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 مقــدمــــــــــة

وقد عبر عنه بقاعدة  ،في القانون الجنائي الجنائية أهمية أو المشروعية لمبدأ الشرعية
، ويتصل هذا المبدأ بقانون العقوبات وقانون "ال جريمة وال عقوبة بغير نص قانوني"

ة ـــــــــــاصر ثالثــــــــــائية على عنـــــــــــــة اإلجرائية الجنــــــــــــــعيو شر مائية. وتقوم الـــــــــاإلجراءات الجن
ل في المتهم البراءة، والقانون هو مصدر لقواعد اإلجراءات الجنائية ، وأخيرا ــــــــــــهي األص

  .ةالقضائي اإلجرائي تنعقد للسلطة اإلشرافأهلية 

ٕاذا كان مبدأ مشروعية التجريم والعقاب يتعلق بقواعد الموضوع فإن هذا المبدأ يمتد و 
ع األشخاص المشتبه فيهم إلى الجانب اإلجرائي أو الشكلي في مفهومه العام في التعامل م

 وأحد ضمانات مشروعية اإلجراء في مادة اإلثبات الجنائي والمتهمين إلى مرحلة المحاكمة،
هو أن أصل عبء اإلثبات يقع على سلطة االتهام طالما أن هناك قرينة البراءة، وال يمكن 

  األفراد. قلب هذه القاعدة وٕاال نكون أمام مساس بمبدأ المشروعية كضمان لحقوق وحريات

وأن الجانب األهم من مشروعية اإلجراء هو مشروعية اتخاذ وسيلة ما لجمع 
  .االستدالالت أو تكوين قطع اإلسناد

وقد كان البحث في مشروعية الدليل الجنائي هو ضرورة مفادها انطباق اإلجراء مع 
ة ـــــــــــــــادر الدوليــــــــــمضمون القاعدة القانونية ومبادئ القانون فيما كرسه الدستور وكذلك المص

في هذا الشأن كاإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وغيرها من المواثيق والعهود الدولية،إذ 
  الدولية. يجب أن يتكيف القانون اإلجرائي الجزائي مع المقتضيات

وطريقة  وٕاذا كان القانون هو مصدر المشروعية في تكريس وسيلة من وسائل اإلثبات
خالص الدليل منها فإن القاضي يكون الحارس على مراعاة أحكام المشروعية، فإذا كان است

التفتيش المنزلي باطال لعدم احترام الضوابط اإلجرائية فإنه يمكن كذلك اعتبار استنباط الدليل 
غير مشروع إذا كان فيه  من توظيف التقنيات العلمية الحديثة في التصنت والتقاط الصورة

ات الواردة ـــــــــة الحياة الخاصة أو بالحرية الفردية في حالة عدم احترام الضمانمساس بحرم
  في قانون اإلجراءات الجزائية.
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  وأن تطبيق التقنيات الحديثة في اإلثبات الجنائي سواء في التقاط الصورة أو الصوت 
 الت ــــــــــــراض المراســـــــــــ"باعتالفرنسي أو ما يسمى في قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري أو  
  ينــــــــــــــــأثارت جدال فقهيا حادا بين الباحثين والمتخصص وتسجيل األصوات التقاط الصور" 

   في مادة القانون الجنائي وحقوق اإلنسان، وأن التطبيقات القضائية للتعديل الجديد لقانون
،الشك 20/12/2006المؤرخ في  22ــــ06ون رقماإلجراءات الجزائية الجزائري بموجب القان

                                                   أنها سوف تؤدي إلى إشكاالت عملية.

وان لبحثنا يثير جدال ـــــــــــــومفهوم مشروعية الصوت والصورة في اإلثبات الجنائي كعن
الرقابة اإللكترونية في استخالص من حيث عالقة توظيف الصوت والصورة عبر آليات 

  الدليل.

  وهذا الموضوع كانت له أسباب في اختياره.

  مكن تقسيمها إلى أسباب ذاتية وأخرى موضوعيةي :أسباب اختيار الموضوع *

   .الرغبة الشخصية للبحث في هذا الموضوع تتمثل في :سباب ذاتيةأ •
 وأهمها  :سباب موضوعيةأ •

 معرفة مدى مواكبة المشرع الجزائري للتطورات العلمية الحديثة السيما في مجال  *  
  التسجيل الصوتي والتقاط الصور مقارنة بالتشريعات األخرى.    

      مدى حماية المشرع الجزائري للحق في سرية المحادثات التليفونية والحق في  * 
  الصورة باعتبارهما إحدى مظاهر الحق في الحياة الخاصة.    

  حداثة الموضوع وكثرة اإلشكاليات التي يثيرها. *

 ة البصرية ـــــــــــما يشكله التطور العلمي والتكنولوجي خاصة في مجال الوسائل السمعي*
لتقاط صور على المحادثات التليفونية وا من خطورة استخدام هذه الوسائل في التصنت      
  األفراد سواء في مكان عام أو في مكان خاص.      
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مدى كفاية الضمانات التي قررها المشرع الجزائري والتشريعات المقارنة لحماية الحق *
  في الحياة الخاصة عند انتهاكها.

: تأصيل وتحليل هذا الموضوع المهم وهذا من خالل بيان الهدف من الدراسة*
ودورهما في اإلثبات الجنائي، والجهة المختصة به، وضماناته  مشروعية الصوت والصورة

وآثاره، إذ الحظنا عزوف غالبية الباحثين عن الخوض في هذا الموضوع، رغم كثرة 
اإلشكاليات التي يثيرها، والحاجة إلى البحث عن حلول لها، فقد انصب جهد أغلب الباحثين 

م االعتداء ـــــــــــــامة وتركيزهم على جرائـــــعلى تناول "حماية حرمة الحياة الخاصة" بصفة ع
  على الحق في الخصوصية، دون أن تحظى المراقبة االلكترونية باالهتمام الكافي. 

  *أهمية الدراسة:

  تبدو أهمية الدراسة في:

 أهمية التسجيل الصوتي والتقاط الصور كدليل مادي في اإلثبات الجنائي.*

تشكل  السيما أنها هاتحول مشروعي الحديثة من خالفما تثيره الوسائل العلمية *

 على الحرية الفردية وحقوق اإلنسان الخاصة اعتداء

ازدياد حجم الجريمة، واستخدام المجرمين ألحدث األساليب والتقنيات الحديثة في *

ارتكاب جرائمهم، بما يضمن لهم تحقيق مشاريعهم اإلجرامية، بعيدا عن أعين 

وسائل تقنية حديثة ومتطورة  رجال الضبطية البد من منح سلطة األمن لذا كان

بين هذه الوسائل "المراقبة االلكترونية" التي كشف و من لمواجهة هذا الخطر 

ي عن أهميتها في إحباط العديد من الجرائم والمخططات اإلرهابية ملالواقع الع

 المنظمة وضبط مرتكبيها.

ر على ـــــــــــــه من تأثيــــــــــا لــــــور العلمي المذهل، ومـــــــــــــــاتجة عن التطــــــــــــــــالخطورة الن*       

ان ـــــــــــــرار اإلنســـــــــخصوصيات األفراد وحياتهم الخاصة، فأجهزة المراقبة يمكنها أن تكشف أس
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ر على أحاديث المتهم ـــــــة ال تقتصراقبـا أن المــــــــــــها ، كمـــــائـــــــى إخفــــا علــــــــمهما كان حريص

بارتكاب الجريمة وحده، بل تمتد ألحاديث الطرف اآلخر الذي يبادله إياها، فإن أمكن القول 

بمراقبة أحاديث المتهم، فما هو الموقف بالنسبة للغير الذي تنتهك أسراره بمجرد االتصال 

  بالمتهم؟

السريع والمذهل لوسائل المراقبة االلكترونية  ورـــــــالتشريعية للتطمواكبة النصوص قصور *

ز ـتعج -"النصوص التشريعية"-حيث أن هذه النصوص لم تتطور بنفس الوتيرة، مما جعلها 

عن احتواء هذه الوسائل أو حصرها أحيانا أخرى، ومن ثم ننتقل من مشكلة الشرعية وعدمها 

  وضوحه. شموله و إلى مشكلة عدم وجود النص أو عدم

 اإلشكالية المطروحة:  )1

في اإلثبات الدليل المستمد من تسجيل األصوات و التقاط الصور  وحجية مدى مشروعية
 الجنائي باعتبارها وسائل حديثة للمراقبة االلكترونية؟

 :عن هذه اإلشكالية عدة تساؤالت فرعية  تتفرع و

بهذا الدليل؟ وٕاجراءات متابعتها والعقوبات ما هي الجرائم التي أجاز المشرع األخذ فيها  *
 المقررة لها؟

         روع ــــل الشــد لتشمـــــــها تمتـــــــم، أم أنــــــــــــة تقف عند هذه الجرائــــــــهل أن إجراءات المتابع *   
            في الجريمة ؟      

ما مدى مشروعية اإلجراءات التي تباشرها جهات التحري والتحقيق القضائي حول هذه  *   
   الجرائم، وأثرها على االقتناع الشخصي للقاضي الجزائي في بناء حكمه؟    

    التي توفرها مختلف التشريعات المقارنة لصيانة الحق في  القانونية ما هي الحماية *   
 تعرضها لالنتهاك؟ الخصوصية الفردية عند     
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  حدود الدراسة:*

سوف نقوم بدراسة أجهزة التصنت على المحادثات التليفونية، وكذا أجهزة التسجيل 
االلكتروني، ثم أساليب التصوير الحديثة، ومن خالل حديثنا هذا سوف نتناول مدى 

ول ــــ"الصوت والصورة" للحصاليب العلمية الحديثة المتقدمة ـــــــــــــــــــــــمشروعية استخدام األس
على االعترافات واألقوال من المتهمين في القضايا الجنائية في كل من التشريع والفقه 

وبعدها نعالج بالدراسة والتحليل أهم الجرائم الناشئة عن التسجيل الصوتي  ،والقضاء المقارن
ءات متابعتها في كل من التشريع الجزائري والفرنسي والمصري، وٕاجرا والتقاط الصور

والعقوبات المقررة لها، وكذا إجراءات متابعة األشخاص المعنوية وعقوبتها، ودعمنا دراستنا 
في مجال الصوت والصورة بالتعرض للمسؤولية المدنية عن المساس بحرمة الحياة الخاصة 

  .في التشريعات المقارنة

  :منهج الدراسة *

التحليلي للنصوص القانونية من خالل تحليل موضوع  المنهجتقوم هذه الدراسة على 
الدراسة من مختلف جوانبه، وكافة أبعاده بهدف توضيح المالمح والجوانب المختلفة 
للموضوع، وذلك عن طريق تحليل النصوص، والوقوف على المراد منها نصا وروحا، دون 

النصوص مستنيرا أن نكتفي بما ورد في كلماتها، بل بالبحث عما هو كائن خلف هذه 
  ومسترشدا في ذلك برأي الفقه والقضاء.

ولتعميم الفائدة اعتمدت في هذه الدراسة أيضا على المنهج المقارن من خالل بيان 
موقف التشريع والقضاء المقارن من المسائل ذات العالقة بموضوع البحث، والسيما أن 

التشريعات المقارنة محل القضاء المقارن تصدى لوقائع عديدة عرضت عليه، ومن أبرز 
البحث: التشريع الجزائري، والفرنسي، والتشريع األمريكي، وكذا كل من التشريع المصري 

  واألردني.
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:الدراسات السابقة*  

هذه الدراسات التي تناولت جوانب من هذا الموضوع نذكر منها على سبيل المثال  من
  ال الحصر:

     *إيمان محمد عبد اهللا الدباس، مدى مشروعية الصوت والصورة في اإلثبات الجنائي 
دراسة مقارنة، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الدراسات العليا، قسم الدراسات العليا لعلوم 

  .1992والحقوق السياسية في الجامعة األردنية، الشريعة 

            ة ـــــــ*محمد أمين الخرشة، مشروعية الصوت والصورة في اإلثبات الجنائي، دراسة مقارن
  .2011والتوزيع،  دار الثقافة للنشر  

القانون مدى الحماية التي يكفلها له  في حرمة الحياة الخاصة و ، الحقم عبد البديع آدمدآ*

.2000، مصر، القاهرة ، جامعةالجنائي، رسالة دكتوراه  

الدراسات الجامعية  ، مجلةوالصورة ودورهما في اإلثبات الجنائي ، الصوت*كامل السعيد

.1989، األول ، تشرينالعاشر ، العدد)16األردنية، المجلد(  

الم ــــــــــــــــــا  اإلعـــــــــــــــــتكنولوجي  اصة في عهدــــــــــــــبن سعيد،حماية الحق في الحياة الخ صبرينة*

. 2015و االتصال،رسالة دكتوراه،جامعة باتنة، الجزائر،  

على حرمة الحياة الخاصة، وجوانب مهمة ذات  وقد تناولت هذه الدراسات جرائم االعتداء  

  صلة بموضوع بحثنا هذا.

 ومن خالل ما تقدم تم تقسيم بحثنا هذا إلى:

كما يلي: ، وخاتمةمقدمة، بابين  
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 مقدمة

في اإلثبات الجنائي. للصوت والصورة مشروعية المراقبة اإللكترونية :اب األولــــــــــــــــالب  


،ا
	�� ا�ول:��
 ا���ت وا������ ���
 ا����ة ا���� 
��  ا�$#�"!. و���و

:���
  ا�,�+*�
. �تــ��ا)'
 ا����د%ا
	�� ا

:�
�
  ا��1$�0 ا���+! وا��/�ط ا���ر.ا
	�� ا

�
� %$ ا
#�ا"�� ا!
 ��و���،إ��اءات �� 
��ا��ا ��:ــــــب ا
�ــــــــــا&'(
 ــــــــا)�*+       

ت ا
#-�ر                                +.-*
.  ةوا)
  

�2 ا��1$�0 ا���+! وا��/�ط ا���را
	�� ا�ول:      
  .ا�$�ا"5 ا�#�34

   :���
6
 و ا�6/���تا
	�� ا����  .إ�8اءات ا�


ت#�.ــــــــ1ا  

.!:� ���� �:! CD+! إ�B +*��0 ھ@ه ا<��اب و ا�*��ل ;�Eو  

��ــــــ�ت  ��"وت وا�"ــــــــورة �$رو#�
 ا��را��
 ا����رو��
 :األولالبــــــــــــــــاب    � � ا

�%�� ا�

���دأ  �ا��ر�� ا�<رد�� �ط�ب �7م �����ق ��دأ ��دة ا���-ون،أو �� ��2ر �- �2د        

ا��)رو��� ا�ذي ��وم ���� ا�2دا�� ا���-و-��، و,د !<�ت ا*د��ن ا���و�� �ر��ت و �ر��ت 

�ن، ,�ل أن �!<��7 ا�د���ر و ا��وا-�ن،وأھ��7 ��� &� ����� ����� ا���=�، و �� -Dا

��� و ���د���� ا���=�.��<رغ �-�7 !-� و �ر�� �را� �  �ن �ر�
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  �&�����ة ا���=� &� ا����0 ����زة و �-<=�� �ن ا����ة ا���2�، و !�ن �7ل ����

إA )∗(ا*رار ا��� ���2ق ��7 &<� ا��رون ا����0� !�ن ا�<رد ��2-ق �ذھب "�-ز�� ,���2" 

أن ا�=ورة ���رت &� و,�-� ا����� -��.� ���طور ا����2 و ا��!-و�و.� ا��ذھل ا�ذي ��ق 

��را �ن ا��زا�� وا��-�&N و �2ب دورا !��را &� �-�ء ا���0رة و ر,��7، ��د أن ھذا ا��طور !

ا*&راد ا����2 !�ن �ن -���� أ�رى �ؤدي إ�� -��O8 �د�دة أ�طرھ� �7د�د ��وق و �ر��ت 

��ا*�)1(.  

�2� و ا��ر�8��ن و�8ل ا�ر,��� ا�-D2رف ا&�و �Qرھ� �ن ا�و�8ل و ا*.7زة ا���  )∗( 

�&�م �2د ا*�ر ��=ورا ��� ا��=-ت  )2(��ب ا-��7!�ت �ط�رة ���ر�� ا�<رد�

 زة ــــ�م ,درة ا*.7ــا�رؤ�� ����2ن ا��.ردة، وإ-�� ���ت �=و=��ت ا�<رد ��ر�� أ�و ��*ذن

 ����� ا����ط و -�ل �� �دور ��ن ا�-�س �ن �=و=��ت �ن �2د و 7و��،و ��و�ت ا��د�

،و ا����ة ا���=�  )3(����-� إ�� ���م )<�ف، و أ=��ت أدق أرار-� ��ر�� *ي )�ھد ���ر

�ن، A ��!ن ا-�زا��7 �-�-Dل �ؤرة �ز�زة &� !��ن ا�و أA ���ول إ�� أداة =��ء  ،��

� �ن ا��درة ��� ا�Dداع �����0 �� )4(��� ����� ـــــ،&�ق ا�<رد &� �ر�� ����� ا���=

�ن أي ا��داء ���� وا����&ظ� ���� 0د !�&� أ���ب ا��د�ل &��7 و ���و�� !)<�7، &7و 

أو ا��.س  اAط�ع�ل ا��ط� ا���2� �ن ــــ��-N أي )�ص واء أ!�ن ��د�� أو �ن ر.

.�7� �ر���7، أو -)ر ا�و,�N8 ا�����2 ���  

����Dا �� )5(و ��طورة ھذا ا��ق &�د أو��� ا�)ر�2���� ���ول ����2 &� ��!م أھ��

َ*� ا�Bِذ�َن آَ�ُ�وا 4 َ�ْدُ��ُ "ا��-ز�ل  C�َـــوا ُ�ُ�و�ـــَ�� أ ُ�D��َ�ُِْ�ُ�وا َوE�َ�ْ�َ FB��َ ْ�َر ُ�ُ�وِ�ُ�ْمGَ ًوا ــــــ�

                                                           
، ����ر�I ا����دة "إن أ��ر ا�ر�ل  �را  � إ���را ���ط�K أن 1764أ��م ��س ا���وم ا��ر�ط���  � ��
  ھذا �� #�ر #�I ا��ورد $���م ∗

�ز أ�$�ب ��I6، و���ط�K ا�ر��ح أن ����ل �ن �I�8، ��ن *���دى �����I ��ك إ���را  � #ر$I،  �د ��ون ����I ھذا �و��  ��را ھز�8 �
 ��وخ إQ� 4ذن "���I".��ك إ���را 4 ���ط�K د�ول ھذا ا


 ا5�ن ا���م#�د ا�وھـــ� ب #$��وي، )1( �� ،I���"ا����ن و� 
 . 3، ص1984)، �و��و 106، ا��دد (�ر�
ا��� ����د  � ا���دا�*� #�F ا����K و ا��"�ت �واء ��ن ذ�ك �طر�ق ���$رة أو �Gر ���$رة، أ��  ��"د ���و��%ل ا�����
،ا�و��%ل∗

 I�� ر"� K�� F�# ن �ن ��8*� ا�و�وف��� �و ا�� ،I��# ا����ط "ور ��$�ص دون F�# #د��� �ك ا�و��%ل ا���� �*  
ا�و��%ل ا��ر%�
 ل  �I.دا�ل ا����ن ا�ذي �م ا��"و�ر �ن �I�8 دون ا�د�و

(
2

)
Alan F.westin: privacy. And Freedom. New York. 1976. P.57.                                                                                          

(
3

)
Robertson (A-H) : privacy and human Rights. Manchester University. Press. London. 1968. P, 132. 


 ���ق  � ا����ة ا���"
، دار ا��*�
 ا��ر��
، ا���ھرة،  دأ��)4(�%�� .50، ص1986 ��� �رور، ا�����
 ا�
5) 
�V�27ورة ا��ور ا.(  
  K  � ��ت �وم ��Zر إذ�*م,  �د �لّ �*م أن ��6%وا #���I  8 د�
 �I و 4 �"�ص.ط�او��ول "�I��# W F و ��م "�ن *
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ُرونَ  Bُ�ْم َ�َذ�B��َ�َ أَْھ�َِ*� َذ�ُِ�ْم َ�ْ�ٌر َ�ُ�ْم F�َ#َ،" ن ا�����2 ���وق  �ك �� .�ء &�و!ذ��Dا

�ن-Dا)∗(�،�ن أ.ل ����� )∗(و�دأ ا��.��N ا�دو�� �-��� إ�� 0رورة ��د ا�A<�,��ت ا�دو��

�ن، و �ن ھذه ا�A<�,��ت �� !�ن �-�7 ��� ا���وى ا�2-Dو�-�7 ��� ــــــــ��وق ا ،����

0� �ن ��د ا�2د�د �ن ا��ؤ��رات ا�دو��� �)Xن إ,رار ����� ��وق & ،����,Dوى ا�ا��

�ن-Dر و ا��وا-�ن ا�و !�� أن ا����ن ــ�م ا���=� ��0ــــــأرت ا��وا�د و ا*�!�20� ا�د

�ا�دو�� و اD,���� و ���رQم �ن ھذا اAھ���م ��� ا���وى . و !<��� �ر�� ا����ة ا���=

��ق ا����ة ا���=� &Yن ھ-�ك ���وAت !��رة A-��7!�، و ,د ����ت إ�دى ھذه ا����وAت 

 N0�� ن�& ،�&� ا��دام ا��را,�� ا�D!�رو-�� ���=ول ��� ا�د��ل &� ا���8ل ا�.-��8

�ل و�8ل زة A ��!-� أن �-.و �ن �ط<��7 و ا,���م ��و��، و �7ذا �دــــــ�ر,��� ھذه ا*.7

� ا��� ���)ر �<��، إذ A �!ون �ا��را,�� ا�D!�رو-�� ��ت -ط�ق ا�و�8ل ا����2� ا��د�

�       .ا�)�ص ��� ��م ����)ر��7 �)!�� �ذ�ك ا��داء =�ر�� ��� ����� ا���=

و �Aد �ن اD)�رة إ�� أن ا�<�� �<رق &� �.�Aت اD.راءات ا����2� �ن زاو���ن �-���7ن 

�ن �<رق ��ن إ.راءات ����2ل �N �-ط�� ا��و��  )1(إ�� -��O8 وا�دة &�ن ا�<��&� ا��Zل 

 �&� ��ل ا���7م واء �����ل إ��� و ا,�����، و ��ن إ.راءات ����2ل �N ا�و��، �!ن ���

�ث: .�7ز !)ف ا�!ذب و أ�وب ا��-و�م  أو��، أ�� اD.راءات ا*و�� &�7 ��

ر ــــو ھ� �7ذا ا��2-ــــ� �)!ل �دوا-ــــ� �ط��د�ري، ا���-�ط�� وأ�وب ا�����ل ا��

�ن و ا��داء .��� ��� ��� &� ا�د&�ع، ��� �=-D=و=��ت ا��7 �2دم <��� 

����ت &� ا��واد ا�.-��8Dو��7 &� ا�, N-و�� �  .)2(ا��)رو��

                                                                                                                                                                                     
8��
 أ�ظر: ���د ���ل ا�د�ن إ��م، ا����4ب و �ر�
 ا����ة ا���"
 ��ز�د �ن ا��6"�ل #ن ��
 �ر�
 ا����ة ا���"
  � ا�$ر��
 ا����


 ا����م ا����"ر، س�� ،��8�� و �� ��دھ�. 45، ص1988)، 53،ا��دد (�1راءة  � �راث ا��6ر ا
∗ 

 �ن ا�#8ن ا������ ���وق ا����ن ا�"�در ������#�F أن "��ل  رد ا��ق  � ا����ة و ا��ر�
 و �8�
 $�"I"  ��1948ص ا���دة ا�


 #$ر أ�I "4 ��د�ل أ�د ��د�ل ���6�  � ����I ا���"
 أو أ�ر�I أو �را�I�8 أو ا���8ت #�F $ر I و ��������I ـــــــ��� �ءت ا���دة ا�
 و ��ل $�ص ا��ق  � ����
 ا����ون �ن ��ل ھذا ا��د�ل أو ��ك ا���8ت".

∗ 
��� 

 �ن ا���6�4
 ا5ورو��
 ���وق ا����ن و ا��ر��ت ا����5����#�F أن " ��ل  رد ا��ق  � أن ���رم ����I  ��1950ص ا���دة ا�
�������ت ا����K ا�د���راط�، و��"��
  ا���"
 و 4 �وز ����ط
 ا����
 أن ��د�ل  � ���$رة ھذا ا��ق، إ4 ���ء #�F �ص ا����ون،و

8ق أو �����
 ــــــــــا5�ن ا��و�� و ا5�ن ا���م، أو ��ر �ھ�
 ا��4"�د�
 ��دو�
 أو ���K ا�6و�F و ا�ر��
 أو �����
 ا�"�
 أو ا�5
 وق و �ر��ت ا�Vر�ن".ـــــــــ��

���د ز�� أ�و #��ر،  (1)�%�����ت  � ا��واد ا��  .123-���122ق،ص ، �رK ا

 ا5رد��
���ل ا����د، (2)���
 ا�درا��ت ����ث ا�����  � ا��
  � ا�I�6 و ا����ون و ا����ء ا����رن، ����� 
�%��، درا��ت 

  . 05ص، 10،1989، ا��دد 16ا���د 
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� �� &� ا*���Q ن ذا��7، و�-Dو�� ا �ر ـــأ�� اD.راءات ا*�رى &�7 ����2ل �N �-ط�

�، !X.7زة ا��=و�ر ا�0و�8، و أ.7زة ا��.�ل ا�=و�� أن ھذا ا����2ل ��م ���� أو ��

.�  وا��=-ت ��� ا����د��ت ا����<و-�

إذا !�-ت ���)ر ��ن اD.راءات أو ا�و�8ل ��� أ�س �� ،)1(��-�� �<رق رأي آ�ر &� ا�<��

A �!ون ا�)�ص ��� ��م  �<��، أو �=ورة ظ�ھرة و ا�و�8ل ا��� ���)ر �<��، و ھ� ��

<ون  ـ����)ر��7 ,��� و �-�7 ا��.�ل ا�=و�� أي �.�ل ا*��د�ث، واء �ن طر�ق ا����

  أو �واط� .�7ز ا����ط =��ر، و !ذ�ك �.�ل و,�N8 �ن طر�ق ا��=و�ر.

� �\.راءات ا��� ����2ل �N �-ط�� ا��و��،��� و�� -��ظ� �&.�7ز !)ف ا�!ذب ���2ر  -

د ا���7م إذ ��س ��ر��� ا�ذھ-��،ا��داء . ���  �& �أ�� &��� ��ص ا��-و�م ا���-�ط�

!(� ��� ����ت ا�.-��8 أ�ر �ر&وض *-� ا-��7ك *رار ا�-<س ا��)ر�Dل ـــ�.�ل ا

�ن،و&��� ��ص ا���2,�ر ا���درة &�7 ا��داء ��� �ر�� ـــــ�دوا--Dو��ت ا�� ��� �

 ��ن �ن .7�،و�ن .7-Dو��وق ا،��-��� �Qر �ؤ!دة �ن  ��� -��O8 ھذه ا�و��&Yن 

� &� ا�������ت �ا�-���� ا����2�،وإ.��Y& Aن ا���2ل ھذه ا�و�8ل وا*.7زة ا����2� ا��د�

�-�ت �Dن ا���<ق ����7 &� ا�-Dوق و�ر��ت ا���� ���ا�.-��8� أ�ر �-�ف �����دئ ا*

م ا��2ذ�ب ا�.دي وا�-<� و�دم �)رو��� ا�د��ل ا�����2� ود���ر ا�دول ا��� �-�دي ��.ر�

��دا��تAد �ن .راء ��ك ا��وإن أ�طت �2ض �ن �.�ر��7 ا-ط���� �=�� ھذا  ا��

  أ���ت ا����� ا�<-�� و,در��7 ��� �راءة وإدا-� ا�����7ن &� !��ر �ن ا�����0. ��ث اD.راء

�� أ�� ���--Dو�� ا ��ن &�� ��2ب ����7 أ-�7 ���)ر �<�� �\.راءات ا��� ����2ل �N �-ط�

�ن، دون ��م ور�0 ا��)��� &��،-Dا ��ذا &Y-� ���  ��� �)!ل ا��داء ��� ا��ر��ت و!را�

.�  ��رر �ط�ن إ.راء �ن اD.راءات �-��� ا���2د �� �-�O �-� �ن أد�

��د &� ��8ل  ھذا ا�)Xن أن �� ��!ن ���ظ�� &�و � �ا��دام ا��را,�� ا�D!�رو-�

���ت ا�.-�8Dــــــا �� و ��د �ن �2دل ار�!�ب ا�.ر���، &7ل ��!ن ا����Aد �ن ا�-���

 ����ت ا�.-��8 ��� ا�د��ل ا����د �ن ھذه ا�و�8ل ��� !�-ت �-�.D8ل ا�� �& �اD.را�8

                                                           

 ،ا����ق ا���%���ن "�دق ا��ر"�6وي،  (1)����  .55، ص E$�� ،1990ة ا����رف، ا����در�
، ا�ط��
 ا�



 

11 

را,�� ا�D!�رو-�� ا��� �.ر��7 ر.�ل &� إ���ت ا�.رم ��� �ر�!���؟ �م �دى �)رو��� ا��

���ت ا�.-��8؟ وھل �ن 0وا�ط و ��0-�ت ��د D�7 &� �.�ل ا� �-�2��� �ا��ط� ا���2

��دا��7؟ ا�ن   

� ا�=وت  �ر�� ا����ة ا���=� ��� ��دم -��ث &� ھذا ا���ب     �=� �و�)رو��

ول ــ,�� ا�D!�رو-�� ���=�دى �)رو��� ا��دام ا��راو-��� ���ث  ،ا�.-��8 وا��=و�ر 

�2ر�0ن �و,ف !ل �ن ا��)ر�ـــــــرا&ـ��� ا��� �N ــــــ�ت &� إ.راءات ا�د�وى ا�.-��8

���ت Dل ا�=و�� وا����ط ا�=ور &� ا�.و ا�<�� وا���0ء ا����رن �N ���ن �)رو��� ا��

  ا�.-��8 !�� ���: 

 ،�� ا�=وا�<=ل ا*ول:�ر�� ا����ة ا���=�=� �  .ا�.-��8 ت وا��=و�رو �)رو��

��-�ا�<=ل ا�.� : �را,�� ا����د��ت ا����<و-�

��  : ا��.�ل ا�=و�� وا����ط ا�=ور.�ثا�<=ل ا�

  

  

  

  

  

  

  



 

12 

         تومشروعية بصمة الصو ، حرمة الحياة الخاصةالفصل األول:  

  والتصوير الجنائي.               


 D�8'� ھ��� �2 ���ة ��و�/0M4 N ھ@ا ا��I ا�'��2�J  ا1DL�ن��0J ا��E I! ا����ة ا�

 !E !'�Oا� N'� N�
 E! ا�/��Dن ا�$#�"!  �2�Q*�R أ�J�ل ا�N;��ر �:! أ������I ا�


،  �EQ*�R!  وا�N;��ر ���N ا��,�وي��
 ا����ة ا����� 

 ا�$#�"����ا�@�2 ��و��ا ا��

��UD 2�ق ا��E I! ا����ة ا�V N6� ��� 

 و�� ��ج �#,�.8�ھ2�N وWV ا��Nود ا�*��:�  

و;�ن �:�/Nم ا�6:�! ا�,�"E 0! �$�ل أO,8ة ا��/�ط ا���ر وD/:,� وا��1�W وا��0�$1 

 
����Z وO[ ��12 ا��� \'�CE ،
��� ـــــــ، ;�ا1DL�نأ;'� ا<%� N�N,+ !E ا����ة ا�

�` أن +_�1\ ا�^[م ;�1�ر �*! ا����ة ا� أن�U�aا 
J�Nة ا������ ا��O,8ــــــــــأ 
��


 ;c� I"�6ط[ع �:N� �� BورE�1��N6 ا��! أ�M` ا� 2��2 ا���M وظ,�ت أO,8ة ا������  

�:B ا<��ات ظ,�ت أO,8ة ا���#`  e1$ل ا���$� !Eو ،N�6����Z 2���ت E! �_�ن 

�2 ط��I أO,8ة +�E WV! ا� I:M� ن�_� !E ورN� �� B:�
، وا���#` �D�*�:رج ـــــــا��� 

�N6 وظ,�ت +�E I4! ا���"f  أو 2��_2 ا��/�ط,� � g���و+�N� �� 0aور �2 ���د%�ت 


، و�2 %5 أ�'\ �2 ا��0���1 أن �$Oم �a�1ة ا��N�N4اع و�D>ا 
*:�;@�h أO,8ة +0�$1 �


��2 ا��)� N�6� QDأ i
، و��، ا����ھ� �$�ل  2�CE ھ! �Nود ا��E I! ا����ة ا�

+Z 2�   !E I�:� k��6[ل ھ@ا ا�*�D 0'�2؟ �����,� E! ا�#^�م ا�6/��! ا�$Oا"�ي وا��/�رن

.Iق ھ@ا ا���UD ن��� 5% 
�D�D�/ا� Q�6�'ط N�N�+و 
��
�  �U�D 5%قا����ة ا��وا������  '�

�� E! اL%'�ت  ا�$#�"!  ,���6
 �'��gوD/51 ذ�h إ�B  و أھ��� أر; !:� :  


��  ا��'�g ا<ول: �*,�م ا��E I! ا����ة ا�

g�'�
 ا���  ا�UD :!D�J�ق ا��E I! ا����ة ا�
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 ا���ت���:g��Jا� g�'�  ا�

:W�  ا������ ا�$#�"!ا��'�g ا��ا

:g��'�  CD+! اnن إ�B +*��0 ھ@ه ا�

�31
ة ا�4
� ا
#��4 ا�ول: �	(.م ا
64 5� ا��.�-
                    و ط��*�8 ا


 �2 أھ5 �/�ق ا1DL�ن ����
 وk��6+ WV ، و D^�ا �N6 ا��E I! ا���6��


��
 �:*/N��  Qد �:�E I! ا����ة ا��C1�E! �6^5 ا�Nول N/E +�ك ا����ع ھ@ه ا�

p/ءــــوا�� ، �,J����Nد  !�
 ا�'�اء E! ا��$:e ا<ور#$� Qإ�� `,�Dا �� hذ� N;أ N(و

��م �aاء E! ا����� k��6+ N8�� q QDأ Bإ� `:��+ g�� ،1�نDLق ا�/� 
�C1�W ــــــــــ�

p/أو �ءـــــــأو ا� Q/*و�! و ا��ط#!، ا�N2����1 ا���:B ا�،  hذ� 
���ن ��ھ� 
��6� W8�+و

 N�N�+ B:� Q/*ا� I*�� 5��6*� و�+ Q� Wp+ 5� Q����� B:� `�D !6�ت ا�����أن ا�� Bإ� Iا��

،hذ� 
��6� N;أ ���،Q���N� .ة��J; 0ا���� �� g��  


 �W أ������
 ا��E I! ا��C1� 0ZاN�+ N(6,�و� Q���ر أ�Zى +���� ،  �,D6#! أ�

  ;��Jة ����ة ا<�Eاد. ��آة �#�ا�!

�:k ا�Nول �:k��6+ B ا����ة � !E رن�/�ور]5 �Nم ا+*�ق ا�*/Q وا�/p�ء وا�����W ا�

،
���#N ا�*/Q  ا� Iا ا��@,� k��6+ ء�U��U�#a �#DtEق E! ھ@ا ا��'�g إ�B إ

 Q�6�'ط !E g�'5 ا�%،(أول v:U�)رن�/�
 و)�"0 ��I ا��_:���I ا� 2 )�"0�� �,�E k:��ا�


(�v:U %�ن)،���:B ا�#�� ا����!ا��:  
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3� ت*�<= ا
#>;: ا�ول:1
ة ا�4
  ا
64 5� ا


 ر]5 ��
 �E I�:� k��6+ 2! ا����ة ا����Z 
Dر�/��_�د �$Oم ا�*/Q أن ا�����6�ت ا�

،

 ھ@ا ا��I �#���ة E! ا�6,�د ا�Nو����� وا�aN�+�� ا��ط#�
 ،وا�/�ا2�D )1(أن �


Dر�/�
 �_2 ا�Zq[ف )2(ا�����
 ا��E I! ا�������ن و�8د � k:�+ q ة��Z>ھ@ه ا

 )3( وا)N6+ !E Wد �$�q+,� و+�6',�.

 
���_2 ا��6'��  �DC,�؛ (*)و��6ف �y6 ا�*/Q ا����ة ا�� !D�6� 2� Q:�ا���1
 و�� +�

Dqوا 
�O6ة أ�*�ظ �#,� ا�N6� �,#�ZN+ مN�h ـــــ�� ذ�ـــ��2 و]ـــــ0 اZnـــ�Uاء وا�:�ة و


 1D'�� وظh�@; 0 إ�N� B اnن <ن �� �N6  �2 ا���ادE�ت و�,@ا����;�ن �*,�م ا�

��Zــــــ h�@; ن�_� q ز��ن !E ��Zز��ن آ !E، ــــــــ�ن_� !E ���Z 2 أن �_�ن_�و�� �

h�@; ن�_� q N( .�Zن آ�_� !E )4( 

6��ل �aن �6وا�_��
 +E ��J! ا�@ھ2 اqر+'�ط ����
 أو ا����2 ـ�'�رة ا����ة ا�

���_�ن Z�ص، ;�
 +/��ب �2 ا�q �,#_� �1 +�ادE ،QE���1 �*��ض  أن أو ����ا�

.
�Nم و�8د ا���1 5 �2[���� �Eا��+ N/E 
����  )5( ا�_���ن ا���م، أ�� ا�

�� �@ھvD�8 v �2 ا�*/Q ا<���_!;  Q�/*��; mischeal  ا����ة !E Iا�� k��6+ Bإ�

�I� 2 ا��i أن �^q�,$� 0 ]�� ��6وف �2 ا�#�س E "ة�:�QDC "ا��E I! ا� 
��ا�

                                                           
ن +$ �E�% $+ E#4 ا
*D>D ا
.زان،  (1)�E% ق.-G �%.H.��� ا
J*.د<�+�*
� ا ;##
ت( 5� ا#Hم وKH!ا �ن 5J�!اE;�#
  ، ا
�، +��وت، ا�>�*� ا
 ،ا�ول    
H�
� اJHL� دار ،M
 .321، ص2005و
(2) �ر�� �E#4 ا
>�او�-� �Hدرا) �ن 5� ا
E%.ى ا
�Dا��J�!ق ا.-G ت�#T ،( ن#% ،�U(;
 .40، ص2003، ط�*� أو
M، دار وا�� 

(3)  Lolies (I), la protection pénale de la vie privée, p. d’Aix-Marseille, 1999, N°19.p, 34. 
 

(*)  r�5أ r�	
�، وا�3.�sو 3.�sو �s 8�1> ء�U
+ 8�s ل� ا
�1.ص، وا
�1.ص �-�t ا
*#.م، و<-
G �؛ ھ�w
 ��3.�1
ا

8، إذا ا�	�د وy zs��ه وا8��s +��ه، و<-ل K5ن  z�sو ���3� ا
U�ء � <z�1 +8 دون y��ه، أي <)	�د +8، و<-ل اK5 z�sن +sو

��s 8+ 8
ص +8 وs ن أيK5 z1> �%�<;
� ا
�ا+*�، دار 3در *�<
1�{، ا
ن ا
*�ب �+$ �)~.ر، ا
#�;E اJ
.�J	(
 ت8�1 � �31
� وا
  .80، ص2007وا
)�U، +��وت، 

(4)  ،��yD
ر��)%;� أE�% E#G ا-� �Hدرا) ��(�
�.ن ا-
� 5� ا�3.�1
ب، 
�)ـن ، ط�*� أو
M، ا
#6G HL ا� ;
 ��>E4
� اJ
 .13ص،2006،

ط،  (5)#U
3��)Eة 5.از ا1
ة ا�4
� د�6U، ا
64 5� ا*�� د��.راه، �
H121، ص2009، ر. 
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 h�@; Q*��6+ 5+ا+,5، و�^D5 و,�]U�aا v� 2��N�6ا QDC� !E i+��;Q  أن" �I ا��

."0ZN2 ا��� N� BDأد W� �,�p+�� !ه، ���6 ا����ة ا��N1(���6 و�(  

 Q�/*و��6ف ا� " 
�� ا��$�ل ا��1ي ا�@ي �QDCا�*�1D! ";�ر��Q�D" ا��E I! ا����ة ا�

.��M0 �2 ا�ZN+ 6�د أي'�aا 
U:a QDC���:h ا�*�د �  

���,Nوء، أو أQD ا��E I! ا���ام  W��وھ� �I ا��E i! أن ���ك ھ�د"� أي ��1

.
��  )2( ا�@ا+�
 ا��

�Gو<�ى �

 +6#! ا��I ا���دي : ا����وا��6#�ي ا�@ي �#�Uي أن ا��E I! ا�

���Z[ف ا��O�ن و ا��_�ن. k:��:B ا���1
، و�� +��:Q �2 �6�ن وأ�*�ظ +  

1'�
 و��v6 ���ھD 
������ ذ;�E �D_�ة ا��E I! ا�; B/'+ م��� ـــــــو�:B ا�6

UD !E �م ���ھN��:�E 2� kد إ�B آ�Z، و�,@ا �2 ا<�21 + 
D�� ة�_E !,Eق �2�6 ـــــ�

,*� 2� I�p� N( `(2 و� ��M�+0 و���,� و�_N6+ 2� WD�� q 2اد ��رھ�، و+�;,� +�*�

.�Zn  

 :���
�ا
ا
#>;: ا��.�-
3� >��*�8 ا1
ة ا�4

;64 5� ا 

 
6�'Uا� N�N�+ !E !a�a>ور اNا� 
�����/N ;�ن �[+$�ه ا�@ي ���6ف ����E I! ا�

 
6�'Uف ا�@ي ظ,� ��ل ا�]��]5 ا� ،Iا ا��@,� 
�D�D�/ا��D�D�/ا� 
6�'U��E، Q� 
�D�D�/ـــــا� 


�N�N�+ 2 �*,�م ھ@ا ا��C+ �%R+ �,D�_� I%��ا �'��4ا N�N�+ !E ا<4�ص ا�@�2  
��q +/0 أھ

 !D�D�/ا� k��_ا�� N�N�+ !E ھ�ت�$+qأھ5 ا 
aھ@ا ا��1�ق درا !E g�'#a ا@�. Q����6ن ��

، 
����
 و�2 %5 ��6'��ى �Cن ھ@ا ا��q� ( 2� I+$�ه ا<ولI��E ا��_:�� ــ'�I� 0 ا�

2� Iن ھ@ا ا��C�
، واq+$�ه ا�D�J! ��ى ��
ــــــ�/�ق ا��� ا��Q+���� �_��� i ا�� 

  ، و�aف �6Dض �_[ ا��أ��2 ��!ء �2 ا����V\.ا1DL�ن��*
   ا��[ز�
 أو
                                                           

م ا
E<$ ا�ھ.ا��،  (1)JG (�ر�-� �Hدرا) �31
ة ا�4
ھ�ة، ا
64 5� ا��Gام ا-
�، ا�+�*
� ا�)(
 .52، 51، ص1978، دون ط�*�، دار ا
(2) E>� %�E هللا "�Hة ، أ�4;
 ���(�
� ا>#4
ر��ا-� �Hت، درا�.;*#
3� و+).ك ا1
� ، ا
>�ا�)(
�، دار ا�
�
� ا*

،��+�*
ھ�ةا-
 .11، ص1994،ا
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�ولا�ت�ه ا�� ;� 6G �31
ة ا�4
  : ا
64 5� ا

��Nاء  ا1DL�ن�@ھv ھ@ا اq+$�ه إ�B أن qز ا�$� q 5% 2و� ،
���Q+���� �_��� �'�6 ا�

 Iل ا���$� !E ��>دئ ا�� !E ت ھ@ه ا�*_�ةC�D N/و� ،Q��_:� I� B:�!E  `:/�Dا���رة %5 ا

 Bا�إ� 
����1$�Q، وھ! �:_� 1DL�E�ن، )E I�)1! ا�� �_��� N6ـــــــ� 
�6'���� !p�/+ 


 Q��_:� B6_�س إ�Dqا I2 ط��� N��  ���رة ا�$51.أن +

! ـــــ�ن ا���VـZ[ل ا�/��C و�,@ا اq+$�ه 8@ور E! أ�_�م ا�/p�ء ا�*�1D! ا�@ي �5 

��U+ 2ر ا����ة  `�$D !ة ا��N�N$إ���ق ا��/�ق ا� B:� 0�6E ،ت��أن �#�� �:�/�ق +/�1

.�1�N/+ 
E�6و���'�ره �2 أ;�J ا��/�ق ا��� 
�_:���I ا� 2 )'0� 
E2( و�5 +_2 ��6و(  

 ��18�Q، و� !E Q/� �pوأ� ،
�_:��I� 0�'( 2� Q ا�aا !E iو�:�Q ا��'� �I ا��

 q ءاO8 أو Q� ��6�'ادا طNرھ� ا���'�����#O$��  Qأ;�D` ��رة ا�$51 اD�1DL! �#^� إ��,� 

  )h��� )3 ���ر+Q. ا1DL�ن;�ن ط'��6� أن �Rدي ذ�h إ�B ا��'�ر 

 W#� مO:�1+ Qو���� !DN'ا�_��ن ا� 
�]a1�س إراد�� و�]��  أوا��1�س ��a Qاء ;�ن ا�

��'�ره ���_� �W�U�1 أن ����ف ;�� ���ء E! ��ر+Q:E ، Q أن ��M وا1DL�نإرادي، ��� ـــ

 ��D أو Q:_4 ����+ W#���'�ره ���_� أن ��� Q� ھ,� إذا أراد، و�$�ز��أو � �,���6� 2�

6��ل واM�aq[ل �aqا h����:_Q، و�2 %5��ر+�D�/��E Qن ��ل �:� ���E I:U� وا����ف ا�

��6'� �2 )'�0 ا��1�س �,@ه ا�U:1�ت �2 ���ر 4_0 ]��ه، و�#�� ��ر+B�� Q و�� �5 

�.
3�a 
�#� ���EN� 2_ )4(  

 Q'���� ل�
 ا�#��ذج ا<�0J ا�@ي ��_:�إن أ���ب ھ@ا اq+$�ه ��ون I� !E ا�

��/�دھ5 إ�B ا��E I! ا���[وة �:B أن 8��W ا�U:1�ت ، وھ@ا �#��ف  ،
������ة ا�

��Nاء �:B ا��E I! ا���رة ��ل ���'Q ط�ق ��بqإ%' ا Bإ� 
�ت ــــــا�/p�ء دون ��8
                                                           

وي،  (1))U
3��E#4 ا
HE."� ا1
ة ا�4
��4� ا
 ���(�
� ا>#4
ھ�ة، ا-
� ا*�� د��.راه، �
H138، ص2010، ر. 
ط (2)#U
+E(�  ،6ة 5.از اJ
 .137، صا
#��� ا
(3)  ،E>�5 E#4� مJG83.رت �ن 5J�!64 ا
 ���(�
� ا>#4
�، صا(J
�، أH�.ط، ���، دون ذ�� ا�>E4
� ا��ت ا�� � ،� .32، دون ط�*
+6، ص (4)J
م ا
E<$ ا�ھ.ا��، ا
#��� اJG141. 
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h����:Q_:� B، و+N��Cا �@��D�/��E hن اO�:$DLي  �� ��/�V 2� Qر، ا�a#�دا �:I� B ا�

��Nــا�qا �,#����C$:� 0/�1� I إ�B وa�"0 أ�Zى �2  
����اء �:I� B @ي q ���6ف �:

 
��
 ا��_:�
 ا���J��
 ھ� ��
، إذ �/�ل ا<�a�ذ" د��ك ھ��!" أن ا��E I! ا����ة ا��_:�ا�

.e':��#Oل وا���; 

 �8ھ���_:� �,Dأ Bا إ����د ��E 0_� )1(  

6��ل �aا N#��v ;�ة ا�/Nم q y��6�� 
�N#_ر��" ا���Dأو "
�qو !E ء�p/5 ا�+ N/و�


.ذQD، وأea ھ@ا إ��ر+Q دون �_:���Nاء �:I� B ا�qا B:� Q��  ))2 ا�/p�ء (#�

 ���1
 E!  أZ@ت;D�*5 ا�;���ا<��Zة؛ ���g +�ى �Cن ;0 4i  ا�1#�ات�@�h ا�

�:h ]��ه ا����ف �E,� دون � qو I:U� 
�_:� I�� �,���6�aqو Q+ر��� 
'1#��� W����

Nام Q:_4. ��اQ�/E، و�/�Bp ذ�h أن �1Dc�ن أن ��#W ا�D 2� ��M�� ��ر+Q أو�a3( ا(  

 ��; ،I�:� ���V�� ره�'���� i�:� �^#� hأن ��'\ ��"أو<08 ذ� W�U�1� QDO ا

 Iع ا���V�� أو W��Q، و�6'�رة أ�Zى أن ���Oات ���v ا��I +_�ن �,� �*
 أو ط�

 i�:� 
��Z 
��'�رھ� �:_��� �D�D�( �,إ�� �^#� 
��C4 �,DC4ن ا�'E ،W"�p�����ة ا�

��
 �$v وا��^�ھ� ا����:� 
�:B  أن:* 5,*+�,Dأ  I� 2� 
��*���2 )'�0 ا��/�ق ا�


�_:���'�ر أن �I ، )4( ا���
 ا���اa[ت، ����� 
'1#���و���� ھ@ا اq+$�ه �#*e ا��أي 

 QD��; �*� هNو� Q� ن�_�E 
�_:� I� ھ� 
��a�:� Q�
 �2 و)` +1:��aا�� B:� Q0 إ��a��ا�

���I� �,D ا�p� B:� Qدي، و����/�Bp ھ@ا ا�� Q0 إ��a��
 وا�*#�
، و�_�ن ا���
 ا<د�_:

 I�����ط �Nم ا��1�س  hإن ;�ن ذ� �,�E 0 وا����ف"�aه ا��@,�ا��I ا�Dq*�ع 

��0a و]��ه.:� 
����  )5( ا�


 "+���ز" �_�� `�_� N/E ، نC�ھ@ا ا� !E 
�"�p/2 ا<�_�م ا�� N�N6وھ#�ك ا�

 0a���1
 أN�N��� QD ط'�6
 �I ا�D�*ا�Dأ ،Iھ� ھ@ا ا���p�/�� C�D !ا�� 
Q ــــــإ��Q وا�_�*�

                                                           
+6، ص (1)H ���� ،��%D
 .145%;� أE�% E#G ا
(2)  ���#
م ا
E<$ ا�ھ.ا��، اJG E(% 8�
ر إU6، ص�+J
 .143ا
3در %$ �4 #� ""�اص"  (3) � GGRASSE  �>ر�+ ��J��	
+6، ص51971�	�ي  27اJ
ر إ
�E>�5 E#4� E(% 8، ا
#��� اU� ،33. 
+6، ص (4)J
م ا
E<$ ا�ھ.ا��، ا
#��� اJG142. 
+6، ص (5)J
 .146%;� أE�% E#G ا
D%��، ا
#��� ا
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4 
E�6�� 
��aل ر�a5�:1 أو إر+ 
��� !Ei إ� 
�_:�Q ــــــــB ا���0a إ��ـــــ;�+',� +#/0 ا�

 N#aھ! د��0 و Q0 إ��a��:� 

 ا���د��_:��N6 )�اء+,�، tEن ا� �,E]+t�أو �*�ض �:�Q اO��qام 

�2 إرa�ل ر ]pE ،Q� Q��_:� �,'+�; إرادة Bإ� ���ا�^�ف � B:� 0a���#�ان ا� �,�E 
��a

.�,��U��_2 إ� q 
  )Q��_:� 0/D !E )1 إ�B ا���0a إ��Q، وھ! �:_�

 
�_:� ����N/+ !E ھ@ا اq+$�ه، ��ى �y6 ا�*/Q أQD �/�م �:Z 2�+�_E B�ط2��3، أو�,

 I:6�� ���*E ،Q+ر��� Q��_:� 
�D�Jوا� ،Q���<و�Bا1DL�ن �1$E ء ا��و��ن �#@ ؛�,/E \Vأو N/

�_:� I�����اف �1Dc�ن qن ا> ،
�_:� I� Q�18 B:� Q� e�� 1�نDLأن ا N�6� N,�
 ــــ

���V�� 2ع ا��I و���'Q إذ �*��ض ;0  f:18�p*� Q! إ�B ا� B:���#! و�8د  I�

��_2 ا��'�ر �رس �:�Q ھ@ا ا��I���I� v، و���Vع �� q ا@� Iا��  I� 51$ا� B:�

1$�#� ھ�E ،
�_:�  
�_:��06$  �1$�Q ا1DL�ن2�D أ�E ،�#1*D_�ن ا�/�ل � QD> ،�p(�#��


 ھ��_:�Z�ر8� �#Q، و� 06$���v ا��v�� �3�4  I ا��Q1*D I و��e� ���Vع �I ا�

�:�ك���'�ره ���_� )2(ھ� ا��!ء ا����! �2 إ%'�ت ا��pر N�
 إ�6�a QD�; B*! ا�E�VL�� ،

h����:�Q أي CUZ. وا� B�N�
 ا�*��B�� 0 وإن �v_+�� 5 ا�'��U� Q#_�� )3(  

 
���Nة %��( �,p�N+ ة��Z>وھ@ه ا ،Q+ر��� i
 ا���_:� !E 0J���E ،
�D�Jأ�� ا�

 2����q+*�ق ��#Q و qإ ��Z�� �,��_:� 0/�#+ q i�,� E#�ن ��a�� !دھ� أن ا���رة ا���*�

 B:� ]pE ،hذ� B:�
 ا�@ي أنا�*#�ن �_:���I� 2 ا� f:�,@ا �#�Uي �:B ا� @Z>0  اJ���

 i
 ا���د�
 ا��! +^,� �:�,� ا���رة ;:��
 أو �E:5، و��I� 2 ا�����Nا� !E Q��V��

�N6م  
E�_ا� I+�� B:� W/� امOا�� !E 0��E Q! 4!ء ��دي �V�� 0J�E! ��ر+Q ا�@ي ��

���M رV�ه. ا��/�ط أو i  )D )4�� ��رة ا��

��
 �Q أن  ;�E�_ا� 
���
 �E�� q ا���_:�
 �I� 0�'( 2 ا�����ا��'�ر ا��E I! ا�

���h ا�6/�رE  �#:( �:E ،رج�ا��I  أنW�U�1� q أن ��#W ا�J� Q�O#� ����+ 2� ��M[ �2 ا�
                                                           


.��ا
.<{،  ��Eر  (1).( �
� أ�� ا
�>.ر ا�*
ت ا>�4
رف، ا!E( Hر<�، %;M ا*#
 .256، ص�U(� ،1983ة ا
م  (2)JG6، ص+J
 .E>�5 E#4�34، ا
#��� ا
(3) E�% آدم،  آدم �>E�
ر��)ا-� �Hدرا) ��(�
�.ن ا-

8 ا );	 > ��
� ا>#4
3� و�Eى ا1
ة ا�4
� ا��G �5 64
� د��.راه،  ا
Hر ،

;
ھ�ة، دار ا
E4�#ة -
� ا*�� ،��� ،�% .399، ص2000>�
م  (4)JG6، ص+J
 .E>�5 E#4�35، ا
#��� ا
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 i�� ;�ن �I� 2 ا��� 
�_:� I� ا���رة !Eر  أن�,#� !�������#W ا���M �2 رQ:_4 5a و�

Q:�;C��:��Q. ا��E I! ا���رة �E 0; N/*1( و�(  

 N/آو� I:� q B�� 
�_:�%� أ���ب ھ@ا اq+$�ه إدراج ا��E I! ا���رة +�` �I ا�

�� �2 أ08 ا��_�ر �:a ]�:�+ I0 ھ@ا ا���:�+ Q�1���ت�/�)� N�N8ة، و;�ن �2 ا<N8ر + 

.Q� 
�D�D�/ا� 
����'�ھ� +���E ا�� 2_�
 N�N8ة ��D�D�(  

���
�: ا
64 5� ا�ت�ه ا��1U
3� �$ G-.ق ا1
ة ا�4
  ا


 ا������� !E Iر ا���'���y6 �2 ا�*/Q وا�/p�ء ا��g�N إ�B ا Q$+ـا��
 ـــــ�ة ا�

 
*�� 

 ھ! ا��/�ق ا��! �_�ن  ،ا1DL�ن�2 )'�0 ا��/�ق ا��[ز���و�/�ق ا��

.
���:� 
D�_��,� ا�6#��� ا��V�� ،أو  
���:B �/���ت ا�� v�#+ !ھ! ا��/�ق ا��

�:k �^�ھ�ھ� � !E
�6�'Uو ا�  
��#6�
ا������8q2( .وا(  

� 

Cوا����ع ا�*�1D! ا���ف ��ا��� )3(ن �:�i ا��E I! ا���ام ���+Q ا�


 ��e أ�_�م �D�D�/ا� 
���
، aCE�س ا���Z�:� أو 
���:� eو�� I�:� رت�/+ 
������E

.
��
 ا����ة ا���� !E !�4 I� و�8د ��Dوإ ،
�DN�  )4( ا��R1و��
 ا�

N#� k/� 5و� N�  Q�:���Nاء qد ا�$�� 
������� Q�Z 0��,@ا ا��v1�E I؛  QEا���ا

���ف ا�#^� ���'�ر �Nى 2ـ��أ�� �*��ض ، و��_v���� 2  أن ا��pر �UZرة ا��pر 

 Q6#� أو Q*(�� 
�ذ ا�8Lاءات ا�[ز�+q ء�p/ا� Bاء ا�:$�ء إ�N��
 و)�ع ا��� !E Iا��

� دون اO��qام �t%'�ت �#�� ا��pر، و�2 5%� 
���6E �J;أ 
�D�D�/ا� 
���� ـــــــــــ+_�ن ا��

��#6� `'J+ !ا�� 
�DN�
 ا�CU وا��pر وا�6[)
 �� +�;#�ھ� �/�ا�N ا��R1و��
 ا�%]Jھ� ا��

.
  ا�1''�

                                                           
+6، ص (1)J
م ا
E<$ ا�ھ.ا��، ا
#��� اJG144. 
(2)  ،�".HE
+E#4�6 اJ
 .141، صا
#��� ا
ط،  (3)#U
+E(�6ة 5.از اJ
 .142، صا
#��� ا
+6، ص (4)J
م ا�ھ.ا��، ا
#��� اJG145. 
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 ا�[�/����2 أن إ%'�ت ا��R1و��
 �E�� q إq ا�� ]pE I�:� أيQ�:���Nاء qا N6� 

�,E ��(ا�� I2 ط���
 ا�*6:�
 ا��! +_�ن ���
ــ�E�� q ا��������Nاء �:B ا�q2 ا� 
 

 !E I�������اف qل ا]Z 2� qن إ�_+ q ة��Z>2 ا��/�ق وھ@ه ا� Q*��� 
��ا����ة ا�

.
��  )1( ا��


 �/��ب �2 ا��I ا�#�6������ إذا ;�ن ا��E I! ا��! أ;�J ــــو��Jر ا��1�ؤل 

�I ـــــ@ا ا��ـ�/��ب �2 ا��I ا���!؛ �CE� أ���ب ا��أي ا<ول ��Eون أن ھ �ــــ�

Q ـــــــE Q! �'��4+ـــ����'�ض ـــــ
 و�:�Oم �N6م ا��6ــــــE Q! ��ا8,
 ا�_�Eـ� �ــــــ���

�� �*�ض ــــــــ��ـE I! ا��ــــــــE ،Q���ــ�Dوإ Q#�6� i4 B:�
 q �*�ض ا��Oا�� �

�:B ا��
 �Vورة ا��q#�ع �2 ا��1�س E�_.Q  


 دون ��8
 أو�2 8,
 أ�Zى �D�D�/ا� 
���ن �$�د ا��1�س ����I ا�v8��1� !#�6 ا��

��Nاء qا WEN� أن Q� 
�_:��N�6� 2ي �:E Q/� B! ا�E ،
�DN�L%'�ت �#��� ا��R1و��
 ا�

��Nاء ���ف  �N�Nة، وھ@ا ��8tاءاتqا k(أي و ،
���Q اnن ا��E I! ا����ة ا� O���� ��

  ا�#^� �2 ا��pر.


