصية حتى لك كاف في مكاف عاـ، كمنو فإف الرأم الغالب 
. يتجو إلى ما ذىب إليو االتجاه األكؿ مف الفقو

في األخير جدير بالتنكيو أنو ال تزاؿ ىناؾ الكثير مف العناصر اختمؼ الفقياء 
بشأنيا، بعضيـ يعتبركنيا مف عناصر الحياة الخاصة كالبعض اآلخر ال يعتبرىا 

كذلؾ، نذكر منيا عمى سبيؿ المثاؿ الحياة الصحية لمشخص، كفي الحقيقة كحسب 
رأينا المتكاضع أف ىذا العنصر بالذات مف الحياة الخاصة، كخير مثاؿ عمى ذلؾ 
األشخاص المصابيف بأمراض نفسية أكثرىـ ال يرغب في أف يكشؼ الطبيب سر 

، كىذا األخير ممـز بالسر الميني إال في حاالت استثنائية منيا عندما يككف 1مرضيـ
. المرض معدم كيشكؿ خطرا عمى باقي أفراد المجتمع

حؽ الخصكصية في عصر المعمكماتية : الفرع الثالث

تحتؿ المعمكماتية مركز الصدارة في عصرنا الحالي، إذ نتج عنيا نسبة كبيرة مف 
التطكر العممي كالتقني، لكف بالمقابؿ نجدىا تحمؿ في طياتيا أخطار كثيرة تيدد 

الحياة الخاصة لؤلفراد، كليذا فإف حماية الخصكصية المعمكماتية كسريتيا ضد أجيزة 
الحاسب اآللي كالشبكات كخدمات المعمكمات اإللكتركنية أصبح بالغ األىمية، إذ أنو 

يحتكم عمى إمكانات ىائمة كال محدكدة مف المعمكمات المخزنة التي يمكف كبكؿ 
سيكلة اختراؽ أم خصكصية ككشفيا عف طريقيا، كمف أىـ المعمكمات التي تنتمي 

: أك تشكؿ حؽ الخصكصية كثير مف بينيا ما يسمى بػ

                                         
 حقكؽ المريض في عقد العبلج الطبي في القانكف المدني، دراسة مقارنة،الطبعة األكلى،  ، غادة فؤاد مجيد المختار1

 .377، ص2011منشكرات الحمبي الحقكقية، لبناف، بيركت، 



كالمقصكد بيا البيانات التي مف شأنيا تحديد شخصية الشخص : البيانات الفردية- 
الطبيعي تحت أم شكؿ كاف مباشرة أك غير مباشرة، كيعتبر مف قبيؿ البيانات الفردية 

. الخ......اسـ الشخص صكرتو، جنسيتو، فصيمة دمو كديانتو ككظيفتو 

 كىي مف أىـ المعمكمات الخاصة التي يسعى اإلنساف إلى :الكقائع المدنية- 
إبعادىا عف أنظار الغير كمتناكليـ، لما ليذا العنصر مف حساسية بالغة لك عرفت 

عنو كىي الميبلد،  الزكاج، الطبلؽ، عنكاف المسكف، تاريخ دخكؿ األجنبي 
الخ، كغالبا ما تنظـ ىذه المعمكمات اإلدارية الحككمية بغرض التعرؼ .....كخركجو

. عمى المكاطنيف كالتعامؿ معيـ

. إلخ...كدخؿ الفرد، مبلءة ذمتو المالية: البيانات المالية- 

 ىي البيانات التي تتضمف أسرار عف صحة األشخاص، فيي :البيانات الصحية- 
تتعمؽ بالشخص المريض كالمرض الذم يخفيو خاصة، كىذا العنصر ظير فيو 

. التأميف عمى الحياة

 تمثؿ المعمكمات التي تتصؿ بسيرة الفرد االجتماعية، :البيانات االجتماعية- 
الطبلؽ، زكاج آخر، عبلقات غير مشركعة (كيدخؿ في ىدا اإلطار الحياة الزكجية 

( .

كال يجكز أف تككف المعمكمة المتصمة بنظـ كبرامج أك شبكات ربط أك طريقة 
 . 1معالجتيا محؿ اعتداء أك محؿ لجرائـ معينة

كمف بيف أكلى القكانيف التي جاءت لتضفي حماية عمى حؽ الخصكصية 
. المعمكماتية القكانيف الفرنسية كالكندية
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حيث صدر أكؿ قانكف لدرء األخطار التي تتعرض ليا بنكؾ المعمكمات في فرنسا 
 الذم كاف ييدؼ لحؿ المشاكؿ 1978يناير  7 المؤرخ في 78-17كىك القانكف رقـ 

القانكنية التي نتجت عف استخداـ المعالجة االلكتركنية لمبيانات، ثـ تمتو عدة قكانيف 
.  المتعمؽ بالمعالجة االلكتركنية لصحفية الحالة الجنائية1980منيا قانكف 

 الذم نقؿ التعميمة 2004 أكت 6 بالقانكف المؤرخ في 1978ليعدؿ قانكف فيما بعد 
 الخاص بحماية المعطيات الشخصية، ثـ القانكف رقـ CE 95/ 04/ أك التكجيو 

. CNIL 1 ثـ أنشئ 2005/10/02 المؤرخ في 1309-2005

 ك الخاص LPRPDE2 المسمى 2008_ 389ثـ أصدرت فرنسا القانكف رقـ 
 .بحماية الحياة الخاصة المعمكماتية

أما في كندا فيكجد ما يسمى بالشرطة المخصصة في حماية الحياة الخاصة 
كالمعمكماتية، كالتي تعمؿ مع مجمس دائـ لو السمطة عمى االطبلع عمى كؿ 

.  Googleالمعمكمات المخزنة في مكاقع االنترنيت خاصة  

فقاـ المجمس بمراقبة المعمكمات التي تسجؿ في األعمدة المكجكدة في الشكارع عف 
 ، كقد كجيت الشرطة بناء عمى التقرير الذم أرسمو  Streets viewطريؽ كاميرات 

 اتخاذ Google يطمب فيو أف تقـك مؤسسة Googleالمجمس إلييا تحذيرا إلى مدير 
كؿ الحيطة باستعماؿ أنظمة أكثر حماية لمحياة الخاصة، كذلؾ بناء عمى الشكاكل 
التي كصمت إلى الشرطة بعد رؤية الصكر بكضكح عمى االنترنيت كالتي تظير 

السيارات كأرقاميا كالكجكه ككؿ المباني كالمستشفيات، ككاف بداية طمب الشرطة أف 
. تمتقط الصكر لكف دكف إظيارىا بكضكح أم تككف مبيمة

                                         
1  Les guides de la CNIL, Mesures pour traiter les risques sur les libertés et la vie privée, Edition 2012. 

La CNIL : commission nationale de l’information et des libertés. 
2 Lhon , Shwn , La protection de la vie privée dans le monde numérique, Etude des répercussion sur la vie 

privée des systèmes d’imagerie a l’échelle la rue, Rapport du comité permanent de l’accès a la protection des 

renseignements personnels et de l’éthique. Janvier 2011, 40éme législature 3è session. 



 قانكف العقكبات 2 مكرر394أما بالنسبة لممشرع الجزائرم فقد نص في المادة 
القسـ السابع كالمعنكف بالمساس بأنظمة المعالجة اآللية عمى عدة عقكبات يعاقب 

 دج لكؿ 1000000بالحبس مف شيريف إلى ثبلث سنكات ك بغرامة مالية تقدر ب
مف حاز أك نشر أك أفشى أك استعمؿ أك االتجار ألم غرض في المعطيات المخزنة 

.  أك المعالجة أك مرسمة

األحكاـ القانكنية المتعمقة بحماية الحؽ في الخصكصية : المطمب الثاني

لدراسة األحكاـ القانكنية المتعمقة بحماية الحؽ في الخصكصية ارتأينا البدء بتحديد 
، لنتطرؽ بعدىا إلى تحديد (الفرع األكؿ)األساس القانكني لمحؽ في الخصكصية 

الفرع )، كأخيرا نتناكؿ نطاؽ التمتع بحؽ الخصكصية (الفرع الثاني )طبيعتو القانكنية 
  .(الثالث

  األساس القانكني لمحؽ في الحياة الخاصة: الفرع األكؿ

ف كانت غير جدية أنداؾ- لقد عرؼ العالـ عبر التاريخ بكادر   في االعتراؼ - كا 
أكال بحرمة الحياة الخاصة ثـ إضفاء الحماية ليا، لكف العصر الذم ترؾ بصمتو في 

القانكف ىك العصر الركماني الذم يعد المصدر التاريخي لمقانكف الفرنسي، ىذا 
 كالجزائر بحكـ 1األخير الذم أخذت عنو معظـ القكانيف العربية في مقدمتيا مصر

الرابط التاريخي الذم يربطيا بفرنسا، إذ ثبت أف القانكف الركماني كفؿ الحماية لحؽ 
الخصكصية حيث عد انتياؾ حرمة المسكف صكرة مف صكر االعتداء عمى الشخص 
نفسو، فقد كصفكا المسكف بالمكاف المقدس حتى أف ىذا القانكف ربط السرقة بحرمة 
المسكف، ككاف الغرض مف ىذه المفاىيـ حماية صاحب المسكف ليتصرؼ بإرادتو 

 .خارج عف القيكد المفركضة عمى الجماعة، بالمفيـك الحديث حؽ الخصكصية
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كعمى غرار نشاط الصيارفة اإلغريؽ، فقد عرؼ الركماف السرية المصرفية فكاف 
الصيرفي يمسؾ دفتر يقيد فيو المصركفات كاألرباح كىك نظاـ المحاسبة الحديث 

.  1اآلف، ككاف يتخذ كؿ االحتياطات ليحفظو بعيدا عف اآلخريف

رساء مبادئو  كمف ىنا كحتى قبؿ ىذا العصر بدأ حؽ الخصكصية في الظيكر كا 
إلى أف ظيرت بعض المعاىدات كالمكاثيؽ الدكلية التي رسخت ىذا المفيـك بداية مف 

 كالذم ىدفو األساسي ىك المحافظة عمى قيمة 2اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف
اإلنساف، شرفو ككرامتو دكف تمييز بسبب الجنس، أك المكف، أك العقيدة أك المغة، 

. كالجدير بالذكر أف كؿ الدكؿ المكقعة عمى ىذا اإلعبلف ممزمة باحتراـ مبادئو

 مف ميثاؽ األمـ المتحدة أف اإلعبلف العالمي ييدؼ الى حماية 12جاءت المادة 
حؽ اإلنساف كأال يقتحـ أحد خصكصيتو التي يضربيا حكؿ نفسو، ككذا حماية حقو 

، كفي نفس السياؽ جاءت الفقرة السادسة 3في أف ال يتسمؿ أحد إلى حياتو الخاصة
حماية » :  لمحفاظ عمى حؽ الشخص ككرامتو أثناء الخصكمة الجنائية5مف المادة 

الفرد ضد أم تدخؿ تعسفي في حياتو الخاصة أك أسرتو أك مسكنو أك مراسبلتو كضد 
الحمبلت التي تقع عمى شرفو كسمعتو، كلكؿ شخص الحؽ في الحماية القانكنية ضد 

«. 4ىذا التدخؿ أك تمؾ الحمبلت

                                         
، 1999 جريمة إفشاء األسرار ك الحماية الجنائية لمكتماف المصرفي، سعد سمؾ لمنشر، مصر، ،أحمد محمد بدكم 1
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 أقرت الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة مجمكعة مف المبادئ تنادم باحتراـ الحقكؽ األساسية 12/1948 /10في  2

 .لئلنساف
3  Pierre Kayser , Op. cit, p9. 
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 لحقكؽ اإلنساف ككانت أكثر دقة 1لكف بعد ىذا اإلعبلف جاءت االتفاقية األكركبية
كمباشرة حسب الفقياء الفرنسييف، ألنيا أبدت بعض التطكر فيما يخص الحياة 

الخاصة كاحتراميا حتى مف طرؼ السمطات العامة بتحديد بعض القيكد كاالستثناءات 
 . إال في الحدكد التي يفرضيا القانكف2التي تمس الحريات األساسية لؤلفراد

: كلحماية حؽ الخصكصية انعقدت عدة مؤتمرات أىميا

، أىـ القرارات التي 1968المؤتمر الدكلي لحقكؽ اإلنساف المنعقد في طيراف - 
. خرج بيا ىك حماية حؽ اإلنساف في حياتو الخاصة

 بكندا، أىـ ما جاء فيو ىك تفطف المجتمع 1968مؤتمر مكنتلاير لحقكؽ اإلنساف - 
الدكلي لممخاطر التي أضحت تيدد حؽ الخصكصية كالمتمثؿ في التطكرات التي 

. عرفيا العالـ في مجاؿ التطفؿ اإللكتركني

، كالممفت في ىذا 1970اجتماع خبراء اليكنسكك لدراسة مسألة الخصكصية - 
. االجتماع أنو ناىض فكرة قبكؿ أدلة اإلثبات المحصمة بالكسائؿ التكنكلكجية

مؤتمر الدفاع عف حقكؽ اإلنساف الخاص بالدكؿ اإلسبلمية المنعقد في النيجر - 
1978. 

 

                                         
  1950/ 4/11 االتفاقية األكركبية لحقكؽ اإلنساف مكقعة في ركما 1

2  Art 8/1de la convention européenne , « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiales. De 

son domicile et de sa correspondance». 

Art 8/2 :« il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l exercice de ce 
droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une 
mesure qui dans une société démocratique est nécessaire a la sécurité national,. A la sureté publique au 

bien-être économique du pays, A la défense de léordre et a la prévention des infractions pénales , a la 

protection et libertés d’autrui». 



الطبيعة القانكنية لمحؽ في الخصكصية : الفرع الثاني

مف خبلؿ البحث في أىـ المحاكالت كاآلراء الفقيية التي تناكلت تحديد الطبيعة 
القانكنية لمحؽ في الخصكصية برز رأييف البد مف الكقكؼ عندىما كىما الرأم 

الفرنسي كاألمريكي، إذ استمر الفقو كالقضاء في كؿ مف البمديف في إيضاح تحديد 
 .معا ىذه الفكرة مع التطكر اليائؿ الذم شيده عالـ االتصاالت في أكركبا كأمريكا

الحؽ في الخصكصية مف قبيؿ الحؽ في الممكية  : أكال

أسس ىذا االتجاه رأيو عمى أساس فكرة أف لئلنساف حؽ ممكية عمى جسده كشكمو 
جزء مف ىذا الجسد، كمنو فإف الحؽ في الصكرة ىك أساس ىذا االتجاه ألف أىـ 
خاصية لمصكرة ىي حسب الرأم السائد قابميتيا لمتصرؼ كباقي حقكؽ الممكية 

، كقد أخذ ت بيذا الرأم بعض المحاكـ الفرنسية ككذلؾ محاكـ أخرل أمريكية 1األخرل
ككندية، ككانت أكؿ قضية عرضت عمى محكمة السيف الفرنسية عندما نشرت صحيفة 
صكرة ممثمة شييرة كىي متكفية، فقضت المحكمة أف لكؿ شخص الحؽ عمى مبلمحو 
ال كاف ذلؾ خطأ  كرسمو كالتعدم عميو مف شأنو أف يحظر عمى غيره نشر صكرتو كا 

. 2يستكجب التعكيض، إال في حالة مكافقة الممثمة قبؿ الكفاة أك كرثتيا بعد الكفاة

 أصدرت نفس المحكمة حكما مفاده أف لكؿ شخص 1963كفي حكـ آخر سنة 
عمى صكرتو كعمى استعماليا حؽ ممكية مطمؽ كال يممؾ غيره التصرؼ فيو بغير 

. 3رضاه
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2  Arrêt, TRUB, Civ,Seine, 16 juin 1858, Félix 
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كتأثر القضاء الكندم بما سارت عميو المحاكـ الفرنسية كاأللمانية فيما يخص 
التكييؼ القانكني لحؽ الخصكصية، حيث أنو كما أحاط قكانينو بحماية نفس اإلنساف 
كأمبلكو امتد ىذا التكسع ليشمؿ حماية حؽ الخصكصية بكصفو اعتداء عمى حؽ 

. 1الممكية

كنفس النيج بالنسبة لمقانكف االنجميزم فيك ال  يعترؼ بحؽ الخصكصية كحؽ 
نما يمجأ إلى كسائؿ أخرل مف بينيا االعتداء عمى حؽ الممكية . مستقؿ كا 

كلعؿ مف أىـ المبررات التي أدت إلى اعتبار الحؽ في الخصكصية عمى أنو مف 
قبيؿ حؽ الممكية ىك جعؿ ىذا الحؽ يتمتع بنطاؽ كاسع مف الحماية عمى غرار حؽ 
الممكية  ككنو حؽ جامع، مانع ال يسقط بعدـ االستعماؿ كقابؿ لمتصرؼ، لكف لـ يدـ 

. ىذا الرأم طكيبل حتى ظير ما يدحضو

الحؽ في الخصكصية مف الحقكؽ المصيقة بالشخصية : ثانيا

لـ يرحب القضاء األمريكي بفكرة اعتبار الحؽ في الخصكصية مف قبيؿ الحؽ في 
الممكية بؿ اعتبره حؽ مستقؿ، فيك حؽ طبيعي إذ لكؿ شخص حؽ عمى حياتو 

. 2إلى غير ذلؾ....الخاصة بمختمؼ فركعيا الحياة العاطفية، العائمية، السياسية

كقد اتجو الفقو كالقضاء حديثا إلى اعتبار الحؽ في حماية الحياة الخاصة مف 
الحقكؽ المصيقة بشخص اإلنساف كىك حؽ يكفر الحماية القانكنية لمشخص في 

 مف ؽ، ـ، ؼ، تمنح الحؽ لكؿ مف 1240 ظمت المادة 1819مكاجية الكافة، فمنذ 
 كالقانكف الفرنسي 1819يصيبو ضرر أف يطالب بالتعكيض، كأبعد مف ذلؾ فمنذ 
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2  Pierre Kayser, OP. Cit, p 61. 



يعترؼ بالحؽ في رفع دعكل القذؼ عمى الصحؼ كالحؽ في نشر الرد عند قياـ نزاع 
. 1بينو كبيف الصحيفة

كذلؾ بالنسبة لمقضاء كالفقو األلمانييف ظؿ إلى أمد بعيد يؤكد عمى الحؽ في 
 في المادة 8232الخصكصية كحؽ طبيعي لصيؽ باإلنساف، كتجمى ذلؾ في المادة 

مف الؽ،ـ،أ، ككاف أسبؽ مف نظيره الفرنسي، فيما كاف الفقو كالقضاء الفرنسي يعتبر 
الخصكصية مف قبيؿ حؽ الممكية كاف الفقو األلماني قد حسـ مكقفو في ككف 

الخصكصية مف قبيؿ الحقكؽ المصيقة بالشخصية، لكف اختمؼ عف القانكف الفرنسي 
ككف ىذا األخير كضع مادة حاسمة خاصة بالمسؤكلية التقصيرية التي نص فييا عمى 

 ؽ، ـ، أ التي تنص 823الخطأ المكجب لمتعكيض، أما المشرع األلماني كضع المادة 
 كراح بمكجبيا يعدد كؿ 3عمى كؿ األفعاؿ التي تمس الجانب المعنكم لؤلشخاص

 الفدرالي الذم كضع بمكجبو 1949 مايك 23الجرائـ المدنية، كبعدىا جاء قانكف 
. الحماية القانكنية لمحؽ في الحياة الخاصة

كمنو في بادئ األمر ظير الحؽ في الخصكصية عمكما نظرية الحقكؽ المصيقة 
بالشخصية خاصة ما تعمؽ منيا بالخصكصية في القانكف األلماني ثـ تمتو القكانيف 

. 4البلتينية األخرل منيا فرنسا

مف القانكف المدني أما بالنسبة  47أما بالنسبة لممشرع الجزائرم كضع المادتاف 
. 1 مف الفصؿ الرابع مف الدستكر465لمحؽ في الحياة الخاصة نص عمى المادة 
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2    Art 2/1, « chacun a droit au libre développement de sa personnalité pourvu qu’il ne porte pas atteinte aux 

droit d’autrui. A l’ordre constitutionnel ou a la lois moral». 
3  Pierre Kayserm, Op. cit, p 65. 
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 مف الؽ،ـ،ـ نص 50كقد كفؿ المشرع المصرم حرمة الحياة الخاصة، ففي المادة 
عمى الحقكؽ المصيقة بشخصية اإلنساف كاستطاع أف يكفؿ بيا الحماية المدنية لمدة 

 . اعتراؼ بحرمة الحياة الخاصة45 في المادة 1971طكيمة، ثـ ضمف دستكر 

نطاؽ التمتع بالحؽ في الخصكصية  : الفرع الثالث

يثير تحديد نطاؽ التمتع بالحؽ في الخصكصية مسألتاف قانكنيتاف، تتعمؽ األكلى 
منيما بتحديد مف لو حؽ التمتع بيذا الحؽ، فكما ىك معمـك أف الحؽ في الخصكصية 

لمشخص الطبيعي بكصفو األساس في الحماية التي يقررىا  ىك بالدرجة األكلى مقرر
كاضحة حيث جاء في نفس المادة مصطمح   مف الدستكر46القانكف، فالمادة 

األشخاص الطبيعية، ككذلؾ ال يفيـ مف مصطمح مكاطف كجكب الحصكؿ عمى 
الجنسية حتى يتمتع الشخص الطبيعي بحماية قانكنية ضد االعتداء عمى الحياة 

الخاصة، فالحماية مقررة لكؿ مقيـ عمى إقميـ الدكلة، كرغـ ذلؾ ىناؾ حاالت يثكر 
التساؤؿ حكؿ مدل تمتعيا بيذه الحماية، كمنيا مدل تمتع كؿ مف الشخص المعنكم 

. كاألسرة بالحؽ في الخصكصية

ثـ تثار مسألة أخرل مفادىا ىؿ أف نطاؽ التمتع بحؽ الخصكصية ىك نطاؽ 
. مطمؽ أـ أف ىناؾ قيكد ترد عميو

كاستناد إلى ما تقدـ نتطرؽ مف خبلؿ ىذا الفرع إلى تحديد نطاؽ تمتع األشخاص 
. بحؽ الخصكصية أكال، فتحديد القيكد الكاردة عمى ىذا الحؽ ثانيا

نطاؽ تمتع األشخاص بحؽ الخصكصية : أكال
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كما سبؽ اإلشارة إليو أعبله فإننا سنتطرؽ مف خبلؿ ىذا العنصر إلى دراسة مدل 
 . تمتع كؿ مف الشخص المعنكم كاألسرة بحؽ الخصكصية

مدل تمتع الشخص المعنكم بحؽ الخصكصية . أ

تباينت آراء الفقياء بيف مؤيد كمعارض لفكرة تمتع الشخص المعنكم بحؽ 
: الخصكصية، كبرز خبلليا رأييف ىما كالتالي

الرأم المنكر تمتع الشخص المعنكم بحؽ الخصكصية . 1

ينكر ىذا الرأم عمى الشخص المعنكم تمتعو بالحؽ في الخصكصية، كيرل أف ىذا 
: الحؽ يقتصر عمى األشخاص الطبيعية، كعممكا مكقفيـ بسببيف

  جكيمية 17أف كؿ القكانيف التي صدرت بشأف الحياة الخاصة خاصة منيا قانكف 
 الذم بمكجبو أضيفت المادة التاسعة مف الؽ، ـ،ؼ، كقانكف ضماف الحقكؽ 19701

كالحريات الفردية لممكاطنيف، ككذلؾ االتفاقية األكركبية لضماف الحقكؽ كالحريات 
األساسية لئلنساف، ال يفيـ مف ىذه العناكيف كالعبارات إال أنيا مكجية لؤلشخاص 

 .الطبيعية كبالتالي يصعب تخيؿ امتداد الحماية لغيرىـ

زيادة عمى المكاد المكجكدة في كؿ الدساتير بما فييا العربية فمصطمح المكاطف ال 
 .2يطمؽ إال عمى الشخص الطبيعي

كبالتالي حسب ىذا الرأم ال تنصرؼ حماية الحؽ في الخصكصية إلى األشخاص 
. المعنكية مرتكزيف عمى ما سبؽ ذكره

                                         
1
 Loi tentante a renforcer la garantie de droit individuels des citoyens. 
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  إف الحؽ في الحياة الخاصة مف الحقكؽ المبلزمة لشخصية اإلنساف كىذه 
الطبيعة القانكنية تجعؿ ىذا الحؽ ال يثبت إال لئلنساف، ثـ إف الحماية الخاصة 

باألشخاص المعنكية ال تنظـ إال في إطار خاص بيا مثؿ قانكف الشركات التجارية 
ىذا مف جية، كمف جية أخرل فإف األسرار الصناعية التجارية ال تدخؿ في نطاؽ 
نما لمشخص المعنكم الحياة الداخمية كىي حياة مستقمة يجب أف  الحياة الخاصة، كا 

 كىذا ما 1تبقى داخؿ المؤسسة، كىذا ما يسمى أمف المؤسسة كالجانب السرم لنشاطيا
 . مف االتفاقية األكركبية6/22أكدتو المادة 

 الرأم المؤيد لتمتع الشخص المعنكم بحؽ الخصكصية. 2

أما الرأم الثاني يرل أف لمشخص المعنكم أف يتمتع بنفس الحماية القانكنية لمحياة 
: الخاصة شأنو في ذلؾ شأف الشخص الطبيعي مؤسسيف ىذا الرأم عمى ما يمي

  الفرؽ كاضح بيف المصطمحيف ألفة الحياة الخاصةl’intimité de la vie 
privée كالتي ال يمكف لمشخص المعنكم أف يتمتع بيا فيي خاصة بالشخص 

الطبيعي، كبيف الحياة الخاصة التي تشمؿ سرية األعماؿ كالنشاط الصناعي أك 
 .التجارم كفي ىذه الحالة يجب أف تمتد الحماية لتشمؿ الشخص المعنكم

  الحجة الثانية تتمثؿ في استقرار الفقو كالقضاء كالقانكف الدكلييف عمى ضركرة
تمتع الشخص المعنكم عمى الجنسية مثمو مثؿ الشخص الطبيعي، كبالتالي يمكف لو 
أف يكتسب صفة المكاطنة كمنو تمتعو بالحماية القانكنية لحؽ الخصكصية التي يتمتع 

                                         
1  Pierre Kayser , Op.cit, 432. 
2 Art 2/6 ، « les lignes directrices reflètent le point de vue selon lequel les notions d’intégrité individuelle et 

de vie privée sont a maints égards particulières. Et ne devraient pas être interprétées de la même manière que 

l’intégrité d’un groupe de personnes. Ou la sécurité des sociétés et le caractère confidentiel de leurs activités. 

Les besoins. De protection sont différent de même que le cadre dans lequel les solutions doivent être 

formulées et les intérêts doivent conciliés». 



بيا كؿ مكاطف، كلذلؾ لـ يصبح ىذا المصطمح عائقا يحكؿ دكف تمتع الشخص 
. المعنكم بالحؽ في الخصكصية كمف ثـ الحماية القانكنية

كقد الؽ ىذا الرأم قبكال مف طرؼ الدكؿ ككاف راجحا مقارنة بالرأم األكؿ، إذ مف 
المنطؽ أف لكؿ شخص معنكم حياة داخمية متميزة عف أم شخص آخر، كال يكجد ما 
يمنع أف يتمتع بنفس الحماية التي يتمتع بيا الشخص الطبيعي كفي نفس الكقت بما 

 .1ينسجـ مع طبيعتو

 الكطنية االنجميزية الشركة الفرعية عف Panasonicكفعبل فقد رفعت الشركة 
الشركة اليابانية المكزع الكحيد لممنتجات االليكتركنية لممممكة المتحدة دعكل قضائية 
تطالب فييا باحتراـ خصكصيتيا، ألف مجمس االتحاد أمر بتفتيش المؤسسة زاعما أف 

الشركة معامبلتيا مخالفة لقانكف االتحاد، كما طالبت بإلغاء الحكـ الصادر عف 
مجمس االتحاد ألف المجمس قد خرؽ حقكقيا األساسية خاصة الحؽ في الخصكصية 

. 2فكاف الحكـ لصالح الشركة

مدل تمتع األسرة بحؽ الخصكصية  . ب

إف الحماية القانكنية المخكلة لمشخص الذم كقع عميو اعتداء في حؽ الخصكصية 
لو المجكء إلى القضاء، كالسؤاؿ المطركح ىؿ الضرر الذم أصاب الشخص مف جراء 
كشؼ خصكصياتو يعد اعتداء عمى أسرتو بالكامؿ أـ أنو خاص بو فقط؟ كبالتالي مف 

لو الحؽ في التمسؾ بو ك متى؟ 
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2   Les termes de la décision  la cour admet ainsi implicitement , «  le droit au respect de la vie privée fait 
partie de ses droits fondamentaux et que les personnes morales peuvent s’en prévaloir putatifs mutandis». 
C’est a dire en tenant compte du particularisme de leur condition par rapport a celle des personnes 
physiques.  



االتجاه الفقيي كالقضائي الراجح أف الحماية القانكنية لمحياة الخاصة ال ترتبط 
بالشخص كحده، بؿ تمتد إلى كافة أسرتو سكاء في حياتو أك مماتو، كأكد ذلؾ العديد 

.  مف األحكاـ القضائية

 عندما التقطت صكرة 1858فكانت أكؿ قضية عرضت عمى محكمة السيف في 
 كعرضتيا أنداؾ 1لشخصية مشيكرة لدل الناس اسميا راشيؿ كىي عمى فراش المكت

الصحافة الفرنسية، فرفعت عائمتيا قضية بصفتيا متضررة شخصيا مف خرؽ لحقيا 
في الخصكصية، فألزمت المحكمة الصحفي الذم نشر الصكرة بالتعكيض، كمنو فإف 

 ألفراد األسرة كاحدا أك أكثر كالضرر يككف مباشرا 2الحؽ في الحياة الخاصة يككف 
كشخصيا، لكنو بالنسبة لباقي أفراد األسرة يككف عف طريؽ االرتداد، بمعنى أف يسبقو 
مساس بخصكصية أحد أفراد األسرة كبالتالي أف الضرر الذم يصيب أقارب المعتدل 
عميو ىك ضرر مرتد كحؽ األقارب ىك حؽ فردم كليس عائميا، أم أف الشخص ال 

نما بكصفو مساسا قد أصاب خصكصيتو، كمنو  يمارسو بكصفو ممثبل لمعائمة كا 
فالمساس بطريؽ االرتداد يعني مف جية كجكد نكع مف االستقبلؿ بيف دعكل كؿ 
طرؼ، كمف جية أخرل يعني كجكد قدر مف الصمة خاصة إذا طالب أحدىما 

الكقائية فإف الحماية تتقرر لكمييما، أما دعكل التعكيض فإف دعكل  باإلجراءات
الشخص مستقمة عف دعكل المضركر، لكف ذلؾ مرتبط بشرط ميـ ىك أف ال يككف 

.  مف كقع عميو الضرر قد رضي بو

كىذا ما أكدتو محكمة أخرل في قضية مشابية لقضية راشيؿ، كىي قضية جرت 
 3Jean مفادىا أف الصحؼ نشرت صكرة الممثؿ الفرنسي الشيير 1977أحداثيا في 
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2  Jean-Christophe et Saint Pau , « droit a l’image», 2001jurisprudence, Dalloz, 2001,p24-39. 
3 Les termes de la décision Jean Gabin, « que nul ne peut sans consentement formel reproduire et livrer a la 

publicité le traits d’une personne sur son lit de mort quelle qu’ait été la célébrité de cette personne». 