��6'� ھ@ا ������ 
��2 ا��I ا��6#! وا��/�ق ا�:��/ Q�'�ا�� !E يN�:/+ ه�$+qا 


 ;�ن أ)�ى ا��/�ق، وإذا�_:� �ـــــــpD*! ا�/�ة �:B ا��I ;�ن �Oا�� �:�# أن أردD� و�I ا�

N� ��
 و�_2 ��_:�
 أو ��ZCى ��I ا�:�a�� QU��D ا���6  أأن !E ءل�p�� 
�_:��I ا�

 I6[ إ��,�، ا��E 2�/ب ا���(C� 
������ 
ا��g�N ا+$Q ا�*/Q إ�B ر�E f_�ة ا��/�ق ا�:��/

����I ا�#�6!. ��,U���pورة ر I'1� �%C+ دون !�  )2( ا��6#! أو ا��I ا��

 
���W� Q ا��I ا���! أ�� ا��أي ا�@ي ��ى �$06 ا��E I! ا���ام ا����ة ا�����

!��� 
��
 NV ا�� I:U#�E �2 ;�ن ا��E I! ا���ام ا����ة ا����:�,� e1$ ا����ة ا�

.hذ� B:����اض qا !E Iا�� i�#,�، و�,@ا tEن �:� k�_وا�  

                                                           
(1) D
+6، ص ��،%%;� أE�% E#G اJ
 .147ا
#��� ا
+6، ص (2)J
م ا�ھ.ا��، ا
#��� اJG144. 
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 �,�E ��� 
��و;�ن ھ#�ك ��0 �2 ا�/p�ء ا�*��V ��D !1Dورة إدZ�ل ا��/�ق ا��

�:B أa�س أن ذ�
 ا� i�:� 
��#6�
 E! ا�@�
 ا�����
 ا����� 
i +#/51 إ�B ذ��

 
������#6
 �,Nف إ�B أن ھ#�ك +�ا�E �U! دا"�ة ا��/�ق ا����#6
، �tE$�د E_�ة ا�@�
 ا�� 
وذ�

����#6
، و;�
 E! ا�@�
 ا�:ZاNر+2"  ا��� "Q�/*أ��ى ا� 
��#6�
 ا��@:� !��$�Lا vD�$ن ا�

 
�����k�R ، وا��E I! ا�:� !��y6 ا��/�ق ;���I ا<د 5p��ا�1:'!  أ� vD�$ا�


 ھ@ه ا��/�ق.���� !E 
�0 واv8 ا��ر%��E )1(  

�B أن �Rدي ظ,�ر � ���y6 ا�*/,�ء، D^�ا � vD�8 2� 
Vه �6�ر�$+qھ@ا ا B/:+و

.
�����#*i"��Z e ا��/�ق ا� W����/�د �Cن ھ@ه ا��/�ق +�qا Bإ� 
  )2( ھ@ه ا�@�

:�G�
  رأي ا

�B#6  و��D �#'D�8 2ى أن ھ@ا ا�[ف ��51 ����\�
 �1Dc�ن ��
 ا����ة ا���4

�N6م  ��Mا� I+�� B:���م  !D�D�( v8ك وا�#,E ،
��آ�Z ا��Nاد ھ@ا ا��I إ�B ا��/�ق ا��

$�Lا vD�$ا� Q'�� 
�����#,�، E I���E! ا� k�_وا� 
���! ـــــــــا��E 0ZN! ا����ة ا��

 g�� 2� 
�����:Q ا�$�vD ا�1:أأو ا��E I! ا�@�
 ا��/� QD 0�� 2�'! E! اO��qام ����q#�ع 

 v8ا���E Q�:����Z 2���ت ا���M، و k�_����,@ا اO��qام W�U�1� q أن �/�م  2�N���E

.
����
 ��/�),5 ا�'1#�����+I ا�$��Wp� W )��دا و�Nودا  B:� W/� ا�@ي !D�D�/ا�  

  �."= ا
#�Uع ا
�Dا��ي*

��� 2� !DN�
 �i#� 5 ا����ع ا�$Oا"�ي E! ا�/��Dن ا���
 ا��E I! ا����ة ا��

 
��ن ا��/�ق ا��[ز�V Bإ4�رة إ� qإ N$D 51! و�D�*ا� W���ف ا��]� �4�'� 0_��

                                                           
ط (1)#U
+E(�  ،6ة 5.از اJ
ھ�ة، ا
64 5� ا
�.رة ؛ *H�E ���، 141، صا
#��� ا-
�، ا�+�*
� ا�)(
 .111، ص1986، دار ا
وي،  (2))U
3��E#4 ا1
ة ا�4
��4� ا
 ���(�
� ا>#4
�، ا�+�*
� ا�)(
ھ�ة، ، دار ا-
 .143، ص2005ا
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 ط'/� �#i ا���دة ��
 ا�*/O$ - Qا"�ي، وh4q ا��DN! ا�/��Dن ا� ��47 2:��'��[ v1�- 

.�,� 
�D�D�( 
�����ن �V 2�6�� !ا�� 
��
 �2 ا��/�ق ا������  )1( أن ا��E I! ا�

 �2016ــــــ�رس  6ا��Rرخ E!: 01ـ 16ا��N6ل ���/��Dن  وE N$D! ا���aNر ا�$Oا"�ي

�:B أن:�#E46  Q#� i! ا���دة   


 q �$�ز ا�D,�ك" ��
 ���ة ا���اط2 ا����، QE�4 
  و����,� ا�/��Dن. ،و���

 ."
D��p� �,��_40 أ_� 
��
 ا���اa[ت واq��+qت ا���a  

q  1�س�
، و �v(�6 �$�ز �Cي 4_0 ا��"�p/ا� 
U:1ه ا��/�ق دون أ�� �0:6 �2 ا�@,�

  ا�/��Dن �:B ا�D,�ك ھ@ا ا��_5.


 ا<4�ص �����6'U�2ا�  I� !��W ا���Uت ذات ا���U6�E! �$�ل �6��$
 ا�

.Q;�,�Dا B:� v(�6ن و��D�/ا� Q#�p� !a�aأ   

��D�( 2ن اV ا"�يO$ع ا�����0 �8م ا��/�
 وE! ا�#a Q� 0�N6+ �Zn �/Eت و���/6�

�'� ��Dص ا���اد  2006 hوذ� 
��
 ا����ة ا���� B:���Nاء qا 
�_�ر  303��ا�

  ، ا��! �aف ��د ذ;�ھ� �q/�.�1_�ر 303و


13ا
#��4 ا
ة ا�4
ق ا
64 5� ا<� :����  

       ��� ��
 �N8 �'6ا،و�����
 E! ا���� ��ت +k��6 ا��a�a>ة اO�;ا�� `D�;ت ـ�

��ت ��Nدون �DC*5,1 إ�B أي �Nى ��]'�ن E! ا��q*�ظ  ��
 ھ! أن ا<�Eاد وا�$��ا��

�2 ��ر ھ g�'2 ا�� N�q ن�; ،��M:� �,#� k�_أو �/�رون ا� 
��4 �,�@ا ا��ـــــI ــ

N#� ����Zا��_#����8� �*�\ أ���#��و I2 ط��� Q+�/�'U+د ا�5:6 و��6
 �:�/Nم  � aق وا�Eآ

�! ،و�� را�U+ 2� Q/Eر E! �$�ل ا�L_��و�D�ت و�:5 ا�'���ـــــ�ت ���8qدي وا���(qا

                                                           
ط،  (1)#U
+E(�6ة 5.از اJ
 .144، صا
#��� ا
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 N6� 5:E،�,D��� 0Z1�ن وا��0:1 داDLا 
����Z وO[ ��1068 �2 ا�� ��وا�1��6�ت �

Zأ B:�
 أو إ][ق ا�#�E@ة ��"/� NV ��ا)'
 ا���M أو اLط[ع E�1�i ـــــا���"f أو �N6 ا�

�_pE 2\ ;0 �_#�ن و+��6
 ;0 ���1ر.���ت �2 ا� B��، Q+�����Z  


؛ ا��$�ل ا�@ي    ���#U�ق ا��E I! ا����ة ا� !#6D2  و_���N إ��Q ھ@ا ا���a Iاء  أن��

Z 2� ق�U�D ف�a 6�ل �,@اE>ا g�� 2� ص أو� �gـــ�'[ل ھ@ا ا�ــــــــ�g�� 2 ا<4


���������6ض ���ر  إ�B ا<4�ص ا�@�2 �����6ن ����E I! ا� Q�:D 5% ،أول) v:U� (

.(!D�% v:U� ) !E Iھ@ا ا��  

�31
ة ا�4

64 5� ا  ا
#>;: ا�ول: ا�'1ص ا
�<$ <�#�*.ن +

 2���/��0 ;0 ا<4�ص ا��+ 
����
 ا�$#�"�
 ا��/�رة ��I ا����ا<�0 أن ا��

��� 
�:B إ):�5 ا�Nو�!6�'Uا� i2 �1#8
 ھqRء وا���
 ـــ�#�ط ا����� ھ� ،ف ا�#^� 

 e1�ن ;_0 و��Dc� 
��
، �D�/��Eن ���! ا����ة ا���ا��! �/�رھ� ا�/��Dن �:���ة ا�

��اط2 :�.v1�E  


 ا�/��Dن �:���ة ا�� و���� !E 
�
 إن �5 +_2 ھ#�ك ��6�
 �1Dc�ن tEن ا���6�

��� 2�_+# 
'1#��� h�@;؟ وq أم 
��
 ���aة، و�� إذا ;�ن �,@ه ا<��Zة ا��E I! ا����ة ا�'1

Q�V�D ف�a �� ؟ وھ�Iا ا��@,� Q6����!ء �2 ا��*��0.  �:�i ا��6#�ي و�Nى + 

3�أو�1
ة ا�4

64 5� ا  : �Eى ت#�� ا��Hة +

 Q/� B:�
 إذا �� +�6ض �[��Nاء �D�D�/ا� 
������� 
'��U�i ا��:� QDأ 
ا�/��Nة ا�6��


، و�$�ز أن �'��4 ا�8Lاءات ����. و�_Q:;��)1( 2 ا�/p�ء �2 �#�ب �#Q أو أ��مE! ا�

                                                           
(1) Kayser (p) : « diffenation et atteinte au droit au respect de la vie privée », études offertes à Alfred    
jauffert , paris 1974, p 467.          
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1���Nاء �:I� B ا<�aة E! ا����ة Cا�qا Bإ� i
 ]�� ذ�h إذا �� أدى ا�D,�ك ���
 ا���

�#,E ،
��
 ���aة. ا���  )�J� )1ر ا��1�ؤل �2 ا����ة ا�

�1D�*ء ا��p/وا� Q/*��2ى ا�� q 
����i ���ة ا��Q1*D i  أن ا��E I! ا��

 y�����ن +���� ا�U*0 ا� �1D�E !E Bp( N/و� ،Q+��� ل�� B�� �pأ� Q+�aأ i� ��Dوإ

 
������ ����a !E 2ه E! ا���1��U#� q B*ي �:B �1�س ��I ا�E f/E 0*U! ا�Dوإ

!E ا<م I� �pأ� e�
، و�2 %5 +/�ر �# W�Nور QDC4 أن �����
 ا��! D��ت  ا�:$�ا�

�*�� eو�� !��,� ا��a���:B ــــ�E,� ا���رة �#�ء �:B ط:v ا<م و 
 ا�#�,�,� و��

 )2( ا�/���.

�ت أ�N ا<�Eاد ـــ��Z k��ــ�Z 2[ل ھ@ا ا�/�ار ا�/p�"! ھ0 ��_2 ا�/�ل ��ن ;�

 QDC4 2� N6� Iل ھ@ا ا���/�Dى اN� 5% 
��أن ��6'� ا��Nاء �:I� B ا<�aة E! ���+,� ا�

  وE�ة ا��N�6ى �:�Q؟

1��3.�1

64 5� ا  /�Eى ا�%��اف 
��Hة +

1D�*ء ا��p/وا� Q/*��2ى ا���  i
 ا������� f/E I:6�� q 
����أن ا��E I! ا�

 N��� 0� Q1*D2 ا�*�د إ��+UD !E 0ZN�ق ا����ة  وأB�Q+�a أQ+�a، و�tE 5% 2ن ا�6[)�ت 

 ����� 
��
  أوا���������ة ا� Q���1+ Bإ� 
�1D�*5 ا�;����� +��:` إ��Q إ�Nى ا�;

.
:"�6:�(*)  

N�C+ن ت وC� `p( !ا�� 
�1D�*ا� y/#ا� 
�
 E! ا�_��J �2 )�ارات ��_��0J ھ@ه ا�/#�

��Nاء �:B ا����ة اqا Q+��� !E وجOا� I� B:�
 ��qأة ��Oو8
 �N6 ا��Nاء ���

                                                           
+6، ص (1)H ���� ،�>E�
 .420آدم %�E ا
+6، ص  (2)H ���� ،وي)U
 .E#4�146 ا
�  ��Dو�� �$ "�� +�EG ر�ل (*)� ��4#;
 ��
4
4#��$، و�ء 5� ا
�4-�6 أن ا
Dو�� ا
ة أEG ا�G $% �U� E-5ت إEGى ا
#�Kت ت4-�-

�، وأ�5 ��" E" 8� �Dاع #>��
$، و<GK¢ أن ا
 U= <�*;6 : +�)8 و+�$ ز�8�K �$ ا
#����'ا
�Uط�، وأ�E" 8 ��5 �$ وظ�	���G� 8ا85 ا
 ���.�-
� ا>#4
 ط;: ا)

;Dو�� و�ز  �31
ة ا�4
ق ا<� �5 �sEت �
�J#
� %;M ا
Dواج، وھ�ه ا-+H ��5ة �5 �ة ا
Dو��G ت�3.�1+

# 4�  �" ���-
س +3.�1�ت %�;�8، و5� ھ�ه اJ#
� ��H�� و
 $ EGث أن ا
Dوج و
�{ ا
Dو�� ھ. ا
�ي ط;: +H#8 ا
�*.<t %$ ا
 �5 ��. 13/06/1975ا�+�Eا��;�*;
 �31
ة ا�4
ءا %;M 5 �ة ا
64 5� ا(+ t>.*�
+ 8
  # Gى و.%E
� ھ�ا ا
Dوج 5� ر�5 ا�-G�+  
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���2  )1(ا� k�_ن ا��� Bp(ى ا�*���ت، وN�L 
N6 ا��Nاء �:q � �,+��� B ا����ة ا�6�ط*�


 ���aة ا��! +#��! إ��,�.��
 ا����ة ا���� B:� ��Dوإ 
��  )2( ا�

 QDأ 

 ھ��/�/� Bإ� Q'#� !1D�*ء ا��p/أن ا� \Vق ا����ة و�2 ا��ا�UD !E 0ZN�

 ���#��#��ا �2  �'�6+ i�:� 
��ECاد أE ،Q+�a�<��ر ا�6�":� I:6�� �� د�*:� 
��ا�


، وا��1�س ���v ا��i �'��4ة Q+��� !E ا����ــــــ���+Q ا�� QD> 
�#�ـ�� eا ـ�

�_�k ا��1� I:6�� �,E ،i��J;C �2 ا�� I:6�� �#1�س ھ�ر �2 �#��� ���+Q ھ�، و�_2 ا�


 أ�Zى,2 8� Q+�aاد أ�EC�
 و,2 8� Q+�����Z 2��ل ـــــــوھ@ا �� د�� ا�'y6 إ�B ا�/، 

 I2 ط���
 �_�ن �D�Jا� 
�Cن ا��1�س �,@ا ا��I �_�ن �'��4ا E! ا������2 و�_E 2! ا����

��'�ره ��J[ ، )3(اqر+Nاد�� Qaر��� q i���E ؛!:"�� eدي و���E I� ا<)�رب I� وإن

��Dة وإ�a��  أن v$� QDأ Q� N�/� N+��
 وا��1�س ا�����'�ره �N( �a�1 أ��ب ���+Q ا���


 �4وط ا��1�س E�; I/��+ أن v$� QDة، وھ@ا �6#! أ�a>اد ا�Eأ Nة أ������Q/'1 ا��1�س 

 ��D 
�Nم +�ا�E ا��tE ،�Vن )':` ا�Oو8 v$� g�� 2و� ،v��/:� 
��������ة ا�

������
 �:Oوج ��Z.I/��+ q���tE �,+ن �4وط ا��1�س ��  ة ا�

 
وإن ;�ن �#� رأي آg�� 2� �Z و�8ب ا��N;C �2 أن ا��V� ;�ن )'0 ا�6[)
 ا�Oو�8

��V� ا�Oوج، وذ�h أن ا����ة  q0 إ��_� qو ��(�D ن�_�E 
أ�� وإن ;�ن �D N6��ء ھ@ه ا�6[)

����Uف  �p� N( أ�� !E و2�8 ا����فOا� Nأ� h:�� q 0��_�� 0; 
ا�Zn، أ�� إذا ا�Oو�8

 N�6�E �M��� Nن ;�ن ا���tE 
�R1و��:� 
��<وqد E,@ا �Wp �:/�ا�N ا�6�� I:6�� ��>ن ا�;

.�6� 2�Nا��ا� �Vر B:��N �2 ا����ل ]E 
��Q"�V وإن ;�ن D�)�� ��ھ:�  

��WE د��ى ا���E y��6$�ز �_�E 0د E! ا�6�":
 أن ���رس د��اه  I:6�� ���E �أ�

�Zn2 ا��#ــــــE yــ، tEن �WE�+ 5 ا�Oو8
 �J[ د��ى ا���1���6/[ � q hن ذ�tوج ــOا� W

                                                           
+6، ص%;�  (1)J
 .158أE�% E#G ا
�yD�، ا
#��� ا
+6، ص (2)H ���� ،وي)U
 .E#4�147 ا
+6، ص (3)J
م ا�ھ.ا��، ا
#��� اJG158. 
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 0,E ،y��6���� 
'��U���� 

 إذا )��` ا�Oو8��� !E ر�J+ 
��2 رWE د��اه، و�_2 ا���6

�Q؟ v��1�س ا�@ي أ��2 ا� y��6���� v��U� أن �pوج أ�O:� ز�$�  

�:� 
�D�% ى��N� وجOا� WEوا��أي ا�5�:1 ھ� �8از رaأ B:� y��6���� 
'��Uس ـــــــــ�

����pر، و�� �:B ا�Oوج E! ھ@ه ا����
 إq أن �J'` ا��pر ا�@ي  f'+�� y��6أن ا��

 h2 ذ�� O$�
 ا�@ي أ��ب زوtE Q�8ن ����Nاء �:B ا��Q+��� !E I ا�q�8اء ا Q�أ��


  Q� e�:E ا��E I! ا��y��6، وأ�� وإن )Nم �� �J'` د��اه Q:E ذ�h، و�_0 أ�Eاد*�� 
ا�6�":

.
:/�1� 

28�G� و5ة 3
G �5 ��3.�1
  /�Eى ا��-ل ا
64 5� ا

 �"�a 0J� 
���:QD�; B �2 ا��/�ق ا�� 
���_�k ا�*/Q ا��/�رن ا��E I! ا����ة ا�


 ا1DL�ن���� 

 أD,�  (*)ا��/�ق ا��[ز������� 
، و�i"��Z 2 ا��/�ق ا�:��/

�:B ا�$��W، و �,� ���� 
/:U� ق�/� �,�E أو ا����ف �,�:� O$0 ا��'/+ q ھ! �/�ق - 


����Nة �/;-  g�� 2� !�����  ا��'Nأ<D,� �/�ق ]�� ����
، و+�ج �2 دا"�ة ا��6��0 ا�; ،

���/�ل  �#�,�Dة، وإذا �� اN��p! ا�� v1�_+ q2، و�Oط�ل ا� ��,� �,���6�aم اN6� f/1+ q

 
�:��N6م )� 
/:6���:�Q ا�/��Nة ا� I'U#+ 0,E 
��
 �2 ا��/�ق ا������وأن ا��E I! ا�

����E�ة، أم أن  �[�D/�لھ@ه ا��/�ق  
����إ�B ا��ر%
؟ و�6'�رة أ�Zى ھI� !p/#� 0 ا�

����E�ة؟ھ 0/�#� I1(@ا ا��(  

�2 ھ@ا ا�R1ال ا+$�ھ�ن: 
��8Lزع ا�#��  

5ة أ/.
+ ��3.�1
ء ا
64 5� ا�  ا�ت�ه ا�ول: ا�-

 I� ��#و� Q'��� ة�E�� !,�#� 
������ى أ���ب ھ@ا اq+$�ه �Cن ا��E I! ا�


 ا1DL�ن، و أن4�! ��)�رب، �:B ا��'�ر ���� 
�2 %5 ھ@ا ا��I �2 ا��/�ق ا�:��/
                                                           

دة   (*)#
ن وذ
� +)z اJ�!ا ���1U
 �� %;M �#�� ا
4-.ق ا
#Kز���.�" �>#G ا��يD�
�.ن ا
#E�� ا-
47
-E أT	M ا � ��
ءت ــ�)8 ا
 8-4
 E" ن. > #% t>.*�

�1U��8 أن <>;: و"= ھ�ا ا�%�Eاء وا �
�" �� �$ و"� %;�8 ا%�Eاء 5� 6G �$ ا
4-.ق ا
#Kز��
%;M ا
)4. ا

  �$ �Tر"
+6، ص (1)H ���� ،��%D
 .161%;� أE�% E#G ا
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�Z>ھ@ا ا 
����ت ���'Q إذ +#�,! 4� !p/#� ��Dوإ 
� ــــــــq �/'0 ا�Dq/�ل إ�B ا��ر%


، و�_2 �_�ن �:�ر%
 إذ �� �D�D�/ا� 
B ـــــ�ت ا����Eــــ�D 2�� ��Z�� �p+روا�2 ا�#���


 ��Z���Q و;�ن ظ,�ر  أن����� eرث، و����
 �4ف وا��'�ر ا�������6Eا د��ى ��

$� !E Q#� I'aا���رة أ !E Iل ا���$� !E ـــھ@ه ا�*_�ةE Iـــ! ا���ــ�ل ا�� 
���ة ا�

�:B ا��/�ط  i���اض 4�E Q�:����اف ���8د ا��E I! ا���رة، وqا 
�/'aس أ�aأ B:�

+ Q+�E�� !p/#� ه�Vدون ر Q+ر������ إq ــ�Nم ا����� �، إذ أن ا�,Nف �2 ھ@ا ا��I ھ�ــ

 0���1� QDtE م و�8دهN�
 ا��i و��,D Bدي إ�R+ ة�Eا�� `D�; �����8د ا��V�، و�


 ��د�
 +��ل دون ا�D/�ل ھ@ا '/�+����ه، و�J+ q 5% 2�ر �1��
 ا�Dq/�ل ����E�ة، E���E�ة 

 ����E�ة  ا��E I! ا���رة ���! أنا��E I! ا��q/�ط ; !p/#و� 
��ا�6#�� ا���دي �:�

.�,'��� )1(  

 N(و( 
����1
 g�N� 5_� !E �,� أن ا��E I! رWE د��ى ��D�*ا� y/#ا� 
�_�� `p

�:h ھ@ا  ا��E I! ا���ام ا����ة ا��ص �#�,! ��E�ة ا��i ا��E !#6,� ا����N ا�@ي�

 QDأ qإ ،Iنا���_�t�
 �2 ط�ق ا���رث، <ن ھ@ا � ��E����ى ا�Nا� 
6���� 
Nل ــــــا��ر%


 �/Q أ�� إذا���� !E Q�'[ر B:� 5�  Iا�� v���� نtE Q+�Eى )'0 و��Nا� !E�����WE ا�

��#6
 ا�����ى �2 ���N/+! .Q�N ا�*�"Nة ا�Nا� WE2( +'�ر ر(  


؛ إذ +@ھv إ�B أن ا���
 ـــــا��ة ـــE I! ا���;�� أن �:���;5 ا<���_�
 e*D ا�/#���

 BE�����5a ا� Iھ@ا ا�� 
����! إq ا<���ء، و�W�U�1� q 5% 2 ا��ر%
 رWE د��ى ���� q

 Q�:� !�N���E�ة ا� f/1+و ،Q+�Eو N6� ��Z>6,� ھ@ا اEى ا��! ر��Nا� f/1+ ��; ،Q+�Eو N6�

� f/1+ !_���>ن ا�D�/ا� !E 
����وى ا��Nأن ا� Bدا إ��#�aا �pة.أ��E��� )3(  

  

  

                                                           
+6، ص (1)J
م ا�ھ.ا��، ا
#��� اJG165.  
+6، ص %;� (2)J
 .162أE#G ا
D%�� ، ا
#��� ا
+6، ص (3)J
وي، ا
#��� ا)U
 .E#4�157 ا
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5ة.
+ ��3.�1
��: ا��-ل ا
64 5� ا�
  ب/ا�ت�ه ا

����E�ة �2  Iل ھ@ا ا���/�Dا 
�D�_�t�:E ،k,@ه ا��/�ق إ�B ا� ا���k:1ى ھ@ا اq+$�ه 

 N���_2 أن �� 
���
 ا�_��ن ا��6#�ي �1Dc�ن أ%#�ء ���+Q، و�_N�;C+ 2 ھ@ه ا�����+N,�1ف �

�N6 ا��E�ة، E��_��ن �� Bة وھ إ��Eا�� N6� ���1� ��Dوإ �%N#� q 6#�ي�:k ـــــ� �,@ا ��ــــــا�

 Q+ر��ا��/�ط  B:����اض qا !E i��E�ة ھ@ا ا�� !p/#1�ن و�Dc� دي���2 ا�_��ن ا�


 �#�� ا���رة '1#����e_6 ا���ل  hه، وذ�����+ 
N6'E ا��E�ة ��*! ا�$51 و�J+ qر �1��

���_��ن ا��6#�ي I:6�� hن ذ�> .Q����� )1(  

 
و�#�ءا �:N/+ �� Bم tEن �/��p�ت واv8 اZL[ص ��D ذ;�ى ا���` أن �:�Oم ا��ر%

�@�
 ھ@ا ا��tE ،Iن ا��ر%
 �:���Oن aر��� 2��� ��اه ا���رث )'0 وtE ،Q+�Eذا +#�زل �h ـ

Wp  أو<ن ا�N6ول � q 5% 2و� ،
��#6��N/�6� 2ات ا��i ا� 
ا��#�زل �E �'6! ا��/�/

��ى NV ــــــ+/��N ا���رث �:�/��vD�8 2� 5 ا��ر%
، و�/��0 ذ�h إذا ;�ن 4N( i رWE د

 BE�����ى <ن ا�Nا� !E ��1ا� 
6���� 

 tEن �:B ا��ر%�����2 ا��Nى �:E Q/� B! ا�

N(ن أ ر�����Z B:��,@ا ا��/��N.ھ#�ك ا��Nاء  
  Q، و�O�:� 5% 2م ا��ر%

 �#�:a وإن 
�����E I���EQDC! ا� /�#� q QDtE 
������ 
0 ــ�2 ا��/�ق ا�:��/

�#� ��Dوإ ،

 �4ف وا��'�ر ا�6�":
 وھ@ا ا��C I إ�B ا��ر%���� !E 
�N� f/E Iى ا��ر%


، وإن ;�ن �Rدي إ�e*D B ا�#��$
، وھ! ا������2 ا��E I! ا� k:�� 
'��U�

.!D�D�/س ا��a>ا !E ف]�Zا W� y��6����  

����31
ة ا�4

64 5� ا  : �Eى ت#�� ا
z1U ا
#*).ي +

��W ا��i ا��6#�ي ����E I! ا����ة + 
�C1� i� ���E 2ا+$�ھ� Bإ� Q/*ا� vذھ


، ا+$�ه �N�R وآ�Z �6�رض �,� و��6د أ�0 ا�[ف إ�B ا��'��2 ا����0 �2 )'0 ��ا�

��'�رqف وا��ا� !E I�����v1  - وذ�h أن ا��i ا��6#�ي،��ل +��W ا��i ا��6#�ي 
                                                           

+6، ص (1)J
م ا�ھ.ا��، ا
#��� اJG170. 
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�y6 ا�*/Q- �#$� أن �_�ن \:�� qـــ�:���'�ر ــــــــ� qف وا����� 
a��E Q! ا�$�ا"5 ا�

 
��4 2���ت ����Oة ��
 ا����6ف �,� ��:h ا�$�D�D�/ا� 
��وN#a ھ@ا ا��أي أن ا��

 B�� يN181! و*D ل]/�a2 ا� Q� N�q ف��ا� !E I���� iأ�p�",�، و�_! ����W ا��

i ا��6#�ي +_�ن �pE Q�"0 ورذا"0 وإرادة وإدراك، و��� ;�D` ھ@ه ا�:� �Eا��+ q ر��>


 �@�h ھ! أن �0J ھ@ا ا���/U#�Q ـ� �:�ـــــq i ��:\ أن �_�ن �$#�ـــــــtEن ا�#��$
 ا�

  )QE�4 !E )1 وا��'�ره.

�������اف �:�i ا��6#�ي qو�8ب ا Bإ� vھ@� Q/*ا� N#� v��Mأن ا��أي ا� qـإ I

 Q�:� !M'#� �� وھ� ،
�D�D�/ا� 
������ �,6����'�ر، وھ@ا �2� ��#�1 +qف وا��ا� !E

���اف �,� ����/�ق qا�*���ا�
��'�ر  qف وا��ا� !E Iا�� �,#��
، و�2 ���2 ھ@ه ا��


 �2 وظ�*��
 )N +_�ن أ;�J أھ������#6
 �,� وظ�*
 ا�8�
 إ�B أن ا<4�ص ا�E�VL��
 ــ

  .أي 4i ط'�6!

 iإن �0J ھ@ا ا�[ف ط�ح �N�N8 2 و�_2 ھ@ه ا���ة ���R1ال ��ل �Nى +��W ا��


؟ و�������اف �:�i ا��6#�ي  ا��6#�ي ����E I! ا�qم اN� Bا��أي ا<ول إ� vھ@�

�
 �2 ا����:B أa�س أن ا��E I! ا����ة ا� I0 ھ@ا ا��J�
، وھ@ه ������ 
�/�ق ا�:��/


 ا��i ا��6# و، )2( �ن.J'` إq+1Dc� q  �ق/ا������ 0ZN+ q 5% 2ــ�UD !E ق ـــــ�ي�

 

 ا��/�رة E! )�ا2�D أ�Zى ��D�( 0Jن ا���;�ت ا��$�ر�����UD !E 0�ق ا�� ،Iھ@ا ا��

��#6
._و]��ه �2 ا�/�ا2�D ا��! +#^5 أ��
 ا���  �م ا��


 و ھ� �� �1�B  �و إذا ;�ن �:�i ا��6#�ي �/     ���� ��'Q ا��E I! ا����ة ا�

������ة ،
�:ZاNا�  �,DtE ا��! +�_5 ا����ة N��2 ا�/�ا k:�+ �,������ N�+���ج إ�B )�ا

                                                           
ھ�،  (1)~

64 ا
z1U أE�% E#G ا ���(�
� ا>#4
ر��)ا-� �Hر (درا�  ا
#*).ي 5� ا
�Uف وا�%���)(
� ا�و
M، دار ا*�<
، ا

ھ�ة، -
�، ا�+�*
 .83، ص2005ا
(2)  ،�".HE
+E#4�6 اJ
+6، ص144، صا
#��� اH ���� ،وي)U
 .145؛ �E#4 ا
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،

 و ا��$�ر�
 q  ا��ر�8��
 ��I و�#�a>�E Qار ا��#��D�D�/ا� 
���+UD !E 0ZN�ق ا��

.
����  )1( ا�

:���
��W ا��i ا��6#�ي �,@ا ا��E QDC4 I! ذ�C4 hن  أ� ا
�أي ا+ 
�D�_�t���Eى 


 وأ�*
 ا����ة aا��i ا�U'�6!، وا����2 ا����ة ا� 
�#�دھE 5! ذ�h إ��V Bورة ا��*�)

 
��
 ا����ة ا�*�C� f'+�+ 

 ا��)�"��DN�
 ا�$#�"�
 أو ا�8Lاءات ا����
، tEذا ;�D` ا����ا�

�� 
�D�D�/ا� 
����0 ا����ةtEن ا���+ 
��� 

 ;:,�، و�:�Q إذا �2_� 5  *��i :�ا��

�0 1ا��6#�ي �� ���� N��+ 
����
 ��I ا��DN�
 ا�������E ،
��
 ا����ة ا�*�C� B�a�� 


��ل��*�ق ��2  وا����ع ا�$Oا"�ي �0J� Q:J ا����ع ا����ي q )2( ا��i ا��6#�ي. أ

 
��
 �2 ا�*�D وأ�*
ا����ة ا���0 و)Z �UZ !E W[ل ا���8 ،
��
 1ا����ة ا���
 إ�B ا��6�


  )∗(�_�ر iD !E303 ا���دة ���� 
����D�( 2ن ا�6/���ت أ�2 +�8�` أ�*
 ا����ة ا�

��2 ذ�h ا�*/Q آD*�، و)N�N�+ 5+ Nھ�  ��; 2��:U����2 ا� N�;ف أ]�Zا N8و�� 
��ا����ة ا�

�1����
 ا�aد%�تا���6���,�، وھ@ا �� 068 1و+ [ت وا��a0 ا���ر و�*^,� وا/D0 و�$

�Q �2 ا��/:�N ا��i ا��6#�ي aا 
���� !E Iا�� Q�� I:6+ �� �1، أ��� i��ل ا���
 أ

                                                           
+6، ص (1)J
 .153%;� أE�% E#G ا
D%��، ا
#��� ا
(2) ، ��%D
+6،صا
#��� %;� أE�% E#G اJ
 .154ا

 ا���دة   ∗G��" ءت�: �ن ���ون ا���و��ت ����ص ا�6ر��� ��� ��� ا��رر 303

               
  

=« Est. Puni d’un an d’un emprisonnement de six(6) mois à trois(3) ans et d’une amende de 50.000da, 

quiconque, au moyen d’un procédé quelconque, porte volontairement atteinte à l’intimité de la vie privée 

d’autrui : 

1- en captant, enregistrant au transmettant sons l’autorisation au le consentement de l’EUR auteur, des 

communications, des paroles prononcées à titre privé au confidentiel. 

2- en prenant, enregistrant au transmettant sans l’autorisation u le consentement de celle-ci, l’image d’une 

personne se trouvant dans un lieu privé.  

La tentative du délit prévu par le présent article et  punie des mêmes peines que l’in aux poursuites 

pénales. »   

 �ص ا���دة                  =     G��" ��:   1-126أ�ءت ��� ���                                                                  �ن ���ون ا���و��ت ا�6ر��� 

           

« Est. Puni Dun an d’emprisonnement et de 45.000 Euros d’amende le fait, au moyen d’un procédé quelque, 

volontairement de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui:= 

1-en captant, enregistrant au transmettant, sans le consentement de leur  auteur, des paroles prononcées à 

titre privé au confidentiel ; 

2-en fixant, enregistrant au transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image dune personne se 

trouvant dans un lieu privé. 

    Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplic au vu et au su des intéressés sans qu’ils 

étaient en meseure de faire, le consentement de ceux-ci et présumé. » =        
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، و�,� C4ن Z�ص ��
 ا��#��_:����D�( v8ن ا�6/���ت و)��Dن ا�� 
���� !,E 6#�ي�ا�

.
�6�'Uص ا���2 ا<4 O�� و��

4
��: 3.ر ا�
�ا
#>;: ا�3.�1
ر�� 6 5� ا-#
ت ا*>�U�
 5� ا

 5��a 6�ت���م ا����
 �,@ا ا��N6+ I ��0 اھ��a�aر أ��ة N� Bد إ�Nا ا��@,�ا4L�رة 

�0 ا�*/ا��6���ة، � N/EQ  ھ@ه �,�UM+ !5 ا���/:� 
�"�( WVو ��D اNرن 8�ھ�/�وا�/p�ء ا�

 �/Eو hذ� \V�D1!. �[+$�ھ�2ا�*_�ة؛ وD�*ا<���_! وا� 


 وE/� �,@ا اq+$ا�ت�ه ا���< �: أو�: �� �هــــــ���/I ا��1�س ����E I! ا����ة ا�

 !E
  :ا���qت ا�����

1�31
ة ا�4
�:�Q وا���#` /ا
��M;% }J ا !#$��2 ط��I د�Zل �#Oل ا� hوذ� :

 qO6#و� q�,$� 0^� أن !E Q�'[ور ،
�O6ا� !E i�:�Q، وھ@ا ا��Nاء �:I� B ا��

]�� ��دي �2 ط��I ا���اس  أون ا��0ZN ��د�� �0J ا)���م �#Oل، و���1ي أن �_�

��qا I/��� !;ة، وO,8>ا I2 ط��� W��ط ـــNاء ���ـــ;��Z[س ا�#^� وا������ وا��1

�#*Q1. أن �:  )1( �_�ن ا��E i! �_�ن �Q�U6 ا��E I! أن �

2:�31

 ا���U�/  NV i و"�� ت*��� �$ ا��.ر ا���� �a�aف أN,�1+ !وھ

 
E�ا��� I2 ط����I��U آ�Z، و����ط �/��م ھ@ه  أوD�� ��Z���ت ���+�a Qاء 

 
(]6��; i���� 
��Z رة��#��[ن ا�6�م �:$�,�ر، و�Vورة أن ا��)�"W ا�Lا 
�ا�$��

 
  )D )2�� ��رة ط*0 ���ه. أوا�Oو�8
 أو ا��1#$

3� �5 �-�-4
س/��U و"�� تU.ه ا(
�:�Q واaL�ءة �Q ~� ا !#$�6
 ا��a Q���+ أي :

�� qأ i�:5 أ��م ا�$�,�ر، ذ�h أI� 2� QD أي 4 Q��N/+ـــــB �6 !ءـ�1 2ـــــ��a Bـــإ� Q

�0J� ،W  أو�$���2 أ�Eاد ا� 
���:B ][ف ;� أن�_�Q�D ا�6: i�ب ـــــــ+6�1�0 ��رة 4

                                                           
(1)  ،E>� %�E هللا "�H6، ص���� أ+H26. 
+6، ص (2)J
م ا
E<$ ا�ھ.ا��، ا
#��� اJG57. 
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��2 ا���رة أو 
:� 
0 4E! �/�ل دون أن +_�ن أ��J��� �,:�i ــــــــوا�_��ب، ;Cن �6�1

��Nاء ����ط أن �_�ن ا��1�س �QDC4 2 أن �R%� ـــــ8qھ@ا ا I/و��� ،\D�8 ثN� أو W"�

�:B ا��i ا�6�دي. )1(  

4/ :z1' رة.�
ل y�� ا
#�Uوع ��H أو #*�Hة  ا�N"�E I�/�+ ض�M�وھ@ا 

6��ل ���aqو;! �_�ن ھ@ا ا ،

 �$v أq �_�ن ��a V���د������� ـــــــــ����E I! ا�

.\�
 ا����ل �:B ا���D �E�+ W� )2(  

4#د�ت /5
� ا>�H �ت	�)
6���, أو�*^,�  +1$�:,�،: �2 ا���#` �:�,� أو ا�aـــــا �


ن ا�D,�;,� أو��
 ا���م �#*N6�،  e �1�س ����E I! ا����ة ا���N6+ 5:E ا���اa[ت ا�_��


ا�Nور J�Nل ا����+q0 ا"�aر و�U�� ا�^D !V��
 ا��! ;�E �,� `D! ا����0J ا���:_e  وا<ھ

e;�*ل وا���+qط�ق ا !E Bا<و� 
D�_�
 ا�,�+k ا�@ي أ�'\ ���Nر ا���Zو  ��D^�ا �

vط�
 E! ا����aو 
��,a 2� ه�E�� 
��0 أ�aار ��#��+ 
��ت ا�,�+*���_�، و��رت ا�


��
 و��UZة أ���q �D +/0 أھ�N�:/0 ا��"�aا�� Q#�p�+ ��� h:+ وض أن +_�ن�*�، و ا�


.ا<�aار����اa[ت ا�_��:� 
'1#���
 �0J �� ھ� ا��Cن ���� 0�� "
  )3( "ا�,�+*�

]�  +��0 إ��Q اq+$�ه ا<���_!. �� ھ@ا +/��'� �$

 :�J��	
: ا�ت�ه ا���أ���ب ھ@ا اq+$�ه  ��ى��� 
��         0J ـأن ا��E I! ا����ة ا�


 E! ا���qت                              �+nا:  

1- :��;�*
ط	�� وا
Dو��� وا*
ة ا�4
�Nم D�� ا��M���ات ا�6�ط*�
 �*��ة  ا v$� أي

 
*�����Mة ا�21 أو ا���ر�� ا��Mا�! <�N ا<4�ص، E�<��ر ا�6�ط*�
 �:*���ت 

� �� h�@;و ،
��
 +�6'� �2 أدق أ��ر ا����ة ا����
 ا�Oو�8
، و�Nى (]6��� I:6�

                                                           
�.��$ ا
#��ي وا���< ���>	E�% M ا
#4�E% Eوي،  (1)-
ر�� +�$ ا-� �Hدرا" �#*
ن ا � �5 ��3.�1
"، +Eون � ن ط�� ا

 +*Eھ. و� 18ص ،1996
+6، ص (2)J
 .167%;� اE�% E#G ا
D%��، ا
#��� ا
 

�.ن ا
�.�J�E�% هللا ا�E#Gي، (3)-
� 5� ا�*
ت ا>�4
ن واJ�!ق ا.-G،E�*J
� وا
)�U +-�� ا%�<;
 .164،ص 1993،'��� أور +�{ 
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 �,��$D أو 
�����2 ا��E I! ا�V 0ZN� h�@; ،�6/�دھDوظ�وف ا �,:�E

�Q ھ@ه  I:6�+ ا�@ي i
 ا��/Eا�� N6� qھ� إ��D ز�$� ]E 
��ا�@;���ت ا��

  ا�@;���ت.

2- z1U;
 ��
#
� ا��
�[مtEن ;�ن ا�$�,�ر ��:h ا��E I! )1( :اLا  W/� QDأ qإ      

i أو            �:� 
������ل، أو D��  وا8'� �:B ا���*! �Nم ذ;� ا<��ال ا��  �$5 ا<

             B:� 
Vو�*�
 ا�'��pر)5 ا���#� 
E�6� 0,1� hن ذ�> ،i
 ـــا�@� �ا��    

             Wز��+ 
�2 ط��/p�+ !ا�� Q���أو و BE����N/� 2ار +�;
 ا� k�_أو ا� 
����   ا�

�:B أ)             Qأ��ا� y6�
 ـــــ/:6��        �ر�Q أو ور%�Q وذ�h أن D�� ھ@ه ا��6:���ت ا�

           .
��
 ��6'� �2 )'�0 ا��1�س ����E I! ا����ة ا�����6�:��ت ا���� 

����E I! ا���رة، وأول � ا
�.رة: -3 W���� i0 ــــــــ2 +��ــــــــذ�h أن ا��

 
�����pورة � Q#� �;إدرا !V��إ�B ھ@ا ا��I ھ� ا�/p�ء ا�*�k��#� @#� !1D ا�/�ن ا�

+N��Cا �2 ا�*/Q  ا��B(q Iا�$51 اD�1DL! و)1��ت ا��_NV 0 ا������ وا�#��، وھ@ا 

'����  )2( ;*�د �2 ]��ه. ا1DL�ن�ر أن ا��_0 أو ا���رة +�6ف ــــ

� ا
��.< ؛ -4>�Hو ��H�J
�'� ;@�h �2 ا��1�"0 ا��! +UD !E 0ZN�ق +6 ا�راء ا

 ��; ،i
 ا��/Eدون ��ا �,#� k�_ز ا��$� q 5% 2و� ،i�:� 
��D��  أنا����ة ا�

��/�د أQD �#^5 إ�B ھ@ا ا��Oب qا ��J+ رة�����رة 4E i! إ�[D�ت إ�Nى ا<�Oاب 

.
�������  ��6'� �2 )'�0 ا��1�س 

ء أو"ت ا
	�اغ -5��I� 2 أي "E :i4  QDtE ،م���E Q�:U! �_�ن  !p/� أن

 ���2 ا�:�ة وا�,Nوء ط�� g�'� ورة�p���B ـــ�/p( N ,5، وـ�س �E�6ــ��2 أN8�� q QD Dأ

N6� �1D�E !Eا��1�ح وھ5 ��$ م y6'� ر�� ��D  ا<���8از !E ــــــــ�;2 ا��1ــ��ن 
���

                                                           
(1) Marie-Cécile (G), la protection pénale de l’information financière, rev, du droit pénale n° 9 sep 
2008, étude 20, p, 1. 

 
م  (2)JG6، ص+J
 .E>�5 E#4�22، ا
#��� ا
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�:B ا�#��4 أن  v$� ن�; g��� ،
�:"�� ��[ 
U�1� e�]� !E B�� ص�*! وQ8 ا<4�

.5,�:��_2 ا���6ف � q )1(  

� ور"�  -6�I ــــــ�س ����ــــــــ�6'� �2 )'�0 ا��1ـ�E : ا
�;�	.نا
 U= %$ ��4 إ"

�Q ا��/�/! و�#�ان ا��#Oل ا�@ي aوا QDا�#��2 ��0 إ)��
 E#�ن و k�_ا� 
����E! ا�

�Q�:U، وا<�0  Q�E !p/أن� *Zإ B:�
 ا�*#�2�D �����ن ��Z ص��ء ــــــ�y6 ا<4

 I2 ط���  )2( .ا�D��Dq`ھ@ه ا<��ر �2 ا�#�س، و�$�م ا�_�B�� k و�� +5 

7- :z1U;
 ��(>E
E,@ه ;@�h +�6'� �2 ا��1�"0 ا��! +UD !E 0ZN�ق  ا
#*�-Eات ا


 ا��! �D�1*#�6'� �2 ا<��ر ا�� !#�Nد ا��/��qن ا> ،
��ور�Q  ا1DL�ن+/�م ��2 ا����ة ا�


  و�'Nأ���� B:��[وة  0�
 ا�N�/6ة E! ظ0 ا�#^�م ا�/�D�D! ا�*�v$� !1D أن �����

.��M0 ا�*U+و 
���p*ا� NV �,����
 ا�N�/6ة و���a ،!#أو إ;�اه د� fMV أي NV i  ا��

� أ -8�5�4
ة ا�4

;z1U وا �ھ#�ك �2 ��6'� ھ@ه ا<��Zة �2 أھ5 �#���  :ا
.ظ�	�

$� q 
�
 �:Q6#�� !E 0��6 أو ا���ظQ'�_� !E k و�2 %'1#��� 
��� ـ�ز D�ـــــا����ة ا�

.!Eا��� Q;�:1� I:6�� ��  

9- :�Hا� $% =U 
�#ــ! ا�_�ـ�]E vــوذ�h إذا ;�ن ���'q Q � ا kذ�ــــ ،Qـــــ h

�� �6�1�راaر ا��Zإذا ا i
 إذا ;�ن +/��' أن ا����Z !/�/5 ا��aqا k�; ز�$� ]Eــــ �

�Q ا��/�/!.aن ا�:,$� QD�E�6� 2� 0;  

6+ !E !1D�*ه ا<���_! وا��$+qض ;[ �2 ا��I ــــــــNاد ��ر ا��ـــــ�Z 2[ل 


 +$Nر ا4L�رة ���� ;@اواردة +/��'� �:a B'�0 ا��J�ل، ذ�h أن D/�ش ا�*/Q و وأE�,D! ا�

وN8 ھ@ه ا���qت، و���L_�ن إ�$�د ��qت أ�Zى E! أز�#
 أ�Zى أا�/p�ء ا��/�رن ھ� ا�@ي 

 
/�q ولNا� N#�
ا�D�1_a�:$D> .
��
 و��B ا��6��  أو ا<ورو
                                                           

+6، ص (1)J
م ا�ھ.ا��، ا
#��� اJG646، ص+H ���� ،وي)U
 .208؛ �E#4 ا
 

(2) Agathe (l), libertés SUR l’internet et cyber criminalité, rev du droit pénal n°12, dec 2004, étude 18, p7.    
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 و��
 ا���ت وا���رة أھ��/�Nة  ��� ;�ن �'� 2��_+ !E �%ت ا�$#�"! ، وأ�'%Lا !E

 0��Nا� 
�ا���1ا�/�V! ا�$#�"! �V�+ v$� QDtE\ ھ@ه ا��*�ھ�5 ، و���ن �$� �,#� N hوذ�


 ا�� �����Uق�
ـا�/ �ــــــــــ، و)���,�تــ�'��D�D� ،VـــإBإ� 
E� Uا�����ــــــا�� Bـ�ق إ� �

�2�J�'� !E ذ�h  وV�Dـــــــ\ ،�"!ـــــــاL%'�ت ا�$#�Q وQ(�UD و�$��E Q! �ا�$#�"! و���ن أھ

�:B ا�#�� ا����!:  

�
� ا#�+:�
�
  .تــــــــا
#��4 ا


 ��Nر �2 ا1DL�ن �2 ط��I 8,�ز ا�#IU وا�_[م �Nى  ا���ت�"��O�E ظ�ھ�ة

 hـــ��$�د أن +1�W ��+� �2 أ�N أ)�ر'E ،2 ]��ه�ا1DL�ن، ��Z Qا�Q ا�@ا+�
 ا��! +��Oه 

hDأو ��8ا � QD�6ف أ+ h"�(N�ن، <ن هللا ــــــأو أ]E و08 ـ �ت O��ات ــــــ ��O ا<�

،�,p6� 2��Cن �_0 4i ��ت Z�ص �q Q ����ر �Nوره ا�Nراa�ت ا +$Oم و  
��:6�

 2��Znص ا���Oه �2 ]��ه �2 ا<��ات ا��! +�Nر �2 ا<4+ 2_�� ����2 ]��ه 

��Oة  E����ت�
 �2 ا���اس ا��Dو��_�Lا 
��aاء ا+@ ��رة ا��1$�0 ا���+! أو ا�'�

 N�N�+ !E 
���ت ا<���g�� 2� W ا��1�ھ�� Q'�� �,E،1�نDLا 
��
 ��Nر ����4

 

 ا���+��Nام ا�'��a4�ع ا N/ا���ت،و�voice print  اد �,@ا ا�#ــــــــ�ع�E>ل ا�'/�

 `'% g�� ،ثN���Nا��ت ا�����
 و��1�رع ار+*�ع د)
 ا���6ف �:B ا��aqا !E 
�2 ا��/#�

����+ 2�/��U�� 2�+�� B:� �J6� 5� QDن أnا B��. )1(      

  ا
#>;: ا�ول: �	(.م +�#� ا
�.ت واE1�Hا�ت(

   2�'Dل]Z 2�  v:U�
 ا���ت، و;�*�
 +�:�0 ا�'�اء �:��ت ا�'��ي ھ@ا ا�����*,�م 


 ا���ت���Nا��ت �aن ا��'� Q�:D 5% �;� :!:�  

  

                                                           
؛��دري أ#�ر،أطــــــــر 107، ص 2012����
 ا����ون و ا��4"�د، ا�ر��ض،  ،و��%ل ا���رف #�F ا����#8ء �ن ���د "��_ ا�*�ص،  (1)

  .217، ص 2013، دار ھو�
، ا�زا%ر،ا�����ق
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  .أو�: �	(.م +�#� ا
�.ت

:�#��
6
 ��a 2رة ا�/���
"  إD,� ا��+5 ا�L,!ا�
 ا��ا�nا iD !E ور N(0 4!ء �!، و_�

�#��1D ،"QDى�:B )�در�2 �:B أن  2�E �8اف��_'a>ل 8,�ز ا]Z  5 +�:�0 ا���ت��

 5,� Q'���ا�'��ي ا�_��و�D� و+���:Q إ��UZ Bط �/�وءة و�2 %5 �/�رW� Q�D أ��ات ا�

 i4 2� k:�� 0�
 أو ا�Zq[ف، ذ�h أن IUD ا�_:��ت أو ا�$/��U����وإ�U�ء ا��أي 

�Nد �2 ا<�Eاد +_�ن أ;'� �2 اE]�Zq�ت E! ا�#IU �*�د  2���Zn، وأن اE]�Zq�ت 

N1(وا�(  g�Nا�� I2 ط���و��B  إذا �N%` ��ـــــــــــ�وqت +�#W أو +[�E v! ا���ت (

%R� q hن ذ�ــــــtE (ا�_[م N#� kD>ا I:[ أو e�,����:�Q أي +��Mــــــ v+��� qـــــــ� و �


  ��ت ا��i، ;@�ــــــh إذا ��ول ا��N�:/+ i ا<��ات ��'� 
�a�a>ا \�]�E! ا�

   )2(.5 �2 أ)�B ا��:I ــــــأو ا��_:

      !D�1Dت إ��� 
����8�ت ا���+�
 ا�:� !6�a 0�$1+ �,DC�
 ا���ت ���   و+�6ف 

 �,*��6+ 5+ ��; 
�2 اھ�Oازات ا<و+�ر ا���+� 

 ا�#�+$�
 ا���ت �:B أD,� ا�'����أي 

��EO06 ھ�اء ا�*��Nة ا�p6[ت ا��$�ورة ��و+�ر ا���+�
 E! ا��#$�ة �1��وا��! +��f ، و 

61
 ]p�ر� k���Mة +���ك �W ا��#$�ة وا�/�'
 ا�,�ا"�
 وا��"��2 وا�:1�ن + �,�


 و ا<kD وا<a#�ن  وا��*��2��'��E.�Zأ B1�ن إ�D2 إ� 
*:���ج ا�#'�ة ا���+�
 ا���

�:�Z Bوج ا���وف �#N ا�_[م �2 ��ر8,�.  v+��� �� !ھ 
  )3(ا���+�

��� ا
�.ت تــــــــ:اE1�Hا��#�+  

    Q�E h4q ���y6 ا�$�ا"5  � ���a qو ،
'6� 
��2 ا�$�ا"5 ]��
، و�, k�_ھ� أن ا�

�2 ��+_'�,�، و +/5�N ا<د�
 ا��!  k�_ا� �,�]Z 2� 2_�� ، 
a��:� 
ا��! q +��ك آ%�ر ��د�

Bا���ت، إ� I2 ط��� �,� +�N#,5، ھ@ا إ�vD�8 B أن ط�"*
 ;'��ة �2 ا�$�ا"5 ��5 ار+_�

�2 +�رط,E 5! ا�$�ا"5  e�� k�_2، وا����$�
 v�/6+ !E ا���vD�8 أن �:��ت أھ

�� إ�B ا���6ف �:B �#�طI +�اN8ھ5.Dة، و إ��U  ا�
                                                           

���ت ا���%� (#�F �وء ا��$ر�K و ا����ء وا�I�6) أد�
#�� ����ر، د��� (1)�
 ا�د�دة، ا����در�
، ، ا���  .415، ص 2011دار ا�
  .108،107#8ء ا�*�ص، ا��رI�6� K، ص (2)

أو$ن ���ن، وادي #��د ا�د�ن (3)����ت ا���%� وا����5ب ا�����
 ا��د��  .54،55ص، 2015، دار ا���دو��
 ���$ر وا��وز�K،ا�زا%ر، ، ا
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 ا���ت �Z 2[ل أ���2  ��� 
����زت أھ N(و:  

��ا��a 0_�ن ا�ول 
:�8 Q"ورا k/+ وا�@ي ،�Zn i
 ا���ت �4 2���: ا�Z[ف 

Nا��ت ا���ت ذا+Q، وا��! ��_Z 2� �,�^�]� 2[ل ا<دوار �Nار ا�'�g (أ)�aا h�@;و ،

  وا��! ��_Z 2� �,��V�+ 2[ل ا�*/�ة (ب). �/�م �,�ا��! 

  %.ا�� اK�sف ا
�.ت %)E �� �5دـ )أ(

  
�����O ا<��ات  +�6�N ط��/
 ا���6ف �:B ا��+ B:��2 ط��I ا���ت �:B ا�/Nرة 

�:B ا�Z[ف ا<��ات �#N ;0 إ1D�ن، ا<��  N��:B ا��6ا�0 ا��! +1� O_+�+ 
/��Uوھ@ه ا�


 ا�#IU ، ا�@ي �Nوره�*�_� f'+�� ا�@ي  �Zآ B1�ن إ�D2 إ� k:���ا�0 �N�Nة + B:� N��6�

�� 
$��D ثN�� 2 ا���+! ا�@ي�Dأو ا�� IU#أن ا� g�� I2 ط���وج ا�,�اء �2 ا��"��2 

ا�/�'
 ا�,�ا"�
 E �%R�E! ا��'�ل ا���+�
 ا����8دة E! ا��#$�ة N��Eث اھ�Oازات +N6 ھ! 