Gabinفرفعت زكجتو قضية 1 كىك يمفط أنفاسو األخيرة في إحدل المستشفيات ،
تطالب فييا بكقؼ االعتداء أم نشر الصكرة كالتعكيض عمى أساس المساس بحؽ 

. خصكصية أسرتيا

 القيكد القانكنية الكاردة عمى حؽ الخصكصية: ثانيا

رغـ أىمية حؽ الخصكصية في استقرار حياة األشخاص إال أف ىناؾ قيكد قانكنية 
ترد عمييا، في بعض األحياف بدافع الحفاظ عمى األمف كالسكينة العامة كفي أحياف 
أخرل بمكافقة المعني باألمر، كلذلؾ حدد المشرع ىذه الحاالت بنصكص قانكنية 

: تكضحيا، كىي عمى سبيؿ الحصر كالتالي

الظركؼ االستثنائية . أ

  2قد تكاجو اإلدارة ظركفا خاصة استثنائية بحيث تجد نفسيا تخترؽ مبدأ المشركعية

في سبيؿ حفظ النظاـ العاـ كتسيير المرافؽ العامة، كبالتالي قياـ اإلدارة أك السمطة 
بأعماؿ ىي في األصؿ غير مشركعة في الظركؼ العادية، كقياـ الحالة االستثنائية 
يعني تعطيؿ ممارسة الحقكؽ كالحريات األساسية لممكاطنيف، ألنيا تؤدم إلى تعطيؿ 
العمؿ بالقكاعد القانكنية العادية في مكاجية السمطة أم العمؿ بقكاعد استثنائية، كمنو 

. فإف الظركؼ االستثنائية تؤثر سمبا عمى الحؽ في الخصكصية

يرجع أساس الظركؼ االستثنائية إلى مجمس الدكلة الفرنسي حيف سمح لئلدارة أثناء 
الحرب العالمية األكلى باتخاذ قرارات مخالفة لمقانكف، أم بتكسيع سمطات اإلدارة في 
أكقات األزمات كالحرب ككاف ىذا أساس فمسفي، أما األساس القانكني فيك نصكص 

                                         
1 Cour d’appel de Paris , 9/07 1980, Dalloz jurisprudence, P72. 

مقتضى ىذا المبدأ أف أعماؿ السمطة كالييئات العامة كقراراتيا النيائية ال تككف صحيحة كممزمة لؤلفراد المخاطبيف  2
ال كانت غير مشركعة  كيككف مف حؽ األفراد ذكم ،بيا كمنتجة آلثارىا القانكنية إال بمقدار مطابقتيا لقكاعد القانكف كا 

. المصمحة الحؽ في إلغائيا



قانكنية خاصة تمؾ المكجكدة في الدستكر، كبالنسبة لممشرع الجزائرم فقد نص في 
يقرر أكال   مف الدستكر عمى الحاالت التي تخكؿ لرئيس الجميكرية أف107المادة 

الحالة االستثنائية، كلو أيضا أف يتخذ جميع اإلجراءات االستثنائية التي تستكجبيا 
، 1المحافظة عمى استقبلؿ األمة، كما لو أف يكقؼ العمؿ بالدستكر في حالة الحرب

كليذا قيؿ أف حالة الضركرة كما يسمييا البعض مستمدة مف الحرب كما يكازييا في 
. 2الخطكرة ككقكع تمرد، انقبلب أك زالزؿ أك فيضانات

كبالتالي فإف الظركؼ االستثنائية ليا تأثير مباشر عمى حؽ الخصكصية كعمى 
النظاـ ككؿ، ألنو حتى الصبلحيات تتغير، كخير مثاؿ عمى ذلؾ إحبلؿ السمطة 

. العسكرية محؿ السمطات المدنية

كمف بيف التجاكزات التي تحصؿ بناء عمى حالة الضركرة بالنسبة لممكالمات 
السمكية كالبلسمكية، فإنو تضطر بعض الدكؿ أماـ تفاقـ االضطرابات الداخمية لمدكلة 
أف تستعمؿ كسائؿ الرقابة عمى كؿ مف يشتبو في تصرفاتيـ في سبيؿ الحفاظ عمى 

 .السكينة كاألمف

االستثناءات الكاردة في قانكف اإلجراءات الجزائية . ب

مف عناصر الحؽ في الخصكصية حرمة المسكف كقد نص الدستكر الجزائرم عمى 
، كما نص في قانكف العقكبات عمى تجريـ التعدم عمى المسكف 3حرمة المسكف

كفرض عقكبات في حالة قياـ التعدم، لكنو في قانكف اإلجراءات الجزائية نص في 

                                         
 .ف يكقؼ العمؿ بالدستكر في حالة قياـ الحربأ مف الدستكر الجزائرم تعطي لمرئيس الحؽ 110المادة  1
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. تضمف الدكلة عدـ انتياؾ حرمة المسكف» 47المادة  3

. فبل تفتيش إال بمقتضى القانكف كفي إطار احترامو
 .«كال تفتيش إال بأمر مكتكب مف السمطة القضائية المختصة



 عمى بعض اإلجراءات يتخذىا ككيؿ الجميكرم لحفظ المجتمع مف 65/5المادة 
الجريمة، كمنيا ما جاء في الفصؿ الرابع المعنكف باعتراض المراسبلت تسجيؿ 
األصكات كالتقاط الصكر، كرغـ أف ىذه اإلجراءات تشكؿ جنحة المساس بحرمة 

 مكرر في قانكف العقكبات الجزائرم، 303الحياة الخاصة المعاقب عمييا في المادة 
 مكرر، ألف 303إال أف قانكف اإلجراءات الجزائية قد استثناىا مف نطاؽ المادة 

المشرع ىدؼ إلى حماية مصمحة عامة التي يتفؽ الفقة كالقضاء باإلجماع أف تقرير 
.    حماية ليذه المصمحة أكلى مف تقريرىا لممصمحة الخاصة في حالة تعارضيما

كقد اشترط المشرع الحصكؿ عمى إذف ككيؿ الجميكرية في مرحمة التحقيؽ 
 كدكف عمـ المعنييف حتى تككف ىذه اإلجراءات 1االبتدائي كتحت مراقبتو المباشرة

كما حدد أيضا الجرائـ التي يخضع المشتبو في ارتكابيا إلى اإلجراءات  .مجدية
. 2السابؽ ذكرىا

كأغمب الفقياء اعتبر أف ىذه الحاالت تدخؿ في إطار الحالة االستثنائية التي جاء 
بيا الدستكر إذ أف كؿ األشخاص الذيف يشكمكف خطرا عمى المجتمع كيشتبو فييـ 

. يحؽ لمسمطة القضائية في إطار اختصاصيا مراقبتيـ بشتى الطرؽ كالكسائؿ

                                         
، دار ىكمو لمطباعة كالنشر، 15 الكجيز في القانكف الجزائي الخاص، الجزء الثاني، الطبعة ،أحسف بكسقيعة 1

 .45،  ص2014الجزائر
:  كقد حدد المشرع الجرائـ التي تطبؽ فييا تمؾ اإلجراءات كىي كالتالي2
.  ك التي تنص عمى جريمة الجناية أك الجنحة المتمبس بيا41الجرائـ المذككرة في المادة - 
. جرائـ المخدرات- 
الجريمة  المنظمة العابرة لمحدكد الكطنية - 
. الجرائـ الماسة بأنظمة المعالجة اآللية لممعطيات- 
. جرائـ تبييض األمكاؿ أك اإلرىاب- 
 .الجرائـ المتعمقة بالتشريع الخاص بالصرؼ ك كذا جرائـ الفساد- 



ككذلؾ الحاؿ بالنسبة لحرمة المسكف كالمكاف الخاص، فإف القانكف يجيز لمسمطة 
القضائية الدخكؿ إلى مساكف األشخاص الذيف يظير أنيـ ساىمكا في الجناية أك أنيـ 

، لكف بما أنو في ىذه 1المرتكبة يحكزكف أكراقا أك أشياء متعمقة باألفعاؿ الجنائية
 إ، ج، 44الحالة قد تمارس بعض التجاكزات فقد كضع بعض القيكد لتطبيؽ المادة 

    .ج

كبيذا يككف المشرع الجزائرم قد ساير التشريعات الجزائية في القياـ بخطكة لمنع 
التعدم عمى حرمة الحياة الخاصة بغرض التحرم كالبحث عف المجرميف، إال أف 

المشرع األمريكي لـ يدع األمر عند ىذا الحد أم الحصكؿ عمى اإلذف كغير ذلؾ مف 
نما قاـ بإجراءات أخرل لمحفاظ عمى حرمة الحياة الخاصة إلى جانب  االحتياطات كا 

. القكاعد التي تعطي الحؽ لمقضاء في التصنت كاعتراض المراسبلت

 6 في Watergateبعد قضية الرئيس األمريكي المعركفة بقضية ككتر جيت 
 عندما أصدر مجمس النكاب قرار بتكجيو االتياـ إلى الرئيس ريتشارد 1973فبراير 

نيكسكف، ككانت التيمة ىي أف الرئيس قد انتيؾ الحقكؽ الدستكرية لممكاطنيف بمكافقتو 
عمى إجراء مراقبة إليكتركنية غير مشركعة كاستعماؿ المعمكمات المتحصؿ مف الرقابة 

لتحقيؽ أغراضو كمصالحو السياسية، ككاف الرئيس نيكسكف سيقدـ لممحاكمة مف 
طرؼ مجمس الشيكخ عمى إثر ىذه الفضيحة لك ال أنو فضؿ تقديـ االستقالة الشييرة 

.  19742 أكت 8يـك 

: كمف األمثمة التي نسكقيا أيضا في ىذا اإلطار نجد
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 عندما 1990 أكتكبر 8التصنت عمى زعماء المعارضة في ككريا الجنكبية في - 
أقيؿ كزير الدفاع كالجنراؿ تشك ناـ يكنج بعد أف كجيت إلييما تيمة التكرط في 
.  عمميات المراقبة كالتنصت عمى الزعماء السياسييف كقيادات الطبلب كالعماؿ

التصنت لضركرات عممية كالمحمميف النفسانييف الذيف يقكمكف بتسجيؿ األحاديث - 
. التي يدلي بيا المريض دكف عممو بيدؼ معرفة معاناة المريض

ف -  التصنت عمى أحاديث المسجكنيف مع الزائريف مف أفراد األسرة كاألصدقاء كا 
 .كاف ىذا العمؿ مسمكح بو كمشركع حسب لكائح السجكف

كرغـ ما نصت عميو التشريعات الجنائية مف قكاعد كتبريرات بداعي حماية المجتمع 
مف الجريمة، فإف الشعكب لـ تتقبؿ التدخؿ في حياتيـ الخاصة، مما دفع أمريكا بداية 

بالقياـ ببعض اإلجراءات لمحفاظ عمى حؽ الخصكصية كمف بيف ىذه اإلجراءات 
االحتياطية ما يتعمؽ بحماية الحؽ في حرمة المحادثات التمفكنية كالشفكية الخاصة، 

حيث قامت الكاليات المتحدة األمريكية فيما يخص القضاء الذم يأمر بالتصنت 
لمبحث عف أدلة اإلثبات بالتقميؿ مف فترة التصنت كتقصير المدة المخصصة لممراقبة 

. في سبيؿ الحفاظ عمى حرمة الحياة الخاصة

كما حددت ألمانيا الجرائـ التي يمكف فييا استعماؿ الرقابة التمفكنية كبالتالي أية بينة 
 .1ستككف مستبعدة إذا لـ تكف تخص الجرائـ المذككرة
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أثر الرضا عمى الحؽ في الخصكصية . ج

إف مف أسباب اإلباحة التي تزيؿ عف الكاقعة الصفة اإلنحرافية عف سمكؾ الرجؿ 
المعتاد ىك الرضا باختراؽ الحياة الخاصة، بالرغـ مف كجكد كؿ عناصر االعتداء 

. عمى

كالرضا تصرؼ قانكني يخضع لمبادئ القانكف المدني استنادا إلى أف اإلرادة ىي 
التي تتجو إلى إحداث أثر قانكني، كمعنى الرضا ىنا ىك التنازؿ عف حؽ، لكف بشرط 

أف يصدر ممف يممكو قانكنا كىك الشخص صاحب الحؽ في حرمة الحياة، أك 
المسكف، أك حرمة المراسبلت كاألحاديث الخاصة، أك صاحب الصكرة إلى غير ذلؾ 

. مف عناصر الحؽ في الخصكصية

 كقد يككف الرضا عف نشر ما يتعمؽ بخصكصيات الحياة الخاصة صريحا، أك 
ضمنيا أك مفترضا كىذا األخير ىك الذم يقصد بو كجكد ظركؼ مادية معينة، أك 

. 1ركابط بيف األشخاص يمكف استخبلص الرضا منيا

كمنو فإف الرضا سبب النتفاء عدـ المشركعية، كليذا استقر الفقو عمى أف لكؿ فرد 
الحؽ في تحديد ما يمكف نشره عف حياتو الخاصة ألنو ىك كحده الذم يممؾ اإلذف أك 
الرضا، كلو أيضا أف يحدد النطاؽ الذم يككف عميو ىذا النشر؛ إال أف بعض الفقو 
المقارف اعتبر أف االعتداء عمى حرمة الحياة الخاصة بإرادة الشخص خركجا عمى 
القكاعد العامة الخاصة بخصائص حقكؽ الشخصية كالتي مف بينيا أنيا تخرج مف 
دائرة االتفاقات كبالتالي يجب أال تمعب اإلرادة أم دكر في  مجاؿ التمتع بو الحقكؽ 

.  كممارستيا
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نطاؽ حماية الحؽ في السمعة كالشرؼ :  المبحث الثاني

إف الحؽ في السمعة كالشرؼ عماد الحياة الخاصة كىناؾ مف الناس مف يعتبر أف 
سمعتو كشرفو يكازم حقو في الحياة، كالسمعة كالشرؼ يختمؼ كباقي عناصر الحياة 

الخاصة حسب القيـ كالتقاليد السائدة في المجتمع، كالحؽ في الشرؼ كاالعتبار ييدؼ 
إلى حماية الكياف المعنكم لئلنساف كبالتالي ال يقؿ أىمية عف باقي عناصر الحؽ في 
الخصكصية كليذا خصصنا لو مبحثا لدراستو، مف خبلؿ مطمبيف اثنيف أفردنا األكؿ 
منيما إلعطاء مفيـك ليذا الحؽ، أما المطمب الثاني فقد ارتأينا أف نحدد مف خبللو 

 . صكر االعتداء ىذا الحؽ

مفيـك الحؽ في السمعة كالشرؼ : المطمب األكؿ

بغية اإللماـ بمفيـك الحؽ في السمعة كالشرؼ تناكلنا ىذا المطمب في فرعيف، حيث 
 .قمنا بالتعريؼ بيذا الحؽ في الفرع االكؿ، كبينا الطبيعة القانكية لو في الفرع الثاني

التعريؼ بالحؽ في السمعة كالشرؼ : الفرع األكؿ

يقتضي التعريؼ بالحؽ في السمعة كالشرؼ القياـ أكال بتحديد عناصره ثـ ، ثـ 
 .تحديد مضمكف الحؽ في سبلمة الشرؼ ثانيا

تعريؼ الحؽ في السمعة كالشرؼ : أكال

إف مف أىـ مظاىر الحؽ في الخصكصية الحؽ في السمعة أك الشرؼ الذم يمثؿ 
. كيانو المعنكم

كتعبر السمعة عف جانب أسمى كأرقى لئلنساف، كتعتبر تمثيبل حقيقيا لمكياف 
المعنكم لو، كىناؾ مف يعرؼ السمعة بأنيا شعكر إنساني يكفر لو قانكف العقكبات 



الحماية البلزمة مثؿ الكرامة اإلنسانية زيادة عمى الحماية القانكنية التي يكفميا الدستكر 
.   مف د، ج46كىك أسمى القكانيف، كفي ىذا الصدد نجد المادة 

يعرؼ الشرؼ كفقا لمعناه الشخصي بأنو شعكر ذاتي بالكرامة الشخصية تتضمف 
معنى الرغبة في الحصكؿ عمى احتراـ الغير، كمكضكعيا ىك المكانة التي يحتميا كؿ 
شخص في المجتمع، كما يتفرع عنيا مف حؽ في أف يعامؿ عمى النحك الذم يتفؽ 

. مع ىذه المكانة

كيعرؼ كذلؾ بأنو مجمكعة مف الشركط أك الصفات التي يتكقؼ عمييا المركز 
األدبي لمفرد كالتي تساىـ في تحديد الكضع االجتماعي لو في البيئة كالمحيط الذم 

، كما يعبر الشرؼ عف القيـ كالضكابط التي تسكد 1يعيش فيو مف صدؽ كأمانة
المجتمع الذم يعيش فيو المجني عميو كالتي تتأثر بمفاىيمو الشخصية المتعمقة بفكرة 

.  الشرؼ

كقد يمس الشرؼ مف عدة نكاحي، مف ناحية الحياة العاطفية كالزكجية، مف ناحية 
. االعتبار، مف ناحية الحياة االجتماعية كالسياسية

كفي الشرؼ كاالعتبار إشارة إلى احتراـ الذات ال العتبار لما يشعر بو باقي 
. األشخاص مف احتراـ

أما االعتبار يقصد بو حصيمة الرصيد األدبي أك المعنكم الذم اكتسبو الشخص 
تدريجيا مف خبلؿ عبلقاتو بغيره، أك ىك مجمكعة المكنات أك المميزات التي يستمدىا 
الفرد مف منزلتو التي بمغيا بيف جماعة مف الناس ينتمي إلييا كأفراد أسرتو كجيرانو 

. كزمبلء مينتو أك جميكره إذا كاف شخصية عامة أك مشيكرة
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: كيككف االعتداء عمى الشرؼ بإحدل الطرؽ التالية

. كؿ ما يتضمف مساسا بقكاعد اآلداب العامة التي يحرص عمييا كؿ المجتمع_1

كؿ إسناد مف قبؿ الصحفييف لكاقعة تكجب عقاب مف أسندت إليو دكف أف _2
يصطنع المذيع أك الصحفي الحيطة الكاجبة لمتثبت مف ىذه األخبار، كاألمثمة عمى 

. ذلؾ كثيرة كإسناد جرائـ كىمية إلى شخص ما

ك قد يقع االعتداء عمى الشرؼ كالسمعة عف طريؽ الببلغ الكاذب، كليس سكء _ 3
النية شرط في المسؤكلية التقصيرية كما ىك شرط في المسؤكلية الجنائية، فقد يحفظ 
الببلغ الكاذب كيككف صاحب الببلغ مع ذلؾ مسئكال مدنيا ألنو كاف أرعنا متسرعا 

. 1كلك أنو لـ يكف سيء النية

كؿ ما مف شانو الحط مف كرامة الشخص كفقا لمتقاليد االجتماعية السائدة في _4
. 2مجتمعو تمثؿ اعتداء عمى الحؽ في الشرؼ كاالعتبار

كمف المؤكد أف لكؿ مف الحؽ في الخصكصية كالحؽ في السمعة نطاقو الخاص، 
إال أف كؿ مف الحقيف  يمتقياف في مجاؿ كاسع بحيث أف االعتداء عمييما يككف  في 
فشاء األسرار أك العبلنية، كيتضح ذلؾ مف أحكاـ القضاء  الغالب عف طريؽ النشر كا 

 Julie صكرة لمممثمة  Closer نشرت الجريدة 2014 يناير 17الفرنسي ففي تاريخ 
Gayet كىي تقكد سيارة مف نكع Citroën بيضاء ككتب تحتيا كعنكاف كبير تحت 
، كآخركف كتبكا الحب «بسيارتو البيضاء الممثمة معتادة أف تمتقي الرئيس» الصكرة 

 مف ؽ،ـ،ؼ عمى أساس الحؽ في الصكرة 2/9السرم لمرئيس، فطبؽ القضاء المادة 

                                         
حمد عبد الرزاؽ السنيكرم، الكسيط في شرح القانكف المدني الجديد، المجمد الثاني، نظرية االلتزاـ بكجو عاـ، أ 1
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كالحؽ في األلفة كالسرية زيادة عمى الحؽ في الشرؼ كاالعتبار، كقد تباينت مبالغ 
التعكيض عمى ىذا األساس فقضت المحكمة بكقؼ االعتداء عمى الحؽ في 

  .1الخصكصية ككقؼ النشر مف جديد

كال طالما كفر القانكف المدني كلفترة طكيمة الحماية البلزمة ليذا الحؽ كمف بيف 
 يتضمف 1985 مايك 5القكانيف التي كرست الحماية القانكف الفرنسي المؤرخ في 

حماية الحؽ في السمعة، كالجدير بالذكر أف ىذا القانكف جمع بيف الحؽ في السمعة 
 2.كالحؽ في الصكرة

 مضمكف الحؽ في سالمة الشرؼ: ثانيا

 :يتككف الحؽ في الشرؼ مف جانبيف يكمؿ أحدىما اآلخر كىما

  الجانب المكضكعي.أ

يمثؿ ىذا الجانب القيـ المعنكية كاألدبية المفترض كجكدىا لكؿ فرد بحكـ ككنو 
إنساف، كمف ىذا المنطمؽ فإنو البد مف كجكد بعض القيـ يتساكل فييا كؿ األشخاص، 

كىذا ما يعرؼ بالكرامة اإلنسانية التي يطالب أم شخص اعتدم عميو باحتراميا، 
كيقاؿ البعض عنيا أنيا حقكؽ طبيعية كلدت مع الشخص، كيعتبر ىذا الجانب مف 

العناصر المصيقة بشخصية اإلنساف دكف تمييز عف غيره لمكنو، أك لعقيدتو أك 
لجنسيتو، كبالتالي تثبت الكرامة اإلنسانية لمفرد لمجرد آدميتو كىي الشرط الكحيد 

. 3لكجكد الجانب المكضكعي لمشرؼ

                                         
1 Le Paparazzi Sébastien Valiela auteur des photos qui ont révélé la relation de François Holland avec Julie 

Gayet، l’affaire a été renvoyé devant le tribunal correctionnel, Jugement du 2 septembre 2014 baser sur 

l’article 9 alinéa 2 et l’article 226_ 1 du code pénal qui a puni l’auteur de cet article d’un an 

d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende. 
2   Gregorio peces et Barba Martinez, Théorie générale des droits fondamentaux, L.G.D.J, 2004, Politiqua 

Science, P 466.   
3   Bernard Beignier et Jean et Réné Binet , Droit des personnes et de la famille, Cours, Travaux dirigés , 

Tests d’autoévaluation , Schémas, Edition L.G.D.J, textenso, p 126. 



 الجانب الشخصي. ب

إف الجانب المكضكعي ىك القدر األدنى مف القيـ األدبية التي يتساكل لدل الناس 
جميعا ماداـ أنو حؽ طبيعي، بينما الجانب الشخصي ىك جانب مكتسب كىك حصيمة 
الرصيد المعنكم الذم تحصؿ عميو الشخص مف الغير مف خبلؿ حياتو االجتماعية 

كما يترتب عنيا مف عبلقات، كقد يكتسب مف المنزلة كالمكانة التي كصؿ إلييا 
الشخص في حياتو إما المينية أك الخاصة بو أم مف الناس الذيف يحتؾ بيـ إبتداء 

. إلخ مف العبلقات...مف عائمتو كأقربائو، جيرانو كأصدقائو في العمؿ 

 :كيؤخذ في ىذا الجانب بثبلث اعتبارات ليا تأثير عمى الجانب الشخصي ىي

االعتبار الخاص . 1

 أساس ىذا العنصر ىك التقييـ الذم يحظى بو الشخص، مرتكزيف عمى مدل 
صبلحيتو لمقياـ بكاجباتو المتعمقة بحياتو الخاصة في بيئتو، كبالتالي أم شؾ في ذلؾ 
أك أم إنكار لمصفات التي تؤىمو لتمؾ الكاجبات يعد مساس لسمعتو كفي نفس الكقت 
مساس بحؽ خصكصيتو، كالفرؽ بيف الحقيف أف الحؽ في الخصكصية ينبني غالبا 

عمى معمكمات في الغالب صحيحة ككاقعية إال أنيا خاصة بو كقد تشكؿ أسرارا 
بالنسبة إليو، أما المساس بالسمعة كالشرؼ فمضمكنو يعد مساس بالحياة العامة لمفرد 

 . 1كفي محيطو الذم يحسب لو تقييمو كنظرتو لو
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االعتبار الميني . 2

زيادة عمى ككف الحياة المينية جزء مف الحياة الخاصة باعتبار أف الكظائؼ تفرض 
أحكاما عمى مزاكلييا ىي عدـ إفشاء األسرار المتصمة بكظيفة الشخص الذم ىك ىنا 

 . 1مؤتمف عمى أسرار مينتو ككظيفتو

فاف الكظيفة أيضا تعتبر مجمكعة مف القيـ كالمبادئ التي يتمتع بيا الفرد في مينتو 
التي يمارسيا كالتي تتطمب مجمكعة مف الشركط المتمثمة في الدرجة العممية كالفنية أك 
الصفات األدبية التي يمتاز بيا الشخص، كبالتالي لكؿ مف يمارس مينة معينة الحؽ 
في تكامؿ اعتباره الميني دكف أف يقدح في ذلؾ أحد، كأم مساس بيذا الحؽ مساس 

 .بالسمعة كاالعتبار

 االعتبار السياسي. 3

ف كانت بسيطة إال أف لو رأم في ىذا المجاؿ،  ألغمبية األشخاص خمفية سياسية كا 
كالذم يمفت االنتباه في ىذه المسألة ىي الحالة التي يقترب معيا مكاعيد االنتخابات، 
فحينيا يبدأ رجاؿ السياسة في مناقشات حادة لمحاكلة كؿ منيـ إبراز النقاط السمبية 

لبعضيـ كاستخداـ ألفاظ تيكمية بيدؼ صرؼ نظر الناخبيف عنو كضميـ إلى جانبو، 
كمع ذلؾ ىناؾ ما يدخؿ ضمف النقد المباح ليختار الناس الرجؿ األنسب يصؿ إلى 
ذاعتيا عبر القنكات التمفزيكنية، كبالتالي تعد ىذه  حد نشر ىذه المبادالت الكبلمية كا 

. التصرفات مساس باالعتبار السياسي لمشخص

ضافة إلى ذلؾ تدخؿ اآلراء السياسية ضمف حؽ الخصكصية خاصة عندما  كا 
يحاكؿ الشخص إخفاء رأيو السياسي، فقد ذىبت محكمة تكلكز إلى أف التصكيت 

السرم مف المسائؿ التي تدخؿ في نطاؽ الحياة الخاصة لمشخص كمف ثـ ال يجكز 
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الكشؼ  عنيا كال أف تؤخذ لو صكرة كىك يمسؾ ببطاقة التصكيت بصكرة تكشؼ عمف 
. 1صكت لو إال برغبة الشخص

الطبيعة القانكنية لمحؽ في السمعة كالشرؼ : الفرع الثاني

يكجد رأييف متعارضيف بخصكص انتماء الحؽ في السمعة ك الشرؼ إلى الحقكؽ 
المصيقة بالشخصية أـ ال فكاف لكؿ مف االتجاىيف مبرره ك كجية نظره فكانت تمؾ 

 :المبررات كالتالي

الحؽ في السمعة كالشرؼ ليس مف الحقكؽ المصيقة بالشخصية : أكال

عارض بعض الفقو فكرة ككف أف ىذا الحؽ يعد مف الحقكؽ المصيقة بالشخصية، 
كحسب رأييـ  أف ىذا الحؽ ال يعدك أف يككف سكل التزاـ، إال أف ىذا الرأم غير 
مبرر مف حيث المنطؽ القانكني السيما كأف القكؿ بأنو التزاـ يستتبعو بالضركرة 
كبتداعيات البناء القانكني كجكد حؽ مقابؿ لو، فالحؽ كالكاجب أك االلتزاـ كجياف 

 .2لعممة كاحدة

أما البعض اآلخر أنكر عميو صفة الحؽ لتخمؼ ركف المحؿ كعنصر االستئثار 
فضبل عف عدـ كجكد فائدة عممية كأف النتائج المترتبة عمى االعتراؼ بالحؽ في 
السمعة كحؽ جدير بالحماية غير مقبكلة، ثـ إف االعتراؼ بيذا الحؽ يؤدم إلى 

: النتائج التالية

.  تزايد عدد القضايا رغـ تفاىة الضرر أك انعدامو_1

. تقييد حرية التعبير_2
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أف نجاح المدعي في دعكاه كنتيجة لعبلنية اإلجراءات ستزيد مف الضرر، ألف _3
العبارات المشينة ستصؿ إلى عدد كبير مف الناس ما كاف ليعمميا أك يدرم بيا لكال 
المنازعة القضائية، أما في حالة فشؿ الشخص في دعكاه بسبب دفع المدعي عميو 

 تصبح ىذه الكقائع ثابتة كمعمكمة لمكافة بالقطع )المشينة  )بصحة الكقائع المسندة 
 .مما يزيد مف حدة الضرر

 الحؽ في السمعة كالشرؼ حؽ مف الحقكؽ المصيقة بالشخصية: ثانيا

ىناؾ فريؽ مف الفقياء قاـ بدراسة االعتراضات المذككرة أعبله كفندىا حتى استقر 
في النياية إلى االعتراؼ باإلجماع بالحؽ في السمعة كالشرؼ باعتباره أحد الحقكؽ 

ف كاف االعتراض عمى تخمؼ المحؿ كعنصر االستئثار إنكار  المصيقة بالشخصية، كا 
لفكرة الحقكؽ المصيقة بالشخصية عمكما، كما أنو يجب البحث في المحؿ ليس في 
نما في الناس جميعا المنكط بيـ احتراـ سمعة  الشخص ذاتو كال في بعض أجزائو كا 
الفرد كعدـ اإلساءة ليا، كلمرد عمى تخمؼ االستئثار قيؿ بكجكده ألنو كما يرد عمى 
القيـ المادية يمكف أف يرد عمى القيـ المعنكية كمنيا سمعة اإلنساف التي يختص بيا 
ف تزايد عدد القضايا مسألة شكمية ال تمغي  عمى سبيؿ االنفراد، ال ينازعو فييا أحد، كا 

  .معيا كجكد فكرة جديرة بالكجكد كالحؽ في السمعة

كما كاف ىناؾ أيضا اعتراضا عمميا مضمكنو عدـ كجكد الحاجة إلى القكؿ بيذا 
الحؽ، كأف تطبيؽ المبدأ العاـ في المسئكلية التقصيرية أك الجنائية يغني عف تقرير 

ككاف الرد عمى ىذا الرأم أف االعتراؼ بالحؽ في السمعة يعطي . ىذا الحؽ
لممضركر فضبل عما تتيحو المسؤكلية التقصيرية مف حماية الحقة عمى ارتكاب الفعؿ 

 مف 47الضار، الحؽ في كقؼ االعتداء كىي الحماية الكقائية التي تقررىا المادة 
. ؽ،ـ،جك ذلؾ دكف إثبات الخطأ أك الضرر الذم يمحؽ بالمدعي



كفي األخير استقر الفقو كالقضاء عمى اعتبار الحؽ في السمعة أحد صكر حقكؽ 
ف كانت المادة   مجممة كالتي تعطي الحؽ في 47الشخصية في جانبيا المعنكم، كا 

الحماية لمحقكؽ المبلزمة لشخصية اإلنساف إال أف ىناؾ مادة قانكنية تذكر الحؽ في 
 مف الدستكر 46الشرؼ كأف ىذا الحؽ مكفكؿ الحماية كباقي الحقكؽ، كىي المادة 

ال يجكز انتياؾ حرمة حياة المكاطف الخاصة كحرمة شرفو، كيحمييا » الجزائرم 
. «القانكف 

صكر االعتداء عمى الحؽ في الشرؼ كاالعتبار : الفرع الثالث

القذؼ، كالسب، : يتخذ االعتداء عمى الحؽ في الشرؼ كاالعتبار ثبلث صكر ىي
. كالببلغ الكاذب، كسنتناكؿ كؿ صكرة في فرع مستقؿ تباعا

القذؼ : أكال

القذؼ مف الناحية المغكية ىك الرمي بو بقكة، يقاؿ قذؼ قذفا، كيقاؿ قذؼ بالشيء 
بؿ نقذؼ بالحؽ عمى الباطؿ فيدمغو فإذا ىك » : عمى فبلف أم رماه بو، قاؿ تعالى

، أم نرميو بو فيمحقو، كقذؼ فبلف بقكلو تكمـ مف غير تدبر كال تأمؿ، «1زاىؽ
. 2كتقاذؼ القـك بكذا أم تنازعكا فيـ بينيـ كتشاتمكا كالقذؼ سباب مكجع

أما القذؼ اصطبلحا فقد عرفو المشرع الجزائرم عمى أنو كؿ ادعاء بكاقعة مف 
.  3شأنيا المساس بشرؼ كاعتبار األشخاص أك الييئة المدعى عمييا أك إسنادىا إلييـ

كيراد باإلسناد نسبة األمر الشائف إلى المقذكؼ سكاء كاف ذلؾ عمى لساف القاذؼ 
شخصيا، أك عف لساف الغير بصكرة جازمة أك عكس ذلؾ، ككؿ ىذا ممكف أف يرد 
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 حكؿ ليكفعمى كاقعة أك أمر معيف، كبيذا الصدد جاء قرار عف الغرفة الثانية المدنية 
قضية خاصة بمؤسسة تقـك برعاية المسنيف في فرنسا كالتي نشر عنيا في أحد 

المجبلت عف المخالفات التي ترتكبيا في حؽ المسنيف كعف استغبلؿ أمكاليـ كنيبيـ 
لعدـ قدرتيـ عمى معرفة األمكاؿ التي ترسؿ ليـ مف الضماف، كقد رفعت المؤسسة 
دعكل لممطالبة بالتعكيض عمى أساس القذؼ الذم ال أساس لو مف الصحة، كفعبل 

 أف المقاؿ الذم كتب كاف مف العمكمية 1كاف الحكـ لصالح الناشر ككاف رد المحكمة
لدرجة عدـ كضكح ما يرمي إليو المقاؿ، كلـ يستطيع القاضي تعييف ىذا القذؼ 

.  2كبالتالي لـ يقبؿ القضاء طمب التعكيض

 سكاء بالكبلـ في محؿ عاـ أك بالنشر عمى بشكؿ عمنيكما يجب أف يككف القذؼ 
شكؿ مطبكعات بيعت أك عرضت في محبلت، محافؿ عامة، إعبلنات ممصقة، أك 
مجبلت عامة مف شأنو أف يسبب لممقذكؼ احتكارا لدل الكسط االجتماعي الذم 

. 3يعيش فيو

  4كحتى تعتبر الكاقعة قذفا يجب أف يككف اإلسناد فييا ماسا بالشرؼ كاالعتبار
، كحسب الفقو 1881 مف قانكف حرية التعبير لسنة 29كىذا ما أشارت إليو المادة 
:  الجنائي فإف القذؼ نكعيف

النكع األكؿ معاقب عميو أم يشكؿ جريمة معاقب عمييا قانكنا كمثؿ ذلؾ  -
 .قذؼ شخص بأنو ارتكب جريمة رشكة، سرقة، نصب أك اغتصاب

                                         
1 Civ,1

er
-16 mai 2013,n 12_18, p223. 

2   Emmanuel Dreyer , Droit de de la presse, Etude et commentaires Panorama, Recueil Dalloz,27février 

2014, n 8, p508. 
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4   Art 29 alinéa 1 , « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la 

considération de la personne ou du corps auquel le fait est impute est une diffamation».  



النكع الثاني ىك القذؼ بألفاظ تييف كتحقر الضحية عند أىؿ محيطو  -
االجتماعي الذم يعيش فيو، كىك ما يتضمف اإلسناد فييا أمكرا تخالؼ اآلداب العامة 
كحسف السمكؾ، مثاؿ ذلؾ أف ينسب إلى المدعى أنو يؤجر بيتو لمف ىب كدب كأف 
المستأجر يقيـ فييا حفبلت كلعب قمار، أك أف تشمؿ األلفاظ طعنا في اإلعراض 
كاتياـ شخص بأنو يعاشر خادمتو إلى غير ذلؾ مف األمكر التي تصغر المقذكؼ 

. 1كتحط مف قيمتو

كتحديد الكقائع الماسة بالشرؼ كاالعتبار مسألة مكضكعية منكطة بقاضي 
المكضكع يستظير دالئؿ العبارات مف تحصيمو لفيـ الكقائع في الدعكل، كقد يحتكـ 
في ذلؾ لمعرؼ السائد في محيط المجتمع الذم يعيش فيو المدعى، كحسب المادة 

 . قد يتخذ القذؼ عدة صكر إما بالقكؿ الشفيي، الصياح، الكتابة أك الصكر296

 كفي الغالب يتسـ القذؼ بعبلنية اإلسناد أم نشر أك إذاعة مكضكع اإلسناد بحيث 
 .يتصؿ بعمـ الجميكر بأم صكرة مف الصكر التي سبؽ ذكرىا

 السب :     ثانيا

؛ أما اصطبلحا فقد عرفو المشرع الجزائرم 2السب لغة ىك الشتـ كالقطع كالطعف
 أية إسناد عمى ينطكم ال قدحا أك تحقيرا تتضمف عبارة أك مشيفبأنو كؿ تعبير 

 .كاقعة

أما الفقو فقد عرؼ السب بأنو خدش شرؼ الشخص أك اعتباره عمدا بأم كجو مف 
.  1الكجكه دكف أف يتضمف ذلؾ إسناد كاقعة معينة
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أما محكمة النقض المصرية فقد قررت بأف المراد بالسب في أصؿ المغة الشتـ 
سكاء بإطبلؽ المفظ الصريح الداؿ عميو أك باستعماؿ المصطمحات التي تكمئ إليو، 
كىك المعنى الممحكظ في اصطبلح القانكف الذم اعتبر أف السب كؿ إلصاؽ لعيب 

. يحط مف قدر الشخص نفسو أك يخدش سمعتو لدل غيره

أما العيب الذم يحط مف قيمة المسند إليو فيك كؿ ما نقص مف صفاتو أك أخبلقو 
أك سيرتو، كنعتو بأنو مزكر، فاسؽ أك أم صفة تقمؿ مف قدره بيف الناس، أما ما يمس 
الشرؼ فيك رمي الشخص بأمر يمس قيمة اإلنساف عند نفسو أك ينقص مف شرفو، 

كيعتبر كذلؾ سبا إسناد األمراض المكركىة كالعيكب الخمقية إلى المعتدل عميو، 
كعمكما يقع السب كالقذؼ عف طريؽ النشر في الصحؼ حتى لك انتفى سكء النية ما 
دامت ىناؾ رعكنة كعدـ احتياط، لكف يراعى المدافعيف عف حرية التعبير عدـ التشدد 
في اعتبار كؿ ما ينشر في الصحؼ سبا أك قذفا في بعض الظركؼ التي تقتضي 
اإلطبلؽ مف حرية الصحافة مف أجؿ المصمحة العامة، كظركؼ الحرب، ظركؼ 

 كفي األخير في الحمبلت الصحفية التي يككف غرضيا تطيير الببلد مف 2االنتخابات
 . 3الفساد

 

 
                                                                                                                           

 مف قانكف الصحافة  299كمع مبلحظة أف المشرع الجزائرم أعطى لمسب نفس التعريؼ المكجكد في المادة  1
 .«أف السب كؿ تعبير ميبف أك شتائـ أك قدح ال يتضمف إسناد كاقعة معينة » الفرنسي 

 بأنو مارس العنؼ  J_M LE PEN السيد  M. ROCARD في حصة تمفزيكنية اتيـ 2000 نكفمبر 24في  2
 فرفع  المسند إليو الكاقعة قضية عمى أساس القذؼ الماس باالعتبار لممطالبة ،كالتعذيب في الجزائر إباف حرب الجزائر

 فرفضت المحكمة طمبو مؤسسة الحكـ عمى أساس أف اليدؼ مف كشؼ كالقذؼ شرعي أكال ألنو كاف في ،بالتعكيض
 كبالتالي مف حؽ المجتمع الفرنسي معرفة المرشحيف لمنصب ،مرحمة انتقالية ككانت فرنسا عمى أبكاب االنتخابات

 .الرئيس
 .935، صمرجع سابؽأحمد عبد الرزاؽ السنيكرم، نظرية االلتزاـ بكجو عاـ،  3



 البالغ الكاذب: ثالثا

 بالكشاية الكاذبة، كلـ 300سماه المشرع الجزائرم في قانكف العقكبات في المادة 
يعرفو إنما نص عمى أنو كؿ مف أبمغ رجاؿ الضبط القضائي أك الشرطة اإلدارية أك 
القضائية بكشاية كاذبة ضد فرد أك أكثر أك أبمغيا إلى سمطات مخكؿ ليا أف تتابعيا 

. أك تقدميا إلى السمطة المختصة أك إلى رؤساء المكشى بو طبقا لمتدرج الكظيفي

كالمفركض أف التبميغ عف جريمة كاجب عمى كؿ شخص بشرط أف تككف الجريمة 
المبمغ عنيا صحيحة حتى لك ثبت أف المبمغ أراد التشيير أك االنتقاـ مف كراء ببلغو، 

كالممفت لبلنتباه أف المسؤكلية التقصيرية تتحقؽ حتى كلك انتؼ سكء النية بعكس 
كمنو إذا ثبت عدـ صحة الببلغ فإف الببلغ يحفظ لكف يظؿ . المسؤكلية الجنائية

المبمغ مسئكال مدنيا إذا تبثث رعكنتو كعدـ تحققو مف صحة الكقائع، حتى كلك كاف 
. حسف النية

ؼ الخاصة بحماية الحياة الخاصة لؤلفراد .ـ. مف ؽ9كىذا ما يبرر تعديؿ المادة 
 91 فأضاؼ المادة 2000 جكاف 15 المؤرخ في 2000 516_بمكجب القانكف رقـ

 كالتي تنص عمى قرينة البراءة أم ال يجكز إعطاء أحكاـ مسبقة 9/2كفقرة لممادة 
كمعاممة الشخص معاممة براءة الذمة قبؿ ثبكت أم تيمة، كىي الحالة الثانية لممادة 
السالفة الذكر الذم أعطى فييا المشرع الفرنسي لمقاضي أف يتخذ ما يراه مناسب مف 

 .1إجراءات لكقؼ االعتداء

 

                                         
1
 Art 9/1، »  Chacun a droit au présomption d’innocence …………le juge peut même en référé. Sans 

préjudice de la réparation du dommage subi prescrire toutes mesures telles que l’insertion d’une 
rectification ou diffusion d’un communiqué aux fins de faire cesser l’atteinte à la 
présomption d’innocence». 