��31��:D B'�ات  ا� �%R� أن QDC4 2� ھ@ه ا��'�ل !E 0:Z أن أي g����2 +_�ن ا���ت، 

� N#� 
��Z ت��MD �,ف إ���p+ 2 أن_���وره ا���ت، ]�� أن ھ@ه ا�#'�ات �2 ا�

���Z[ف +_��2 ا�*5 وا<kD وا<a#�ن �%C�+ q ،أي ا�#'�ات !,E h�@� ،5*�6م،وا�:'��� hوذ� ،

��g +��1ب �y6 ا���ددات ا���+�
، و�'/B ا�'C�� y6%�ا �6#��� ا�#IU ا<�Zى ا�:1�ن 

 e*D ��,� 2��6
 �/�ل أن ا����ل و�8د 4�وا<a#�ن و ا��*�ه، و�,@ه ا<��ر �$�

�B�� ، 0 وإن ��ول ا��/:�N، وE \$D! ذ�h وNZع ا�W��1، وذ�h ا<��ات أ�� ��� ��[

 
�a�a>ا Q+�� \�]� ء�*Zt��Cن �_0 إ1D�ن D'�ات  ذ�h،وE! إط�ر   .)1( `'% N( وإذا ;�ن


 +0,1 ا���6ف �:��Zq �6'+ Q[ف إ�Nا%��ت ا���ت ��Z ت��ا�/�ل  va�#�، tEن �2 ا�

��2 ��ت ا��08  I��*5 ا��+ N( QDأ 
�:B أea ظ�ھ�� eو�� ،
��:� eaأ B:�وا���أة 

�:B +�دد ا���ت N��6+ 
����م tEن ھ@ه ا<ea ا�6: 0_��، ��g %'` أن ���fa ا���دد و

�/Nار E125! ��ت ا��08 � ھ�+O، أ�� ��ت ا���أة QDtE �*�ق +�دد ��ت ا��08 

20 
3����)2(  

                                                           

 ا�$رط��و �ق ���د،  )1(�  .43،42، ص 1997، 12ا��دد ، ا�د��ل ا���دي ا����ظر"�"�
 ا�"وت"، �


، أ��د���ا�����ق ا���%� ا������ل���د ا5��ن ا��$ري،  (2) ،
  .230، ص ���1999ف ����وم ا5���
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Nا��ت ب ـ اE1�Hا�ت +�#� ا
�.ت ذات8�aqھ@ه ا B:$�+و !:� ���E:  

� �رت ب +*t ا
��ا�� 1;�Hت و.�
  ـ ا


، و�2 5% �����/� �2 ا��6:�م  ���$��� 
(]�! وq ــI ا�$#�"ـأن ا���ت �E Q! أ���ن ;��Jة 


 ار+_�ب ا�$�ا"5 ا�/���
 ا�v1،و:�aل �2�6 ھ� و�$� !E QDأ ���a  وا�@ي ،N�N,ا�/@ف وا��

 2_��'�رات �/@ف وا�v1 وا��,N�N، و� i�1Nم ا��� �DN#����رة �'��4ة  W/� 2 أن_��

�1Nم ا��i اqnت E! ار+_�ب ��8��Q، ;��/@ف � ��N#����رة ]�� �'��4ة  W/� أن


، و]��ھ� ���"��
 و ا����1�Nام أO,8ة ا��1$�0 ا��a���2 ط��I ا�,�+k، أو  N�N,وا�� g


*:���:B أ�4ط
 ا��1$�0 ا� h1$�0 ذ��� .�/�م 


;�*�ف %;M ا
#����$ـ 2 �;�Hت و.�
  ا


 �2  ]�� أن *"�Uھ@ه ا� B:� ���/+ q ة ا���تN"�E5"ا�$�ا،  
��� B:��0 أن ا���6ف 

 2���,�، و�:B ا��1�ھ I/ا��! ��5 ا��� 
�ا���ت ��_Z 2� 2[�,� ا���6ف �:��Z Bط ا�$��

�0 و�:B أ��;2  ،�,�E 
��� B:�+�اN8ھD ،5�ھ�h أن �y6 ا�$�ا"v:U�� 5 إ%'�+,� ا���6ف 

N( !و، ا��N6ا� W� ���
 ا�����$; !D�$ت ا��� �,� �_�ن �2 ��2 ا��a�"0 ا��! �� ���

.
���1�
 �#,� و]�� ا����1�
  ا�*:��Nام وa�"0 اq+��ل ا��aو اN6ا�  

   2_���U+ N6ر وa�"0 اq+��ل � 
��Zا�$#�"!، و I�/أن ا��� N;R���م tEن �2 ا� 0_��و

 
���5، ���  ا���ت E! ر�N +��;�ت ا���a 2���$اءا�aq*�دة �2 ,��N6 ار+_��,5 �$�ا"

 �V�ا��)` ا�� !E ا���ت 
��� B:���د ��qا 
�D�_إ� B:� 0��N5، وا�,#� k�_0,1 ا��

��ت، ��g أ8�زت ��_�
 ا���/�f'V 2� I ا�U:1� ح��a 2� 6�ت���ا�� y6� Qإ�� Q$�+ ���

��ت و+1$�0 ا��a�"0، و+1$�0 ا����د%���_�
 ا���/�f'V I ا�U:1� 6�ت���ا�� y6� N6�ت 

 5,�  . )1(أو )'0 ار+_��,5 �$�ا"

  

  
                                                           

  .412، ص ���2010$ر وا��وز�K،، دار ا����ھb ا�����ق ا���%� و ا5د�
 ا�ر��
���د ���د ا�*���، (1)
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��5��#

;E4 �$ ا
��ا�� ا �;�Hت و.�
  :دـ +�#� ا

     
*:�� 0"�a��و��_Z 0�ص UD !E�ق ا��n�ت  �:���ل إ�0a��� N( 5,���[ B ا�$#�ة 

��د �:B آ���ت ��q5 ا+ g�� !E����� E! ا�#U�ق ا��a qو ،�,�:���د ��qا��! +5 ا 
J�Nا��

�[",�، و+/5�N ا��N�ت �,5 و+#*�@ ر]'�+,5 �
، ��Z 2� 5[�,� +0�,1 �6��[ت J�N� 0��

�N6 ا�D��ر 

 أ�'�` ��8
 �Vور�
 و�:�J�Nت ا�����nأن ا ���a q0  و"�aلو��+qا 

0 ��:*ــــــــ
 �[��a[ء "�a���:B ا�$#�ة ا�@�a��� 2:�ن  I��Uا� WU( 08و�2 أ ،
J�Nا��

�:B ا<��ال  .
J�Nل ا����+q0 ا"�a0، أي و"�aا�� h:+ 2� `(ات ا��@� 2�N�*�1�  

   I/��:� 
J�Nا�� 
��Nام ا<O,8ة ا�6:�aا B:� 
�E���وE! إط�ر ذ�h در8` ا��1aR�ت ا�

�y6 ا<O,8ة q+�$�وز �2 ا<��ات !E CU
 ا�'1D أ%'�` ا��$�رب أن ��N6� ���aq1  !E


، وذ�UD !E h�ق إ�8اء ���� 
'1D ات��2 ا<� I/ا��� 
'1D h�@� `M:� g�� ، 
3�ا�

�Nت ��
 أو ا�,�+*�
، ��g ا�D�*�:ت ا���':Uا� B:���دا ���� CUZ اDدو 
�E���ا��6��[ت ا�

�:h:+ 0�:�+ B ا����رف E! إ 

 ا�a#�دا <a:�ب ا�U:'�ت ا�,�+*��E����8اء ا��6��[ت ا�

�/�W� Q ا���ت ا��E 0$1! ا����ف، أو ا�'#E h! و)` �Uن و��*�:����ا���ت ا��ارد 

 (0$1���2 ا���+�2(ا���ت ا��ارد، وا���ت ا� 
Dر�/����رة آ��
، و�#N إ�8اء ا� I��a


 ا�#��/��U����
 ــــــ�@ ا��6ــــــــأو �Nم +#* $
، و�U6�@�*#+ 5�� 5% 2! ا�$,�ز ا�@ي �/�م :��


، أو ا�#^�م ب:( /��Uو+�6ف ھ@ه ا� ، �,a�aأ B:�pank by phone system   ( 


 ا���ت أو ا��:�*�ن.�^Dأ 
Uaا��  )1( ا���ف 

   
'1D ةO,8>ھ@ه ا !E CU
 ا�'1D رف ، و;�ن���
 �2 )'0 ا��^D>0 ھ@ه اJ� امN�aإن ا


، 068 ا�I��U أ��م ��+_'! ھ@ه ا�$�ا"5 �6'�،إن �M� 0/D 5:/�، ا<�� ا�U�1�@ي أدى ــــــ

 Bضإ��*Dا  N�(وأ ،
�:�Nام ا��:�*�ن ، ��g أن +:h ا�6�aا I2 ط��� v_+�+ !ا�$�ا"5 ا��

Nام �aا !E ص ا�#$�ح أ��م ا�$#�ة�E 0:( 
�:B أO,8ة آ�� N�
 ا��! �Nأت +�6/��U�
 ا��:��

 06$� ��� 

 واq)���د�����
 ھ@ا ا<a:�ب NV ا��#� ت ا���
 ا���ت �,� أھ���ا�/�ل �Cن 

 2_�� q�,��*[إ.   
                                                           

ب ��دي ا��و��ل،  )1(���%�����ت ا��            ، أ��د���
 ���ف ا��ر��
 ����وم ا5���
 ـ �ر�ز ا�درا��ت وا���وث ـ دور ا5�ر ا���دي  � ا
  .53، ص 1999ا�ر��ض،   
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� ا
�.ت#�+ �Hط�ق درا:���
� ا
#>;: ا��.�-
�� �:! و"�#�( ا; v:U�  وD/51 ھ@ا ا�

� ا
�.ت#�+ �Hأو�:ط�ق درا:  


 ا���ت ;Cداة     ��� �,�E مN
 qر+_�بE! ا�$�ا"5 ا��! +�1�، ����ج ا�'�اء ا�$��

 W� ذة�ZC�
 ا���ت ا�#�� 2�� I��Uا�� 
'1D Bل إ���و+�:�:,� �:� �,�aدرا Bوا�*#��ن إ�

 ������:B ا����Nث �Z 2[ل ��ت ا����'Q�E Q، و �,��0J ا��Uق ا��! ��_2 ا���6ف �+

:
�+nا 
%]J0 ا�"�aى ا��Nام إ�N�aا !E Q+��  

ع ا
�.ت ��'�ة /1 -#H �->�<
�)(ا�*#J
�5 ا���ددات اp����O ا<ذن �+ g��،

 QJ�N� ب�:aوأ Q�$,:; ثN����2 ا� 
��� �U6� 2� �,�E�ت ��#�����_[م  
��ا���+�
 ا�


 إ�B ا<O,8ة E�VL�� W�1���
 ا�'�اء D�6�aوھ� �� �*�1 ا g�Nا�� Q8�� 2 ;�ن� Bوإ�


 E! ا���6ف �:B ا����Nث*:��'�ة ا���وا�'��$��ت ا���E، د ا�*/�ي �,@ه���0J ا�6+ 
�

 
/��U1$ا��
 ا����f ا�'1D 2_�0 ــــــــ، إذ �Z 2[�,� و�Z 2[ل +�:�D 0'�ات ا���ت �

4i �2�6 أو �:B ا<)N�;C+ 0 أن ھ@ا ا���ت ھ� ��ت  Bإ� 
�D�*�:ا�� 
أو ا����د%

.Q#� I�/وا��� g�'ا�@ي �$�ي ا� i  )1( ا��

   
�
 E! ا���6ف �:B ا<4�ص E! �8ا"5 �,�
 وإن ;�N'+  N( `Dو �,/��Uأن ھ@ه ا� ��[


�D�D�/ع ا��Vع، وط'/� ��و����+,5 ـــــــ0 ���د%ـــــا���#` أو +1$� و��UZة �$��E O,� ا�

 

 ا���ت ط��/��� N�N��� ب�:aC; ذا+,� أي N� !E �,Dأ qإ ،
��+,5 ا�,�+*���_� 
أو ��ا)'

'�6� N��6+ e_6ا� B:��� ھ! Dإ ،
���V�� `1�� 

، ذ�D> h,� ط��/�! ـــــ0 ;:ـــــــــ�_


����'�رات ا��qا B:��:D 0�:�+ B'�ات ا���ت   ��'�/�ة )Nرة ا� 0J�ا��! +�

، ھ@ا إ�vD�8 B أq �,D +�$�د و+��i أن ا���ت ا��1$0 ھ� ��ت ا��i ا��U:�ب

 2�
������qا h�@� Wp+ �,D0 أ�
 و��1`  ������_0 أa�a! ،ذ�h <ن �#��� ا���:�0 

 ،
��لآ����q�E .�,$"��D k6p� �� 2�/ا�� e0، و��:���:B �_5 ا� v:M�  

                                                           
  .413���د ���د ا�*���،�رK ���ق، ص   (1)
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���ا /2ـ (����#
� ا->�<
�:B  :(ا 0p*+ !,E h�@�، !�:��:B أa�س  
/��Uم ھ@ه ا��/+

 `'1D أو ،v1#+ 2 أن_��:B ا���6ب ا��! � Bp( ا�@ي ، vD�$2 ھ@ا ا�� 
/�
 ا�1�/��Uا�


 ا���ت،و;�ن ���
،و��_Z 0�ص �Nم د)
 ا�#��"� ا��! �1*� �#,� ا�Z'�ر /�
 ا�1�/��U:�

��Uأن ھ@ه ا� gو��،
������qا B:� 
��_ــــــ2 ا�#��"� )�"� ]E 
��ــ:� eaأ B:�
 +/�م /

 ،
/�
 ا�1�/��U:� v1#� ن�; �� �,� v1#� أن hء ذ��V B:��a2 ا_�� gــــــ�� 
a�� امN

ا�'�� E! ا���6ف �:B ا����Nث �����0 ا���8�ت ا���+�
 إ�B ر5a ��رة(ر5a ط�*!) 

�� 
$��D Bل إ���ات �:���ا< k:�� 
Dر�/� �,�]Z 2� 2_��6��#B أ�Z ��5 ر5a ،أو 

�B#6 أن ا���ت ا�@ي ��Q:�$1+ 5، و��اد �fU ا���"! �:��ت ا�'��ي،�ر�aم �#�$,� ا�

fU ا�'��D! �:��ت ا�'��ي و�2 %5 �/�م ��0J ا�+ 
Q��E ����ل �:B 4_0 ر��a�ت ��"�

���ن� hذ� N6�
 ھ@ه ا���aم و+�:�:,� aراN��:5 ا���+��ت  !E. )1(  

� /3ـ 
� ا�د->�<
�)(ا�

 +�6'� :ا�/��U0  ھ@ه ا��:�+ �,�]Z 2� 5�� !ق ا���U0 ا�pE2 أ�


 ا<��ات و+�N�N �� إذا q ;�ن ��g ، ا���تDر�/� �,��,� 
���a�� 5^D ���U+ 5��

/��Uم ھ@ه ا�N
 ا��! ــــــــ��ت 4i �� ھ� ذات ا���ت ا�@ي I'a و+Q:�$1+ 5، و+�1

!E ھ�ة�p����� E! ا�+ 
�nا B:� N��6+  
#�6
 E! ا��'_ـــــــ� W(ا�� Bا�#*�ذ إ�

����2 .ــــــا�6ـــ��,����ب ا��_�v أو ا��#Oل أو ا���6ف �:B ا� \�E ) أو`D��Dq(ا
  


 ���v ا���ت ����Uق     ��4 B:�
، و��_2 ا���6ف �E����ت أ�'\ ;��'�

O��q�8ا"5 ا 
��Z2 ا�$�ا"5 و� k�_ا� !E N�
، وھ� �� �1�/�(Nا� 
J�Nا�� I2 ط���از 


 ا��0�$1 �:B �4ا"f ا�_��a` وE! �8ا"5 ا��Rا��ة Uaا���'� ا�,�+k أو  N��ا��,N�N وا��


 و�8ا"5 �^#��� أE QD! ا�$�ا"5 ا�; ،
�6�ا�$#�"�
 وا�v1 وا�/@ف ا���در �'� ا��a�"0 ا�1

�Nاد وا�����p وا��#*�@ Lا�0 ا�� W��8 !E 

 �[ز�:�aات و����4اك +_�ن ا<qا


 ا��! �E �,^� q,� رؤa�ء ا��6���ت وا��$���ن، و)N وا���^#�
 ا���6ف �:B ا�$��

 

 أو ا���اد ا���*$�ة أو �2 ا���;�:a>أو ا 
�+�Nر ا<�ـ�ات E! ��1ح ا�$��

                                                           
  .67؛ أو$ن ���ن،وادي #��د ا�د�ن، �رK ���ق، ص 415، �رK ���ق ، ص #�� ����ر د��� (1)
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v:_ح ا��'D 0J� ت�Dــــــــــ!ء أو �2 ���ا�:� 

 ا���ت  )1(ا��N#ـ���_�����1Nم + h�@; ،

 B:��� E! ا����رف E! ا���6ف � h#'ا"2 ا�OZ 2��C+ !Eو !E������v ا��1�ب ا�

.
/"�E 

 ا���ت �2 د)��'�  


 و�2 ا<O,8ة   J�Nا�� 
��ا��! +�1Nم E! ھ@ا ا��$�ل، وا��! ظ,�ت �J�N� ھ�  ا�6:

Nام ھ@ا ا�$,ــ�ز q +�$ــــــــ�وز 8,�ز(�a�� CU
 ا�'1D أ%'�` ا��$�رب أن g�� (أوراس

01 
3�  )E. )2! ا�

   I�/ا��� !E ا���ت 
��'� 
�D�D�/ا� 
�
 ا��! �#'M! ا��)�ف �#Nھ� �� ھ! ا�/��C1��_2 ا�


 �:�N �2 ا�D��ر �Dع �2 ا�$�ا"5 :�a�; `�N�aا N( ا���ت 
��� `D�; ذاtE ،!"�#$ا�

.
�:�E Q! ا�*/�ة ا����� 
��8Lول ا��#a �� ھ@ا ،I�/ق ا����UD !E 
��  E,0 �,� ذات ا<ھ

     :��� ا
�.ت�#��
 ���.�-
� ا#�-
  ا

g�'0 ا�'(  
�D�D�/ا� 
��N �2  ا4L�رة إ�B أن ا�/�q ا���ت 
��'� 
�D�D�/ا� 
�E! ا�/�

�Nأ  N6�
 ا��0��6 �:�,� E! اL%'�ت ا�$#�"!، أي �D�_ى إ�N� �,�
 ا���ت ا��/��د ��'�

I�/ا��� 
�:��  !E 
/��Uل ھ@ه ا���6�aا �,�
 �� )'0 و)�ع ا�$#�"!، و��e ا��/��د :���


��N6 و) ا�$�� 
�2 ا��/�/ k�_ا� !E �,ا�N�aأي ا، �,:'( 
:��� !E eو�� ،
��ع ا�$��

 0/D أو +1$�0 ، أو ،W�وا�6:
 �2 وراء ذ�h ھ! أن �y6 ا�����6�ت ا��'�ت ا��aاق ا�1

 v(�6� 
���8 �Zأو أي 8,�ز أ ،k+�,ا� I2 ط���ا����د%�ت ا��! +$�ي E! �_�ن Z�ص 

�,�:�Nام ھ@ا ا<a:�ب �U:a 0'( 2�ت  �aم �8از اN� Q�:� v+��� ���#i ا�/��Dن، �

0_�� hر ذ��'����
 ا�*�د�
 ا��! ا�D,�;� �:�� ا���/�I، أو ��U:a 0'( 2� B�ت اqN�aqل �

 hاءات ا��! +#�ل �2 ذ�N��qل +$��5 ا]Z 2� �,�D��� B:���ن �����ص أ]:v ا�

                                                           
و � را%م ا���ف وا�G4"�ب وا��*ب �����ل ا5"وات ��د�ل �ر��
 ا���ف، ��� �د �"در ا5"وات �رد  �ل أو أ���ء ا����و�
 وا�د �ع  1)


 ا�"وت  � ا���ر���ت ا�"و��
 ا��� �ذاع ���ض #ن ا��6س  � ��ل ھذه ا�را%م ا�$�ء ا�ذي ���ت #دم ا�ر��، �ذ�ك ���ن ا���� F�# رف���
  ).107ـ  ���106ر ا���ؤو��ن ا��$*ور�ن  � ��ض ا�دول (#8ء ا�*�ص، �رK ���ق، ص 

  
ب ��دي ا��و��ل، �رK ���ق، ص  2)��53.  
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i�#6` ا  ا�$�vD �2 ���ة ا��E رة��6�ت �2 إ�8اء أي +1$�0، أو ا��/�ط أي �����

Q�/Eص دون ��ا�Z ن�_� !E i�-ت �ن ذ�ك، )1(�:��  ا*�وال ا��� �.�زھ� ا���-ون. وا

    �و,د �ذھب ا��<!�ر �-د ا��2ض إ�� ا��ول �X-�،و&� ظل ��Qب ا�-=وص ا���-و-�

����ت  ا�=ر��Dدة �-�7 &� ا�>�Aا�=وت و�دى ا ��=�� �ا��� ��2رض ������ ا���-و-�

 �، ا*�ر ا�.-�Y& ،�8ن ھذا ا�وا,N ر��� �)�ر إ�� أن �=�� ا�=وت �Qر ذات ,��� ,�-و-�

���ت ا�.-��8 ، وإن !�ن Dد إ���7 &� -ط�ق ا�-�Aا�ذي ��� 0و�8 ��!ن ا��ول �2دم إ�!�ن ا

�!ون ��=�� ا�=وت ,��� وا,�2�، ��ث أ-�7، و!�� �ذھب ا��2ض ، أ-�7 ھذا N-�� A �ن أن 

� ح، &�� &�8دة أن �=رھذا ا��ول ��ل -ظرو�!ن ،)2(�=�� ���و�� &� -ط�ق ����ق ا�)�=�

�-�د إ���7؟ا��)رAن ا�!�D�� �7، إن �م �!ن��. ع ��Y!�ن �0ط ا��!����ت ا����<و-�� و�

�-�د &��� �و �مAل ھذه ا��!����ت؟ و�ن �� ��م ا�.ا����� A )ك أن �.�ل ا��!����ت  �

ن ــــ���A إن �م �!ـــ�-� ��د�م ا�د��ل، و!�ف ��م ��د�م ا�د��ل �ن ��ل !�م ا�)�ص، و ا�=

ن ��ف إن �م �!ـــــ�ن طر�ق ��د�د ھو���، و!�ف ��م ��د�د ھو�� ا���=ل �ن طر�ق ا�7

  . أ-� ھو ا���=ل، و��س )�ص أ�ر �Qرهطر�ق ����ل �=�� ا�=وت، وا��X!د �ن 

� ا�=وت A ��!ن إQ<�ل ,����7 ا���-و-�� &� ا�����ق ا�.-��8 &� �2ض ا�.ـــــــرا8م   �=�&

� ذ�ك ا���ح ��Q ن !�-تY& ،ت��و إA �� !�ن ���)رع أن �.�ز �.�ل ا��!����ت وا����د

7� ا����8�  �X!د�2د�� ھ� ا��2رف ��� )ر!�ء ا�.�-� ، ور=د ��ر!��� ����ض ����، .��

&� .�-�� ا*�ر ��!ن أن �<ر ��� أ�س  ھذا ا���ح ��� ا�����ق �ورط� ���.ر���، &Yن

أن ا��2رف ��� ذ�ك �ن �!ون إA �ن ��ل ا����ق �ن �=�� =و��، ا*�ر ا�ذي �.2ل 

�ر ��س ا��ول �Xن �=�� ا�=وت ��7 ,��� ,�-و-�� ,د ��2دى �دود ا��ر�-�،و إن !�ن ھذا ا*

��� �2د أن أ=��D�� 5!�ن ��د�د �=�� ا�=وت  A ،ا�د��ل �&�� �ن )ك، إ�� �ر��

Xط�ت و��2دة �ن ا�A����A�2دة �ن ا� �  . �طر��� آ��

                                                           
�8ث 06�ن ��
 ��رر �ن ���ون ا���و��ت ا�زا%ري ا��� ��ص #�F أ�I" ����ب �����س �4303ظ ا���دة  1) Fوات �ل �ن  03أ$*ر إ���


 ���ت وذ�ك:���� 
�E�،ص��$e� 
  ���د ا����س ��ر�
 ا����ة ا���"
�ن ���ون ا���و��ت  226/1ـ ������ط أو ���ل أو ��ل ������ت أو أ��د�ث ��"
 أو �ر�
 ��Zر إذن "���*� أو ر��ه" و�����*� ا���دة 

  �و��ت ا��"ري.�ن ���ون ا�� 309ا�6ر���، و ا���دة 
  

(2)   .53��دي ا��و��ل، �رK ���ق، ص  ب��
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  N8ل ا��� ��م ا��2رف ��7  ذ�ك !ل و��� �ن ا�و��&Yن �=�� ا�=وت ��!ن أن �!ون و

 ���،�  وذ�ك ا�-�دا �����8ق ا`���: ا�)�=�

أن ���ت �=�� ا�=وت A  أن ا�=وت ا`د�� ���ت A ����ر، �N ا*�ذ ��2ن ا����Aرـ 1

� �-ذ ا�ط<و��، وإ-�� ا���=ود���� �2-� ا����ت ا��� ��=ف �� �=�� ت ا*=��N ا��� �!ون 

�راض ا��� �ن ذ�ك �����7 �-د ا�)�ص ا����a ، و�دم ���رھ� �� �م ��2رض �2وا�ل !�*

� ، أو ا�.�7ز ا��ؤول �ن ا�=وت ، وھو .�7ز ا��-.رة.�ؤ�ر ��� ا�.�7ز ا��>-  

�ن &� ا��2ر، و�)!ل ��ص 2-Dب ��دم ا�ـ إن ا����ر &� �=�� ا�=وت، وا�ذي ��دث �

��&�0D2د �ن ���زات ا�=وت ا� �  )1(�-د�� ��2دى �ر��� ا���وغ، و���a �ر��� ا�)��و�

�7 �=ورة أ&0ل. ا���� ��!ن أن ��م ��د�د �=�� ا�=وت ��� أ

  :و رأي ا����ث �
 ا�"وت��د�ر �"*   

0رورة ا���<ظ &� )Xن ا����ر ا�د��ل ا����د �ن �=�� ا�=وت د��� ��N0 -رى   

���ت،��ث أ-� �� �ن )ك أن )2ور ا�)�ص ا��)��� &�� وا�.�ري إ��دة Dدأ ا��2م &� ا����

�0ھ�ة �-���� ���� �ن ا������ت &� 0�ط ا�دم وا��-<س وا�-�ض ود,�ت �.�ل =و�� ���

��� �� -ط�� و���زات =و�� و���5 -�را�� �=<��� ��� ����� A ـا���ب ، ��� �-2!س � 

� !و-� �ر��8، ��� �.�2-� -���ط �ن ھذه ��� ���A ،�=�� �و��� أ��0ء ا�-طق �د�� �=<

 �&  ���� �و�� ��در !�ف �ن ا����� �� و-���7.8 ، و�ذ�ك A �=5 أن �!ون ��7 ,����ا�و

� ـ !�� �ق ذ!ره ـ أن ا�!��� ا��)ر�� ا��� �=در �ن &رد =�� O8��- ر �-� �ن>� �� �د,

أ-� A ��!ن أن ،إذ ا����ت ,������7 ������د �رة أ�رى ��� �ن ذات ا�)�ص ��2ن ��2ذر

 ��ت ا�=و���.�-طق ا�)�ص .��� وا�دة ��ط���� �ر��ن، �ذ�ك -رى أن ��د�ر ا*�ذ ����

 A��!��ت ا�.&� إ=دار إذن �ن ا�-���� �����ض وا��<��ش �2د اDط�ع ��� ��ك ا��

� ��� 0وء �� ورد D.راءات ا��0ط وا�����ق �.ب �,��أن ���ط� ا��ذر ا���م وا�رؤى ا�

.��ت �ن ��Xد أو -<� ���دث اD.را�� �<�ظ� ��� ا��ر��ت ا���2�.أي �.ب &� ��ك ا��

                                                           
  .417���د ���د ا�*���، �رK ���ق ، ص  (1)
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�ت ا��ؤ�دة �����ر��ت�.<ر �-�7 ا��� �� � أن �!ون ھ-�ك �ن ا�د8Aل وا*��رات ا�!�&�

 �����0ط و ��در ��رر �2رض ا�����ق وا��را,�� ا��=ر�� �� ��رر =دور إذن ا�-���

�!-7م� �، وأن ��=دى ا�-���� ا���2� ������رھ� �ط� ����ق ��ر��ت ا*&راد أو ��ر�

و������� و!�ل ا�.�7ور��، و,��0 ا�����ق إذا ا,�0ت ا�0رورة ذ�ك �<�ص و����ص 

�����رات ����=� د,��� ,�ل اDذن �Y=دار ا*�ر ����را,�Aا .�ل أو �=دد ا���7<�� وا��

ا���ذ !�&� إ.راءات ا�����ق �ن ,�ض أو �<��ش....ا�b وذ�ك �<�ظ� ��� �ر��ت ا*&راد 

.�  و����7م ا���=

�%��  ا����ث ا�را�K: ا��"و�ر ا�

�N ��دم ا���0رة ا���2=رة و�طور ا���-�� &� و�8ل ا��2ر&� وازدھ�ر طرق ا�و��     

� &� ا���ث وا��2ل ا�.-��8، !�ن وا.��Aا N��. ھذا <�دة �ن �& ��و�8ل ا��2وم ا��د�

��را �ن ا������ن وا�����2ن &� ا���ل ا�.-��8 أدر!وا أھ��� ا��.�ل و&� -<س ا�و,ت &Yن !

، وا�<وا8د ا��� ��وھ� �N اD)�رة إ�� أن !��را �ن  ا��=و�ر �ن ��ل ا�-��O8 ا��� .-وھ�

� إ�� �� &�0D��.�ا������ن ��و�ون �ن ����ء أ-<7م ��=و�ر �2ض ا�.را8م �Xدوا�7م ا���=

�<�د �ن ا��=و�ر �����2ل  � �-Y& د �-� ا�����ق &� ا��=و�ر ا��2دي !ذ�ك�>��.-�� و�

  ا*.7زة ا���=� !����!رو!وب.

ز ا�����ق ا�.-��8 �<0ل ا��=و�ر ا-�=�را �ظ��� و ������� &�د ��ق -��O8 �م و��د أ�ر   

  �!ن ���=ل ����7 �ن ذي ,�ل.

و-ظرا ��� ���ن �������ن �ن ��ل �.�ر�� �ن أھ��� ا��=و�ر �ن ھ-� و.ب ���-�    

�-�2�Aرازه ��<�=�ل ا*�ور ود,��7�8 ا�D وم ــــــــ، إذ أ-�7 ���� &� ا�����ق وذ�ك -ظرا

� ������ق وا���ث ا�.-��8.�-��� �  ��� در.� !��رة �ن ا*ھ��

�%��   ا��ط�ب ا5ول:#�و���ت �ول ا��"و�ر ا�

ار�!���7 أو و,و��7 ���رQم �ن د,�� A ��وم ���دور ا�ذي ا�.ر��� و�!�-�7 وو,ت إن و=ف 

��، �ذ�ك -.د أن ا�����ق ا�.-��8 ���2د ���� ��وم �� ا�=ور ا�<و�وQرا&��� ــــــ�در.� أ
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وأن ا�)رح ا�طو�ل ا�ذي ��د�� ا����ق ��!ن ا��=�ره �=ورة &و�وQرا&�� &��-� �ن !ل 

 �7���(�� �ھذا ا�2-�ء إذ أن ا�و=ف ھ��� �!ن �<=� ود,��� A ��!-� -�ل ا�.ر��

�  )1( وط��7�2ـــ� إ�� ا���!�

�ت �د�� ������دم &� ا��2ل ا�.-��8 إن    �.إ�� إ�.�د ,را8ن ,و�� ا��=و�ر وا��

� إ���ت ��� ا�.رم ا���=ل وأن ھذه ا��را8ن A �زال &� �طورھ� ��� ��ت ا�طرق ��!و

 �وا�و�8ل ا����2�، و�� ��2 ������� �ن !)ف ا��2ل ا�.ر��، إA أ--� A -زال -ؤ�د أھ��

��دام ��7،Aا �وا�د���ر  ��� ,د ���� �ن �2د ��� ��وق أوAھ� ا��.��N ا�دو���)رو��

�7����� �  ، ��� ���� �ر�� ا�<رد و����� ���رة ��2دة �ن ا`�ر�ن.وا�-ظم ا�و�20

    �إن ا��=و�ر ��س أ�را ���را &� �.�ل ا��2ل ا�.-��8، �ل ��� ا�2!س &Y-� �)!ل ,ر�-

���ت A ��ل أھ��� �ن �Qرھ� �ن ا�و�8ل ا*�رى. �ن أ.ل ذ�ك D8ل ا�� �ن و��,و�� وو

&X���ت.-�!�م �ن ا��=و�ر وأھ���� &� --� Dا  

���ت��ل ا� �  I���أو4:ا��"و�ر وأھ  

ھو ����� �طو�N ا��=و�ر ��د�� ا�2دا�� ���ث �د�ل &� .��A�.� Nت  ا�.-��8 ا��=و�ر  

�  .ا���ث ا�.-��8 ا�<-� �7دف ����ق )�=�� ا`��ر ا�.-��8

أ.7زة ا��=و�ر ا���م ا��)�رك ��ن أ.7زة ا����ر ا�.-��8، &� ��م ����ــــــ�  و���2ر 

����د���7 ����0ء، و��!ن إدراج أ�Qب  إA و�.ل ����=و�ر !)ف أو &�ص أو ���ر-

  :)2(ا��دا��ت و�8ل ا��=و�ر ا�.-��8 ��ت أ�د ا�-و��ن

.��N ا*Qراض ا��� ���2ر ذات ,��� !��رة A ��در، ��ث ��!ن ا���دم  �-درج ����ا5ول:

، !�� أن ا�=ور ا���=� ��7 إ�� ا���!�� !و��8ق �Qر ,���� ��ط2ن �ؤ�د و=ف ا����ق 

رح ا�.ر��� أو ����0وط�ت ا��2�ور ����7، ���2ر د��� ,�ط�2 � �& ���2ض -وا�� ��2-

و�8ل �.�ل ا��ظ�ھرات و�وادث ا�)�ب وا��2رف وا��=و�ر ا��-�ــــــــ��8 �ن أ-.5 

                                                           

 ���ر�
"و��م أ��د ا���روط،  (1)�*�  
  .344،ص 2007، ��$ورات ا����� ا���و��
، ا��ر��
 وأ�رھ�  � إ���ت ا�ر��
" درا�
  .��193دري أ#�ر ، �رK ���ق، ص  (2)
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�2راف ��� �ر�!�� ��� ا���ر��ن Dزال ا�=ور �ن أھم طرق ا� Aو��ز���7م، و

  ا��وادث، و��=� إذا ا��دم ا��=و�ر ا���ون.

:����ا��� �7دف إ�� !)ف -وا�� ��=� �م �!ن وا�0�  و�-درج ���� .��N ا*Qراض ا�

�ل �ن ,�ل ، واء !�-ت إ)���2� �ت �ر�8� أم �Qر �ر�8�، وواء !�ن ذ�ك �Xدوات ��=

�!�روQراف أو �AZت ا��=و�ر ا��2د��.ا���!رو!وب أو ا�  

   ��Z& ، ل ا�!ذب���� A طورة، *-� �-�ل =ورة�� ����� �إن ا��=و�ر !�2م أ�0ف ,��

�A2رف ا� A �7-* ت، و���ذات���� إ��  ���ل أو ا�!ذب.ا��=و�ر ��� &��7 �ن أ&�م ���2ر و

� ـــ�ت ا�وا,2ـــــــ���� &� إ��ـو��� ا�رQم ��� ��د�� ا`�� ا��=و�ر�� �ن -��O8 وآ��ر إ�. 

� و �ط�رة وذ�ك &��� ���2ق ����ة  أو���ا�.ر���، إA أ-�7 &� -<س ا�و,ت ,د ��دث آ��ر 

ا�)روط أو ا*)��ص ا���=�  �ن أ.ل ھذا !�ن �ن ا�0روري أن -و50  ا�-�س

��دام آ�� ا��=و�ر &� �2ض ا��.�Aت.A 5�  وا���0-�ت ا��ز�� &� ا�-ط�ق ا��� �

   ـ �ط�ق ا���دام ا��"و�ر1

&��� ���2ق ��ق �رك ا��دام ا��=و�ر .دA &���7 &� ا�!��ر �ن ا���8ل  ��د        

ــــــــ�ن &� -Dن أ�ر�نا�� �ا�.ر���  . ا*ول إذا !�-ت=ور�� ،ھذا ا��ق أدى إ�� ا��<ر,

 ���ل ا��=و�ر �)!ل ���� ���س، &��د أ.�ز ا���-ون ���Xوري ا��0ط ا���8�0 ھذه ا����

  ��� ا���7م وا����م �!ل �� �ن )X-� أن �ؤدي إ�� ا���<ظ ��� آ��ر ا�.ر���. إ���ء ا���ض

�ن *ن ھذه ا�=ورة ���ل   -D��2ر ا��داء ��� �ق ا� A ا����س �و�=و�ر ا�.�-� &� ���

�ن &� �!�ن ��ص &Y-�  ا�د�وى،� واX�� ��0!�د ,-��� ا���X� �0د�� د��-Dو�!ن إذا !�ن ا

 رـــ���Xوري ا��0ط )روط و��ررات ا�د�ول ا��)رو�� ,�ل ا��=و� �)�رط أن ��وا&ر

أ-� إذا !�-ت ا�وا,2� �ن ا�و,�N8 ا��� ��و,ف  وأن �!ون ���=ور �=��� &� ا�=ورة ��2-�
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��� إذن وط�ب و�ن �م ��رج ا*��د�ث ا���2� �ن -ط�ق ا������ ��ر�ك ا�د�وى &��7 

�  )1( .ا�.-��8

�ل .ر���ا*�ر ا���-� أ���� Aل ا��=و�ر &� �!�ن ��م و�� �  .، أن �!ون ا�وا,2

� إ�� �ذاھب، &�702م �رى ا��<ر,� ��ن ا�ر.ل ا���ط ا��2م *ن  �Xا-�م ا�<�� &� ھذه ا��

� �0ن -ط�ق ا����ة ا���=� و�ن ھ-� !�-ت ا��-�داة �0رورة ا*��ر A �د�ل أ����� ا��و��

.�7� �  وN0 �دود �����ة ا���=� �2دم و.ود أ�!�م ���

� �-.وم ا�<ن     ��-�ء، ��� ���-�و�!ن ا�<�� ا�<ر-� ,رر أن �ق ا�)�ص &� =ور�� ا

�ق �و�� ��-�� رأى &ر�ق ���ث أن ا�)�ص &� �!�ن ��م A � ا���2�،أو ا�)�=��ت 

و�ر ـــــ" إذا !�ن ا�7دف �ن ا��=ا������ ا�.-��8� �=ور��، أA أن ھ-�ك �ذھ�� &رق &��ل:

��� و�و ظ7رت  ھو ا����ط =ورة ��!�ن ��م &� �.�ل ��)�ص ����راض ��� ا��=ور

   )2(=ور�� �N �=و�ر ا��!�ن ا��2م".

ص ا��و.ود &� �!�ن أن ھدف ا��=ور ھو ا����ط ا�=ورة �7ذا ا�)� أ�� إذا ���ن         

ـــــ� ـــوق ا�)�=�� ��دام �و!ــــ�ن ا*��!ن ا���2� &Yن ھذا �2د �2د�� ��� �ق �ن ا���

�و!� ا���دي ��� ��ل ا����� �ن �.���7 د���� ��ل .ر���� A 3(&� ا��!�ن ا��2م(.  

إA أ-� ��� ا�رQم �ن ا���ف ا�<��7 ا����دم &Y-� ��!ن �����0 ا����م ���ل ھذا   

� ــــــــاD.راء،وھو إ.راء �)روع A �-�,ض وA ��2رض &��، و������� &Yن ا����0 ��!-

 �أن �=در إذ-� ��=و�ر ا*��!ن ا���=� ط���� أن ھذه ا�=ور ,د �م ا����ط�7 �=دق وأ��-

 ����ت A ��وا&ر &� �Qرھ�.&�7 �)!ل د��Dط�2 &� ا�,  

و��د أو50 ا�د!�ور ��د ا���&ظ ��د ا��7دي ���د ھذا ا��2-� &��ل" ��ث !�ن ��ل اھ���م   

�2 إ�� ����ق ا��وازن � �� و أ���ل ���������ن ا��ق &� ا��ر�� &� �وا.7� ��ؤ��رات 

                                                           
  .345،ص �رK ���قو��م أ��د ا���روط،  (1)

 ا�درا��ت ا����و��
،ا�����
 ا����و��
 ��ق ا����ن  ���د �ن ��ده، (2)��،I"ور� �ا��4$�رات  و ث�ر�ز ا��"�رة ����و 


  .45، ص 2011،ا�زا%ر،أوت 12ا��دد ، وا��د��ت ا�������

 �����ب، ����ن،ا���%�" درا�
 ���ر�
"�ق ا��"و"�
  � ا����ون أ��د #�د ا�ز#��،  �#� (3)�  .551، ص 2006، ا��ؤ��
 ا��د�
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د��ت ا����2� �ي ا��دم ا���0رورة ا��رار ا�-ظم ا���-و-�� ا�و�20� و أ�ن ا��.��N ا�ذ

�ن -Dر ��ر�� ��� �-د�� ���<ظ �� اوا����!رات ا��!-و�و.�� ��� ��7 �ن ,درات .�2ت ا�

  &� و.دا-�".

ر ـــــــو!ذ�ك &Yن !��را �ن ا�.را8م ا��ر�!�� أو ا���=�� ��!ن إ�����7 �ن ��ل ا��=و�    

  .أو ���د��ل ا��=ور، �ن ھذه ا�.را8م .ر��� ا�ز-�

  :إ���ت ر��
 ا�ز�� ���د��ل ا��"ور*

��)�ص أن ���دم �=ورة �زو.�� &� �!�ن ��م ����Aرھ� د��� ��� ,��م ھل ��!ن    

� �N )ر�!�7؟   ��� آ,��  

�رى ا�!��ر �ن ا�<��7ء أن ا�=ورة ا�<و�وQرا&�� ا��� �ظ7ر ا���7م &� ���� ��2ر��7   

ا�ر�ب �N ا�زو.� A ���س ��� در.� ��2دل ا��!���ب *ن ��� ھذه ا�ر�8ل أن �!ون ,د 

�� ��� ا��2ل ، أ�� ا�<�� وا���0ء &�د  �ررت �ن ا���7م -<�Aوة ��� �� &��7 �ن د��

ة !د��ل ��� إ���ت .ر��� ا�ز-� 0د ا�زو.� أو )ر�!�7، *ن ھذا ر&ض ��و,<� ا�=ور

أن ا���=ود �ن ا*وراق ا��� A �ؤ�ذ !د��ل أن �!ون ا���7م ,د �ررھ� ا��وك �و50 

.�� وھذه ا*وراق وا��!���ب �)�ل ا��د��ل ��� �دوث ا�.ر��>-�  

����ر ��رور ا�و,ت  ��دثإن إ��س ا����ق ����)�ھد ا��� ,د �راھ� و����7 �-د رؤ��� �  

� ا���0ء ��و��0 ا��دة، أ�� ا�=ور ا�<و�وQرا&�� &Y-�7 �-�ل ا�وا,2� &� ا�وا,N إ�� 

��!ون ��7 ذات ا*�ر &� -<س ا����0، و!Xن ا�.ر��� ,د و,2ت &� ھذه ا���ظ� و إط�ع 

 �ا����0 ��� =ور �دة ��ر.� �-��.� أ&0ل &� =�� �!�� ��� ا*�ور وأھ��

��رز &� ا��وادث ا��� �=2ب و=ف �ظ7رھ� و=<� د,��� !����ل وا��)�.رة،!�� ا��=و�ر 

��رز ھذه ا*ھ��� !ذ�ك &� ا���Aت ا��� ����ر )!��7 وط���7�2 ��رور ا�ز�ن ��ل ا�.روح 

.�7&�  ��� ا��

إن ا�دور ا*ھم ���=و�ر ����ل &� �.�ل ا`��ر ا���د�� ا��� -.دھ� &� �!�ن ا��وادث    

ا��ز�� وا�0رور�� &Yن  ��ت ا*=��N، *-� إذا �م ���ذ ا��دا��ر��7 !�=و�ر �=,�ل إزا�
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ا��د�ث ���2د ��� أ�س �=و�ر  ھذه ا`��ر �!ون �ر0� ����ف، وأن ا�A.�ه ا����2

�7 ــــــ�دث وإ����ــــا��=��ت &� �!�ن ا��=ول ����7، إذ أن و.ود ا��=�� &� �!�ن ا��

�ن &� ��!ن ����7م أن�ن طر�ق ا��=و�ر �)!ل & ���ذرع أن ھذه  د��� !�&�� أن ھذه �=�

ل �N ا��=��ت ا��ر&و�� ��� ا��)N، !�� أن ا��=�� �م �!ن ��!�ن و,وع ا���دث !�� �<2

��2ل أ`ت� ��-�، و��=� &��� ���2ق ا�!���رات ا�ر�2� &� �=و�ر ار�!�ب ا�.را8م ا�

ه ا`Aت �!)ف ا���ـــــ�8ق و�د�-� �و0ــــــــوح ��وادث ا���ل إذ أن ا��=و�ر �واط� ھذ

، &7ذه ا`Aت  )1(، ا�ز���ء ا��)�ر!�ن &� ھذه ا�.را8م وار�!��7م ��7 ��� ا���ر�0ن

  .*ن -�2رف ��� ��ھ���7 وط���7�2 ا�!�)<� ����8ق �ط�رة �د&2-�

أ�د أطرا&� ، &� ��رة �ن =-دوق ��!م A �-<ذ �-� ا�0وءھ� �:ا���%� آ�
 ا��"و�رـ  

2� ������7 &� ا�طرف ا*�ر ��=-دوق ا���.� �� ـــــوح ا���س أو ا�<��م ��0Dــــــ�د&�

 �إ�� أ.زاء أ�رى ��0ن �دة �<�=�ل ا�=ورة و��دد !��� ا�0وء ا���ر ��ل ا�2د

و�=و�ره و-��ــــ�  ، و`�� ا��=و�ر دور ��وم �� وھو �.�ل �رح ا�.ر���و���!م ��7

���  ا���0ء ���2رف ��� ا��.ر��ن وا���ض ���7م. إ�� 

�ل ��رح ا�ر��
ـ 2�� :  

�و���2-� ا�.ر��� ���ث ��!ن -�ل ا�وا,N أو �!�ن  ���د ا�=ورة ا�<و�وQرا&�� ��� ا�رؤ�

ا�.ر��� �=ورة وا�0� إ�� ا�2دا�� A �)و��7 أد-� )ك،و�!� �!ون ا����2-� ����=و�ر 

أ&0ل أ�وب ھو إ��دة ����ل ا�.ر���، و�.�ل ا��را�ل ا��� �رت ��7  -�وذ.��، &Yن

��ت ا����2-� �<)ل ا���0�. ،وإ��دة ا�����ل �.ب أن �!ون �درو� ا�=ورة� Aود,��� و إ  

� �ن ا�د,�، �=و=� �-د�� ���رب   ���� �!ذ�ك &Yن ا��=و�ر �.ب أن �!ون ��� در.

� �ن .م ا�.ر���، ��� إذا �� أ�ت آ�� ا��=و�ر ��� ا��!�ن ا��ط�وب .��� ا�2د

� إ�� رم �و���0 ��دد �!�ن آ�� ا��=و�ر &� !ل =ورة &�0D�� ،���! ��.�

  و��&��7 �ن ا�.م ا��.ل.

                                                           
  .348،ص �رK ���قو��م أ��د ا���روط،  (1)
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�����  :رــــ�أ�واع ا��"و:

)7د ��م ا��=و�ر �طورا ���وظ� &� ا�و,ت ا���0ر، &-وع ا��=و�ر ����ف �����ف 

أو *ن ا�.م ا��راد �=و�ره  ���دة،ا�.م ا��راد �=و�ره، إ�� �!و-� A ����ج أ.7زة 

  و�ر!��� ا�!�����8. ��س �� أھ���، ذ�ك *ن ا�=ورة �دل ��� ط��2� ا�.م

و��د  ا��=و�ر ا�0و�8.�ن طر�ق ر ا��ر�8�، أو �Q ا*)2� ��م ����دام�=و�ر وا�   

 �وھذه ا*د�� ھ� ��8ل ��=ل �ط���7�2  ا�.-��8�،ا��دم &� ���د�ن )�� ���� �ن ا*د�

و�N   ����7 �� ,وا�ده ا����2� ����Xل ا���رة ا�<-��، وھ� &� -<س ا�و,ت ���رة و ا����Aد

ا�.-��8 إA أ-� A ��رك دى ھ!ذا �ل �Aد أن ا��=و�ر �� أھ���� ا������ &� إ���ت ا�����ق 

وھو �� أو��0 ا�د!�ور ��د ا���&ظ ��د ا��7دي ���د &� )1(�ن ,�ود و0وا�ط 

���ت) ��-�� ,�ل" أ7م ا���دم ا����2 &� ��د�ر ا�!��ر �ن ا��2ط��تـــــــ!����(ا��را8Dن &� ا 

���ت ��� إ�ر ا-�)�ر ا�.ر��� ا�2=ر�� و=2و�� �0ط�7D2-ـ�=ر ا� ���Aر ا���د ــ،و�

���ت ا�.-��8Dل ا�.� �& �وا��.�ل ا�=و�� ا�!��ر �ن ا�.دل ا�<��7  ��� ا�و�8ل ا����2

 �� وھو .دل ا��د إ�� .��N ا�درا�ت ا���=���ول �)رو��� ا�د��ل ا����د �ن ھذه ا�و

�  )2( .���0-�ت ا��ر�

����  ا��4���ءات ا�واردة #�F �ق ا����ن  � "ور�I:ا��ط�ب ا�

�-�ءات��د أورد ا��)رع ا�.زا8ري !��ره �ن ا��)ر��2ت �Aق  �2ض ا�� Nا��� ��2ق ا����

�ن &� =ور��،وا��� A �)!ل �وا&رھ� ا��داء ����-Dءات &� ا�ر�0 ا�-��Aل ھذه ا�،و���

�   .ا�=ر�5 ��<رد و�!�&�� ا�.ر��

  ء�ــــر�ــأو4: ا�

�-�ءات ا���ر.� �ن ا��وا�د ا*=��� ا��� ��!م ا��)ر�N  �)!ل )رط ا�ر�0�Aأ�د ا

و���2ر ,وا�ده آ�رة A �!�د ��رك  ا�.-��8،������ر أن ا���-ون ا�.زا�8 �ن ا�-ظ�م ا��2م

�ن-Dا �>=� �� ����وق ا�)�=�� ا���ز��-��� ��،و��=���� �.ب وا� Dرادة ا*&راد 
                                                           

  .351،ص�رK ���قو��م أ��د ا���روط،  (1)
  .352، ص �رK ���قو��م أ��د ا���روط،  (2)
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�-ت �أن A ��2ب اDرادة أي دور &� �.�ل ا����N ��7 أو ���ر��7 ،إA أن ا��)ر��2ت ا

ا��ق &� ا�=ورة �ن ھذه ا����دة و-=ت ��� .واز -)ر ا�<رد ��=و=���� إذا !�ن �-�ء 

  ��� ر�0ه ا�=��5.

&� إ=داره ا�.�ھ� =����، ��2ر �ن ,�و��  و�2رف ا�ر�0ء �X-� ا�.�ه إرادة �ن �� ا��ق  

���،و���ذ ا�ر�0ء �.�و��  ا��ذ�ن ��ددھ�� ا���-ون ��<2ل ا���را�0 ���� &� ا�-ط�ق وا�و

  : )1(،و�)�رط �.�و�� �ن ا�)روط -��-�7 !�� ����ن ا*)!�ل

  :"ور و أ$��ل ا�ر��ء ـ1

�ل ا��� �راھ� �!ل )�ص ا��ق وا��ر�� &� -)ر �� ���2ق ��=و=���� �ب ا*)!

� وذ�ك �2دم ا)�راط ا��)رع )!� ��دد ،&�د ��-�زل ا�)�ص و�Xذن �-)ر ��-�

ء ا�=ر�5،أو ����ن �ن ��ل �=و=���� &� )!ل ��د أو ا�<�ق وھو �� �2رف ���ر�0

ا�ظروف ا����ط� �-��� &� ا�!)ف �ن �=و=���� وھو ا�ر�0ء ا��0-�،أو �<�ر�0 

.�  ا���-ون =را�

: �!ون ا�ر�0 =ر��� إذا !�ن ���!���� أو )<�ھ�، و������ر ا�"ر�ـــــــــ_أ)ا�ر��ء 

�ظ7ر �ن �ظ�ھر ا��ق &� ا����ة ا���=� ,د ر!ز ا���-ون ا*�ر�!�  ا��ـــــق &� ا�=ورة

���� !�ن  ��� 0رورة =دوره &� )!ل �!�وب،*ن ا��ق &� ا����ة ا���=� �ن ا*ھ��

� ،أ�� ا�ر�0ء �)�رط ا��)دد وا��X!د �ن ر�0ء ا�)���!��� Aإ ��X�� Aس و��ص ����

  ا�)<وي &�ؤ�ذ &� ��د�ر ا��2و�ض ���<�ف و-�ص ا�0رر *-� �2د �ن ,��ل ا��-�زل.

�8-�ف &� ��ر�سAا �"و�Xن ذ!ر��ت وھو �� ذھب إ��� ا���0ء ا�<ر-� &� أ�!�م ��!�

�� -)رھ� و�و �دون ,=د إA & *�د ا��ق ، و��سا����ة ا���=� ��<رد ���2ق ���ذ�� ا��2-و�

  إذا !�-ت ھ-�ك �وا&�� =ر��� �ن =��ب ا�ذ!ر��ت ا���=� ��ل ا�-)ر.

���دد ا�ر�0ء ا��0-� �ن ��ل ا�ظروف ا����ط� ���)�ص وا���  :�ب)ا�ر��ء ا����

� ��ث ���2ر ,د �>�= �� ذ�ك ,��م ا�)�ص �����������ن -��� &� ا�ر�0ء ���!)ف، و�ن أ�
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 �� �.ري ��� ��-�، ��� &� ذ�ك =ور��، و��ور �)!�� ا��0-� ر و!)ف !ل�-) ر�0

��ن أو ر����0ن...ا�b،��ث ذھب ا��2ض إ�� ا��ول �-)ر !ل ��� ���)�ھ�ر واء �-���

 أ=��وا*-7م ,د  �� ���2ق �X-)ط�7م &� ا�=�ف دون ا��=ول ��� إذن ��ص �-7م وذ�ك

  ��ل أ-ظ�ر ا�.�7ور.

� ��=د ���ر�0ء ا��<�رض و.ود �راھ�ن  :ج)ا�ر��ء ا���6رض-�2� �وظروف ��د�

�ص ا�ر�0ء �-�7 ، و,د ذھب إ�� ذ�ك ا��)رع ��وروا�ط ��ن ا*)��ص ��!ن ا

ا�<ر-� وا��=ري إ�� ھذا ا�ر�0ء &Yذا !�ن ا����ط ا�=ورة ,د �م أ�-�ء ا.���ع و��� 

  .)1( ون �<�رY&�0ن ر�0ء ھؤAء �! �رأى أو ��N �ن ا���0ر�ن &� ذ�ك اA.���ع

  ��!رر �ن ,�-ون  �303ن ��ل ا���دة  أ�� ا��)رع ا�.زا8ري &�د ا��رف �=<� =ر��

و�X-� ��2,ب !ل �ن ��2د ا���س ������ة ا���=� �G)��ص �Xي ��-��  23ــ06ا��2و��ت 

!�-ت وذ�ك ������ط أو �.�ل أو -�ل =ورة �)�ص &� �!�ن ��ص إذا !�ن ���ر إذن 

ه، وھو �� ���ن أن ا��)رع ا�.زا8ري ,د أدرج )!��ن �ن =ور ا�ر�0ء =����7 أو ر�0

و,د  و�-� ��!--� ا��ول أن )!ل ا�ر�0 ,د �!ون !����&�د �!ون ��Dذن و,د �!ون ���ر�0ء، 

�!ون )<و�� أو �0-�� *ن اDذن ����Q �� ���ذ )!ل ا�!����، أ�� ا�ر�0 &���دد �ن ا�ظروف 

  ا����ط� ���<رد وا��� ���ن -��� &� ا�ر�0ء ���!)ف.

   : �ءــــــــا�ر�  $روطـ 2

��!ون =���� و�-�.� *��ره ا���-و-�� أن �=در و&ق )روط  ا�ر�0ء �)�رط &�

X� �7 �� ���2ق-�،�، و�-�7 �� ،و�-�7 �� �ر��ط �ز�ن =دوره ھ��� ا�)�ص وإراد����2-

�7-X(� ا��� =در N8�,�2ق ��و0و�� وا�و��.  

=���� إذا =در �ن )�ص ���ز و�درك  ا�ر�0ء و�!ون:أن ��ون ا�ر��ء "���� أ)

�  �G,وال وا*&�2ل وا��=ر&�ت ا�=�درة �-����وأن �!ون إراد�� ،وأن �!ون إراد�� 
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 �& ������2د ���ر�0ء ا��)وب ����ش وأن �!ون =�درا ��ن ���!� ,�-و-� أي �ن 

.�  ا�)�ص =��ب ا��ق وا��=��� ا�����

وا*�ر &� ذ�ك �و!ل �����0، و,د ��د�ل ا���-ون �-ص ��ول =��ب ا��ق ا��=رف   

&�� أو ��ر�� �ن ذ�ك ،و&��� �م �رد �)X-� -ص �ر.N ا����0 &� ذ�ك �QGراض ا���و��ة 

 �� ��2د �ر�0ء =��ب ا��=��& ���� ���=� �����دة ا��.ر�م &Yذا !�ن ا��رض ھو ����

�ب وا�.رح، وإذا !�-ت ا��=��� ا���=� &� ا��ر��� ا*و�� ، !�� &� ا���ل وا�0را���=

  .)1(&� -ظر ا��)رع &Yن ر�0ء ا��.-� ���� �� �� ��رره 

:I� ��ل أو �8ز�و�)�رط أن �!ون ا�ر�0ء &�ب)أن ��ون ا�ر��ء ����� �و�وع ا�6 

ر�0ء أو ��2=را Aر�!���7 &��ر�0ء ا���ق A ���و ا�.ر���، إذ A ��رة � �ر��� ا��-<�ذ

�-��Aل ا��  ء .ا��.-� ���� �2د ار�!�ب ا�.ر��� إA إذا ا��د �� ا��)رع ��� 

&���2رة ���ر�0ء ا���ق أو ا���2=ر *ن ا�ر�0ء ا���ق ��� اD&)�ء ھو ر�0ء �Aق  

� �-�زل �ن ا�)!وى ����� �-*،��ر ر.�2 إ�� زوال ا�ر�X� 2ود� A ���� و,وع ا�.ر��

  .0د ا���7م و��س ر�0ء �Aق �Y&)�ء ا�ر��ن ���ر�ك ا�د�وى ا�.-��8� ا��� ��ط���7 ا���-و

�.ب أن ���=ر ا�ر�0ء ��� ا��و0وع وا�و,�N8 ��ل :ج) أن ��ون ا�ر��ء ��"� و��ددا

���، *ن ا��-�زل ���� ا�ر�0ء وA ��2داھ� إ�� �Qرھ�، !�� �)�رط &� ا�ر�0ء أن �!ون -

   )2(  ا�)�=��.�=ورة -�8�7� ودا�8� ���2رض �N !و-� �ق �ن ا���وق 

� أو ���&ر�0ء ا�)�ص ا����ط =ورة �� A �2-� ,�ول ا��دام ا�=ورة &� ا�د���� ا�

�<�د � �ا��.�ر��، وأن ���=ر ھذا ا*�ر ��� ا�=��<� ا��� =در �=����7 ھذا ا�ر�0ء &

� أ�رى،إذ اDذن ���2ر ��=� و��س ����.>��= �  �-� ������� أ�

  

                                                           
  

ــ 139أ��ن �و����
، ا�و�ز  � ا����ون ا�زا%� ا���م، ا�ط��
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 ا�ر��� ��� :�����  

�2د ا�.ر��� أ�د أ�طر ا�ظواھر ا��� �7دد ا���وق وا��ر��ت، �ذا &Yن !ل ا��)ر��2ت   

�2 ����ر���7 وا��د �-�7 وذ�ك �����ذ !�&� اD.راءات وا��ل ا��و=�� �ذ�ك، إA أن �

ا�!)ف �ن ھذه ا�.را8م وا�����ق &��7 و��2ب .-���7 ��د�� &� ا�!��ر �ن ا���Aت 

� �،و�ن أھم ا���وق �2ر�0 �7ذه اD.راءات وأ!�رھ� 2ض ا���وقا����0ق ��� ���ر

�را ��7 ھو ا��ق &� ا�=ورةX� ت وا�.را8م ا���Aو,د �دد ا��)رع ا�.زا8ري ا��� ،

�د�� ھذا اD.راء وا��ظ�ھر وا�2-�=ر ا��� ��م ا����0ق ����7.�  

I"ور� �ن  ����  أ)ا�را%م ا��� ���د#� ا�����ق #�F �ق ا

و,�-ون ا��2و��ت  22ــ06رع ا�.زا8ري �ن ��ل ,�-ون اD.راءات ا�.زا�8� د �دد ا��)��

ــ !�� -<=ل ذ�ك  ا�.را8م ا��� ��د�� ا����0ق ��� ا��ق &� ا��=و=�� 23ــ 06

� �ن ا���دة �-���ن ,�-ون اD.راءات ا�.زا�8�"...�Qر أ-�  ���A47ــ ، ��ث -=ت ا�<�رة ا�

 �� �ن ���ت ا�-�7ر أو ا���ل ,=د �.وز إ.راء ا��<��ش وا����2-��وا��.ز &� !ل 

�ن ,�-ون ا��2و��ت وذ�ك &�  348إ�� 342ا�����ق &� ا�.را8م ا���2,ب ����7 &� ا��واد

  دا�ل &-دق...".

و���2ق ا�.را8م ا��� أ)�ر إ���7 ,�-ون اD.راءات ا�.زا�8� �.را8م ��ر�ض ا��=ر ���   

2� �)ر ��� ا�<ق وا�د��رة  ��=روا�د��رة وا��� ���0ن ��ر�ض ا ا�<قدون ن ا���

واء ��د�� �ن طر�ق �و&�ر ا��-�زل ا��<رو)� أو ا�<-�دق  �و!ل �ن �ھم &� ھذه ا�.ر��

أو ��ر�70م  ).�72م�أو أي �!�ن �<�وح ��.�7ور،أو !�-ت ا���ھ�� �2-و�� �ن طر�ق 

  .ا��را&����7 

ا�.را8م ا��� ��م ����طورة ،وھ� .را8م !�� أ�0ف ,�-ون اD.راءات ا�.زا�8� �2ض 

 �� �X-ظ�� ا����2.� ا`��ا���درات أو ا�.ر��� ا��-ظ�� ��ر ا��دود ا�وط-�� وا�.را8م ا���

وا�.را8م ا�����2� ����)ر�N ا���ص و.را8م ���ض ا*�وال واDرھ�ب  ���2ط��ت
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ا�.را8م ا�����س  �ن ,�-ون اD.راءات ا�.زا�8� �05!رر ���65=رف،���0ف &� ا���دة 

.  �7�  

   "وره ب)أ$��ل ا�����ق و

ر�ص ا��)رع ا�.زا8ري ���ط�ت ا���8�0� ا����=� ������ط ا�=ور وذ�ك ��و.ب  ��د

�"إذا ا,�0ت 0رورات  �05!رر 65ا���دة �-���ن ,�-ون اD.راءات ا�.زا�8� ا�<�رة ا�

أو ا�.ر���  م ا���دراتا���ري &� ا�.را8م ا�����س ��7 أو ا�����ق ا��Aدا�8 &� .را8

� �X-ظ�� ا����2.� ا`��� ���2ط��ت و.را8م ا��-ظ�� ��ر ا��دود ا�وط-�� وا�.را8م ا���

���ض ا*�وال و اDرھ�ب وا�.را8م ا�����2� ����)ر�N ا���ص ���=رف، �.وز �و!�ل 

  ا�.�7ور�� ا����ص أن �Xذن ��� ���:

�دة  �وا&�� ا��2-��ن، �ن أ.ل ا����ط... =ور �)�ص أو ـ وN0 ا��ر����ت ا���-��،دون

  .)1( أ)��ص ��وا.دون &� �!�ن ��ص"

��د �5 ا��)رع ا�.زا8ري ������ط ا�=ور �7دف �-N ا�.ر��� وا,�=ر &� ذ�ك ���  

ا�����ق ا��Aدا�8 &� ا�.را8م ا��ذ!ورة وا��� ��م �ن ����7 ا��روج �ن !ل ا���0-�ت ��� 

  .را8م �ن �طورة.�� ھذه ا� ��م

�ن   -Dوق ا��� ��د�� ا�)�!� أن �2ض ا�=ور و&� )!وى ر&2ت إ�� ا��.-� ا*ورو��

ا��� ا���طت �� ـ �و50 ��,�� �N �2ض ا�-�ءـ ا��د�ت !د��ل 0ده ���7� ا���ل واد�� 

أن ذ�ك ���2ر �2ر�0 ������ ا���=� *ن ا�=ور �ر0ت ��� !�&� ا��)�ر!�ن &� 

� �ن  ا����!�� ور&0ت�-��� ط��� ��<�رة ا����ا��.-� ا�)!وى �2دم ,����7 ��� ��ررات 

� وذ�ك ��-N ا�.ر���  08ا���دة �,�>�Aن�ن اXا�د��ل ا�!�&�  و� ���� ا�=ور ,د�ت ����!�

  .)2(ل ��� ھذا ا�د��ل �Xي =ورة أ�رى أ&�2ل ا�)�!�، وأ-� �م �!ن ���D!�ن ا��=و
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�ل ا��.ر��ن �7ذا ا��طور �����ق و��� !�-ت ا�.ر��� ��طور     ����طور ا��!-و�و.��، وا

 �����ب وو�8ل �-�X� رام ا��د�ث.Dھذا ا ����7م اD.را���، !�ن �Aد �ن �وا.7�

�� اD.رام ا���2=ر أ�وب ���ءم و�طورة ا�.ر���&�!�� �، و�ن ھذه ا*���ب ا��-�7.

 �ت ا���ري وا�����ق &� ��ل ا�!)ف �ن ، ��ث �5 �.��7را,�� ا����د��ت ا����<و-�

ا�.ر��� وا���ض ��� ا��.ر��ن ا��دام ھذا ا*�وب، و��ور ا���ؤل �ول �دى 

�)رو����، وأ�ره &� �!و�ن ���دة ا����0 ا�.-��8، وھل ��س ھذا اD.راء ����ر��ت 

�ا��)ر��2ت ا����ر- ر=دتا�<رد�� ا��!<و�� د�ور�� و�ر�� ا����ة ا���=�، وھل  

� ��0-�ت�&�! �  ، وھذا �� -.�ب ���� &� ا�<=ل ا��وا��.؟������ ھذه ا��ر�

  .ا�*���6
را��
 ا����د�ــــــــــــ�ت ـــــــــــ� :����ا�6"ـــــــــل ا�

�2ب ا��طور ا����2 ا��د�ث &� �.�ل اA�=�Aت دورا ���7 &� �.�ل ا����د��ت      

� �ن )X-�7 ا,���م ��و���ن �X.7زة و و�8ل �د�-Dإذ زود ا ،�ر�ده ــــ� و �.ـــــا����<و-�

و �����ھم، &<��7 �7دأ ا����دث إ�� �Qره ��ر .�7ز ا����<ون، &��ث  ا*&راد�ن !ل أرار 

راره، و�2رض أ&!�ره دون �وف، ���2دا أ-� &� ��Xن �ن &0ول ا�راق ھ�و�� وأ

N�  .)1(ا�

�  ءا��دا &���را,�ـ� ھ�      �=�(��� ���� ا��د�ث ا�ذي ھو �ق �ن ا���وق ا��=��

،��-�-Dا  �ودون �=و=�� ا��د�ث و اA�=�Aت �=�5 ا�<رد ��رددا ��8<� �ن ���ر

�ر ـ، و اDذن ����دام ھذه ا��را,�� ,�د �ط�ا��د����� و ا��د�ث ��ر و�8ل ا�A=�ل 

�  .)2(��� ا��ر��ت و ا-��7ك ���A a ��!ن ا���ح �� ،إA &� أ�وال ��0

�ن دون -Dرار او إن �طورة �را,�� ا����د��ت ا����<و-�� �!�ن &� أ-�7 �!)ف أدق أ

�ب وN0 ا����<ون ��ت ا�� �,�� �7� ��رھ� ـــــــــ�را,��، و �����Q، و A �<رق ��ن ���د

                                                           

�را��
 ا����د��ت ا����6و��أ��د  ��� �رور،  (1) ،

 ا��و���%��
 ا��  .145ص ،) 6، ا��دد (ا��
  .��147ق، صأ��د  ��� �رور، ا��رK ا�� (2)
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و���د إ�� !)ف أرار !ل )�ص ��=ل �ن طر�ق ا����<ون  �ن ا����د��ت ا*�رى،

� .)1(���)�ص ا���N0 ���را,�

�رات �ول �دى �)رو����7     >�Aا�2د�د �ن ا �و ,د أ��رت �را,�� ا����د��ت ا����<و-�

أداة إ���ت &� ا���8ل  و�دى إ�!�-�� ا����Aد ��� ا�د��ل ا����د �-�7 �و=<�

�8�، و �� �و,ف ا���-ون و ا�<�� و ا���0ء ا����رن، و ھل �ن ��0-�ت و 0وا�ط ـــــــا�.-�

  �.2ل �را,�� ھذه ا����د��ت &� أ�0ق ا��دود ا���!-�؟

� ــــ�ف ا�<�7ـــن رد ا��ـــــا-�م ا�<�� �)Xن ھذه ا��)!�� إ�� �ؤ�د و ��2رض، و ��!    

 �����: &��-�� �رى ا�A.�ه ا*ول أن ا��إ�� �روع ــــــر �)ـرا,�� إ.راء �Qـــا�.�ھ�ت ر�8

و �رى ا�.�ه آ�ر �!س ذ�ك، و ��دم ا��.O و ا��راھ�ن ��� �)رو��� ا��را,��،��-�� ذھب 

�درة ـري ���ــــا�.�ه ���ث إ�� ا��<ر,� ��ن ا��را,�� ا��� ��م �Yذن ا����0، و ��ك ا��� �.

� ـــــــــــا*�-�� دون أن ��زود �Yذن �ن ا���0ء، و ��!م ��� ا*و��ن ا�.�7ت 

،�� �2دم ا��)رو���-��وإزاء ھذا ا���ف و,N ��� ا���0ء ا�.-��8  ����)رو��� و �=ف ا�

  .)2(ا�2بء ا�!��ر &� رم �)رو��� إ.راء ا��را,�� و ,�ول ا*د�� ا����دة �-�

     �ون ا�<ر-� ــــــو ا���-ا�.زا8ري ا�وN0 &� ا���-ون  إذا -�-�ول &� ھذا ا�<=ل درا

N ـــــ� ا�و0ـــــ&� ���ث آ�ر و ���� درا �و ا*رد- ي�=را� ا���-ون &� ���ث، �م &�

&� ا���-ون ا*�ر�!� &� ���ث ���ل، ��� أن ��ق !ل ھذا ���ث أول -��ن &�� ا�.وا-ب 

�و ذ�ك و&ق ا����م  وا��!��ف ا���-و-� �7ذه ا��را,��، ا�<-�� ��را,�� ا����د��ت ا����<و-�

  ا�����:

  ا���7<��ا�<-� و ا��!��ف ا���-و-� ��را,�� ا����د��ت  اDط�را����ث ا*ول: 

  ا�<ر-�.وا�.زا8ري  ا��)ر�N&�  ا���7<��ا����ث ا���-�: �)رو��� د��ل �را,�� ا����د��ت 

  .�و ا*رد- ي�=را� �)ر�Nا� &� ا���7<��ا����ث: �)رو��� د��ل �را,�� ا����د��ت  ا����ث

                                                           
  .10، ص 1994، دار ا��6ر ا��ر��، ا����6و��
�را��
 ا����د��ت ���د أ�و ا��8 #��دة،  (1)
را%�  � ا�����
 ا��ر��
 ا���ود�
أ��د #وض �8ل،  (2)�
 ا����ر�
 و ا��ظ�م ا�%��راءات ا��، ص 1990، دار ا��*�
 ا��ر��
،ا

426.  
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  ا*�ر�!�. �)ر�N&� ا� ا���7<��ا����ث ا�را�N: �)رو��� د��ل �را,�� ا����د��ت 

  ا�*���6
ا��6� و ا�����ف ا����و�� ��را��
 ا����د��ت  ا�ط�ر ث ا5ول:ـا����

� ا���8ل ا���-و-�� ا�����2� ��را,�� ا����د��ت ا����<و-�� و ا���ث &� �دى     �درا

���ت ا�.-��8، �.ب Dا�.�-ب ا�<-� *-� �ن ا�=2ب ���ن �دى  أو�4)رو����7 &� ا �درا

�ن و ��دار ا���-\� �ب ـ� �.ـ��� ا��ـــــا��7د�دات ا��� ��2رض ��7 �ر�� ا����ة ا���=

  دون �2ر&� ط��2� و ��ھ�� و�8ل ا�ر,��� �ن طر�ق ا����<ون �N ���ن أھ��7. أن ��وا&ر

������ ا��!��ف و ا*�س ا���-و-� ��را,�� ا����د��ت ا����<و-��، و ا�ذي ��ر �و��  :درا

  .دل &��7 واN، و �ذ�ك -�-�ول ھذه ا�2-�=ر &� �ط���ن !�� ���:

�  ا�*���6
��را��
 ا����د��ت  ا��6ـــــــــ� ط�را��ط�ب ا5ول: ا

ظ7رت �را,�� ا����د��ت ا����<و-�� �-ذ ا��رن ا���N �)ر -��.� ��� ���2 ا��طور ا����2     

داء ــــــ�7�Aم ا��ـــــــا��د�ث، و أ�ذت ��زا�د ��� -�و �7دد ا*&راد و ��7م &� ر�� ا�=

 �ن �-�=ف ا��رن ا����0.

ا��=-ت ��� ا*��د�ث ا���=� �)�ص أو أ!�ر �)���  :����7<�ت ا�ـ��را,�� ا����د�و��=د 

��، و��ط�ب أ�ر ا��را,�� ا��=-ت ��� ا����د��ت و ����7، *-� �ن �Qر ا���=ور 

، &�7 �)�ل �ن -���� )1(�را,�� ا����د��ت و �����7�2 دون ����7 و ا��=-ت ����7

 �7��.�X.7زة ا��.�ل و �!<� ا��=-ت ��� ا����د��ت، و �ن -���� أ�رى �2-� ��

�ت ���)رة إ�دى ا�و����ن ����م ا��را,��، و ھذه ا��را,�� �!ون ��دة ������ل ا��را

.��!��  ا���<و-�� �ن طر�ق ا��دا�ل &� ا��طوط أو &� �وا.7� ا�ر�8ل ا�

و �.در اD)�رة إ�� أن ا����د��ت ا����<و-�� �-<ـرد ���=��، و ھ� أن ا��.�ل A ��م 

�7م و�ده، وإ-�� ��طرف ا`�ر ا�ذي ����دل ا��د�ث ��2، &���را,�� ���0ن ا*��د�ث ���

�ا��)�وھ� ��� ا�واء و ��� ��-� �-� ا��!م �=ورة =���� ��� �دى و ا��2د�

                                                           

 و ا�د#وى ا��د��
 و ا�����ق#وض ���د،  (1)�%��راءات ا��
، دار 1، جا�و�ز  � ���ون ا����، 1977ا����در�
،،ا��ط�و#�ت ا�

  .500ص
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�)رو��� ا�د��ل ا����=ل �ن �را,�� ا����د��ت ا����<و-��، &A �-Y �د �ن �-�ول و�8ل 

.�Dو �و �)�ء �ن ا � �ز، و �=ورة ���)رة.ا��را,�

� و �=در !7ر���8 أو �ط�ر��، و��م )1(��!ون .�7ز ا����<ون  ���،�ن ��!رو&ون و 

�-�ء ��� �دة ���رات ��!ن أن �ري &� )�!� ا�A=�ل  ����� ا�A=�ل ��ن ا��)�ر!�ن

 �.��- ��، و ����ق ����� ط�ب ا��!���=�� �ا����<و-� ا��2م، ���ث �!ون �!ل ���ر وظ�<

رور ���ر ��=ل ���ول إ�� ا����Aء &� �ر!ز ا��وز�N ا�ر�8س، و !ل ���ر �ن ھذه ��

ا����رات ��ر ��ل طر�ق ��دد ��، و ھ-� ��ط�N �ن �ر�د ا��=-ت ��� ھذه ا����د��ت 

�ع ــــ� ��ــــــــ�رات أ�-�ء �رورھ� &� ا�طر�ق ا���دد �7ـــــــا����<و-�� أن ���دم ھذه ا���

ث و �.���7، و�ن ا��2روف أن ھ-�ك )�!� ا�=�ل ���<و-� ��ر ��ن ا��)�ر!�ن ھذه ا*��د�

�!���ر.�ن �ن ا��!�ن  ��=�ن �� ن&� ا��ر!ز ا�ر�8س، و �!ل �)�رك ا�=�ل ��م ��ر 

�ك � �ن ا*����� �ا��و.ود �� ا���<ون إ�� أ,رب (!��ل) ���<و-� �-ظ�� �ذ�ك إ�� �.�و�

�ك، ��ث �و.د ا���=� ���)�ر!�ن ا`�ر�ن و�-���7 إ�� =-دوق �.�N �!ل ��ك ا*

�ك ا���د�� �ن �ط ا��)�رك =<�ن �ن �<���5 ا�-��7�، �ر�ط &� أ�د ھذه ا��<���5 أ�د ا*

�ك أ�رى إ�� �ر!ز ا��وز�N ــــأّ�� ا��ك ا`�ر &�ر�ط ���=ف ا`�ر ا���=ل �واط� أ

د��ت ا��� �.ر��7 ا�)�ص ��ر ا����<ون و ھ-�ك طر���ن ��د�ـــــول أو ا��=-ت ��� ا����

� ا��=-ت �Qر ا����)ر�-��  .)2(إ�داھ�� ا��=-ت ا����)ر وا�

  أو4: ا��"�ت ا���ـــــــــــــــ�$ر:

    ��!�A ���,ط ا��راد �را�ول ��� ا��م ا��=-ت ا����)ر �ن طر�ق ا�د��-  ��واط

� ���<ون ��!ن �و=��X� �7.7زة �.�ل���و ا���دم �ن �ر!ز ا��وز�N ا�ر�8س، إذ ��م  -

� إ�� �!� دا8رة ا��)�رك &� �!�ن ��، و ����Q �� �.2ل ا�<-��ن ���ر�ط �!� ھذه ا�

��ر )!و!� -ظرا �20ف ا����ر &� ��ل ھذه  ھذا ا��د�ل &� �!�ن� A ��� ،�2د �ن ا���!�م�
                                                           

  
(1)

Terri :( L):Evidence-Distinguishing Between Radio-telephone and wire communication’s the Kansas less 

telephone conversations  wahlourn Law journal.24.                                                             1984, p.181.  

 ا�ر��
إ�راھ�م ز�د، ز�ن ا����د�ن ���م، ���د  )2(� ��� �  
�
 ا��ر��
 ��د �ع ا4���#�، ا����5ب ا��د��، ����ر  )15ا��دد(،  ا��

 .110، ص1983

 

    .329و��م أ��د ا���روط، �رK ���ق،ص  -
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� ـــــا���Aت و ا����ل ,طN ا��د�ث ��ن ا���!���ن ��� ا��ط ا��را,ب، و �2د ھذه ا�طر��

�رأ ـــــو ا��� ��7��2 7و�� !)<�7 �ن ا��)�رك ��ب ا����رات ا��� �ط ،�ن ا�طرق ا��د��

� ا���=-ت.��� ا����ر ��ب ا��دا�ل ����)1( �2 �ن .�-ب 
 .  

�����: ا��"�ت G$���ر�ر ا�:  

�ك ا���=� ����<ون      ��م ا��=-ت �Qر ا����)ر دون إ�داث ا�=�ل �!� ���)ر ��*

�ك آ�ر �.�-ب �ك ا��)�رك  N0وذ�ك �و،��ا��)�رك، إذ ��!ن ا����ط ���د��� ��-�ط�

� ا���=-ت ��7 �7ذا ا*��ر، �ل أ�!ن ���ث ��دا�ل ��2 ��-�ط���، و ��م و=ل ا����

 ��!�� �واطA ����ل ھذا ا��.�ل ا���-�ط�� &� ا����ط ا*��د�ث ا��� ��ر ���ا

���ع Aا��را,ب ا Nط��أ.7زة =��رة ��!ن ����7 و �و=���7 إ�� .�7ز �.�ل، ��ث �

� ا����<و-�� و �.���7 �ن �!�ن �.�ور ��-ط�� ا����<ون ا��� ��م ـــــــ� ا��ـــــــ�2و������د

� !�ر&� ا-�ظ�ر أو ��رة�)2(�ن طر���7 ��ك ا����د
 .  

� ظ7ر .�7ز أط�ق ���� ام�������ت ا�طرق ا� �&�� ا��=-ت ــــ���� 7ّل (TX)و ��

�طر ــــ��� �طوط ا����<ون ا*ر�0�، &�2د ا��راع ھذا ا�.�7ز �م �2د ھ-�ك 0رورة ����

=��ر دا�ل ا����<ون ا��راد ا��=-ت ����، �ل أ=�5 �ن ا���!ن و زرع .�7ز إر�ل 

ا�د�ول إ�� �ط ا����<ون �ن ��2د دون أن �)2ر أ�د �ذ�ك، !�� ��ط�N ھذا ا�.�7ز ��و�ل 

ا����<ون ا��و.ود &� ا��ر&� إ�� .�7ز إر�ل �-�ل .��N ا��!����ت وا*��د�ث ا��� �.ري 

ه �.�ل �!-و�و.�� اA�=�Aت،&�د ا-�)ر ا����<ون و-��.� ���طور ا�8�7ل ا�ذي )7د دا���7

��=-ت ����7 إA ، و !�ن ا����Aد ا�)�N8 أ-� ����ل �را,���7 أو ا1990ا����ول �2د ��م 

طورت -ظ��� أط�ق  : International Mobileا*���-�� و ھ� )ر!� أن إ�دى ا�)ر!�ت

:����schwarz.Identityب ��� ھ��ا�� ���ذه ا�=2و�� و ا=ط��د ، ا�ط��ت �ن �

.��N اD)�رات ا�=�درة �ن ھذه ا����<و-�ت و ,���7 إ�� !���ت ��و��، و �م �!�ف �ذ�ك 

                                                           

 ���وق ا���*م ر$�د �طب إ�راھ�م، ���د  1�%��
 ا�د�دة ���$ر، ا����در�
، و�ر��Iا�����
 ا����   . 196، ص 2011، دار ا�


 ا��و��
���د إ�راھ�م ز�د،  2�%��
 ا��
  � ا�����ق ا���%�، ا���، ا�وا�ب ا�����
 و ا���ر���
 ا���دام ا����5ب ا���6
 ا��د�
  . 527- 526، ص1967، ا���د ا���$ر، �و ��ر ا��دد ا����ث
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�ط�N �واط��  ��ل �و=�ت ��2ر&� �!�ن ا����د��ن أ��0، !�� طورت .�7ز إ�!�رو-��

  .)∗(ا��دام ا���!رو&ون ا��و.ود &� ا����<ون ا�-��ل �!� �-�ل .��N ا*=وات

�ج أ.7زة ا��=-ت ــــــــ��� ��دم ��50 �-� أن ا��طور ا���-� ا�8�7ل &� �.�ل إ-�        

ر�� اA�=�Aت ا�)�=�� وا����د��ت ا����<و-��، ,د .2ل �ن ا���!ن ا,���م ��وة  ���

�ن و�.ر�ده �ن !ل أراره و �=و=����، دون أن �)2ر �)�ء ��� �.-Dــري �و�ـــا �

  أ�ص �=و=����. و ��N ���� و��س

�7�8 ���ر ا���ؤل �ول �و �2د ھذا ا�2رض ا��و.ز �!�<�� ا��را,�� ا����<و-�� �����د��ت و و

.�-��  ا��!��ف ا���-و-� ��را,�� ا����د��ت ا����<و-��، و ھذا �� -.�ب �-� &� ا��ط�ب ا�

  ا�*���6
ا��ط�ب ا�����: ا�����ف ا����و�� ��را��
 ا����د��ت 

و0وع ا��!��ف ا���-و-� ��را,�� ا����د��ت ا����<و-�� .دA &���7 وا�2، و !�ن أ��ر �     

 ���ور ا���ف �دور �ول ا����ر ا�د��ل ا����د �ن �را,�� ا����د��ت ا����<و-�� د��

����ذا�� أم �-درج ��ت -وع �ن أ-واع اD.راءات ا��2رو&� &� ا���-ون، &ذھب .�-ب  �

را,�� ا����د��ت ا����<و-�� -و�� �ن ا��<��ش، &��N0 ���0-�ت و ,�ود �ن ا�<�� إ�� ا����ر �

���ر�� وذھب .�-ب آ�ر إ�� ا����ر أ-�7 -وع �ن �0ط ا�ر�8ل، و ا���رھ� ا��2ض 

  ا`�ر إ.راء �ن -وع ��ص. و &��� ��� �رض �7ذه ا`راء.

�  �وع �ن ا����6ش ا�*���6
�ت ـــــأو4: �را��
 ا����د

وع ــــ� -ـــــــإ�� �!��ف �را,�� ا����د��ت ا����<و-�� ��� أ-7 )1(�ن ا�<�� ذھب .�-ب     

.��  �ن ا��<��ش و ������� ��N0 ���0-�ت و ,�ود ���ر

                                                           
ا����ول ا"ط8ح #رف  � �*ور�
 �"ر ا��ر��
 #ن ا�*وا�ف ا�����
 و �ط�ق #��I  � ��ض ا���دان ا��ر��
 (ا�وال) أو ا����6ون ∗


 ا�"Zر ��درة �(ا���وي) أو (ا��و���ل)، و ا�ذي ��%�  
��I ا5 راد ��*م ����� ا�������ت ا����6و��
 ���� ����ن �وادھم. و ھو ��ط
 إذا#�

 و ���ون �ن �ت أزاء #�F ا�ر��ل و ا4��Z�� ت �"�رة� �����03ل ا����8�، و ذ�ك #ن طر�ق �ث إ$��ع �*رو���Zط��� ذات �و


 (ا��رن، ا��رج، ا�$��
). أ�ظر �6"�8: #�د ا�وھ�ب #�ر ا��د راو 03، و )دا���
 (ا��ط�ر�
، ا����#
، ا�*وا%��، ���طر ا�*��ف ي��ر
  و �� ��دھ�. 6، ص1ا����ول،ط


أ��د  ��� �رور، (1)�%��
 ا��  .47، ص1963،ا��دد ا5ول، �را��
 ا����د��ت ا����6و��
، ا��

  � ا�����ق ا���%�و أ�ظر �ذ�ك: ��ن "�دق ا��ر"�6وي، �
،ا����5ب ا��د��%��
 ا��، ا��دد ا5ول، ا���د ا���$ر، ��رس ا��

  .   31ص ،1967
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و �رى أ=��ب ھذا ا�رأي أن ا��<��ش ھو ا��-��ب &� و��ء ا�ر ��=د �� �0ط �� ���د 

��ر ا�!���ن �-�7 ا�ر�� و  &� !)ف ا������� &.وھر ا��<��ش ھو !)ف ��ر �إزا�

�ك ���<� أو أ���<�دة �ن ذ�ك ا�ر، &��وي أن �!ون )�=� أو �!-� أو ر�و-�� ــــ�

�A، !���واد ا���درة أو ا*��او أ-� A &رق ��ن !و-� )��8 ��د�� ��!ن �0ط� ��� ـــــــ

�A، إA إذا ا-د�O &� !اأو أن �!ون )��8 �2-و�� ��2ذر �0ط� ����ن ��دي، !�*رار 

.��.  ا��دو-� &� ا��ط���ت، أو ا����د��ت ا����<و-�� ا��

) �!رر �ن ,�-ون اD.راءات 95) و (95،ھذا ا�رأي -ظر *ن ا���د��ن ()1(و �ؤ�د ا��2ض

ا�.-��8� ا��=ري ,د ورد�� &� ا�<=ل ا�را�N �ن ا���ب ا����ث ��ت �-وان "اA-���ل 

� إ�� ا���دة (وا��<��ش و �0ط ا*)��ء &�0D�� "�)، ,د .�2ت ��ن 206ا�����2� ���.ر��

.��!��� و ا��!�  ا��<��ش ��-زل �Qر ا���7م و �را,�� ا����د��ت ا�

� ــــــو ��دو أن ��!�� ا�-�ض ا��=ر�� ��2-ق ھذا ا��ذھب، &�� �ط����ت &� �2ض أ�!��7

.���7 ھو إ.راء �ن إ.راءات إذ ,0ت &� �!م �X� �7ن �را,�� ا����د��ت ا����<و-�� و �

ا��<��ش إA أ-� -ظرا ��طورة ھذا اD.راء ������ره ��2رض ���ودع ر ا�<رد، و �ز�ل 

 اAط�عا��طر ��� ���ء ر��� ��=ورة ��� -<�،و �ن أراد ا���8-� ���� &���ح ���ره 

ر��� ) �-� ��� �X!�د ����45 �!-ون ره، &�د �رص ا�د�ور ا��=ري &� ا���دة (

ور��� وا)�رط ��را,�� ا����د��ت ا����<و-�� =دور أ�ر ,�8�0 ��ب !�� .�ء ا��)رع 

 �&� ,�-ون اD.راءات ا�.-��8�، &�)�رط D.�زة ھذه ا��را,�� و ا-��7ك ر���7 ,�ودا إ�0&�

�ف ا���ود ا���=� �Yذن ا��<��ش��)2(.  

�����: �را��
 ا����د��ت 
  ــــــــل:�وع �ن ��ط ا�ر��%ـ ا�*���6

ذھب .�-ب �ن ا�<�� إ�� ا����ر إ.راء �را,�� ا����د��ت ا����<و-�� ھو -وع �ن �0ط 

ا�ر�8ل، *ن ھ-�ك �)���7 !��را ��ن ا�ر�8ل ا��!�و�� و ا����د��ت ا���<و-��، &7ذه ا*��رة 

� ��ن طر&�ن أ�دھ�� ا��رل، و ا`�ر ھو ا��رل��� ر���إ���،&!�ھ��  �2د ��

                                                           

 ا5�ن ا���م �را��
 ا����د��ت�����ن #�د ا���د،  (1)�� ،
  .24، ص 1968، ، أ ر�لا����6و��
���72
  8792، ا�ط�ن ر�م ��25/09/2002ض  (2).  
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� )<ـــــر��� ا����<و-�� ر��ن ــ� �ـو�� &ـــ���،و إن ا���<�� &� ا�ط��2�، ��ث أن ا����د

�� �!�و���  .)1(أن ا��ط���ت ر

) �ن ,�-ون 206و ھو �� أ!د�� ��!�� ا�-�ض ا��=ر�� ��و��7 إ-�: "و إن !�-ت ا���دة (

) ,�-ون ����ق 30( ) �-� أو !��<�رة (ج) �ن ا���دة95اD.راءات ا�.-��8� �م �N0 !����دة (

) 206ا�.-���ت ا�����،إA أن �د�ول !���� ا��ط���ت و ا�ر�8ل ا��)�ر إ����7 &� ا���دة (

ا��ذ!ورة، و إ���� �0ط�7 &� أي �!�ن ��رج �-زل ا�����7ن ط��� �\���� ��� ا�<�رة 

� �ن ا���دة (�-��رود ـــــــــ�طل و اـــــ) ��N &� ذا�� �)�و��، !�&� ا��ط���ت و ا�ر�918ا�

ون ــــو ا�ر�8ل ا����را&��، !�� A �-درج ��ت ا��!����ت ا����<و-�� �!و-A �7 �2دو أن �!

  .)2(�ن ,��ل ا�ر�8ل ا�)<و�� ���Aدھ� &� ا�.وھر، و إن ا���<�� &� ا�)!ل

&ذھ�ت  ،�2ض ا*�!�م ا�=�درة �ن ,�0ء ا��و0وع &� &ر-� -<س ا�-O7و ,د -7.ت 

�-8�ا����<و-��، �� ھ� إA ر�8ل �-�و�� �طر�ق  ف ��زا-ون إ�� أن ا����د��ت��!�� ا

�ت أو �)�� أو ����ل �ن ��ث ا���دأ ا�راد�و ا�!7ر���8، و �X�ذ ھذه ا����د��ت ا��را

  .)3(�0ط ا�ر�8ل

��: �را��
 ا����د�ــــــــــــ�ت ���
  إراء �ن �وع ��ص. ا�*���6

 )4(�ذھب أ=��ب ھذا ا�رأي إ�� أن �را,�� ا����د��ت ا����<و-�� إ.راء �ن -وع ��ص     

 �و,د ا�-د ھذا ا�رأي إ�� أن ا��<��ش ھو أ,رب اD.راءات إ�� �را,�� ا����د��ت ا����<و-�

إA أن ا�ط��2� ا���-و-�� �ذ�ك اD.راء ���X أن �.��2 -و�� �ن ا��<��ش، &���)رع �-�ول ذ�ك 

D��0-ـــــــ.راء ����-ظ�م �����0 -=ا N0وو �ول دون ا��2ف ــــ�ت ��ــــــوص ��=

                                                           
ون ـــــ) �ن ���ون ا��ر�د و ا����426, �41�� أن ا�����
 ا��� أ��6ھ� ا����ون ا�6ر��� #�F �ل �ن ا�ر�����ن ،�د �ءت  � �ص ا���د��ن ( (1)


 �د �"ت #�F #��ب إ $�ء ���ون ) �ن ���ون 378و �ذ�ك ا���دة (�*���� 
ا���و��ت ا�6ر��� ا��� ����ب #�F إ $�ء ا�5رار ا���"
.��*��� 
  ا�ر��%ل ا�واردة ����ر�د ا���دي أو �طر�ق ا����8� أو ا����6ون دون �6ر�

Jean Malherbe «la vie privée et le droit moderne ». Paris. 1967. p.p.22-24.  
  .135، ص37، ر�م 13، س ا��"ر�
 �را�ر، ��و#
 أ���م ا���ض  ��12ض  (2)

  .  219، ص42، ر�م 18، ��و#
 أ���م ا���ض ا��"ر�
، س 1967 �را�ر  ��14ض 
  .  68���د أ�و ا��8 #��دة، �رK ���ق، ص  (3)

 �$رو#�
 .، ر�د ا�د�ب، ��347�� ا������، ا��ظر�
 ا����
 �����6ش،�رK ���ق،ص (4)�� ،�%�����ت ا��ا����ل ا�"و��  � ا

�رK ���ق، ص $ر#�
 ا5د�
، ، ا����� .، ��ن #�� ��ن795.،أ��د ���ء ���ل،�رK ���ق،ص73، ص 1968،����ر ا���م ا5�ن
  .614، �رK ���ق، ص ����
 ا����ة ا���"
��دوح ���ل ��ر،  ؛408

-Chambon : not sous crime 23 juil. 1985. Dalloz. 1986. p.43.  
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و ������� &Yن �را,�� ا����د��ت ا����<و-�� إ.راء ��ص ��م ا���ذه  &� ا��دام ذ�ك اD.راء،

��� !�ن �ذ�ك &�8دة &� !)ف ا������ �)Xن ا�.را8م ا��ط�رة ا��� �7دد أ�ن ا��.��N و ,د 

� &� �!��7 &� أ!دت ��� ذ���  19ك ��!�� ا�-�ض ا�<ر--، ��-�� 1980أ!�و�ر 

 �-ت �)رو��� �را,�� ا����د��ت ا����<و-�� ,�ل ا��د�ل ا��)ر��2 ، ��� -ص 1991أ

) �ن ,�-ون اD.راءات ا�.-��8� ا��� �2ط� ����0 ا�����ق ا��ق &� ا���ذ أي 81ا���دة (

� ��ل �ن أ���ل ا�����ق ط���� أ-� �<�د �� ا�-�ض ا�<ر-�!�� X.�� م�& ،�&� !)ف ا�����

إ�� �)��� �را,�� ا����د��ت ا����<و-�� �Xي ��ل آ�ر �ن أ���ل ا�����ق ا����ة، �ل ا!�<ت 

  . )1(������رھ� �ن أ���ل ا�����ق �Qر ا����ة ا��� �.وز ����0 ا�����ق ا��.وء إ���7

  :ا����ث  رأي*

إ.راء �ن -وع ��ص، أ&رد ��  ا���7<���ن ��ل �� �ق -رى أن �را,�� ا����د��ت        

 �ا��)ـرع أ�!��� ����<� �ن أ�!�م ا��<��ش، &���<��ش إ.راء ����Q ا�2�ور ��� ا*د�� ا���د�

و�0ط�7 �وN0 ا��د ����7 ��=��� ا�2دا��، أ�� ا��د�ث ا����<و-� &��س �� !��ن ��دي 

��را,�� ,د �ؤدي إ�� ��ع ا����دث، و�!-� ,ول ���2 ا����دث، و A ���س ���وس، و ا

�ك ا����<ون أو )ر�ط ا��.�ل ـ�� !��ن، و ا��ول �Xن ا��د�ث �-د�O &� !��ن ��دي ھو أ

ث ــA �=5 أن �<7م �-� أن ا��د�ث �� !��ن ��دي ��!ن �0ط�، *ن �ن ��-=ت ��� ا��د�

�ك ا����<ون أو )ر�ط ا��.�ل ��ت ھ� ا�د��ل ذا�� ���2 �م ���س )��8 ��د� أو�، و أن أ

 "��� أو أداة ���ع ا��د�ث أو إ��د��، و ���� ا�د��ل ا����د �-�7 "�د���و�� ھ� إA و

�ر ط����2 �و�8ل ا��=ول ����X�� A ر ��دي�Q     .   

ات ا��طور ا����2 ا��� &��د��ل ا����د �ن �را,�� ا����د��ت ا����<و-�� �2د ��رة �ن ��ر

���ت ا�.-��8، ط���� D7و د��ل ���� �.وز ا��.وء إ��� &� ا& ،���د &� !)ف ا������

&�� ا��)رو���، و �م �)!ل ا��داء ��� �ر��ت ا*&راد و ��و,7م، �ن ��ل ا����د رو��ت 

�,�-�ع ا�)�=� �����0.� �  �����0-�ت ا���-و-�� و ا�<-��،و��N0 &� ا�-��7

  

                                                           
  ).4- 1. ھ��ش ر�م (70 -69���د أ�و ا��8 #��دة، �رK ���ق، ص (1) 
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  وا�6ر���  يا�زا%ر �$ر�Kا����ث ا�����: �$رو#�
 د��ل ا��را��
 ا����رو��
  � ا� 

� ������ة ا���=� �2د   � �ن ,��ل ا*�ور ا����!��� وا��!��G&راد  �را,�� ا����د��ت ا�

�ن �ن �=و=��ت، وھو ����ن أن �� ��و�� -Dد�� �� ا� ��� �������ر أ-�7 �!)ف ا�ر�

رب �� A ر .دل &� ا���-ون��� ر,�ب ���� ���� أ,وا��، و��د & ،���2ر&�� إ�� �Qر ��د

ا����رن �ول �)رو��� �را,�� ا����د��ت ا����<و-��، و�دى ا��2و�ل ��� ا�د��ل ا����د 

�����ف ا�<�� و ا���0ء &� &ر-� و ا�.زا8ر ، و�-�7 �و=<� أداة إ���ت &� ا���8ل ا�.-��8

ل ا�-�.م �ن �را,�� ا����د��ت ��ر آ�� ا���7ف أو �.���7 و -�-�ول �)Xن �)رو��� ا�د��

  ذ�ك &� �ط���ن ��� ا�-�و ا�����

  ا�زا%ري. �$ر�K � ا� *���6
ا��ط�ب ا5ول: �$رو#�
 د��ل �را��
 ا����د��ت ا�

� و �<�2� �-=وص د�ور       ��.�، �)Xن �دم .واز ا���س 2016ود�ور 1996ا

 �� ا�)�ص �ن �.�وزات ا��ط���� ���ر�� ا����ة ا���=� �G&راد !��دأ ��م، و ���

ا���2�، ذھ�ت أ�!�م ,�-ون اD.راءات ا�.زا�8� ا�.زا8ري إ�� ��د�د ا�)روط ا��ز�� ا��� 

�5 �����0ھ� � �� ا���8�0� أن �د�ل ا��-�زل D.راء ا��<��ش و اDط�ع �����0ط�

�ت ا���=� و ا����ط ا�=ور، �N ����ن !�&�  وا*رار أا��!����ت ا���7<�� و ا��را

(�  .)1(ا���0-�ت ا��� و20ت ������ ا��ر�� ا�)�=�� (ا����ة ا���=

 ��ذا ار��X-� ��ث ھذا ا��ط�ب ��-�و��ن �و,ف ا���-ون ا�.زا8ري �ن �)رو��� د��ل �را,�

�م -� )A(أو ���-��).ا����د��ت ا����<و-�) �  �� �����ف ��0-�ت �)رو��� ھذه ا��را,�

  أو4:�و�ف ا����ون ا�زا%ري

� إن ��دأ ا��ق &� ا��=و=�� ا�ذي أ,ره ا�د�ور ا�.زا8ري    - 39&� ا���دة �1996

� و!ذا ا��2د�ل ا�د�وري -�)�ل �ر�� ا�ر,��� ��� ا��!����ت  46&� ا���دة  �2016

�ت ا� و ـــا���7<�� ا����2ر ا���Xو&� ���وح ،����ط ا�=ور و ا��را��ا��� �)!ل و

                                                           

 ���$ر و ا��وز�K، #��ن، ص ��وق ا����ن و �ر���I#�� ���د "��_  ا�د��س، #�� #���ن ���د أ�و ز�د،  (1) ���  .   151، دار ا�
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� ـــــــــ���7 اDط�ع �7 أوـــــــــ� و�دم �را,��ــــ��*رار، �ذ�ك !�ن �زا�� ��0ن ر��7

  .)1(إA &� ا*�وال ا��� �ددھ� ا���-ون

�س  22- 06 &7ل �2د ا��2د�ل ا*��ر ���-ون اD.راءات ا�.زا�8� ��و.ب ا���-ونX� ������

� و إ-��=� �ن ا��ر�� ا�)�=��  96�رق *�!�م د�ور�، ا�)�ء ا�ذي ��2� �-2 �

  (�ق ا��=و=��)؟

��ظ &� ا��2د�ل ا*��ر أن ا��)رع ا�.زا�8 ا�.زا8ري �دارك ا�-�ص ا�ذي !�ن ��2ري � ��

� أ!�ر  ,�-ون اD.راءات ا�.زا�8�، و ��ر ا��2ط��ت ا�.د�دة، و أ�� ��وا�د �0<�����

��� �ر�� ا����ة ا���=� �G&راد �و.� ��م، ��=� �N ا��طور ا�ذي �2ر&� و�8ل 

 ��2� و ا��=ر�� و ا��!�و��، و ا�ر�� ا�!��رة ا��� �)7دھ� ا��ط����ت ا�����<�ا�A=�ل ا�

 �� �س ��� ا����ة ا���=� �G&راد و �و �ن �2د &� ���.���� 5��م ا`��، ا��� ��\�

��-�ء &� .را8م أ�Aل ا�� ��� Aإ �f ا��7���2، و �م ��5 �����د أو �س �7ذه ا��ر�

�ددھ� ���� �<�ظ� ��� ا��=��� ا���2� و أ�ن ا��.��N، و �7ذا �!ون ,د أ0<� ��0-� 

��� ا��ق &� ا��=و=�� و �ظر ا��.س ����7، *-� !�� ھو ��2وم أن ا��واطن �ط��ب 

أ&���2 ا*=ول و ا��وا�د ا��� �ن )X-�7 أن ��د �ن �ر���، &��ول أن ���زم &� �=ر&��� و 

 �� N���� �� ل��� Nا���� Nط��� ��� N��.ره �ن أ��0ء ا���Q ��� �8دون ا��دا

�Qھذه ــــــ N0ا�و��دة �و ���ره، و �2د ,�-ون اD.راءات ا�.زا�8� ا�.زا8ري ھو ا�و

  .)2(�-ظ�م ا��ر��ا��دود، و ھذا �� �2د �ن أ�د أھدا&� و ھو 

�  ��د !<ل ا�د�ور ا�.زا8ري-�ر�� ا����ة ا���=� ��و��  39/2&� -ص ا���دة  �1996

"��ت و اA�=�Aت ا���=� �!ل أ)!���7 ��0و-ھذه  2016،!�� د�م د�ور"ر�� ا��را

 �-� 46ا���دة  ط��� �-ص ا�!<��� �Xن .2ل ا��د�ل &� ا����ة ا���=� ��ت إ)راف ا���0ء

�ن -.د أن ,�-ون اD.راءات ا�.زا�8� و&�� ��� �����0 ا��=��� ا���2� أ.�ز ا��روج &� �

                                                           
8#��
، �ر�ز ، ���ل ��$ور  � ا��ق  � ا��"و"�
�"ر ا�د�ن ��روك،  (1)��و�و#
 ا��6ر ا����و��، �"در #ن دار ا�*8ل ���د��ت ا

  .79ا�درا��ت و ا���وث ا����و��
، ا�زا%ر، ص 
، دار ا���دو��
،ا���
 ا�����
 ا�د��ور�
 ���ر�
 ا�$�"�
 �8ل �ر��
 ا��4د4ل و ا�����ق  � ا��$ر�K ا�زا%ريوھ�ب ��زة،  (2)

 .  121ص ، 2011ا��د��
، ا�زا%ر،
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� ـــــ�ن ھذا ا*=ل وا�20 ��0-�ت �ن أ.ل �دم ا-��7!�7، و ذ�ك ������ ���=��� ا�2��

���ت ـــــ��� ا��=��� ا���=� �ن أ.ل ا�و=ول إ�� د8Aل ���د ��� ��=� �

1(.�� و �2ر&� �ر�!��7ــــا�.ر��(  

ر ����=-ت ـــــــــ�8ز ����0 ا�����ق أن ��Xـــــو ��ور ا���ؤل �ول �� إذا !�ن �ن ا�.

  ��� ا����د��ت ا����<و-��؟

������0ت ا���ري و ا�����ق ا��� ��5 �����ذ .��N ا��دا��ر ا��ز�� �!)ف ا������ .�ء   

و ا-��7ك �ر�� ا����ة  اAط�ع,�-ون اD.راءات ا�.زا�8� ا�.زا8ري �2دة -=وص ���5 

ا���=� &� .را8م ��ددة ��� ��ل ا��=ر A ا����ل، و ,�دھ� ���ود و ��د�دات A ,�ل 

�5!رر 8����65م �د��70، و ھو �� ��!ن ا��راؤه �ن -ص ا���دة 
 �10!رر  65إ��  )2(

ض ،�!ن ا��)رع ا�.زا8ري ��دو أ-� �م �!ن د,��� ��=وص �� أ��ه ����را )∗(�ن  ق.إ.ج.

 ��ت و �.�ل ا*=وات و ا����ط ا�=ور، ���ث أ�ط� ھذا ا��ق �و!�ل ا�.�7ور�ا��را

�-د�� ���2ق �.را8م  �0�06-22&� �����-ون  �5!رر  65&� ا�<�رة ا*و�� �ن ا���دة 

O �-� ـــــ�ددھ� ��� ��ل ا��=ر إذا ا�د�ت 0رورة ا�����ق أو ا���ري ذ�ك، ��� �-�

 ��ــــ،��� ا����ر أن ا��� )3(&� ھذا اD.راءأن ���0ط ا�)رط� د�Aل ــــــــري و اAد

ق.إ.ج، ���0ف &� ا�<�رة ا*��رة  �12ن ا��=�ص ��0ط ا�)رط� ا���8�0� �-ص ا���دة 

�ن -<س ا���دة ��و�� �Xن ��م ا�����2ت ا��ذ!ورة �-�ء ��� إذن �ن ,��0 ا�����ق و ��ت 

ل �طرو�� ھل ����� ,��0 ا�����ق إذ-� �ن و!�ل �را,��� و ���)ر��، &7-� ���� ا���ؤ

ا�.�7ور�� ��=وص ا��=-ت ا����<و-� و ا����ط ا�=ور، و�.�ل ا*=وات !�� ھو ا�)Xن 
                                                           

  .93، ص2011دار ا5�ل ��ط��#
 وا��$ر وا��وز�K،ا�زا%ر، ،ا��را%ن ا����%�
 ز�ده ���ود ،  (1) 
  .  �122"ر ا�د�ن ��روك، ا��رK ا����ق، ص  (2)
ا���ت �رورات ا���ري  � ا�ر��
 ا�����س �*� أو ا�����ق ا��4دا%�  � را%م ا���درات أو ا�ر��
  #�F أ�I"إذا 5��رر ��65ص ا���دة∗


 ����ط��ت أو را%م ���ض ا5�وال أو ا�رھ�ب أو ا�را%م ��Vا 
ا������
 ا���ظ�
 ا����رة ���دود ا�وط��
 أو ا�را%م ا����
 ��Eظ�
 ا�����
ا#�راض ا��را�8ت ا��� ��م #ن طر�ق  -را%م ا���6د،�وز �و��ل ا��*ور�
 ا����ص أن �Eذن ��� ��E�:����$ر�K ا���ص ���"رف و�ذا 

.
  و��%ل ا�4"�4ت ا�����
 وا�����8

 أو �ر�
 �ن طرف $�ص أو #دة نو�K ا��ر����ت ا�����
 دون �وا �
 ا������-"�� 
6"� I� ل ا��8م ا���6وه�،�ن أل ����ت و�ث و��

   � أ���ن ��"
 أو #�و��
 أو ا����ط "ور �$�ص أو #دة أ$��ص ��وادون  � ���ن ��ص.أ$��ص 
�ن ھذا  ��47�_ ا�ذن ا����م �Zرض و�K ا��ر����ت ا�����
 ���د�ول إ�F ا���8ت ا�����
 أو �Gرھ� و�و ��رج ا��وا#�د ا���ددة  � ا���دة 

  ��ك ا5���ن.أو ر�� ا5$��ص ا�ذ�ن �*م �ق #�F  ما����ون و��Zر #�
  ��6ذ ا������ت ا��Eذون �*� #�F ھذا ا��5س ��ت ا��را��
 ا����$رة �و��ل ا��*ور�
 ا����ص.


  �_ ����ق ���%�، ��م ا������ت ا��ذ�ورة ���ء #�F إذن �ن ���� ا�����ق و��ت �را���I ا����$رة.��� �   
وھ�ب ؛  2012دار ھو�
 ،ا�زا%ر، ،درا��ت ���و��
  � ا���دة ا�زا%�
 #�F �وء أھم ا���د�8ت ا�د�دة  ��ري #�د ا���د، (3)

  .�123�زة، ا��رK ا����ق، ص 
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� �ط�ب &�5 ا�����ق، ��=� و أن ا��)رع &� =����Q ,د �ق و!�ل ا�.�7ور��� ـ���-

 ا�����ق"؟ ��� ,��0 ا�����ق وا��2ل ���رة "�-د�� ����0 0رورات ا���ري و

&� &�ر��7 ا*��رة ��� ھذا ا���ؤل �ؤ!دة ��� أن ,��0  �5!رر �65.�ب ا���دة     

ا�����ق A ����� أي أ�ر �ن و!�ل ا�.�7ور�� ��=وص ا��=-ت ا����<و-� وا����ط ا�=ور 

��8 �-�ء ��� إذن ــــــــــو�.�ل ا*=وات،�ل ��م ھذه ا�����2ت &� ���� &�5 ����ق ,0

را8م ا��� ��م ��-����7 ـــــا�����ق، و��ت ر,���� ا����)رة،&���)رع �=ر ا�. �ن ,��0

ھذه ا�����2ت،ووN0 ا*طر ا���-و-�� �!ل �ن و!�ل ا�.�7ور�� و,��0 ا�����ق ����)رة 

  اD.راءات &��� ���2ق �7ذه ا*-واع �ن ا�.را8م وا��� �ددھ� ��� ��ل ا��=ر.

 
�6
ا����د��ت ا������: �����ت �$رو#�
 �را����*  � Kزا%ري. ا��$ر�  ا�

��!ن أن -���ص .��� �ن ا���0-�ت ا��� أ,رھ� ا��)رع، �ن )X-�7 أن ��ول دون ا-��7ك 

�ر�� ا����ة ا���=�، و &� ذ�ك !<��� ���ر�� ا�)�=��؛ و �ن أ.ل �د��م أد�� ا���ث 

ب �����0ت ا���دة � �� ا�ذ!ر، أورد  �ن ق.إ.ج �5!رر 65وا�!)ف �ن ا�����>��ا�

ا��)رع ا�.زا8ري .��� �ن اD.راءات و ا�)روط ا�وا.ب ا��را��7 و ھ� )روط 

  �و0و��� �-ط�ق ��� .��N �را�ل ا���ث و ا�����ق، و ھ� !�� ���:

1( 
  -��� ا�)ك �Qر ��-�أن �!ون اDذن ����=-ت ���-�� و  - و�ــــوع ا�ر��

�ت أو ��� أن �!ون ا��.وء إ�� ا��را,�� و ا��� ا*رار  اAط�ع��راض ا��را

.  )1(ا���=� ���-�� �Qر ��-� ��� ا�ظن و ا�ر�ب &�ط
 

2� و ا!�)ف أ�رھ�، *ن ط�ب ا��=-ت & ���A �-2 �!ون ا��=-ت إAّ �2د و,وع .ر��

��� .ر��� و,2ت &2�، و ��س ��� .ر��� �م ��N �2د، ��� �!ون ��Xر ��ب �ن ا���0ء 

و)ك ا�و,وع، و ھذا �� ���2ر إھدارا ����� د�ور�� ���ق &� ا��=و=��  و إن !�-ت ���

�ن-\� ��-=�7: "�.ب أن  �7!رر 65وھو �� أ!د�� ا���دة  ،و ��ر�� ا����ة ا���=

أ��ه، !ل ا�2-�=ر ا��� ��5 ����2رف ���  �5!رر �0��65ن اDذن ا��ذ!ور &� ا���دة 

                                                           
راءات ا�زا%�
  � ا��$ر�K ا�زا%ري�و4ي ������ �Zدادي،  (1)�  .176، ص 1992،، ا��ؤ��
 ا�وط��
 �����ب، ا�زا%را
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� أو �Qرھ� و ا�.ر��� ا��� ��رر  اA�=�Aت ا��ط�وب ا����ط�7 و ا*��!ن�-!ا���=ودة 

 ا��.وء إ�� ھذه ا��دا��ر و �د��7...".

���  اAط�ع�.ب أن �!ون ا*�ر ����را,�� و أن ��ون ا�ذن ���و�� و�����:  )2

�ت ا���=� �!�و���)1(ا��را=��� ��8�0, �ق ــــــ�ن ,��0 ا����� -، =�درا �ن �ط

  &�رة ا*��رة �ن ا�د�ور، و أن �!ون ����. �38 �-ص ا���دة ط�� -و!�ل ا�.�7ور�� أو

3(  :
&�رة أ��رة  �7!رر  65و ھو �� أ!د�� ا���دة أن ��ون ا�ذن ��ددا ��دة ز���

) أ)7ر ,���� ���.د�د �ب �����0ت ا���ري �04-=�7:"��م اDذن �!�و�� ��دة أ,=�ھ� (

�  ".وا�����ق �0ن -<س ا�)روط ا�)!��� و ا�ز�-�

أن �!ون ا��ر����ت ����2� ��Yدى أن ����ن ا�ذن إ�دى ا�را%م ا���"وص #��*�:  )4

ا��� �-ص ��� أ-�: "إذا ا,�0ت 0رورات  �5!رر 65ا�.را8م ا��-وه �-�7 &� ا���دة 

 �ا���ري &� ا�.ر��� ا�����س ��7، أو ا�����ق ا��Aدا�8 &� .را8م ا���درات أو ا�.ر��

� �X-ظ�� ا��2ا��-ظ�� ا���2رة ���د�ت ــــــ��.� ا`��� ���2ط�ــــــود ا�وط-�� أو ا�.را8م ا���

أو .را8م ����ض ا*�وال و اDرھ�ب أو ا�.را8م ا�����2� ����)ر�N ا���ص ���=رف و !ذا 

  .را8م ا�<�د...".