مدل صمة اإلعالـ بالحؽ في السمعة ك الشرؼ : المطمب الثاني

يرتبط اإلعبلـ ك الصحافة ارتباطا كثيقا بالسمعة ك االعتبار مف جية ك مع حؽ 
الخصكصية مف جية أخرل، حيث جؿ المخالفات التي تمس السمعة ك اختراؽ ألفة 
الحياة الخاصة تككف في الغالب عف طريؽ اإلعبلـ بكافة أشكالو بما فييا اإلعبلـ 
. عف طريؽ االنترنيت، ك ليذا أدرجنا ىذا المطمب لتسميط الدراسة عمى ىذه العبلقة

إشكالية اإلعالـ ك الحؽ في السمعة ك الشرؼ : الفرع األكؿ

يقصد بالحؽ في اإلعبلـ حؽ كؿ إنساف في أف يتمقى ك أف ينقؿ معمكمات ك  
األنباء ك اآلراء دكف تدخؿ بمكجب ىذا الحؽ  لمجميكر الحؽ في المعرفة ك حؽ 
االطبلع عمى كؿ ما يجرم مف أحداث ك قضايا عامة باإلضافة إلى حقيـ في 

. 1االطبلع عمى األنشطة التي تقـك بيا الشخصيات العامة ك المشيكرة

يثار التساؤؿ حكؿ العبلقة المكجكدة بيف الحؽ في اإلعبلـ ك مدل تقييده لمحؽ في 
 أك الحؽ في الخصكصية، إال أنو يعتبر الحؽ في اإلعبلـ  السمعة ك الشرؼ لؤلفراد

مف الحقكؽ التي كفمت لو كافة الدساتير ك مف بينيا الدستكر الجزائرم حرية كاسعة 
. في ظؿ المطالبة الممحة لضركرة كجكد إعبلـ حر ك مستقؿ

جكيمية 29فقد كاف أكؿ قانكف خاص بحرية التعبير ك الصحافة بأنكاعيا قانكف 
،  2 الفرنسي فكرس ىذا القانكف الحؽ في اإلعبلـ ك حرية التعبير ك نشر الخبر1881

أما اإلشكاؿ يكمف في الحرية ك الحماية ك التقييد ك التجريـ مف جية أخرل التي 
  15فنبلحظ مثبل المادة .1881 يكليك 29أكالىا المشرع الفرنسي عف طريؽ قانكف 

                                         
، مجمة الشارقة « األردنيالمسئكلية المدنية عف االعتداء عمى الصكرة في لقانكف المدني » ميا يكسؼ خصاكنة، 1

 .190، ص2015، 2، العدد 12لمعمـك الشرعية ك القانكنية، المجمد
2 Thibault Verbiest, Pascal Reynaud, «le régime juridique du droit de réponse sur internet», chronique et 

opinions, légipresse n° 236_ novembre 2006. 



 منو بحيث أكليا حماية ك حرية خاصة لؤلعماؿ الصحفية التي تنشر أك 29كالمادة 
 أم صحيفة قابمة لمنشر دكف أم 5تبث عف طريؽ أم كسيمة كانت، فحسب المادة 

ترخيص مسبؽ ك ال أم كفالة تكدع لدل اإلدارة المسئكلة، كما ألغى القانكف السابؽ 
الذكر كؿ أشكاؿ الرقابة سكاء ذاتية يقـك بيا الصحفي بنفسو أك أم رقابة مفركضة ك 

فرغـ  292التي تكحي بكجكد سمطات تراقب عمؿ الصحفي ك تحاسبو عميو، أما المادة
أف ىذه المادة جرمت التعدم عف طريؽ نشر ما يشكؿ سب ك قذؼ ك يمس سمعة 
األفراد إال أنيا مف ناحية أخرل سيمت طرؽ دفع المسؤكلية عف الناشر أك الصحفي 
بداية استبعدت تماما أف يككف لمناشر سكء نية فيما ينشر، ك افترضت حسف النية 

لديو فمو أف يدفع المسؤكلية بطريقتيف، إما أف يثبت أف ما نشره ىك الحقيقة المطمقة ال 
غير أك ثانيا يبيف حسف نيتو المفترضة بأربع طرؽ  

.  أف ىدؼ النشر شرعي_ 1

أف ال يككف ىناؾ عداء شخصي بيف الناشر ك المدعي بالتعدم عمى سمعتو _ 2
. أك عمى حياتو الخاصة

أف يككف الصحفي قد اتخذ ما يكفي مف الحذر ك االحتياط عند النشر ك جمع _ 3
. المعمكمة

                                                                                                                           
1 Ar 5«tout journal  ou écrit périodique peut être publié sans autorisation préalable ni dépôt de 

cautionnement après la déclaration prescrite à l’article 7». 

2
Art 29 avant la modification par la loi du 6 mai 1944 JORF n° oo42 du 20 mai 1944  « Si les imputations 

diffamatoires sont réputées faites dans l’intention de nuire, le prévenu peut cependant justifier de sa bonne 

foi et doit, à cette fin, établir qu’il poursuivait, en diffusant les propos incriminés, un but légitime exclusif de 

toute animosité personnelle, qu’il a conservé dans l’expression une suffisante prudence et qu’il avait en sa 

possession des éléments lui permettant de s’exprimer comme il l’a fait », 

Dans le cas où la diffamation est publique, la prescription est de trois mois. Ce délai est porté à un an dans le 

cas où la diffamation a été proférée en raison d'une discrimination spécialement interdite. 

La prescription de l'action publique est de trois mois en cas de diffamation non publique». 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Prescription_p%C3%A9nale_des_infractions_de_presse_en_France


. أف يختار التعبير المناسب ك غير الجارح في النشر_ 4

كما قمص المشرع في ىذه المادة مدة إجراءات الدعكل ك جعمتيا ثبلثة أشير إلى 
ك ىذا ما ينعكس سمبا عمى المدعى بحيث أف مدد . غاية سنة كاحدة كحد أقصى

. التقادـ قصيرة جدا

 لكف بالمقابؿ نبلحظ كجكد مكاد أخرل تجـر ك تقيد مف حرية اإلعبلـ كالمادة 
 بحيث 32، 24، 129مف نفس القانكف المحتكية عمى الحؽ في الرد، ك المكاد 13

تكرد ىذه المكاد جزاءات قاسية لمف يعتدم عمى الحؽ في الخصكصية ك الحؽ في 
السمعة ك الشرؼ قد تصؿ إلى اإلكراه البدني، ك بالتالي فإف حرية الصحافة ك النشر 
ىي أحد المبادئ األساسية التي تحرص عمييا كؿ التشريعات ك الدساتير إال أف ىذه 

 ككؿ 2الحرية ليست مطمقة بؿ مسئكلة  يقيدىا القانكف تنتيي حيث تبدأ حرية اآلخريف
مف الحؽ في السمعة ك الشرؼ ك االعتبار ك الحؽ في اإلعبلـ بكافة أشكالو مكفكؿ 

. في نفس الدساتير

الخطأ التقصيرم الماس بالحؽ في السمعة ك االعتبار : الفرع الثاني

قد يرتب الخطأ الصحفي المسئكلية المدنية بنكعييا ك قد ينتج عنو خطأ جنائيا 
حسب الفقو، فالخطأ الجنائي الذم تقـك عميو المسئكلية الجنائية ىك مخالفة كاجب 
قانكني تكفمو قكانيف العقكبات بنص خاص، أما الخطأ المدني ىك إخبلؿ بكاجب 

قانكني ك لك لـ تنص عميو قانكف العقكبات، ك منو فإف الخطأ المدني أشمؿ ك اعـ 

                                         
1 Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne 

ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation . La publication directe ou par voie de reproduction 

de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si 

elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible 

par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés. 

   « Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation» 
2  Pierre Trudel , droit de l’information et de la communication , notes et documents, montréal, edition 

Thémis, 1984, p 14,15. 



ك بالنسبة لمسئكلية الصحفي العقدية تككف عند إمكانية كجكد . 1مف الخطأ الجنائي
. العقد مع طالب الشيرة أك الدعاية ك الخطأ كاف نتيجة عدـ تنفيذه العقد

غير أنو في الغالب مسئكلية الصحفي تقصيرية، بحيث أف الجرائـ الصحفية 
كالقذؼ ك السب ك التشيير ىي جرائـ ناجمة عف اإلخبلؿ بااللتزامات المينية، ك ىذه 
األخيرة ال تثكر إال كفقا لمنظرية التقميدية أم أساسيا الخطأ الكاجب اإلثبات عف العمؿ 

الشخصي عما سببو نشره غير المشركع مف مساس بحؽ الخصكصية أك مساس 
بالسمعة ك الشرؼ إذ أف اإلعتدائيف يقعاف عف طريؽ النشر، ك يتمثؿ الخطأ الصحفي 

في إخبلؿ الصحفي بااللتزاـ قانكني أثناء مزاكلتو لمينتو مع إدراكو ليذا اإلخبلؿ، 
فيقع عمى الشخص الذم تعمؽ بو النشر عبء إثبات تجاكز الصحفي لحدكد حقو في 
إبداء الرأم ك النشر، أك أف ىدفو غير تمؾ التي أقر لو القانكف الحؽ مف أجميا، كقد 

تككف المسئكلية قائمة عمى أساس خطا مفترض لكف في جانب الصحيفة، ك ىك 
 .2مسئكلية عف عمؿ الغير

ك يقصد بإخبلؿ بكاجب أثناء مزاكلتو مينتو عدـ االحتراز عف إخبللو بالتزامات 
أجنبية عف النشر كتمؾ التي تقع ك الخاصة باعتباره أك سمعتو كما قد تككف ماسة 
بحياتو الخاصة، ك يقتضي ك حتى يساؿ الصحفي يجب أف يككف مدرؾ لما ينشره، 
كمنو حتى يككف الناشر مخطئ يجب تكافر االنحراؼ ك اإلدراؾ، أم تكفر العنصر 

،ك قد أكدت محكمة 3المادم ك المعنكم ك ىك نشر يتضمف اعتداء عمى حقكؽ الغير
إذا كانت العبارات المنشكرة مف »النقض المصرية عمى ىذا المعنى بالقرار التالي 

                                         
1
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خبلؿ عنكانيا ك ألفاظيا، تنطكم عمى إسناد كقائع ميينة بالمضركر، فإف ىذا يعني 
«. 1تكافر عنصر الخطأ في حؽ الناشر

أما عف مسألة نكع الخطأ ك تدرجو كما تقدـ، فإف مسئكلية الصحفي قائمة بغض 
 مف ؽ، ـ، 124النظر عف نكع الخطأ يسيرا أـ جسيما حتى يتماشى مع عمـك المادة 

ج ، لكف القضاة في تقديرىـ لمتعكيض يعينكف أكال درجة الخطأ المعتبر،  فيميزكف 
في مكاجية المسئكؿ بيف الخطأ الجسيـ ك الخطأ نتيجة إىماؿ، فاألصؿ في تقدير 
التعكيض يراعي القاضي درجة الضرر ك جسامتو إال أف زيادة ك نقصاف مبمغ 

التعكيض يتبع درجة الخطأ، كما قد يككف الخطأ ايجابي ك ىك إخبلؿ بقاعدة ناىية 
عف عمؿ غير مشركع، أك سمبي يأخذ صكرة الترؾ ك المنع، فكؿ ىذه األخطاء تكجب 
تعكيض الضرر الناشئ عنيا، ك بالتالي يكفي لقياـ المسئكلية مجرد إىماؿ اتخاذ ما 

تكجبو الحيطة باستثناء بعض الحاالت مثؿ ما ىك مقرر عند بعض الفقياء فيما 
 .2يخص الخطأ الفني
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 أثار اإلعتداء عمى الحقكؽ الشخصية: الباب الثاني

تتمتع الحقكؽ المبلزمة لشخصية اإلنساف بحماية خاصة لما ليا مف أكلكية قي 
القانكف المدني، ك لمحصكؿ عمى ىذه الحماية حاكؿ الفقو إيجاد كسيمة سيمة ك فعالة 
تساعد المضركر في استفاء التعكيض، فمع ظيكر اآللة ك المكاد الطبية التي تشكؿ 
خطرا عمى حياة األشخاص جاءت نظريتي المخاطر ك الضماف المتاف تمثبلف تطكرا 

 .بارزا لمخطأ

ك ليذا حاكلت مف خبلؿ ىذا الباب ك في فصميف أف أسمط الدراسة أكال عمى تطكر 
المسؤكلية التقصيرية ك تأثيرىا المتكامؿ عمى حقكؽ الشخصية ، ك الفصؿ الثاني يحتكم 
عمى أثر االعتداء عمى حقكؽ الشخصية المبحث األكؿ يتمثؿ في كقؼ االعتداء كالثاني 

 .يحتكم عمى تعكيض كنتيجة طبيعية لبلعتداء أك المساس بحقكؽ الشخصية

 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



تأثير المسؤكلية التقصيرية عمى الحقكؽ الشخصية : الفصؿ األكؿ 

 مف ؽ، ـ،ؼ 1240 مف ؽ، ـ،ج ك التي تقابميا المادة 124    تعتبر المادة 
اإلطار العاـ المحدد لممسؤكلية التقصيرية، ك التي بمقتضاىا يتعيف عمى كؿ 

شخص عند ممارستو ألم نشاط مراعاة الغير، بعدـ إزعاجو أك إلحاؽ أم أدل 
ك مف ىذا المنطمؽ قد . كبالتالي إلزاـ المتسبب في الضرر بتعكيضوبو، 

نجد المسؤكلية التقصيرية أساسا أصيبل أم ليا دكر مباشر في ظيكر 
مبدأ التعكيض، ك أحيانا أخرل قد تككف أحكاميا احتياطية كما ىك 

الحاؿ بالنسبة لظيكر بعض الحقكؽ مثؿ دعكل المنافسة غير 
. المشركعة

ك لنبيف أىمية المسؤكلية التقصيرية في خمؽ مبدأ التعكيض قسمنا 
الفصؿ إلى مبحثيف، المبحث األكؿ خصصناه لتطكر أحكاـ المسؤكلية 

. التقصيرية ك أسباب ىذا التطكر

ك المبحث الثاني نبيف فيو التأثير المتكامؿ لممسؤكلية التقصيرية عمى 
. حقكؽ الشخصية

 

 

 

 



تطكر المسؤكلية التقصيرية :المبحث األكؿ

بعد أف قرر التقنيف الفرنسي استقبللية المسؤكلية المدنية عف الجنائية، كضع   
نظرية عامة ك شاممة لكافة األفعاؿ الضارة، ك اشترط في قياـ المسؤكلية ركف 
الخطأ ك ألقى في نفس الكقت عبء إثباتو عمى عاتؽ المضركر، رغـ أنو ال 

يككف الحديث عف الخطأ إال عندما يككف السمكؾ المعيب ىك سمكؾ أحد 
. األشخاص أم نككف أماـ المسؤكلية عف األفعاؿ الشخصية أك عف فعؿ الغير

ك قد نص المشرع الفرنسي عمى ذلؾ في أربع مكاد فقط مف القانكف 
، لكف بعد ذلؾ تطكرت النظرية التقميدية 1243 إلى 1240المدني ىي مف المادة 

لممسؤكلية المرتكزة عمى الخطأ مكاكبة ظيكر الكسائؿ الحديثة ك تطكر كسائؿ 
النقؿ كما شاع ما يسمى بالتاميف عمى المسؤكلية، الذم أدل بدكره إلى زيادة 

الحكادث الضارة نتيجة الطمئناف المسئكؿ عمى حمايتو ماديا مف المسؤكلية، كؿ 
ىذه الظركؼ مجتمعة جعمت الفقو يبحث عف البديؿ لمنظرية التقميدية لتسييؿ 

ك بيذا ظيرت نظريتيف متميزتيف لممسؤكلية .حصكؿ المضركر عمى التعكيض
المدنية، نظرية تحمؿ التبعة ك نظرية الضماف سنعالجيما ضمف ىذا المبحث في 

. مطمبيف

نظرية تحمؿ التبعة : المطمب األكؿ

مضمكف نظرية تحمؿ التبعة : الفرع األكؿ

ظيرت نظرية تحمؿ التبعة أك المخاطر في فرنسا بيدؼ تسييؿ حصكؿ 
ضحايا حكادث العمؿ عمى التعكيض المناسب، دكف عناء إثبات خطأ رب العمؿ 
الذم غالبا ما يككف أمرا صعبا إف لـ نقكؿ مستحيبل ك منو أف أساس الضرر ىك 

.  risque créeفكرة الخطر المستحدث 



ك بالتالي ارتكزت بداية نظرية المخاطر عمى نقد نظرية الخطأ ككنو 
أساسا كحيدا لممسؤكلية، كما أنيـ يركا أف تعارض الحقكؽ ما ىك إال نزاع بيف 
ذمـ مالية تكاجو بعضيا، ك الخطأ ىك البحث في سمكؾ الفاعؿ ك بالتالي كيؼ 
ليذه الذمـ أف ترتكب الخطأ، مف ناحية ك مف جية أخرل يجب عمى القانكف 
المدني أف يبحث في الماديات ك يمقي عنو العامؿ النفسي المتمثؿ في سمكؾ 

. 1الفاعؿ

ك بغض النظر عف كؿ شيء ىناؾ سؤاؿ يطرح نفسو ىك ىؿ يجب أف 
تميؿ العدالة لصالح المضركر أـ لصالح الفاعؿ غير المخطئ؟ ك بالتالي ىؿ 

يجب ترؾ عبء إسناد ىذا الضرر عمى عاتؽ المضركر الذم لحؽ بو االعتداء 
ألنو مختار مف القدر أـ مف األفضؿ نقؿ ىذا العبء إلى الشخص الذم تسبب 

فيو؟ ك منو نبلحظ اف لمنظرية جانب سمبي يتمثؿ في حصر المسؤكلية في نطاؽ 
الخطأ الشخصي ىك فرض لمخسارة عمى ذلؾ الذم كاف دكره سمبيا في حيف 

تقتضي العدالة أف يتحمؿ كؿ كاحد نتائج أفعالو، أما الجانب االيجابي يتمثؿ بكؿ 
بساطة ىك تعكيض األضرار الناجمة عف األشياء المستخدمة في الصناعة ثـ 

ك الفكرة األساسية ليذه النظرية أف . 2بسط ىذا الحؿ عمى كافة األشياء األخرل
رب العمؿ ىك الذم يجني المنفعة ك الفائدة مف ىذا النشاط فعميو أف يتحمؿ 

. ضريبة ىذه الفائدة، ك ىذا ما يبدكا كاضحا في مجاؿ حكادث العمؿ

ك خبلصة ما تقدـ أف تطبيؽ نظرية تحمؿ التبعة معناه استبعاد فكرة سمكؾ 
األشخاص ىؿ ىـ يقكمكف بالخير أـ بالشر كتجعؿ الفاعؿ ممزما بتعكيض 

األضرار ألنو أساء االختيار، كما أف مشكمة المسؤكلية لـ تعد أخبلقية تبحث في 

                                         
1

 .132أٌمن إبراهٌم العشماوي، مرجع سابق، ص 
2

 .120سلٌمان مرقس، مرجع سابق، ص 



سمكؾ الفاعؿ ك لكنيا أصبحت مشكمة مادية فيككف مسئكال ذلؾ الذم تسبب ماديا 
أم أف نظرية المخاطر . 1في حدكث الضرر دكف البحث عف أم شرط آخر

مكضكعية المعيار فييا البحث عف السببية التي تكجد بيف سمكؾ شخص ما ك 
 .الضرر الذم تكبده شخص آخر بغض النظر عما إذا كاف سمككو مشركعا أـ ال

تقييـ نظرية المخاطر : الفرع الثاني

نقاط نجاح النظرية : أكال

تركت ىذه النظرية أثرا كبيرا بحيث أدت إلى انتشار التاميف عمى 
. المسؤكلية مما جعؿ المحاكـ أكثر تساىبل في الحكـ بالتعكيض

كما أدت إلى نمك ك تطكر اآللة ك األنشطة الجماعية مف شركات ك مشاريع 
. كبرل التي أدت بدكرىا إلى صعكبة إسناد الحادث إلى شخص معيف

اخذ المشرع الفرنسي بيذه النظرية في عدة قكانيف منيا قانكف إصابات 
 الذم يعتبر بحؽ تطبيقا نمكذجيا ليذه النظرية ك 1898العمؿ الصادر في سنة  

التي تتمحكر الفكرة الرئيسية في ىذا القانكف ىي أف حادث العمؿ ما ىك إال خطر 
ميني يجب أف يتحمؿ كؿ كاحد مف الطرفيف رب العمؿ ك العامؿ جزءا منو رغـ 
أف الجزء األكبر يتحممو رب العمؿ بالمناسبة فإف ىذا القانكف حؿ محمو قانكف 

. 1946الضماف االجتماعي ك بقي محتفظا بأسسو ك ذلؾ سنة 

 5كما يعد أىـ تطبيؽ عمى اإلطبلؽ ك الذم يجسد نظرية المخاطر قانكف 
 الذم صدر بغرض تحسيف كضع ضحايا حكادث المركر ك تعجيؿ 1985جكيمية 

                                         
1
 De Juglar Michel et Piédelievre Alain, cours de droit civil, tome 1, 12 eme volume, 12 édition, 

Montchrestien, Paris, 1992, p264. 



إجراءات التعكيض ك الذم نظـ ىذا األخير ك خصص حكادث المركر بتمؾ التي 
. تسيـ فييا مركبة أرضية

 15_74 ك قد اقتدل بو في ذلؾ كؿ مف المشرع الجزائرم في األمر رقـ 
 المتعمؽ 1988 جكيمية 19 المؤرخ في 31_88المتمـ ك المعدؿ بالقانكف رقـ 

. بإلزامية التاميف عمى السيارات ك بنظاـ التعكيض عف األضرار الجسمانية

 يتعمؽ 13_83 كما أخذ المشرع الجزائرم بنظرية المخاطر في القانكف رقـ 
بحكادث العمؿ بالتعكيضات الخاصة بحكادث العمؿ حيث حدد فيو االدعاءات 
العينية ك الخاصة بالتكفؿ الطبي ك ما إلى ذلؾ ثـ التعكيضات العينية الخاصة 
. بالمعاشات ك األجكر التي تصرؼ أثناء فترة العجز أك بعد الكفاة لذكم الحقكؽ

كما اشترط المشرع في التعكيضات الناتجة عف حكادث العمؿ أف تككف اإلصابة 
. ك منو استبعد ركف الخطأ في األضرار الجسمانية.  أم جسمانية1بدنية

 1936 لسنة 64ك أخذ بنظرية المخاطر المشرع المصرم في القانكف رقـ 
 1975 لسنة 79الخاص بإصابات العمؿ ك الذم استبدؿ فيما بعد بالقانكف رقـ 

كليذا احتمت نظرية المخاطر مكانة ال يستياف . الخاص بالتأمينات االجتماعية
بيا في بعض التشريعات الحديثة السيما التي يككف مجاليا حادث ما بغرض 

ك يبلحظ أف القضاء تأثر إلى حد بعيد بمضمكف النظرية . 2تسييؿ آلية التعكيض
ك يبلحظ ذلؾ في المكاد الخاصة بالمسؤكلية عف الحيكاف ك البناء التي ترتكز 
عمى القرائف البسيطة أم التي تقبؿ إثبات العكس فيما يخص مسؤكلية مالؾ 

. الحيكاف

                                         
 ٌعتبر كحادث عمل كل حادث انجرت عنه إصابة بدنٌة ناتجة عن سبب مفاجئ «  13_83 من القانون رقم 6المادة  1

. «و خارجً و طرا فً إطار عالقة العمل
 .875أحمد عبد الرزاق السنهوري، نظرٌة االلتزام بوجه عام، مرجع سابق، ص 2



أما في المسؤكلية عف األشياء فقد اخذ المشرع  بالمسؤكلية عمى أساس 
الخطأ المفترض الذم ال يقبؿ إثبات العكس، ك مف ىذه المراحؿ يظير جميا 
مراحؿ تطكر المسؤكلية المدنية مف المسؤكلية المؤسسة عمى الخطأ الكاجب 

اإلثبات مف طرؼ المضركر إلى الخطأ المفترض الذم يقبؿ إثبات العكس إلى 
المسؤكلية القائمة عمى الخطأ المفترض القطعي الذم ال يقبؿ إثبات العكس ثـ 

 .كيعتبر ىذا إقرارا مباشرا لمقضاء بنظرية المخاطر . المسؤكلية بدكف خطا

االنتقادات المكجية لنظرية تحمؿ التبعة : ثانيا

ك رغـ ىذا النجاح الذم حققتو نظرية المخاطر إال أنيا لـ تسمـ مف النقد 
 فإذا كانت العدالة Planiol ك  Ripertفحسب الفقو الفرنسي ك في مقدمتيـ 

تقتضي أف يمتـز الشخص الذم تسبب بخطئو في كقكع ضرر ما بتعكيض ىذا 
الضرر، فإف نفس ىذه العدالة تقتضي أف يتحمؿ كحده ىذه المسؤكلية ك طالما 

األمر كذلؾ فكيؼ يمكف أف تقـك مسؤكلية الشخص الذم تصرؼ بحرص ك يقظة 
. دكف إىماؿ ك كدكف عدـ تبصر

 ك مف ناحية أخرل فقد قسـ الفقو نظرية المخاطر إلى قسميف األكلى 
نظرية المخاطر المستحدثة ك نظرية المخاطر المقابمة لمربح ك بالنسبة ليذه 

األخيرة فانو طالما يزاكؿ المضركر ىك كذلؾ نشاطا مقاببل ك يجني مف كرائو 
فائدة فمماذا ال يتحمؿ ىك اآلخر نسبة مف المسؤكلية ك ىذه فعبل تعبر عف العدالة 

.  التي ناد بيا أنصار نظرية المخاطر

كما أف المضركر حسب الفقو الفرنسي مختار مف القدر ك لك ألزمنا 
الفاعؿ بالتعكيض فإننا نحرؾ بذلؾ ىذا اإلسناد الطبيعي أك نغيره ك ىذا التغيير 

.  ال يككف مشركعا إال إذا كانت ىناؾ أسباب خاصة إلجرائو



ك في األخير الشؾ أف كؿ مسؤكلية سكاء كانت مكضكعية أك أساسيا الخطأ أم 
شخصية ال يمكف أف يككف غرضيا التعكيض فقط ك إنما يجب أف تككف ليا 

فائدة اجتماعية فحسب أنصار نظرية الخطأ فاف ليا أثر عمى المجتمع ك ىك أف 
الشخص في ظؿ النظرية التقميدية يككف أكثر حذرا ك تبصر بحيث يأخذ كؿ 

حيطتو في أم نشاط، ك بالتالي يككف عمى يقيف مف انو تصرؼ بشكؿ طبيعي ال 
يضر بو احد، ك بالعكس مف ذلؾ فإف نظرية تحمؿ التبعة تجعؿ األشخاص إلى 

 .خفض أنشطتيـ نتيجة الجبف الذم كلده لدييـ نظرية المخاطر

نظرية الضماف : المطمب الثاني

في ظؿ االنتقادات التي كجيت إلى نظرية المخاطر حاكؿ فريؽ آخر 
. ك ىي نظرية الضماف النيكض بنظرية أخرل عمى انقاد النظرية السابقة

مضمكف نظرية الضماف : الفرع األكؿ

ك نقطة البداية ليذه Starck  Borisالركماني  تبنى ىذه النظرية الفقيو
النظرية ىك محاكلة اإلجابة عمى التساؤؿ الذم طرح بشاف النظرية السابقة، ك ىك 

ىؿ يجب البحث في سمكؾ المضركر أـ المسئكؿ لمعرفة األساس القانكني 
لممسؤكلية التقصيرية، ك في النياية كصؿ الفقيو إلى انو يجب البحث في جانب 

 ك كذا معصكمية 2 ك حقكقو خاصة تمؾ المتعمقة بالحؽ في الحياة1المضركر
                                         

1
  Christophe Radé, réflexions sur les fondements de la responsabilité civil, Recueil Dalloz, 1999, p323. 

و قد حاول الفقٌه الرومانً من خالل نظرٌة الضمان أن ٌأتً بمادة لحماٌة و ضمان الحق فً الكٌان المادي م  2

 :المعنوي و الجسدي لإلنسان و هً كالتالً

«Toute personne qui par son fait ou les choses dont elle se sert provoque la mort d’une autre personne, porte 

atteinte à son intégrité corporelle, détruit ou détériore les objets matériels lui appartenant est obligée de 

réparer le préjudice causé. Les choses qui occupaient leur place    normale ou qui ont normalement 

fonctionné ne peuvent être retenues parmi les causes de     l’accident. Le défendeur se soustrait à l’obligation 

de réparer en prouvant que l’accident n’est pas dû en réalité à son activité mais à un évènement de force 

majeure».                                                                          



الجسد، كما يجب أف يحافظ عمى ذمتو المالية دكف انتقاص ك عميو ك بعبارة 
أخرل يجب عمى القانكف أف يضمف ىذه الحقكؽ، ك كسيمة ىذا الضماف ىك 

ك الحقكؽ التي يجب أف يحمييا القانكف حسب ستارؾ ىي الحؽ في . التعكيض
االسـ، الحؽ في الشرؼ، الحؽ في الحياة، الحؽ في التكامؿ الجسدم، الحؽ في 

. الخ.....احتراـ الحياة الخاصة

ك في مجمؿ القكؿ حسب ستارؾ فاف المسؤكلية المدنية تكمف كجكد نزاع 
بيف حقيف شخصييف ىما الحؽ في السبلمة الذم يكفؿ كؿ الحقكؽ ك الحؽ في 
التصرؼ، ك ىما حقيف متعارضيف لكف رغـ ذلؾ يمكف في بعض الحاالت أف 
ينتصر صاحب الحؽ في التصرؼ، فالحؽ في التصرؼ يمكف أف يضر الغير 

لكف دكف إلزامو بالتعكيض ك مثؿ ذلؾ تاجر يمارس مينتو بطريقة طبيعية 
مشركعة ك في نفس الكقت قد يتسبب في إلحاؽ الضرر بمنافسيو إلى درجة 
تصفية أمكاليـ، إال أف إلزاـ ىذا األخير بالتعكيض معناه إنكار مبدأ حرية 

. المنافسة ذاتو

ك منو قد فرؽ الفقيو بيف نكعيف مف األضرار الجسمانية ك المادية مف 
ناحية ك األضرار االقتصادية مف ناحية أخرل ك حسب ىذا المذكرة فقد كصؿ 

 كما 1أخيرا الفقو ك القضاء إلى ىذه التفرقة ك أصبح يدرج ليا تعكيضات معينة
 _Lambert ك شرحتو بإسياب السيدة  Dintilhacىك مكضح في تقرير 

Faivre .

 

                                                                                                                           
 

علً علً سلٌمان، النظرٌة العامة لاللتزام ،الطبعة السابعة، دٌوان المطبوعات الجامعٌة، بن عكنون ، الجزائر،  1

2007 ،160 .