   )2(�ـــــــــو �ن ا���0-�ت ا���<ق ����7 &����7�ـــ�د أ����ب ا�Zش و ا��داع: ا )5

ش ــــــــــب ا��ــــ0رورة ��و ا��=-ت و �.�ل ���د��ت ا��)��� &�� �ن أ��� )3(,�0ءو 

داع، ��ث �.ب أن ���=ر دور ا���8م ����را,�� ��� ا��=-ت و �.���7 &�ط، دون ـــــو ا��

                                                           
� ـم �Zرض و�K ا��ر����ت ا�����
 ���د�ول إ�F ا���8ت ا�����
 أو �Gرھ�ق.إ.ج #�F أن "...���_ ا�ذن ا��� 2ف/��رر  ��65ص ا���دة (1)

  �ن ھذا ا����ون, و ��Zر #�م أو ر�� ا5$��ص ا�ذ�ن �*م �ق #�F ��ك ا5���ن".    47و �و ��رج ا��وا#�د ا���ددة  � ا���دة 

، �دون دار �$ر،ا�زء ا�����، ص (2)�%��راءات ا��  .   502#وض ���د #وض، ���ون ا

  
(3)

cass.crim-2/4/1997-Bull-crim–N°131.Et.cass.crim-6/5/1997.Bull N°172.Et. cass Crim.23/11/1999.PR.2000 

N°4.                                                                                                                                                                                               
   


 ���$ر، ص �����ت ا��$��I�  I  � �ر��
 ا��4د4ل W �ر�ك، د��$�ر إ��*م #�د: إدر�س #�د ا�واد، #���  .264، دار ا�
را%�
 ���وق ا����ن  � �ر��
 �� ��ل ا������
، درا�
 ���ر�
و أ�ظر: أ��د #�د ا����د ا�د�و��، �، دار ا�����
 ا��و�و#�
 و ا
  .451ا��*�
 ا��ر��
، ا�ط��
 ا5و�F، ص 

و ��E� Fن  �1807 #�م �$��
 ا��"�ت #�F ا����د��ت ا����6و��
 و ا��"ول #�F ���و��ت �طر��
 ا�Zش و ا��داع  �  ر����د ظ*رت =
  
� أ��وب ا�Zش و ا��داع �����6 ���دأ ا��زاھ
 ا�ذي �ب #�F ا����� أن ���زم �I  � �ل �� ���ذه �ن إراءات و ����ص و��%K ھذه ا����
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&Yذا �� =��ب ھذا ا��=-ت و ا��.�ل ��ر�ض أو �7د�د أو !ذب  -�� �د�ل ا���8م ��D.راء

و�8ل �ن )X-�7 أن �د�� ا��)��� &��7 ���2و��ت �� !�ن �د�� ��7 �وA ھذا  أو ا���2ل

  )1(.ا���ر�ض، و إذا �=ل ذ�ك &7ذا ا�د��ل �7در و A �2ول ����

 .ر��� أ�رى �Qر ا��� أ�ط� اDذن �ن أ.��7  !�)<تات ��� ا�)�ص، و-إذا �� �م ا��=

��� أ-� "إذا ا!�)<ت .را8م  2&�رة  �6!رر 65؟ إذ �-ص ا���دة &!�ف �!ون ا���ل ھ-�

�Qر ��ك ا��� ورد ذ!رھ� &� إذن ا���Y& ،�0ن ذ�ك A �!ون ��� ��ط�ن  رىـــــأ�

5 ـــــق ا��=-ت =��ــــاD.راءات ا��2ر0�"، �<7م �ن ھذا أن ا�د��ل ا�����ص �ن طر�

!�-ت ھذه  و �وا.� �� ا���7م، ���رQم �ن أن اDذن �م �)��7ن &��ؤال ا��طروح و ھو إذا

ھذا �ن .7�، أو إذا !�-ت ھذه ا�.ر���  �5!رر 65ا�.ر��� �م �)���7 أ=� -ص ا���دة 

  ���رة �ن ����<� A �0ر ا�=��5 ا��2م.

�ت ��ن ا������ ـــــإ�� ا��=-ت ��� ا����د� �م ��2رض ا��)رع ا�.زا8ريإذا !�ن        

��و��7:"إذا ا,�0ت 0رورات �-ص ��م  �5!رر 65و.�ء -ص ا���دة  و ا��)��� &��

 ��!��� و ا��!��ت ا��� ��م �ن طر�ق و�8ل ا�A=�ل ا�ا���ري... ا��راض ا��را

وN0 ا��ر����ت ا���-��، دون �وا&�� ا��2-��ن، �ن أ.ل ا����ط و ����ت و �ث و �.�ل 

� أو ر�� �ن طرف )�ص أو �دة أ)��ص ��وا.دون &� =�� �ا�!�م ا���<وه �� �=<

�ن ��ص". ��و��� ھذا ا�-ص �)�ل !ل )�ص واء !�ن ������ أم �Qره، &!�ن Aز�� �!

�ت ��ن ا������ و �و!�� *-�7 ���2ق ��� ا��)رع ا�.زا8ري أن �را�� �ر�� ھذه ا��را

 13/07وھذا �� �دار!� ���-ون ���وق ا�د&�ع ا��� A �.ب ا-�X� �7!�7ي )!ل �ن ا*)!�ل.

  ة.ا��-ظم  ��7-�  ا������

 

                                                                                                                                                                                     
I� ن طر�ق ا�4"�ل# 
��6و��� و إ�*��I  أن ا���%م �������ق �E إ�F أ��وب ا�Zش و ا��داع ���"ل #�F ا#�راف �ن أ�د ا�$ر��ء  � ا�ر��

�Z�� Eر "و�F�� I 4 ���$ف أ�ره ��� أدى إ�F اط�%��ن ھذا ا�$ر�ك، و أد�I� F ��#�را �ت �6"���
 #ن �و�وع � Iا���*م و أ� I�E�
  ا�د#وى".

-cass-crim-23/01/1807. 

  . =W265 ا�واد، �رK ���ق، ص ��8 #ن: إدر�س إ�راھ�م #�د 

���ون #وض ���د #وض،  (1)�%��راءات ا��  .   502، �دون دار �$ر،ا�زء ا�����، صا

  



 

72 

��:�را��
 ا����د��ت ا�*���6
  � ظل ا����ون ���   05/08/2009ا��ؤرخ  � 09/04

�م  ���2ق�Dو�و.�� ا-!�� �ھذا ا���-ون ����وا�د ا���ص ���و,��� �ن ا�.را8م ا���=�

ا��2دل وا����م ���-ون اD.راءات  06/22،و.�ء ھذا ا���-ون �!�� ����-ون وا�A=�ل

��م  ا�.زا�8�Dل �!-و�و.��ت ا�.� �& ��وا!�� &� ذات ا�و,ت ���طورات ا���=�

وا�A=�ل،و,�ل أن -و50 !�ف ��م �را,�� اA�=�Aت ا�A!�رو-�� &� ظل ھذا ا���-ون 

�   ،�.ب أن -2رف اA�=�Aت ا�A!�رو-��وا���Aت ا��� ��5 &��7 ����.وء إ�� ھذه ا��را,�

  و-ورد ذ�ك و&�� �����م ا�����:

  :�6*وم ا�4"�4ت ا���4رو��
 أ)

ا����2ق ����وا�د ا���=� ��و,��� �ن ا�.را8م  04ــ09ا���-ون  نا*و�� ��ر&ت ا���دة 

�م و �Dو�و.��ت ا-!�� �ا�A=�ل اA�=�Aت ا�A!�رو-�� �X-�7(أي ا�=�ل أو إر�ل ا���=�

� أو ا����ل ����ت أو إ)�رات أو أ=وات أو ��2و��ت ����<� �وا��ط� أي و

(�  .إ�!�رو-�


  ب)���6
 �را��
 ا�4"�4ت ا���4رو��

�-� ��� ��  03ا���دة &�  ا���ف ا�ذ!ر 05/08/2009ا��ؤرخ &�  09/04-ص ا���-ون  

�ت واA�=�Aت ��!ن ���:(�N �را��ة ا*�!�م ا���-و-�� ا��� ��0ن ر�� ا��را

أو ����ز��ت ا���ر��ت أو ا�������ت ا���8�0� ا�.�ر�� و&��  ������0ت ����� ا�-ظ�م ا��2م

���وا�د ا��-=وص ����7 &� ,�-ون اD.راءات ا�.زا�8� و&� ھذا ا���-ون وN0 �ر����ت 

وا����م �Y.راءات  ��-�� ��را,�� اA�=�Aت ا�A!�رو-�� و�.��N و�.�ل ���واھ� &� ��-�7

�   )1( )ا��<��ش وا��.ز دا�ل �-ظو�� ��2و����

�-�ء و&� ��Aت 09/04و�ن ا�وا50 أن �را,�� اA�=�Aت �ددھ� ا���-ون  �Aل ا�� ���

  ھذه ا���Aت &� ا�<�رة(ج). ، و-و�50-� )���04 ��ل ا��=ر &� ا���دة ا�را�2� (��ددة 

                                                           
   .127،ص 2011،دار ا�*دى،#�ن ����
، ا�زا%ر،ا�ر��
 ا����و����
  � ا��$ر�K ا�زا%ري وا�دو��ز���
 ز�دان، (1)
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�ل ھذه ا���Aت &��� و ج)��4ت ا��وء ��را��
 ا�4"�4ت ا���4رو����� ���:  

� ��Xن  ا*&�2ل ا��و=و&� �.را8م اDرھ�ب ��و,��� �نـ 1أو ا���ر�ب أو ا�.را8م ا���

.�  ا�دو�

�ن ا����ل ا��داء ��� �-ظو�� ��2و����� ��� -�و �7دد  ـ &� ���� �و&ر ��2و��ت2

�ت ا�دو�� أو اA,�=�د ا�وط-�.  ا�-ظ�م ا��2م أو ا�د&�ع ا�وط-� أو �ؤ

� �-د�� �!ون �ن ا�=2ب ا�و=ول إ�� -��.� ـ ������0ت ا���ر��ت وا�������ت ا��3�8�0

.�  �7م ا*���ث ا�.�ر�� دون ا��.وء إ�� ا��را,�� ا�D!�رو-�

  &� إط�ر �-<�ذ ط���ت ا����دة ا���8�0� ا�دو�� ا�����د��.ـ 4

أن ا��)رع ا�.زا8ري و-ظرا ��� ��ر�ب �ن �ط��ق ھذه ا��دا��ر ��دا-�� �ن  ���ظو�� 

 ����� و����� د�ور�� !�� أ)ر-� �س ��ر�� ا����ة ا���=� و�=و=���7 وھ� ��د�

�،و�ن &Y-� ر�ط ا����م ��7 �)رط ا��=ول ��� إذن �!�وب �ن ا��ط� ا���8�0� ا����=

� ��-5 ھذا اDذن وط��2� ھذا ا*��ر �وN0 ا��ر����ت ھ-� �.ب -��ن �ن ھ� ا��ط� ا���و�

:��� ��! �  ا���-�

  :�و�K ا��ر����ت ا�����
 ا�ذنـ ا���ط
 ا���و�
 �����م 1

��ن �ر����ن &��� ���2ق ����م اDذن ا��)�ر ��، &<� �ر��� ا�����ق ا��Aدا�8  ��ز ا��)رع

2� ا����2� ا��Xذون ��7 ھ� ا������ �65-���� ا���2� و,د .د��7 ا���دة &Yن ا�.7� ا���و� 

&� و!�ل ا�.�7ور�� ����ول �Xن ا�����2ت ��م ��ت �را,��� ا����)رة، و��� A )ك  �5!رر

������ره ,�-و-� ��=� ��!ن ا����ر اDط�ر اD.را�8 ا�ذي ر��  09/04&�� أن ا���-ون 

,�0ء ا�.زا8ر ��-5  �دى �.�س اD.راءات &7و �!ون ,د �ول ا���8ب ا��2م �ر.�2 �!ل ھذه

8�7� ا�وط-�� ��و,��� �ن ا�.را8م ا���=�� ��!-و�و.��ت ��0ط ا�)رط� ا���8�0� ا��-���ن ��

�م وا�A=�ل�D7م  �09/04ن ا���-ون  13و�!�&��� وا��-=وص ����7 &� ا���دة  ا�-��

�� وا���ددة وا����م ����<��ش دا�ل ا��-ظو�� ا���2و�� اDذن ��را,�� اA�=�Aت ا�A!�رو-���
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أ)7ر ,���� ���.د�د، �Qر أ-� و&� �ر��� ا�����ق ا��Y& �8�0ن ا�.7� ا����=�  �06د�� ب

 ���-5 اDذن �وN0 ��ك ا��ر����ت ا���-�� ��-�� ,��0 ا�����ق وا�ذي ��و�� �-<� �را,�

 ، أ�� �ن ط��2� ا���-��ت &Y-� وأ��م �دم �2ر�<�7 &� ,�-ون اD.راءات ا�����2ت ا��ذ!ورة

��و,���  أ-�ط ���0ط ا�)رط� ا���8�0� ا��-���ن ��8�7� ا�وط-�� 09/04ا�.زا�8� &Yن ا���-ون 

�م وا�A=�ل�Dو�و.��ت ا-!�� � )X�)1ن ��د�وا ��-�8ب ا��2م ا����ص  �ن ا�.را8م ا���=�

� ���-ون &�� ط��2� ��ك ا��ر����ت ا���-�� ا��راد ا��7���2 و��د�د ��-�7م اDذن ��ر�را =>�

 ���7���2.ا*Qراض ا��و.7�� �  ��7 وا���7د&

2
   ــ ط���
 ا�ذن �و�K �����ت ا��را��
 أو ا��ر����ت ا�����

:
  *ا�$روط ا�$���
 وا�ز���

� وا�ز�-�� !�� ,د �دد ط��2� اDذن ����را,�� و)روط� ا 09/04 إذا !�ن ا���-ون��!(�

  :�-� و�-�7 3أورد�� ا���دة

  أـ أن �!ون اDذن �!�و��.

.�  ب ـ أن �=در �ن ا��ط�ت ا���8�0� ا����=

.�7� ���2� وا*Qراض ا��و.7�  ج ـ أن �!ون ��� أ�س ��ر�ر ���ن ا��ر����ت ا���-�� ا��

��ل  ھذا ا���-ون �م ��رك ا��.�ل �<�و�� أو ����7 ��=وص ھذه ا*Qراض ��� &Yن� A

&� ا�<�رة  �=را���د�دھ�  &Xردف ا��)رع��ك ا���-��ت ����س ������ة ا���=� �G&راد 

  ا��)�ر ��7 !�� ���: 03ا*��رة �ن ا���دة 

�ن ھذه ا���دة  <�رة(أ)ا��-=وص ����7 &� ا� �!ون ا��ر����ت ا���-�� ا��و0و�� �QGراض 

 ��و.7� �=را ��.��N و�.�ل �2ط��ت ذات =�� ���و,��� �ن ا*&�2ل اDرھ���

  ��� أ�ن ا�دو�� و�!�&���7.وا��Aداءات 

                                                           
   .162ز���
 ز�دان، �رK ���ق،ص(1)



 

75 

ا����0ن ���وا�د  04ــ09&� ذ�ك ا���-ون  ����ف �و�K ا��ر����ت ا�����
: �دة ا�ذن*

�م وا�A=�ل و�!�&��N� �7 ,�-ون ا���=� ��و,��� �ن ا�.را8م ا���=�� ��!-و�و.��ت �Dا

أ)7ر ,���� ���.د�د &� ��ن  06إذ -ص ا*ول ��� أن �دة اDذن �!ون ،ا�.زا�8� اD.راءات

) أ)7ر ,���� ���.د�د �ب ���04 أن ا��دة �!ون أر�2� ( �7!رر 65-ص ا���-� &� ا���دة 

�  )1( .�����0ت ا���ري أو ا�����ق �0ن -<س ا�)روط ا�)!��� وا�ز�-�

�ف ��ن ا���-و-�ن ا��)�ر ���7 &� ا���2ل ا��ر����ت أو ا���-��ت و&�  ��Aظ أ��0 ا��و�

!�� �Aظ-� ��زم ��0ط ا�)رط� ا���8�0� ���د�د و�و5�0 ط��2�  04ـ 09ط���7�2 &����-ون 

� ��-�ون اDذن �&� ��ن ��زم ,�-ون ھذه ا���-��ت ���� ��و.ب ��ر�ر ��� أ

��0ط ا�)رط� ا���8�0� ا��Xذون �7م &� �ر��� ا�����ق ا��Aدا�8 أو  .زا�8�اD.راءات ا�

ا�ذ�ن ھم &� ���� إ-��� �ن ,�ل ,��0 ا�����ق &� �ر��� ا�����ق ا��X� ،�8�0ن ��د�وا 

 N0ت و!ذا �ن �����ت و�و��رر ��0را �ن !ل ����� ا��راض و�.�ل ا��را

���ت وا��.�ل ا�=و�� أو ا���2 ا��=ري و�.ب ا��ر����ت ا���-�� و�����ت ا����Aط وا��

� �دا�� ھذه ا�����2ت و اA-��7ء �-�7.��  أن �ذ!ر &� ا���0ر ��ر�b و

�=� أن ا��)رع &� ا���-ون      ���ن �ر�=� ــــــــ! أن ا��)رع 04ــ09و�� ��!ن ا

ا���=� و��د�ر ,د���7 �ذ�ك ا)�رط ��� ��0ط ا�)رط� ا���8�0�  �ة��� ا��رام ا���

����<��ش �ن أ.ل ا�ر,��� ����راض اA�=�Aت ��د�م ��ر�ر ��ق ��-�8ب ا��2م  ط���� اDذن

ا����ص �2ر&ون &�� ط��2� ��ك ا��ر����ت ا���-�� وا��� ھم �=دد ا��7���2 و!ذ�ك ��د�د 

��� أن  �09/04ن ا���-ون  04رة ا*��رة �ن ا���دة ا�<�ا*Qراض ا��و.7� ��7، وأ!دت 

ا��ر����ت ا���-�� �و.� �=ر�� ��7دف ا���=ص �� وذ�ك ��ت ط��8� ,�-ون ا��2و��ت 

�س ������ة ا���=� ����ر، &� ��ن أ!دت ا���دة ��� ���ن ذات ا���-ون ��� �ظر  ���09-

ا��-=وص ����7  �ت ا��را,��ا���2ل ا���2و��ت أو ا��2ط��ت ا����=ل ����7 �ن ����

، وذ�ك ����ر��ت أو ا�������ت ا���8�0� &� -<س ا���-ون إA &� اDط�ر ا��زم  وا�0روري

                                                           
   .164ز���
 ز�دان، �رK ���ق،ص(1)
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أ��0، أ�� &� ,�-ون اD.راءات ا�.زا�8� &�د �رص ��� ا����و�� ��ت ط��8� ا��2و��ت 

   �-�. �6!رر 65دون ا���س ���ر ا��7-� وھذا �� ورد &� ا���دة 

  ا�6ر��� �$ر�K � ا� *���6
: �$رو#�
 د��ل �را��
 ا����د��ت ا������اا��ط�ب 

   ��م ���0ن ا�د�ور ا�<ر-� -=� ��=� ��دد �دى �)رو��� �را,�� ا����د��ت ا����<و-�

�-�ء �� -=ت ���� ا���دة (�1958أ!�و�ر  04) �ن ا�د�ور ا�<ر-� ا�=�در &� ��66
)∗(  

� ���-ون �اD.راءات ا�.-��8� ا�<ر-� ظّل ����� �ن أي -ص ��ص و !ذ�ك ا�)Xن ���-

،وا�ذي �دل &�� ,�-ون ��1970دد ا�وN0 ا���-و-� ��را,�� ا����د��ت ا����<و-�� ��� ��م 

،&.�ء -ص 17/07/1970ا�=�در &�:  643اD.راءات ا�.-��8� ا�<ر-� �����-ون ر,م:

��O ـــــل ا�-ـــ��ر�ر �)رو��� ا�د��،�ن ,�-ون اD.راءات ا�.-��8� �)1()81، 80ا���د��ن (

.�  �ن �را,�� ا����د��ت ا����<و-�� �)روط ��2-

) �ن 08و ��ر ا���ف �2د ذ�ك ا��2د�ل �ول ����<� �را,�� ا����د��ت ا����<و-�� ����دة (

�ن، ��� د�� ا��)رع ا�<ر-� D=دار ا���-ون ر,م (-Dوق ا��� �� ا*ورو���,�>�A91ا-

  .)2(�-ظ�� �ن ���� �را,�� ا����د��ت ا���7<�� 1991و��و � 10) &� 646

�ث � ��� �و �ن �ّم -�-�ول ���ن �دى �)رو��� �را,�� ا����د��ت ا����<و-�� &� &ر-

� ,�ل ��م �X�  �1970را�ل: ا��ر��� ا*و��: وN0 ا���X�: وN0 ا���-���م ا��ر��� ا�

� ���ن ا��)رو��� ا�2�1970د ��م: ����91-=�� أي �� �2د =دور ا���-ون ر,م (، وا�-
                                                           

) �ن ا�د��ور ا�6ر��� �Eن ا���ط
 ا����%�
 ��وط �*� ا���� ظ
 #�F ا��ر�
 ا�6رد�
، و ���ن ا��رام ھذا ا���دأ ���$روط 66ا���دة( �"ت∗
  =ا���"وص #��*�  � ا����ون.

   =. 511، ص1966أ�ظر: ا��و�و#
 ا��ر��
 ��د����ر ا������
، إ"دار ��س ا5�
، ا��*ور�
 ا��ر��
 ا����دة،  -
) ���� �Eن: "����� ا�����ق أن ��وم ط��� �����ون �Eي #�ل �ن أ#��ل ا�����ق �راه �رور�� �ظ*�ر ا�����
، وإذا ��ذر #��I 81��دة (ا�1

  ا����م �����ل ��Q  ،I�6ن ����ط�#�I أن �ـ�د ب أ�د �E�وري ا���ط ا����%� �����م �*ذا ا���ل".
-«  le juge d’instruction  procédé. Conforment à la loi. A tout les actes d’information Guil  juge utile à la 

manifestation de la vérité ».  
   

 أ�ظر:

-P. Keyser : l’interception des communications téléphonique par autorités  publique françaises : Mélanges à 

Jean Vincent Dalloz. 1981. p.182.  =                                                                                                                       


 ��ر�
 ا����ة ا���"
  � ���ون ا���و��ت ا�6ر���إ�راھ�م #�د ���ل ، -�%��  . 133،ص 2000،، دار ا��*�
 ا��ر��
ا�����
 ا�
  

(2)
 Silverman, V. United-states .365. U.S, (1961).                                                                                                                   


 ��ر�
 ا����ة ا���"
و أ�ظر: ���د ا�$*�وى�%��  .417، ص �رK ���ق، ، ا�����
 ا�
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�م -��م ����ن 1991) &� �و��و 646 ،�، ���-�ن �و,ف ا�<�� و ا���0ء &� !ل �ر��

�  .ا���0-�ت ا���-و-�� &� ا���-ون ا�<ر-

  ا�6ر���:ا��$ر�K أو4: �و�ف 

�ث �را�ل !�� ���:�-��� ا�<ر-�  �)ر��Nو,ف ا� ����ن� ��ث ا��و0وع �ن ��ل 


 ��ل #�م �E��ا� Kو� :Fا5و� 
  1970ا��ر��

    ��ل ھذه ا��ر��� �دى �)رو��� �را,�� ا����د��ت ا����<و-�� ��م ��رر ا��)رع ا�<ر-

�&�5  ا*�ر ا�ذي)1(إA أ-� ا!�<� ���-ص ��� إ.�زة �0ط ا*وراق و �ط��ق ا��وا�د ا���2

Aف ��ن �ؤ�د و ��2رض��ب ا��. .��7د &� ا�<�� &��ر ا����  �7ذه ا�و

�،إ�� أن .��N إ.راءات ا�د�وى ا�.-��8� A �د أن ��م )2(&ذھب .�-ب �ن ا�<�� ا�<ر-

����)رو��� �ط���� ���-ون اD.راءات ا�.-��8� ا�<ر-�، �!� ��م ,�ول ا*د�� ا���=�� �ن 

�-�ء �����7 أ��م ا���0ء، و ���� &Yن �را,�� ا����د��ت ا����<و-�� �2د إ.راء �)رو�� ��

�را,�� ا����د��ت ا����<و-�� ��ن ا���7م و ������ A ��!ن ,�و��7 ��� ���� �ن ا��داء ��� 

  ��وق ا�د&�ع.

و �-�ء ��� ط�ب ا��ط� ا����=� ا��� ���)ر ا�����ق، &Yن ر&N ا�ر�� ��� ا����د��ت 

�، إA أن إ.راء ا����<و-�� أ�ر .�8ز و �)روع و&�� ���وا�د ا���2� &� اD.راءات ا�.-��8

ا��را,�� ���=ر ��� ا�.را8م ا��ط�رة ( !��.را8م ا�����2� ��Xن ا�دو��، و ا�ر)وة)، و ا��� 

A ��!ن إ�����7 ���و�8ل ا�����د��، و �=2ب !)ف ا������ و إظ�7رھ� دون ا��.وء إ�� 

 �إ.راء ا��را,�� ا�D!�رو-��، و �ط���� �ذ�ك &Yن �رض ا�د��ل ا����=ل �ن �را,�

�ق، وأ-� &� ا*و�0ع ا��� �G� ��&�-� ��2ر إ.راء� A أ��م ا���0ء �ا����د��ت ا����<و-�

��دث &��7 ا��داء أو ا-��7ك ����وق ا�)�=�� ��م �و,�N ا�.زاء ا�.-��8، &0� �ن 

                                                           
(1)

 Gaston Stefani. Georges. Levasseur : procédure pénale. 16 éditions. Dalloz. 1996. p.537.                                                                  


: ���ود �"طF6، ��8 #ن�%�����ت  � ا��واد ا��
 ا���ھرة، ص ا��� 
  .90، ا�زء ا�����، (ا����6ش و ا���ط)، ا�ط��
 ا5و�F، �ط��
(2) 

« Jean palisser : « la protection du secret de la correspondance au regard du droit pénal. R.S.C.1965. p.105. 

  



 

78 

)1(ا��ؤو��� اDدار�� و �ق ا��0رور &� ط�ب ا��2و�ض
   �و �رى .�-ب �ؤ�د ���)رو��

 ��ل ھذا ا*�وب ا����2 �!)ف ا������،و���ر�� ا�.ر���� �-�2�Aن ا� N-�� A �-X�

� ا��� ,د �����ت، &���ذا -7.ر ا�وDا �& �ا�-�دا ���ول ا��دام )�7دة ا�)7ود �و=<�7 د��

�� �ن ا�ر�8ل و إذا !�ن ا�A=�ل ا����<و-� ��س إA -و )2(��ل ��ل )�7دة ا�)7ود

����  اAط�عا�)<و��،&�را,���7 ��ت أ,ل �)رو��� �ن �0ط �ط�ب �دى ھ�8� ا��ر�د، و 

� ا�����ق، &ــY-� �.وز �را,��  اAط�ع�� دام �ن ا�.�8ز ��=�� ���� ا�ر�8ل ا��ر�د�

�و ھذا �� أ!ده وز�ر ا�2دل ا�<ر-� &� ا�.��2�  )3(ا�A=�ل ا����<و-� �-<س ا��=��

� إذ ,ررت أن ا��=-ت ا����<و-� ����ل �0ط ا�ر�8ل، وأن ھذا اD.راء ���2ن ا�وط�-

� ��ر�ض أو �د�2� �����د��ن��  .))4ا��Aراف ��(رو���� �� دام ��س 

��� .را8م ا���ل و ا��طف A ز��دة �0طردة �& �أ0ف إ�� ذ�ك أن �2دAت ا�.ر��

�ح و ا���درات و ا�ر)وة و ا�.را8م ا�����2� ��Xن ا�دو�� و .را8م وا�د��رة و �.�رة ا�

 �اDرھ�ب، و�2ظم ھذه ا�.را8م �د�ل &� �<7وم ا�.ر��� ا��-ظ��،&�.ب أن �2ط� ا�)رط

��� &A�2 ����و�� ھذا ا�-وع ا��ط�ر �ن ا�.را8م،وا��را,�� ��7 دور !��ر &� إ.�7ض 

��ر �ن ا��)رو��ت اD.را��� أو !)ف ا�.-�ة �2د و,وع ا�.ر��� و ا�! ��ول ������ ا��ر�

ا�<رد��، و ��-N ا��را,�� ھو ,ول A أ�س �� *ن ا��ر�� ا�<رد�� A ��!ن ������7 إذا ظ�ت 

� ا�ذ!، 7�5ددة �ن ,�ل ا��.ر��ن>�� O.ل ا���ر ـو ���ص ھذا ا�.�-ب �ن ا�<�� �ن �

و��� -.د إ�� �)رو��� �را,�� ا����د��ت ا����<و-��.و إ�� .�-ب ا�رأي ا�ذي �-�دي ����)ر

.�-ب آ�ر �ن ا�<�� ا�<ر-�، �رى أن �را,�� ا����د��ت ا����<و-�� ��ل �Qر �)روع 

�2-� ا��ش و ا����Aل و ا��داع &��ل ھذا ا��2ل A ���ق ���ض �<رض ���� )رف  ���0ن

�� ��<ق و -زاھ� ا��ط� ا���8�0-��X� ��.أن ���رس وا �� ا���8�0��  .6 ا�ر

                                                           
 

(1)
 Michèle-Laure rassat : Traité de procédure pénale. Presses universitaires de France. 2001. p.341.              

       
  

(2)
 Levasseur : «  "les méthodes  scientifiques de recherche de la vérité » Abidjan R.I.D.P.1972, p.321. 

(3)
 p. Kayser: op.cit. p .172. 

(4) 
Graven (g) : microphone et tables d’écoute comme instruments dénnguent pénal…Rev.Inter de 

criminologie, 1957. P.169. 
5 Albernhe (L) : Ecoutes téléphoniques. Pouvoirs du juge d’instruction. Rev.Dr.pen .Juilly, 1990. P.3. 
6 Chambon : not sous Poitiers 7 jan. 1960, j.c.p.1960. 2- 11599. 
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ر.ل ,�-ون ��ظور ���� أن ���دم -<س ا�و�8ل ا��� �ر�!ب &0� �ن أن ا����0 وھو 

��7 ا�.را8م، وA ��!ن أن ���دم �طرق ���د�� و ��<ر ��ت أ,دام ا���7م أ-<�,� ر�� ��د��ر 

 �  و���8 &� ا�د&�ع �ن -<�، &!�ف �ط�ب �ن ا�)7ود و ا���راء و أطراف ا�د�وى ا�-زاھ

�ا����0 ا�ذي ��.X ���ش و ا��داع ��7ط ���وى أ0ف إ�� ذ�ك أن  ،1ا��� ����<�7 �-<

ا��.رم ا�ذي ���ق ��2، و ا��.رم ا�ذي ���<� �7دف �داع ا����0 �2د أن �دع ����0ه 

 ��)2ر �دا��� ��ر���ح، ��-�� �درك أن ا�<رق ��ط ��-�، و��ن ا�����7- �& �0�

اA دون ����، !�� ،!�� �رى &�� ا-��7!� ��ق ا�د&�ع إذ �.ل ��� ا���7م أ,و2ا��ط�ف

���0 �ذ�ك ا*=ول ا����2� &� ا�����ق، و,د ��2دى إ�� أن ��م ا��=-ت ��� ا����د��ت 

ا����<و-�� ��ن ا���7م و ������ ا�ذي �ن ا��<روض أن  ���ط ا�=�7�Aم ���ر�� ا�����، وأي 

� ا����<و-�� ا��داء ����7 �ر�ب ���� �ط�ن !�&� اD.راءات ا���ر��� ����، و إ.راء ا��را,�

�����د��ت �2د ا��داء ��� �ق ا���7م ���=�ت، &�و !�ن ��2م �7ذه ا��را,�� ��� أد�� ��� 

4-��.و أن ا��=-ت ��� ا����د��ت ا����<و ،3,���   

�2�� ��- ��ل ا��ط� ا��د�م.رض �N ا�-ظ�م ا�د���راط� ا�<ر-��  ور.و�� إ�� �7د ا

� ا�ذ!ر إ�� �دم �)رو��� �را,��  و ���ص ھذا ا�.�-ب �ن ا�<�� �ن ��ل>�� O.ا��

.�  ا����د��ت ا����<و-�

�����  �ءـــــــ�و�ف ا���ـ 

      �-" ���ن �دى ���1970رQم �ن �دم و.ود -ص �)ر��2 ��ل ھذه ا��ر��� ",�ل 

���ت ا�.-��8، D�7 &� ا��.�)رو��� ا�د��ل ا����د �ن �را,�� ا����د��ت ا����<و-�� و �

�0ء ا�<ر-� ا�.� إ�� ��ر�ر �)رو��� ھذا ا�د��ل �)روط ��2-�، و أن ��م -.د ا��

راه ـــ�ل أو ��ر�ض أو إ!ـإ.راءات ا��را,�� �-�ء ��� أ�ر �ن ,��0 ا�����ق و دون ا���

�ب أ�ر ا��را,�� ��-��7ك ���وق ا�د&�ع.�� A و أن  
                                                                                                                                                                                     

-Laurier (J) : Droit pénal général et procédure pénal. Paris. 1970. P.158. 
1  

Chambon : not sous crim. 23 Juill. 1985 Dalloz, 1986. p.61. 
2  

Chambon : not sous crim. 23 Juill. 1985 Dalloz, 1986. p.61. 
3  

Chambon : not sous crim. 23 Juill. 1985 Dalloz, 1986. p.61. 
4  

Chambon : not sous crim. 23 Juill. 1985 Dalloz, 1986. p.61. 
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�Xن إ.راء �را,�� ا����د��ت ا����<و-�� �)روع  )1(�"ـو,د ,0ت ��!�� ا�8-�ف "�وا�� 

��� ا,�0ت �=��� ا�����ق ذ�ك،و !�ن �-�ء ��� أ�ر �ن ,��0 ا�����ق، و أن ��وق 

ا�د&�ع ,د رو��ت، ��ث أن اA�=�Aت ا����<و-�� A �2دو أن �!ون -و�� �ن ا�ر�8ل، و ��� 

-طق ����0 أن �!ون ا*و�� ����7 �)رو��، &Yن دوا�� ا�� اAط�ع!�ن �0ط ا�ر�8ل و 

  .)2(�)رو�� �دورھ�

�X�ذ ,�ل ذ�ك ��!�� ا�-�ض ����=-ت ��� ا����د��ت ا����<و-�� إذا ���ف اD.راء  و �م

 bا�-�ض ا�=�در ���ر� ��!��� ��، &<� �!م ��دا8رة ا�.-��8��� �1952و��و  12ا�)روط ا�

  ����=-ت ��� ا�A=�ل ا����<و-�. -��� ا*,ل �=<� أ=���-�م ��ر 

ا*�وال �Qر  �=�درة )!وى 0د ر�8س �.-�و ����ص و,�N8 ھذه ا���0� �Xن )�ص ,دم 

 �ا��)رو��، �X-� ,د ط�ب �-� أن �2ط�� ����� �ن ا���ل ����ل ��<�ض ,��� ا��را�

�م ��� أ�ره &�5 ��ب ا�����ق، و ,د أ�ط� ,��0 ا�����ق ا�-دب ا���8�0  ،���� ����ا��

� A�=ن �.ري ا�X� ور ا��0ط =��ب ا�)!وى�X� N-,ور ا��0ط، أ�X� إ�� N� ��-و>��

 aو ���رح ���� أن �2ط�� .زءا �ن ا���� ،�ر�8س �.-� �=�درة ا*�وال �Qر ا��)رو�

  ا��ط�وب،��� أن ����X� Nور ا��0ط إ�� ھذه ا��!���� و ��رر ��0را ر��� �ذ�ك.

� ــــــ��� �ن وراءھـــ,ررت Qر&� ا�����ق أن ھذه ا����2� ا���2� �\.راءات ��ط��،*ن ا��

� �\.راءات ـ7ت إ��� �ن -��.� &�� ����ل ��� ا*�!�م ا��)ر��2�، و ا��وا�د ا�2و �� ا-���

�ع ــــــــــو ا��� �و �م �-�7!�7 ,��0 ا�����ق أو ا��<وض �-�، ��� �دث إ��ل ���وق ا�د&

� ا��!م ا�=�در 0د ر�8س �.-� ا��=��درة ــــو ��� إ�ر ذ�ك -�0ت ��!�� ا�-�ض ا�<ر-

��ر)وة ا�-د ��� إ.راءات ����ق �Qر �)رو��، !�� أن ��Xور ا��0ط *ن ا�7�Aم �

���ت D �� ا����<و-��ا���8�0 ,د ا-�7ك ��وق ا�د&�ع ���ر��0 ��� إ.راء ا����د

�  .)3(ا�.ر��

                                                           
1 crim .Poitiers. 16 jan 1960.j.c.p, 2-11599. 
Jean Pradel. André Vari nard : les grands arrêts de procédure  pénale. 3 éditions. Dalloz. 2001, P.178. 

  

���د أ��ن ا��ر$ (2) ،����ت ا��
 ���$ر �، "درا�
 ���ر�
"�%�$رو#�
 ا�"وت و ا�"ورة  � ا ���  .78ص،2011ا��وز�K،و، دار ا�
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�0� ���2ق و,��728 �ول  ،ا-�7.ت ��!�� .-5 "ا��ن" -<س ا�A.�ه 1965و &� ��م , �&

 �� ا���ول ��ت �را,��7م �-�ء ��� إذن �ن أ)��ص �د�رون ا��راھ-�ت ا�ر����� ���

,��0 ا�����ق *�د ��Xوري ا��0ط ا���8�0، ��� أدى إ�� �2ر&� ا�����7ن، ��ث ,د�وا 

� و د&N أ�د ا�����7ن �����0� �Xن ا��دام ا��را,�� ا����<و-�� �����د��ت إ.راء �!�����

  .)1(اء ��� ا��ق &� ا����ة ا���=��-طوي ��� ا-��7ك ���وق ا�د&�ع،و &�� ��س و ا��د

و �N ذ�ك &�د ,0ت ا���!�� �Yدا-� ا�����7ن، و �م �X�ذ �7ذه ا�د&ـوع، و .�ءت �����ت ھذا 

ا��!م �ن ا�و0وح و ا����ن ��� �رم �-O7 ا���0ء ا�<ر-� &��� ���2ق ��)رو��� إ.راء 

�را,�� ا����د��ت ا����<و-�� ��ث ,ررت �Xن ا�-دب ا���8�0 ا�ذي ��رر �ن ,��0 ا�����ق 

ط ا���8�0 ��را,�� ا����د��ت ا����<و-�� !�ن Qر�0 ا�!)ف �ن ا������ ���Xور ا��0

وظ7ورھ� دون ����ل أو ��ر�ض، و ��0ف ھذا ا��!م �Xن ,��0 ا�����ق �!�ف و&�� 

���-ون اD.راءات ا�.-��8� �Xن �-.ز !�&� أ���ل ا�����ق، ��� ا���رھ� �<�دة &� !)ف 

� ا�و��دة ������7ن D.راء ا������. و أ-� ��� !�-ت اA�=�Aت ��ر ا������<ون ھ� ا�و

ا�<�,��7م، &A �-Y ��!ن �ر��ن ا�2دا�� �ن إ���ت .ر�7م �ن طر�ق �را,�� �!�����7م 

�  .)2(ا����<و-�


: �ر��
 �� ��د #�م ����  1970ا��ر��
 ا�

�ـ��د أ0<� �2د�ل ,�-ون اD.راءات ا�.-��8         :�-� ــــ� ا��)رو��ـ=< 1970&� 

) �-�: ��81 اD.راءات ا�����2� ��را,�� ا����د��ت ا����<و-��، إذا .�ء ��و.ب ا���دة (�

"أ-� ��!ن ����0 ا�����ق ط��� ����-ون أن ��وم �Xي ��ل �ن أ���ل ا�����ق �رى أ-� �<�د 

."�  &� إظ�7ر ا�����

رط أن �!ون ھذا A,� ھذا ا��2د�ل ���Xدا &���7 -��.� ����0-�ت ا��� .�ء ��7 ا���-ون، &�)�

اD.راء �2د إذن ,��0 ا�����ق ا�ذي ��Xر �� ��� ا����ر أ-� �!�ف �����ذ !�&� اD.راءات 

                                                                                                                                                                                     
(3)

 (P).Kayser, op.cit. p177. 
  .79���د أ��ن ا��ر$
 ، �رK ���ق، ص  (1)

(2)
P.Kayser, op. cit, p.175.                                                                                                                                                           

  أ�ظر أ��� ��6"�ل ھذا ا���م �دى:
  .    584-583، �رK ���ق، ص ����
 ا��ق  � ا����ة ا���"
  � ا����ون ا���%���دوح ���ل ��ر،  -
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 �ا��ز�� ��!)ف �ن ا������، و أن �!ون &� ا�.را8م ا��ط�رة ا��� A ��!ن ��و�8ل ا�����د�

 �و أ.7ز��7 �ن !)ف �Qوض ا�.ر��� و إدا-� ا���7م، و �����0 ا��راق ا��=و=�

�  .)1(�=��5 ا��.��N ا�ذي ���ث �ن إظ�7ر ا�����

151!�� ��-د ا�<�� إ�� -ص ا���دة (.Dا��� ��رر ا��.ـ) �ن ,�-ون ا �وء ــراءات ا�.-��8

  .إ�� �را,�� ا����د��ت ا����<و-�� �ن ,�ل ,��0 ا�����ق

اD.راءات ) �ن ,�-ون �81ؤ�د ���)رو��� ا�-�دا إ�� -ص ا���دة (�او إ�� .�-ب ا�رأي 

-ده  ا�.-��8�، -.د .�-�� �ن ا�<�� �رى أن �را,�� ا����د��ت ا����<و-�� ��ل �Qر �)روع

:�  ا��.O ا`��

� �����دة - أن �را,�� ا����د��ت ا����<و-�� ��� و �و ��ت �Yذن �ن ,��0 ا�����ق  -��

ا���  ) �ن ,�-ون ا��2و��ت و�368/1���ف -ص ا���دة ( -) �ن ,�-ون اD.راءات81(

��2,ب ��� ا��=-ت ��� ا����د��ت أو ا��.�ل ا��<� ���Gد�ث ا�=�درة �ن )�ص &� 

 A و ��، و A ����ل �Xو��Aر وا50 ا�د��ص دون ر�8�0، &7ذا ا�-ص ا*��ن �!�

�-�ء ����، و ا���دة (�) �ن ,�-ون اD.راءات A �2د �ن �81<�را، و A ���0ن أي ا

�، و ھ� �����Dب ا��ون ــ���� ����-ـراء ���ذه �Xن �!ون �طـ�د ,��0 ا�����ق &� أي إ.أ

) ��و��ت ��ظر ���� إ.راء، أو اDذن �Y.راء أي 368و ا���-ون ھ-� �����0 ا���دة (

��را,�� �����د��ت ا����<و-�.  

�ن و �ر����  --Dوق ا�� ������ �� ا*ورو���,�>�Aف ا���� �أن �را,�� ا����د��ت ا����<و-�

 :�& �7��� N�,و ا��� �م ا��و ��� 03و =�د,ت ����7 &ر-� &�: 1950-و&��ر  04ا*

� �ن )2(و =�رت وا.�� ا��ط��ق أ��م ا���0ء ا�وط-� ���1974و -���، إذ -=ت ا���دة ا�

                                                           
(1)

 Raymond Lindon, op.cit. p.94.                                                                                                                                              
(
*


  ر��� أ�I" �151 � ا���دة ( �ء (�%����دور ���� ا�����ق أن �ط�ب #ن طر�ق ا��دب أ�� �ن ���ة ا�����
 ا����K �*�،  ) إراءات 

، أو أ�� �ن ���ة ا�����
 ا�زا%�
 ا�����
 �*ذه ا�����
، أو أ�� �ن �E�وري ا���ط ا����%� ا����ص ������ أو أ�� �ن ���ة ����
 أول در


 ا����%�
 ا��� ���ل  �*� �ل ��*م".���وم ����$رة أي #�ل �ن أ#��ل ا�����ق ا��� �راھ� �رو*�� 
  ر�
  � ا5���ن ا�����
-jean Pradel, André varinard, op.cit. P.179. 

  
(2)Mario:dos sur crim 9oct. 1980.j.c.p.1981, p. 47 

 

-cass crim.30 juin 1976. Bull. crim. N.220.                                                                                                                           . 



 

83 

� ��� �دم ا��د�ل &� ���)رة ا��ق &� ا��=و=��، إA �-�ء ��� ,�-ون. و إذا �,�>�Aك ا��

�-�ء !�-ت ھذه ا���دة �Aأ-�7 ,�دت ھذا ا Aء، إ�-��,د -=ت ��� .واز �را,�� ا*��د�ث ا

 ���� �& Aراء، إ.Dم ا��.وء إ�� ھذا ا�� Aد�ن ھ��: إ=دار ,�-ون �-ص ����7، و أ���

.�� ا*ورو���,�>��� �  ا�0رورة وA �و.د ,�-ون ا��را,��، و ������� �2د ����<

  ا����ث: رأي

-رى أن �را,�� ا����د��ت ا����<و-�� إ.راء �Qر �)روع �ن ��ث ا*=ل *ن ھذا اD.راء     

�-�ءا &��!ن ا��.وء �7ذا اD.راء ���س ����ر�� ا�)�=�� �G&راد،و��7م &� ا��=و=��،أ�� ا

ا����م &� ���� ا�0رورة،و�-د�� ���2ق ا*�ر �.را8م �ط�رة �7دد �=��� ا��.��N،&7-� ��!ن 

� ا����د��ت ا����<و-�� ��را,�،��!ن )ر�ط� ���د ھذه ا��را,�� �����0-�ت  ��و=ول إ�� ا�����

ا�!�&�� ��Aرام �ر�� ا����ة ا���=� ا��!<و�� د�ور�� و&� ا�A<�,��ت ا�دو��� ا��=�دق ����7 

  وا��� �=�5 ��ز�� ��ط��ق �-ود ھذه ا�A<�,��ت. �ن طرف ا�دول

  : ـ �و�ف ا���ـــــــــــــــ�ء

� &� �!��7 ا�=�در &�:    �، �)رو��� 1980أ!�و�ر  09أ�دت ��!�� ا�-�ض ا�<ر-

�را,�� ا����د��ت ا����<و-�� ��� أن �!ون إ.راء ا��را,�� �-�ء ��� إذن �ن ,��0 ا�����ق 

���2ق ���7م، و ,د ا�-دت ا���!�� &� �!��7 ھذا ��� ا����ر أن ا��=-ت ���  و

.��A �7 �2د ا�.وا��، و A �-طوي ��� ا-��7ك ��ق ا�د&�ع، و A ا����د��ت ا����<و-�� و �

) �ن ,�-ون �81-ص �ن -=وص ا���-ون، أو أي ��دأ ,�-و-� إذ أن ا���دة ( ���ل �رق

�دAل ا�را��� إ�� إظ�7ر Aول ����0 ا�����ق ا����م �!ل أ���ل ا�� �اD.راءات ا�.-��8

�  .)1(ا�����

                                                                                                                                                                                     

 ا��ط��ق أ��م ا����ء ا�وط�� (ا�6ر���).�
 ا���ض أن أ���م ا���6�4
 ا5ورو��
 وا���� I�  و ھو ا���م ا�ذي �ررت 

-Chambon : not sous crime, op.cit. p.62.                                                                                                                               
 

-Mario : op.cit. p.47.                                                                                                                                                                   
  

(1)
Jurris classeur périodique. la semaine juridique Année.1981, p.3028.                                                                         
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 N&ا�-�ضو �2د ھذا ا��!م د �، �Xن �را,�� ا����د��ت )1( ىأ�ر &� ,�0�-أ��م ��!�

� ا*ورو��� ا��� ��ظر !ل �د�ل �ن .�-ب 08ا����<و-�� ����ف ا���دة (�,�>�Aن ا� (

ا��ط�ت ا���2� &� ا����ة ا���=�، و �م ���<ت ا���!�� إ�� ھذا ا�د&N و ,0ت �.واز 

ت �!��7 ��� ذات -ص ا���دة (�، *ن ھذه ا���دة و إن )8ا��را,��، و أ�,�>�Aن ا� 

!�-ت ��ظر ا��د�ل &� ا����ة ا���=�، إA أ-�7 ��ت �7ذا ا��د�ل ��� !�ن �-ص ���� 

) �ن ,�-ون اD.راءات 81ا���-ون و!�ن 0رور�� ��و,��� �ن ا�.را8م، و ��د �ّو�ت ا���دة(

�   .)2(����0 ا�����ق ا*�ر ����را,�

و ,د أدان ذات ا���0ء ا��=- ،�� ـــــــواء !�ن أ=��ـت أ�-�ء ا�����ق ا�ذي �.ر�� ا�)رط

  .)3(أو &� .ر��� ����س ��7

� ا����د��jjjت jjj�,را� �� ��jjj(� �jjjرو���jjj� ا�jjj-�ض ا�<ر-jjj�!�� ء�jjj0, ر��jjjو�jjjن �jjjّم ا

�إA أن ��!�� ا�-�ض ا��ز�ت ا�2د�د �ن ا���0-�ت �����jق ��jك ا��)jرو���، إذ )4(ا����<و-�

�  ا)�jjرطت أوA: ا��=jjولjj���� :�jj�-��� �jjن ,��jj0 ا�����jjق، و �ط��jjت jj�,إذن ����را �jj��

�j� :�jدم ا�j�دام أ���jب ا��jش و ا��jداع ���إ)راف ا����0 ��� ����� ا��را,��، وأو.�ت 

 .)5(�را��ة ��وق ا�د&�عو &� ا��=-ت

 

: �$رو#�
 �را������ا�6ر��� ����د�ــــــــــــ�ت ا����6و��
، ط��� �����ون اا��ر��
 ا�

  :�1991و��و  10ا�"�در  � 

�-�� ا�رأي ا��2م ا�<ر-� �-ذ �)رات ا�-�ن إ�� ا��Aداءات ا��� �����7 ا��=-ت ��� 

�2د ر��� طو���، و �ن  �1991و��و  10ر�� ا����د��ت ا����<و-��، و ��د �م ��-� ,�-ون 
                                                                                                                                                                                     

- cass crim 9 octobre 180. Dalloz. 1981, P.332.                                                                                                                    
(1)

cass crim 23 juill 1985. Bull crim. N°.275 ET. D.1986.                                                                                                        
(2)

 Pradel (j) : « droit pénal « Tom II » procédure pénal ». Editions Cujas. Paris 1997. P.361. N°.314.               
                       

  أ�ظر:(3)
Cass crim 13 juin 1989. Dalloz. 1990. P.254.                                                                                                                           

Cass crim 24 nov 1989. Dalloz. 1990 p.34.et.                                                                                                                       

Chronique Pradel. Dalloz. 1990. Chr 15. Jcp.1990. II.21418. Conclusions E.Robert; gp.1990. 1.92. Note douce 

  و ا�ذي �د�ن أ��وب ا��"�ت  � إط�ر أي ����ق ��م �وا�ط
 ا�$رط
 �ذ�ور �دى:
Michèle-Lavure rassat op.cit. p.343.                                                                                                                                         
(4) 

cass crim 15 mars 1988 Bull crim N°.128. p,327. 
  .102، �رK ���ق، ص ا����د��ت ا����6و��
 �را��
���د أ�و ا��8 #��دة،  (5)
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-�91-ون ر,م (ا��)رع ا�<ر-� ��� أ�رھ� أن �=در ا�� أ0�م ا���.دات ا��� ا0طر

646 �-،ھو �!م ا���!�� ا*ورو��� ���وق �)Xن �-ظ�م �را,�� اA�=�Aت 1991) 

�ن &� ,���0 -DاHuvig Kruslin
  .1990أ�ر�ل  23، &� )1(

و ,0ت ا���!�� �Yدا-� �را,�� ا����د��ت ا����<و-�� �واط� ,��0 ا�����ق �!)ف �ر�!�� 

� 8&�� ا�)روط ا���ررة �����دة ( ا�.ر���؛*ن إ.راء ا��را,�� A ��وا&ر�,�>�Aن ا� (

 ��س ��)رو��X! ا��� ,د�ت ��ن، و أن ا�-=وص ا��)ر��2-Dوق ا��� �ا*ورو��

�، و A ا���0-�ت ا���8�0� ا����دة �ن ,�0ء ��!�� ا�-�ض �Aا�د �ا��را,�� �Qر =ر��

� &� -ظر ��!�� ا�2دل ا*ورو���. و ط���ت ا���!��&�! ��� �0رورة و.ود ,�-ون ا�<ر-

� . )2(�-ظم �را,�� ا����د��ت ا����<و-�

�ن -Dوق ا�� �و �ذ�ك أ=�5 �ن ا�0روري �<�دي إدا-� .د�دة ����-ون ا�<ر-� �ن ��!�

 ��7 �ط���� �Xن �و&ق ��ن ا��=-ت ��� ا����د��ت �واط>- �ا*ورو���، &و.دت &ر-

����� �� ا*ورو���,�>�Aو ا ��، و �ر�ب ا��ط�ت ا���2���ن و ا��ر��ت ا*-Dوق ا�� �

��-ظ�م  �1991و��و 10) &�: 646- ���91 ذ�ك أن أ=در ا��)رع ا�<ر-� ا���-ون ر,م (

�  .)3(�را,�� و�8ل ا�A=�ل ا�����<

                                                           
(1)

Kruslin et Huvig 24/4/1990.Dalloz. 1990. P.353. Note j.paradel.                                                                                   

) 
��� K%و ����ص و��Kruslinل�� 
و �ر�
 �$ددة، و ���ء #��I ��ت �را��
 ���6و�I ا���ص و ���ل ���د���I�E� (  .I ا�*م ��ر���ب ر��
أ�6رت #ن د��ل إدا�
 �I، و �د�ت ھذه ا5د�
 إ�F ا�����
 ا��� أدا��I، ��دھ� ��دم �ط�ن أ��م Gر 
 ا�*�م ����
 ا��%��ف "�و�وز" 

Toulouse » «  إ4 أن ذ�ك ،

 1985أ�ر�ل  16ا�ط�ن ر ض  �  ���Zء إراءات ا����ل ����د���I ا���"���� Fإ� 
؛ ��ث أ����I ا�����
����ت La haut caronne"*� ا���� �ن  �ا�ط 
 �1985در #�م ــــــــ، ط�ن  � ا���م ا�"�در ���دا�
 أ��م ����
 ا���ض و ر �ت ا�����

 
�ن ر��
 ا���ل و إدا��I و ا���م #��I ���و�
 ا��ن ��راءة ا���*م  La haut caronneو أ�دت ا��رار ا��ط�ون  �I، و ��ث �ظرت ����

 ا5ورو��
 ���وق  �15�دة �
 #ن ر��
 ا��ر�
 ا��$ددة و ا�$روع  � �ر�
 أ�رى �$ددة، و ��دم ا����وم #��I �$�وى إ�F ا����

���6
 ا5ورو��
 ���وق ا����ن، و �د�ت ) �ن ا2�4ا����ن �$Eن إراء ���ل ����د���I ا����6و��
، و ھو �� ��د �����6 ��ص ا���دة (
�م أ��م ا�����
 ا5ورو��
 ���وق ا����ن، و ا���دت  �I إ�F أن إراء �را��
 ا���� 

 ا5ورو���د��ت ا���و�
 ا�6ر���
 د �#*� أ��م ا��


 ا����6و��
 ���K��� K #$رة ����
 ����دة �ن ا����ون و ا����ء، و ���رGم �ن ا������ت ا��� �د���*� ا���و�
 ا�6ر���
، إ4 أن ا��
b ذ�ك ا5ورو��
 ���وق ا����ن، و �ذ�ك ا�����
 أدا�ت �را��
 ا����د��ت ا����6و��
 ا��� �ري  �  ر��� �ظرا ��دم وود ��ظ�م ���و�� ����


 ا�6ر��� �ن ا������ت ا�8زم �وا رھ�.�%��راءات ا��راء، و ��و ���ون ا�  ا
  أ�ظر ��6"�ل ا����
 �دى:

=Jean Roch « Libertés publiques et droit de l’homme 13 éd 1999. P.122.                                                                         

Michèle-Laure rassat : op.cit. p.343.                                                                                                                                    


 ��وق ا����ن ا5ورو��
) أ�ظر: �و�K ا��4ر�ت. ���ز�د �ن ا���5م ا����%�
 �����ء ا5ورو�� (����  
www.Fjpansier.com.= 

(2)
 G. Stéphanie. G. Levasseur : procédure pénale. Op.cit. p 538.                                                                                       

(3)
  أ�ظر �6"�8: 

-Pierre Keyser. La loi n°.646-91 du 10 juillet 1991. Et les écoutes téléphonique.c  . p.E.G.p.91. 

-Corinne Renault- brahinsky. Procédure pénal. Gualino éditeur. Eja-Paris-2006. p.330.                                             
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و ����-ون ا�.د�د �.�ل واN؛ *-� ��!م و&�� �2-وا-� و �.�وع -=و=�، أرار 

A�=�Aت ا�=�درة �طر�ق ا�ت، &�م ��=رھ� ��� ا����د��ت ا����<و-��، �ل )�ل ا��را

� &� =ورھ� �.��N =ور ا����د��ت و اA�=�Aت ا��� ��م ��ر و�8ل ا�A=�ل ا��د�

�  .)1(ا�����<

� 10أ,ر ا���-ون  و ,د-�)رو��� �را,�� ا����د��ت ا����<و-�� &� .��N  �1991و��� �

 �ا���8�0� أم �ن طر�ق ا��ط� =ورھ�، واء ا��را,�� �ن طر�ق ا��ط

�� ھذا اD.راء، و &��� ��� )2(اDدار�ووN0 �7ذه ا��را,�� �دودا و ��0-�ت ����ر

.�-�-�ول ��0-�ت !ل -وع �ن ھذه ا��را,�  

�����: �����ت �$رو#�
 �را��
 ا����د��ت 
و أھم ھذه ا�6ر���:  �$ر�K � ا� ا�*���6

  ا���0-�ت �� ���:

  �ررة  � ���
 ا��را��
 ا����%�
:أو4: ا������ت ا��

��!م ا���!�� ا*ورو���، و أ�0ف ��0-�ت أ�رى  �1991و��و  10ا�.�ب ,�-ون 

� إ�� ا���0-�ت ا��� !�-ت ��ررة �����0 أ�!�م &�0D�� ،���را,�� ا����د��ت ا����<و-�

100"��!�� ا�-�ض، و ,د -ص ,�-ون اD.راءات ا�.-��8� ��� ھذه ا���0-�ت &� ا��واد  

� �-�،وھ� ���2ق �!رر"100/7إ�� �-��، و .�ء -ص ا���-ون ا�.د�د ����7 &� ا���دة ا�

روط ــ���.7� ا����=� �Y=دار ا*�ر ����را,��، و �� �.ب أن ��وا&ر &� ھذا ا*�ر �ن )

�را,�� ا����د��ت، !�� ���2ق �ن -���� أ�رى �)روط �-<�ذ أ�ر  وا�.را8م ا��� ��رر

�  .)3(ا��را,�

                                                                                                                                                                                     

-Maron (A). Et Véron (M). « Commentaire de la loi n°.98-646 du 10juill 191. Relative au secret des 

correspondances émises par la voie de télécommunications. Rev.dr.pén.jun 1992. P.1 Ets.                                   

-Bouloc (B). Réglementations des écoutes téléphoniques. Rev. Sc crim. 1992. P.128 Ets.                                           
) �ن ���ون ا��ر�د "�ل ��ل أو �ث أو ا�����ل #8��ت و #8��ت 32) �ن ا����ون ��ر�ف ا����
 ا�����
 ا�"�4ت إ�F ا���دة (2أ���ت ا���دة ( (1)

��وم ���و�
 و إ$�رات، أو أ"وات، أو ���و��ت أ�� ���ت ط����*� �وا�ط
 إ�دى ا�و��%ل ا�����
، ا����6ون و ا����س و ا�5��ر ا�"��#�
". و 
����دل �ر ق ا�*��ف ��8Z��4ل ا���ري ����ل ا����$ر ��"وت ��ن ا���"��ن إ�F ���ط ا��*�ء $��
 ا�4"�4ت، و ��وم ا����س �����ل ا����$ر 

.
  ا�$�رات ذات ا�ط��K ا���Zرا � و ا�ر��%ل ا����و�
  .Pierre Keyser : op. cit. p.92أ�ظر:                                                                                                                                            

(2) 
Pradel : Un exemple de restauration de la légalité criminelle. Dalloz. 1992. P.49.                                                    

(3)  
Michèle-Laure rassat : op.cit. p.345.                                                                                                                                   

  .139أ�ظر: إ�راھ�م #�د ���ل، �رK ���ق، ص 
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1- :

 ا����"
 �Q"دار أ�ر ا��را��*  ا�

إ.راءات ا��=-ت  ا����2ق ����=-ت ا*�-� 10/07/1991ا��ؤرخ &�  �646/91دد ,�-ون

  ��� ا��!����ت ا����<و-�� و.�ء &�� ��� ا��=وص:

  ا�����ق.�ن طرف ,��0 و����Q �� �!ون ,�A  �0 ��م ��د�ر ھذا اD.راء إA -أ

اف ا����0 و�.وز �� �<و�ض ��0ط ا�)رط� ا���8�0�   �.ب أن ��م ا����2� �Y)ر - ب

� �.وز ���Xوري ا��0ط ا�<ر-� ) �ن ,�-ون اD.راءات ا�.-��8�"100/1ا���دة(& ،

دون ا�=دار إذن �ن ,��0 ،ا���8�0 �را,�� ا����د��ت ا����<و-�� �ن ����ء أ-<7م

  .)1(ا�����ق

�ت ا���7<� -ج� �����0 0رورة ا�����ق ا���8�0أن �!ون ا��=-ت أي ا��راض ا��را 

A ��رر إA إذا !�-ت ا�.ر��� ,د ���ت ,درا �ن ا��طورة A ��ل �ن �دة ا��2و�� ���  وأن

  ا,�را&�7 -�� ��س.

  ,�ل ا��ر��ص D.راء ا��Aراض �.ب أن ���ط ا����0 ���� ب: -د

  *�<�=�ل و�-�=ر ا�A=�ل ��ل ا��=-ت. 

  اD.راء*ا���2و��ت ا�!���� ��)�ص ��ل 

.��8�0, �  *أ�ذ ,رار ا����0 ����ر��ص )!ل أ�ر ,�8�0 أو إ-��

                                                           
(1)

 Pierre. Keyser, La loi n°.646-91 du 10juill 1991. Et les écoutes téléphonique, op.cit, p.93.                                  

  

-  p1994���و  ���25ر�  �ا�4*�م   
راءات و أ رج #ن ا���*م، 5ن ا��"�ت دون #�م ا�����    Bastiaأ"درت Gر ����� أ�طل ا
دون #�م ا����� ا��6وض ���د��ت ��رج  ا�ن �ن ��ل ���� ا�����ق �د ��و��ء  � ا���م أن ���ط ا�$رط
 ا����%�
 ا���� ا��6وض، و


، ��� أ�*م �م ��طروا 100/5#ن ا�ط�ر ا���ق ��*��*م  � ا���ري ا��� #��وا �ن أ�*�، و ھذا ����ف ����دة�%��راءات ا��) �ن ���ون ا

 ھذا ا����ل �������6
 ����دة ( ا����� ا����ف �*م
، و ����م ���ط ا�$رط
 ا����%�
 �ذ�ك،  �Q*م ����140�%��راءات ا��) �ن ���ون ا

 و ���ون 6���151وا �ص ا���دة(�%��راءات ا��
 ـــــــ�ت ا�5ـــــــــا�ذي �*دف إ�F ���ن ا��ر� �1991و��و  10) �ن ���ون ا���
���ت ا��� �م ا��"ول #��*� �طرق �Gر ���و��
.���واط��ن، و ��ظر �  ��ول #��"ر ا

-cass.crim 25 mai 1994K JCP.1995. p. 22393.                                                                                                                         

-Gérard clément. Jean-Philippe vicentni : « l’écoute incidente. Genèse d’une pour suitée ». Revue de science 

criminelle et de droit pénal comparé n°3juill 1997, p.p.597-598.                                                                                    
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و �2د ھذا ا�-ص �X!�دا ��و,ف ��!�� ا�-�ض ا�را&ض، *ي ��ل �ن أ���ل ا��را,�� أو  

ا��.�ل دون ا�ر.وع إ�� ,��0 ا�����ق، !�� وN0 �دا ����ف ا�<��7 �ول .واز 

� ا����س ���.ر���ا��را,�� �واط� ��Xوري ا��0ط ا���8�0 أو ا��� �& �1(�-���� ا���2(.  

وأن ��ر&� ا�7�Aم أن ��Xر �Xي إ.راء �!���� �رى أ-� �<�د &� !)ف ا������ ا���دة 

)1/201�، و ,�0ء ا��!م �� أن ��Xر ��را,�� ا�<ر-� ) �ن ,�-ون اD.راءات ا�.-��8

  )2(اءات ا�.-��8�) �ن ,�-ون اD.ر413ا����د��ت ا����<و-�� ا�-�دا �-ص ا���دة(

2 -:
  ا�را%م ا��� ��رر ا��را�ـــــــــ�

� ھذا �� ��.را8م ا��ط�رة و ,د &ر0ت ��!�� ا�-�ض ا�<ر-�-��� Aإ �A ���ذ ,رار ا��را,�

 ���-. ���� �& Aوز إ.� A ن ا*�ر ����=-تX� ا���د �ن ,�ل ��� ,��0 ا�����ق، &�0ت

�ل ا��داء ��� ا�-ظ�م ا��2�� �م، و ,��0 ا�����ق ��در ھذه ا��طورة ���-ظر إ�� أو .-�

ظروف ا���0� ا��� �.ب أن �ذ!رھ� &� ,راره ��!ون ��7 ر,��� و=ف ا��طورة ا�ذي 

�و ,د &0ل ا���-ون و=ف ا��طورة و&�� *�وب !�� ��-� ���  )3(أ�a ��� ا�.ر��

�8� و &� �واد ��و�� ا�.ر���، و ھو �� ��X� �0���� 5ن ��Xر ����=-ت &� ا��واد ا�-.�

) �ن ,�-ون 100/1ا�.-5 إذا !�-ت ا��2و�� ا���ررة ��وي أو �ز�د �ن -��ن ��س (ا���دة(

.�  اD.راءات ا�.-��8

                                                           
(1)

 Cass crim. 14 avr.1999. Bull. crim;  n°.82. Dalloz. 1999. Somm.324. Obs . pradel. 
(2)

 p. kayser: op.cit, p, 93. 

-Corinne Renault- brahinsky. Op.cit. p.330. 
(3)

 Jean-Christophe seint-peau : l’enregistrement clandestine d’une conversation téléphonique amicale 

relative à l’activité professionnelle. Not sous crim. 14 févr 2006.p.1184. 

-Cass crim. 6/11/1990. Bull crim. N°.396. 

8��ن ��
, و ا��ن ��دة #$ر�ن ��
, وا��ن ��دة ���
 و ا��ن ��- و �د  رض ا��$رع ا�6ر��� ������ت #�و�
 ا��ن ا��ؤ�د�دة 

) �ن ���ون ا���و��ت ا�6ر��� ا�د�د، أ�� ا��_  �د  رض 1- 131و 4 �وز أن ��ل �دة ا��ن ا��ؤ�ت #ن #$ر ��وات ا���دة ( #$ر ��

��*�  � ��K در�ت #�F ا���و ا�����: I*ا���س إ4 أ� 
  �*� ا��$رع ا�6ر��� #�و�
�8ث ��وات #�F ا�5�ر. -�4�س ��وات #�F ا�5�ر - K��3 ��وات #�F ا�5�ر. -2  #$ر ��وات #�F ا�5�ر.-1  

 أ$*ر #�F ا�5�ر. - ��7
 وا�دة #�F ا�5�ر. -����6ن #�F ا�5�ر.-5��  
  


 إ�F ا�Zرا�
 و ��ض ا���و��ت ا��د��
 و ا�����
 ا���دة ( ������1992
  ) ق.ع.ف ا�د�د131ھذا ��.  
Guneh (F) : le nouveau code pénal, Dalloz. 1996. P.93.                                                                                                     

Stefani (G) : Levasseur (G). Et Boulac (B). Droit pénal général. Dalloz. 1997. P 398.                                                    
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�5 �����س ا����Aط� &� �Qر ���� ا����س� �-X� 1(و ��رر ھذا ا����د(  

3- :
  �رورة أن ��ون ��را��
 ا����د��ت ا����6و��
  �%دة  � ظ*ور ا�����

 ��.ب أن ����ق ,��0 ا�����ق �ن �دى &����� ا��را,�� &� ظ7ور ا������ و !)ف ا�.ر��

 ) �ن ,�-ون اD.راءات ا�.-��8���100/1ل ا�����ق ,�ل إ=دار أ�ر ا��را,�� ا���دة (

��  ا�<ر-��� أو �=2ب ����� �واط� و���� ����ث �!ون ا!�)�ف �ر�!�� ا�.ر��

� .)2(أ�رى �Qر �را,�� ا����د��ت ا����<و-�

4 - :
  ����ب ا5�ر ا�"�در ����را��

�.ب أن �!ون ,رار ,��0 ا�����ق ا���ص �Y.راء �را,�� ا����د��ت ا����<و-�� �!�و�� 

ر�ط ��ن ,رار ا��را,�� و ا�.ر���، أي ��د�د ���ث �)�ل ھذه ا�!���� ��د�د �-�=ر ا�

.�  ا*��ب ا��� !�-ت وراء إ=دار ا*�ر ����را,�

5- :
  �دة ا��را��

) �ن ,�-ون اD.راءات ا�.-��8� �دة ا��را,�� �Xر�2� أ)7ر !�د أ,=� �100/2ددت ا���دة (

ذا �2-� أ-� ��!ن ,���� ���.د�د �-<س ا�)روط ا��� =در �-�ء ����7 أ�ر ا��را,�� ا*ول، و ھ

 �أن ���ر ط���� أن ا�����ق ���زم ذ�ك، و ,�ل إ=دار ا���-ون ا�.د�د !�-ت �دة ا��را,�

�  .)3(���دد ����دة ا��ز�� �!)ف ا�����

6- :
  ���6ذ #���
 ا��را��

�ن ا*ورو��� &� �!م -Dوق ا�� ��م ���=ـــــــــراA-���دات ا��� و.�7�7 ��!�

Kruslin,Havig ��� �!ط، �ل )�ل أ��0 �-<�ذھ�، و��2رف ا����& �� ــــــــ)رط ا��را,�

                                                           
(1) 

P.Kaysr. la loi n°.646-91 du 10…. Op. cit, p.95. 
(2)

 Jean Roch : « Libers publiques et droits de l’homme 13 édition, 1999. P, 122. 

Cass.crim. 14/3/1955. Dalloz. 1995. P.286. 
(3)

 Jacques Rober : « droit de l’homme et libertés fondamentales. 6 éditions, 1993. P.377. 

Cass .crim , 13 oct. 1999. Procédures. 2000. N°.74. 
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روط ـــــــ�ء ھذه ا�)ـأن ا��-<�ذ ��س �.ردا �ن ا���0-�ت ا���-و-�� ����7م، و ,د أ!�ل ا��0

�  ا���-ون ا�.د�د ھذه ا�)روط و ھ�: �م�ذا أ، و �!-� ��س !�&�� &� -ظر ا���!�

ا��0ط ا���8�0 ���د��ء أ�د ا�<-��ن ا�����2ن �8�7� ا��رق ��وم ,��0 ا�����ق أو ��Xور  -أ

) 100/3و ا���7ف ��ر!�ب ا*.7زة ا��ز�� ���=-ت ��� ا����د��ت ا����<و-�� ا���دة (

.�  ,�-ون اD.راءات ا�.-��8

� و ��ر�b �دء  - ب���.ب ��� ,��0 ا�����ق أن ��رر ��0را ����=-ت ��دد &�� 

.�ل ��دد &�� ��ر�b ا-��78�7.ا����2�، و ��0را آ�ر ����  

�ت �)!ل �=و-�7 �ن أي �ذف أو إ�0&� أو ا���ع -ج�.  .)1(��ر�ز ا��

�ت �ن ,�ل ,��0 ا�����ق أو ��Xور ا��0ط ا���8�0 &� ا���0ر ا��زم  -د�.�<ر�a ا��

� ����, �7�2.��� �� ��ت ���� أ.-���،�.ب ��ر�رھ� ���������2ل، وإذا !�-ت ا����د

��دة ��ر.م ��2ن �7ذه ا�����، و A �د أن ��م ا���ر�ر &� ا��دود ا��ز�� ا��� ��<ر-

) إ.راءات .-��8�،وھذا ا�)رط ��س ��ررا ���=��� D100-5/2ظ�7ر ا������ ا���دة(

�ت ا���2� &�ط، و �!ن ����Q �دم ا��Aداء ��� �ر�� ا����ة ا���=� &� ا��را

�-�ء ا��Aداء�واA�=�Aت ��ات ا�0رور�� �!)ف �ر�!�� ا�.را8م ا��ط�رة، !�� أ-� 

 �  <ون ا������ أو �!-�.���ت ���� -��وق ا�د&�ع �-د�� �!ون ا��=��رر �!<��

و أن ا����د��ت ��ن ا������ و ����8 ا��� ��7 ط��( N�A �= �.وز ,�دھ� أو ا���<ظ 

=ول ��� إذن �ن -��ب ���A �-X� ���� ،�7 �.وز إ.راء ھذه ا��را,��، إA �2د ا��

  )2(ا������ن و ��م ذ�ك ��2ر&� ,��0 ا�����ق

                                                           

 ا�6ر���. 104/2أ�ظر �ص ا���دة ((1)�%��راءات ا��  ) �ن ���ون ا

(2)  
Jean. Roche : Liberté droits de l’homme…public et droits de l’homme….op.cit. p.122. 

Pierre Keyser : la loi. 646-91 u 10….op .cit. p.95. 

 و ا��� �ررھ� ���ون  1971د����ر  31) �ن ���ون 66/5ا���دة ( "�"تG��"ا� �  
أ�ر�ل  7ا���رر ���د�ل ��ض ا��*ن ا����%�
 و ا����و��
#�F أن:"... � �ل ا��واد �واء ��ن ذ�ك  � ��ل ا��$ورة أو  � ��ل ا�د �ع،  Qن ا��4$�رات  2004 �را�ر  11، ا���دل ����ون 1997


 �ن ا*
 إ��I، و ا��را�8ت ا�����د�
 ��ن ا����ل و ا������، و ��ن ا������ و ز�I%8، و �����ت ا������
 ا��و*������ إ�I���# F أو ا��و

 �ل ����دات ا���ف ��ون �$�و�
 ����ر ا��*��".��# 
  و �"6

4 �وز أن ��م ���ل #�F �ط ���K ����ب �100/7�� �"ت ا���دة ("Iأ� F�# 
����
 ا�6ر���  �  �ر�*� ا��%��راءات ا��) �ن ���ون ا
  ا������ أو �وط�I دون إ�ط�ر ���ب ا������ن �وا�ط
 ���� ا�����ق".
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) إ.راءات .-��8�، و���ط �100/5.ب أن �ودع ا���0ر &� ��ف ا���0� ا���دة ( -

����� ا���7م ���� ��. و ط��� ���وق ا�د&�ع ����7م أن �-�زع &� =دق ا���د، و أن �ط�ب 

��ع ا��.�ل �  .)1(�7ذه ا����

  ا����8ت: �"�ر - 7

�.ب إ��ف أ)رط� ا��.�ل �ر���� و!�ل ا�-�8ب ا��2م أو ا������ ا��2م، �-د ا-��0ء �دة 

�ف ا���دة(�Dو��ر�ر ��0ر �7ذا ا ،�  ) إ.راءات .-��8�.���100/6دم ا�د�وى ا�.-��8

و �.در اD)�رة إ�� أن ا���-ون �م �)ر إ�� ا�.زاء ا���ر�ب ��� ����<� ,وا�ده، و �م ��دد 

ا�.7� ا��� ���رس ا�ر,��� ��� ا��=-ت ��� ا����د��ت ا����<و-�� ا��� ��م �Yذن ,��0 

�  .)2(ا�����ق،و A �د ھ-� �ن ا�ر.وع إ�� ا��وا�د ا���2� &� اD.راءات ا�.-��8

�����: ا������ت :
  ا���ررة  � ���
 ا��را��
 ا�دار�
 #�F ا����د�ــــــــــ�ت ا����6و��

أن �-=ت ا�.�7ت ا*�-�� ��� ا����د��ت ا����<و-�� أ�ر  �1991و��و 10 ا���ر ,�-ون

�-��8 ��م &� ��Aت ��ددة ��� ��ل ا��=ر، وھ� ا*�ن ا�وط-�، و ����� ا*ھداف �ا

 ،��و �-N اDرھ�ب �ن ار�!�ب ا�.را8م ا��-ظ�� و �-N �!و�ن ا����2� و اA,�=�د�� ا�<ر-

�-��ر  �10ط���� ���-ون  ا��-�����دة �!و�ن �.�و��ت ا��رب و ا�����)��ت ا���=� إأو

1936
)3(.  

                                                                                                                                                                                     

راء100/5و ���ء #�F �ص ا���د��ن ����6� ا�ذ�ر و ا���دة (�
،و ا���دة) �ن ���ون ا�%��) �ن ا���6�4
 ا5ورو��
 ���وق ا����ن 8(ات ا�
 pر���� 
4 �وز ����*�  ����2006ر  ��18ت ����
 ا���ض ا�6ر��� 
"�Eن ا����د��ت ��ن ا������ و أ�د #�F�� I%8 و �و ���ت #ر��

راءات، إ4 إذا ظ*ر أن ���و�*� �ن $I�E ا �راض ���ھ�
 ھ�ذا ا������  � ر��
، و �ب ا����ك �����6
 ھذا و �ّ�*� إ�F ��ف ا
راءات ا���رو�
 #��*� �ط���� ����دة (�راءات 206ا���دأ، و �و �ن ����ء �6س Gر 
 ا�����ق ا����6
 �Eن ��6ص "�
 ا�) �ن ���ون ا

."
�%��  ا�
Cour de cassation (ch.crim) 18 Janvier 2006, Guzett du palais 6-8 aout 2006, p.7.                                                       

:
 و ���ز�د  � �6س ا����F أ�ظر ا���5م ا�����

  
-cass.crim. 15 janv  2003. Bull.crim 2003.n° :10.p.35.                                                                                                           
-cass.crim. 16 mai 2000. Bull.crim 2000. N°.190. p.257.                                                                                                      

-CASS.CRIM; 8 NOV 2000; Bull.crim 2000.n°.335. p.994. Gaz. Pal.2001. somm.p.1369.                                             
(1) 

Jean  Roche. Liberté. Publiques et droits de l’homme….op.cit. p.123. 
  


 ا�6ر���171أ�ظر �ص ا���دة ( (2)�%��راءات ا��  .139أ�و ا��8 #��دة، �رK ���ق، ص  د��� ؛) �ن ���ون ا

 �ر�
 إ�راھ�م #�د ���ل (3)���� ،
  . 143، �رK ���ق، ص ا����ة ا���"
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و ,د -ص ا���-ون ��� �دة ��0-�ت ������ ���� ا*&راد �ن �2ف �ط�ت ا��0ط 

�ل ھذا اD.راء.� � اDداري �-د ���ر

1-  
*  ا���وط �*� إ"دار أ�ر ا��را��
:ا�

� ��4/1رر ا���-ون ��و.ب ا���دة (>=� Aوز ا*�ر �� إ.� A دارةDن ا��=-ت �ن اX� (

�8� �ن ,�ل ر�8س ا�وزراء، أو �ن أ�د ا�)�=�ن ا��<و�0ن �ن ,���، �-�ء ��� �-��ا

 ا,�راح وز�ر ا�دا���� أو وز�ر ا�د&�ع أو ا�وز�ر ا��!�ف ����Xل ا�.��رك.

2 - :
  ����ب �رار ا��را��

� �ن ���.ب أن �!ون ,رار ر�8س ا�وزراء �!�و�� و ���� �-�ء ��� ا,�را��ت �!�و�� و �

� �ن ا�وزراء ا����=�ن ا���دة (���)، وA ���=ر ا����ب ��� ا�����، و ھ� 4/1,�ل 

 N�. ب ا��� �ن أ.��7 ��م��ھذه ا���ث �ن ا���2و��ت ا���7�، �ل �.ب أن ��دد ا*

ا���2و��ت &� �وا.7� ا�)�ص ا�ذي �راد �را,�� ���د���� ا����<و-��، و أن �!ون ھ-�ك 

� ��Yدى ,�د8Aل ��5 ����=-ت ��� ھذا ا�)�ص و اA)���ه &� ��ط�ط� �.ر��� أو �� �

  .)1(ا���Aت ا��� أوردھ� ا���-ون �=را

3- :
  ��4ت ا��را��

-� ������ ا���Aت ا��� �=در &��7 ا��ر��ص ����را,�� �دد ا���-ون ��و.ب -ص ا���دة ا�

 �ا*�-�� �Xن �=رھ� &�: ����� ا*�ن ا��و��، و ����� ا��=��5 اA,�=�د�� و ا����2

�<ر-� و �-N اDرھ�ب و ار�!�ب ا�.را8م ا��-ظ��، و�-N �!و�ن أو إ��دة �!و�ن ا�.����ت 

  .�1936-��ر 10ا��� �م ���7 و&�� ���-ون 

  

 

                                                           
(1)

P.Kayser, La loi n.646-91 du 10…..Op.cit. p.96.                                                                                                                  

-Corinne Renault- brahinsky, op.cit. p, 330.                                                                                                                           
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  ا��را��
: �دة -4

A �.وز أن �ز�د �دة ا��را,�� ��� أر�2� أ)7ر، و ��!ن �.د�دھ� �-<س ا�)روط إ�� أن 

�، و -��ظ أن ا���-ون ,د ط�ق ��� ا��را,�� ا*�-�� -<س ا����دة )�Q 5�=�)1ر 0رور�

.�  ا��� ط���7 ��� ا��را,�� ا���8�0

5-:
  #دد �رات ا��را��

ر�8س ا�وزراء، و �.ب أن ��م إ��غ ,راره دون �X��ر  �دد �رات ا��را,�� ���دد ��رار �ن

�  ��را,�� ا��=-ت ا*�-� ��� ا����د��ت ا����<و-�� �7ذا ا�2دد. إ�� ا��.-� ا��و��

6- :
  ���6ذ ا��را��
 ا�دار�

��م إ.راء �ر!�ب .�7ز ا��=-ت ��Xر وز�ر اA�=�Aت أو �واط� ا�)�ص ا�ذي �<و�0 

ذوي اA��=�ص ����ر&ق، و ��م إ��غ ر�8س ا�وزراء  �<و��0 ��=� �7ذا ا��رض �ن

� اA-��7ء.��� ا��دء، و !ذ�ك �وم و ��  �ذ�ك �N ��د�د �وم و 

 N��.� غ ر�8س ا�وزراء��ت �واط� أ�د ا�<-��ن ا����=�ن، و إ��.و �.ب �<ر�a ا��

�Xي  و إ��غ و!�ل ا�-�8ب ا��2م ،)2(�����ت ا��=-ت و ا��.�ل &� ��0ر �2د �ذ�ك

�ت ـــــــ��2و��ت �ن ا�.را8م ا��� �م ا��و=ل إ���7 ��و.ب ا��را,�� �N ��د�م !�&� ا���2و�

�� ���.ر��,�  .)3(و ا����0ر ا��� ��7 �

 �"�ر ا����8ت: -7

�ت ��س 0رور�� &� ����ق ا*Qراض ا�واردة &� ا���دة (�.) �ن 3إذا !�ن ا��A<�ظ ����

�ف ��ت ر���� و ر,��� ر�8س ا�وزراء ا���-ون، ���2ن إ��&�7، و ذ�D�� ك ���ر�ر ��0ر�

�ف ��-��7ء �دة �)رة أ��م ��دأ �ن ��ر�b إ�دادھ�.�Dو ��م ا  

8- :
  و��%ل ا�ر���
 #�F ا��را��
 ا5���

                                                           
  .  �1991و��و  10) �ن ���ون 6ا���دة () 2(

  .   �1991و��و  10) �ن ���ون 7ا���دة ((2)
      �1991و��و  10) �ن ���ون �10��دة (ا (3)
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.�ء ��د�د ا�.7� ا����=� ��را,�� ا��=-ت ا*�-� ��� ا����د��ت ا����<و-�� ��و.ب -ص 

و ھ� ا��.-� ا��و��� ��ر,��� ��� ا��=-ت ا*�-� �����د��ت  ) �ن ا���-ون،13ا���دة (

و�)!ل ا��.-� �ن ر�8س ����ره ر�8س ا�.�7ور�� �ن ��ن ,��8� �0م أر�2� أ��ء ��وم 

� ��ر�8س ��م &�0D�� ،ا�-�ض ���دو�-�7 -�8ب ر�8س �.�س ا�دو�� و ا�ر�8س ا*ول ���!�

  �ر �ن �.�س ا�)�وخ.ا����ر �0و�ن، أ�دھ�� �ن �.�س ا�-واب، و ا`

) �ن 16، 15، 14أ�� &��� ���2ق ��A��=�ص ا���ول ��.-� ا��و���، &�د �ددت ا��واد (

  ، ھذه ا��ط�ت ���ر,��� ��� أ�ر�ن ھ��:�1991و��و  10,�-ون 

  ا��رار ا�"�در �ن ر%�س ا�وزراء ����"�ت #�F ا����د�ــــــ�ت-1

 ��غ ر�8س ا��.-�Y� ل -��رار ا��=���زم ر�8س ا�وزراء��، &Yذا  48ت اDداري ���

ا��.-� ا��و��� �2د &�ص ا*��ب ا��� ا�-د إ���7 ر�8س ا�وزراء &� ,راره  رأى ر�8س

ا�=�در ����را,�� �Xن ,�-و-�� ا��رار �Qر �ؤ!دة، �د�و ا��.-� إ�� اA.���ع �ن أ.ل �رض 

2� أ��م، &Yذا رأت ا��.-�� أن ,رار ر�8س ا�وزراء ا*�ر ����7 ��=در ,رارا ��ل 

����را,�� ����ف ����-ون، ���دم ��و=�� إ�� ر�8س ا�وزراء �و,ف ا��=-ت اDداري ��� 

 �ا����د��ت ا����<و-��، و ��� ر�8س ا�وزراء أن ���a ا��.-� ��� �ّم ا���ذه �)Xن ا��و=�

  .)1() �ن ا���-ون14ا���د�� �-�7 ا�-�دا �-ص ا���دة (

�ط� و,ف  و A �د �ن اD)�رة �ھ-� إ�� أن �)روع ا���-ون ا�<ر-� �2ط� ا��.-� ا��و��

,رار ر�8س ا�وزراء، و �!ن �.�س ا�دو�� رأى أن ا��ط� اDدار�� A �.وز ��7 إ�ط�ل ,رار 

 ��ط �ر�8س ا�وزراء �����<� ذ�ك ا�د�ور، و �ن �ّم &�د أ�ط� ا���-ون ا��.-� ا��و��

A ���رس �ط� اDذن ����=-ت اDداري ���  ا��و=�� &�ط، &ر�8س ا�وزراء ھ-�

 �=�� ��م، و �=<�D8ل ا�ا����د��ت ا����<و-��، إA ��ت ر,��� ا�رأي ا��2م وو

�  .)2(ا�=��&

                                                           
(1)

 Jean. Roche : op.cit.p.123.                                                                                                                                                      

  .143.، ���د أ�و ا��8 #��دة، �رK ���ق، ص 146وا�ظر: إ�راھ�م #�د ���ل، �رK ���ق،ص 
  أ�ظر �ول ذ�ك:(2)
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  ���6ذ ا��رار ا�"ـــــــ�در ����"�ت: -2

 �7& ،�� �����ت ا��=-ت و ا��X!د �ن �دى �ط�����7 ��)روط ا���-و-�&�! ���وم ا��.-� ��را,�

� و ���)رة ���=�( �وم ���ر,��� �ن ����ء -<�7، أو �-�ء ��� ط�ب أي )�ص �� �=��

  ) �ن ا���-ون ��ف ا�ذ!ر.�15/1ن ا�ر,���، ط��� �-ص ا���دة (

�غ و!�ل ا�-�8ب �Y� ذ ,رار ا��=-ت ���زم�>-� ��� ��7� ا��را,��� �و أ�-�ء ���)رة ا��.-

� �-=وص>������� N�� ا���-ون. ا��2م ���.را8م ا���  

) �ن ا���-ون ���زم ا��.-� ا��و��� ��ر,��� ��Yداد ��ر�ر -وي �ن 19وو&�� �-ص ا���دة (

 )1(����7، ��دم إ�� ر�8س ا�وزراء، و -��O8 ھذه ا��و=��ت، و �-)ر ھذا ا���ر�ر -و��

  �ت:ـــــــــــــــا����� ���م

� ��د�ر إ.راء ا��=-ت ،إA أ-� �م إن ا���-ون ���ا�<ر-� أ-د إ�� ,��0 ا�����ق و�ده =

 5��=�� �� ا��ط�ت ���د�ر اD.راء،&Xول -ص ���ت �� ا�.�7ت ا���8�0���ن !�<�� ���ر

�ن &� ��ر�رھ� �وم -Dوق ا��� � 24/04/1990ا�-��8ص ا��� .���7 ����7 ا��.-� ا*ورو��

� ا��ؤر�� &� ھو ا��2ل �����2� وزا���ث أ�رت ا��ط�ت  27/04/1990رة ا�2دل ا�<ر-

:�  ا���8�0� �ن ���!م و�.��س ,�8�0� إ�� ا���ذ إ.راء ا��=-ت �0ن ا�)روط ا�����

���ع إ�� ا��!����ت ا���7<�� &� ا�.را8م ا��ط�رة &�ط .Aذ إ.راء ا�أن ��*  

���ع إ�� ا��!����ت ا���7<�� ��ددة &Aا�ز�ن.*أن �!ون �دة ا �  

Dا �& ����ت ��ددة ��.�خ ���وى ا��-�  -���ت ا���8�0� .*أن �!ون !�<�� ا

                                                                                                                                                                                     

P.Kayser. La loi n° 646-91 du 10…….op.cit, p.96-97                                                                                                         .  

 ا���دم ��*� #�م   � ��ر�ر (1)�   �232ط�، وز�ر ا�د �ع أ"در ��*�  1180و"ل #دد ا��طوط ا��� �م ا��"�ت #��*� إ�F �وا��: 1993ا��

 
  �رارا ��وز�ر ا��$رف #�F ا���رك.�20رارا،  928و وز�ر ا�دا���
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�ت &� أ�رزا و�رل إ�� ا����0 ا��-�ب�.  .*أن �وN0 أ)رط� ا��

� ا�����2� ا���8�0� �.ب أن �!ون ھذه ا*)رط� ��ل ��و أو ��ز�ق وذ�ك ��ت ��� �&

.�  إ)راف ا�-���� ا���2

� ا*ورو�� 646/91و,د ا�.�ب ,�-ون-.����ن وأ�0ف ا���0-�ت ا���  -Dوق ا���

�  ، وھ�ذ!ر-�ھ��&�!–  �إذا �� �م ا��را��7  –واء ا���0-�ت ا���8�0� أو اDدار�

.�  و�.�دھ� ����� �ن ,�ل ا��ط�ت ا����=� �Y.راء ����� ا��را,�

      يرــــــــ�"ا� �$ر�Kا� �  ا�*���6
ا����ث ا����ث: �$رو#�
 د��ل �را��
 ا����د��ت 

.�و ا5رد�                   
  

� ا�د���ر  إن����Q �������� �7��>! ��ت ا��ر�د�� و ا��ر,�� و ا���7<�ا��ق &� �ر�� ا��را

�8� 0د ا��=-ت �Qر ا��)روع �-. ����� �ا�2ر���، و ��0-ت �2ض ا��)ر��2ت ا�دا���

 ���� ا����د��ت ا����<و-��، و &� ھذا ا����ث -�2رض &� �ط���ن: �)رو��� د��ل �را,�

 <و-�� !�� ���:ا����د��ت ا����

  .ي�"را� �$ر�Kا� �  *���6
ا��ط�ب ا5ول: �$رو#�
 د��ل �را��
 ا����د�ـــــــــ�ت ا�

�& �A �د أن -��N  ي�=را� ا���-ون ����ن �دى �)رو��� د��ل �را,�� ا����د��ت ا����<و-�

� إ�� ���ن �و,ف ا���0ء و ا�<�� �ن ذ�ك، �م -�2رض &�0D�� ،Nرا�ل �طوره &� ا��)ر��

��0-�ت �)رو��� �را,�� ا����د��ت ا����<و-�� &� ا���-ون ا��=ري ��� أن ��م �<=�ل 

  ذ�ك !�� ���:

  ا��=ري �)ر��Nو,ف ا�أو4: 

 :�����  ا��=ري �)ر�N&� ا� <����0��7-�ت �)رو��� �را,�� ا����د��ت ا�
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  ا��"ري �$ر�Kأو4: �و�ف ا�

:Kأ: ا��$ر�ــــــــــ  �����ن �و,ف ا��)رع ا��=ري �ن �)رو��� �را,�� ا����د��ت ا���<و-�

 1971ور ـــــــــ���� ��� =دور د�ــــــA �د �ن ا�����ز ��ن �ر����ن: ا��ر��� ا*و�� 

 .2�1971د د�ور � و ھ� ـــــــ� ا���-�ــــو ا��ر��

- 
ت	��ا5و�F: �$رو#�
 �را��
 ا����د��ت ا ا��ر��)

 ــــــــ
 ا�����ـــــــ � ا��ر�� 

  .F�#1971 "دور د��ور 

�ل ھذه ا��ر��� ��!ن ا�����ز ��ن &�ر��ن:�)1(  

���1962
  107ا��6رة ا�����
 #�F "دور ا����ون ر�م :  

� 11-=ت ا���دة (-أ-�: "A �.وز إ&)�ء أرار ا��ط���ت  ��� 1923) �ن د�ور 

وا����را&�ت و اA�=�Aت ا����<و-��، إA &� ا*�وال ا����-� &� ا���-ون" و -ظرا ��رص 

�) �11ت ا�)�=��، &�د أ��� ا���دة (ـــــا��)رع ا��=ري ��� ا��<�ظ ��� �ر�� ا����د

 �-ذات ا�ر,م ���د�ور  و أوردھ� �ذات ا�-ص، و ا���2رة و 1930&� ا�د�ور ا�=�در 

 �-) �-� ��� "أن �ر�� 42، و -ص ��و.ب ا���دة (1956ا*��ر و .�ء �2د ذ�ك د�ور 

  اA�=�Aت و ر���7 �!<و���ن &� �دود ا���-ون".

و ��ل ھذه ا�<�رة �م �=در أي ,�-ون �-ظم ����� �را,�� ا����د��ت ا����<و-�� ��� أ��ر 

&� )2(&� ا���0ء �ول �)رو��� ھذه ا��را,�� و ا�د��ل ا����د �-�7 �.دA &� ا�<�� وا��

�-�ء ا��!م ا���ص ا�وارد &� ا���دة (�� ــراءات ا�.-��8ــــــون اD.ـرر �ن ,�-ــ) �!��95

�  98و ا���0&� �����-ون ر,م -، و ا��� �-ظم �را,�� ���<ون �ر�!ب إ�دى ا�.را8م �1955

، �ن ,�-ون ا��2و��ت و .�ء )3() �!رر308) �!رر و (166(ا��-=وص ����7 &� ا���د��ن 

-=�7 ��� ا�-�و ا����� "�ر�8س ا���!�� ا��Aدا�8� &� ��ل ,��م د8Aل ,و�� ��� أن �ر�!ب 
                                                           

  .94���د أ��ن ا��ر$
، �رK ���ق، ص  (1)
  . 54، �رK ���ق، ص ا����6و��
�را��
 ا����د��ت ���د أ�و ا��8 #��دة،  (2)
) ����ب #�F ا��ذف و ا��ب �طر�ق 308) ����ب �ل �ن ���ب #�دا  � إز#�ج �Gره ���Qءة ا�����ل ا����6ون، أ�� ا���دة (166ا���دة ( (3)

  ا����6ون.
  .   210و أ�ظر: ���ل ا����د، �رK ���ق، ص  -
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) �!رر �ن ,�-ون 308) �!رر، (166إ�دى ا�.را8م ا��-=وص ����7 &� ا���د��ن (

أن ��Xر �-�ء ��� ��ر�ر �د�ر ��م  ا��2و��ت ,د ا��2ن &� ار�!���7 �.�7ز ���<و-� ��2ن

� ا����راف و ا����<و-�ت و )!وى ا��.-� ���� &� ا�.ر��� ا��ذ!ورة �وN0 .�7ز ��=�

 .)1(ا����<ون ا��ذ!ور ��ت ا��را,�� ���دة ا��� ��ددھ�"

���1962
  107ا��6رة ا���8
 #�F "دور ا����ون ر�م -2:  

�رر �)رو��� �را,�� ا����د��ت ا����<و-�� �د�ل ا��)رع اD.را�8 و .�ء �Xول -ص ��م �

) �ن ,�-ون اD.راءات ا�.-��8� ��و.ب �206واط� ا�-���� ا���2�؛ ��ث �ّدل -ص ا���دة (

�  107ا���-ون - �Qر ا���7م�-ص �2د �2د��A" �7 �.وز ��-���� ا���2� �<��ش  ، و�1962

� ـــــــــق ���.ر��ـ8ز *)��ء ���2أو�-زل �Qر �-ز��، إA إذا ا�50 �ن أ��رات ,و�� أ-� ��

د ـــرا8ـــــ�8ل و ا�.ــــ�ت و ا�رـــــو �.وز ��7 أن ��0ط �دى �!��ب ا��ر�د .��N ا��ط��

و ا��ط�و��ت وا�طرود، و �دى �!��ب ا��رق .��N ا��ر,��ت و أن  �را,ب ا����د��ت 

� ��� !�ن �ذ�ك &�8دة &� ظ7ور ا������".و�!��� و ا��!�راء ـــــــ�)�رط �A��ذ أي إ. ا�

� �ن ,�ل ا�-���� ا��=ول ��� إذن �ذ�ك �ن ا����0 ا�.زا�8. و �-�ء ����ن اD.راءات ا�

��د �)رو����7 � ���� ھذا ا�-ص أ=��ت �را,�� ا����د��ت ا����<و-�� �ن طر�ق ا�-���

  .)2(�ن -ص ا���-ون

� ـــــ���ر ا����ــــــت �-ص ���� ا�د,د أQ<ل �� !�- 1964و �ن ا�.د�ر ���ذ!ر أن د�ور 

�ت و ا����د��ت�ر ا����<و-��، &ذھب .�-ب �ن ا�<��  �ن !<��� �ر�� و ر�� ا��را>� �&

�ت، &ذ�ك ذ�ك �Xن ھذا ا�د�ور ,=د �ذ�ك إ0<�ء ����� �ط��� �����ف أ-واع ا��را

                                                           
�رة ا4#�داءات ا��� و��ت #�F ا���س ����ّب و ا��ذ (1)� 

 �ذ�ك ا����ون #ن #�
 ا��ص  ���ت:"���ت ���������ف ورد  � ا��ذ�رة ا
، �166*�را، أن �د�ل ا��$رع و أ��ف ��د��ن د�د��ن إ�F ���ون ا���و��ت �ر��� ( و ا�ز#�ج �طر�ق ا����6ون و إز#�*م  � ��و�*م ��8و

�����ب #�F إز#�ج ا��Zر ���Qءة ا���دام ا��وا"8ت ا����6و��
 و ا����ب #�F ا��ذف #ن طر�ق ا����6ون، و ��� ��ن �ر��ب ھذه ) ��ررا 308
ا�را%م �ن ا������ن و ا����*�ر�ن ���ون ��ر�
 ا����د��ت ا���6و��
 و "�و�
 ا�و"ول إ��*م،  �د رؤى ���*�ل �*�
 ��ط*م أن ���ف 

راءات.95��دة د�دة �ر�م (�  ) ��رر إ�F ���ون ا
- F6أ�ظر: ���ود �"ط
�%�����ت  � ا��واد ا��راءات. و �ؤ�I6 92- 91، ص ، ا�
 ا���ھرة، ا�ط��
 $رح ���ون ا��� 
، 12، �ط��

  .284ص 
  .248، �رK ���ق، ص ا��ظر�
 ا����
 �����6ش.،���� ���� ا������، 55���د أ�و ا��8 #��دة، �رK ���ق، ص  (2)
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أن ��-N ا���ر �ن اDط�ع ر�� &� اQD<�ل �2-� إ���ل ا����دة ا��� ��-5 ا�<رد �ط�ق ا��

  )1(��� �� �ر�د، و �!ون !ل -ص ,�-و-� ���د ���ك ا��ر�� ����<� ��د�ور


: ا��ر��
 ا���8
 #�F "دور د��ور ����  1971ا��ر��
 ا�

� 45-=ت ا���دة (- ���� أن "����ة  1971) �ن د�ور .�7ور�� �=ر ا�2ر��

�ت ا��ر�د�� و ا��ر,�� و ا����د��ت � �����7 ا���-ون، و ا��ا��واط-�ن ا���=� �ر�را

�در��7 ــــا����<و-�� و�Qرھ� �ن و�8ل ا�A=�ل �ر��، و ر���7 �!<و��، و A �.وز �=

  .)2(����7 أو ر,����7 إ�X� Aر ,�8�0 ��ب و ��دة ��ددة و&�� *�!�م ا���-ون" اAط�عأو 

�  37 و �-<�ذا �\رادة ا�د�ور�� ا����2، =در ا���-ون ر,م-�1972  �و أ!د ��� �ر�

� ��د��ن &�0Y� �7��� داء��Aل ا�� �& �ور�� ا����د��ت ا����<و-�� ووّ&ر ا������ ا�.-��8

، و �دد ا���0-�ت )∗() �!رر (أ)309) �!رر، و (���309-ون ا��2و��ت ھ��: ا���دة (

� .واز �را,�� ا����د��ت ا����<و-�� �ن ��ل �2د���� �& ��� �-ص ا���د��ن �=ورة وا�0

  ) ���-ص ��� �� ���:95) �ن ,�-ون اD.راءات ا�.-��8� ؛ ��ث .�ءت ا���دة (206، 95(

"����0 ا�����ق أن ��Xر ��0ط .��N ا��ط���ت و ا�ر�8ل و ا�.را8د و ا��ط�و��ت 

 �وا�طرود �دى �!��ب ا��ر�د و .��N ا��ر,��ت �دى �!��ب ا��رق و أن ��Xر ��را,�

�ت *��د�ث .رت &� �!�ن ��ص ��� ا����د��ت ا��.�، أو إ.راء ��!��� و ا��!�

� أو .-�� ��2,ب ����7 ���-. �& �ز�د ــــ����س ��دة �ــ!�ن �ذ�ك &�8دة &� ظ7ور ا�����

� أ)7ر.��� ���  

                                                           

 ، ا���1967 �را�ر  ��14ن "�دق ا��ر"�6وي،  � ����ق �F�# I ��م ا���ض ا�"�در  �  (1)%�� 268، ص �1968
 ا��و��
، �و��و ا�
  . 249�� ��دھ�، ���� ���� ا������، ا��رK ا����ق، ص و
 
  .419���د ا�$*�وي، �رK ���ق، ص 2
) ��رر �ن ���ون ا���و��ت �I�E "����ب �����س �دة 4 �ز�د #ن ��
 �ل �ن ا#�دى #�F �ر�
 ا����ة ا���"
 ���واطن، 309ا���دة ( �"ت ∗

:I��# ��
  � �Gر ا�5وال ا��"رح �*� ���و�� أو ��Zر ر�� ا����Vل ا��ن ار��ب أ�د ا5 E� و ذ�ك 

 ن ا5*زة أّ�� ��ن �و#I ���د��ت رت  � ���ن ��ص أو #ن طر�ق ا����6ون.أ)ا��رق ا���K أو �ل أو ��ل #ن طر�ق *�ز �  

ذا "درت ا5 ��ل ا��$�ر إ��*�  � ا��6ر��ن ا�������ن Qب) ا���ط أو ��ل �*�ز �ن ا5*زة أّ�� ��ن �و#I، "ورة $�ص  � ���ن ��ص.    
  ر�� ھؤ4ء ��ون ��6ر��. أ���ء ا���ع #�K��� F أو �رأى �ن ا����ر�ن  � ذ�ك ا4���ع،  Qن

I�6وظ� 
  و ����ب �����س ا��وظف ا���م ا�ذي �ر��ب أ�د ا5 ��ل ا�����
 �*ذه ا���دة ا#���دا #�F ��ط
 
و ���م  � ��K ا�5وال ��"�درة ا5*زة و �Gرھ�، ��� ��ون �د ا���دم  � ا�ر��
 أو ��"ل #��I، ��� ���م ���و ا����8ت ا���"�

  إ#دا�*�". #ن ا�ر��
 أو



 

100 

�ء ــــــأو ا��را,�� أو ا��.�ل �- اAط�عو &� .��N ا*�وال �.ب أن �!ون ا��0ط أو 

�". ��� أ�ر ��ب����ن �و�� ,���� ���.د�د ��دة أو �دد أ�رى �����  و ��دة A �ز�د ��� 

) و ا��2د�� �ذات ا���-ون ��� أ-� "A �.وز ��-���� ا���2� �<��ش 206!�� -=ت ا���دة (

�Qر ا���7م أو �-زل �Qر �-ز��، إA إذا ا�50 �ن أ��رات ,و�� أ-� ��8ز *)��ء ���2ق 

را8د ــــ��0ط �دى �!��ب ا��ر�د .��N ا��ط���ت و ا�ر�8ل و ا�.���.ر��� و�.وز ��7 أن 

و ا��ط�و��ت و ا�طرود و �دى �!��ب ا��رق .��N ا��ر,��ت. و أن �را,ب ا����د��ت 

�ت ����د��ت .رت &� �!�ن ��ص، ��� !�ن �ذ�ك �.� وأن ��وم ���!��� و ا��!�ا�

� أو .-�� ��2,ب��-. �& �� أ)7ر  &�8دة &� ظ7ور ا������������7 �����س ��دة �ز�د �ن 

� ا��=ول ��د����� ��� أ�ر ��ب ـــــــو �)�رط �A��ذ أي إ.راء �ن اD.راءات ا�

وال �.ب ــــــــN ا*�ـــــ��� ا*وراق، و &� .�� اط����ذ�ك �ن ا����0 ا�.زا�8 �2د 

��ن �و��، و �.وز  أو ا��را,�� اAط�عط أو ـون ا*�ر ����0ــــــأن �!����دة A �ز�د �ن 

�". �����0 ا�.زا�8 أن �.دد ھذا ا*�ر �دة أو��  �ددا ���

7�) �45دة (ــــ� &� ا��ـــــــو ��� �ق ���ن �-� أن �)رو��� ا����د��ت ا����<و-�� �.د أ

ع ) �ن ,�-ون اD.راءات ا�.-��8�، &���)ر�206!رر و  95، �95ن ا�د�ور، &� ا��واد (

�ن ��ل ھذه ا�-=وص ���ل إ�� ا��دام �را,�� ا����د��ت ا����<و-�� &� ا��.�ل ا�.-��8 

  :)1(و�0ن )روط

  أن �!ون ا��را,�� �-�ء ��� أ�ر ,�8�0 ��ب.-1

�؛ ���ث �!ون .-��� أو .-�� ��2,ب ����7 -2��أن �!ون ا�.ر��� ��� در.� �ن ا�.

� أ)7ر.���  �����س �دة �ز�د ��� 

3-� Aأ.�����ن �و��، �.دد ��دة أو �دد أ�رى �����  ز�د �دة اDذن ��� 

5 �ر��-�7 �و ,د �2ر0ت ا�<�رة ا*��رة ��-�د ��� أ�س أ-�7 ��5 ���د�د ا��دة ��� �

��ن، و ھو �� A ��<ق �N روح ����7�، �� دام ا��.د�د ��م ,�ل -��7� ا��وم ا�- A �� إ��
                                                           

 .98���د أ��ن ا��ر$
، �رK ���ق، ص  1
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� ا�د�ور ا�ذي أراد أن �!ون ا�� �<�رة �ؤ,��، &���را,�� و&�� �7ذا ا�رأي �=�5 �<�و�

  .)1(�دود، و ھذا أ�ر �Qر .�8ز د�ور�� *ن ��د�د ��ك ا��دة �ط�ب د�وري

و ��-���� إذا �م �)X إ.راء ا��0ط أو ا��را,�� أو ا��.�ل �-<�7 أن �72د �� إ�� أ�د 

�0ط ا���8�0 ا�ذي ��.X إ�� ، ���  أ-� A �.وز ���Xور ا�)∗(��Xوري ا��0ط ا���8�0

ا�-���� أن ��و�� ھو �-<� ھذا اD.راء �-د =دور ا*�ر ��، &����7 �-��7 �-د ا,�راح 

اD.راء، &Yذا =در ا*�ر ا���ب �� �ن ,��0 ا�����ق، أو ا�=درت ا�-���� ا*�ر 

، إA إذا ا���ب �� �ن ا����0 ا�.زاA �8 �!ون ���Xور ا��0ط أن ��و�� �-<�ذ ھذا ا*�ر

  .)2(-دب �=�=� �7ذا ا��-<�ذ

�����و��.�� �و,ف ا���0ء ا��=ري &� �ر����ن ھو ا*�ر(,�ل =دور ـ�ء:: �و�ف ا���ـ

  ���: ذ�ك !�� ، و-و50و�2د =دور ھذا ا���-ون) 1972,�-ون 

  :1972�و�ف ا����ء ��ل إ"دار ���ون  -1

� ا�-�ض �.�و�� �ن ا����دئ ا�����2� �0وا�ط ا��=-ت ��� اA�=�Aت  أرت�!��

 bم )�7ر أ=در�� ���ر�!� �& �1962&�را�ر  20ا����<و-�
  ، -��ن أھ��7 &��� ���:)3(

أ,رت ا���!�� �Xن أرار ا��ط���ت و ا����را&�ت و اA�=�Aت ا���<و-�� A �.وز  -1

� ا�����ق ذ�ك.إ&)�ؤھ� أ=�، إA إذا ا��ز�ت �=��  

أ��ح ا�)�رع ��ط� ا�����ق و�دھ� أن ��Xر ��0ط ا��ط���ت و ا�ر�8ل ��� &� ذ�ك -2

�ص ا�وارد ـــــ�را,�� ا��!����ت ا����<و-�� �دى ا�8�7� ا����=�، و ذ�ك &��� �دا ا��!م ا��

�  98إ.ج ا���0&� �����-ون ر,م ,�-ون.) �!رر �ن 95&� ا���دة (-�1955.  

                                                           

��ن "�دق ا��ر"�6وي، 1�%��راءات ا��  .  E$�� ،409ة ا����رف، ا�ط��
 ا��5رة، ص ا��ر"�6وي  � أ"ول ا

 إراء ا�����ق ��I�6 �200"ت ا���دة (∗��� �  

 �I�E: "��ل �ن أ#��ء ا�����
 ا�����%��راءات ا��ور ـأن ���ف أي �E�) �ن ���ون ا

"I"�"ن ا��� �ض ا5#��ل ا����� �وري ا���ط ا����%�E� ن�  

 �E"�8 و ����8،  أ�ظر: ر���س �*��م -�%��راءات ا��  .239، ا�زء ا�����، ��$Eة ا����رف، ا����در�
 ،ص ا
  . 138، ص 31، ر�م 25، ��و#
 أ���م ا���ض، س 1974 �را�ر  ��11ض 2
  . 837، ص 158، ر�م 13، ��و#
 أ���م ا���ض، س 1962 �را�ر  ��12ض 3
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) �ن ,�-ون إ.ج 206ول !���� " ا��ط���ت و ا�ر�8ل" ا��)�ر إ���7 &� ا���دة (أن �د�-3

N ��)�ل !�&� ا��ط���ت و ا�ر�8ل و ا�طرود و ا�ر�8ل ا����را&��، !�� �-درج ���� ��

 �ــــــ���Aدھ�� ـــــون �ن ,��ل ا�ر�8ل ا�)<و�ــا��!����ت ا����<و-�� �!و-A �7 �2دو أن �!

  &� ا�.وھر.

دار اDذن ــــــ�ط� ا����0 ا�.زا�8 &� �را,�� ا��!����ت ا����<و-�� ��ددة ��.رد إ= -4

� ا����م ��D.راء �و0وع اDذن -<�. أو�Aا���-ون و ���� N��� ر&�0 دون أن  

� ر,��� ا��!����ت ا����<و-�� �!و-�7 �ن إ.راءات -5A ���ك ر.�ل ا��0ط ا���8�0 ���ر

�دAل، و A �.وز �7م ���ط�� ا����0 ا�.زا�8 ��ا�����ق A �ن إ.راAرة ـــــــءات ا(�

� ا�2�Aا�و �� ــ&� ھذا ا�)Xن. �ل �.ب ���7م ا�ر.وع إ�� ا�-���� ا���2� �و=<�7 =�����

&� ا�����ق ا��Aدا�8، و �=در إذن ا����0 ا�.زاY� �8,رار �� �ط��� ا�-���� ا���2�، �2ود 

� ــــــ�م ��7 �-<7ـ�)رة ا�ر,��� ��� ا�-�و ا�ذي �ر���8، واء �����إ���7 !��ل �ط��7 &� ��

) 200أم �ن طر�ق -دب �ن �راه �ن ��Xوري ا��0ط ا���8�0 ��-<�ذھ� ��� �-ص ا���دة (

�  .)1(�ن ,�-ون اD.راءات ا�.-��8

���1972
  37�و�ف ا����ء ا��"ري ��د "دور ا����ون ر�م  -2.  