تقييـ نظرية الضماف  : الفرع الثاني

ك رغـ ذلؾ لـ تسمـ نظرية الضماف مف النقد نتيجة لمخافتيا لبعض األسس 
 جاء بمفيـك مزدكج Starckالثابتة في القانكف المدني، ك أكؿ ما يمفت االنتباه أف 

لمضرر، الضرر الجسماني ك الضرر المعنكم، ال ينكر أف ىذه النظرية سيمت ك 
بصفة آلية التعكيض عف األضرار الجسمانية إال انو بقي التعكيض المعنكم 
يكاجو صعكبة في الحكـ بو مف طرؼ المحاكـ الفرنسية ك ظؿ القضاء يحكـ 

ك مف جية أخرل تمنح . بتعكيض كاحد يضـ في نفس الكقت التعكيض األدبي
. المحاكـ التعكيض األدبي في مجاؿ حكادث المركر

أما التفرقة التي جاء بيا الفقيو في مجاؿ ككف أف ىناؾ أضرار غير 
معاقب عمييا كما ىك الحاؿ في مجاؿ المنافسة االقتصادية فيي تفرقة غير 

صحيحة، كما انتقد الفقو المصرم ىذه النظرية ألنيا تحمؿ تناقضا كاضحا ألنو 
مف جية نظره ينتقد النظرية الشخصية لممسؤكلية كنظرية المخاطر ألنيما يركزاف 

عمى المسئكؿ ك تجاىمت المضركر، ك بالمقابؿ فقد جعمت نظرية الضماف 
التعكيض مكضكعي عمى حسب الضرر ك في الحقيقة أف التعكيض الذم تقر بو 
ىذه النظرية اقؿ بكثير مف الضرر الذم أصاب الشخص المضركر الذم تزعمت 

. النظرية حمايتو مف كؿ اعتداء

لكف رغـ ما كجو إلى ىذه النظرية مف انتقادات إال انو يبلحظ في الحقيقة 
أنيا ركزت عمى بعض الحقكؽ ك التي ال يكجد أم حؽ أىـ منيا أال ك ىي 
الحقكؽ المبلزمة لشخصية اإلنساف المتمثمة في الحؽ في الحياة ك الحؽ في 
معصكمية الجسد، ك بقي إلى حد اآلف القضاء متأثرا  بيذه النظريات سكاء 



المخاطر أك الضماف في التعكيض عنيا دكف البحث عف أم أخطاء في جانب 
. المسئكؿ

بعد عرض ىذه النظريات يمكف القكؿ أف المسئكلية التقصيرية ال يمكف أف 
تقـك عمى أساس كاحد ىك إثبات الخطأ، بعدما كاف ىذا األخير السبب الرئيسي 

في عدـ استفاء التعكيض كامبل خاصة الناتج عف األضرار الجسمانية الذم بدكره 
لكف ممكف اف تساىـ كؿ مف نظريتي المخاطر ك الضماف . قد يؤدم إلى الكفاة

في تأسيس المسئكلية سكاء كانت المسئكلية عف الفعؿ الشخصي أك عف الغير أك 
عف األشياء، كما أدت فكرة السبلمة التي ظيرت مؤخرا إلى تسييؿ التعكيض 

. لمضحايا

الضماف في الشريعة اإلسالمية : الفرع الثالث

حسب فقياء الشريعة كؿ فعؿ غير مشركع  يفعمو المرء ببدف أك ماؿ أك 
غيره يستكجب العقكبة أك الضماف أك ىما معا، ك مف القكاعد العامة التي ذكرىا 

ال ضرر ﴿عمماء قكاعد الفقو الضرر يزاؿ، ك األصؿ فييا يعكد لمحديث الشريؼ 
 ك ىي قاعدة شرعية اعتمد عمييا الفقو في رعاية المصالح ك درء ﴾ك ال ضرار

المفاسد ك تنظيـ حقكؽ األفراد ككاجباتيـ، ك بالتالي يعتبر الضماف مصطمح بديؿ 
لمصطمح المسئكلية ك ىك ما يعبر عنيا القانكف بالتعكيض ك منو كاف لفقو 

 الشريعة ما يقاؿ في ىذا المقاـ فما ىك الضماف ك ما ىي مكاطنو؟

تعريؼ الضماف في الفقو اإلسالمي : أكال

التعريؼ المغكم لمضماف _ 1



الضماف لغة ىك الكفالة ك الغرامة قاؿ ابف منظكر ضمف الشيء ك بو 
. كفمو: ك َضمنو إياه. كفؿ بو: ضمنا ك ضمانا

ك تقكؿ العرب ضمنت الماؿ ك ضمنت بالماؿ . مثؿ غرمتو: َضمنتو عني
ضمانا فأنا ضامف ك ضمنتو إلتزمتو، ك يتعدل إلى مفعكؿ ثاف بالتضعيؼ فيقاؿ 

. 1ألزمتو بو: ضمنتو الماؿ

 ك يقاؿ أيضا ضمف الشيء أم جـز بصبلحيتو ك خمكه مما يعيبو، ك جاء 
 ركم أف رجبل ابتاع عبدا ﴾2 الخراج بالضماف﴿عف النبي صمى ا عميو كسمـ 

مف آخر فأقاـ عنده ما شاء ا أف يقيـ ثـ كجد بو عيبا فخاصـ البائع إلى النبي 
يا رسكؿ ا قد استعمؿ غبلمي فقاؿ : صمى ا عميو ك سمـ فرده فقاؿ الرجؿ

المعنى أف خراج الغبلـ »عميو الصبلة ك السبلـ الخراج بالضماف قاؿ أبك عبيدة 
قد استحقو المشترم بضمانو ألنو كاف في ضمانو، ك لك ىمؾ مف مالو ك خراج 

. «الشيء منافعو ك كؿ ما خرج منو مف در ك نسؿ ك نحكه

التعريؼ االصطالحي لمضماف _ 2

أما في االصطبلح، فمف خبلؿ تتبع مصطمح الضماف في لساف الفقياء 
يتضح أف الضماف ىك شغؿ الذمة بما يجب الكفاء بو مف ماؿ أك عمؿ ك عميو 
فالضماف في معناه العاـ يكاد يكازم االلتزاـ عند القانكنييف الذيف يجعمكنو ناشئا 

عف أحد مصادر االلتزاـ ك ىك المعنى العاـ لمضماف، ك إنما نريد المعنى 
. 3الخاص لمضماف ك الذم يجعمو مكازيا لبللتزاـ الناشئ عف الفعؿ الضار

                                         
 .257، ص 1978ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بٌروت، الجزء الثالث عشر،  1
حدٌث صحٌح رواه أحمد، و أبو داود و الترمذي و النسائً و ابن ماجه و ابن حبان و هو من حدٌث عائشة رضً  2

 .هللا عنها و أرضاها
 .3ن ص2000علً الخفٌف، نظرٌة الضمان فً الفقه اإلسالمً، دار الفكر العربً للنشر، القاهرة،  3



ك ىك عند الفقياء المسمميف العدكاف ك التعدم، ك التعدم لغة تجاكز الحد 
ك ىك عند الفقياء الظمـ ك العدكاف ك مجاكزة الحؽ، ك ضابطو ىك انحراؼ عف 
السمكؾ المألكؼ لمرجؿ المعتاد، أك أنو العمؿ الضار بدكف حؽ أك جكاز شرعي 

. «1مجاكزة ما ينبغي أف يقتصر عميو شرعا أك عرفا أك عادة»أك ىك 

أما الضماف في لساف الفقياء يستعمؿ بكممتيف الضماف ك الكفالة ك ىما لفظاف 
مترادفاف، يراد بيما ما يعـ ضماف الماؿ ك ضماف النفس ك يككف عندىـ ىك شغؿ 

. الذمة بما يجب الكفاء بو مف ماؿ أك عمؿ

أركاف الضماف في الشريعة اإلسالمية : ثانيا

الضرر _ 1

ك يراد بو كؿ أدل يصيب اإلنساف فيسبب لو خسارة مالية في أمكالو سكاء 
كانت ناتجة عف نقصيا أك عف نقص منافعيا أك عف زكاؿ بعض أكصافيا ك 

ىك كؿ إيذاء يمحؽ اإلنساف سكاء ،  أك ىك إلحاؽ مفسدة باآلخريف أ.نحك ذلؾ
أكاف في مالو أك جسمو أـ عرضو أـ عاطفتو  

ك ذلؾ الضرر ىك أحد نكعي الضرر المادم، ك ينعت بالضرر المالي 
في الغالب ألنو يؤدم إلى تمؼ الماؿ، أما الضرر المادم اآلخر ىك ما يصيب 

الجسـ مف جراح يترتب عمييا تشكيو فيو أك عجز عف العمؿ أك ضعؼ في كسبو 
. 2ك نحك ذلؾ ك ىذا النكع األخير مف الضرر يستكجب األرش

                                         
أٌمن صالح، حكمة ضمان الفعل الضار و أثرها فً تحدٌد موجباته فً الفقه اإلسالمً، مجلة مؤتة للبحوث و  1
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. الدية أك الخدش، أك ما نقص مف الثكب، ألنو سبب لؤلرش



 أما الضرر األدبي كاإلىانة التي تمس كرامة اإلنساف أك تمحؽ بو سمعة 
سيئة، سكاء أكاف بالقكؿ كالقذؼ ك الشتـ أـ بالسعاية مف دكف حؽ إلى الحاكـ، 
كؿ ىذه األضرار تستكجب الضماف في العرؼ الحاضر، إال أف بعض جميكر 

الفقياء اقتصركا في تعكيض األضرار عمى النكاحي المادية دكف المعنكية ك اكتفكا 
 جمدة الثابت بالقراف الكريـ أك 80فييا عمى إيجاب عقكبة جنائية، كحد القذؼ 

التعزير غير المقدرة المفكضة إلى رأم القاضي في كؿ معصية أك جناية ال حد 
. فييا

االعتداء _ 2

بمعنى الظمـ ك العدكاف ك مجاكزة الحؽ، ك يشمؿ التعدم المجاكزة، 
التقصير، اإلىماؿ ك قمة االحتراز، ك الضرر ىك الـز أك نتيجة ناجمة عف 

ك معيار التعدم .التعدم ك عميو فالتعدم أسبؽ منو، الف المعمـك ال يتقدـ عمتو
عند الشرعييف ىك في الغالب مادم مكضكعي ال ذاتي، فينظر إلى االعتداء عمى 

أنو كاقعة مادية محضة يترتب عمييا المسئكلية أم ضركرة تعكيض المتضرر 
بقطع النظر عف نكع األىمية في شخص المعتدم ك قصده، ك في ضماف األمكاؿ 

                                                                                                                           
ىك الضماف الذم يمتزمو الشخص لقاء مسؤكليتو عف تعدِّ، أك : كاألرش في االصطبلح العاـ

ىك الماؿ الكاجب في الجناية عمى مادكف النفس، : نقص، أك عيب، كفي االصطبلح الفقيي
كيسمى دية ما دكف النفس فيك أخص منيا، كقد يطمؽ عمى بدؿ النفس كاممة كىك الدية 
فيككف بمعناىا، كلكف ينحصر األرش غالبان عند الفقياء عمى الضماف المالي بسبب جناية 

كيجب القصاص إف كانت . عمى مادكف النفس إذا أدت إلى قطع عضك، أك طرؼ، أك إبطاؿ منفعة
عميو في حالة العمد مف طمب  الجناية عمدان، كيجب األرش أك الدية إذا كانت الجناية خطأ، أك إذا انتقؿ المجني

 .القصاص إلى الدية؛ كلذلؾ كضع الفقياء باب أرش الجنايات



إال أف المالكية قالكا ال فرؽ عمى الصبي المميز فيما . ال فرؽ بيف العمد ك الخطأ
 .1أتمفو مف نفس أك ماؿ

الرابطة السببية _ 3

تكمف في العبلقة بيف التعدم ك الضرر ك تككف إما بالمباشرة ك إما تسببا ك ىي 
 أف يتصؿ فعؿ اإلنساف بغيره فيحدث الضرر 2األساس الثالث لمضماف، فالمباشرة

كما لك جرح إنساف غيره أك ضربو فمات ك منو فاف المباشرة ا لـ يفصؿ بيف فعؿ 
الشخص ك الضرر فعؿ آخر أم أف الفعؿ الضار في المباشرة يؤدم إلى النتيجة 

 أف يتصؿ أثر 3دكف كاسطة بينيما، كأف يعمد إلى كسر رجؿ آخر، ك التسبب
فعؿ اإلنساف بغيره ال حقيقة فعمو فيتمؼ بو، كما لك حفر شخص حفرة في طريؽ 
المارة فسقط فييا إنساف آخر فأصابو كسر أك أم ضرر، أم ىناؾ فعؿ آخر 

 يحصؿ عنده بعمة 4فصؿ بيف الشخص ك الضرر ، أما التسبب فإف اإلتبلؼ
أخرل ك مف ثـ فيك فعؿ يؤدم إلى الضرر مع تخمؿ فعؿ آخر بينو ك بيف 

. 5الضرر الحاصؿ

                                         
 كىبو الزحيمي، نظرية الضماف أك أحكاـ المسئكلية المدنية ك الجنائية في الفقو اإلسبلمي، دراسة مقارنة، دار الفكر، 1
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 ".لمف فعمو فاعؿ مباشر
اإلتبلؼ تسببا ىك التسبب أك لتمؼ شيء يعني إحداث أمر في " مف مجمة األحكاـ العدلية تنص عمى 888المادة  3

شيء آخر عمى جرم العادة ك يقاؿ لفاعمو متسبب فعميو إف قطع حبؿ قنديؿ معمؽ ىك سبب مفض لسقكطو عمى 
 ".االرض ك انكساره فالذم قطع الحبؿ يككف قد اتمؼ الحبؿ مباشرة ك كسر القنديؿ تسببا 

اإلتبلؼ سبب لكجكب الضماف إذا تكافرت الشركط المذككرة آنفا ألنو اعتداء ك إضرار، ك قد قاؿ ا سبحانو ك  4
سكرة البقرة اآلية  ".فمف اعتدل عميكـ فاعتدكا عميو بمثؿ ما اعتدل عميكـ"تعالى 

ك ىك إخراج الشيء مف أف يككف منتفعا بو منفعة مطمكبة عادة ك يرد عمى النفس اإلنسانية ك البيائـ ك الجمادات ك 
. األشياء

 .32كىبة الزحيمي، مرجع سابؽ، ص  5



ك يرل فقياء الشريعة أف الفعؿ إذا كاف مؤديا إلى الضرر في ذاتو  
استكجب ضماف ما ترتب عميو مف تمؼ، ألنو حينئذ يككف محظكرا بالنظر إلى 

نتائجو فتقع تبعتو عمى فاعمو، فإف كاف ىذا األخير عديـ األىمية لـ يؤثر ذلؾ في 
أنو فعؿ ترتب عميو ضرر بالغير اكجب الشارع رفعو لحديثو صمى ا عميو ك 

  ك ذلؾ يكجب رفع الضرر مطمقا سكاء احدث مف ﴾ال ضرر ك ال ضرار﴿سمـ 
مكمؼ أك مف غير مكمؼ ك ال سبيؿ إلى رفعو في ىذه أىميتو، لكف إذا صدر 

الفعؿ الضار ممف ال ذمة لو لـ يترتب عميو الضماف حينئذ ألنو ليس أىبل الحاؿ 
إال بإيجاب في مالو دكف التفات إلى عارض، إنما عرض لنفس الفاعؿ ذىبت 

. 1معو الف يممؾ ماال حتى يجب فيو ما يرفع بو الضرر ك ىك الضماف

 مف مجمة األحكاـ العدلية 922ك خبلصة القكؿ كبالرجكع إلى المادة 
نبلحظ أف المباشر ضامف فيك الذم باشر الفعؿ الضار بنفسو مضرا بغيره، ك 

تسبب في اإلتبلؼ، ك منو لـ يكؿ فقياء الشريعة أىمية لسمكؾ الفاعؿ في البداية 
. سكاء كاف متعمد أك مخطئا

 يككف ضامف بالتعدم ك ىك مجرد ارتكاب الفعؿ الضار 3 أما المتسبب
دكف كجو حؽ، ك بغض النظر عف الحالة النفسية لمرتكب الفعؿ الضار، ك مف 

ىنا نستنتج أف فقياء الشريعة اإلسبلمية في البداية لـ ييتما بالخطأ كركف 
لممسئكلية في الفعؿ الضار ك ىذا ما الحظناه حتى بخصكص التعسؼ في 
استعماؿ الحؽ ك الذم ارتكز عمى الضرر قبؿ أف يؤسسو القانكف المدني 

الفرنسي الحديث عمى الخطأ، إال أف المسئكلية المكضكعية في الشريعة اإلسبلمية 
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أخذت في تضييؽ مجاؿ الضماف فشممت عدـ التبصر ك اإلىماؿ ك الحرص 
لعدـ المساس بحقكؽ الغير، ك كؿ ىذه العكامؿ نفسية ظركؼ تحيط بمرتكب 
الفعؿ الضار أم الخطأ الذم تحاكؿ النظريات الحديثة التخمص منو لترتيب 

 .التعكيض 

دكر المسئكلية التقصيرية في تحصيؿ الحقكؽ : المبحث الثاني

تمعب المسئكلية التقصيرية دكرا ميما يتمثؿ في تحصيؿ الحقكؽ، فقد يككف    
ليا دكرا رئيسيا بحيث ال مفر مف تطبيؽ أحكاميا، ك قد يككف دكرا تكميميا أك 
احتياطيا، ك في بعض الحاالت األخرل قد تطبؽ أحكاميا حتى في ظؿ كجكد 

. العقد

فكما تطكر العالـ التكنكلكجي ألمعمكماتي أصبح مف الضركرم البحث عف كسائؿ 
مناسبة مف خبلليا يمكف حماية الحقكؽ المترتبة عنيا ك إيجاد دعاكل خاصة 

ك ىذا ال يمكف إيجاده إال في قكاعد المسئكلية التقصيرية التي يمكف أف . لمتصدم
تؤدم دكر عقابي ماداـ أف الخطأ المفركض فييا قد يككف عمديا ك قد يككف 

باإلىماؿ ك مف ىذا المنطمؽ نجد أف بعض الحقكؽ ك التعكيض في درجة كاحدة 
. مف حيث كسيمة الحصكؿ عمييا عف طريؽ المسؤكلية التقصيرية

ك إلبراز الدكر الذم تمعبو المسئكلية التقصيرية في الحصكؿ عمى الحؽ أك 
التعكيض أدرجت مطمبيف في ىذا المبحث األكؿ الدكر الرئيسي لممسئكلية 

التقصيرية في إظيار بعض الحقكؽ ك المطمب الثاني يتمثؿ في الحماية التي 
 .تكفرىا المسئكلية التقصيرية بالنسبة لحقكؽ الشخصية

الدكر الرئيسي لممسئكلية التقصيرية : المطمب األكؿ



ال يمكف إنكار الدكر الذم تؤديو المسئكلية التقصيرية في استفاء بعض الحقكؽ 
ك ىذه الميزة . ك شتى المجاالت، حتى في تمؾ المتكفرة عمى دعاكل خاصة بيا 

ككنيا ىمزة كصؿ بيف الدعاكل الجزائية ك الدعاكل األخرل الخاصة ك ككنيا 
دعكة عامة لـ يحدد فييا نكع الضرر ك يكفي لرفعيا تحقؽ أركانيا، ك في ىذا 

 أم  المطمب مف خبلؿ فرعيف نبيف الدكر ك األىمية التي تؤدييا ىذه الدعكل
.    التقصيرية

دعكل المنافسة غير المشركعة في مجاؿ الممكية : الفرع األكؿ
الصناعية 

مف خبلؿ ىذا الفرع نتعرؼ في البداية عمى المنافسة غير المشركعة، ثـ نحاكؿ 
أف نسمط الدراسة عمى اآلراء الفقيية حكؿ عبلقتيا بدعكل التقميد ك األساس الذم 

 .تقـك عميو ىذه الدعكل

التعريؼ بدعكل المنافسة غير المشركعة : أكال

ال جناح عمى التجار ك المنتجكف مف السمع أف يتباركا في خدمة العمبلء كراحتيـ 
ك تكفير أفضؿ الشركط ليـ ك إعماؿ التحسينات عمى السمع التي يبيعكنيا أك 

ينتجكنيا، ك تيدؼ المنافسة إلى اجتذاب اكبر عدد مف العمبلء، ذلؾ أف العمبلء 
ليسكا ممكا ألحد كما أنيـ ال يمزمكف باالستمرار في التعامؿ مع محؿ معيف دكف 
غيره، غير أنو إذا انحرفت المنافسة عف الطريؽ السميـ فمـ تعد كسيمة لئلجادة ك 

االبتكار بؿ أصبحت تيدؼ اقتناص العمبلء الذيف اعتادكا التعامؿ مع محؿ 
. آخر، فإف ىذا العمؿ ال يككف مباحا ألنو يتضمف حظرا عمى نشاط اآلخريف

ك مثاؿ لممنافسة غير المشركعة انو لك افترضنا أف شخصا حائزا عمى كؿ 
المؤىبلت العممية لفتح عيادة طبية ك تعمد أف يخفض مثبل في قيمة الفحص 



كالعمؿ بخسارة مف اجؿ اجتذاب العمبلء، أك استعماؿ اسـ تجارم مقارب لبلسـ 
التجارم المزاحـ، ك تقع كذلؾ بنشر إشاعات كاذبة عف المتجر المزاحـ،  فإف 

  .1عممو مف قبيؿ المنافسة غير المشركعة

شركط رفع دعكل المنافسة غير المشركعة : ثانيا

رد المشرع الفرنسي قكاعد تنظيـ المسئكلية عف أعماؿ المنافسة غير المشركعة 
 مف ؽ، ـ، ؼ 1382إلى القكاعد العامة لممسؤكلية التقصيرية عمبل بنص المادة 

 بحجة أف  رغـ أف بعض الفقياء أرادكا إسناد أساس ىذه الدعكل إلى أنظمة أخرل
دعكل المسئكلية التقصيرية تعمؿ عمى تعكيض الضرر فحسب بينما دعكل 

المنافسة غير المشركعة تذىب إلى ابعد مف ذلؾ في الحاالت التي تأمر فييا 
. 2المحكمة باتخاذ اإلجراءات البلزمة لمكشؼ عف أعماؿ المنافسة في المستقبؿ

لكف ميما يكف مف جداؿ فإف القضاء الفرنسي يؤسس دعكل المنافسة غير 
ك عميو ما داـ أف ىذه الدعكل تستند . المشركعة عمى أحكاـ المسئكلة التقصيرية

إلى ذات األساس الذم تقـك عميو دعكل المسئكلية التقصيرية، ك عميو شركطيا 
أف يقـك الشخص أكال بعمؿ مف أعماؿ المنافسة غير المشركعة ك ىك الخطأ ثـ 

يترتب عمى ىذا العمؿ ضرر لمغير ك أف تكجد عبلقة السببية بيف الضرر كالعمؿ 
. غير المشركع

يجب أف يكجد عمؿ مف أعماؿ المنافسة غير المشركعة _1

ك يقتضي ذلؾ أكال قياـ حالة النافسة ك منو ال يقـك ىذا الشرط إال إذا كاف العمؿ 
حاصبل لمصمحة نشاط عمى حساب نشاط آخر ك ىك ما يستكجب كجكد 

                                         
 .942أحمد عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق، ص 1
عز الدٌن الدناصوري، عبد الحمٌد الشواربً، المسئولٌة المدنٌة فً ضوء الفقه و القضاء، الحدٌثة للطباعة، الطبعة  2

 .1294، ص1992الثانٌة القاهرة، 



النشاطيف ك قت القياـ بالعمؿ ك عميو ال تقـك المنافسة إذا سعى شخص الى 
صرؼ بعض العمبلء عف المحؿ التجارم الذم اعتادكا التعامؿ معو دكف أف 

يككف لو نشاط يمارسو ك يريد اجتذاب ىؤالء العمبلء إليو فبل تكجد حالة 
المنافسة، ك مع ذلؾ إف كاف المقصكد مف االعتداء العمؿ لحساب نشاط لـ ينشأ 

بعد ك لكنو سكؼ ينشأ في المستقبؿ فإف ذلؾ يككف مف أعماؿ المنافسة غير 
كما انو ال يككف محؿ لممنافسة إذا لـ يكف ىناؾ تأثير عمى العمبلء . المشركعة 

. أك لـ ييدؼ النشاط إلى تحصيؿ الربح

كجكد أعماؿ غير مشركعة _ 2

ك مف أمثمتيا أألعماؿ التي تحط مف قدر الغير أك قدر البضاعة التي يتاجر فييا 
ك اليدؼ منيا النيؿ مف سمعة التاجر المنافس أك الطعف في شخصو أك تؤدم 
إلى التشكيؾ في ائتمانو كذلؾ كما لك يحرض العماؿ الذيف يعممكف في المحؿ 

. المنافس عمى اإلضراب إلى غير ذلؾ مف الممارسات الضارة 

الضرر _ 3

يجب أف تؤدم تمؾ األعماؿ إلى ضرر حتى يككف اليدؼ مف دعكل المسئكلية 
تعكيض الضرر الذم أصاب المضركر ك بالتالي ىك شرط مكضكعي الـز لقياـ 
المسئكلية، ك ال يشترط أف يككف ماديا بؿ قد يككف أدبيا، كما ال يشترط أف يككف 

جسيما بؿ يكفي اف يككف بسيطا ك زيادة عمى التعكيض فإف لدعكل المنافسة 
غير المشركعة كظيفة كقائية كأف يحكـ القاضي بالكؼ عف األعماؿ الضارة أك 

 .بغرامة تيديديو عمى حسب األحكاؿ

العالقة السببية  _ 4



تساىؿ الفقو فيما يخص العبلقة السببية بيف الضرر ك الخطأ الذم يسببو 
الشخص آلخر نتيجة األعماؿ غير المشركعة، ما داـ الرأم المأخذ بو ىك 

افتراض كقكع الضرر بمجرد قياـ المعتدم بأعماؿ تشكؿ منافسة غير مشركعة ك 
الركف المعكؿ عميو في ىذه الدعكل ىك الخطأ، ك بالتالي إثبات العبلقة السببية 
غير ضركرم ك ىنا كجو الخصكصية بيف دعكل المنافسة غير المشركعة ك 

دعكل المسئكلية التقصيرية حيث أف ىذه األخير إثبات العبلقة السببية فييا شرط 
زيادة عمى أف ىدؼ ىذه الدعكل في بعض الحاالت ىك ازالة الكضع . أساسي

. غير المشركع بالنسبة لممستقبؿ

عالقة دعكل المنافسة غير المشركعة بدعكل التقميد :ثالثا

لقد نظمت بعض التشريعات ك عمى غرارىا التشريع الجزائرم دعكل خاصة ضد 
نص عمييا المشرع  التعدم عمى حقكؽ الممكية الصناعية ىي دعكل التقميد، 

الجزائرم في قانكف حماية الممكية الفكرية ك ىي دعكل ذات شقيف شؽ مدني ك 
آخر جنائي، ك ما ييـ ىنا ىك الشؽ المدني إم المسئكلية التقصيرية ك اإلشكاؿ 

الذم يطرح نفسو ما العبلقة المكجكدة بيف دعكل المنافسة غير المشركعة ك 
دعكل التقميد المنصكص عمييا في مكاطف متنكعة مف القكانيف الخاصة بحقكؽ 

 كؿ شخص ارتكب جنحة تقميد يعاقب "132الممكية الفكرية منيا ما تنص المادة 
بالحبس مف ستة أشير إلى سنتيف ك بغرامة مف مميكنيف ك خمسمائة ألؼ دينار 

كذلؾ أدرج ضمف المادة بعض "إلى عشرة مبلييف أك بإحدل ىاتيف العقكبتيف 
. العقكبات األخرل
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 مف نفس القانكف فأجازت لصاحب العبلمة المقمدة أف يرفع دعكل 291أما المادة 
المقصكد  ىنا دعكل المنافسة غير المشركعة، ك  مدنية لممطالبة بالتعكيض ك

منو كجكد دعكييف دعكل أساسيا جنحة التقميد ك يمكف مف خبلليا طمب 
. التعكيض ك دعكل المنافسة غير المشركعة

كقد عمؿ الفقو كجكد الدعكييف إلى أف دعكل التقميد ىك معاقبة فعؿ التقميد بعيدا 
عف أية أضرار ألنيا تتعمؽ بحؽ سمب مف صاحبو في حيف أف مكضكع دعكل 
المنافسة غير المشركعة ىك تعكيض األضرار الناشئة عف االستعماؿ الخاطئ 

ك قد قضى باف دعكل التقميد ىي دعكل خاصة أساسيا . لمحؽ في المنافسة
قانكف خاص في حيف أف دعكل المنافسة غير المشركعة ىي مجرد تطبيؽ عادم 

لقكاعد المسئكلية المدنية التقصيرية ك منو إذا لـ يكف ىناؾ خطأ في جانب 
. 2المسئكؿ فبل يككف ىناؾ مجاؿ إلثارة دعكل المنافسة غير المشركعة

ك رأم آخر يرل أف دعكل المنافسة غير المشركعة دعكل تكميمية لدعكل التقميد 
بحيث يستطيع المضركر في دعكل التقميد تكممة التعكيض المستحؽ لو استنادا 

ك مف الفقياء مف أكد أف دعكل التقميد تتميز . لدعكل المنافسة غير المشركعة
باف ليا جزاءات خاصة أىميا كجكد جزاء جنائي في العديد مف حاالت تكافرىا 
فضبل عف الجزاء المدني المتمثؿ في التعكيض، ك ذلؾ عمى العكس مف دعكل 

المنافسة غير المشركعة فميس ليا سكل شؽ كحيد ىك الشؽ المدني، إال أف الكاقع 
 عدـ تكقيع الجزاء الجنائي مع 3العممي قد أثبت في الكثير مف حاالت التقميد
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 فقط، كبالتالي فإف خصكصية ك أفضمية دعكل التقميد بالنسبة 1االكتفاء بالتعكيض
.  لدعكل المنافسة غير المشركعة مجرد أفضمية نظرية

ك مف اآلراء الفقيية السابقة يتضح أنو في حاؿ غياب أنظمة خاصة فإنو ال مفر 
مف تطبيؽ أحكاـ المسئكلية التقصيرية عمى حقكؽ الممكية الفكرية ك يكفي إثبات 
عناصرىا الخطأ ك الضرر ك العبلقة السببية، كقد لجأت محكمة النقض الفرنسية 
في الكثير مف الحاالت إلى المجكء إلى القكاعد العامة لممسئكلية التقصيرية ألنيا 

. أكثر فعالية ك حماية لئلطراؼ ك الطريؽ األيسر لصاحب الحؽ

دكر المسئكلية التقصيرية في ظيكر بعض حقكؽ : الفرع الثاني
الشخصية 

إف الحقكؽ المصيقة بالشخصية كثيرة ك متنكعة، لكف أكثر ىذه الحقكؽ شيكعا 
بالنظر لمدكر الذم تمعبو المسؤكلية التقصيرية ىك الحؽ في احتراـ الحياة 

فقد كاف في بادئ لممسئكلة التقصيرية  .الخاصة، ك الحؽ في حماية جسـ اإلنساف

 دكر المسئكلية التقصيرية في ظيكر الحؽ في الخصكصية: أكال

أسست المحاكـ الفرنسية أحكاميا في القضايا الخاصة باحتراـ الحياة الخاصة 
عمى أحكاـ المسئكلية التقصيرية، ك مف أشير ىذه القضايا قضية الممثؿ 

 عندما نشرت لو صكرة كىك عمى فراش المكت ك رفعت  Jean Gabinالشيير
زكجتو قضية عمى الصحيفة مستنديف عمى أساس الحقكؽ المصيقة بشخصو، ك 
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ٌمنع الغٌر من القٌام بصناعة المنتوج أو استعماله أو بٌعه أو عرضه للبٌع أو استٌراده لهذه األغراض دون رضاه أي 
. صاحب البراءة 
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 إذا تحققت أعمال التقلٌد 58/2من نفس القانون اعتبرت هذه األعمال تقلٌد و لصاحب الحق فً البراءة حسب 

 لصاحب الحق اللجوء إلى الجهة المختصة لطلب التعوٌض  



ىي حقكؽ مممككة لصاحبيا،  ك بناءا عميو ال يجكز المساس بممكية الغير أم 
ك لـ يمقى ىذا الحكـ تأييدا مف طرؼ غالبية الفقو عمى . ممكية الشخص لصكرتو

أف أفضؿ كسيمة لحماية الحؽ في الحياة الخاصة ىي قكاعد المسئكلية التقصيرية، 
ك منو فقد عرفت الحماية الخاصة . ك ذلؾ بالبحث عف أركانيا خاصة الخطأ

 مف ؽ، ـ، ؼ التي كاف ليا 1240بالحؽ في الخصكصية مرحمة تطبيؽ المادة 
 1دكر في إبراز ىذا الحؽ ك قبؿ تدخؿ المشرع في إقرار مبدأ خاص بيذا الحؽ

 مف 2 مف االتفاقية األكركبية لحقكؽ اإلنساف8مف ناحية ك قبؿ ظيكر المادة 
ك الجدير بالذكر اف نفس مبلبسات القضية السابقة انطبقت عمى . ناحية أخرل
 عندما نشرت ليا صكر خاصة بحياتيا العاطفية فرفعت Carolineأميرة مكناكك 

دعكل تعكيض عمى الصحيفة التي قامت بالنشر عمى أساس أف النشر يعد 
 9مساس بحقيا في احتراـ حياتيا الخاصة لكف ىذه المرة استنادا عمى المادة 
ؽ، ـ، ؼ، بغض النظر عف كجكد الضرر أـ ال ك عف كجكد الخطأ ك انتقد . مف ه

ىذا الحكـ عمى أساس انو يحؽ لؤلميرة طمب التعكيض لكف يتعيف عمى قاضي 
 مف ؽ، ـ، ؼ ك يعد 1240المكضكع البحث في مدل تكفر عناصره كفقا لممادة 

 .ىذا الحكـ تطبيؽ صحيح لمقكاعد العامة لممسئكلية التقصيرية

 مف الؽ، ـ، ؼ إلى أف 1240ك ظؿ القضاء لفترة طكيمة يطبؽ أحكاـ المادة 
تفطف القضاء إلى أف الضرر الناتج عف المساس بحؽ الخصكصية في معظمو 

ىك ضرر معنكم المعركؼ منذ العيد الركماني أف المطالبة بالتعكيض عف 
الضرر المعنكم يتماشى مع التعكيض المادم، ك رغـ ذلؾ كاف القضاء الفرنسي 

. يؤسس المسئكلية عمى الخطأ ألتقصيرم، نزكال عند رغبة المضركريف
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 بإضافة 1970 يكنيك 17لكف ما فتئ الكضع أف يغير المشرع الكضع بقانكف 
.   إلى التقنيف المدني الفرنسي9المادة 

 كانتقدت مف طرؼ 1240ك رغـ أف بعض األحكاـ التي تأسست عمى المادة 
 إف فعؿ النشر ك »محكمة النقض الفرنسية، إال انو جاء في أحد األحكاـ ما يمي

المساس يعطي الحؽ في التعكيض ك لكف يجب األخذ بعيف االعتبار أف قاضي 
مف ؽ، 11240المكضكع يتعيف عميو أف يبحث في عناصر التعكيض كفقا لممادة 

ـ، ؼ ك ككف أف الحكـ المطعكف فيو قد قرر التعكيض لممضركر فبل مفر مف 
 .«تطبيؽ المادة السالفة الذكر

ك ترتيبا لما سبؽ، يككف مف الكاضح أف التدخؿ التشريعي الذم قاـ بو المشرع 
 إلقرار مبدأ الحؽ في احتراـ الحياة الخاصة كاف 1970 يكنيك 17الفرنسي في 

أساسو قكاعد المسئكلية التقصيرية، أم كاف ليا الدكر الرئيسي في ظيكر ىذا 
 .الحؽ

دكر المسئكلية التقصيرية في ظيكر الحؽ في احتراـ جسـ : ثانيا
 اإلنساف

    لـ يتضمف التقنيف المدني الفرنسي بداية عمى نص خاص بحماية جسـ 
اإلنساف، رغـ أف بعض القكانيف تكفمو حماية خاصة مثؿ تمؾ المكجكدة في قانكف 

ك ليذا السبب لجأ القضاء الفرنسي إلى قكاعد المسئكلية . حكادث المركر
. التقصيرية بغرض حصكؿ المضركر عمى التعكيض

   لقد اختمفت كما سبؽ اآلراء الفقيية حكؿ ما إذا كانت حرمة جسـ اإلنساف مف 
عناصر الحؽ في احتراـ الحياة الخاصة أـ ال، ك بالتالي تككف الحماية ليذا الحؽ 
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نفس الحماية التي تعطى لمحؽ في احتراـ الحياة الخاصة إال أف الرأم الغالب 
انتيى إلى أف الحؽ في سبلمة الجسد يشكؿ اعتداء ماديا عمى سبلمة ك 

خصكصية ذلؾ الجسد، إال انو ك حكؿ النطاؽ الذم يندرج حكلو ذلؾ الحؽ فإف 
المسئكلية المدنية التقصيرية ليا الدكر ثانكم لكجكد القانكف الخاص بحماية الحؽ 

في الخصكصية في حماية جسـ اإلنساف، فيي حماية لشخص لـ يقترؼ اية 
أخطاء ك لكنو يستحؽ الحماية القانكنية ضد أم اعتداء عمى جسده الذم يمثؿ 
احد عناصره في الحؽ في الحياة ك بالنسبة لبلتجاه القائؿ باف الحؽ في حماية 
جسـ اإلنساف ىك احد عناصر الحؽ في احتراـ الحياة الخاصة ، أما اعتبارىا 

حؽ مستقؿ عف الحؽ في احتراـ الحياة الخاصة يككف دكر المسئكلية التقصيرية 
 .1دكر رئيسي

 مف ؽ، ـ، ؼ تطبؽ إلى أمد طكيؿ إلى 1240ك بالتالي ظمت أحكاـ المادة 
 إلى التقنيف المدني 16 فتضمف مف خبللو المادة 2غاية ما جاء التدخؿ التشريعي

الفرنسي ك التي تعطي حماية خاصة لجسـ اإلنساف ك منتجاتو كالدـ ك األعضاء 
. المككنة لو

دكر المسئكلية التقصيرية في حماية حؽ الممكية : الفرع الثالث

يعد حؽ الممكية مف أكثر الحقكؽ انتشارا ك أىمية بالنسبة لمشخص، ليذا أكاله 
المشرع حماية ال تقؿ أىمية عف حماية باقي الحقكؽ، ك ليذا الغرض أفرد ليا 
المشرع عدة دعاكل خاصة لحمايتيا بكافة عناصرىا منيا ما ىك خاص بحماية 

الممكية نفسيا ك منيا ما ىك خاص بحماية الحيازة، ك ىي دعكل االستحقاؽ التي 
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عندما تنزع الممكية عف صاحبيا يستردىا بيذه الدعكل ك دعاكل الحيازة ك الى 
جانب تمؾ الدعاكل ىناؾ دعكل المسئكلية التقصيرية التي يككف ليا دكر في 

حصكؿ المالؾ أك الحائز عمى التعكيض عما يمحؽ بو مف ضرر بسبب التعدم 
. عمى حيازتو 

ك ما يجب اإلشارة إليو أف ىذه الدعاكل ىي دعاكل عينية خاصة ك يككف محميا 
المطالبة بممكية العيف حماية الحيازة، أما دعكل المسئكلية التقصيرية فبل تقؿ 

أىميتيا عف أىمية الدعاكل الخاصة فيي تتعمؽ بطمب التعكيض الجابر لمضرر 
بسبب قياـ الغير باالعتداء غير المشركع عمى ممكو بشكؿ يترتب عميو ىبلؾ 

الممؾ كميا أك جزئيا، أما الحائز فبل يستطيع الحصكؿ عمى تعكيض إال مف خبلؿ 
رفع دعكل المسئكلية التقصيرية ك ىذا ما أخذت بو محكمة النقض الفرنسية كفقا 

 مف ؽ، ـ، ؼ تتعمؽ بأحقية الحائز في 545 ك 544  ك المادتيف 1240لممادة 
استرداد حيازتو بسبب غصبيا  أما التعكيض عف ما قد يككف قد لحؽ بو مف 

. 11283جراء ىذا االعتداء فقد أسسو عمى المادة 

ك قد أخذ المشرع الجزائرم أيضا في مجاؿ حماية حؽ الممكية فيما يخص مضار 
الجكار غير المألكفة بنظرية التعسؼ في استعماؿ الحؽ، ىذه النظرية التي أسسيا 
عمى الخطأ ألتقصيرم رغـ اآلراء التي اكتنفت ىذه الحماية، فالبعض أسس ىذه 
الحماية عمى أساس نظرية المخاطر حيث انو أماـ استفادة المالؾ ك استعمالو 

لممكو بما يترتب عمى ذلؾ االستئثار، فإف العدالة تقتضي أف يتحمؿ ذلؾ 
، لكف ما ىك مؤكد 2الشخص ما قد يترتب عمى أنشطتو مف أضرار غير مألكفة

أف ىذه النظرية كذلؾ انتقدت فبل يمكف تبنييا دكف كجكد نص صريح، ك ىذا 
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النص في الحقيقة أكجده المشرع في عدة بمداف عربية ك ىك تأسيسيا عمى أساس 
نظرية التعسؼ في استعماؿ الحؽ ك المؤسسة بدكرىا عمى أساس الخطأ 

. التقصيرم

ك بيذا فإف لممسئكلية التقصيرية مجاال كاسعا في حماية حؽ الممكية رغـ كجكد 
 .أنظمة مكازية تقـك بنفس الدكر

األىداؼ المحققة مف طرؼ المسئكلية التقصيرية : المطمب الثاني

زيادة عمى المميزات التي تمتاز بيا المسئكلية التقصيرية ك المصالح 
التي تكفميا كعدـ اإلعذار ، تعكيض الضرر المتكقع ك غير المتكقع 

كعدـ جكاز االتفاؽ عمى اإلعفاء منيا، تحقؽ المسئكلية التقصيرية أىدافا 
ال تقؿ أىمية عمى ما سبؽ ك في ىذا المطمب ك ضمف فرعيف سنبيف 

مدل تحقيؽ المصالح ك األىداؼ التي تتماشى مع مبدأ التعكيض 
. الشامؿ ك الكامؿ لمضرر

النظـ الجماعية لتعكيض األضرار : الفرع األكؿ

ال شؾ أنو مف خبلؿ ما سبؽ دراستو الحظنا أف ىناؾ عبلقة مكجكدة بيف بعض 
األنظمة ك المتمثمة في التأميف مف المسئكلية ك التأمينات االجتماعية بالمسئكلية 

، خاصة عندما يتعمؽ األمر باألضرار الجسمانية ك المادية أم تمؾ 1التقصيرية
الخاصة بالخسائر دكف االبتعاد عف اإلطار العاـ لمبحث أم فيما يخص حماية 

 .حقكؽ الشخصية
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التاميف مف المسئكلية : أكال

يعتبر التأميف مف المسئكلية عقد كعقكد التأميف يدخؿ في إطار التأميف مف 
األضرار ك يبلحظ أف المسئكلية بنكعييا يمكف أف تككف محبل لمتأميف عقدية ك 

تقصيرية رغـ أف الفقو في البداية عارض مسألة التأميف مف المسئكلية في 
المسئكلية التقصيرية ككف ىذه األخيرة محتكية عمى عنصر افتراض تضامف 

المدنيف عكس العقدية التي ال تككف إال باتفاؽ المتعاقديف ك ىذا الرأم تبناه دعاة 
كحدة المسئكلية، لكف ما لبتت ىذه الفكرة أف تظير حتى انتقدىا الفقو بشدة ك الرد 

عمى ىذه المسألة كاف منطقيا حيث يرد االتفاؽ عمى تضامف المدنيف في 
المسؤكلية العقدية إال عمى الديكف األصمية فقط بينما التعكيض عف عدـ الكفاء ال 

. تسرم عميو 

 ك عميو في ىذا النكع مف التأميف يتعاقد الشخص عمى تأمينو مف مسؤكليتو عما 
يصدر منو مف أفعاؿ ضارة بالغير، فيككف لو إذا طالبو المصاب أك المضركر 
بالتعكيض أف يطالب المؤمف أك شركة التأميف بقيمتو بناءا عمى عقد التاميف 

المبـر بينيما، فيأخذ بذلؾ مف المؤمف ما يحكـ عميو بو المضركر ك يجنب نفسو 
 أك تحقؽ الخطر المؤمف 1الخسارة التي كاف يجب أف يتحمميا نتيجة فعمو الضار

ك يجكز في حالة الخطأ التقصيرم ميما كاف جسيما، يسيرا لكف ال يجكز . منو
التأميف مف المسؤكلية عف الخطأ العمد إذ ال يجكز لمشخص أف يسيؿ لنفسو 

. 2طرؽ ك سبؿ الغش ك التدليس

                                         
 .650سميماف مرقس، مرجع سابؽ، ص  1
 .1110أحمد عبد الرزاؽ السنيكرم، مرجع سابؽ، ص 2



   ك الجدير بالذكر أف الخطر المؤمف منو في المسؤكلية التقصيرية ليس ىك 
تحقؽ المسئكلية بؿ مطالبة المضركر أك كرثتو مطالبة كدية أك قضائية 

.  بالتعكيض

   ك يرل بعض الفقياء أف التأميف مف المسئكلية ىك تأميف ضد خطر غير 
محدد أك مف ديف يمحؽ ذمة المؤمف لو، كما ال يمكف تقديره، فبل يمكف معرفة 
مقدار التعكيض لعدـ معرفة مدل الضرر خاصة في حالتي الضرر المعنكم 

ك بناءا عمى نظرية المخاطر  التي تبناىا المشرع . الذم يصيب ذكا المتضرر
أطمؽ البعض عمى ىذا النكع مف التأميف اسـ عقد تبادؿ المخاطر ك ىك بذلؾ 

يتشابو مع االتفاؽ عمى شرط اإلعفاء مف المسئكلية العقدية إال ما نشأ عف الغش 
 حيث يدفع الشخص المستفيد بناءا عمى ىذا الشرط قسط دكرم 1أك الخطأ الجسيـ

مقابؿ تحمؿ شركة التأميف عبء المخاطر التي مف المفترض أف يتحمميا 
المسئكؿ ذلؾ أف تفسير كؿ مف شرط االتفاؽ عمى اإلعفاء مف المسئكلية أك 

.  التأميف منيا ىي حسب الفقو كسائؿ تبادلية لنقؿ عبء المخاطر

ك كجو الخبلؼ بيف النظاميف ىك أف التأميف مف المسئكلية يؤكدىا أما شرط 
اإلعفاء ينفييا ك بيذا النظاـ يحصؿ المضركر عمى التعكيض المتمثؿ في مبالغ 

مالية أك بعض المزايا مقابؿ ما يعانيو مف ضرر نتيجة الحادث أك اإلصابة 
الجسدية، ك تعتبر ىذه األداءات بمثابة التعكيض لمكاجية األضرار خاصة تمؾ 
الخاصة بالكياف المادم لئلنساف المتمثمة في  األضرار الجسدية ك ضرر المكت 

. بالنسبة لذكم الحقكؽ
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ك يخكؿ القانكف لممضركر إقامة دعكييف دعكل ضد المسئكؿ عف الحادث أك 
الضرر بالنسبة لؤلضرار التي ال يغطييا المؤمف كالتعكيض األدبي، ك دعكل 
أخرل مباشرة ضد شركة التأميف بغرض الحصكؿ عمى التعكيض، بشرط أف 

يككف الجمع بيف التعكيضيف يمثبلف التعكيض الكامؿ الف غرض التعكيض ىك 
. محك آثار الضرر بقدر اإلصابة ك ليس اإلثراء

ك في التشريع الجزائرم أىـ صكرة لمتأميف مف المسئكلية ىك التأميف اإلجبارم 
، ك ضد حكادث العمؿ ك التأميف مف األخطار المينية 1ضد حكادث المركر
.   التي يرتكبيا أرباب العمؿ2كاألمراض المينية

نظاـ التأمينات االجتماعية :ثانيا

تعتبر التأمينات االجتماعية نظاـ ناجع في تغطية التعكيضات الناتجة عف 
األخطار ك األمراض المينية ك كذا لدفع التعكيضات عف األضرار الجسدية، فيك 
يمنح تعكيضات نقدية مف جية ك تعكيضات عينية متمثمة في العبلج الصحي ك 

. المعاينة ك الفحص ك التكفؿ بالمريض إلى غير ذلؾ مف المزايا

ك يعرؼ الفقو التأمينات اإلجتماعية عمى أنو نظاـ قانكني اجتماعي يعمؿ عمى 
تحقيؽ األمف االقتصادم لؤلفراد في حالة تعرضيـ ألحد األخطار المينية أك 

 الصادرة عف منظمة العمؿ 102اإلجتماعية الكاردة في االتفاقية الدكلية رقـ 
الدكلية ك ذلؾ عف طريؽ استخداـ مجمكعة مف األساليب الفنية الخاصة بيذا 

النظاـ ك إلى إعادة تكزيع الدخؿ القكمي بشكؿ أكثر عدالة، كما تعتبر التأمينات 
االجتماعية كسيمة مف كسائؿ الضماف االجتماعي الذم يحقؽ بدكره األمف 
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االجتماعي التي تسعى الدكلة لتحقيقو لمكاطنييا عف طريؽ ضماف دخميـ في 
حالة تعرضيـ إلى االنقطاع أك النقص أك في حاالت مكاجيتيـ ألخطار 

. 1اجتماعية سكاء دائمة أك مؤقتة

 

 الصادر عف مؤتمر العمؿ الدكلي 102ك قد حددت اتفاقية العمؿ الدكلية رقـ 
 الحد األدنى مف األخطار التي تمتـز الدكلة المكقعة عمييا 1952 بجنيؼ 53

بضركرة التأميف ضدىا ك ىي التاميف ضد خط المرض التي تتمثؿ في تعكيضات 
العبلج ك كذا تعكيضات الدخؿ المفقكد بسبب التكقؼ عف العمؿ، التأميف ضد 
خطر البطالة، التعكيض ضد خطر الشيخكخة، التعكيض ضد خطر إصابات 

العمؿ، التأميف في حاالت الكالدة، التأميف ضد العجز بأنكاعو الدائـ ك المؤقت، 
. التاميف ضد الكفاة، ك التاميف عمى األعباء العائمية

ثـ جاء في نفس االتفاقية أنو يعكض كؿ مف لحؽ بو ضرر عندما يتحقؽ أحد 
ىذه األخطار كما تمتـز كؿ دكلة مكقعة عمى ىذه االتفاقية لتغطية عمى األقؿ 
ثبلثة مخاطر مف ىذه األخطار المذككرة أعبله ك ذلؾ في تأميناتيا االجتماعية 
عمى أف يككف إجباريا التأميف ضد البطالة، الشيخكخة، حكادث العمؿ ك كذا 

. األمراض المينية

 األخطار 11_83 مف القانكف رقـ 2  أما المشرع الجزائرم فقد حددت المادة 
 تغطي التأمينات »التي يتكلى التأميف االجتماعي تعكيضو بالنص عمى انو

. «المرض، الكالدة، العجز، الكفاة: االجتماعية المخاطر التالية
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  حسب المشرع الجزائرم فإف لمتأمينات االجتماعية طابع إلزامي حيث يمتـز كؿ 
شخص بدفع قسط اشتراؾ تمكؿ منو نفقات التأمينات االجتماعية بصفة عامة 

كيككف ىذا القسط عمى حساب أصحاب العمؿ ك المستفيديف مف قانكف التأمينات 
االجتماعية ما عدا ما استثني بنص كفئة المجاىديف، المعكقيف ك المستفيدكف مف 

. 1دعـ الدكلة لفائدة الفئات المحركمة ك المعكزة ك الطمبة

ك بيذا يعتبر نظاـ التأميف مف المسئكلية ك التأمينات االجتماعية أنجع كسيمتيف 
كأشيرىما فيما يخص أنظمة التعكيض الجماعي، ك منو أف الخاصية األساسية 
ليذيف النظاميف ىي الطابع التعكيضي الذم يمكف لممضركر مف أجؿ الحصكؿ 

عميو مقاضاة المسئكؿ أك الرجكع عمى شركة التأميف، أما في حاالت إصابة 
. العامؿ فمو أف يرجع عمى رب العمؿ كفقا لقكاعد المسئكلية المدنية

ك بيذا يتيح نظاـ التأميف بنكعيو فرصة ثمينة بالنسبة لممضركر لمحصكؿ عمى 
تعكيض عف الضرر الذم لحؽ بو مف الفعؿ الضار الذم ارتكبو المسئكؿ ك 

. يجنبو ما قد يصيب المسئكؿ مف إعسار أك إفبلس

مزايا المسئكلية التقصيرية بالنسبة لممضركر  :  الفرع الثاني

تكفر المسئكلية التقصيرية لممضركر عدة مزايا تجعمو أكثر ثقة بالنسبة لعبلج آثار 
الفعؿ الضار إف تيسر ذلؾ، ك ىذه المزايا مف أكلكيات أىدافيا ك مف العكامؿ 

التي جعمت ىذا النظاـ متميز عف غيره مف األنظمة انو الزالت المسؤكلية 
التقصيرية ىمزة كصؿ بيف المساءلة المدنية مف جية ك الردع المكجكد في 
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القضاء الجزائي مف جية أخرل إلى جانب ما يكفره التعكيض مف اطمئناف لدل 
. المضركر ك ليذا سنتعرض في ىذا الفرع لبعض المميزات

 

 

عدالة التعكيض : أكال

يطمؽ عمييا بعض الفقياء العدالة التصحيحية، ك يكمف ىذا العنصر في 
التساكم بيت اإلفراد ك يتجمى ذلؾ في مقدار التعكيض ما داـ أف المسؤكلية 

التقصيرية خالية مف المـك األخبلقي، بمعنى انو إذا فقد شخص ما شيئا ما نتيجة 
ضرر سببو لو الغير فإف العدالة تقتضي عمى ىذا األخير أف يتخمى عف بعض 

. 1المكاسب كنتيجة لفعمو الضار

ك قد قرر المشرع الجزائرم ىذا المبدأ في عدة مكاد مف الؽ، ـ، ج ك مف 
 مف ؽ، ـ، ج الخاصة بحالة الضركرة ففي 1302أمثمتيا ما نص عميو في المادة 

ىذه الحالة قد ال ينسب إلى محدث الضرر خطأ ما ك بالتالي يخمك فعمو مف 
الذنب، ك مع ذلؾ فإف القانكف يمكمو بالتعكيض ك لكنو يخفؼ مف مسئكليتو إزاء 
ذلؾ فيفرض عمى القاضي أف يككف التعكيض مناسبا أم بما يقؿ عف التعكيض 
الكامؿ، ك في ذلؾ تحقيؽ لقاعدة أف التعكيض العادؿ يكفي لجبر الضرر عند 

. 3خمك أساس المسئكلية مف المـك األخبلقي

التعكيض الرادع : ثانيا
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يقـك التعكيض بكظيفة إصبلحية كحدىا عند تخمؼ الخطأ المتميز في 
. جسامتو ك ىذا األخير يحقؽ المبدأ األساسي لمتعكيض ك ىك جبر الضرر فقط

أما التعكيض الرادع يؤدم كظيفة الردع إلى جانب الكظيفة األصمية ك ىي جبر 
. الضرر

   إذا نسب إلى المسئكؿ خطأ متميز في جسامتو ينطكم عمى ذنب أخبلقي 
فيجب عندىا ردع المسئكؿ مف خبلؿ التعكيض بالنظر إلى جسامة الخطأ 

المنسكب إليو عند تقدير التعكيض ،فالتعكيض الكامؿ يرتبط بالخطأ المكصكؼ 
. أك المتميز في جسامتو

  ففي كؿ مرة ينسب إلى المسئكؿ اعتداء جسيـ تزكؿ االعتبارات التي دعت إلى 
عدالة التعكيض ك يزكؿ كؿ مبرر لمتخفيؼ عف المسئكؿ مف عبء التعكيض ك 

فالحد األعمى لمتعكيض الذم يمكف . يرتفع التعكيض إلى مستكل التعكيض الكامؿ
أف يحصؿ عميو المضركر في حالة الخطأ المتميز في جسامتو ىك التعكيض 
الكامؿ الذم يعادؿ قيمة الضرر ك الذم يشمؿ الضرر المادم ك األدبي ك ما 
فات المضركر مف كسب ك ما لحقو مف خسارة ك الضرر التكقع ك غير التكقع 

. 1متى كاف نتيجة مباشرة ك طبيعية لمخطأ

ك مف خبلؿ ىذا العنصر يرل الفقو انو يؤدم إلى جانب الردع إلى ضبط 
السمكؾ في المستقبؿ فقد يعني التعكيض النقدم تقكيـ السمكؾ الماضي بحسبانو 
يقدر الخسارة التي عاناىا الضحية أك المكاسب التي تحققت فعبل، ك مف الممكف 

.  اف يؤثر في تصرؼ المدعى عميو ك اآلخريف المحتمميف في المستقبؿ
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ك ىنا يأتي دكر التدابير التحفظية ك الكقائية الكاجب اتخاذىا كما في حالة ثبكت 
 1خطكرة منتكج ما معركض لبلستيبلؾ

استعادة الكضع السابؽ : ثالثا

ال يقتصر األمر عمى عبلج األضرار الناشئة عف الفعؿ الضار بالتعكيض 
النقدم ك إنما يتعداه إلى محاكلة استعادة الضحية لمكضع السابؽ الذم كاف عميو 

قبؿ إتياف الفعؿ غير المشركع، ففي حالة االعتداء عمى جسـ اإلنساف يمكف 
لممضركر أف يسترجع صحتو بالتعكيض العيني أم المعالجة ك المتابعة الصحية، 
أك استعماؿ األجيزة الطبية الستعادة نشاط األعضاء مثبل، إال انو يستحيؿ في 

بعض الحاالت ككفاة المضركر، ك قد يطمب المضركر نشر حكـ تبرئتو الستعادة 
 .سمعتو، ك ما كقؼ االعتداء إال محاكلة الستعادة الحالة السابقة لممضركر
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 ازدكاج الحقكؽ المصيقة بالشخصية: الفصؿ الثاني

إف الحقكؽ المصيقة بشخصية اإلنساف ك المتمثمة في الكياف المادم 
كالمعنكم تحظى بحماية خاصة تبدأ مف النصكص التي جاء بيا القانكف 

الدستكرم الذم يعتبر أسمى القكانيف في الدكلة، زيادة عمى الحماية التي يكفرىا 
قانكف العقكبات حيث نص في مكاطف كثيرة عمى مدد متفاكتة لمسجف لمف اعتدل 

. عمى أحد ىذه الحقكؽ كما أضاؼ لمسجف غرامات مالية تدفع لممجني عميو

أما القانكف المدني ك الذم ىك مكضكع ىذه األطركحة فقد جاء بمادة 
 مف ؽ،ـ،ج ك التي ال مثيؿ ليا في التقنيف المدني الفرنسي 47كحيدة ىي المادة 

 9مف حيث شمكليا لكؿ حقكؽ الشخصية بحيث جاء بنصكص متفرقة تارة الماد 
 ك اضطر في الكثير مف األحياف إلى التعديؿ ك إضافة 16ك تارة أخرل المادة 

. فقرات كؿ مرة

 عمى الحماية المدنية لحقكؽ الشخصية ك ىي حماية 47نصت المادة 
مزدكجة ألىميتيا ك حسب ىذه المادة لكؿ مف كقع عميو اعتداء في أحد حقكقو 
المبلزمة لشخصيتو أف يطمب كقؼ االعتداء أك منعو كما لو أيضا أف يطمب 

التعكيض إذا أصابو ضرر مف جراء ىذا االعتداء ك ىذا ما سنتطرؽ لو في ىذا 
. الفصؿ في مبحثيف األكؿ كقؼ االعتداء ك الثاني خاص بالتعكيض

 

 

 

 



  عمى الحقكؽ المصيقة بالشخصية  كقؼ االعتداء:المبحث األكؿ

تتميز الحماية القانكنية لحقكؽ الشخصية بإجراءات خاصة ليس التعكيض 
فقط، ك إنما عمى مرتكب الفعؿ الضار بكقؼ ىذا االعتداء بداية، ك العمة في ذلؾ 

عدـ تشابو حقكؽ الشخصية مع الحقكؽ األخرل فيي تمس اإلنساف مباشرة ك 
التعكيض النقدم بعد كقكع الضرر ال يجبر الضرر ميما كانت قيمتو، كما أنو 

مف الصعكبة محك آثار االعتداء بالتعكيض، ك المجاؿ الكاسع لمكقؼ االعتداء ىك 
. الحقكؽ المبلزمة لشخصية اإلنساف

ك قد نصت جؿ التشريعات عمى كقؼ االعتداء كإجراء كقائي تحفظي، 
 مف القانكف المدني، ك كذلؾ 16 ك 9أىميا القانكف المدني الفرنسي في المادة 

 مقتديا 47ك القانكف ـ،ج في المادة .  مف ؽ،ـ،ـ50المشرع المصرم في المادة 
. في ذلؾ بالتشريع المصرم

مفيـك كقؼ االعتداء : المطمب األكؿ

يعتبر كقؼ االعتداء مف قبيؿ الحماية المميزة التي تمتاز بيا الحقكؽ المصيقة 
 مف الؽ، ـ، ج ك بيذه الحماية يمكف لمقاضي 47بالشخصية، نصت عمييا المادة 

أف يحكؿ دكف كقكع االعتداء، ك ليذا خصصنا ىذا المبحث لمتعريؼ بكقؼ 
. االعتداء ك صكره في القضاء

تعريؼ كقؼ االعتداء : الفرع األكؿ

يعتبر كقؼ االعتداء بمثابة التنفيذ العيني اللتزاـ الكافة باحتراـ الحقكؽ 
المصيقة بشخصية اإلنساف، ككقؼ االعتداء ال يعني أف القانكف يسمح بكقكعو ثـ 



يرتب لو الكقؼ، بؿ يعني أف القانكف يمنع حدكثو منذ البداية، ك بالتالي ليس مف 
. 1الضركرم أف يككف االعتداء قد بدأ فعبل

ك عميو لمشخص أف يرفع دعكل كقؼ االعتداء إما لجعؿ حد لبلعتداء أك 
لمنع كقكعو في حالة الخطر الكشيؾ، ك منو منع ك إيقاؼ الشخص عف ارتكاب 
الفعؿ الضار ك بعبارة أخرل ىك إصدار أكامر قضائية باتخاذ خطكات ايجابية 

لتصحيح ما ارتكبو المعتدم ك بناءا عمى ذلؾ فكقؼ العمؿ غير مشركع يتجو إلى 
حماية الحؽ أك المصمحة المعتبرة قانكنا عف طريؽ كضع حد لو دكف أف يعتبر 
ذلؾ عمى سبيؿ التعكيض، ك حسب الفقو الفرنسي إف المجاؿ المناسب لتطبيؽ 

. ىذا اإلجراء ىك مجاؿ الحقكؽ المصيقة بشخصية اإلنساف

 مف ؽ،ـ، ج فاف لكؿ مف كقع عميو اعتداء غير 47ك حسب المادة 
مشركع عمى حؽ مف حقكقو المبلزمة لشخصيتو أ، يطمب كقؼ ىذا االعتداء ك لو 

أيضا أف يطمب التعكيض عما يككف قد لحقو مف ضرر، ك نفس الحكـ نصت 
.  مف ؽ،ـ،ـ50عميو المادة 

ك ما يبلحظ أف الفقو فرؽ بيف كقؼ االعتداء ك التعكيض ك بيف ذلؾ في 
: نقاط أىميا ما يمي

في حالة طمب المضركر لمتعكيض، فانو يصبح دائف لممتسبب في الضرر،  (1
أما في حالة ما إذا طمب كقؼ االعتداء فاف المضركر ال ينشا لو أم حؽ في 

مكاجية الفاعؿ ك بالتالي في حالة إفبلسو أك إعساره فاف المضركر يدخؿ كدائف 

                                         
1

 .315بيرؾ فارس حسيف الجبكرم، مرجع سابؽ، ص  



عادم ك يقاسـ بقية الدائنيف قسمة الغرماء ىذا إذا لـ يقتصر عمى طمب كقؼ 
. 1االعتداء

في حالة طمب المضركر لكقؼ االعتداء فانو ال يكمؼ إال بإثبات فعؿ غير  (2
مشركع ك ال يمتـز بإثبات الضرر الف طمب كقؼ االعتداء يعطي لمضحية الحؽ 

. في كقؼ أك منع حدكث الضرر المتكقع فقط

ك أخيرا يمكف لطمب كقؼ االعتداء ك التعكيض أف يجتمعا دكف أف يقاؿ أف  (3
المضركر قد حصؿ عمى تعكيض أكثر مف األضرار التي أصابتو مف جراء 
العمؿ غير المشركع، ك في خبلصة ىذا التعريؼ أف كقؼ االعتداء ىك تمؾ 

اإلجراءات الكقائية لحماية حقكؽ الشخصية ك التي يتـ المجكء إلييا لمحيمكلة دكف 
أف يتحقؽ المساس بتمؾ الحقكؽ التي يفضؿ حمايتيا مف االعتداء قبؿ كقكعو إذ 

.   مف الصعكبة محك آثاره ميما بمغ مقدار التعكيض

ك فيما يخص الشريعة اإلسبلمية فمـ يستخدـ فقياءىا مصطمح كقؼ 
االعتداء أك التعكيض العيني ك لكف لـ يكف مضمكنو مجيكال بالنسبة ليـ فقد 
استخدمكا عدة مصطمحات تدؿ عمى المقصكد منو مثؿ الضرر يزاؿ أم دفع 

الضرر الذم يصيب الفرد ك الجماعة ك ىذا يستمـز إزالة الضرر بالطرؽ المبلئمة 
التي يجب اال ينشأ عنيا ضرر آخر فاف كاف ال محالة مف كجكد الضرر يزاؿ ك 
أساس ىذه القاعدة ما ركاه ابف عباس رضي ا عنو قاؿ  قاؿ رسكؿ ا صمى 

« 2ال ضرر ك ال ضرار» ا عميو ك سمـ 
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 .64عابد فايد عبد الفتاح فايد، مرجع سابقف ص  
2

حديث حسف ركاه ابف ماجو ك الدار قطني ك غيرىما، ك ركاه مالؾ في المكطأ مرسبل عف عمر بف يحي عف أبيو   
 .عف النبي صمى ا عميو ك سمـ

 



األساس القانكني لكقؼ االعتداء كإجراء كقائي : الفرع الثاني

جؿ المكاد التي جاءت بيا االتفاقية األكركبية لحقكؽ اإلنساف نصت عمى 
ضركرة اتخاذ إجراءات أساسية ك ضركرية لمحفاظ عمى حقكؽ الشخصية ك منيا 

 الخاصة بحؽ الخصكصية المادة 91 الخاصة بحؽ الخصكصية ك المادة 8المادة 
 تصب في نفس المنحى فكؿ تمؾ المكاد نصت عمى اإلجراءات الضركرية 10

 des mesures nécessaires dansلحماية الحقكؽ ك استعممت المصطمحات التالية 

une société démocratique pour la protection de l’ordre، de la santé ou 

de la moral publique ou à la protection des droits et libertés d’autrui. 

 مدني أنو لمقاضي العادم ك لقاضي 9/2كما نص المشرع الفرنسي في المادة 
األمكر المستعجمة أف يأمر باتخاذ كؿ اإلجراءات الكقائية الضركرية لحماية ألفة 

 16/2الحياة الخاصة ضد أم اعتداء يقع عمييا، ك كذلؾ الحاؿ بالنسبة لممادة 
مف ؽ،ـ،ؼ فيي تشترؾ مع المادة السالفة الذكر في أف كمييما تعطي لمقاضي 

. الحؽ في اتخاذ إجراءات لكقؼ االعتداء

 أعطت االختصاص كذلؾ 9أما كجو الخبلؼ فيكمف في  أف المادة 
فكؿ مف المادتيف كردتا في القانكف المدني ك ىناؾ . لقاضي األمكر اإلستعجالية

 مف 809مادة أخرل كردت في قانكف االجراءات المدنية الجديد ىي المادة 
 يمكف اتخاذ كافة اإلجراءات البلزمة 1 ك باالستناد إلى الفقرة n. c. p. cإ،ـ،ج، 

                                         
1
  Art 9 du convention européen des droits de l’homme « toute personne à droit au respect de sa vie privée 

et familiale . de son domicile et de sa correspondance. 
Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette 
ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui dans une société démocratique est 
nécessaire à la sécurité national à la sureté …..droit et liberté d’autrui». 



لكقؼ أك منع االعتداء فأينما كجدت متاعب ك مضايقات غير مشركعة أك 
 .8091خصكمة حادة يمكف المجكء إلى المادة 

كما يكجد نص آخر  في القانكف الفرنسي أدرج ضمنو كقؼ االعتداء ىك 
 .2 ك الخاص بالحؽ في الرد6نص المادة 

 إجراءات كقؼ االعتداء: الفرع الثالث

 مدني لمقاضي العادم ك لقاضي 9/2جاز المشرع الفرنسي في المادة أ
أمكر االستعجاؿ أف يأمركا باتخاذ كؿ اإلجراءات الكقائية الضركرية، فالدعكل 

المدنية تتخذ شكميف دعكل أماـ قاضي المكضكع لممطالبة بالتعكيض ك في نفس 
 .الكقت قد يطالب باإلجراءات الكقائية أمامو

أما الشكؿ الثاني ىك رفع الطمب إلى قاضي االستعجاؿ التخاذ كافة اإلجراءات 
. 3الكقائية

أك المادة 2/9كما لـ يعد اتخاذ اإلجراءات الكقائية يقتصر عمى المادة 
 مف القانكف المدني الفرنسي فمع ظيكر مبدأ الكرامة اإلنسانية احتاج 2/16

الضحايا إلى تأسيس طمب اإلجراءات الكقائية إلى نص جديد ك عاـ ىك نص 
، باالستناد إلى ىذه المادة يمكف طمب كافة اإلجراءات n.c.p.c مف 809المادة 

المدنية البلزمة لحماية ككقؼ االعتداء ليس عمى حؽ الخصكصية فحسب ك إنما 

                                         
1
 Lacabarats  , «le juge des référés et le droit à l’image , l’image menacée ? actes du forum» légipresse , 4 

octobre 2001 Maison du barreau de Paris, collection légipresse, p47. 
2
  Art 6 de la loi 2004_575 du 21 juin 2004 

«Le fait pour Toute personne de présenter aux personne mentionnées au 2 un contenu ou une activité 
comme étant illicite dans le but d’en obtenir le retrait ou d’en faire cesser la diffusion  alors qu’elle sait 
cette information inexacte est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15000euro d’amende».  
3
  Corval Susanne, la responsabilité civil dans sa fonction de peine privée L.G.D.J, coll Bibliothèque de droit 

privée , 1995, p 417. 



عمى كافة الحقكؽ المبلزمة لشخصية اإلنساف كميا، عندما يككف ىناؾ مضايقات 
. ك متاعب غير مشركعة

 مف ؽ،إ،ـ،ؼ،ج 809 ك المادة 16//2 ك 2/9ك العبلقة بيف المادتيف 
 ال تشترط حالة مف حاالت االستعجاؿ القصكل 2/9مف ناحية تكاممية فالمادة 

عمى حؽ الخصكصية خاصة إذا كاف االعتداء عف طريؽ نشر الصكر في 
اإلعبلـ فذلؾ يغني عف إثبات االستعجاؿ ك مف ثـ يثبت الحؽ في التعكيض، 

 تعطي الحؽ لمضحية حتى في حالة التعدم عمى جسـ 1/809بينما المادة 
 لكف مع شرط كجكد حالة 1اإلنساف بالتدخؿ بفرض إجراءات لكقؼ االعتداء

ك في الحقيقة ك .االستعجاؿ ك منو فإف المادتيف يطبقاف معا في اغمب الحاالت
ك التي تطبؽ كقاعدة عامة عمى جميع حاالت 2809حتى بعد إضافة المادة 

 قد أضافت حالة أخرل ىي افتراض 93الحقكؽ المصيؽ بالشخصية إال أف المادة 
. قرينة البراءة أك براءة الذمة قبؿ المحاكمة

 فإف الشخص يستطيع المجكء إلى قاضي المكضكع 9ك حسب المادة 
لممطالبة باإلجراء الكقائي، ك كثيرا كذلؾ ما يمجأ في ذلؾ  إلى قاضي االستعجاؿ 
خاصة في حاالت المساس بحؽ مف الحقكؽ المبلزمة لشخصيتو، ك قكة قضاء 

 فإف أك طالب التعكيض 809األمكر االستعجاؿ كاسعة في ذلؾ ك حسب المادة 
يستطيع أف يحصؿ عمى قرار قضائي يمنع حدكث ضرر كشيؾ الكقكع أك قرار 

ك  séquestreكقؼ االعتداء، كما يتمتع القاضي بحرية اختيار اإلجراء كالحجز 

                                         
1
  Philipe Malaurie , Taurent Aynés, le droit des personnes, la protection des mineurs et des majeurs, 8em 

édition, L.G.D.J, lextenso, 2016, p 40. 
2
  Art 809 du n,c,p,c « le président peut toujours , même en présence d’une contestation sérieuse ,prescrire 

en référé les mesures conservatoires pour faire cesser un trouble manifestement illicite». 
3
 Art 1/9 « chacun a droit au présomption  d’innocence ……le juge peut même en référé, sans préjudice de 

la réparation du dommage subi prescrire toutes mesures telles que l’insertion d’une rectification ou 
diffusion d’un communique aux fins de faire cesser l’atteinte à la présomption d’innocence». 