) �!رر (أ) ���-ون 309) �!رر و (2309د =دوره ا���د��ن (��د أ�0ف ھذا ا���-ون �

 أ=��ت ا�0وا�ط ا���=����ث  ) �ن ,�-ون.إ.ج،206، 95ا��2و��ت، و �ّدل ا���د��ن (

س ــــــــت ��� ا����د��ت ا����<و-�� و ا*��د�ث ا���=� أ!�ر و0و��، ��� ا-2!-����=

  ا���8�0�. ا*�!�م ���

 �& �) �200دة (ـــــــ�X-�:"�.�ز ا�� 1974&�را�ر  11&�د �!�ت ��!�� ا�-�ض ا��=ر�

 �� إ.راء ا�����ق �-<��� �& ��ن ,�-ون اD.راءات ا�.-��8� �!ل �ن أ��0ء ا�-���� ا���2

أن �!�ف أي ��Xور �ن ��Xوري ا��0ط ا���8�0 ��-<�ذ اDذن ا�=�در �ن ا����0 ا�.زا�8 

��ت ا���<و-��، !�� أ-� A ��زم أن ��2ن &� ھذا ا*�ر ام ��Xور ا��0ط ��را,�� ا����د

                                                           
  .146-145، �رK ���ق، ص �را��
 ا�������ت ا���6و��
أ��د  ��� �رور،  1
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ا���8�0 ا�ذي ��وم ��-<�ذ اDذن، و !ل �� �)�رط� ا���-ون أن �!ون �ن أ=در ا*�ر 

  .)�)1��Y� �==داره، و أن �!ون ا��-دوب ���-<�ذ �ن ��Xوري ا��0ط ا���8�0

ر�� ا��� .�ء ��7 ا�د�ور و ا���-ون &��� !�� أ-� و &� 0وء ا��<�ھ�م و ا�����2ر ا�د�و

��ص ����� ا����د��ت ا����<و-�� �ن ,�ل ��Xوري ا��0ط ا���8�0؛ *-� ��)رھ� ,�ل و,وع 

  .)2(ا�.ر��� و دون ا��=ول ��� إذن �ذ�ك

 ��&�!�� �و ����ص و,�N8 ا���0� &� أن ��2و��ت �=ل ����7 أ�د ��0ط اDدارة ا���2

��7م ا*ول ���.ر &� ا���درات، &�م ���!ن ��0ط �!�&�� ا���درات ���0ن أن ا�

X.� و �دون ا��=ول  - ا���درات �ن ا��X!د �ن =�� ا���2و��ت �و�8ل ا���ري ا��2د�

إ�� �را,�� ا����<ون ا���ص �����7م، &�N �ددا �ن ا����د��ت إ�� أن  - ��� إذن ,�8�0

�رر ��0را أ!د &�� ���زة ا���7م  و=ل إ�� ا��د ا�ذي ا���د &�� �!<���  ا���ر��ت، �م

ا*ول �!��� �ن ا���درات &� �-ز�� و �!���، و أ-� �رو.�7 ���د�� ���<و-� ا���ص 

�رض و!�ل ا�-���� ا���0ر ��� ا����0 ا�.زا�8 ا�ذي أذن  ����را,�� و ا��.�ل ��دة 

��درات )7ر، و -دب ��رر ا���0ر ��-<�ذ ا��را,�� وا��.�ل، ا��ر ��0ط �!�&�� ا�

����=-ت ��� ا����د��ت ا����<و-�� ����7م، و ا��� !�-ت �.ل إ�!�رو-��، إ�� أن �رر 

��0را أ��ت &�� أن ا���7م ا*ول ��وز !��� �ن ا���درات &� �-ز�� و �!���، و �2دھ� 

رددون ���� ــط�ب اDذن ��<��ش ا���7م و آ�ر�ن ذ!رھم �����0ر �X-7م ���ؤه ا���

� إذ-� ��<��ش ا���7م، و أ<ر ا��<��ش �ن �0ط �واد ��درة.&X=در و!�ل ا�-���  

د&N ����� ا���7م ا*ول ��ط�ن �را,�� ا����د��ت ا����<و-��، و �ط�ن !�&� اD.راءات 

ا��� ا�-دت إ���7 و �ر��ت ����7، ا�-�دا إ�� أن ��0ط ا�)رط� ,�م ����2� ا��را,�� ,�ل 

ن ــــ&�0ت ��!�� ا�.-���ت ��راءة .��N ا�����7ا��=ول ��� أ�ر ��ب �ن ا����0، 

&� ھذه  ا�.-��� و �ررت �!��7 ��و��7:"إن �را,�� ���<ون ا���7م ا*ول ,د ��ت ,�ل =دور 

 �    إذن ا����0 ا�.زا�8 ����را,�� !�� أن ��0ر ا���ر��ت ا�ذي ,د�� ا���0ط �و!�ل ا�-���

                                                           
  .138، ص 31، ر�م 25، ��و#
 أ���م ا���ض، س 1974 �را�ر  ��11ض  (1)

  .831، ص 148،  ر�م 36، ��و#
 أ���م ا���ض، س 1985أ��و�ر  9أ�ظر �ذ�ك: ��ض 

 ر�م  (2)�����1989
  3100(ر�م  ���1989
  3192ا�  
��  (�Gر ��$ور). F��19/11/1989 ا��زة) و ا��� "در ا���م  �*� �
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�=دار ا*ذن ���� A �8ا��� �رض ��� ا����0 ا�.زا �را,�� ا����<و-�� �Qر ا��)رو�

ا,�ر��7 ا���0ط، و أ-� ��� �-�ت ا���ر��ت  !��7 أو ��702 ��� ا�راق ا���Q Nر 

�5 �����ذ إ.راء �ط�ر �ن إ.راءات ا�����ق � A �ا��)روع، &Y-� �!ون ��ر��ت ��ط�

��ر��ت ا��� �-� !���را,�� ا����<و-�� و�!ون إذن ا����0 ا�.زا�8 ,د =در ��ط� ��ط�ن ا�

����7 و*ن إ.راء ا��را,�� ا���<و-�� إ.راء �ن إ.راءات ا�����ق ��=د ا��-��ب، �ن د��ل 

-�د ا���7� إ�� ا���7م &� .ر��� و,2ت ���<2ل ,�ل =دور اDذن D ��ن ��ل ا��را,�

� ��ري �ن ا�.را8م، &��د����دم و� �!� ��ور ����را,��، و �م �)رع ا��را,�� ا����<و-�

ر&N �ر�� ا����د��ت ا����<و-�� إ�� �ر��� ا���وق ا��� A �.وز ا���س ��ر���7 و ر���7 

  إ�X� Aر ,�8�0 ��ب.

-�A5 ا=� A ت، و��.� ــــــ�د إ��ــا�طرد ا��!م ����ول ��ط�ن ا�د��ل ا����د �ن ا��

�<ون ا���ص �����7م ا*ول و ���2ن ا���2ده ��ب �ط�ن إذن ا����0 ا�.زا�8 ��را,�� ا���

�-�ده إ�� ��0ر ا���ر��ت ا�ذي A و ذ�ك ،�!�� أن إذن ا��<��ش �!ون ھو ا`�ر ��ط

.�  �رره ا���0ط، ��ك ا���ر��ت ا��� ا�-دت �دورھ� إ�� ا��را,�� ا����<و-�� ا���ط�

��� �N ���دئ ا�د�ـــــ-��ص إ�� أن ���. وا�دــــور و ,ـــــ�ت ا��!م .�ءت �-

�ت ا���-و-�� ـــــــ�ن ��ث ا*�ذ �����0- )2(و �� در.ت ���� أ�!�م ا���0ءــو ھ)1(�-ونـا��

.�  و �دى ا����د ��7 �ن أ.ل ا��!م ��� =�� ا�د��ل ا����د �ن ا��را,�� ا����<و-�

  : رأي ا����ث

�س )ر��� ا�-دب ���را,�� ��� -ص       X� �& ا�-�ض &��� ذھ�ت إ��� �A -وا&ق ��!�

إ.راءات .زا�8� ا�ذي �راه ا���!�� ���� و �ط���، و A �و.د &� ا���-ون ��  200ا���دة 

) إ.راءات، ��� 200) �ن ا�د�ور ���د ��وم ا���دة (���45ده، و ذ�ك *ن -ص ا���دة (

���2د ا��را,�� �ن �.�ل إ.راءات ا�����ق ا��� A �.وز �)X-�7 -دب ��زم �-�ء ���� ا

  ��Xور ا��0ط ا���8�0.

                                                           

 ا��ق  � �ر�
 ا��5د�ث ا���"
�و�ف ا�$�p �و�ف،  (1)����،
  . 560، ص 1993 ا���ھرة،، ر���
 د��وراه، أ��د���
 ا�$رط
  . 1157، ص 214، ر�م 36�و#
 أ���م ا���ض، س ، �1985د����ر  23أ�ظر: ��ض  (2)
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  �و�ف ا��6ـــــــــI -ج

���ف ا�<�� �ول �دى �)رو��� �را,�� ا����د��ت ا����<و-��، و �دى =�� ا�د��ل ا�ذي ا

إ�� ا��ول ��)رو��� ا��را,��، وذھب .�-ب  �.� .�-ب �ن ا�<��ا�<ر �-� ا��را,��؛ ��ث 

  آ�ر إ�� �دم �)رو��� ا��را,�� و �ط�ن ا�د��ل ا�-�.م �-�7.

�ه ا5ول: #دم �$رو#�
 �را��
 ا����د�ـــــــــ�ت ا�ا4�
�6��*  

 ��ن و ��=-Dإ.راء �-�7ك ��وق ا �ذھب .�-ب �ن ا�<�� �Xن �را,�� ا����د��ت ا����<و-�

�ن و �ر���، و ا��!����ت ا����<و-�� ���0ن  �ق ا���وة، و ھو-Dص ا�أ�=ق ا���وق �)

أدق ا*رار، &<��7 �<=5 ا���!�م �ن �!-ون =دره دون أن �د�ل إ��� ا�)ك &� أن أ�دا 

���� N�1(�رق ا��N أو ��-=ت إ��� أو ��(.  

.راء ا��را,�� و ��0ف رأي آ�ر &� ���Xده �2دم �)رو��� �را,�� ا����د��ت ا����<و-�� أن إ

�����د��ت و �.���7 ���=ول ��� ا��را&�ت أو أ,وال ا���7م �2د إ.راء �����، و أن و.ود 

إذن ا��را,�� أو ا��.�ل ا�=�در �ن ا��ط� ا���8�0� أو �دم و.وده &� !����7 

  �=و=��ت ا*&راد ��ر�� أ��م ا���ر.

�ط� ا����8� ��-<�ذ ا��را,�� �2د و ��-د &� ذ�ك إ�� وا,N ا����ة ا����2�، و إ�ءة ا�

ا��=ول ��� اDذن ا���8�0، �0ر�� �!ل �� ,د �!<�� ا���-ون �ن ��0-�ت ھذا اD.راء 

 ��رض ا���8ط، و أن ھذا ا�-�د ��س �و.�7 إ�� �ن أو.د ��ك ا����� و ھو ��ر�ر �)رو��

2(��ل ھذه اD.راءات(.  

�<�5 ا���ب ���2ف ا�ذي A ��!ن  !�� ذھب رأي آ�ر إ�� إ.�زة ا��=-ت ��� ا����د��ت

�ت ��� -�و �.إ���&�، و �2ط� ��.�7ت ا*�-�� أو �Qرھ� �ن ا�.�7ت ا�<ر=� ��زو�ر ا��

�  .)3(�0ر ���وق و �ر��ت �ن ��N0 ���را,�

                                                           
  .��344�� ���� ا������، �رK ���ق، ص   (1)
(2)  ،Kن ���د ر�����%��
 ������ق ا��
 ��وق ا����ن و ا�و��%ل ا�����د���� ،

 ا����در����ص  ،1985، ر���
 د��وراه، 

465.  

، ، ا�ط��
 ا����ق ا���%���ن "�دق ا��ر"�6وي،  (3)����  .90، ص 1990ا�
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�6
�را��
 ا����د�ـــــــــ�ت ا� ا�4�ه ا�����: �$رو#���*  

�طورت، و أ=�5 �ر�!�وھ� ���د�ون  �رى أ=��ب ھذا ا�A.�ه أ-� إذا !�-ت ا�.ر��� ,د

ب، �ل و &� �����7م و �دم �& �أ�دث ا�و�8ل ا����2�، A &� ����ق أQرا70م اD.را��

ا!�)�ف أ�رھم، و &� ����ل ذ�ك �.وز ��ط�ت ا*�ن و ا�2دا�� أن ���2ن �-<س ا�و�8ل 

�.�Aرارھ�، و ��0ف أ=��ب ھذا اه أن ا��=-ت ����ر�� ا�.ر��� و !)ف �Qو�70 و أ

��ل ���وت، �!ن ا���ل أ)د ���� �-�، و !ذ�ك ا�ر,�، و �.�رة ا���درات، و �8ر ا�.را8م 

 �7�ا*�رى، و أن ھذا اD.راء A ���2ر ��ل �Qر �)روع، ط���� �م ���طرق ا��� ر

��د �ر���7 �ن �ر�� =����7، إA أن ا���-ون ���5 )1(ا���-ون� �، و إن !�ن ���!ن �ر�

�2ض ا*و,�ت إھدار ھذه ا��ر��ت، ��� ا�رQم �ن أن ا��-زل �0م أدق �=و=��ت &� 

ا�<رد و أراره، و أن ا��!ن �0م أرارا أ!�ر ��� ���0 ا��د�ث، &!�ف -��5 إھدار 

���ن ���دث  -، و A �د أن ��و,N )2(�ر�� ا��!ن &� ظروف و A ���5 �را,�� �د�

�-و.ود ��رق ��د��� و أن ھ -���<و-��Aل ا����<و-� �.وز ا�.�د إ��� دون ,�د ــــــذا ا��

  .)3(أو )رط، إذا ,دم د��ل �راءة ا���7م ��� و �و �ّم ا��=ول ���� �طر�ق �Qر �)روع 

، إ�� أن )4(و -�ن �ن .�-�-� -ؤ�د �� ذھب إ��� ا�.�-ب ا*!�ر &� ا�<�� ا��=ري      

�-�ء �ن ھذا ا*=ل �را,�� و�.�ل ا����د��ت ا����<و-�� أ�ر ��ظ�ور ��ب ا*=ل، و ا

� ��-N ا�.ر��� و !)ف &�����7 &� �دود ��0� ���ط �����0-�ت ��.واز ا��دام ھذه ا�و

-رى. ��! �  ا���-و-�

  

  

  

                                                           
  . 145، �رK ���ق، ص �را��
 ا����د��ت ا����6و��
أ��د  ��� �رور،  (1)

���ن ���ود إ�راھ�م،  (2)�%��راءات ا�����ت ا�����  � ���ون اr� 

 ا���ھرة، ا��ظر�
 ا�������، ص 1981، ر���
 د��وراه، 

445 .  
  .68�رK ���ق، ص ، �$رو#�
 ا����ل ا�"و�� ر�د ا�د�ب،  (3)
.،أ��د ���ء ا�د�ن ���د ���ل، �رK 234و �� ��دھ�.، ���د ���د #��ق، �رK ���ق، ص  40���د أ�و ا��8 #��دة، �رK ���ق، ص  (4)

  .���795ق، ص 
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�����: �����ت �$ـرو#�
 �را��
 ا����د�ـــــــ�ت 
  ا��"ري �$ر�K � ا� ا�*���6

� �را,�� ا����د��ت�Xا����<و-�� ��.�و�� �ن ا���0-�ت، &�د  أ��ط ا��)رع ا��=ري �

 �-، وا-.��� �N ا�د�ور )1(=را�� ��� �ر�� ا����د��ت ا����<و-�� 1971-ص د�ور 

�  37) �ن ,�-ون اD.راءات ا�.-��8� �����-ون ر,م 206، �95دل -ص ا���د��ن(-�1972.  

  )2(و &��� ��� -��ن ھذه ا���0-�ت:

 
  �ن ا����ء:أو4: "دور ا5�ر ����را��

 ��.ب أن �=در أ�ر ا��را,�� �ن ,��0 ا�����ق ���� �!�و��، و إذا ��)رت ا�-���

ا���2� ا�����ق، &Yن إذن ا��را,�� �=در �ن ا����0 ا�.زا�8 و �ط� ھذا ا*��ر ��دودة 

� ا����م ��D.راء، أو -دب ��Xور ا��0ط �Aا���-ون و �-� N��� ذن و �مDرد إ=دار ا.��

��-<�ذه؛ *-� �ن )Xن ا�-���� ا���2� إن )�ءت ,��ت �� �-<�7، أو -د�ت �� �ن  ا���8�0

  .)3(����ره �ن ر.�ل ا��0ط ا���8�0 �����م ��

و ,د أ!دت ��!�� ا�-�ض ذ�ك، ��ث ,ررت أن "ا�)�رع أ��ح ��ط� ا�����ق 

 &� أ�وال ا��=دي ������ق أو إ.راءا�7�Aم  و ھ� ,��0 ا�����ق، وQر&� -و�دھ�

  -������ت �!����� و��-���� ا���2� &� ا�����ق ا�ذي �.ر�� �2د ا�8ذان ا����0 ا�.زا�8

 ��ط� �0ط ا��ط���ت وا�ر�8ل ��� &� ذ�ك �را,�� ا����د��ت ا����<و-�� �دى ا�8�7

ا����=�"، و أن ا�)�رع ,د �وى &� ا�����2� ��ن �را,�� ا����د��ت ا����<و-�� و �0ط 

�<��ش �-�زل �Qر ا�����7ن، ��2� �Qر ��&��، و ھ� ��2ق �=��� ا���ر ا�ر�8ل، و ��ن 

 ��7، &�)�رط &� ا�����ق ا�ذي �.ر�� ا�-���� ا���2� 0رورة ا�8ذان ا����0 ا�.زا�8 ا�ذي

                                                           
  .1971) �ن د��ور ��
 45أ�ظر �ص ا���دة ( (1)
  و �� ��دھ�.          107
، �رK ���ق، ص ���د أ��ن ا��ر$؛ و �� ��دھ� 419���د ا�$*�وي، �رK ���ق، ص  (2)

#وض ���د،  (3)�%��راءات ا��  .501، ص 1، ج1990، �دون دار �$ر، ���ون ا

  .170و أ�ظر: ���د أ�و ا��8 #��دة، �رK ���ق، ص 

أ��د  ��� �رور،  -�%��راءات ا��  .439، �رK ���ق، ص ا�و��ط  � ا

 ا����ة��دوح ���ل ��ر،  -���� 
  .608، ص 1983، دار ا��*�
 ا��ر��
، ا���"
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 ��!��� N0�� راء أو ر&�0، و ھو &� ھذا.Dذن �7ذا اDا �& ��� �ط�ق ا��ر�

  .)1(ا��و0وع

�را,�� ا����د��ت ا����<و-��، *-�7 �ن  أن ���رسو ��س ���Xور ا��0ط ا���8�0 

 ��دAل، &Yذا أراد إ=دار ا*�ر ����را,�Aت �ن إ.راءات اإ.راءات ا�����ق، و��

.�ل ا*��د�ث ا���=�، و!�-ت ا�-���� ھ� �ط� ا�����ق، ��2ن ��� ��Xور  ا����<و-�� أو�

�ا����=� �و��0 ���ط�ب ��ررات  ا��0ط ��د�م �� �د�� �ن ��2و��ت إ�� ا�-���� ا���2

ا�ر,��� و��س �� �ق ا�A=�ل ا����)ر ������0 ا�.زا�8، �ل أن ا�-���� ا���2� ھ� ا��� 

��د�رھ� ��� �ر�X� �7��� �0ور ا��0ط ا���8�0، &��7 أAّ �وا&ق  &� 0وء ،��رر �� �راه

 �ا����<و-�� �2د ��� ا�ط�ب و��7 أن ��ره &��� ار�Zه و ��Xذن ا����0 ا�.زا�8 &� ا��را,�

ا����0 ا�.زا�8 ���ك �ط�ق ا��ر�� &� ا*�ر ��D.راء أو ر&�0 و�رض ا*وراق ���� 

� ا����د��ت ا����<و-��، &��س ���Xور ا��0ط ا���8�0 و&ق �� ��دره، &Yذا �-5 اDذن ��را,�

� .)∗(ا��ق ��-<�ذه �ن ����ء -<�، و إذا ,�م ��D.راء �ن ����ء -<� !�ن اD.راء ��ط

�����: ����ت إذن ا����� ��را��
 ا����د��ت:  

�.ب أن �=در إذن �را,�� ا����<ون �ن ا����0 ا�.زا�8 ���� �!�و�� �و��0 &�� أ��ب 

=دور ذ�ك اDذن ���<�ظ ��� �ر��ت ا*&راد، *ن ھذه ا��را,�� ��س �ر�� ����7م 

�� ���7م &� ا�ر��� �ن ا��طورة ������ �، و ,د )2(ا���=�، و ھ� إ.راء ��م �در.

ذھ�ت ��!�� ا�-�ض ��� أن �.رد إط�ع ا����0 ��� ��0ر ا���ر��ت، و ا���ذه �� 

� 1973-و&��ر  25، &<� �!��7 ا�=�در &�: )3(�2ّد �����  .�ء �� �ن أ��ب ��رار ا��را,�

 �,0ت ��`��: "إذا !�ن ا��!م ,د أ��ن أن ا����0 ,د أ=در اDذن ��را,�� ���<ون ا�ط��-
                                                           


#�د ا��*��ن ��ر (1)�%�� .366، ا�زء ا5ول، ا����6ش، ا�ط��
 ا5و�F، ص ، إراءات ا5د�
 ا�
و  � ذ�ك ��ول ����
 ا���ض أ�I 4 ���ك ر�ل ا���ط ا����%� ���ر�
 ر���
 ا�������ت ا����6و��
 ��و�*� �ن إراءات ا�����ق 4 �ن ∗


 �و"6*� "������� 

 إراءات ا��4د4ل، و 4 �وز �*م ���ط�
 ا����� ا�زا%� ���$رة  � ھذا ا�$Eن، �ل �ب #��*م ا�روع إ�F ا�����

 ر���ا�و�4
 ا����
  � ا�����ق، و �"دور إذن ا����� ا�زا%� ��Qرار �� �ط��I ا�����
 ا����
  � ذ�ك ��ود �*� ���ل ��ط�*�  � ���$رة ا�
 F�#200 ا���و ا�ذي �ر�%�I، �واء ������م �*� ���6*�، أم #ن طر�ق �دب �ن �رى �ن �E�وري ا���ط ا����%� ����6ذھ� #�8 ��ص ا���دة: 

�sه �ن ق.إ.ج"، وأ�I"إذا ��ن ا����ت أن و��ل ا�����
 ا����ص �د ا��"در إذ�� �ن ا����� ا�زا%� ��را��
 ���6ون ا���*��ن ���ء #�F �� ار
ن ���6
 ���ر ا���ر��ت ا���دم إ��I ���و�t ا��"دار ا�ذن �ذ�ك،  Qن �� ��م �I ا����ط �ن إراءات ا��را��
، و ا����6ش ��ون ��ط8 �

  ��"و�F�# I �8ف ا����ون، و 4 �"_ ا���و�ل #�F ا�د��ل ا�����د ��*�".
  .1962 �را�ر  11أ�ظر ا���م ا��$�ر إ��I ����� ��ض  -
  . 420ي، �رK ���ق، ص ���د ا�$*�و 2
  . 11، �رK ���ق، ص أ��ن ا��ر$
���د  3
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��� ا���ر��ت ا��� أوردھ� ا���0ط &� ��0ره، و أ&=5 �ن  اط����2د أن ��ت 

  ك ا���ر��ت أ���� ��Dذن ����را,��اط�8-�-� إ�� !<���Y& ،�7-� �ذ�ك �!ون ,د ا��ذ �ن ��

��� �ط��� ا��)رع ��� -ص ���� &� ا���دة ( � ���) 206و&� ھذا �� �!<� ����Aر إذ-� �

�  �37ن ,�-ون اD.راءات ا�.-��8� ا��2دل �����-ون ر,م: -�1972.  

� ��رار ا�-دب ا�=�در �ن ا�-���� ا���2� *�د  ��ب)�راط ا��او أن ��Qر Aزم ���-

��Xوري ا��0ط ا���8�0، &�2د =دور اDذن ���� ����را,�� �ن ا����0 ا�.زا�8، �!ون 

را,�� ــــــــ�)رة إ.راء ا��ــ��-���� ا���2� ا��ق ��-�داب أ�د ��Xوري ا��0ط ا���8�0 ���

� إ�� أن ا��)رع �م دون أن �و50 ا*��ب ا��� د&�7�2 &�0D�� ،إ�� إ=دار ,رار ا�-دب

���د ا�-���� ا���2� �)!ل ��2ن �=در ���� أ�ر ا�-دب، أو ��د�د ام ��Xور ا��0ط ا���8�0 

�  )Y�)1.راء ا��را,�

.ل أن ا���-ون ر,م  )2(�2ر0ت ھذه ا*�!�م A-���دات،� ��  37&�7 �ن .7-�1972 

��ب ,رار ا��<��ش أو ا��را,��، و �ن .7� .�ء �)و�� ����=ور &��� ���2ق � �����ن !�<�

أ�رى �.رد ا��!م ا�د�وري ا����دث ا�ذي �ط�ب ���ب ا*�ر و ا��2د�ل ا�ذي أد��� 

 ا�)�رع ��� ,�-ون اD.راءات ا�.-��8� �ن ,����7 و ���� ا*�ر ��� �� !�ن ���� �ن ,�ل.

��: و�وع ر��
 ���6�ل ��ل "دور ا�ذن���  

 A �-إذا �� أ=در ا����0 ا�.زا�8 إذ �-Y& ذ�ك� ،������ ��.وز ا�=دار إذن ��0ط .ر��

�وف ��N &� ا�����ل !�ن ھذا اDذن ��ط �  .)3(��را,�� ا����د��ت ا����<و-�� �.ر��

و �.ب أن �ذ!ر ا����0 �=در اDذن ا���2رة ا`���:"و��ث إن �� ��0-� ��0ر 

  ,2ت ���<2ل ��� �وغ ��2 إ=دار ھذا اDذن".ا���ر��ت �<�د أن .ر��� ,د و

                                                           
  .189���د أ�و ا��8 #��دة، �رK ���ق، ص  (1)
  .  199���د أ�و ا��8 #��دة، ا��رK ���ق، ص  (2)
  .  420���د ا�$*�وي، �رK ���ق، ص  (3)
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� أو .-�� ��2,�� ����7 �����س �دة �ز�د �ن ��-. �!�� أو.ب ا��)رع أن �!ون ا�.ر��

��ل ا��=ر أو ��� ��ل ا����ل  ��� �� أ)7ر، &���)رع ھ-� �م ��دد .را8م ��2-���

� ا�.ر����.وز &��7 إ=دار ا*�ر ����را,��، و إ-�� ا��ذ ا��2و�� ���2ر��  .)∗(ا �.

و �)�رط أ��0 ��)رو��� ا*�ر ا�=�در ��را,�� ا����د��ت ا����<و-�� أن �!ون ا�.ر��� ,د 

و,2ت &2�؛ *ن ا*�ر ����را,�� إ.راء �ن إ.راءات ا�����ق، و ��س �ن إ.راءات 

�دAل؛ ��ث ورد &� �!م ���!�� ا�-�ض أن:"ا*=ل &� اDذن ����<��ش أو ��.�ل Aا

�-��8 �ن إ.راءات ا�����ق A �=5 إ=داره، إAّ &� .ر��� " ا�����د��ت أ-� إ.راء ا

� أو .-��"، و,2ت ���<2ل و �ر.�ت -���7 إ�� ��7م ��2ن"، و أن ھ-�ك �ن ا�د8Aل ��-.

�!-� أو �ر��� ا�)�=�� �  .)1(�� �!<� ���=دي ��ر�

 
   �%دة  � ظ*ور ا�����
:را���: �رورة أن ��ون ��را��
 ا����د��ت ا����6و��

�.ب أن �!ون ھ-�ك &�8دة �2ود �ن إ=دار اDذن ��را,�� ا����د��ت ا����<و-��، و ھ� 

 ��2ر&� ا�<��ل و �0ط�، *ن وN0 آ�� ا���7ف ��ت ا��را,�� إ.راء �ط�ر ��س �ر�

  ا����ة ا���=� �G&راد و ر�� ا�=�7�Aم.

ي &� !)ف ا�.ر��� و ��د�د ھو�� ا�.-�ة &� �د أوA أن �<)ل .��N و�8ل ا���ث ا��2د

 ���رار �����ث �7ذه ا�و�8ل A ���ق ا����� ا��-)ودة �-�، و �ط��2Aو�0ط7م، أو أن ا

�!)ف �Qوض ا�.ر��� و �ؤدي  �ا���ل ����0 و.ود ,را8ن ,و�� و ��-2� �Xن ا��را,�

  إ�� �0ط ا�.-�ة.

& �� !)ف ا������ &� ا��=�ص ,��0 و �د�ل �دى &�8دة �را,�� ا����د��ت ا����<و-�

� ا��و0وع، &Yذا ���ن ��7 أن �!�� �ا�����ق أو ا����0 ا�.زا�8، و ��N0 &� ذ�ك �ر,��

                                                           

 ا�ر��
، إ4 أ�I ا$�رط أن ��ون ا�ر��
 ا��� ��ز  �1991و��و ��
  10ا�6ر���  � ���ون  ا��$رع=∗���أ�ذ �����ر ا���و�
  � ��د�ر 

  ا��را��
 ا����6و��
 ������ #��*� �����س �دة ����ن #�F ا�5ل.
-  �  

 ا��ق  � ا����ة ا���"����� 
��# 
، 2001ا���8
 ��ن ا�دو�
 و ا5 راد، دار ا��*�
 ا��ر��
، أ�ظر: أ��د ���د ���ن، ��و �ظر�

  .463ص 
، 1988�ن ا����ون ا��ط��� ا�د�د  266أ�� ا��$رع ا��ط���  �د ذ�ر ا�را%م ا��� ���_  �*� ����"�ت #�F ا�4"�4ت ا�*���6
  � ا���دة 


 و ��
 ا��ط��� ا�د�د، �ر�%��راءات ا�����ق: ���د إ�راھ�م ز�د، #�د ا���6ح �"طF6 ا�"�6�، دار ا��*�
 أ�ظر �6"�8: ���ون ا
 ،
  =و �� ��دھ�. 199، ص 1990ا��ر��

  .  1053، ص 219، ��و#
 أ���م ا���ض، ر�م ��11/11/1987ض  (1)
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 ��� ،��را,�� ا����د��ت ا����<و-�� A ��ررھ� 0رورة !)ف ا������، أ=��ت �Qر �)رو�

  .)1(��ر�ب ���� �ط�ن ا�د��ل ا����د �-�7

  ــدة ا�ذن:�����: �ــ

أن �!ون اDذن ����را,�� ��دد ا��دة، �2د �ن ا���0-�ت ا��� -=ت ����7  ورةإن 0ر

�  37) �ن ا�د�ور، و ا�.�ب ��7 ا��)رع اD.را�8 �����-ون ر,م 45ا���دة (-�1972 ،

) إ.راءات .-��8� ��� أ-� &� .��N ا*�وال �.ب 206، 95و -ص &� !ل �ن ا���د��ن (

��را,�� أو ا��.�ل �-�ء ��� أ�ر ��ب و ��دة A �ز�د أو ا اAط�عأن �!ون ا��0ط أو 

.�����ن �و�� ,���� ���.د�د ��دة أو �دد ����� ���  

و �دة ا��را,�� �ر��ط� �����ق ا��رض �ن ا��را,�� و ھو ظ7ور ا������، &��!)ف �ن 

 ا������ و ظ7ورھ� ھو �ط�ب ا��را,�� ���0رورة و.ودا و �د��، &Yذا �م �2د ھ-�ك ��رر

 ���رار &� ا��را,�� أ�ر ,��0 ا�����ق أو ا�-���� ا���2� �ر&�72، و �و �م �=ل إ�� -��7��

 A 5 �.د�دھ�، و=� �-Y& ،2د� ��د��7، و إذا ا-�7ت �دة ا��را,�� و �م ����ق إظ�7ر ا�����

��ن �و����  .)2(�)�رط �-د �.د�د ا��دة أن �!ون ��دة 

� ھو =��ب ا��ق ��.د�د ا��دة، &Yذا !�ن ,��0 و =��ب ا��ق �Y=دار ا*�ر ����را,�

ا�����ق ھو ا�ذي ا=در اDذن ����را,��، &�!ون �� ا��ق &� أن �.ددھ� ��دة أ�رى أو �دد 

�، أ�� إذا !�-ت ا�-���� ا���2� ھ� ا��� ��و�� ا�����ق، &Yن إذن ا��را,�� و �.د�دھ� �����

  �!ون �ن ,�ل ا����0 ا�.زا�8.

) ,د ا)�رط أن �!ون ا��را,�� ��دة ��ددة و&�� 45ر ا��=ري &� ا���دة (و إذا !�ن ا�د�و

*�!�م ا���-ون ��� �2د �و.��7 �ن ا��)رع ا�د�وري �و.وب أن �N0 ا���-ون �دا أ,=� 

) �ن ق.إ.ج �م �N0 �دا 206، ��95دة ا��را,��، إA أن ا��)رع و ��و.ب -ص ا���د��ن (

                                                           

���ود ��ب ����،  (1)�%��راءات ا��  .668، �رK ���ق، ص $رح ���ون ا
(2) ��� K  .  193ق، ص ���د أ�و ا��8 #��دة، �ر



 

112 

��، �ؤدي  أ,=� ��دة ا��را,��، إذ إن ,��������ن �و�� ���.د�د ��دة أو �دد أ�رى ������دة ا�

��7� دون ا����د ��د أ,=� �7ذه ا��دة- A �� إ�� �  .)1(إ�� ر��ن ا*�ر ����را,�

ور، و ,د ا���ف ا�<�� &� ذ�ك، &ذھب رأي ـــ�م ا�د�ـــــ��� ���ر )�7� ا���2رض �N أ�!

�د�د ا��دة ا��-=وص ����7 &� ا�د�ور ��-�� إ�� ا��ول أن ا���-ون ,د ا�.�ب إ�� )رط �

��ن �و�� ,���� ���.د�د ��دة أو �دد ��-ص ��� أن �!ون ا��را,�� ��دة A �ز�د �ن 

���، و ذھب رأي آ�ر إ�� ����<� ا���-ون &� ھذا ا�)Xن ��د�ور ا�ذي أو.ب أن �!ون )2(���

  .)3(ا��را,�� ��دة ��ددة

) 45ا��را,�� دون ا����د ��د أ,=� ����ف ����دة (و �ن .�-�-� -رى أن ا��رار 

�، أي A �د �ن وN0 )4(�ن ا�د�ور، ا��� -=ت ��� 0رورة أن ��دد ا���-ون �دة ا��را,�

� ,�د ز�-� ��� �د��7 !����، و A ��-� �ن ذ�ك ����د أ,=� ��دة ا��را,�� و �!ون ��

  ����.د�د. �.رد وN0 �د أ,=� ��دة ا��را,��، و �=در ا*�ر �2دھ�

و �2د �رض ھذه ا���0-�ت ���ر ا���ؤل: ھل أن ھذه ا*��رة ا��� و�720 ا��)رع 

���د �ن �2ف ا��ط� ا���2� و ���)ر�7م D.راء ا��را,�� و ا��.�ل �ري أ��0 ��� 

���ت.Dط�7م &� �.�ل ا  ا*&راد ا��2د��ن؟ و �� �دى �.�� ا�د��ل ا����=ل �وا

 �18ؤل �ن ,�ل ��!�� ا�-�ض &� �!��7 ا�=�در ���ر�b .�ء ا�رد ��� ھذا ا��

 �-���2000و 
) 95، و ذھ�ت إ�� أن اD.راءات ا��-=وص ����7 &� ا���دة ()5(

                                                           
(1)  ،Iود أ��د ط���
ا��*�
 ا��ر��
، ا�ط��
 ، دار ا���دي #�F �ق ا����ن  � �ر�
 ا�"�I�4 ا�$�"�
 ��ن ا��ر�م و ا��$رو#�

،
����  .  198ص ، 1998ا�
  . 117، دار ا��*�
 ا��ر��
، ص ا�د��ور و ا����ون ا���%����ود ��ب ����،  (2)
  .  407، �رK ���ق، ص ��ن "�دق ا��ر"�6وي (3)
  .  610��دوح ���ل ��ر، �رK ���ق، ص  (4)
  .2000���و  18ق، ��ض  62، ��
 22340ا�ط�ن ر�م (5)
و ����ص و��%K ا�د#وى ا��� "در  �*� ا���م �Eن $�"�ن و*� #��رات �ب و �ذف  � �ق $�"�ن آ�ر�ن #ن طر�ق ا����6ون، و �د =

��ل ا����د��� ��*��# ��
 �طر�ق ا�د#�ء ا����$ر �د �ن أ��د إ��*�� ��م ا���%���ت ا����6و��
 ا��� ا��وت ��ك ا����رات و أ���� ا�د#وى ا�
ل و ـــــK ا�$Zـ) �ن ق.ع،  ��ت ا�����
 ا�زا%�
 ��ور�� ���س �ل ��*�� $*را �306، 305، 302ا��ب و ا��ذف ا����دا إ�F ا���دة (

  �I ا��د#��ن ����ق ا��د��.�����و�ض ا��د�� ا��ؤ�ت ا�ذي ط��ب 
6
 ��ور�� ���ول ا��4%��ف $�8 و  � ا��و�وع ��Z�Qء ا���م ا�����Eف و �راءة�E���ا� _� ا���Eف ا���*��ن ھذا ا���م، و ��ت ����
 ا�

�ل ا�������ت ا����6و��
 ا��� ا���*��ن ��� ��� أ��د إ��*��، و �ر ض ا�د#وى ا��د��
، و �د ا���د ت ا�����
  � ���*� ����راءة إ�F أن:"��
ا���د إ��*� ا��د#��ن �����وق ا��د��
 �د��ل  � ا5وراق �م دون ا��"ول #�F ا�ذن ا����ب �ن ا����� ا�زا%� ا����ص و �� �"��_ 

ن"، ط�ن ا��د#��ن ����ق ا����ون، و �ن �ّم  8 �وز ا����4د إ��I �د��ل؛ و ��ون د K ا���*��ن  � ھذا ا�"دد �د �ء ����6 و "��_ ا����و
    =ا��د��  � ا�$ق ا��د�� �طر�ق ا���ض،  �ء ��م ����
 ا���ض ��� ھو  � ا���ن. 
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ري ��� �.�ل أ�<�ظ ا�ّب و ا��ذف &� ���<ون ا��.-� ���� ا�ذي �!ون �� )1(�!رر� A ،

.��Y�7راد�� و�دھ� دون ��.� إ�� ا��=ول ��� إذن �ن ر�8س ا���� �� ــ!�� ا��Aدا�8

�Qر أن ذ�ك A �2د �2د�� ��� ا����ة ا���=� *�د، و�ن �ّم &� .-�ح ��� ا��د��ن �����وق 

ا��د-��، إذا و�20 ��� �ط ا����<ون ا���ص ���7 .�7ز �.�ل ��0ط أ�<�ظ ا���ب 

�ب ـــا���ظ ـــــــا��و.7� إ����7 �و=� إ�� ا��2رف ��� )�ص �ن ا���د ��� �و.�� أ�<

  .)2(و ا��ذف إ����7 �ن طر�ق ا���7ف

و �ن ��ل ھذا ا��!م ��!--� ا��ول �Xن ا����د��ت ا����<و-�� ا��� �-طوي &� ذا��7 

ون ــــ�-ون، &����-ـــــــ��� و,وع ا�.ر���، A �=�5 &� ذا��7 أن �!ون ��� ��ق ����� ا��

رف ـــ�� ا�.ر���، و ھو ا��ق &� ا�)A ���� ا�.ر���، و إ-�� ���� ا��ق ا�ذي ا��دت ��

  و ا����Aر ا�ذي ا��دى ���� ا���7م �ن طر�ق ا�ّب و ا��ذف.

   � ا5ردن: ا�*���6
 ا��ط�ب ا�����: �$رو#�
 �را��
 ا����د�ـــــ�ت

إن ����� ا����د��ت ا�)�=�� ������رھ� �ظ7را �ن �ظ�ھر ا����ة ا���=�، ���2ر 

) �ن ا�د�ور ا*رد-� ��� ھذا ا��!م �18ن ا����دئ ا�د�ور�� &� ا*ردن &-=ت ا���دة (

 �&�& �ر� ��ت ا��ر�د�� و ا��ر,�� و ا����ط��ت ا���7<� ��N0 ,و��7"���2ر .��N ا��را

  ف إA &� ا*�وال ا���2-� &� ا���-ون".���را,�� أو ا��و,�

  �ن ,�-ون ا��2و��ت ا*رد-�  356و �م ���=ر ا*�ر ��� ھذا ا��د، إذ ��,�ت ا���دة 

���2ل وظ�8<7م �ن اا*)��ص ا������ن ��=��� ا��رق و ا��ر�د و ا���7ف إن ھم أ�ءوا 

� �ظرو&� أو إ��ف أو ا���س إ�دى ا�ر�8 اAط�عطر�ق ��ل أو اD&�0ء ��� ر

  .)3(���0و-�7 إ�� �Qر ا��رل إ���

                                                           

 ا��"ري. 95أ�ظر �ص ا���دة ( (1)�%��راءات ا��  ) ��رر �ن ���ون ا
(2) :I�6ب ا���  F�4 ھذا ا���م ���Eدا �ن 
�ل ا����دأ�ظر: ط�رق �رور،  -�� �  I��# ��
، ص ��ت ا����6و��
 ا����
 �$�"�Iق ا������ 24، دار ا��*�
 ا��ر��
، ا�ط��
 ا�

  و �� ��دھ�. 
(3)

  .  117.،���د أ��ن ا��ر$
، �رK ���ق، ص ��211�ل ا����د، �رK ���ق، ص  
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�ت، ����ن �-� ـــ) �ن ,�-ون ا��2و�356) �ن ا�د�ور و ا���دة (�1دة (ـــو ����-�ق ��ن ا��

روع &�ب ــرا �Qر �)ـــــــأن ا��=-ت ��� ا��!����ت ا���7<�� �ن ,�ل ا��وظ<�ن ��س أ�

��� N���� ــواز ,�و�ـــــــد��ل ا����د �-�، و �دم .� �ط�ن ا�ــو إ-�� ھو ��ل .ر�� �

��Dوة ���)�رع ا��=ري -�ت و �!ن ا�)�رع ا*رد-� رأىـــ&� اأ-� �-د ا���2رض ��ن  - أ

 �ھذا ا��ق ا���ص و�=��� ا��.��N &� !)ف ا������ �)Xن .ر��� و,2ت، �ر.�5 �=��

 .N��.ا��  

.زا�8� ا*رد-� ���د�� ا��2م �را,�� ) �ن ,�-ون أ=ول ا����!��ت ا�X&88.�ز &� ا���دة (

�. و ���-ظر *ن  ا��)رع ,د )1(ا����د��ت ا���7<�� ��� !�ن �ذ�ك &�8دة &� إظ�7ر ا�����

 �� ا��را,��، &�!ون !ل ا�و�8ل �)�و����ظر �را,�� ا����د��ت ا���7<�� دون ��د�د �و

�8ل، أن ا��ط�ق �.ري ��� ����ظر A &رق &� ذ�ك ��ن �-=ت أو �.�ل ا�-�دا ����دأ ا��

��� أراره  ��Aط�عإط�,� &!ل ھذه ا�و�8ل، واء &� �رق �=و=�� ا�<رد 

.�  ا�)�=�

و �م ��5 ا�<ر=� ����0ء &� ا*ردن �Dداء رأ�� &� �و0وع ا�د��ل ا����د �ن 

 ا��=-ت ا���<و-� أو ا��.�ل ا�=و��، �!ن ا��در ا�����ن �-� أن ھذا ا��.�ل أو ا��=-ت

�ن ا�د��ل ا����د �-� ــأو �� ��2ر �-� ������Aط إ.راء �Qر �)روع، ��� ����N ���� �ط

 N07وم ا��واد ا��)�ر إ���7 &��و>� �& ����ت إذا !�ن �)!� �.ر��Dو �دم .واز ,�و�� &� ا

ا���-و-� &� ا*ردن ھو ���وN0 ا���-و-� ا��=ري &� ھذا ا��.�ل أ)��، -��.� ����رب 

  ا���-و-�� ا�-�ظ�� �7ذه ا*�ور و �0و��7 ����دئ ,�-و-�� وا�دة ��ر���.ا�-=وص 

) �ن أ=ول ا����!��ت ا�.زا�8� ا���ف ا�ذ!ر &Yن �را,�� 88و ا�-�دا إ�� -ص ا���دة (

:�  ا����د��ت ا����<و-�� أ�ر �)روع، إذا �� رو��ت ا�)روط ا�����

                                                           
(1) F�� 
واز ر���
 ا����د��ت ا����6و��
 ���ء #�F إذن "�در �ن ا����� ا����ص، أو �ن ا�����
 ا���� F�# 

 ا��$ر���ت ا��ر������G ت"� 

  ا���ت �"��
 ا����K ذ�ك.
  .118.، ���د أ��ن ا��ر$
، �رK ���ق، ص 212�رK ���ق، ص  ،أ�ظر: ���ل ا����د
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�م ا��ر�� ـــــــــرد-� ���د�� ا�2أن �!ون ھ-�ك .ر��� و,2ت، و ,د أط�ق ا��)رع ا* -1

.�  &� �0ط ا����د��ت ���7 !�ن -وع ا�.ر��

2- .�  أن �!ون &� ا��را,�� &�8دة &� إظ�7ر ا�����

  ا�8ذان �ط� ا�����ق و ھ� ا��د�� ا��2م.-3

  .)1(ا��.-� ���� ر�0ا����� ا��� ��م &��7 ا��.�ل �-�ء ��� -4

2-� إAّ أن  � A �-Y& ھذا N� ذ ��� ا�)�رع ا�.زا�8 ا*رد-� �<ر�ط� &� �و&�ر و�X-

��ت ط��8� ا��7د�د  - ا������ ا���=� ����ة ا��واطن، إذ A -.د &�� �ن ا�-=وص �� ��ظر

ون ــــ�.�ل أو -�ل ���د��ت .رت &� �!�ن ��ص، أو �ن طر�ق .�7ز أو ا����< -�����2ب

�-��0��� �ت ا���-و-��؛ ���ث �.�7�2 &� أ�0ق و�7ذا &A �-Y �د أن ���ط ����� ا��را,�

) �ن ,�-ون أ=ول ا����!��ت ا�.زا�8� 88ا��دود، و ھذا �� �م -.ده &� -ص ا���دة (

 ا*رد-�.

) �ن ,�-ون 88ور�� ا���دة (،�2دم د�)2(و ���� &Y--� -ؤ�د �� ذھب إ��� .�-ب �ن ا�<��

��ب ا������:  أ=ولG� ا*رد-� و ذ�ك �  ا����!��ت ا�.زا�8

) �ن ا�د�ور �)!ل ا��داء ��� ا��ر�� ا�)�=�� ا��=و-� ��و.ب 88أن -ص ا���دة ( -1

) �ن ا�د�ور، &� �.وز �����دة ا*د-� أن ���رق ا����دة ا*��� و&�� ���دأ 07-ص ا���دة (

.�  �درج ا��وا�د ا���-و-�

�س ا��)روع �����وق و ا��ر���88م �-ص ا���دة ( -2��� �ت ا��� ) ��� ��0-�ت !�&�

) �ن ا�د�ور ا*رد-�، &�د .�2ت ا��ط� ا��� ���ك ا*�ر ����را,�� 18-=ت ����7 ا���دة (

                                                           
  .119-118.،���د أ��ن ا��ر$
، �رK ���ق، ص ��112�ل ا����د، �رK ���ق، ص  (1)

، دار ا��روج، ��روت، ص ، ا�زء ا�����، ا�ط��
 ا����رات  � ���ون أ"ول ا�������ت ا�زا%�
 ا5رد�� �روق ا����8�،  (2)�����

401 .  
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���-Dا ���� �& �� ����د�� ا��2م أو ر.ل ا���0ط� ا�2د������ �، و -ظرا )1(ھ� ا�-���� ا���2

��7��2 ���ط� أي وز�ر ا�2دل.)2(*ن ا�-���� ا���2��� ����  ، �2د �ط� �Qر �

���0-�ت ا�!�&�� �����م ��را,�� ا����د��ت ا����<و-�� أن �=در ,رار ا��را,�� ��Xر ��ب و ا

� �-�ء ��� أ��ب .وھر�� ���دم ��7 ا�-���� ا���2�، ��� !�ن �ذ�ك ���� ��8�0, ��ن �ط

� أ)7ر ���� أو .-�� ��2,ب ����7 �����س ��دة �ز�د �ن ��-. �& �&�8دة &� إظ�7ر ا�����

  .)3(دد ا��ط� �دة ا��را,��وأن ��

  ا5�ر���: �$ر�K � ا� �*���6
ا����ث ا�را�K: �$رو#�
 د��ل �را��
 ا����د�ـــ�ت ا

� �را,�� ا����د��ت ا����<و-�� �طورا !��را &� ا���-ون ا*�ر�!� �X��د �طورت �

 �وظ7ر ذ�ك ��ل ا��-�,)�ت ��� ��وى ا�<�� و ا���0ء ��=� �ول �دى �)رو��

واء )∗(ا��را,�� وا�د��ل ا����د �-�7 �، و -��.� �7ذه ا��-�,)�ت �د��ت ا��ط� ا��)ر��2

�وى ا�و��Aت� ��� ���)ر��2ت �-ظم ����� ا��را,��  - ا�<�درا��� (ا�!و-.رس)، أو ا�����

  ��� ا����د��ت ا���<و-��، و�و50 ا���0-�ت ا��ز�� ��)رو����7.

� �ن �   �X�ل �ر0-� ��و,ف ا��)ر�N و ا�<�� و ا���0ء، و�ن �ّم وف -و50 ھذه ا��

   -��م �����0-�ت ا���-و-�� ��)رو��� �را,�� ا����د��ت ا����<و-�� &� ا���-ون ا*�ر�!�

    وذ�ك ��� ا�-�و ا�����:

 

  

                                                           
(1)

  ) �ن ���ون أ"ول ا�������ت ا�زا%�
 ا5رد��. 92أ�ظر: �ص ا���دة ( 
(2) .
  ��Eذ ا��$رع ا5رد�� ���دأ ا��K ��ن وظ��6� ا�4*�م و ا�����ق  � �د ا�����
 ا����

 ا��"ري.  206), و ا���دة (95أ�ظر �ص ا���دة ( (3)�%��راءات ا��  ) �ن ���ون ا
�� ھزت ا��ظ�م ا������ ا5�ر��� ذ�ك ا��دث ا���ر��� ا�ذي دوت أ"داؤه  � ا5و��ط ا������
 ا������
 و و �ن أ$*ر ����� ا��"�ت ا� ∗

.

 ���و��
  � ا�و��4ت ا����دة ا5�ر���
 ��� ��ت �I ھذه ا��������� 

"و�ر�ت" ا������
 ا�$*�رة، و �م ��ظ ������� 
  ا���رو 

 �طو #�F ��ر ا��زب ا�د���راط� �وا$�طن، ��ث ���ن أن ��و#
  و ����ص و��%�*� �I�E �م ��ط ��س ر�ل�������ن  � ��د

 
��ل  � ��ر ر%��
 ا������ 
�#�دة ا����ب ا�ر%�س "����ون" و��وا ���رو و��ت د��� 
ا5$��ص ����ون ����ب ا����
 ا������4
= 
ا��� ��م  � ھذا ا���ر �ذاع إ�G Fر 
  � $�رع ��ور �*�، و ��د ذ�ك ��د ا5ھ��
 ���زب ا�د���راط�، و �ذ�ك أ"��ت ا����د��ت ا����6و��

راءات إ#�دة ا����ب ا�ر%�س، �ن �8ل ا�����ق �K ا5 راد ا����
، ���ن أن أ�دھم ���ل Q� 

 ا���%�� �  ���ر�ر �*ذه ا����د��ت ���م ��
) 

 �ذ�ك �دد ا��ظ�م اcia5و���
 ا�����رات ا��ر�ز��ر��� ���ك ا�����
 ا���راء، و �ن ���I ا�"�� 
 ا5�ر���
 و ا������
، ��� أدى )، و ���

��4
 �$6ت ا�������ت أن ا�ر%�س ����ون ��ورط  � #����ت ا��"�ت، و ا��*ت ا����
 ��د أن �دم  
إ�F �ز�د �ن ا�������ت، و  � �ر��
  ا�ر%�س ا������I #�ر ا���6ز�ون ا5�ر���.

��632-635
 �دى: ���د #�د ا��ظ�م ���د، �رK ���ق، ص أ�ظر ��6"�ل ا�� - .=  
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  ا5�ر����$ر�K ا��ط�ب ا5ول: �و�ف ا�

� �طور !��ر &��X&����دأ &� ھذا ا���-ون ھو أن ����ف أ-واع  ،أ�ر�!� ��د ��ق ھذه ا��

� �ن ��ل �X� ,�-و-��، ط��� ����-ون ا��2م، و وف -و50 ھذه ا������� N���� تA�=�Aا

  �ر0-� ��و,ف ا��)ر�N و ا�<�� و ا���0ء و ذ�ك ��� ا�-�و ا�����:

:Kأو4: �و�ف ا��$ر�  

�8ل، و ذ�ك *-� &� ا�و,ت ا�ذي �م �!ن ا��2د�ل ا�را�N ��د�ور ا*�ر�!� �)�ل ھذه ا��

 �-و20ت &�� ���رات ا��2د�ل �م �!ن ھذه ا�و�8ل �2رو&�، و ,د ا��ر ا���ل إ�� 

1934�X�د" ـــم "أو���ــــ�، �Qر أ-� �2د =دور �!ــ، دون أن �=در �)ر�O��2� N ا��

 �-ا�ذي �م �2د��� ، �1934ن ا���!�� ا�د�ور�� ا����2 =در ,�-ون اA�=�Aت ا���Aدي �

 �-) �-� ��� �ظر ا��=-ت و إ&)�ء ر ���و��ت أي 605و -=ت ا���دة ( 1958

ل. ـــــا�=�ل �!�، أو ا���2ل ھذه ا����و��ت ��-<��2 ا�)�=�� دون �=ر�5 �ن ا��ر

��� أن ھذا ا��ظر �م  ،و ,د أ=�5 ھذا ا���-ون  -�&ذا ��� ا���و��ن ا���Aدي و ا�و��Aت

�!ل و�8ل ا��=-ت، و إ-�� !�ن ��=ورا &� اA�=�Aت ا���7<�� و ا����را&��  �!ن )��

  .)1(&�ط

�م �N0 ھذا ا���-ون �دا A-��7ك �ر�� ا����ة ا���=� �واط� ا��=-ت ا����<و-� 

، و -��.� )∗(!�� أ��ر �<�ره ��&� !��را، واء �دى .�7ت ا*�ن أو &� ا�<�� و ا���0ء

، و !�رة اA-���دات ا�<��7� ��واد 1934) �ن ,�-ون ��605��ف �ول �<�ر -ص ا���دة (

,�-ون .را8م  1968&� �و��و  351- 90ھذا ا���-ون =در ��� إ�رھ� ا���-ون ا�<�درا�� ر,م 

ا���رات ا��2و��� و أ�ن ا�)وارع، و ,د .�ء &� ا�<=ل ا����ث �-� �� �ر&N ا��ظر ا���رر 

                                                           
1Kevin j.Caplis: « Constitutional law. Electronic surveillance. 4th amendment warrant Reguired for 
wiretapping of domestic subversives. U.S.A.(1972-1973). P.434.                                              

    .597- 596أ�ظر: ��دوح ���ل ��ر، �رK ���ق، ص 
∗ ) 
�%��، إ�F أن ا����ون K��� 4 ر�ل ا5�ن 1934) �ن ���ون ا�4"�4ت ���
 605)  � ���6ر �ص ا���دة: (F.B.Iذھب *�ز ا�����ث ا�

أن ا������ت ا����"ل #��*� 4 ��دم �د��ل أ��م ا�����م، و أن ا�ذي ��ظره ا����ون ھو ا� $�ء ا����� �ن �را��
 ا����د��ت ا����6و��
، ط���� 
  ��ب، و 4 �د�ل  � ����ه �رد ��ر�ر �ر �I ا���"�ت إ�F ر%��I، و �د ���ت وزارة ا��دل ا5�ر���
 ھذا ا�رأي، و �ررت أن أ*زة وزارة

  �"�ت �� ���I إ�F ر%��I 4 ��د إ $�ء  � �ظر ا����ون."ا��دل و�دة ������
، و أن إ�8غ ا��
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�� �ر�� ا����د��ت ا����<و-��، إذا ��ت ا��را,�� �-�ء ��� أ�ر ,�8�0، و أن ھ-�ك .ر�� �

  .)1(�و)ك ار�!���7، و A ��!ن ��و�8ل ا��2د�� إ�����7 و -���7 إ�� ا���7م �ر�!�� أو

 �و �-�ول ھذا ا���-ون ����-ظ�م ����� �را,�� ا����د��ت ا����<و-�� �ن ,�ل ا�)رط

) �ن ,�-ون �����605� &� ا�و��Aت، و أ��� ا�)رط ا�ذي أورد�� ا���دة (ا ا�<درا��� أو

� �وا&�� ا��رل ��� ذ�ك، و &� =در ا���ب  1934��� �& ��)Xن �)رو��� ا��را,�

ت ��� ا����د��ت ا����<و-�� �ن -.�ء ا�-ص ��� إ���� ا��=، 1968ا����ث �ن ,�-ون 

&�ق ��ن �ق ا�<رد و �ق ا��.��N &� ���و�� ��رز &��7 ���و�� ا��و طر�ق ا��ط�ت �=ورة

���� �ن دور ��رز &� ا�Dداد و �-<�ذ ا�!��ر ـا�.ر���، و ��� .�ء &��"-ظرا ��� �����<ون �

A �.وز أن �!ون ����8  �1934ن ا�.را8م، &Yن �ظر ا��=-ت ا��-=وص ���� &� ,�-ون 

� ا����ة �-)�ط �ط�ت ا*�ن �ن أ.ل ا����م �دورھ� &� �!�&�� اD.ر�ام، و �N ذ�ك &Yن ,د

 �ا���=� و0رورة ا��را��7 ��ول دون ا,�����7 �ن ,�ل ا��ط�ت دون �0و��7 �ر,��

  .)2(ا���0ء

 �و �ن أ.ل ����ق ا��وازن ��ن �ق ا�<رد و �ق ا��.��N، &�د أ��ط ا���-ون ����� �را,�

  =ون ا��ر��.ا����د��ت ا����<و-�� ���2د�د �ن ا���0-�ت ا��� ��-N ا��2ف و �

ؤ!د ��� �طر ا��=-ت ــ�� 18=در ,�-ون اA�=�Aت ا�<درا�� ر,م  1970و &� ��م 

  ) ا�واردة &� ا���ب ا����ث �-�.2520-���2510 ا����د��ت ا����<و-�� &� ا��واد (

=�Aل ا�.� �& �� ــــــ�Aت و ا��ر�د ا�D!�رو-ــو �ن أ.ل ا���2ب ا��طورات ا��!-و�و.�

� &� �.�ل و ����� ا�������.�ت ا�����ل ا��� ��ط���7 ھذه ا��طورات ا��!-و�و.�� ا���

� ��� ,�-و��� اA�=�Aت، أد�ل ا��)رع ا*�ر�!� ا��2د��ت ا*-(ا���ب  1968ن 

� ECPAأ=�5 ا�� ,�-ون �=و=�� اA�=�Aت ا�D!�رو-�� ( ا����ث) و ,د-� (

                                                           
  .  597��دوح ���ل ��ر، �رK ���ق، ص  (1)

.،أ��د ���ء ا�د�ن ���ل، 81���د أ�و ا��8 #��دة، �رK ���ق، ص  (2)�%��
 #�ن �$رو#�
 ا�د��ل  � ا��واد ا����، ر���
 د��وراه، 

  .  812، ص 1982$�س، 
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1986
�رو-�� �ن .�-ب ر.�ل ا��0ط ا���8�0 دون ، و ا�ذي ��ظر ا��دام و=�ت إ�!)∗(

ا��=ول ��� إذن ,�8�0، و ا�-�دا �7ذا ا���-ون A �د أن ��=ل ��0ط ا�)رط� ��� إذن 

,�8�0 �ن أ.ل ��2ب �ط ا����<ون و ا��=-ت ��� ا����د��ت ا����<و-�� أو ��ز�ن و�8ل 

���7 دون ا����د ���)روط ا��ر�د ا�=و�� ا��� �رل ��ر ا����<ون، و أي أد�� ��م ا��=ول �

 .)1(ا��-=وص ����7 &� ھذا ا���-ون ��م ا���2دھ�

�����: �و�ف ا����ء ا5�ر���:  

� ا��دام أ.7زة ا��را,�� و ا��=-ت ا����<و-�X� ــــا���ف �و,ف ا���0ء ا*�ر�!� &� �

� ��!)ف �ن ا�.ر��� و �ر�!���7، �&���2ض &� اD.راءات ا�.-��8� !و�8ل ����� �د�

�راھ� إ.راءات �)رو�� A �د�ل ��ت ����� ا�د�ور، و ا��2ض ا`�ر ا���رھ� إ.راءات 

  �Qر �)رو�� �د�ل ��ت ����� ا�د�ور.