ك بالتالي يستطيع   d’autres mesuresأك أم إجراء آخر saisieالمصادرة 
 ك يمجا المضركر 1/809 ك المادة 2/9أف يأمر بأم إجراء ك لك لـ تذكره المادة 

إلى القضاء االستعجاؿ ألنو يقدـ لو عدة مزايا، فرغـ أف القرار الذم يصدر عف 
القاضي ىك قرار مؤقت ك ال يمس أصؿ الحؽ، إال أنو ال يأخذ كقت فقد يستغرؽ 

 .أياـ معدكدة ك قد يستغرؽ ساعات قميمة في حاالت االستعجاؿ القصكل 

فيك يبسط ك يسيؿ سير الدعكل مف ناحية كما أنو يستجيب لمتطمبات 
 كقد 809القضاء الحديث، ك قد تتكفر الدعكل عمى حالة االستعجاؿ حسب المادة

   2/8091ال تتكفر عمييا حسب نفس المادة 

ك اإلجراء الذم يتخذه قاضي أمكر االستعجاؿ قد يتخذه حتى قبؿ تحقؽ الضرر 
. الف كظيفة اإلجراء كقائية بالدرجة األكلى

ك حسب الفقو فاف اإلجراءات الكقائية تفتح المجاؿ نحك تعكيض المضركر 
. 2كتسيؿ ذلؾ

ك بالتالي فاف طالب اإلجراء يستطيع أف يحصؿ عمى قرار قضائي يمنع 
حدكث ضرر كشيؾ الكقكع أك قرار كقؼ االعتداء ك حرية اختيار تخكؿ لو سحب 
أعداد مف مجبلت نشر فييا إساءة أك تعدل عمى حؽ مف حقكؽ الشخصية أك 

 .كضع حد لمنشر أك أم مساس بكرامة الشخص أك أم إجراء يراه مناسب

 كميا جاءت لتكضيح 409إلى غاية المادة 408ك حسب المكاد 
 .اإلجراءات التي يجب إتباعيا حتى يحصؿ الشخص عمى القرار أالستعجالي

                                         
1
  Art 809/2«  dans les cas ou l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable il peut accorder 

une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire 
». 
2

   L. A Lepge ,« droit de la personnalité, en référé», rep civ, édition Dalloz, 2016,   p15. 



بداية إف ىذه الدعكل أك اإلجراء مجاني إال في حاالت خاصة كالقضايا التجارية، 
كما أف القرار الذم يصدره القاضي مؤقت، ينظـ القاضي جمسة استماع بكاسطة 
الطمب المقدـ مف طرؼ المضركر في األياـ ك الساعات المخصصة لبلستعجاؿ، 

كما يستطيع القاضي أف ينظـ الجمسة في أياـ العطؿ ك األعياد، لكف بعد أف 
يتأكد بأف ىناؾ كقت كافي بيف تقديـ الطمب ك تاريخ تنظيـ الجمسة حتى يتمكف 

. الطرؼ اآلخر مف تنظيـ دفاعو

كما لقاضي األمكر االستعجالية أف يحيؿ القضية إذا كانت تشكؿ جريمة 
. مع تحديد تاريخ الجمسة

ك في األخير فإف القرار الذم يصدره القاضي تنفيذم مع دفع كفالة مالية، 
.  يـك مف صدكر القرار15ك استئناؼ القرار يككف خبلؿ 

كقؼ االعتداء في التشريع الجزائرم : الفرع الرابع

إف المشرع الجزائرم كنظيره المصرم نص عمى كقؼ االعتداء في المادة 
 مف ؽ، ـ، ج حيث نص عمى أنو لكؿ مف كقع اعتداء في حؽ مف حقكقو 47

المصيقة بشخصيتو أف يطمب كقؼ ىذا االعتداء مع التعكيض عما لحقو مف 
. ضرر

ك مف نص المادة السالفة الذكر يستطيع أم شخص اعتدم عمى حؽ مف 
حقكقو الشخصية سكاء المادية المتمثمة في الحؽ في الحياة ك معصكمية الجسد 
أك المعنكية كالمساس بحؽ خصكصيتو أك الحؽ في الشرؼ ك السمعة أف يطمب 
كقؼ ىذا االعتداء دكف اإلخبلؿ بحقيـ في التعكيض، كما تكجد مادة أخرل تنص 

 مف نفس القانكف ك المتمثمة في حالة نزاع 48عمى نفس اإلجراء ىي المادة 
شخص عمى اسمو، ك حسب المادتيف فبمجرد كقكع االعتداء عمى حقو يعتبر 



مبررا كافيا لطمب كقؼ االعتداء ك تدخؿ القضاء لحماية حقكقو الشخصية، كما 
ال يشترط كقكع ضرر ليذا الطمب الف اليدؼ منو بالدرجة األكلى ىك منع الضرر 

ك ىذا ألىمية ىذه الحقكؽ ك صعكبة جبرىا بأم . مف الكقكع أك كضع حد لو
. تعكيض، ك بالتالي حسف ما فعؿ المشرع الجزائرم بيذا الخصكص

أما عف إجراءات اتخاذ ىذا اإلجراء الكقائي فمممتضرر المجكء إلى القضاء 
 تجعؿ لممتضرر الحؽ في االختيار إلى أم قضاء 47ك عمكمية نص المادة 

يمجأ إما إلى قاضي المكضكع الذم سيبث ال محالة في مسالة التعكيض الحقا، 
 مف ؽ، إ، ـ، ك إ 1299أـ قاضي أمكر االستعجاؿ، ك اعتمادا عمى  المادة 

يستطيع القاضي أف يأمر بالحراسة، الحجز أك كقؼ النشر إذا كنا بصدد اعتداء 
عمى حقكؽ الخصكصية أك المساس بالحؽ في السمعة، كما يستطيع القاضي أف 
يمجأ إلى أم تدبير تحفظي يمكنو أف يحمي مف خبللو األشخاص، ك تككف ىذه 

الحماية بالقدر الضركرم ك البلـز لكقؼ االعتداء الحاصؿ لؤلشخاص في حقكقيـ 
. المبلزمة لشخصيتيـ

ك بالتالي جاء بكسائؿ حماية حقكؽ الشخصية في مادة كاحدة، كلـ يأتي 
لكؿ حؽ بمادة خاصة بو مف الحقكؽ المبلزمة لشخصية اإلنساف كما فعؿ المشرع 

 الخاصة 16 الخاصة بحؽ الخصكصية ثـ المادة 9الفرنسي نص عمى المادة 
بالحؽ في معصكمية الجسد، ك بعد ذلؾ اضطر إلى تعديؿ المكاد الخاصة بيذه 

                                         
1

في جميع أحكاؿ االستعجاؿ ، أك اقتضى األمر الفصؿ في إجراء يتعمؽ بالحراسة »  مف  ؽ، إ، ـ، إ، ج299المادة  
القضائية  أك بأم تدبير تحفظي غير منظـ بإجراءات خاصة ، يتـ عرض القضية بعريضة افتتاحية أماـ المحكمة 

 .«الكاقع في دائرة اختصاصيا اإلشكاؿ أك التدبير المطمكب ، ك ينادم عمييا في أقرب جمسة 
 مف نفس القانكف عمى أنو  يجب الفصؿ في الدعاكل االستعجالية في أقرب 300ك فيما يخص اآلجاؿ تنص المادة = 

. اآلجاؿ كما يمكف تخفيض األجؿ إلى أياـ أك ساعات 



 بمكجب التعديؿ بالقانكف 9الحقكؽ ك إضافة فقرات أخرل كما فعؿ في المادة 
. 2000 جكاف 15المؤرخ في 2000 _516رقـ

ك مع ذلؾ يبقى القضاء الفرنسي يتمتع بحرية في تقدير مدل ضركرة 
اإلجراءات الكقتية كما لو أيضا الحرية في اختيار إجراء دكف آخر ك كذا أف 

 .1يجمع بأكثر مف إجراء

 صكر كقؼ االعتداء: المطمب الثاني

يتخذ كقؼ االعتداء عدة أشكاؿ، نصت عمييا قانكف اإلجراءات المدنية، ك قد 
يحكـ بو القاضي العادم، ك قد يأمر بو قاضي أمكر االستعجاؿ، ك مف الصكر 

: التي أكردىا القانكف ما يالي

الحكـ بالحراسة القضائية  : الفرع األكؿ

إف إجراء الحراسة القضائية مف بيف الكسائؿ الكقائية التي نصت عمييا 
 ؽ، إ، ـ، ج كمنو يمكف لمقاضي كضع أم صحيفة أك مؤلؼ متنازع 299المادة 

حكؿ مضمكنو تحت الحراسة ك الغاية ىي حماية الشخص الذم كقع عميو اعتداء 
 يمكف لقاضي 2/9في حياتو الخاصة مف جراء نشر أسرارىا ك حسب المادة 

المكضكع أف يأمر بنفس اإلجراء الكقائي ألىداؼ معينة منيا 

يأمر القاضي في أغمب الحاالت عمى كضع صكر أك منشكرات تحت _ 1
. 2الحراسة القضائية بيدؼ منع االعتداء أك كقفو

                                         
1  Ch, SAINT _ PAU, LES POUVOIRES DU Référé SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 9 Alinéa 2, 

DU CODE CIVIL, Dalloz 2001, p 304. 
2
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كما قد يأمر القاضي بيذا اإلجراء بكصفو إجراءا تحفظيا عمى كؿ المنشكرات _ 2
أك جزء منيا لمصمحة المدعى عميو، ك استعمالو ككسيمة إثبات ك تأكيد حؽ 

. التعكيض في دعكل المكضكع

 جاءت عامة إذف ينطبؽ كؿ ما تقدـ بخصكص 47ك منو ما داـ المادة 
األمر بالحراسة عمى كؿ حاالت االعتداء عمى حؽ مف الحقكؽ المصيقة بشخصية 
اإلنساف، ك ال يعرض أم تساءؿ كما ىك الحاؿ بالنسبة لمتشريع المصرم بحيث 

 مف ؽ، ـ، ـ حددت الحاالت التي يمكف فييا لمقاضي أف يحكـ 730أف المادة 
. 1بيا بالحراسة القضائية

 كذلؾ جاءت عامة في مدلكليا ك بالتالي يمكف 50 ك رغـ ذلؾ فإف المادة 
أف يأمر القاضي بالحراسة القضائية ك بأم إجراء آخر يراه القاضي مناسب لدرء 

. الخطر

.   في القانكف المدني الفرنسي47كما يبلحظ أنو ال نظير لممادة 

حجز النسخ ك منع تداكليا : الفرع الثاني

يعتبر نشر األخبار غير الصحيحة سكاء بقصد أك بغير قصد يحدث 
أضرارا بالصالح العاـ مف جية ك قد يمس كرامة األفراد مف ناحية أخرل ك بالتالي 

فإف الغرض الذم تقرر مف أجمو حؽ النشر ىك إعبلـ الجميكر باألحداث 
. كاألمكر التي تيمو

ك إذا ما غير الناشر أك الصحفي ىذا اليدؼ ك أصبح غرضو التشيير كاالعتداء 
 مف ؽ،ـ،ؼ ك التي ذكرت كؿ ما يمكف لمقاضي أف 9عمى الناس طبقت  المادة 
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 ك يعني ذلؾ منع األعداد مف  Saisieك ىك حجز النسخ  يتخذه مف إجراءات
التداكؿ حتى ال تصؿ إلى متناكؿ الجميكر ك يتخذ القضاء ىذا اإلجراء عندما 

يككف االعتداء غير متسامح فيو أك جسيـ ك قد عبر المادة السالفة الذكر عف ذلؾ 
 ك يتصادـ بذلؾ في بعض األحياف القضاء مع حرية intolérableبالمصطمح  

اإلعبلـ ك مف المؤكد أف الرضا بالنشر يحكؿ دكف اتخاذ ىذا اإلجراء، ك في 
بعض األحياف يعبر القضاء عف ىذه الكسيمة بسحب مضمكف االعتداء كيؼ ما 

 ,le retrait des contenus illicites 1كانت طبيعة النشر أك كسيمة اإلعبلـ
vidéos, photographies   ك قد أمر القضاء الفرنسي بيذا اإلجراء في عدة

، Nicolas Sarkozyمناسبات أشيرىا قضية طبلؽ الرئيس األسبؽ لفرنسا  
عندما نشرت صحيفة أف الرئيس قد طمؽ زكجتو حالما تسمـ رئاسة فرنسا قاـ 
القاضي أالستعجالي بسحب أعداد مف ىذه المجمة ككنيا تمس الحياة الخاصة 
 .2لشخصية سياسية فرنسية، ك ىذا ال يعبر عف حرية التعبير ك ال يمد لو بصمة

ك عمى ذلؾ فإف الكشؼ عف خصكصيات اإلنساف يتـ بكاسطة إحدل 
الصحؼ أك أم مجمة يتـ بغير رضاء الشخص يعد جريمة ك عندىا يحؽ لرئيس 
المحكمة االبتدائية أف يأمر بضبط المطبكعات التي تنشر الكقائع الماسة بالحؽ 

في الحياة الخاصة ك التي تعتبر إحدل الحقكؽ المعنكية المصيقة بشخصية 
األشخاص، ك ال يمكف لمقاضي أف يأمر بيذا اإلجراء إال إذا كاف قد تـ النشر أك 
في بداية النشر حتى يمكف استدراكو، كما  يمكف لمقاضي أف يأمر بحجز األعداد 
التي تـ نشرىا بصرؼ النظر إذا كاف النشر يشكؿ جريمة أـ ال فيي حماية مدنية 

 مف 50 مف ؽ،ـ،ج ك 47 أما المادتيف 3 ؽ،ـ،ؼ9منصكص عمييا في المادة 

                                         
1
  Jean Ravanas, les atteintes à la vie privée, jurisprudence, Dalloz 2001, p 2064. 

2
  GTI Paris , ord , réf, Cecilia Ciganer_ Albéniz divorcée Sarkozy, SAS Mondadori Magazine, France, 

légipresse n 249 p 34. أنظر كذلك فً نفس القضٌة Patrick Vilbert les cahier d’avocat , juillet 2015. 
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ؽ، ـ،ـ جاءت كؿ مف المادتيف مف العمـك بحيث يمكف استيعاب أم إجراء مف 
ك حسب القضاء الفرنسي إذا كاف الشخص قد رضي بالنشر . اإلجراءات الكقائية

 .في فترات سابقة ك أعيد النشر، ال يككف لو بعد ذلؾ إال طمب التعكيض

 تعديؿ أك حذؼ أجزاء مف المطبكعات : الفرع الثالث

يتـ المجكء إلى ىذا اإلجراء في حالة كجكد عبارات ماسة بالحقكؽ المصيقة 
بالشخصية ال يمكف التغاضي عنيا، أك التسامح بشأنيا، ك بالتالي نعني بحذؼ 

أجزاء إنقاص فقرات أك عبارات مف   

كؿ النسخ المكجكدة سكاء التي تـ تكزيعيا أـ التي لـ تكزع بعد، ليذا يرل 
الفقو أف صعكبة الحذؼ ك التعديؿ تكمف في تعميمو عمى كؿ النسخ التي تـ 

 .1طبعيا

كما تكجد صعكبة أيضا في اإلعماؿ بيذا اإلجراء مف حيث نطاقو مف 
حيث األشخاص إذ أنو إذا تضمف النشر المساس بعدة أشخاص ك أراد كؿ منيـ 

لكف في الكثير مف . التعديؿ أك الحذؼ فكيؼ يككف مصير مضمكف المنشكر
الحاالت يككف إلجراء الحذؼ ك المصادرة مفعكلو، ك قد شيد القضاء الفرنسي 
خاصة أالستعجالي منو عدة حاالت حكـ فييا القاضي بالحذؼ ك أشير ىذه 

تظيره TF1القضايا قضية رجؿ سياسي معركؼ كانت إحدل القنكات التمفزيكنية 
بشكؿ دمية مصنكعة مف القماش يصافح رجؿ نازم، فمـ يحتمؿ ىذه اإلساءة ك 
رفع دعكل قضائية أماـ القضاء أالستعجالي يطالب فييا بكضع حد ليذا الظيكر 

 .2المييف، ك فعبل قد أمرت المحكمة بحذؼ ىذه الصكرة
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Pierre Kayser, op, cit, p124 « TGI , Paris , réf , 17 septembre 1984 Le Pen  c  TF1» . 



ك ىناؾ قضية أخرل شييرة خاصة باألشخاص المعنكية مفادىا أف منتج 
سينمائي استعمؿ اسـ شركة طيراف فرنسية في فيمـ سينمائي يظير أف ىذه الشركة 
ك في مجريات الفيمـ تصاب بصدمة نتيجة سقكط طائرة عمى متنيا عدد ىائؿ مف 
الركاب، ككنتيجة ألكؿ ظيكر لمفيمـ رفعت الشركة دعكل في قضاء االستعجاؿ 
الستبداؿ اسـ الشركة باسـ آخر أك إلغاء الفيمـ، كقد استجابت المحكمة لطمب 

يقع منتج الفيمـ  شركة الطيراف ك استبدؿ أسـ الشركة بشركة كىمية أخرل حتى ال
 .1في نفس اإلشكاؿ

كما تـ أيضا حذؼ مقاؿ ساخر يتضمف تشيير بالسمعة قد نشر في إحدل 
 .2الصحؼ الفرنسية بعد أف تكجو المضركر إلى قضاء االستعجاؿ

ك ماداـ أف حذؼ أجزاء ك التعديؿ في محتكل المنشكر تنفيذ ألمر قضاء 
االستعجاؿ فإنو يبؽ عمى عاتؽ القضاء الكقكؼ عمى تنفيذه بتعييف إما محضر 
قضائي أك خبير تككؿ لو ميمة تفحص فيما إذا كانت التعديبلت ك اإلنقاص قد 

. ادخؿ فعبل عمى المنشكر أـ ال

كما يمـز أيضا إعبلـ دار الكتب أك كؿ مف يحكز نسخ مف المقاؿ المنشكر 
أك المكتبات  بالحكـ حتى  تتخذ إجراءات لمنع قراءتو مرة أخرل الف ىذه األماكف 
تمبي دكما طمب القارئ، ك قد تمجأ المحكمة إلى الحكـ بالغرامة التيديدية لتجبر 
المعتدل عمى اإلسراع باتخاذ اإلجراء البلـز لرفع االعتداء، ك قد يتمثؿ الحذؼ 
في إزالة عبارة، فقرة، صفحة أك صفحات أك حذؼ صكرة أك محك تسجيبلت 

 ك مستشاره سابقا عندما اكتشؼ أنو كاف Sarkozyكما حدث في قضية  3صكتية

                                         
1

   Raymond Lindon, les droits de la personnalité, édition  Dalloz, 1983. 
Paris, 1ére ch, 7 mai 1985, Soc, c, anone ,« T, Films». 
2
  Pierre Kayser, op, cit, p105. 
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، ك بالتالي فإف إجراء الحذؼ أك التعديؿ  يسجؿ المكالمات التي كاف يجرييا معو
 مف  809كارد كمما كاف االعتداء يمثؿ مضايقات غير مشركعة حسب المادة 

n,c,p,c. 

حؽ الرد أك التصحيح : الفرع الرابع

إف الشرؼ ك السمعة مف القيـ اإلنسانية التي ال تقـك بالماؿ، ك بالتالي 
أكجد القانكف كسيمة لمتعكيض العيني تترؾ أثرا ايجابيا لدل الشخص الذم مست 

 مف ؽ، ـ، ؼ ك أضيفت 9كرامتو أك اتيـ بجرائـ لـ يرتكبيا، ك ليذا عدلت المادة 
. ليا فقرة تنص عمى قرينة البراءة كقد تـ التطرؽ ليا

التعريؼ بحؽ الرد ك حؽ التصحيح : أكال

يعتبر حؽ الرد أك التصحيح مف أقكل صكر كقؼ الفعؿ غير مشركع 
الماس بالسمعة ك الشرؼ بحيث كرست لو كؿ التشريعات عدة نصكص تبيف 
كيفية إتباعو، يعطي ىذا الحؽ لمشخص الحؽ في أف يرد عمى ما ينسب إليو، 

فالتشيير بالسمعة أك إسناد أم جرائـ كىمية، يخكؿ لمشخص تصحيح ىذه 
المعمكمات المغمكطة ، ك يعتبر حؽ الرد ك التصحيح تعكيض عيني عف إساءة 

 .استعماؿ حؽ النشر

قد خصص المشرع الجزائرم الباب السابع مف قانكف اإلعبلـ لمحؽ في 
 مف قانكف اإلعبلـ 1001الرد ك لئلجراءات التي يجب إتباعيا لنشره فالمادة 

                                         
يجب عمى »  يتعمؽ بقانكف اإلعبلـ 2012 يناير 12 المؤرخ في 05_12 مف القانكف العضكم رقـ 100المادة  1

المدير مسئكؿ النشرية أك مدير خدمة االتصاؿ السمعي البصرم أك كسيمة إعبلـ اليكتركنية أف ينشر أك يبث مجانا كؿ 
تصحيح يبمغو إياه شخص طبيعي أك معنكم بشأف كقائع أك آراء تككف قد أكردتيا كسيمة اإلعبلـ المعنية بصكرة غير 

 .«صحيحة 



ألزمت المسئكؿ عف النشر بنشر الرد في الدكرية أك أم كسيمة أخرل تـ النشر 
. فييا

ك يثبت حؽ الرد أك التصحيح لمشخص بمجرد النشر حتى ك إف كاف ىذا 
النشر محدكدا، كأف يقتصر تكزيع الجريدة  أك كسيمة النشر أك البث عمى إقميـ 

معيف، كما يقـك حؽ الرد حتى كلك لـ يذكر الشخص باسمو ك إنما يكفي التمميح 
بشخصو أك صفاتو ك بياناتو مما يسمح بسيكلة التعرؼ عميو كذكر كظيفتو، محؿ 

.  1إقامتو أك الشيادات المتحصؿ عمييا

ك الجدير بالذكر أف كؿ مف حؽ الرد ك حؽ التصحيح يختمفاف مف ناحية 
 :مجاؿ كؿ منيما فحؽ التصحيح يستعمؿ في حاالت معينة

 مف ؽ، إ،ج 100تصحيح معمكمة مغمكطة، كقد جاء ىذا المفيـك في المادة _ 1
أف التصحيح يككف بشأف كقائع أك آراء تككف قد أكردتيا كسيمة إعبلـ » بمعنى

. «بصكرة غير صحيحة

تصكيب بياف أك رقـ أك إحصائية أك تاريخ _ 2

 2تصحيح اسـ أك الجية المقصكدة بالمكضكع المنشكر_ 3

أما حؽ الرد يككف عند اتياـ شخص معيف بجرائـ معينة أك في حاالت 
 مف ؽ، إ، ج بحيث تنص عمى أنو 101القذؼ أك السب، كىذا ما أكدتو المادة 

لكؿ شخص تعرض التيامات كاذبة مف شأنيا المساس بشرفو أك سمعتو أف » 
ليذا عرؼ البعض حؽ الرد عمى أنو حؽ كؿ شخص في . «يستعمؿ حؽ الرد
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تقديـ إيضاح بنفس الصحيفة عمى ما نشر فييا صراحة أك ضمنا، متى كاف ىذا 
 .1النشر ماسا بمصالحو المادية أك المعنكية

كقد أحسف المشرع الجزائرم في ىذا الشأف، بحيث لـ يخمط بيف حؽ الرد 
كحؽ التصحيح فقد جاء بكؿ مف الحقيف ك مجاؿ تطبيقيما في مادتيف منفصمتيف 

.  مف قانكف اإلعبلـ101 ك المادة 100ىما المادة 

شركط حؽ الرد ك حؽ التصحيح : ثانيا

فبالنسبة لمشكؿ الذم يتخذه حؽ الرد لـ يشترط المشرع الجزائرم شكؿ 
باف يككف بنفس الشكؿ الذم كاف فيو التشيير أك 104خاص بؿ اكتفى في المادة 

، أم ترؾ المجاؿ مفتكحا حسب الطريقة التي تـ بيا النشر، فمثبل إذا كاف 2االتياـ
 مف نفس 1/107بكسيمة االتصاؿ السمعي البصرم فقد عالجت ذلؾ المادة 

. القانكف، ك الفقرة الثانية عالجت حالة ما إذا كاف النشر عف طريؽ الكتابة

يجب أف يرسؿ الرد إلى المدير المسئكؿ عف النشر كيفما كانت طريقة النشر _ 2

كما يجب أف يمارس حؽ الرد الشخص أك الييئة المعنية أك الممثؿ القانكني _ 3
، إ، ج102عنيما أك السمطة السممية التي ينتمي إلييا الشخص ـ  .  مف ه

 مف نفس القانكف 103كما يجب احتراـ المكاعيد الخاصة بالرد حسب المادة _ 4
 يكما بالنسبة لصحيفة يكمية ، خدمة اتصاؿ سمعي بصرم ، جياز 30فيي 

.  يكما بالنسبة لمنشريات الدكرية60إعبلـ الكتركني ك 
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أشرف رمضان عبد الحمٌد، حرٌة الصحافة، دراسة تحلٌلٌة فً التشرٌع المصري و القانون المقارن، الطبعة االولى،دار النهضة العربٌة،   

 .313، ص 2004
2

ٌجب على المدٌر مسئول النشرٌة إدراج الرد أو التصحٌح المرسل إلٌه فً العدد المقبل للدورٌة مجانا و » من قانون اإلعالم 104المادة  

 .«حسب األشكال نفسها



ك يبدأ سرياف ىذه المكاعيد مف يـك استبلـ طمب الرد، ك يثبت ذلؾ كسؿ 
.  مف ؽ،إ، ج ىذا بالنسبة لمتشريع الجزائرم105استبلـ الرد أك تاريخ التبميغ ـ 

 المتعمقة بحؽ الرد ك ىي نفسيا 61أما المشرع الفرنسي نص عمى المادة 
 ك في ىذه الفترة كانت حرية التعبير 1881 جكيمية 29 مف قانكف 13المادة 

تطغى عمى الحؽ في الخصكصية،لكف عندما رأل المشرع الفرنسي أف ىذه المادة 
ال تكفر الحماية الكاممة لتعدد ك تطكر كسائؿ اإلعبلـ ك اتضح قصكرىا، جاء 
بقانكف آخر يعالج فيو النقص المكجكد في ىذا المجاؿ، فنص عمى مادة أخرل 

 بالنسبة لكسائؿ االتصاؿ الخاصة باإلعبلـ 36 ىي المادة  2 يعالج فييا حؽ الرد
 .4عف طريؽ االنترنيت

ك قد تساءؿ رجاؿ الفقو الفرنسي حكؿ إصدار المشرع ليذا القانكف في 
المقصكدة 1881جكيمية 29 حكؿ ما اذا كاف مناظرة قانكنية  بيف قانكف 2004

  الخاص بحرية التعبير  ك القانكنيف السابؽ ذكرىما أـ الغرض مف 13منو المادة 
إصداره استيعاب كؿ االعتداءات الحاصمة عف طريؽ ك في الحقيقة فاف كؿ 

                                         
1
 Art 6 de la Loi n 82_ 652 du 29 juillet 1982 sur la liberté de communication audiovisuelle« toute personne 

physique ou morale dispose d’un droit de réponse dans les imputations susceptibles de porter atteinte à 
son honneur ou à sa réputation auraient été diffusées dans le cadre d’une activité de communication 
audiovisuelle». 
2
   Thibault Verbest, Pascal Reynaud, le régime juridique du droit de réponse sur internet, légipresse, n 236 

novembre 2006,  p 133_139. 
3
Art 6 de la loi n 2004_ 575 du 21 juin 2004 du LCEN pour la confiance dans l’économie numérique     .« Les 

personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par 
des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de 
messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur 
responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un 
destinataire de ces =services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou 
de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette 
connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible». 

 

 



القكانيف التي جاء بيا المشرع خاصة بكؿ كساءؿ اإلعبلـ الذم تصدر عنو 
 1المعمكمة سكاء كانت مرئية أك مكتكبة بأم طريقة

ك بالتالي فاف حؽ التصحيح ك الذم ىك عبارة عف ردكد الشخص 
المضركر يكتب فيو الشخص اعتراضاتو ك تفسيراتو عمى ما تناكلتو الصحيفة أك 

المجمة مف أمكره ك اتيامات  كسيمة سيمة كفعالة إلزالة الغمكض ك المبس 
. كالمعمكمات غير الصحيحة التي أساءت لو ك غيرت ربما رأم العامة عنو

 .فالضرر يمحي بذات الطريقة التي كقع بو

 تعكيض األضرار الكاقعة عمى حقكؽ الشخصية: المبحث الثاني

في كثير مف الحاالت التعكيض العيني غير مجدم ك في  حاالت أخرل 
يككف غير ممكف ك نفس الشيء إذا لـ يطالب بو المضركر، ك منو فاف التعكيض 

النقدم ىك األصؿ في االعتداء عمى حقكؽ الشخصية ك الجابر باعتبار أنو 
. يعادؿ بيف الضرر ك مقدار التعكيض

ك في نظر القانكف الخاص التعكيض عقاب لممخطئ إذا انحرؼ  سمككو 
الحدكد المألكفة، ك بالتالي ىك عدالة بالنسبة لمقانكف الخاص بعيدا عف أم تجريـ، 

ك اليدؼ الصائب لمتعكيض ىك جبر الضرر ك محك آثار االعتداء أم إرجاع 
المضركر قدر اإلمكاف إلى الحالة التي كاف عمييا لك أنو لـ يحدث لو ضرر، أما 

. التعكيض العيني فيك محكه تماما كما لك أف الضرر لـ يحدث بتاتا

 

 
                                         

1
  Emmanuel Derieux, sur le régime des différents droits de réponse,  droit de la communication, L.G.D.J, 4 

éditions 2003, p 448. 



 المبادئ العامة لمتعكيض: المطمب األكؿ

يحكـ المسئكلية التقصيرية عدة مبادئ خاصة ، عمى أساسيا يقدر القاضي نكع ك 
قيمة التعكيض، نقدم أـ عيني، كامؿ أـ مؤقت، كما ينظر كذلؾ إلى الظركؼ 

المحيطة بالفعؿ الضار ك يحاكؿ في كؿ األحكاؿ أف يكفؽ بيف الضرر ك 
. التعكيض، ليذا أدرجت ىذا المطمب إليضاح ذلؾ

أشكاؿ التعكيض النقدم :الفرع األكؿ

يغمب الحكـ بالتعكيض النقدم في حاالت المسؤكلية التقصيرية، ففي 
األحكاؿ التي يتعذر فييا الحكـ بالتعكيض العيني ك ال يرل فييا القاضي سبيبل 

ك يقدر التعكيض » 132/2إال التعكيض النقدم ك ىذا ما نصت عميو المادة 
، ك األصؿ كذلؾ أف يعطى التعكيض دفعة كاحدة، ك يرل الفقو أف ىذا «بالنقد

النكع يأخذ  فيو القاضي جميع عناصر التعكيض ك بالتالي يككف الحكـ فيو نيائي 
حائز لمبدأ حجية الشيء المقضي بو، ك ىذا ما اعتبره الفقياء في غير صالح 
المضركر بحيث ال يأخذ في تقديره انخفاض ك ارتفاع العممة، مف ناحية ك غير 

. 1قابؿ إلعادة النظر مف ناحية أخرل كفقا لمبدأ الحجية

التعكيض المقسط ك المرتب مدل الحياة : أكال

لكف ليس ىناؾ ما يمنع القاضي باف يحكـ بتعكيض مقسط أك بإيراد مرتب 
مدل الحياة، ك كجو الخبلؼ بيف الحالتيف، أف التعكيض المقسط يحدد لو مدد ك 
. يعيف لو عدد األقساط ك يستكفي المضركر تعكيضو الكامؿ عند دفع آخر قسط

أما اإليراد المرتب مدل الحياة كذلؾ يحدد لو مدد لكف ال يعرؼ عددىا فبل ينقطع 
. إال بمكت صاحبو
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أما الحكمة مف التعكيض المقسط تظير خبلؿ إصابة الشخص مف جراء 
الفعؿ الضار بعجز عف العمؿ لمدة معينة جاز حينيا أف يحكـ القاضي الحكـ 

بتعكيض مسقط خبلؿ ىذه المدة، أما فيما يخص المرتب مدل الحياة في الغالب 
يحكـ بو القاضي عندما تعجزه اإلصابة عف العمؿ كميا أك جزئيا ك تككف دائمة، 

. 1ك بالتالي مف العدؿ أف يككف لو مرتب يسد حاجاتو خبلؿ حياتو

 في حالتي التعكيض المقسط يجكز لمقاضي إلزاـ 132/3ك حسب المادة 
المديف بتاميف إلى شخص ثالث ك في الغالب يككف شركة تاميف، فيصح في ىذه 
الحالة أف يحكـ عمى المسئكؿ بدفع مبمغ مالي إلى شركة التاميف عمى أف تقـك 

. ىذه األخيرة بدفع األقساط أك المرتب إلى المضركر

 التعكيض المؤقت: ثانيا

 مف 131نص المشرع الجزائرم عمى ىذا النكع مف التعكيض في المادة 
يقدر القاضي مدل التعكيض عف الضرر فإف لـ يتيسر »ؽ، ـ بحيث جاء فييا 

لو ذلؾ كقت الحكـ فمو أف يحتفظ لممضركر بالحؽ في أف يطالب خبلؿ مدة 
، كبيذا يتضح أف القاضي ال يتيسر لو أحيانا «معينة بالنظر مف جديد في التقدير

أف يحدد كقت الحكـ مدل التعكيض تحديدا كافيا كما ىك الشأف في حاالت 
حكادث المركر إال بعد فترة مف الزمف، ففي ىذه الحالة يقدر التعكيض تقديرا مؤقتا 
بالنظر إلى الضرر المعمـك لديو كقت الحكـ، لكف يحفظ لممضركر بإمكانية إعادة 

 مف األمر رقـ 20النظر بعد حصر كؿ األضرار، ك ىذا ما جاء في المادة 
طريقة تحديد معدالت العجز ك مراجعتيا تحدد »  حيث نصت عمى أف215_74
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 .218، القاهرة، ص 2016_2015محمد عزمً البكري، دعوى التعوٌض، الطبعة األولى ، دار محمود للنشر، ،  
 المتعلق بإلزامٌة التامٌن على 31_88 والمعدل و المتمم بالقانون رقم 1974/ 30/01الصادر فً 15_74 األمر 2

 .السٌارات و بنظام التعوٌض عن األضرار



بمكجب مرسـك ك ذلؾ بالرجكع إلى التشريع الجارم بو العمؿ في مادة التعكيض 
 ك 136_80، ك بالرجكع إلى المرسـك رقـ «عف حكادث العمؿ ك اإلمراض المينية

إبتداءا مف تاريخ ....يمكف أف تراجع نسبة العجز بعد الشفاء»  منو 2المادة 
ك بالتالي أخذ المشرع الجزائرم بإمكانية الحكـ بتعكيض مؤقت بعد مركر .«الشفاء

 .2مدة معينة يتـ خبلليا حصر ك معرفة كؿ األضرار ك استقرارىا

أما فيما يخص المشرع الفرنسي فقد ذكر التعكيض المؤقت في المادة 
عمى une provision sur dommage intérêt مف ؽ، إ، ـ ،ج 809/2

إمكانية طمب  ىذا التعكيض، كىك نص عاـ يخكؿ لكؿ شخص لحقو ضرر أف 
.  يطالب بيذا التعكيض

كلـ يكتؼ المشرع الفرنسي بيذا النص ك إنما جاء بمكاد أخرل في قانكف التاميف 
خاصة  بتعكيض شركات التاميف المتضرريف جسديا مف حكادث المركر فقد نص 

 فقرة تبيف كيفية طمب التعكيض ك 24 كالتي تتضمف عمى 2113عمى المادة 

                                         
 ٌتضمن تحدٌد شروط التطبٌق الخاصة بطرٌقة تقدٌر نسب العجز و 1980 فبراٌر 16 مؤرخ فً 36_80مرسوم  1

 15_74 من األمر 20مراجعتها التً تتعلق بالمادة 
 ٌوسف دال ندة، نظام التعوٌض عن األضرار الجسمانٌة و المادٌة الناتجة عن حوادث المرور، دار هومه للطباعة 2

 .10، ص 2005والنشر، الجزائر، 

3
 Article211/9 du code de l’assurance décret n 88_260 du 18 mars 

1988 JORF mars 1988 

«Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage 

a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à 

moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter 

de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas 

clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même 

délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. 

Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum 

de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a 

lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les 

éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable. 



 مف نفس المادة بينت التعكيض المؤقت ك 9إجراءات الحصكؿ عميو، أما الفقر 
حاالتو ك الغرامات التي تمي ىذه المطالبة إذا تقاعست شركات التاميف عمى دفع 

. التعكيض

 مف ؽ، ـ ك ىي نفسيا 170ك بالنسبة لممشرع المصرم فقد جاء بالمادة 
 مف ؽ، ـ، ج عمى التعكيض المؤقت ك إمكانية مراجعة القاضي 131المادة 

 .1لمتعكيض ك الحكـ بتعكيض تكميمي بعد استقرار حالة المصاب

كما تكجد حاالت أخرل في القانكف المصرم يمكف فييا لممضركر المطالبة 
بتعكيض تكميمي،كما إذا أقامت النيابة العامة دعكل ضد المسئكؿ ك ادعى 
المضركر مدنيا أماـ المحكمة الجنائية طالبا بتعكيض مؤقت عما أصابو مف 
ضرر ك قضت المحكمة بذلؾ فإنو يجكز لو بعد ذلؾ أف يرفع دعكل أماـ 

المحكمة المدنية المختصة يطمب منيا تكممة التعكيض سكاء كاف الحكـ الصادر 
بالتعكيض المؤقت قد صدر مف محكمة الجنح أك مف محكمة الجنايات الف 

.  بؿ ىك تكممة لو2مكضكع الدعكل المدنية ليس ىك ذات مكضكع الدعكل األكلى

عناصر التعكيض  : الفرع الثاني

حتى يستحؽ المضركر التعكيض كقاعدة عامة يجب أف يؤدم الضرر 
إلى اإلخبلؿ بمصمحة  لممضركر كمف أىـ الحقكؽ تمؾ المصيقة بشخصو ك منو 

. يجب أكال أف تتكفر بعض الشركط في الضرر حتى يككف قابؿ لمتعكيض

                                                                                                                           
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, 

été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite 

dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation». 
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  يقتصر التعكيض عمى الضرر المباشر المتكقع ك غير المتكقع: أكال

 مف ؽ، ـ، 182أخذ المشرع الجزائرم بالضرر المباشر في المادة _ 1
حيث أكرد ىذا النص في الباب الثاني المعنكف بآثار االلتزاـ بكجو عاـ أم فيما 

يخص كمتا المسؤكليتيف العقدية ك التقصيرية عمى السكاء، إذ جاء في النص عبارة 
النتيجة الطبيعية ك ىك ما يسميو الشراح الضرر المباشر كما ىك مدككر في 

الضرر المباشر ىك النتيجة الطبيعية لعدـ »  التي تنص عمى أف 180المادة 
الكفاء بااللتزاـ، أك التأخر في الكفاء بو ك يعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لـ يكف 

، كمنو فإف الضرر الذم يجب «في استطاعة الدائف أف يتكقاه ببذؿ جيد معقكؿ
. 1عمى المسئكؿ أف يعكضو ىك الضرر المباشر

كما يشمؿ التعكيض الضرر المتكقع ك غير المتكقع الف االلتزاـ الذم _ 2
حصؿ اإلخبلؿ بو في ىذه المسؤكلية حدد مداه القانكف دكف دخؿ إلرادة األطراؼ 

ك في الكاقع ، أف مسالة التكقع أك . لدل كجب التعكيض عف الضرر المباشر كمو
عدـ التكقع أمر يعكد االختبلؼ بشأنو بيف نكعي المسئكلية المدنية إلى المحظة 
التي يقـك فييا، فبينما يمكف لمطرفيف أف يحددا النتائج المترتبة عمى عدـ تنفيذ 
االلتزاـ، ك ذلؾ كما تكقعاىا عند إبراـ العقد، فيك مف جية أخرل أمر ال يمكف 
تصكره بالنسبة لممسئكلية التقصيرية، إذ ال ليس في اإلمكاف مطالبة الفاعؿ 

مرتكب الخطأ أف يتكقع النتائج المترتبة عمى سمككو الخاطئ ، ك منو ال يمكف 
. 2لمتكقع أف يمعب دكرا في كجكد االلتزاـ أك تحديد نطاقو
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محمد عبد الظاهر حسٌن، المسئولٌة التقصٌرٌة للمتعاقد، دراسة فقهٌة قضائٌة فً العالقة التبادلٌة بٌن نوعً  2

 .27، ص 2012المسئولٌة، المؤسسة الفنٌة للطباعة و النشر، القاهرة، 



يجب أف يقع الضرر : ك حتى يعكض الضرر يجب أف يككف حاؿ أك مستقبمي
فعبل أك سيقع حتما فبالنسبة لمضرر الذم كقع ال يثير أم إشكاؿ، ك يبقى عمى 
المتضرر إثباتو، أما الضرر المستقبمي فيك لـ يقع بعد إال أف النسبة الغالبة ىي 

أم سيقع حتما كما إذا أصيب شخص في رجمو ك virtuelحدكثو أك إمكانية كقكعو
تكقؼ تقدير الضرر عمى ما إذا الساؽ ستبتر أـ ستبقى ك تعالج فقط ففي ىذه 
الحالة عمى القاضي أف يقدر التعكيض عمى كؿ الفرضيف ك يحكـ بما قدر، ك 

ىي الحكمة التي أرادىا المشرع مف جعؿ التعكيض قد يككف مؤقتا أك مرتبا مدل 
عمى أنو يجب التمييز بيف الضرر المستقبؿ ك المحتمؿ، فاألكؿ ضرر  . 1الحياة

محقؽ يجب التعكيض عنو، أما الضرر المحتمؿ غير محقؽ قد يقع ك قد ال يقع 
. فبل يعكض إال إذا كقع فعبل

التعكيض عف تفكيت الفرصة : ثانيا

 لـ ينص المشرع صراحة عمى التعكيض عمى تفكيت الفرصة، إال 
 مف ؽ، ـ، ج فاف التعكيض يشمؿ ما لحؽ الدائف 182أنو حسب المادة 

مف خسارة ك ما فاتو مف كسب ك الفرصة ما كاف المضركر يأمؿ أف 
ك مف أشير األمثمة عمى ذلؾ . يحصؿ عميو، أم قد تككف كسب فائت

أف يحـر الشخص مف فرصة كاف يحتمؿ أف تعكد عميو بالكسب، 
كتفكيت فرصة العائؿ القتيؿ في اإلنفاؽ عميو بحيث ال يمزمو القانكف 

ك قد كاف لمحكمة النقض عدة قضايا بيذا الشأف مف . باإلنفاؽ عميو
 :بينيا القرار التالي
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انو يشترط لمحكـ بالتعكيض _ مف المقرر في قضاء محكمة النقض » 
عف الضرر المادم اإلخبلؿ بمصمحة مالية لممضركر ك أف يككف 

الضرر محققا أك يككف كقكعو في المستقبؿ حتميا ك العبرة في تحقيؽ 
الضرر المادم لمشخص الذم يدعيو نتيجة كفاة آخر ىي ثبكت أف 

المجني عميو كاف يعكلو فعبل كقت كفاتو عمى نحك مستمر ك دائـ ك أف 
فرصة االستمرار عمى ذلؾ كانت محققة ك عندئذ يقدر القاضي ما ضاع 

«. 1عمى المضركر مف فرصة بفقد عائمو بالتعكيض عمى ىذا ساس

قد تتخذ تفكيت الفرصة كجييف إما حرماف الشخص مف فرصة 
لتحقيؽ مكاسب مالية، أك حرمانو مف فرصة لتجنب خسارة مالية، ليذا 
 .حسب الفقو الفرنسي أف تفكيت الفرصة يعتبر مف األضرار االقتصادية

ك قد كجد عنصر تفكيت الفرصة حسب القضاء الفرنسي مجالو 
في الميداف الطبي ألنو كثيرا ما يفقد المريض فرصة الشفاء أك فرصة 
البقاء حيا ك ليذا السبب حرص القضاء الفرنسي عمى تكضيح الخطأ 

الطبيب ك إىمالو، ك قد بينت محكمة النقض في قضية تتمخص كقائعيا 
في بتر ساؽ امرأة كانت تريد الدخكؿ في مسابقة لنيؿ كظيفة مضيفة 

طيراف فيككف بتر الساؽ في ذاتو ضررا جسمانيا محقؽ قاببل لمتعكيض 
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ككاف ىذا الضرر سببا في ضرر آخر ىك ضرر تفكيت فرصة التعييف 
. 1في كضيفة مضيفة الطيراف

كما طبقيا القضاء في حاالت الحرماف مف فرصة الترقية المينية 
لممضركر المصاب أك المتكفى، حتى لك كانت ىذه الترقية غير مؤكدة 

. لكف بالمقابؿ فاف الحرماف مف ىذه الفرصة محققة

ك اشترطت المحاكـ الفرنسية في الفرصة الفائتة أف تككف حالة أك 
كشيكة الكقكع أم حقيقية ك جدية، فتفكيت فرصة التعييف أك الترقية 

 .2حسب ىذا الشرط يجب أف تككف كشيكة كقت بتر الساؽ

ك رغـ أف معظـ المحاكـ أخذت بتعكيض تفكيت الفرصة إال أنيا 
اعتبرت انو ال يصح تقدير التعكيض عمى أساس تفكيت الفرصة بمقدار 
الكسب الفائت الذم فاتت فرصتو بؿ يتعيف تقديره فقط بالقدر الذم كاف 

.  3يحتمؿ معو تحقؽ الكسب في ىذه الفرصة التي فاتت

 االعتداد بالظركؼ المالبسة في تقدير التعكيض: ثالثا  

حتى يتـ تقدير التعكيض الجابر لمضرر يجب مراعاة الظركؼ المحيطة 
بالفعؿ الضار كالظركؼ الشخصية لممضركر ك المسئكؿ في نفس الكقت، كما 

 مف ؽ، ـ، ج نصت عمى 131تشمؿ كذلؾ جسامة الخطأ ماداـ أف المادة 
. الظركؼ المبلبسة بصفة عامة ك لـ تخص ظرؼ معيف
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: ك مف ىذه الظركؼ درجات الخطأ المسبب لمضرر_ 1

ترؾ القانكف الفرنسي مند صدكر التقنيف المدني، فكرة االعتداد بدرجة الخطأ 
لتحقيؽ المسئكلية المدنية، فقد قسـ الركماف فيما سبؽ خطأ اإلىماؿ إلى الخطأ 
الجسيـ ك ىك الخطأ المعادؿ لمغش، الخطأ العادم ك الخطأ اليسير، كتعريؼ 

الخطأ ميما كانت درجتو ىك اإلخبلؿ بكاجب قانكني، ك التدرج في الحقيقة يككف 
في مضمكف ذلؾ الكاجب ك ليس في الخطأ الذم يتحقؽ بأم إخبلؿ، ك ليذا 

. 1السبب ىجر القانكف فكرة تدرج الخطأ

لكف رغـ ىذا االتجاه لممدرسة البلتينية في تقميص فكرة تدرج الخطأ، إال أف 
التشريع ،القضاء ك الفقو أبقى عمى بعض الحاالت تأخذ في حسبانيا  بمدل 
جسامة الخطأ كما ىك الحاؿ بالنسبة لمسئكلية األطباء التي يعتد فييا بالخطأ 

زيادة عمى ذلؾ أف القضاء مف الناحية العممية يدخؿ في حسبانو درجة . الجسيـ
. جسامة الخطأ فيجعؿ التعكيض أكبر منو في حالة الخطأ اليسير

أما عف المشرع الجزائرم فقد سمح لمظركؼ ك المبلبسات أف يككف ليا 
 السالفة الذكر ك 131دكر في تقدير التعكيض ك جاءت بصيغة العمـك في المادة 

بالتالي يدخؿ في الظركؼ ك المبلبسات حتى نسبة الخطأ، ك قد تككف ىذه 
الظركؼ شخصية سكاء خاصة بالمضركر أك المسئكؿ ك قد تككف مكضكعية 

. ظركؼ أخرل كتغير عناصر التعكيض

الظركؼ الشخصية في تقدير التعكيض _ 2

ك يقصد بيا الظركؼ التي تحيط بالمضركر ال التي تحيط بالمسئكؿ إال 
في حاالت عمى سبيؿ الحصر كما ىك الحاؿ في ارتكاب عديـ التمييز فعؿ ضار 
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فبل يساؿ عف الضرر الذم سببو لمغير، كما يطمئف القاضي في بعض األحياف 
لحالة المسئكؿ المالية الف الفكرة األساسية ىي إف المسئكلية المدنية كسيمة ردع ك 
زجر، ك قد تراعى أيضا شخصية المسئكؿ في حالة التشيير إذا التـز الصحفي 

أما حالة المضركر ك ظركفو الخاصة كما ىك   1.الصدؽ ك المكضكعية
يمنع انتياؾ الحياة الخاصة »  مف قانكف اإلعبلـ 93منصكص عميو المادة 

ك منو قد يؤخذ بعيف « لمشخصيات العمكمية بصفة مباشرة أك غير مباشرة 
االعتبار حتى الحالة االجتماعية لممضركر، ك السبب في ذلؾ أف التعكيض يقاس 
بمقدار الضرر الذم أصاب المضركر بالذات، فيقدر عمى أساس ذاتي ك ليس 

 .مكضكعي

فتككف حالة المضركر الصحية ك المينية، الثقافية، جنسو ك سنو مأخكذة 
بعيف االعتبار، فتأثير الجرح عمى المصاب بداء السكرم ليس مثؿ الذم معافى، 
ك مف أصابو ضرر ك ىك يعكؿ عائمة ضرره أشد مف األعزب، ك تشكيو كجو 

الخ مف الظركؼ ..ممثمة أثره ك حدتو اشد مف تأثيره عمى شخصية عادية 
 .2المحيطة بالمضركر

خطأ المضركر _ 3

ميما كاف خطأ المضركر إما حصرا أك مشتركا فاف لو اثر عمى تقدير 
التعكيض، فإذا كاف خطأ المضركر ىك مف سبب لنفسو الضرر فبل مجاؿ لمكبلـ 
عف المسئكلية ألنو ال يكجد أمامنا مسئكؿ، لكف يثكر التساؤؿ إذا كاف ىناؾ خطأ 
مف المضركر ك في نفس الكقت كقع خطأ ثابت أك مفركض  مف المدعى عميو ك 

يراد معرفة أثر خطأ المضركر في المسئكلية  
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فإذا كاف احد الخطأيف مستغرقا لمخطأ اآلخر ك يتحقؽ ذلؾ في فرضيف إما أف _ أ
يفكؽ أحد الخطأيف كثيرا الخطأ اآلخر في جسامتو، أك أف أحد الخطأيف ىك نتيجة 

الخطأ اآلخر، ففي الحالة األكلى يككف إما المدعى عميو أك المضركر قد تعمد 
إحداث الضرر متعمدا، فإذا كاف المدعى عميو ىك الذم تعمد إحداث الضرر 

كانت مسئكليتو كاممة ك يككف عندىا ممزما بالتعكيض، أما إذا كاف المضركر ىك 
الذم تعمد إلحاؽ الضرر بنفسو استغرؽ خطاه خطا المدعى عميو ك انتفت 
مسئكليتو، كما لك أراد شخص االنتحار ك استغؿ سرعة سائؽ ك القى بنفسو 

 .1أمامو

ك قد يككف أحد الخطأيف نتيجة لمخطأ اآلخر كما لك كاف خطأ المضركر ىك _ ب
نتيجة خطأ المدعى عميو فيعتبر خطا ىذا الخير ىك كحده الذم أحدث الضرر 

. كحينيا يسأؿ مسئكلية كاممة

أما إذا كاف العكس فنككف حينيا أماـ خطأ المضركر فقط ك ال تتحقؽ 
. مسئكلية المدعى عميو

ك قد يككف الخطأ مشتركا ك تتكافر ىذه الحالة عندما يساىـ كؿ مف 
المضركر ك المسئكؿ في تحقيؽ الضرر دكف أف يستغرؽ خطا احدىما خطا 

اآلخر فنككف أماـ خطأيف متميزيف ك كؿ منيما اعتبر السبب المباشر في كقكع 
الضرر، ك في ىذه الحالة تقسـ المسؤكلية ليس بسبب كجكد خطا مشترؾ ك إنما 
لكجكد خطأيف متميزيف ك يككف ىذا التقاسـ بإنقاص مقدار التعكيض المستحؽ 
لمضحية، ك يسرم ىذا اإلنقاص إال في حالة التعكيض النيائي ك ال يحكـ بو 

 .2بالنسبة لمتعكيض المؤقت
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قد يطرأ التغيير عمى الضرر في الفترة ما بيف كقكع : تغير الضرر_ 4
الضرر ك صدكر الحكـ بالتعكيض، ك ىي حاالت كثيرة الكقكع خاصة في 

اإلصابات الجسدية الناجمة عف حكادث المركر، ك التي تبدأ عادة بجرح أك عجز 
مؤقت ثـ تتفاقـ ك تصبح عاىة مستديمة، فإذا استأنؼ المضركر الحكـ الصادر 
في المحكمة االبتدائية كجب عندىا عمى القاضي اعتبار الضرر ك قيمتو بما 

ك بيذا قد . صار عميو عند الحكـ، ك مراعاة التغيير الذم طرا عمى الضرر
يطالب المضركر بإعادة النظر في قيمة التعكيض ك ال يعتبر ىذا طمبا جديدا بؿ 
يضاؼ إلى الطمب األصمي ك العبرة بيـك صدكر الحكـ ك قد يتغير الضرر قبؿ 

النطؽ بالحكـ االبتدائي ك في ىذه الحالة يجب عمى القاضي مراعاة ما كاف عميو 
أما إذا بعد . 1الضرر ك ما أصبح عميو ليتمكف مف تقدير التعكيض النيائي

صدكر الحكـ فبالنسبة لممشرع الجزائرم فقد نص صراحة عمى إمكاف مراجعة 
 80_36التعكيض أم نسبة العجز ك ذلؾ حسب المادة الثانية مف المرسـك رقـ 

. المشار إليو سابقا بعد مركر ثبلث سنكات ابتداء مف تاريخ الشفاء أك االستقرار

أما إذا نقص الضرر بعد الحكـ بالتعكيض فيذا ال يخكؿ لممسئكؿ أف 
يطالب برد ما يعادؿ ذلؾ النقص، الف الحكـ بشأنو إف كاف نيائيا فقد حاز قكة 

. الشيء المقضي بو

تعكيض ضرر الحياة : المطمب الثاني

تعتبر الحياة أىـ ما يممؾ اإلنساف، ك بالتالي ال يكجد ما يعادليا مقارنة مع 
الحقكؽ األخرل فيما يخص التعكيض بالنسبة لمفاقد الحياة، إال أننا قد نجد 

.  أشخاصا آخريف يطالبكف بتعكيض ضرر الحياة
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تعكيض الضرر المرتد : الفرع األكؿ

تعريؼ الضرر المرتد : أكال

ينتج عف الفعؿ الضار ضرر يصيب حقا أك مصمحة مشركعة لممتضرر، 
ك قد يقتصر أثر الفعؿ الضار عمى المتضرر مباشرة ك ال يتعداه إلى غيره، ك قد 
تمتد آثاره إلى أشخاص آخريف تربطيـ بالمتضرر عبلقة معينة تجعميـ يتأثركف 

ك بالتالي ينتج عف الفعؿ الضار نتيجتيف .ماديا ك معنكيا باألضرار التي أصابتو
األكلى تتمثؿ في الضرر الذم أصاب الضحية المباشرة بينما األثر الثاني يمثؿ 
األضرار التي ارتدت عمى الغير، كمنو فإف الضرر المرتد ىك اضرر تقع عمى 

. غير مف يقع عميو الفعؿ الضار مباشرة

ك حتى يتـ تعكيض ىذا النكع مف الضرر يجب أف تتكفر بعض الشركط، 
منيا يجب أف يككف ىناؾ ضرر يصيب المتضرر المباشر ك في نفس الكقت 

يصيب المتضرر باالرتداد، كما يجب أف تككف ىناؾ رابطة بيف المتضرر 
المباشر ك المتضرر باالرتداد، فضبل عف ذلؾ يجب تكفر عبلقة السببية بيف 

: ك يتحقؽ ىذا النكع مف الضرر في حالتيف .الفعؿ الضار ك بيف الضرر المرتد

األكلى عف اإلصابة الجسدية لممضركر المباشر، ك الحالة الثانية في حالة 
كفاتو، كنستنتج مف ذلؾ أف الضرر المرتد ىك ضرر شخصي بالنسبة لمف ارتد 

. ال يرتبط بكفاة المتضرر المباشر. 1عميو

ك في حالة كفاة المضركر المباشر يحؽ لمف كاف يعيميـ طمب التعكيض 
عمى أساس الضرر المرتد، ك قد سماىـ المشرع الجزائرم بذكم الحقكؽ، ك ىـ 
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األقارب المحركمكف مف اإلعالة بشكؿ خاص ك ال عبلقة لو بالميراث الف ىناؾ 
مف أقرباء المتكفى مف ىـ مف الكرثة  كلكنيـ ال يستحقكف ىذا النكع مف 

. التعكيض، كأكالده الكبار الذيف يعيمكف أنفسيـ 

ك ليذا يستطيع المضركر أف يرفع دعكل شخصية ك ىي دعكل مستقمة 
عف الدعكل المكركثة، ك مف خبلؿ تمؾ الدعكل يستطيع المضركر باالرتداد 

المطالبة بالتعكيض ليس عف الضرر الذم أصاب المتكفى ك إنما عف األضرار 
الشخصية المادية ك األدبية التي أصابتو شخصيا بسبب مكت المضركر 

. 1األصمي

مكقؼ المشرع الجزائرم مف الضرر المرتد : ثانيا

 جدكال في البند 31_ 88ك قد كضع المشرع الجزائرم في القانكف رقـ 
. 2السادس يبيف فيو قيمة التعكيضات في حالة كفاة الشخص

فيتـ تعكيض الزكجة ك األبناء، األب، األـ ك األشخاص اآلخركف تحت 
ك حتى يتـ تعكيض ذكم الحقكؽ يجب حسب .3الكفالة بمفيـك الضماف االجتماعي

القانكف السمؼ الذكر أف ال يتجاكز التعكيض المدفكع لذكم الحقكؽ طبقا لمجدكؿ 
.  100قيمة النقطة المطابقة لؤلجر أك الدخؿ الميني السنكم المضركب في 

ك قد أخذ التشريع الجزائر عف المشرع الفرنسي كباقي التشريعات العربية 
بتعكيض الضرر المرتد في التعكيض عف حكادث المركر ك كذلؾ في اإلصابات 
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 خاص بتعكيض الضرر المادم المرتد في المادة 1المينية كما نص عمى مرسـك
 بحيث جعمو لذككا الحقكؽ المتمثميف في األبناء القصر الذيف كاف يعيميـ 8

المتكفى أك ميما كانت أعمارىـ إذا كانكا ال يستطيعكف ممارسة أم نشاط يجمب 
 قد قسـ قيـ Dintilhacليـ أجرا ، إال أف التشريع الفرنسي ك طبقا لتقرير 

التعكيضات عمى حسب حالتيف إذا ما كاف المضركر المباشر عمى قيد الحياة ك 
. الحالة الثانية في حالة كفاتو

 التي شيدت أكبر عدد لضحايا حكادث المركر ما 2012ك حدد في 
 les victimes indirectes ou« victimesأسماىـ بالضحايا غير المباشريف

par ricochet » أنكاع مف األضرار يجب أف تعكض، خمسة 9 فتضمف التقرير 
 حاالت لممضركر المباشر، كما 4منيا لمضحايا غير المباشريف أك باالرتداد ك 

 .2فصؿ في مسالة بقاء الضحية عمى قيد الحياة أك تعكيضيـ بعد الكفاة

تعكيض الضرر المكركث : الفرع الثاني

قد يككف الضرر الذم أصاب الشخص مف جراء الفعؿ الضار ماديا ك قد 
يككف معنكيا كمنو ىؿ يعكض الضرر كيفما كاف نكعو لمكرثة بعد الكفاة أـ ىناؾ 
آراء تختمؼ حكؿ ىذه المسألة؟ فقد أجاب الفقو ك بض القضايا المطركحة أماـ 
 .القضاء الفرنسي ك المصرم مقتديا في ذلؾ ببعض القرارات القضائية الفرنسية

 

 

                                         
 ٌتعلق بمنح تعوٌضات لصالح األشخاص الطبٌعٌٌن 1999 فبراٌر 13 مؤرخ فً 47_99 مرسوم تنفٌذي رقم 1

ضحاٌا األضرار الجسدٌة أو المادٌة التً لحقت بهم نتٌجة أعمال إرهابٌة أو حوادث وقعت فً إطار مكافحة اإلرهاب 
 .و كذا لصالح ذوي حقوقهم

2
  Bilan 2013 des postes de préjudices des victimes indirectes en cas de décès ou de survie de la victime  

directe, fondée sur la jurisprudence. 



تعكيض الضرر المادم المكركث : أكال

إذا تسبب الغير بخطئو في إصابة المضركر ثـ تكفى المضركر نتيجة 
لذلؾ، فإف ىذا الخطأ  ال بد أف يسبؽ المكت ك لك بمحظة، ك يككف المضركر في 

ىذه المحظة أىبل لكسب حقو في التعكيض عف الضرر الذم لحقو، ك حسبما 
. 1يتطكر ىذا الضرر ك يتفاقـ

ك الضرر الذم ينتج عف ىذا الخطأ ىك ضرر مادم إذ ىك حرماف 
الشخص مف الحياة، ك ىك أعظـ األضرار،زيادة عمى ضرر اآلالـ النفسية التي 
تصاحبو، ك ال شؾ أف ىذا الضرر المادم ينتج عنو الحؽ في التعكيض لممتكفى 
قبؿ الكفاة سكاء ارتد عميو ضرر شخصي أـ ال،  ك ماداـ أنو حؽ فإنو ينتقؿ بعد 

كفاتو إلى الكرثة، ك إذا ارتد عمى أم منيـ الضرر يجمع في ىذه الحالة بيف 
الحقيف ك يطالب بالتعكيض عف الضرريف ألنيما متميزيف عف بعضيما، أحدىما 
ضرر شخصي ك أآلخر مكركث ، ك بالتالي يندمج ىذا الحؽ ضمف عناصر 

التعكيض، ك يؤكؿ بيذه الصفة إلى كرثتو ك نفس الشيء إذا طالب بو المضركر 
.  2قبؿ الكفاة

فيككف لكؿ مف الكرثة الحؽ في المطالبة بالتعكيض حسب نصيبو في 
أم أف التعكيض عف الضرر المادم المكركث لـ يثر أم التباس ألنو حؽ .التركة

. مالي مثؿ سائر الحقكؽ ينتقؿ بطبيعة الحاؿ إلى الكرثة

ك عمى ما جرل بو قضاء _ المقرر» ك قد قررت محكمة النقض أنو مف
أنو إذا كاف فعؿ الغير ىك السبب في كفاة المضركر فإف ىذا _ ىذه المحكمة 

الفعؿ البد لو  ك أف يسبؽ المكت ك لك بمحظة ك يككف المضركر في ىذه المحظة 
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أىبل لكسب حقو في التعكيض عف الضرر الذم لحقو ك حسبما يتطكر ىذا 
الضرر ك يتفاقـ، ك متى ثبت لو ىذا الحؽ قبؿ كفاتو فإف كرثتو يتمقكنو عنو في 
تركتو ك يحؽ ليـ بالتالي مطالبة المسئكؿ بجبر الضرر الذم سببو لمكرثيـ الذم 

. 1«أدل إليو الفعؿ الضار باعتباره مف مضاعفاتو

تعكيض الضرر األدبي المكركث : ثانيا

 ك يدؽ التساؤؿ فيما إذا كاف الضرر أدبي، أم ناتج عف اآلالـ النفسية 
التي عاشيا المضركر قبؿ الكفاة، ىؿ تنتقؿ إلى الكرثة بدكرىا أـ تقتصر عمى 
المضركر؟ ك بالتالي ال يصبح ليا كجكد بعد الكفاة ، كثرة فقياء القانكف المدني 
أخذ بالرأم القائؿ أف الضرر األدبي ال ينتقؿ إلى الكرثة إال إذا كاف قد طالب بو 
المضركر قبؿ كفاتو، الف عدـ المطالبة بو نزكؿ ضمني عف ىذا الحؽ زيادة 

   .2عمى أنو حؽ مرتبط بشخص المجني عميو فبل يجكز لغيره مباشرتو

ك فريؽ آخر أيد انتقاؿ ىذا الحؽ إلى الكرثة دكف تقييده برفع دعكل مف 
المضركر قبؿ كفاتو، ما داـ أنو لـ يكجد ما يؤكد نزكلو عنو، أما ككنو مرتبط 

بشخص المجني عميو ك ال يجكز لغيره مباشرتو فيك أمر مردكد عميو بحيث أف 
. ذلؾ ال ينفي الصفة المالية ليذا الحؽ رغـ انو ضرر أدبي

مكقؼ المشرع الجزائرم مف التعكيض األدبي المكركث : ثالثا

ك عند تفحص أم تشريع خاص بالتعكيض المادم ك المعنكم الناجـ مف 
األضرار الجسمانية أك ضرر الحياة نجد تعكيض األضرار المادية ك نجد كذلؾ 
األضرار المعنكية، ك مف أمثمة التشريعات التي نصت عمى تعكيض كؿ مف 
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الضرريف المشرع الجزائرم حيث نص في الجدكؿ الممحؽ الخاص بالقانكف رقـ 
 في البند السادس عمى التعكيض المعنكم لذكم حقكؽ الضحية، بحيث 31_88

انو ميما كاف دخؿ الضحية المتكفاة فانو يتـ تحديده عمى أساس الحد األدنى 
. لؤلجر الكطني المضمكف

ك الجدير بالذكر أف المشرع نص عمى التعكيض في حالة ما إذا كاف 
المتكفى ضحية قاصرة، أم المقصكد تعكيض األب ك األـ بحيث أف ىذا 

 33كما نجد كذلؾ المادة . التعكيض مف المؤكد انو ليس تعكيضا ماديا بؿ معنكم
مف المسـك الخاص بتعكيض ضحايا اإلرىاب تنص عمى التعكيض في حالة 

 ستة ك تككف غير تابعة لصندكؽ 60الضحية المتكفاة قاصر أك بالغ مف العمر 
 مرة 120الضماف االجتماعي يستفيد ذككا حقكقيا مف رأسماال إجماليا يقدر ب 

. األجر الكطني المضمكف

ك الجدير بالذكر انو عندما يككف الضحية قاصر أك سنو لـ يسمح لو 
بمزاكلة مينة معينة فاف تعكيض ذككا حقكقيـ ال يمكف أف يككف إال تعكيضا 

. معنكيا ألنيـ لـ يفقدكا عائميـ أم ليس ضررا ماديا مرتدا

تعكيض األضرار الجسمانية ك المعنكية الناجمة عنيا : المطمب الثالث

يمكف أف يتغير األساس القانكني لمتعكيض حسب الحالة التي تستدعي ذلؾ فيما 
. إذا كاف ضرر معنكم أك مادم

 

 

 



األساس القانكني لتعكيض األضرار الجسمانية : الفرع األكؿ

انتيج المشرع الجزائرم نفس الطريقة التي عالج بيا المشرع الفرنسي 
 ك طريقة تقديرىا، إال انو تبقى السمطة التقديرية 1تعكيض األضرار الجسمانية

 مف التقنيف المدني 1245 إلى المادة 1240لمقاضي ك قناعتو، فجاءت المادة 
الفرنسي التي تقابميا كأساس تعكيض األضرار الجسمانية بصفة عامة، المادة 

 الخاصة بأحكاـ المسؤكلية التقصيرية ك التي بمكجبيا أف كؿ مف سبب 124
ضرر لمغير نتيجة خطأه ممـز بتعكيضو، إذ أف ىذه األضرار ىي أضرار مباشرة 

لمحادث، فالضرر المباشر ىك نتيجة طبيعية لمفعؿ الضار، بمعنى أف ىناؾ 
. عبلقة سببية بيف الخطأ ك بيف الضرر الناتج عنو

 مكرر 182كما نص المشرع الجزائرم عمى التعكيض المعنكم في المادة 
 حيث حدد مكجبات التعكيض 10_05التي أضافيا المشرع بمكجب القانكف رقـ 

كمنو فإف القانكف . 2المعنكم الخاص بالمضركر شخصيا أم ليس المكركث
المدني أقر التعكيض المعنكم، أما فيما يخص تقديره تبقى السمطة التقديرية 

. لمقاضي

كما تكجد أنظمة قانكنية أخرل متفرقة عممت كذلؾ عمى تعكيض األضرار 
 المعدؿ ك المتمـ بالقانكف رقـ 15_ 74الجسمانية ك المعنكية أبرزىا األمر رقـ 

 المتعمؽ بإلزامية التاميف عمى السيارات ك 1988 جكيمية 19 المؤرخ في 31_88
بنظاـ التعكيض عف األضرار الجسمانية 

                                         
1 و فً سبٌل الحماٌة من األضرار الجسدٌة انضمت الجزائر إلى عدة مواثٌق دولٌة منها االتفاقٌة الدولٌة فً جنٌف  

و قد انضمت بمقتضى المرسوم الرئاسً رقم . 1949 أوت 12التً تمت فً   و 1989 أفرٌل 16المؤرخ فً  89-68

محتوى االتفاقٌة هو منع التجارب الطبٌة التً كانت تجرى على أجساد إال أن هذا المنع كان محدود النطاق أي فً 
 Nadia Khadoudja Hammadi,  «laفترة الحرب فقط العسكرٌٌن و المساجٌن و فً نفس الوقت على المدنٌٌن، أنظر 

protection juridique du corps humain    en matieres de recherches biomedicales et ses application en droit 

Algerien», these de  doctorat, faculté de droit, université abou bekr belkaid,  tlemcen, 2014_2015, p 104.  
  مكرر ٌشمل التعوٌض عن الضرر المعنوي كل مساس بالحرٌة أو الشرف أو السمعة 182 المادة 2



كؿ حادث سير سبب أضرارا جسمانية، »  منو عمى أنو 8حيث تنص المادة 
يترتب عميو التعكيض لكؿ ضحية أك ذكم حقكقيا، ك إف لـ تكف لمضحية صفة 

كما كشؼ التطبيؽ العممي ألنظمة . «الغير تجاه المسئكؿ مدنيا عف الحادث
التعكيض الجماعي أف التطكر الذم لحؽ نظاـ التأمينات االجتماعية جعمو أكثر 

شمكلية ك اتساعا مف التاميف عمى المسؤكلية فيك الكسيمة األكلى لدفع التعكيضات 
 .عف األضرار الجسدية

 المؤرخ في 677_ 85حيث يقابمو في التشريع الفرنسي القانكف رقـ 
ك في حالة بقاء . 1 يتعمؽ بتعكيض األضرار الناتجة عف حكادث المركر1985

المسئكؿ عف الحادث مجيكؿ ،غير مقتدر أك غير مؤمف لو تبقى الدكلة مسئكلة 
_ 69 مف األمر رقـ 70عف تعكيض األضرار الجسدية، استنادا عمى المادة 

 الذم 1970 المتضمف قانكف المالية لسنة 1969 ديسمبر 31 المؤرخ في 107
.  2أنشأ الصندكؽ الخاص بالتعكيض المقرر لضحايا الحكادث الجسمانية

ك كنتيجة لؤلعماؿ اإلرىابية التخريبية التي  عانت منيا الجزائر خبلؿ 
 فبراير 13 المؤرخ في 47_99التسعينيات، نص المشرع عمى القانكف رقـ 

 يتعمؽ بمنح تعكيضات لصالح األشخاص الطبيعييف ضحايا األضرار 1999
الجسدية أك المادية التي لحقت بيـ نتيجة أعماؿ إرىابية أك حكادث كقعت في 

مع مبلحظة انو يكجد كذلؾ . إطار مكافحة اإلرىاب ك كذا لصالح ذكم حقكقيـ
 الخاص 1990 جكيمية 6 المؤرخ في 589_ 90في التشريع الفرنسي القانكف رقـ 

باألعماؿ اإلرىابية رغـ أف فرنسا لـ تشيد ىذه الحكادث إال حديثا، حيث يدؿ ذلؾ 

                                         
1
  M. Le Roy , R.F. Bibal, l’évaluation du préjudice corporel, lexis nexis,   2eme édition 2011, p 169. 
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عمى أىمية الكرامة اإلنسانية ك جبر األضرار الماسة بالكياف المادم لئلنساف في 
 .النظـ البلتينية

 المؤرخ في 1640_ 2006كما نص المشرع الفرنسي عمى القانكف رقـ 
ك منو فاف كؿ مف القانكنيف .  الخاص بالضماف االجتماعي2006 ديسمبر 21

ك . الجزائرم أك الفرنسي يتبعاف نفس النظاـ القانكني لتعكض األضرار الجسمانية
بالتالي تبيف ىذه القكانيف ك األنظمة إلى أم حد كفمت التشريعات البلتينية الحديثة 
الحؽ في حصكؿ المضركر عمى تعكيض عادؿ ك جابر في نفس الكقت لمضرر 

. الجسدم

تعكيض ضرر النفس ك ما دكنيا في الشريعة اإلسالمية : الفرع الثاني

اىتمت الشريعة اإلسبلمية بالركح اإلنسانية، كجعمت لكؿ فعؿ ضار بيا ما يقابمو 
مف قصاص دكف أف تككف لصفة الجاني اعتبار إال فيما استثني بنص كالمجنكف، 
كما فرقت في الجزاء بيف القتؿ ك االعتداء عمى الجسد ك منو ىناؾ جزاء خاص 

. بالقتؿ ك آخر خاص بما دكف ذلؾ

تعكيض ضرر النفس : أكال

تعتبر مف األفعاؿ الضارة التي ترتب دينا في ذمة فاعميا لمف لحقو 
الضرر أك دينا  عز ك جؿ الجناية عمى النفس ك ما دكنيا، فضبل عمى أنيا 
تستكجب عقكبة بدنية تضاؼ إلى العقكبة المالية، كقد حـر ا عز ك جؿ قتؿ 
النفس إال بالحؽ، ك يتجمى ذلؾ في قكؿ المكلى العزيز الحكيـ فيما يمي﴿ ك ال 
تقتمكا النفس التي حـر ا إال بالحؽ ك مف قتؿ مظمكما فقد جعمنا لكليو سمطانا 



﴾، ك النيي بيذه الصفة يقتضي التحريـ ك 1فبل يسرؼ في القتؿ إنو كاف منصكرا
مف أتى فعبل متعمدا محرما جزاءه جينـ خالدا فييا فقد أكد القرآف الكريـ ذلؾ في 
قكلو عز ك جؿ  ﴿ ك مف يقتؿ مؤمنا متعمدا جزاؤه جينـ خالدا فييا ك غضب ا 

. عميو ك لعنو ك أعد لو عذابا عظيما﴾

أما أشير حديث لرسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ ىك ما قالو يـك النحر﴿ إف 
دماءكـ ك أمكالكـ ك أعراضكـ عميكـ حراـ كحرمة يكمكـ ىذا في شيركـ ىذا في 

بمدكـ ىذا﴾ 

ك اتفؽ الفقياء عمى أف القتؿ ينقسـ إلى عمد ك خطأ ك قد اجمعكا عمى أف 
عمد ك خطأ ك اختمفكا ىؿ بينيما كسط أـ ال؟ ك ىك الذم يسمكنو : القتؿ صنفاف
عمد الخطأ أك خطأ العمد، فقاؿ بو جميكر الفقياء ك المشيكر عند ، شبو العمد أ

 2المالكية

القتؿ العمد : _1

كىك قصد القتؿ بما يقتؿ غالبا، ك يتمثؿ الجزاء في الشريعة اإلسبلمية إال 
في أحد أمريف القصاص لقكلو عز ك جؿ ﴿يا أييا الذيف آمنكا كتب عميكـ 

﴾ أك الدية، كيسقط القصاص في حالتيف عند انعداـ محؿ القصاص 3القصاص
أم بمكت الجاني، أك عفك كلي الدـ إتباعا لقكلو عز ك جؿ ﴿ فمف عفي لو مف 

 .  ﴾4أخيو شيء فإتباع بالمعركؼ ك أداء إليو بإحساف
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القتؿ شبو العمد : _2

ك ىك أف يقصد ضربو بما ال يقتؿ غالبا إما لقصد العدكاف أك لقصد 
التأديب لو فيسرؼ فيو كالضرب بالسكط ك العصا ك الحجر الصغير ك الككز ك 

ك ذىب أكثر الحنفية ك الشافعية ك .سائر ما ال يقتؿ غالبا، إذا قتؿ فيك شبو عمد
الحنابمة إلى كجكب الكفارة في شبو العمد، ك ذلؾ ألنو اجرم مجرل الخطأ في 
نفي القصاص لقكؿ رسكؿ ا صمى ا عميو ك سمـ ﴿أال إف دية الخطأ شبو 

العمد ما كاف بالسكط ك العصا مائة مف اإلبؿ منيا أربعكف في بطكنيا 
 .2﴾1أكالدىا

ك ذىب بعض الحنفية إلى عدـ كجكب الكفارة في شبو العمد ك ذلؾ ألنيا 
أال ترل أف المؤاخذة فييا ثابتة بخبلؼ الخطأ فبل يصح التحرير   3جناية مغمظة

ك ىك الرأم الراجح لعدـ ثبكتو في الكتاب ك ال في . تكبة بيا كما في العمد
 .4السنة

أما المالكية فإنيـ ال يعرفكف القتؿ شبو العمد فيك في حكـ العمد إال في 
حالة قتؿ األب ابنو فيك شبو عمد ك قاؿ المالكية ك الحنابمة ال تحمؿ العاقمة ما 

 .دكف ثمث الدية

 

                                         
 أخرجه أبو داود، كتاب الدٌات، باب فً دٌة الخطأ شبه العمد و النسائً كتاب القسامة، باب كم دٌة شبه العمد، و 1

ابن ماجه كتاب الدٌات باب فً دٌة شبه العمد مغلظة من حدٌث عبد هللا بن عمرو رضً هللا عنهما و الحدٌث صححه 
 الطبعة األولى، دار ابن ،فً بلوغ المرام ،كتاب الجناٌات من أدلة األحكامالعسقالنً، ابن القطان كما نقله ابن حجر 

 .390،ص 2000حزم للطباعة و النشر، لبنان، 
 .1775وهبه الزحٌلً، ، مرجع سابق، ص 2
  الكفارة المغلظة هً عتق رقبة أو صوم شهرٌن متتالٌٌن أو إطعام ستٌن مسكٌنا3
 اإلمام الحافظ علً بن حجر العسقالنً ، فتح الباري، شرح صحٌح البخاري، المجلد الثالث عشر، الطبعة األولى، 4

 .212، ص2004دار الكتب العلمٌة، بٌروت لبنان 



 القتؿ الخطأ: _3

ك ىك أف ال يقصد الضرب ك ال القتؿ مثؿ ذلؾ أف يرمي صيدا أك ىدفا 
فيصيب إنسانا فيقتمو، ك فيو الدية عمى العاقمة ك الكفارة في ماؿ القاتؿ، ك األصؿ 
في كجكبيما ىك قكؿ ا تعالى﴿ ك مف قتؿ مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ك دية 

﴾ ك ىذا الجزاء ينطبؽ عمى المقتكؿ المسمـ 1مسممة إلى أىمو إال أف يصدقكا
كالكافر لقكلو عز ك جؿ﴿ ك إف كاف مف قـك بينكـ ك بينيـ ميثاؽ فدية مسممة إلى 

 ﴾، ك ال قصاص في القتؿ الخطأ الف ا تعالى أكجب 2أىمو كتحرير رقبة مؤمنة
فيو الدية ك لـ يذكر قصاصا حيث قاؿ الرسكؿ صمى ا عميو ك سمـ ﴿رفع عف 

ككقت ثبكت الدية ىك ثبكتيا . أمتي الخطأ ك النسياف ك ما استكرىكا عميو﴾
لممكرث حاؿ حياتو ك انتقالو بطريؽ اإلرث لمكرثة ك حجتيـ في ذلؾ أف حكميا 
كحكـ القصاص فيي بدؿ عف النفس ك القصاص عكض عف النفس ك حيث 

. 3القصاص ينتقؿ مف المضركر المتكفى إلى الكرثة كذلؾ الدية

تعكيض ضرر ما دكف النفس : ثانيا

ك أما الجناية عمى ما دكف النفس فيي إما تككف عمدا أك خطأ، فإف كانت 
عمدا فقد اتفؽ الفقياء عمى أف القصاص يجرم فيما دكف النفس مف الجركح 

كقطع لؤلطراؼ إذا أمكف االستيفاء مف غير حيؼ ك ال زيادة كقد أكد ذلؾ ابف 
قدامة ك قبؿ اإلجماع عمى ذلؾ قكؿ ا العزيز الحكيـ في كتابو ﴿ ك كتبنا عمييـ 

                                         
 .92 سورة النساء اآلٌة 1
 .92 سورة النساء اآلٌة2
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فييا أف النفس بالنفس ك العيف بالعيف ك األنؼ باألنؼ ك األذف باألذف ك السف 
. ﴾1بالسف ك الجركح قصاص

ك بما أف معصكمية الجسد في اإلسبلـ في الحاجة إلى الحفظ كالنفس فقد 
كجب فيو القصاص دكف زيادة لقكلو عز كجؿ ﴿ ك إف عاقبتـ فعاقبكا بمثؿ ما 

﴾، ك قكلو أيضا﴿ فمف اعتدل عميكـ فاعتدكا عميو بمثؿ ما اعتدل 2عكقبتـ بو
﴾ ذلؾ أف دـ الجاني معصـك إال في قدر جنايتو فما زاد عمييا بقي في 3عميكـ

. العصمة

كقد قسـ الفقياء بمناسبة تقدير التعكيض أنكاع األضرار، أضرار تقع عمى 
األعضاء الفردية المحسكسة ك غير المحسكسة كالمساف ك األنؼ، ك قد قررت 
الشريعة الغراء الدية كاممة إذا فقد الشخص عضك مف ىذه األعضاء بسبب 

الجناية استنادا إلى أف إتبلؼ العضك الكحيد أك منفعتو يأخذ حكـ إتبلؼ النفس، 
كقد ذىب اإلماـ مالؾ ك الحنابمة إلى أف في عيف األعكر المبصرة إذا فقدت الدية 
كاممة ك حجتيـ في ذلؾ أف عمر بف الخطاب ك عثماف بف عفاف ك عمي ابف أبي 
طاب جميعا قضكا بالدية كاممة كلـ يعترض أحد مف الصحابة عمى ذلؾ فيككف 

 أما أبك حنيفة ك الشافعية فقد أقركا في ذلؾ نصؼ الدية ك دليميـ في  .4إجماعا
. ﴾5ذلؾ قكؿ الرسكؿ صمى ا عميو ك سمـ﴿ في العينيف الدية

أما عف األعضاء الزكجية كجكب الدية كاممة مثؿ ذلؾ العينيف ك الشفتيف 
إلخ، ك أساس ذلؾ االتفاؽ ما كرد عف الرسكؿ صمى ا عميو ك سمـ ..ك اليديف

                                         
1

 .45 سورة المائدة ، اآلٌة 
2

 .126 سورة النحل، اآلٌة 
3
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﴿ك في الشفتيف، الدية ك في البيضتيف، الدية، ك في العينيف، الدية، ك في الرجؿ 
ك ىناؾ أيضا ما يسمى بالشجاج ك الجراح فأما ىذه . ﴾1الكاحدة نصؼ الدية

األخيرة تطمؽ عمى الجنايات عمى كافة الجسـ، أما األكلى فيي جركح الرأس 
، المأمكمة 2كالكجو ك ىي أنكاع، الدافعة ك فييا ثمث الدية قياسا عمى المأمكمة

التي كرد فييا نص ك فييا ثمث الدية، الناقمة ك فييا عشر ك نصؼ عشر الدية ، 
الياشمة فييا عشر الدية، المكضحة ىي التي تظير العظـ غير أنيا لـ تيشمو 

. كفييا نصؼ عشر الدية

أما جراح البدف غير الرأس ك الكجو دكف قطع لؤلعضاء ك كسر لمعظاـ 
 4 باستثناء الجائفة التي كرد فييا تقدير شرعي﴿ ك في الجائفة3ففيو حككمة عدؿ

.  5ثمث الدية ﴾

كبيذا تككف الشريعة اإلسبلمية قد فصمت أكثر مف القكانيف الكضعية فيما 
   .يخص التعكيض عف األضرار الجسدية

 

                                         
أخرجو أبك داكد في المراسيؿ، ك النسائي ك ابف خزيمة ك ابف الجاركد ك ابف حباف ك احمد ك اختمفكا في صحتو،  1

 .389انظر  الحافظ بف حجر العسقبلني، بمكغ المراـ، مف أدلة األحكاـ، ص
 تبمغ الغشاء المحيط  التي ك المأمكمة ىي االصابة.  قاؿ الرسكؿ صمى ا عميو ك سمـ ﴿ك في المأمكمة ثمث الدية﴾2

. بالدماغ ك ال تخرقو
. ك ىي التي تخرؽ الغشاء الرقيؽ المحيط بالدماغ ك ثمث الدية قياسا عمى المأمكمة: االفعة 
. ك ىي التي تكسر العظـ ك تنقمو مف حمو ك فييا عشر ك نصؼ عشر الدية: الناقمة 

. ىي التي تيشـ العظـ ك تظيره دكف أف تنقمو عف مكانو: الياشمة 
3

األصؿ أف ما ال قصاص فيو مف الجنايات عمى ما دكف النفس ك ليس لو أرش مقدر بنص اك قياس ففيو حككمة  
 .عدؿ ك ىذه األخيرة غير مقدرة في الشرع ك يترؾ  أمر تقديرىا لمحاكـ

  الجائفة ىي الجرح الذم كصؿ إلى الجكؼ مف بطف أك ظير أك صدر4
 508 محمد بف حباف البستي، مرجع سابؽ، ص5



تعكيض األضرار الجسدية  : الفرع الثالث

لـ يختمؼ المشرع الجزائرم فيما يخص القكاعد المطبقة عمى تقدير 
األضرار الجسدية ك تعكيضيا بحيث اعتمد كؿ مف التشريعيف عمى القكانيف 

الصادرة بشاف إلزامية التاميف عمى السيارات ك بنظاـ التعكيض عف األضرار،  

 بعد القياـ بإجراءات 1يمكف أف يمنح التعكيض بالتراضي أك بالتقاضي
إلزامية تتمثؿ في تحقيؽ ابتدائي يقـك بو رجاؿ الضبطية القضائية ك يرسؿ بشأنو 
محضر إلى شركة التاميف المعنية التي تعاقد معيا المسئكؿ عف الحادث حسب 

، ك قد قسـ المشرع الجزائرم األضرار إلى  35_80 مف المرسـك رقـ 4المادة 

التعكيض عف العجز المؤقت ك تحدد نسبتو بناءا عمى شيادة طبية، ك بأف _ 1
التعكيض قد يككف كديا أك قضائيا فاف الشيادة التطبيؽ قد يحررىا إما عف طريؽ 
طبيب معتمد مف قبؿ شركة التاميف ك بطمب منيا في حالة التسكية الكدية، أك 

. عف طريؽ طبيب شرعي ك بحكـ قضائي

  أف التعكيض عف العجز المؤقت عف 312_88حسب الجدكؿ المرفؽ بالقانكف 
.   مف اجر المنصب أك الدخؿ الميني لمضحية%100العمؿ عمى أساس 

التعكيض عف العجز الدائـ أك الكمي فبعد تحديد نسبة العجز عف طريؽ _ 2
الخبرة الطبية تضرب في النقطة االستداللية المكجكدة في الجدكؿ المرفؽ بالقانكف 

88_31 
                                         

  يتعمؽ بإلزامية التاميف عمى السيارات ك 31_88 المتمـ ك المعدؿ بالقانكف رقـ 15_74 مف األمر رقـ 16المادة  1
تحدد التعكيضات الممنكحة بالتراضي أك قضائيا في إطار حكادث المركر الجسمانية »بنظاـ التعكيض عف األضرار 

 «...عمى أساس الجدكؿ الممحؽ بيذا القانكف
 .إلى آخر الملحق.... قد تم ترتٌبه ب أوال، ثانٌا  31_88 من القانون 3نصت علٌه المادة  ,مع مالحظة أن الملحق 2

على أساس حساب التعوٌض عن العجز الدائم الكلً أو الجزئً  الذي ٌتم بضرب قٌمة النقطة »و جاء فً ثانٌا 
. «المطابقة لشطر المرتب أو الدخل المهنً للضحٌة فً نسبة العجز الدائم الجزئً أو الكلً



 عمى تعكيض 31_88كما نصت الفقرة خامسا مف الممحؽ المرفؽ بالقانكف 
األضرار التالية  

التعكيض عف ضرر التألـ الياـ أربع مرات قيمة األجر الكطني األدنى _ أ
المضمكف 

التعكيض عف ضرر التألـ المتكسط بقيمة مرتي األجر الشيرم األدنى _ب
. المضمكف عند تاريخ الحادث

التعكيض عف الضرر الجمالي فاكتفت الفقرة بذكر انو يعكض عف العمميات _ د
. 1الجراحية البلزمة إلصبلح ضرر جمالي مقرر بمكجب خبرة طبية

. التعكيض عف المصاريؼ الطبية ك الصيدالنية_ق

ك يتـ التعكيض باالعتماد عمى األجر أك الدخؿ الميني لمضحية كأساس 
 . لحساب التعكيض المستحؽ عند تاريخ الحادث

كما أف ىناؾ طرؽ أخرل لتحديد قيمة التعكيض ك المبينة في الفقرة أكال 
مف الممحؽ، ك ىي  بالنسبة لمضحايا الديف لـ يتمكنكا مف إثبات اجر أك راتب 
، يتـ عندىا تحديد التعكيض بالرجكع إلى أم شيادة متحصؿ عمييا أك  معمـك

بالنظر إلى ككنيـ يتمتعكف بتجربة أك تأىيؿ ميني يمكنيـ مف شغؿ منصب عمؿ 
اجر أك دخؿ فيعكضكف بالرجكع إلى الحد األدنى  مناسب ك ليس بإمكانيـ إثبات
.  لؤلجر األساسي ليذا المنصب

 فقد جاءت المادة السابعة منو بتحديد 47_99ك نفس الشيء بالنسبة لمقانكف رقـ 
التعكيضات الخاصة بضحايا اإلرىاب عند الكفاة، فجعمت التعكيض يأخذ إما 

                                         
 .31_88الفقرة الخامسة من الملحق المدرج فً القانون  1



شكؿ معاش خدمة لذكم الحقكؽ أك معاش شيرم أك رأسماؿ إجمالي، تارة يتحمؿ 
التعكيض الييئة المستخدمة ك تارة أخرل يتحمميا الصندكؽ الخاص بتعكيض 

ضحايا اإلرىاب أك صندكؽ التقاعد بالنسبة لذكم حقكؽ الضحايا في سف التقاعد 
 .أك المتقاعديف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الخاتمػػػػة

في ظؿ التقدـ التكنكلكجي ك الصناعي نتجت ممارسة خاصة لؤلنشطة مف طرؼ 
اإلنساف  أدل إلى تنكع  المراكز القانكنية ك بالتالي خمؽ عبلقات متنكعة بيف أفراد 

العبلقة الدائنية بكافة عناصرىا،مديف، دائف ك محؿ ىذا    المجتمع، ك أشيرىا
. الحؽ

كما يكجد إلى جانب ىذا الحؽ حقكؽ أخرل متميزة عف جميع الحقكؽ ك العبلقات 
أال ك ىي حقكؽ الشخصية ، ك سماىا البعض مف الفقياء بالحقكؽ المصيقة 

بالشخصية ك البعض اآلخر بالحقكؽ الطبيعية ككف ىذه األخيرة يكتسبيا اإلنساف 
بفطرتو مند كالدتو ادف تثبت ألم فرد ككنو إنسانا، كما أنيا تتميز بخصائص 
معينة تسمك بيا عف باقي الحقكؽ، كعدـ قابميتيا لمتقكيـ بالماؿ ك مف ناحية 

تختمؼ عف حقكؽ اإلنساف ككف ىذه األخيرة مرتبطة بالحؽ بالنظر إلى الدكلة ك 
ليس األشخاص الطبيعية، ك ما داـ اعترؼ ليذه الحقكؽ بصفة الحؽ فإنو مف 
الطبيعي أنيا تحظى بالحماية القانكنية التي تتمتع بيا باقي الحقكؽ األخرل أم 
لصاحبيا حؽ االحتجاج في مكاجية الكافة لعدـ االعتداء عمييا، ك بالتالي ىناؾ 

. كاجب سمبي عاـ يفرض احتراميا

كقد تـ دراسة الحماية الخاصة بحقكؽ الشخصية في إطار المسئكلية التقصيرية 
 مف ؽ، ـ، ؼ، أبقى 1240 مف ؽ، ـ، ج ك التي تقابميا المادة 124أم المادة 

المشرع الجزائرم ىذه الحماية بحيث انو لـ يضؼ أية مكاد خاصة بحقكؽ 
 مف ؽ، مف ج ك التي تتسع في عمكميا عمى 47الشخصية إجماال غبل المادة 

كافة حقكؽ الشخصية المادية ك المعنكية ك ىذا عكس المشرع الفرنسي الذم 
 16 مف ؽ، ـ، ؼ الخاصة بالحؽ في الحياة الخاصة، ك المادة 9أضاؼ المادة 



مف نفس القانكف الخاصة بالكياف المادم لئلنساف المتمثؿ في الحؽ في الحياة ك 
معصكمية الجسد، ك مف أىـ صفات حقكؽ الشخصية أنيا محمية لذاتيا دكف 
حاجة إلثبات الخطأ كما الحاؿ في األضرار التي تصيب الجسد الرتباطيا 

. بشخص صاحبيا فيك صاحب ك محؿ الحؽ في نفس الكقت

تتنكع الحقكؽ المصيقة بالشخصية بحيث إنيا تشمؿ شؽ مادم ىك الحؽ في 
الحياة ك الحؽ في معصكمية الجسد إضافة إلى شؽ آخر معنكم ىك الحؽ في 

الخصكصية ك الحؽ في الشرؼ ك السمعة ك بقدر تنكع مككنات الشخصية 
اإلنسانية تتنكع الحماية القانكنية، فالحؽ في الحياة ك أىـ حؽ عمى اإلطبلؽ يعد 
المساس بو اعتداء عمى الفطرة اإلنسانية المتمثمة في فرصة الحياة ك حب البقاء 
ك فترة ىذا تبدأ مف لحظة ميبلد اإلنساف حيا إلى غاية كفاتو، ك قد تمتد إلى ما 
بعد الكفاة ك في ىذه الفترة ينشأ حؽ آخر ىك حؽ اإلنساف في عدـ نبش جثتو ك 

ك قد . عدـ التنكيؿ بيا، ك كذا عدـ إخضاعيا إلى أم تجارب طبية كقاعدة عامة
تسبؽ الحماية القانكنية التي أكالىا المشرع لئلنساف لحظة ميبلده ك ىنا الحديث 

الحديث خاص بالحماية القانكنية التي خص بيا المشرع الجنيف أم تجريـ 
اإلجياض بكافة أنكاعو ك إلزاـ المسئكؿ عف ذلؾ بالتعكيض، ك استحقاؽ الدية في 

. الشريعة اإلسبلمية مف المحظة التي ينفخ ا سبحانو ك تعالى الركح في الجنيف

ك مع التطكر اليائؿ الذم شيده المجاؿ الطبي أصبحت فرصة الحياة تكاجو 
إشكاالت طبية مستعصية ك متعارضة في بعض الحاالت، فبيف رفض المريض 
العبلج ك امتناع الطبيب عف معالجتو ك المكت الرحيـ مف جية ك القرارات ك 

القكاعد القانكنية ك اآلراء الطبية متناقضة ك منقسمة مف جية أخرل كىناؾ أيضا 
قكاعد األخبلؽ ك الكازع الديني بيف مؤيد ك معارض لممكت الرحيـ ك يبقى في 

. ىذه الحالة المريض الميئكس مف شفاءه ينتظر مصيره 



فقد حاكلنا مف خبلؿ ىذا البحث اإلجابة عمى  التساؤؿ التالي ىؿ يطمب المريض 
تخميصو مف آالمو باقتبلع إرادم لمحياة أـ ينتظر أجالو باآلـ التي ال تحتمؿ ك ما 

األكلى بالحماية  الحؽ في الحياة أـ تخميص المريض مف أالمو ؟ 

ك تكضيحا ليذه التناقضات كمف كجية التشريعات العربية ك مف بينيا المشرع 
الجزائرم أخذا في اعتباره مكقؼ المجمع اإلسبلمي اف المكت الرحيـ عبارة عف 

. قتؿ عمد فبل يجكز إزىاؽ ركح اإلنساف الذم كرمو ا  بيا 

 كما يمثؿ كذلؾ الكياف المادم لئلنساف حؽ أخر ىك الحؽ في معصكمية الجسد 
الذم ال يقؿ أىمية عف الحؽ في الحياة ، فالحماية القانكنية تمتد إلى كؿ أعضاء 
ك أجيزة الجسـ مف أنسجة كخبليا بما تمثمو مف كظائؼ حيكية خاصة، كقد عرؼ 
العالـ الطبي بما يسمى بزرع األعضاء البشرية ك ما تطرحو مف إشكاالت حقيقية 
تتمثؿ في مدل إمكانية الفرد التصرؼ في أعضاء جسمو كىك حي أك تبرعو بيا 
بعد كفاتو ، كىذا ما يناقض مف ناحية أخرل مبدأ الكرامة اإلنسانية المتجسدة في 

االحتفاظ بالتكامؿ الجسدم  

إضافة إلى أف اإلنساف يتمتع بحؽ آخر يمس جانبو المعنكم ىك الحؽ في 
الخصكصية،ىذا الحؽ الذم كجد الفقو صعكبة في إيجاد تعريؼ جامع لو نظرا 

لمركنتو بسبب اختبلفو مف مجتمع إلى آخر ك كذلؾ الختبلؼ الديانات ك العكامؿ 
ك عميو لـ يحتكم أم تشريع عمى تعريؼ ىذا الحؽ، لـ ينص  الثقافية لكؿ منطقة

المشرع الجزائرم في القانكف المدني عمى الحؽ في الحياة الخاصة غير المادة 
مف ؽ،ـ التي تعتبر كمرجع لكافة حقكؽ الشخصية ك إنما جاء بنصكص 47

، ك «ال يجكز انتياؾ حرمة حياة المكاطف الخاصة»مف الدستكر 46متفرقة المادة 
 مكرر مف قانكف العقكبات خاصة 303الى غاية المادة 301كذلؾ المكاد مف 

بتجريـ أم مساس بالحياة الخاصة لؤلشخاص، ك في الكاقع كجكد ىذه المكاد في 



قانكف العقكبات أدل باألشخاص إلى تأسيس دعكاىـ عمى القضاء الجزائي بدال 
. مف القضاء المدني كليذا أثره عمى مصمحة المضركر

ك مف بيف األمكر التي يمكف أف يككف ليا أثر عند االلتجاء إلى القضاء    
الجنائي ىي المبادئ التي يقـك عمييا منيا أف الشؾ يفسر في مصمحة المتيـ مف 
جية ك قرينة البراءة مف جية أخرل ك بالتالي فإف القاضي ينظر إلى المتيـ ك 

يراعي لو الظركؼ التي مف شأنيا أف تبراه ك يككف ليذا الحكـ أثره عمى الدعكل 
المدنية المرفكعة أماـ القاضي الجزائي ك ىذا بعكس القاضي المدني الذم يراعي 

 .مصمحة المضركر ك السمطة التقديرية في تقدير التعكيض تعكد لو

حسب القانكف المدني الفرنسي فإف حماية حؽ الخصكصية حماية مزدكجة،     
 مف ؽ، ـ، ؼ لمقاضي قبؿ أف يحكـ بالتعكيض لممضركر أف 9تخكؿ المادة 

يأمر باتخاذ اإلجراءات البلزمة لكقؼ االعتداء، أما الؽ، ـ، ج فمـ يخص الحؽ 
 مف نفس القانكف كما نص 47في الخصكصية بنص خاص ك اكتفى بالمادة 

عمى كقؼ االعتداء مثؿ المشرع المصرم إال انو أككؿ إجراءاتو لمقكاعد العامة في 
قكاعد اإلجراءات المدنية ك عميو ترفع دعكييف في حالة االعتداء عمى حؽ 

الخصكصية دعكل كقؼ االعتداء في القضاء العادم أك القضاء الكقتي ك دعكل 
.  مف ؽ، ـ، ج124التعكيض عمى أساس المادة 

يشمؿ الحؽ في الخصكصية عدة صكر منصكص عمييا في القانكف الدستكرم    
ك قانكف العقكبات صراحة، الحؽ في حرمة المسكف أك المكاف الخاص بحيث ال 
يمكف التعدم عمى ىذه الحرمة بالدخكؿ إليو دكف إذف أك مبرر يبيح ذلؾ إال في 

األحكاؿ التي يجيزىا القانكف كالتفتيش لغرض كشؼ الجريمة، ك يشمؿ كذلؾ 
الحؽ في حرمة المراسبلت ك الحؽ في سرية المكالمات السمكية ك البلسمكية ك 
بعد التطكر اليائؿ الذم عرفو العالـ في مجاؿ اإلعبلـ ك كسائؿ االتصاؿ ك 



الشبكة العنكبكتية ك كسائؿ انتشار الخبر أسرع مف البرؽ ك الجكسسة ك انعكس 
ىذا التطكر عمى األجيزة التي تستخدميا السمطات لمراقبة األفراد فبات مف 

الضركرم تكفير حماية فعالة تتماشى مع ىذا التطكر، ك قبؿ الحماية القانكنية 
نصت الشريعة اإلسبلمية عمى الحؽ في الخصكصية، أما االعتداء عمى ىذا 
الحؽ فييا يككف باالطبلع عمى أسرار الناس ك خصكصياتيـ، ك قد قاؿ محمد 

صمى ا عميو ك سمـ ﴿ رفع عف أمتي الخطأ ك النسياف ك ما استكرىكا عميو﴾ ك 
منو مف اطمع عمى أسرار ك خصكصيات الناس دكف قصد ال يأتـ لكف دكف أف 

يفشي األسرار التي اضطمع عمييا دكف قصد أما دكف ذلؾ فيمتـز المعتدم 
بالضماف، ك يشمؿ التعدم عمى حؽ الخصكصية التجسس بدخكؿ المنزؿ دكف 

إذف حيث يقكؿ المكلى عز ك جؿ ﴿يا أييا الذيف آمنكا ال تدخمكا بيكتا غير بيكتكـ 
حتى تستأنسكا ك تسممكا عمى أىميا﴾ حماية لخصكصيات ك أسرار المنازؿ ك قد 

. يككف االعتداء كذلؾ باإلشراؼ عمى دار الجار

ك بيذه المناسبة شرع ا تعالى الضماف ك دفع الصائؿ عمى حرمة الحياة 
الخاصة ك ىذا األخير يشبو كقؼ االعتداء أك الدفاع الشرعي ك دفع الصائؿ 

يشمؿ الدفاع عف العرض ك يشمؿ ىذا األخير كؿ أسرار األسرة ك الفرد المسمـ ك 
. كؿ ما يدكر في أماكنو الخاصة

ك تحتكم كذلؾ حقكؽ الشخصية في جانبيا المعنكم الحؽ في السمعة ك الحؽ في 
. ك عبلقتو باإلعبلـ الشرؼ

أنكر بعض الفقياء صفة الحؽ عمى الحؽ في السمعة ك الشرؼ بحيث حسب 
رأييـ ال يعدك أف يككف سكل التزاـ أما آخركف فبل يمكف أف يصؿ إلى درجة 

االلتزاـ لعدـ كجكد محؿ الحؽ زيادة عمى أف إصباغ صفة الحؽ عمى ىذا الجانب 
يزيد مف القضايا المطركحة إماـ القضاء رغـ تفاىة الضرر ك مف جانب آخر 



يؤدم إلى الحد مف حرية اإلعبلـ ،إال كؿ مف االتجاىيف لـ يفمح في طرحو، 
كاستقر الفقو ك القضاء عمى اعتبار الحؽ في السمعة أحد صكر حقكؽ الشخصية 
في جانبيا المعنكم، ك قد كفميا المشرع بالحماية القانكنية كباقي الحقكؽ ك جاء 

ال يجكز انتياؾ حرمة حياة  »  مف الدستكر الجزائرم ما يمي 46في المادة 
. «المكاطف الخاصة ك حرمة شرفو، ك يحمييا القانكف

ك يحتكم ىذا الحؽ عمى جانبيف جانب مكضكعي يمثؿ القيـ المعنكية المفركض 
كجكدىا لذا كؿ األفراد بحكـ انو إنساف ك ىي الكرامة اإلنسانية التي يطالب ام 
شخص اعتدم عميو باحتراميا، ك ىناؾ جانب آخر في الحؽ في السمعة ىك 

جانب مكتسب حيث يمثؿ حصيمة الرصيد الذم تحصؿ عميو الشخص مف الغير 
. مف خبلؿ حياتو االجتماعية المينية ك مف خبلؿ عبلقاتو مع اآلخريف

مف صكر االعتداء عمى ىذا الحؽ القذؼ، السب ك الببلغ الكاذب ك قد يككف 
لئلعبلـ الدكر الرئيسي في ىذا االعتداء ك بالمناسبة أف ىناؾ مبدأيف يعتقد 

البعض أنيما متناقضيف بخصكص الحؽ في السمعة ك الشرؼ، فمف ناحية نص 
المشرع عمى ىذا الحؽ ك ضركرة حمايتو مف كؿ اعتداء ك مف ناحية أخرل نص 

. عمى حرية التعبير ك الرأم في الدستكر الجزائرم إال أف لكؿ مف الحقيف مجمو

التكصػػػػػيات  

مما ال شؾ فيو أف أىـ ك أسمى الحقكؽ المصيقة بالشخصية ىك الحؽ في  -1
الحياة، ك ما يستتبع مف حؽ عمى التكامؿ الجسدم دكف انتقاص لعضك مف 

أعضائو، لكف األضرار الجسدية الناتجة عف الفعؿ غير المشركع التي قد تؤدم 
في بعض الحاالت إلى فقد الحياة لـ تحظى بالتعكيض الكاجب، بحيث أف القضاة 
يقدركف التعكيض تقديرا أجماليا رغـ أف بعض القكانيف كقانكف حكادث السيارات ك 



تعكيض األضرار جاء بتفصيؿ كامؿ لؤلضرار الجسدية بدءا مف ضرر الحياة إلى 
الضرر الجمالي ك ضرر التألـ، كمنو يجب عمى القاضي أف يقدر التعكيض 
حسب عناصره أم كؿ ضرر ك مقدار تعكيضو عمى حدا حتى يككف تعكيضا 

 .جابرا ك شامبل لكؿ األضرار
ك نظرا كذلؾ لمطابع ك األىمية التي يكتسبيا الكياف المادم لئلنساف، عمى  -2

المشرع كما فعؿ المشرع الفرنسي عمى النص عمى إجراءات كقائية خاصة لكقؼ 
 مف ؽ، ـ،ؼ ك قد جعؿ كقؼ االعتداء ينظر 16 ك 9االعتداء مثؿ المادتيف 

أماـ القضاء المستعجؿ لكقؼ االعتداء، أما المشرع الجزائرم فقد اكتفى بالمادة 
 مف ؽ ـ، ج ك لـ يستتبعيا بنصكص في قانكف اإلجراءات المدنية خاصة ك 47

إنما ترؾ إجراءات كقؼ االعتداء لمقكاعد العامة في القضاء العادم ك قد تطكؿ 
 . مف نفس القانكف فيي قاعدة عامة بالقضاء المستعجؿ299مدتيا أما المادة 

في حاالت قميمة يظير مف خبلليا اىتماـ القاضي ك المشرع خاصة في  -3
التشريعات العربية بما فييا التشريع الجزائرم بالحؽ في الحياة الخاصة ك السبب 
في ذلؾ أنيا معتبرة جنحة غير خطيرة، ال يرتقي إلى الجرائـ الماسة باألشخاص 
أك األمكاؿ، ك مف ىنا يجب عمى القاضي ك المشرع أف يضع في حسبانو أف 

المساس بالحياة الخاصة يؤدم إلى المساس بكرامة الشعكب، فيي جزء ضركرم 
معنكم مف شخصية اإلنساف، ك االعتداء عمى ىذا الجانب يؤدم بالشخص إلى 
االنطكاء ك قد يصيبو أمراض نفسية خطيرة تغرس فيو ركح االنتقاـ كيؤثر ىذا 

 .سمبا عمى المجتمع

 مف ؽ، ـ، ج حيث لـ يذكر 47حسنا ما فعؿ المشرع الجزائرم بالنسبة لممادة  -4
كؿ حؽ مف الحقكؽ المصيقة بالشخصية عمى حدا، إال أف ىذا كاف لو جانبو 

السمبي حيث أف المشرع الجزائرم قاـ بالتنصيص عمى الحؽ في الحياة الخاصة 
 مكرر تجـر ىذه المكاد 303 إلى غاية المادة 301في قانكف العقكبات مف المادة 



المعتدم عمى حؽ خصكصية الغير ك ىذه النصكص الصريحة جعؿ المضركريف 
يتكجيكف إلى القضاء الجنائي ك ىذا األخير لو مميزاتو ك خصائصو، حيث أف 

ىذا القضاء ينظر إلى المسئكؿ ال إلى مصمحة المضركر ك يتجمى ذلؾ في ككف 
القاضي الجنائي يفسر الشؾ لمصمحة المتيـ مف جية كقرينة البراءة ك يؤدم ذلؾ 

 .إلى البحث مف طرؼ القاضي عمى سبؿ البراءة

 ك ليذا حسب الفقو الجنائي فإف الدعكل المدنية المنظكرة أماـ القضاء الجزائي ال  
تحقؽ المصمحة المرجكة ،ك ليذه األسباب فاختيار سمكؾ الدعكل المدنية أفضؿ 
بكثير حيث أنو أكؿ ميزة يمتاز بيا القضاء المدني أكال مركنة القاضي المتمثمة 
في السمطة التقديرية لمقاضي في تقدير التعكيض ىذا مف جية كيفما كاف مؤقت 

أك عادؿ أك شامؿ لكؿ الضرر ك مف جية أخرل يمكف لمقاضي أف يحكـ 
بالتعكيض العيني الذم يمكف أف يمحك آثار االعتداء ك ماداـ أف القاضي المدني 
ليس مف صبلحياتو أف يقيد مف حريتو فغالبا يحكـ بالتعكيض لصالح المضركر ك 

 .منو يمكف أف نقكؿ إف القاضي المدني ينظر إلى المضركر أكثر مف المسئكؿ

يمكف لمقاضي أف يحكـ بالتعكيض العيني الذم يمكف أف يمحك آثار االعتداء  -5
ك ماداـ أف القاضي المدني ليس مف صبلحياتو أف يقيد مف حريتو فغالبا يحكـ 

بالتعكيض لصالح المضركر ك منو يمكف أف نقكؿ إف القاضي المدني ينظر إلى 
 .المضركر أكثر مف المسئكؿ
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 ممخص

تعد حقكؽ الشخصية مف أىـ الحقكؽ األساسية المصيقة بشخصية 
اإلنساف، تثبت لو لمجرد إنسانيتو، تخرج مف دائرة المعامبلت ال يمكف التصرؼ 

. فييا، ال تنتقؿ بالميراث، تنقضي بكفاة الشخص

تشتمؿ ىذه الحقكؽ عمى طائفتيف، مادية ك أخرل معنكية، في حالة أم 
اعتداء عمييا يمكف لصاحبيا المجكء الى القضاء، اما عف طريؽ الدعكل الجنائية 

أك عف طريؽ الدعكل المدنية التي تثار بطريقتيف، إما أماـ قاضي المكضكع 
. لممطالبة بالتعكيض أك أماـ القضاء المستعجؿ لكقؼ االعتداء

 

 

Résumé 

Les droits de la personnalité constituent l'ensemble des 

prérogatives juridiques portant sur des intérêts moraux (droit à la vie, 

vie privée, honneur) et le corps humain ou les moyens de leur 

réalisation (correspondances, domicile, image), exercés par des 

personnes juridiques physiques et qui sont protégés par des actions en 

justice civiles (cessation du trouble, réparation des préjudices),  et aussi 

des procédures civile et pénale, la matière fait l'objet d'une 

jurisprudence foisonnante, en droit interne et en droit européen, fondée 

sur des sources variées nationales (Code civil,  Loi informatique et 

libertés, Loi relative à la liberté de la presse) et internationales . 

La victime d’une atteinte à ces droits de s personnalité peut les 

protégés par deux actions,  devant le juge pénal ou devant le juge civil, 

cette dernière prends deux façons , la première  devant le juge du fond 

pour obtenir une indemnisation, la deuxième devant le juge du référé 

pour la cessation du préjudice     

 