� ��� =دور ���و ,د �رز &� ,�0ء ا���!�� ا�<درا��� ا����2 ��� �ر����ن: ا��ر��� ا�

� ��1934,�-ون اA�=�Aت ا�<درا�� ��2م ���  ��.، و ا��ر��� ا�

  1934درا�� ���م �*ا��ر��
 ا5و�F: �� ��ل "دور ���ون ا�4"�4ت ا�6

� ا������ ا�د�ور�� ��و.ب ا��2د�ل ��>! �وا.7ت ھذه ا��ر��� ر&ض ا���!�� ا�<درا��

ا�د�وري ا�را�N �����د��ت ا����<و-��، و ذھ�ت إ�� ��ر�ر �)رو��� �را,�� ا����د��ت 

�.ا����<و-�� �واط� ا��ط�ت ا�2��  

�0� "او���د" &� ��م �� �1928و !�ن ذ�ك &� ا���0� ا��)7ورة ا��2رو&
)2(  

                                                           
(ا���ب ا����ث)، ��� �ل ا����ون أ��ر $�و4 و �رو�
  � ا��ط��ق، #��� �Eن �"وص 1968أول ��د�ل وھري ����ون ��
  ����ر ھذا ا����ون∗

�1968��رة �ن ���ون   
  .1986ظ�ت ��%�
  � ا����ون ا�د�د ���
  �ول ھذا ا���د�ل أ�ظر:

=-Megan Conner Bertron , « home is where your modem is : An appropriate application of search and seizure 

law to electronic mail ». American criminal law review. Vol. 34. 1996.p.p.168-170. 

  =  و �� ��دھ�. �250و�ف ا�$�p، ا��رK ا����ق، ص  -
(1)

 Megan Connor Bertron : op.cit. p.168.                                                                                                                                
(2)

 olmstead.v.united.states. 277. U.s.1928. p.438. 
  أ�ظر �6"�8:

Richard.S.Julie. high-tech  surveillance. Tools and the fourth amendment reasonable expectations of privacy 

in the technological age. American criminal law review. 2000. P 128 est. 
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� �)رو��� �را,�� ا����د��ت  -*ول �رة-��ث �2رض ا���0ء ا*�ر�!� �X��

�  .)1(ا����<و-�

����2ل &� �N8�0 ��ظورة ،��ت  و����ص و,�N8 ھذه ا���0� &� أن ا��د�و"او���د"!�ن

 ��م ا��د�ت 0ده أ�-�ء ا����!�،�7���ص ا*د�� �ن ����را,�� ���د���� ا����<و-�� ،وا

ك ا�د&�ع �2دم �)رو��� ��ك ا��را,��؛ *-�7 ����ف ا��2د�ل ا�د�وري ا�را�N ا���ص ��&

ن �<�5 ��ب ا��.س ����<��ش، و ا���رھ� �د�� �Qر �)روع &� ا����ة ا���=� ���واط-�

 ���� �=را���، إA أن ا���!�� ا*�ر�!�� ا����2 ر&0ت ھذه ا*�-�د، و ,ررت �)رو��

.�  �را,�� ا����د��ت ا����<و-�� ��2ر&� ا��ط�ت ا���2

و ,د ا�-دت ا���!�� ا����2 &� ,�و��7 �7ذا ا�د��ل ��� أ�س أن ا������ ا�د�ور�� �م 

�زل ـــ�ص و ا��-ـ� ا*)�ـ�، و إ-�� ا,�=رت ��� �.رد ������-�ول ا��ق ا��2م &� ا�ر�

و ا*وراق �ن ا���ض و ا��<��ش دون �ب ��2ول، و أن ا��!���� ا����<و-�� �و=<�7 )��8 

�N ــوري ا�را�ــــــ، &� �.وز أن ���د ا��2د�ل ا�د�)�Q)2ر ��دي A �-درج ��ت ھذه ا�����

�ر أ�!��� ��)�ل >� �& N�ك ا���7فأو ��و  .)3(أ

� �ّم ا��=ول ����7 و أ!د ر�8س ا���0ة &� ھذه ا���0� ��� �دم و.ود آ��ر ��د�� ���و

�ك �ن �-�زل و �!��ب ا��د�� ��2د ��دي &��2 �-د ا����ط ا��د�ث ا����<و-� ��ر ا*

)∗(���7م، و ������� A �2د ذ�ك ا��داء ��د�� &���2
.  


: �� ��د "دور����  :1934درا�� #�م ����ون ا�4"�4ت ا�6 *ا��ر��
 ا�

 �-) ��� 605، و ا�ذي -=ت &�� ا���دة (1934!�ن �=دور ,�-ون اA�=�Aت ا�<درا�� 

�ظر ا����ط ا����د��ت ا����<و-�� أو إ&)��78 ��� ا���وى ا���Aدي و ��وى ا�و��Aت أ�ره 

� ���78�0 ا���ق؛ ��ث ا�<�2ل &� �طور ,�0ء ا���!�� ا����2 و ا���ذھ� �و,<� ����<
                                                           

  .599��دوح ���ل ��ر، ا��رK ا����ق، ص  (1)
  .     42أ�ظر  � ��د ھذا ا���م: أ��د  ��� �رور، �رK ���ق، ص  (2)
  .   600��دوح ���ل ��ر، �رK ���ق، ص  (3)
��ع �ل ��ن ��ل ا#�راض ا������ن "�را�د�ز" و "ھو��ز" ��ث ��ل ا����� "�را�د�ز" إن ∗� 4 �د �ن ا�$�رة إ�F أن ھذا ا���م �م �"در ��

�س ����رر �ن ا��ط6ل ا���و�� ا�ذي 4 وا��� ا�د��ور �د أ�ذوا #�F #���*م ���ن ا�ظروف ا������
 �����ق ا����دة، و �داو�وا  � �ق ا��
���ت �ن ��8*� �ب ���رر �F�# I �ق ا�6رد  � ا��"و"�
، و أ�I �"رف ا��ظر #ن ا�و��%ل ا��� ����د�*� ا���و�
،  Qن إراءات ا

  ."Kد�ل ا�د��وري ا�را��ا#���رھ� ا��*��� ���  
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�وا�رت أ�!�م ا���!�� ا�<درا��� ا����2 ��� ا���0ء �2دم �)رو��� �را,�� ا����د��ت 

� �.�زھ�.�Aو�� ���و �و !�ن ا���-ون ا�دا ��� � ا����<و-�

1939و  1937&<� ,���0 "-�رودون" 
و ا�����2� ��2ر&� إ�!�-�� ,�ول ا�د��ل ا�ذي  )1(

�<درا���ن �ن ��ل �را,�� ���<و-�� &� إ�دى ا�و��Aت، ر&0ت �=ل ���� أ�د ا���0ط ا

ا���!�� ,�ول ا�د��ل ا����=ل �ن ا��را,�� ا����<و-��، و ا�-دت &� �!��7 إ�� أن "ا���-ون 

��-N !ل )�ص �ن �را,�� ا����د��ت ا����<و-�� و إ&)��78، و �و !�ن �ن ا��وظ<�ن 

ا����!م �)Xن ��2و���7م �ن �را,�� ا����د��ت ا�<درا���ن، &� �.وز �7م ا�)�7دة أ��م 

 �ري ��� �.رد ا��2م ����را,�� A ن ا��ظرX� �ا����<و-�� ا��� ,��وا ��7، و أ�0&ت ا���!�

ب، �ل �ري ��� ا���2و��ت ا����دة �-�7، و �ن �ّم A �.وز �& ����� �!وا,2

� �!��7 ���2ر��7 ا�)�7رة "أن ا��دا��7 ���=ول ��� د��ل آ�ر"، وا����ت ا���!�� ا���2

ا�!و-.رس ��!ن أن ���2ر إ&�ت �2ض ا��.ر��ن �ن ا���2ب أ�ر أ,ل �ن أن �رى 

� �-�7ك ا��ر�� ا�<رد��، و ������� &Yن Xا��وظ<�ن ا�<درا���ن ��.�,�ون إ�� و�8ل �Qر أ�

).رة  ا���2و��ت ا��� �.د �=درھ� &� �را,�� ا����د��ت ا����<و-�� ھ� ���ر �.-� �ن

�2(��و�(.  

� ا�<درا��� ا����2، ذھ�ت إ�� �دم �)رو��� ,وا-�ن ا�و��Aت ا���  )3(و &� �!م آ�ر�!����

أ.�زت �را,�� ا����د��ت ا����<و-�� �2د ا��=ول ��� إذن ,�8�0؛ *-�7 �م �N0 ا�0وا�ط 

.�  ا���-و-�� ا��� �!<ل �دم ا-��7ك ا���وق و ا��ر��ت ا�<رد�

ر ا��=-ت ـــــــ� �ظــــــــ&� �����ت ا��!م "أن ا�!و-.رس ,د ,رر �=ورة وا�0 .�ء و

�5 1934) �ن ,�-ون ���605 ا����د��ت ا����<و-�� ��و.ب -ص ا���دة (� A 7و& ،

 ���)رع &� ا�و��Aت أن �=در �)ر��2ت ���2رض �N ,�-ون اA�=�Aت ا�<درا��".

                                                           

                                         1
Narbonne-V.U.S. 302 U.S.379 (1937). Narbonne V.U.S.308.U.S.338 (1939).             

  

  .601-600أ�ظر: ��دوح ���ل ��ر، �رK ���ق، ص  -
                               Richardson (J): « Modern scientifique. Evidence. Civil and criminel. Cincinnati. 1961 P.38.
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>- ��� �س ا�-O7؛ ��ث ا���رت أن ا��=-ت ��� ا����د��ت �وا�ر ,�0ء ا���!�� ا�<درا��

ا����<و-�� �ن ,��ل ا��<��ش، أ�� �.���7 &���2ر -و�� �ن ا��0ط ��� دون ا�د�ول ا���دي 

  .)1(���!�ن ا���ص

�  1967و &� ��م �Aون و-�, �ا�.7ت ا���!�� ا�<درا��� ا����2 إ�� ا���0ء �2دم د�ور�

را,�� ا����د��ت ا����<و-�� و �.���7 �2د ا��=ول ��� -�و�ورك ا�ذي �.�ز �ر.�ل ا*�ن �

  .)∗(إذن ,�8�0

، �X-� ��س �ن �ق ر.�ل ا*�ن )Karo )1984()2م ا���!�� ا����2 &� �!!�� أ,رت  

ا��Aداء ��� �=و=�� ا*&راد &� ��!-7م دون و.ود إذن ,�8�0 ��ب، و ,0ت 

�8-�ف ������ر أن ا��وظ<�نAا �  ,د ���<وا ��وق ا���7م ا�د�ور��. ��Y��ء �!م ��!�

�����  I:ــــــــــــ: �و�ف ا��6

، و-و50 ھذ�ن راء ا�<��7ء �ول �)رو��� ھذا ا*.راء &�-��وا إ�� ا�.�ھ�نآ����-ت 

  ا�A.�ھ�ن !�� ���:

  

  

                                                           
1
Katz V.U.S.389. U.S.247. (1967).                                                                                                                                             

I��# F#أن ا��د 
�I�E ���ل ���و��ت �ر��
 #�ر �طوط  �FBIد أ$��I�  I �ن ��ب ا����ب ا��6درا�� ��������ت  Katzو ����ص و��%K ا����
*�ز ��"ت إ���رو��، و *�ز ���ل ��رج ا����6ون ا���و��  � �رة "�Zرة �وار ا����6ون ا�ذي �ري  FBIا�دو�
، ��م ر�ل Kو��

I��Katz .ذن �ذ�ك�  ���د���I، و�م ���ل ا����د��ت �Gر ا����و��
 دون ا��"ول #�F ا

 د��ور��، إ4 أن ا�����
 ا����� ذھ�ت إ�F أن ا����ون ا�د��وري (ا���د�ل ا�را�K) ���� د �#F�# I أ�Katz � Iأ��م���� 
ود  � ��ط�


، ��F و �و ��ت "�� I�����ب �ن ���د F�# "�ت��� �ز إ���رو��*ا5$��ص و ��س ا5���ن، و �ط���� �ذ�ك ��ت ا�����
 �Eن ا�����ل 
�*ور ��Zر ����ز ��د ���6$�، و �ن �ّم  Qن ا�����ل ا�*�ز ا��$�ر إ��I دون ا��"دار إذن ���%� ����زم ھذه ا��5رة �ن *�ز #�م ���ح ��

."I�� د ا�د��ل ا����"ل��ا���  
                                                                                                                                                                                         

∗ 
��ت ا�����
 ���*� #�F أ��س أن ���ون و�4
 ��و�ورك ���6� ����"ول #�F إذن �ن ا����� ا����ص دون أن ��دد ط���
 ا�ر��
  �و�وع 

��� 

 ا��را��
.ا��را��
، و 4 ط���
 ا����د��ت ��ل ا��را��
،  �8 #ن #دم ��د�د ا��دة ا�8ز���  
Betger V.New Yok. 368. U.S.41. (1967).  =  
(2)

 United States ct. 3296 (1984). 

�����دام ���
 ا��و����ن  � "�6%_، و �د ���ت إدارة ��� �
 ا���درات ��ر��ب *�ز �را��
 دون ا��"ول  Karoو �رK ا����
 إ�F ���م 
  #�F إذن ���%�.

  أ�ظر �6"�8:
Tainted Fruits : Fourth amendment of warrants. Electronic surveillance. Expectations of privacy. The journal 

of criminal law criminology. Vol.75.1984. p.630. 
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�6
ا�4�ه ا5ول: ا��ؤ�د ��$رو#�
 �را��
 ا����د�ــــــــــ�ت ا���*  

ا�-ظم ا�د���راط�� &Yن  ���Xه&Yذا !�ن =���� أن ا��را,�� أ�ر �رذول �Qر أ��,� و 

  .)1(ا�.ر��� �<و,�7 ����

و �ذ!ر أ=��ب ھذا ا�A.�ه أ��0، أن �2دل ا�.ر��� ,د ار�<N &� ا�و��Aت ا����دة 

:�-� �2د =�� ،�� رھ���-� ��ح ��!ن أن �2ول ���1950ا*�ر�!� ��ّ�� ، و A �و.د 

ر.�ل ا�)رط� أ!�ر &���2� �ن �را,�� ا����د��ت ا����<و-��، !�� �ذ!رون أن ا��2ل ��� 

� �ر��7م ا�<رد�� ,ول �ردود إذ أن �ر�� ا�<رد �ذھب .<�ء إذا ���� �� ا��.ر��ن ��.����

  .)2(!�-ت �7ددة �ن ,�ل ا��.ر��ن

�6
*�ا�4ـــــ�ه ا�����: #دم �$رو#�
 �را��
 ا����د�ـــــــ�ت ا��                                                    

 ��ت ا�=و��� و ا��=-ت ��� ا����د��ت ا���<و-��.�رى أ-=�ر ھذا ا�رأي أن ا��دام ا��

�ن-D=و=��ت ا�و &�� ا-��7ك ���2د�ل )3(أ�ر �-طوي ��� ا��داء ����� ���  ،

�ن أو ا����ط ���د���� ا�د�وري ا�را�N ا�ذي ��ظر ا��=-ت ّرا ��� -Dت ا�����د

��-�د ��� د��ل �ّم ا��=ول ���� �طر�ق �Qر )4(ا����<و-�Aط�ت ا�����ق ا�� �.وز �& ،

��� أن إ&�ت ��7م �ن ا���2ب �!ون أ&0ل �ن ا��دام ھذه ا�و�8ل، و ھذا A روع، و(�

��� �7� ��را,�� ا����<و-�� �!ل �ذر *ن �ط�ت ا*�ن و ا�����ق A ���رس ا��ط� ا���-و�

&X� A �7�ذ ����وا�د ا��-ظ�� ���ك اD.راءات و ���دم ا���2و��ت ا��� ���=ل ����7 

����ل ـــــن أ&0ــل ھروب ا��.ر��ـــــ؛ ��� .2)5(�����ق أQراض )�=�� و أھداف 

�ق.�G� دور �-�ف� �  �ن أن ��وم ا��!و�

  

                                                           
(1) 

Edward. S.Silver:”wiretapping and electronic surveillance” the journal of criminal law: 1964.p.114. 

  .146ظر: أ��د  ��� �رور، �رK ���ق، ص أ�
(2)

 P.j. Dolle : De la légalité de l’interception des communications téléphoniques au course d’une information 

judiciaire. Dalloz. 1965. Chron.p.125.                                                                                                                                 
(3)

 Tomas j.Grandener and v.Marian : principles and cases of the law of arrest search and seizure. 1974. P.352.  
(4)

 Olmsted v.U.United states 277.U.S 438. 1928. 
  .416���د ا�$*�وي، ا��رK ا����ق، ص  (5)
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�6
ا�����: �����ت �$رو#�
 �را��
 ا����د�ـــــــــ�ت ا� ا��ط�ب��*  � Kا��$ر� �ا5�ر��  

 �� -وع �ن ا��وازن ��ن �ق ا��.��N &� إ,����,Y� �وN0 ا��)رع ا*�ر�!� 0وا�ط !<��

 ����ا�2دا�� و !)ف �Qوض ا�.را8م، و �0ط ا�.-�ة، و ��ن �ق ا���7م &� �ر�� ���د

  ل ھذه ا���0-�ت !�� ���:ا���=� �ن ا��2ف، -�-�و

  ��د�د ا�را%م ا��� �وز  �*� ط�ب ا�ذن ����را��
: أو4:

& ��Qوق ا*&ـراد و �دم ا�ر�� �N ـــــ� ا��وــــــ�ر=� �ن ا��)رع ا*�ر�!� ��� ����

&� ا���Aت ا��� �.وز &��7 �-5 اDذن ��را,�� ا����د��ت ا����<و-�� ، و,=ر ذ�ك ��� 

�  18ا��ط�رة، و ھو �� أ!د ���� ا���-ون ا�<درا�� ر,م: ا�.را8م -، إذ �دد ��و.ب �1968

) ا�.را8م ا��� �.وز &��7 ط�ب اDذن ����را,�� ��� ا����د��ت 2516-ص ا���دة (

  ا����<و-��، و,د ذ!رت ��� ��ل ا��=ر و ھ�:

، ��247واد (ا�.را8م ا���2,ب ����D�� �7دام و ا�.ن ��دة �ز�د �ن ��م ��و.ب ا-1

277 �-� �، أو ا�.را8م 1954) �ن ا���-ون ا�<درا�� و ا�����2� ��-<�ذ ,�-ون ا�ط�,� ا�ذر�

�ل ��*�ن و ا�)�ب &� ا���-ون ذا��.�Dس أو ا  ا�����2� �����ر�ب أو ا����-� أو ا��.

  .)1(.را8م ا���ل و ا��طف، و ا�طو، و ا�QA=�ب-2

�)7ود أو �رض ا�ر)وة &� ا������ت ا�ر���0� .ر��� ر)وة ا��وظف ا��2م أو ا-3

 ).2(و.ر��� ا�)روع &� ,�ل ر�8س ا�و��Aت ا����دة ا*�ر�!�� أو ا��ط�&�...

  .)3(.ر��� �ز��ف ا���2� و �رو�.4-�7

�س �������ل-5&Dدرات، أو ا�ر �����.�A4(.را8م ا(. 

  

                                                           
  .1968) �ن ا����ون ا�6درا�� ��
 b/2516/1أ�ظر: �ص ا���دة ((1)
  . 1968)�ن ا����ون ا�6درا�� ��
 c/2516/1أ�ظر: �ص ا���دة ( (2)
  . 1968) �ن ا����ون ا�6درا�� ��
 d/2516/1أ�ظر �ص ا���دة ( (3)
  )، ��� أ��6ت �8ث را%م ��وب ا����ون ا�6درا��:e/2516/1أ�ظر �ص ا���دة ( (4)

.
  و ھ� را%م ا����4ل #ن طر�ق ا����6ون أو ا�راد�و أو ا���6ز�ون، ا8Z��4ل ا���� �eط�6ل، ا���و�ل �Gر �$روع �����



 

125 

  .)1(<و-�� ��ن ا���7م و ������و ,د -ص ا���-ون ا�<درا�� ��� �ر�� �را,�� ا����د��ت ا����

�����: ا���ط
 ا����"
 �Q"دار ا�ذن ����را��
 و ا������ت ا�واب �وا رھ�  � ط�ب          
 .
  ا��را��ـــــــــ

ا�)رط� ,�ل ط�ب اDذن ����را,�� �ن ا���0ء ا��=ول ��� إذن �ن وز�ر  ���زم

ا�2دل ا�<درا�� أو ا����� أو ��ن &وض �=�=� �7ذا ا��2ل، �م ���دم إ�� ا����0 ا�<درا�� 

  ا����� �ط�ب �را,�� ا����د��ت ا����<و-�� �ر&�� �� �وا&�� وز�ر ا�2دل. أو

�7 ـــ� �راد �.��ـــــــ<� �ط��2� ا����د��ت ا��و �.ب أن ���0ن ط�ب اDذن ����را,�� و=

  .)2(و ��د�د ا*)��ص ا�ذ�ن �را,ب ���د���7م

:
��: ����ب ا�ذن ا�"�در ����را�����  

وN0 ا���-ون ا*�ر�!� �ط� إ=دار اDذن &� �د ا���0ء، و �!-� ا)�رط أن �=در 

� �د أن �ظ7ر �ن و,�N8 ا�ط�ب ا��& ،���� ��دم و.ود �ب ��2ن، و أ-� اDذن ����را,�

�-�O �ن ھذه ا��را,�� د��ل إدا-� &� ا�.ر���، A ��!ن ا��=ول ���� �ن طر�ق �

إ.راءات ا���ري ا��2د��، أو أن ھ-�ك �طورة )د�دة &� ا��=ول ��� ا�د��ل �ن طر�ق 

  ) �ن ذات ا���-ون".2518ا���ر��ت ا��2د�� "-ص ا���دة (

:
  را���: ��د�د �دة ا��را��

�رط ا���-ون ا�<درا�� 0رورة أن ���0ن ط�ب اDذن ��د�دا ���دة ا��ط�وب ا)

�را,�� ا����د��ت ����7، و A �.وز إ=دار إذن ا��را,�� �<�رة أطول ��� ھو 0روري 

�����ق ا�7دف �ن اDذن، و &� !ل ا���Aت A �.وز أن �!ون �دة ا��را,�� ا�وا�دة أ!�ر 

��ن �و�� ,���� ���.د�د ���/د)، و ا���دة �2518/1دة أ�رى ��و�� ��7" -ص ا���دة (�ن 

)2518/5."(  

                                                           
  .1968) �ن ���ون ا���طرة #�F ا�را%م و أ�ن ا�$وارع ا�"�در ��
 518، 517، �516ص ا��واد ( أ�ظر(1)
  ) �ن ا����ون ا���ف ا�ذ�ر ا������ت ا�واب �وا رھ�  � ط�ب ا�ذن و ھ�: 2518/1ا���دة ( �ددت (2)
و �وع ا�4"�4ت ا��� ���م �را���*�،  �8 #ن ��د�د  ���ن �6"��� ���ظروف و ا�و��%K ا������
 ��$ف ا�ر��
، و ��د�د ��ل ا��را��
، -أ

.
  ا�$�ص ا����K ��را��
 ���د���I ا����6و��
راءات ا��� ��ق ا���ذھ� �ن ��ل، و ���ن ا�م ا���ؤول ا�ذي "ـ�دق #�F ط�ب ا��را��
. -ب �  ���ن ��K ا
  



 

126 

و �-د ط�ب �.د�د إذن ا��را,�� �<�رة أ�رى A �د �ن إ���ع اD.راءات ا����2دة ���=ول 

� �و��0 &�� أ��ب �دم ������ اDذن *ول �رة، و ��ل ��ر�ر ���ن -��O8 ا��را,�� ا�

�  .)1(و !)ف ا������ -.�ح ا��را,�� ����=ول ��� ا*د�

:
  �����: ��ر�ز ا����8ت ا���"�
 �ن ���$رة ا��را��

/أ) �ن ا���-ون ��ف ا�ذ!ر ��� أ-� "�.ب ��� ا���!�� �2د ا-��7ء 2518/8-=ت ا���دة (

�ت، و &� ��ل �دم وN0 ا���م ��� �.�دة ا��را,�� أن ��Xر ���م و ��ر�ز ا��

�ت �2د اA-��7ء �-A ،�7 �دّ �.  �ن ���ن ا*��ب ا��� أدت إ�� ذ�ك". ا��

�ت إ�� ا����0 ا����ص �.و ���2ن ��� ا��ط�ت ا��� ,��ت ����2� ا��را,�� أن ��دم ا��

 N0ذن، ��� ��م وD�� رض �و,��72 &ور ا-��7ء ا��دة ا�واردة�� �ا�ذي أ=در اDذن ����را,�

�ت &� �رز،!�� �.ب ��ر�ز ط�ب اDذن ����را,��.� و ���� ���م ا����0 �<ظ� ھذه ا��

�&�0D�� واء ����ذف أم  .)2(��7 �ن ا���ف، و�-�2 �ن ا��2ث ����و����7 أو ��ر�<�7، 

 
           ��د��: إ�8غ ا5$��ص ا�ذ�ن $��*م ا�ذن ����را��
 ��د ا��*�ء #���
 ا��را��

�ت �.ب أن ��Xر ا����0 ا����ص ��=ر �.�2د اA-��7ء �ن ����� ا��را,�� و ��م ا��

.��N ا*)��ص ا�واردة أ��ؤھم &� أ�ر ا��را,�� و ا��.�ل، و ��رر ا��ط� ا��� �و�ت 

�-<�ذ ����� ا��را,�� ��ر�را �<=� ���0ن ���ن ا�<�رة ا��ر�ص ��7، و �� إذا !�-ت 

� ,د .�ت أم ��م ��م �G)��ص ا��ذ!ور�ن &� اDذن، !�� �.وز ����� ا����د ،A–  ء�-�

إ�� أ)��ص آ�ر�ن �م �را,�� ���د���7م، و ��دم ھذا ا���ر�ر ��ل  -��� أ�ر �ن ا����0

�3(��2ن �و�� �ن ��ر�b ا-��7ء �دة ا��را,�(.  

                                                           

 ا��را��
، أو ��د #$رة أ��م �ن  1986ا����ون ا�"�در ��
  �دد(1)����� 
�دء �ر��ن �دة ا�ذن ��ذ ا���ظ
 ا��� ��دأ  �*� ا�*�ت ا����"

  ��ر�p ا�ذن ����را��
، أ�*�� أ��ق.
 ،

 ��ق ا���*م  � ا��"و"�
أ�ظر: ��ظم ا���د #ط��%��
 ا���ھرة، ا�����
 ا����  .569، ص 2007، ر���
 د��وراه، 

(2)
United Stats v. khn. 358. F. supp.1053. 1028.(w.d.p.s). 485.                                                                                          

f.2ed.682 (3d.cir.1973). cer.denied 414 y. s.957. 1974.                                                                                                   

  ).04، ھ��ش ر�م (433أ$�ر إ�F ذ�ك: أ��د ���د ���ن، �رK ���ق، ص 
  .1968/د) �ن ا����ون ا�6درا�� ا�"�در ��
 2518/8أ�ظر �ص ا���دة ( (3)
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�، إAّ إذ�!�� ��ت !��-�، أو !)<�7 أ��م أ��.��دم ���و��ت ا��� A ا �م �زو�د !ل و

� �ن اDذن ��، و ذ�ك ��ل �دة A ��ل �ن �)رة �� �ن ط�ب ا��را,�� و -�طرف �-

  .)1(أ��م ,�ل ا��دء &� اD.راءات

:
  �����: ا�ر���ــــــــــ
 ا��ر�����

 ��ن &� ر�-Dق ا� ��ن أھم ا���0-�ت ذات ا�=<� ا���2� ا��� �ز�د �ن �د��م ����

ا��!�ب اDداري ا�<درا�� ���د�م ��ر�ر -وي إ�� ا�!و-.رس ���ن  ���د����، 0رورة ,��م

 ���&�� ��Aت ا��=-ت ا��� ��ت ا��وا&�� ����7 و ا���Aت ا��� ر&0ت ��� ���5 ���

وع ــــ�=� �G&راد، !-ـــــا�)2ب أن �را,�وا أ�وب ��ل اDدارة &� ا��د�ل &� ا����ة ا��

  .)2(ا����د��ت ا����<و-�� �.�-ب ا�ر,��� ا���8�0��ن ا�ر,��� ا��ر���-�� ���=-ت ��� 

و �2د ا�2را0-� ����0-�ت ا���-و-�� ا��� و�720 ا��)رع ا*�ر�!� ���د �ن ا��2ف &� 

� ��D)راف ا���8�0 ��� ��ل ا��ط�ت ��ا�ر,��� ��� ا����د��ت ا����<و-��، وا����

Aت اAرة إ�� ا����(Dد �ن ا� A ،��8� ا��� =رح ��7 ا��)رع ا����=� ����را,��-��

  ا*�ر�!� ��)رط� ا����م ����2� ا��را,�� دون ا��=ول ��� إذن ,�8�0:

� ا�0رورة ا��=وى، �.�ز ا���-ون ا��دء ����=-ت ا����<و-� دون ا��=ول ���  -1��� �&

اDذن ا���8�0، �!ن =�� ا��را,�� ��و,ف ��� أن ��وم ��0ط ا�)رط� �2د ذ�ك ا��=-ت 

��رار &�� 48و��ل A�� �� ح��� ���د�م ط�ب �����0 ��=�دق �� ���� و ا���)3(.  

�  -ص ا�<=ل ا����ث �ن ,�-ون���� ا*�ن ا��و��، ��د  -2-��� أ-�: "�ر�8س  1968

��� �� ا*�� ـــا�و��Aت ا����دة ا*�ر�!�� أن ���ذ !�&� اD.راءات ا��� �راھ� 0رور���

,�ل ا��وات ا*.-���، و �ن أ.ل ا��=ول ��� ��2و��ت �ن ا*���ل ا�2دوا-�� �ن 

 �0رور�� *�ن ا�و��Aت ا����دة أو �����را��7، و 0رورة و,��� ا�دو�� �ن أي ���و�

  ���ب -ظ�م ا��!م".

                                                           
  ) �ن ذات ا����ون.2518/9أ�ظر �ص ا���دة ( (1)
  .83���د أ�و ا��8 #��دة، �رK ���ق، ص  (2)
  ) �ن ا����ون ���ف ا�ذ�ر. 2518/1أ�ظر �ص ا���دة ((3)
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 �و ا�-�دا �7ذا ا�-ص &Yن ا�<�� ��2رف ���ط� ا��-<�ذ�� �Y.راء �را,�� ا����د��ت ا����<و-�

�ط� ا���8�0�، إA أن ا���0ء ��N0 ا�د��ل ا����د �ن ھذا دون �=و��7 ��� إذن �ن ا�

اD.راء �ر,����، و �ر&�0 إذا ,ّدر أن ا��را,�� ا��� أ�ر ��7 ر�8س ا�و��Aت ا����دة �م �!ن 

  .)1(��7 0رورة

 

   

                                                           
(1)

 U.S.V. United States, District court for the eastern. District of Michigan. 32 L. ed.2d.752.(1972). chaperone 

(M). “common law”. P.34.                                                                                                                                                      

 .814�$�ر إ��I �دى: أ��د ���ء ا�د�ن ���ل، �رK ���ق، ص 
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: �	
ا�

�ــــــــــــــــــ� ا  

-�
ط ا
�.رــــــــــا
��J�� ا
�.ت� وا  

��1�ج �2 ا�_���ن �د�+N6 ا<� �,U��� 5% 2و� ،Q+�����Z 2� ء��:� 
��g ا��

 �aه، و�2 أ��[ Nأ� �,D�#_� أن ��6ف v[�� ]E ،
�إوا���1 Q��،�,  0�$1+ أن h4 qو


، وا��J_:� �;�,�D �2 �/�ق ���:B ا�����ت ا�� �Zر�� ��N6+ N6� 
��ا<��د�g ا��

Lا 

 ا��0�$1�1D، Q�ن ا�:��/�:���� أن ; U�+ !+ا���N 
��'�رات ا�*#�q2 ا� 
���$��م 

.
�D�D�/وا� 
�(]Z>وا  

 2�E��(	
� ا�G(
���� �g�� 2 أ، ��_2 ا�/�ل ا+ 
D��p� `1�� 
/��Uن ھ@ه ا�

�_��M+ 2 أو �@ف ���2 �� �8ى �/�/
، و�� 8�ء E! ا��D ،0�$1^�ا <QD �2 ا� I��Uا��

�:f��4 B ا��1$�0 وھأو �Zآ Bإ� WV�� 2� 0/D 2� ج"، و�_�ن��D����� " B�1� �� �


�:_���
 ذ�+ h���Q ا��/�/
 أو ا���E ��M,�، إن ��1� 2_� 5� �,� $��D)1( ھ@ه !U�� !M'#و� ،

 

 ��W�U�1� B ا�/�V! أن أن ا�6/'
 ا�*#�(N� 
:��; 
�_�ن ا��g�N ا��N( 0$1 ر5a ا��ا)6

 Bف إ��p� ،

 ا<��ر ��1:�� �#,� ا��/�//�/� B:� k/� ھ@ا B:� !V�/أن +0��6 ا� hذ�

�23 ا�/�V! إ�B أن ا���ت U� أن Q6� !M'#� 2 ا��1$�0 ا���+!، أ��� N��1�ا�0��N ا�


 )N ����ج �6,� إ�B رأي �C1� h:+ات، و@��� 2�6� i�:B ا����f ھ� ��ت �� 0$1�ا�

ا�$#�"�
  �a��ر�� وE/� �:/�ا�N ا�6��
 �D�( !Eن ا�8Lاءاتا�ات، و�_�ن رأ� Q�E ��'Z! ا<

 e�� Q�:�
 إذا ;�ن ا�$,�ز ا�@ي +5 ا��0�$1 ��Z 0;���
 +��J; ��Jا �2 ا��C1�إ�B أن ھ@ه ا�

����+ N( ات ا�#�س��أ Q�E f:�Q ــــــQ:�$1+ !E ��/D، أو إذا ;�ن ا��E 5+ N( 0�$1! �_�ن +

 N�:/+ 0,12 ا�� QDأ ���y6 ا���qت، ; !ELا Q+�� !E 1�نD،Q6و�/�ط Q+�#_a2(و(.  


 E!  ا%��ر s;-�،وھ#�ك /��Uام ھ@ه ا�N�aا W� 6�رض��Lا��! ا 
%'�ت ��E B! ا����

 QDأ Q�E h4 q ���E ،0�N'+ 0 أو�N6+ أو ��M+ Q/�:� 5� ،ا��1$�0 ;��[ ]�� �#/�ص �,�E ن�_�

 2��
، أن ��5 +1$�0 ا����د%�ت ا��! +Nور �����6�رض �W )�ا�N ا<Z[ق ا���1/�ة �Nى ا�$

                                                           
  .��416ن #�� ��ن ا�����، �رK ���ق، ص   (1)

���ر ا5��ن  �روق،  (2)�%��راءات ا��  .655، ا�ط��
 ا5و�F، ا����در�
، ص �را��
 ا��5د�ث  � ا
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 �Vأن ر B:� Q�E ا�%N�+ �� نC���#N�+ ��N%�ا، و 2�C� !E 5,Dوا أN/��ا����N%�2 ا�@�2 ا


 ا��1_2 دون  ���v ا��_�ن ا��ص ����ZNل إ��Q أ����� B:� qإ W(اء ا��اN��qا WE�� q


 ا����N%�2 ا�@�2 ����Z B:� W(اء ا��اN��q5 �#,5ا:�.          +5 +1$�0 ���د%�+,5 دون   

% N(ءو�p/وا� Q/*ا� !E ف]Nام ا��1$�0 ا�� ��ل �ر ا��aا 
���+! ــــــــ���و

 !EL0 أ��م ا��Nى )'�ل ھ@ا ا�N� !�������1�Q#� N، و�
 ا�0��N ا���%'�ت ا�$#�"!، و�Nى ���و

 
��
 ا���)k ا�Nو�! �2 ���وaراN� ا���6ض Bإ� �D��N� �#ھ 
�C1�ا�/p�ء، و��g ا�

Lا 

، و�ا���ا)'�D1$�0 �_��و+ 
�:�� 2� 
Dر�/�
 وا�0��N ا<�)k ا�/�ا2�D ا�����د�g ا�

�1��ا��,#� N،ن ا��D�/ا� !E WV6��� ا��#a gا"�ي��O$ ن ا��D�/1!وا�D�* B:�، �6�D 5%ف 


 ا�$�vD ا�*#! �:�0�$1 ��
 E! )�ا2�D ;0 �2 ��� وا<ردن وأ���_�، و<ھ�C1�وWV ا�


 ا�@;�ا���+! D'�2 أ�Dاع ھ@ه ا��a�"0، و;�*�/��:,�، E! ا�/�ا2�D ا�1�� 
.  

  5 ھ@ا ا�*�0 ;�� �:!:�و�:�Q �_�ن +/1


.ا��'�g ا<ول: ا��1$�0 ا���+! ��  وا<��د�g ا�

 :!D�Jا� g�'��1�N �#,� ا��/ــــــــــــــــــ�ط ا��ـــــــــ�را��
 ا�0��N ا���  . و ���و

ھ��:ا
#��4 ا�ول� �J�
3� � ا
�.ت�ـ�ـــا1
د<� اGوا�  

�� Q�E h4q أن ا���Uر      � �
 ا��!  !ا�6:J�Nا�� 
��a�ھ5�N/+ !E 5 ا�N�N6 �2 ا��a�"0 ا�6:


 وإظ,�ر ا��/�/
، و)N ظ,�ت �2 ��2 ھ@ه ا��a�"0 أO,8ة ا��0�$1 ��; !E N�k ا�$���1+

��Z>ح ا�6 ةا���+!، ھ@ه ا�U+N �,'D�8ت ��ل ��ھ��,� وq2 ا��1�ؤ� N� 
E�VL��ا�*#!؟ 


؟ وDر�/�
 د��0 ا��1$�0 ا���+! E! ا�/�ا2�D ا���  6��� ھ@ه اq�_4Lت ;�� �:!:Dإ�B ���و

 ا
#>;: ا�ول: �ھ�� ا
��J�� ا
�.ت� 


 - ��6ف ا��1$�0 ا���+!      ��� 
*��
 �:���Mات  �QDC ـ �8�+ �,� 5�� 
�:�� 2��'�رة 

���_[م إ��D Bع آ�Z �2 ا���8�ت أو ا���Mـــ�ات  
����8�ت ا���ت ا�� 
�(R�ا�
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��Z 
��م ذ�h آ�
 +��58 ��8�ت ا���ت إ�B اھ�Oازات ذات ط'�6+L 0ZN�� و،
ا�Nا"�ـــ

�f#M ��*� ھ@ه ا��1$�[ت وإ��دة � !_��a]� h:a B:�  )1( +�د�Nھ�.و��*� ا��0�$1 

�0 وa�"0 ا���         � 
�*�_� I:6�+ 
�#E ت��Nام ا��1$�0 ا���+! ��6�aح ا�U�# `

 
�:��0 ��_2 إ�8اء ,E ،
#�6� f"ذا ;�ن ��0 ا��1$�0 �4اtE ،
���:B ا����د%�ت ا�

�N6+ــــf"ا��ھ@ه ا� B:�
 ا��! ����,� ا�/��Dن ، 0 أو ���D�ج ���� أن +�N�N ا<��د�g ا�;

qا�*#! �:�1$�0 ا���+! (أو vD�$ول ا��#�#a ء �@ا�p/وا� Q/*ا� !E ف]Z 0�� `D�; 5% (

D�D�%) ن�D�/ا� �,��  .)��6ض ��ھ�
 ا<��د�g ا��! ��


;��J�� ا
�.ت� طرا!: أو� �(	
  ا

 
�*�; g�� 2� اء�a رة و;*�ءة و+*�)� ;'��اN( م�� N6�+Oداد أO,8ة ا��1$�0 ا���+! ���� 

Nا�ا��/�ط �aا 
��,aو �,�$� �M� g�� 2� أو ،Q:�$1+و g�Nاع ,�ا���Dدت أN6+ N(و ،

6
 +�Uرھ� وا��)�ف �:B أ�N%,�، �@ا a#�#�ول أھ5 ���� 
�ھ@ه ا<O,8ة، وأ�'\ �2 ا���6

.0�0 ��4�� E! ا�6"�aھ@ه ا��  

1� ;HK
1ر�� أو ا
� ا�ت�ل ا
J; � ا<Hة ت*#� +.اD)2(: أ�(:  

��ع a اد���2 ط��I إZ*�ء ��_�و�Eن دا0Z ا��_�ن ا� 0�وھ! ا<O,8ة ا��! +6

��ع �aqز ا�,$� 

 أa[ك د)�/Uaا��ا����د%�ت ا��! +Nور Q�E، و+���0 ھ@ا ا���_�و�Eن 


 أa[ك د)�/
، و)N ظ,�ت �Nة أ�Dاع �2 ا���_�وD�E�ت Uaا�� B#'�وا��Z 0�$1�رج ا�

_�� �,#�E ض�Mا ا�@,� 
�N�1��وD�E�ت ���Mة ا��N6�+ q 5$ى �$5 رأس ��د ا�J/�ب ا�

�_#,� أن +6�a q 0:_�� دون ��8
 إ�B و�:,� �aC[ك Z�ر�8
، O� !,Eودة �$,�ز إرa�ل �

�'U�ر�
 ���Mة، و��_v�;�+ 2 ھ@ه ا���_�وD�E�ت �:B ا<O8اء ]�� ا�^�ھ�ة �2  0�6�

                                                           
���ت ا��د��،، #��س ا���ودي (1)�  .38، ص 2002ا5ردن، ا�����
 ا����و��
 �و��%ل ا���دم ا�����  � ا
  

  ��ز�د �ن ا���6"�ل �ول #�ل ��ك ا5*زة أ�ظر: (2)
Terri (l): Evidence-distinguishing Between Radios Telephone and wire communication the Kansas 
Approach to cordless telephone conversation. Wash bum law journal Vol.24.1984, p.181. 
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�*�و4�ت:� 
�*:وD/0 ا��W� ��"�/:+ g�N إV�ءة  ا��#/�qت دا0Z ا��_�ن، �0J ا<O8اء ا�

 ا���'�ح.

ن:2 #
  : أ�(Dة ا
��J�� ا
�.ت� �$ دا�s ا

 W� N8ا��� 

 ا���ا)'�:�6�+�v:U ھ@ه ا<O,8ة أن �_�ن ���:,� أي ا��i ا�/�"5 


 �#Q، و'��( 
E�1� B:� 
��ZC@ ھ@ه ا<O,8ة +ا��i ا��U:�ب ��ا)'
 ���د%�+Q ا�

�2 أ��J+ q q�_4 ا��h ��ل  k�_5 ا�+ N(م، و�����:,�، ;C)[م ا��'�، أو أزرار ا<;

 v�'ط 
Uaا�� QD�#a> ���; i��_�و�Eن د)�I و���M ا��5$ ��_2 زر�Q دا5E 0Z ا��

 Q6:�'� g��� ،
��أa#�ن، أو وE Q6V! ط6�م أو �4اب ا��i ا���د ��ا)'
 ���د%�+Q ا�

�Q ھ@ا ا�� IU#� �� 0; 0/#� hذ� N6��Q، و:�  .)i)1 واE Q��'/�a! �_�ن �N�6 و+Q:�$1دون 

ن3 #
رج اs $� �ت.�
  .)2(: أ�(Dة ا
��J�� ا

 !E 0��:B ا����د%�ت  ا���#`�/�U+ Nرت ھ@ه ا<O,8ة ���g أ�'�` +6�1

:�,��NاZ:,�، و�2 أھ5 أ�Dا �,6Vو Bإ� 

 دون ا���8E�Mا� !E 
  ا�$�ر�

  �� �و5.�ت ا
;�Dر:-أ

�:B ا��/�ط  0�8��8
 �Z 2[ل +�Q�8 أ64
  وإرa�ل+6Oا� @Eات �2 وراء ا�#�ا��ا<

�+ ��N#���ت ا����:
 N+  !Eا�:�Oر إ�E�D B@ة ��D 2اE@ ا��_�ن، و@��0 �6,� ا�@�+ 
ھ@ه ا<64

�
 و+1$�0 ھ@ه ا�@E�Mا� !E 

 ا<��د�g ا�$�ر�$��D ة@E�#ا� h:+ ت، %5 ��5 +���:,� @ز8�ج��

���
 ھ! أ��ات ا��Vات وا��أ Bت إ��D�Eو�_���� +W�U�1 ھ@ه ا�; ،
E�M0 ا�Z2 دا�%N

 �_��وD! ���8د E! ا��_�ن Q1*D.إا��/�ط أي إ4�رة ��درة �2 أي 8,�ز 

  

  

                                                           
(1) united nation economic and social council report of the secretary general.1973.p30.                                    

 www.arabteamا�ظر: ���ر ���ود �د�_، ��ف ��وم ا�����4رات ا5�ر���
 ����"�ت #�F ا�4"�4ت ����F�# I ا��و�K ا���4رو��   )2(
2000 –fourn.com  
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  �� �و5.�ت ا
�.��8:-ب

 !E 
��E 
�����D �,,�8 أ� hن، وذ��_�ھ! ا��! ��_2 ا��/�ط ا<��ات �2 دا0Z ا�

ا��_��k، و�#,� �� ھ� )�در �:B ا��/�ط ا��_�ن �0J ا�#�اE@ وا���E�ت أو ��E�ت ا��,��
 أو 


، وإن ;�ن ��5 �:E�1� B�ت ���Mة /:M� @Eا�#�ا `D�; و�� B�� ن�_�ا<��د�g �2 دا0Z ا�

 2��Nا�,� E! ;0 ا<��ال E! أ]�اض +1$�0  50إ�B  40+��اوح �� �a2 ا_����ا، و�


 ;���Nا"I ا�6��
 وا��#�Oھ���*� �ت.ا<��د�g ا��! +Nور E! ا<��;2 ا�

  �� �و5.�ت ا
��K{: -ج

�:B ا�U1\ ا��رN$� !8ار ا��_�ن �,6Vة ا��$5 ��5 و��M� ت�D�Eوھ! ��_�و 

 B:��:N( Bر+,�  �,:��
، و�/�م ��4 g2 أ��د�� Q:ZاN� 5�� �� 
ا��I:M ا�@ي ��اد ��ا)'

��ت ا�@�
 ا�@$��D ن�_�
 ا��/�ط ا�/Nر ا�/:�N8 0ا �2 اqھ�Oازات ا��! +�Nث �$Nران ا��+��

 Bدة +���:,� إ���ا���درة �2 ا��g�N ا�$�ري E! ا�Nا0Z، و��5 +_'�� اqھ�Oازات، وإ

5�� 
��ع ��8�ت ��+��aqأو +1$�:,�.إ ا �,��  

ر<�: -د#J� ت  �� �و5.�

N�Nا�,� �#�N� +_�ن  +�6�a0 اp*و� ،
/�ھ@ه ا���_�وD�E�ت �:e*D B ا�#^��
 ا�1�

 0/D �,�*ار و+_�ن وظ�N$0 ا�Zإذ +��]0 دا ،
_��a Q�'(اد ��ا��N8ران ا��_�ن ا�

�:B ا�$Nار ا��ر8!. `'J� اqھ�Oازات إ�B ��_�و�Eن ا��[�e ا�

���.ن:�-
 ا)�#4> ��
د<� اGم ا�.)	� :  


 �2 ا��D�6! وا<E_�ر ���
 ا��6'�� �B#6� 2 أو �$�qد Q� ت��ھ� ;0  g�Nا��

 ،
U�
 ا��g�N �*,���  ي���1وا����ا�qدى �:أن �_�ن دR� ،5,#� دةN�� 

، أو �*3E�; س�#

6��ل �a��
 أ#8'�
 أو M:�#�6
 �$�ي �,� ا��g�N���; ،g�N ا�@ي ��5 � 
M� ط���� q QDأ hذ�



 

134 

�� �� ;�ن ��#� ���a/�� أو ����ت ��e  )1(*�ة�ا��; ،g�Nا�� k�2 ا���ت و�، و�#�*! 

 �,�qد
��M� 
�)2(.  

2 ���
 ا����ة � �,���� N�
 �:#�س، +�1��وا<��د�g أa:�ب �2 أv���a ا����ة ا�

4�'� I��U��,�، N,� �,�Eأ ا����Nث إ��a ،Q%N�� Bاء ���> 
��
 ا�ا�Uaا��a[ك <، أم 


 د�:�ا��D�*ون ��ج W�  .)3(أو �Zف �2 +#�` ا���M، و��E 2� 2�C� !Eل ا��aاق ا�1

 5�� q B�� ر@�� ،i4 0; 0�
 ���د%�+,5، و�6��a B:�و���ص ا<4�ص 

 0"�aر و�U+ أن qإ ،Q�:�
 68:` �2 ا�0,1  ا���#`ا�'�ح ��aCاره إ�B ا���M دون J�Nا��

�� 068 أ إ�Bا��aاق ا�1�W وا�#^� � ،��Mت ا������Z6�ت���ا�� v:[  ك�,�Dم ا�$+


،�Z�E:*` ا�����6�ت��
 ا����د%�ت ا���a  �J�N� N6� �� 2�� O���N�N�+ !E ��6�ر �2�6 �:�

 g�Nا�� Q�E ورN� ن ا�@ي�_�6
 ا��'U�����، y6'E ا�����6�ت أZ@ت  �J�N� N6� �و� ،���Z

 g�Nا��  
�:B ط'�6 N�����2 ا��_�ن ا��ص وا��_�ن ا�6�م، وا�'y6 ا�Zn ا 
أي ا��*�)

.Q+ذا  

�.ن ا
�Dا��ي:أو�-
  : �."= ا

O$ع ا�����:k��6+ B ا��1$�0 إن ا� 
ا"�ي ��D�( !E i#� 5ن ا�8Lاءات ا�$Oا"�

�� k��6+ B:� i#� 5� ��:J� !+أ4�ا��� ��Dت، وإ]aا����,� iD إ ر:�
 ا���اض ا�


 ا��6#��2 �2 أ08 ا��/�ط و+J'�`  �2_�ر  65ا���دة: /Eدون ��ا 
" وWV ا���+�'�ت ا��/#�

 Q�
 أو��و�g و+1$�0 ا�_[م ا���*�ه ��Z 
* 
 �2 ط�ف 4i أو �Nة أ4��aص ــ�


. E! أ��;2�����
 أو ��Z )4(  

                                                           
، ���د ز�� أ�و #��ر، $رح ���ون .643، دار ا��*�
 ا��ر��
، ا���ھرة، ص ا���م ا���ص، $رح ���ون ا���و��ت،  وز�
 #�د ا����ر (1)


، ص ���� .696ا���و��ت، ا���م ا���ص، ��$Eة ا����رف، ا�ط��
 ا�

 ��ر�
 ا����ة ا���"
إ�راھ�م #�د ���ل،  .(2)�%��$رح ���ون ا���و��ت .، ���ود ��ب ����، 118، �رK ���ق، ص ا�����
 ا�

 .770ص  ،، دار ا��*�
 ا��ر��
ا���م ا���ص

#وض ���د،  .(3)�%��راءات ا��
، ا����در�
، ص ا�و�ز  � ���ون ا����.، ا��د  ��� 312، ا�زء ا5ول، دار ا��ط�و#�ت ا�


�رور، �%��راءات ا�� .484، �رK ���ق، ص ا�و��ط  � ���ون ا
  .69،ص 2013، دار ھـــو�ــــــ
 ،طر ا�����قأ،��دري أ#�ر، .��47ن ا����دي ا��وادي، ا��رK ا����ق، ص  (4)
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�#��E���1$�0 ا���+! ا�@ي , Q��$� ھ#� ھ� ا�@ي 
D�6�a]� 
�"�p/ا� 
 ر8�ل ا���ط

 Q���#,EL! �$�ل ا ���E اد�E>ا �,�N6+ q 5 ـــــ%'�ت ا�$#�"! و�:�tE Qن ا��1$�[ت ا��! �/�م 

 
D^�ا <N�+ 5� �,Dر C4 !Eن د��ى #8�"�
 ��;�,� ا�U:1�ت �2 )'�0 ا�8Lاءات ا�$#�"�

�ج �UD 2�ق ا�'�� ��; ،
�/�N ا����ل �:B ا��/�/ 
�"�p/ا�g  g1$�0 ا<��د�+


 +1$�0 ا<��د�g ـــــــا����� !E ��; ،QJ�N� 0�$1+ 5�� 2� I� B:��2 ا��Nاء p�+ q !


 �ا��:�D��O*ا أوL `�+ B�� 

 أو ا���*���
 ذا/Eا���.B#6�  ا�

 
�D�*�:د%�ت ا�����أ�� �D�( !Eن ا�6/���ت tEن ا����ع ا�$Oا"�ي �8م ا�D,�ك ���
 ا�

����'E303  e! ا���دة  hوذ� v(�6� " !:� �� B:� i#+ !ت وا�����_�ر ��D�( 2ن ا�6/�

 v_+ن ارC� hاط#�2، وذ���:� 
��
 ا����ة ا���� B:�
 ;0 �2 ا��Nى #a B:� N�O+ q ةN�


 E! ]�� ا<أ��+n6�ل اE>ا N.Q�:� !#$�  ��ال ا����ح �,� )�D�D� أو ���M رV�ء ا�

1-Z gت أو أ��د�����_� 0/D ط أو +1$�0 أو�/�������M إذن ���',ـــــ��
 أو aــــ ،
� ـــ��

  رV�ه.أو 

 

 �]Z 2ل ھ@ا ا�#N'� iو �#� � 0�:�+ 2���[����� �:! D'�2 ا<��د�g ��0 ا���Eو

�,� �g�N دار ��2 أ;�J �2 ط�ف ا��5��$ �V�� أو 
�أن ا����ع ��E v:U! ��0 ا�$��

�
 ا�$M�� Q���6�a�� hد%ـــــوذ���� " W8ــ vذھ �� )Q)1ـ�vD �2 ا�*/ــــ�ت" و�_##� �Dى ;

�Q ا�إ�B أن  IU#� ا�*�دي ا�@ي g�Nح وھ� ا����1���N أ�p� إ�g�N� B ا�#*e ا�+ 
����

 !E QDأ B:���دا ������1$�0 ا��i ا i
 )��م ا����� !E ��; ،�Znا Q6��2�C �2 أن �1

  ا���+! ��@;�ا+Q أو <E_�ره.

�B�� Q و�� ;�ن ر�Oا ��a N#� B#6� أو 
�qد Q� ت��0 ; 
���وا��g�N ��0 ا��

 `D�;4�رة وL��ط���� أن �,@ا ا���B#6� O �*,�م، �0 و��W1 �*,�م ا����د%
 ��B �8ى 

 
:�a0 او/D !ك ھ�,�Dq:ا"�ة ا��Nا� 
Uaا��
 E! �_�ن ا����د%��*�
 أو ا�_����ات ا��D�*ــ 


�B#6 ا�k��1 ذ;�ه، ;O ، 0ة +#�`ـأ8, أو��� 
�ج �2 �*,�م ا����د%� QDtE 5% 2و�

إ4�رات أو ر��ز N+ qل �:B#6� B، وD��N/+ !E� أن ا<��ات ا��! �,� ���Nل أو أ��ات 

                                                           
  .309 وز�
 #�د ا����ر، �رK ���ق، ص  (1)
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�a���:5 ا� !E 
E�6و�
 ا�$Oا"�
، و+�:\ أن +_�ن ��[ ���a/! أو +:h ا�������� W���+ B/

  �[�D,�ك.

ر ا
�ي <*�*#
�:�ا>#4
ء ا	T! 8+ �s  

   �,�������:B ا�#�� ا�k��1 ذ;�ه، ��0ZN�� B ا����ع  
q �_*! أن +_�ن ھ#�ك ���د%

���د%
 ذا+,�، أي ��� I:6�� q �أو ��6�رھ 
����
 ووQ8 ا���Z أن +_�ن v$� ��Dوإ

,/:6+ !D�_� �6�ر ھ#� ��6�ر��� ا�Dوإ ،Q#� رتN� 2��Cط�اE,� أو � 
��Z ت���V��� �

k�ھ@ا ا�� �,� I�:و� !���6�ر 4� eو��، ���` ــــــأي و�k ا�+ B�� 
���د%
 ا�

.q�/D أو ����'� ا�,�+�a kاء ;�ن %� `��_�ن ا��ص إذا +��� I�:ص و��Z ن�_� !E  

1ص
ن ا #
�_2 : �#��ف �*,�م ا��_�ن ا� q أو �#/�ل `��% !D�_� O�� 0; Bص، إ��ا�

��ع �� �Nور �NاQ:Z، وإن أ�_2 ��a 0/D اق أو +1$�0 أو��aــــــــدون ا:ZاN�Q ـــ�ھNة �2 


 وظ�*���Z 
U�2 +��U,5 را�
 ���_Q أو ��"Oة أو �/Eا�� v8��� qإ Q��Zز د�$� qـو 



    .   )1( أو �,#�


����:B ا��g�N ا�@ي ��5 و�v�1#+ 5% 2 أ�_�م ا�� 
ھ@ا ا��_�ن و�� +#�ول  E! ا�$Oا"�

.
����
 ا�*� �,� `1�� 
���  أ��را 

��ع ا��Z 2� g�N�رج ھ@ا ا��_�ن �*�\ �DاE@ه أو أ��ا�Q و�Zوج a 2_أ�� إذا أ�

�_�� 
Uaا�� g�Nع ا����a 2_أو أ� ���ن دا0Z ھ@ا ا��_�ن �#/0 ا���ت إ�E Bا���ت �#,

 
/Eا��� ،Q8ر�Zو� 
�����#Q ا� !*�#+ g�Nن ھ@ا ا��tE ،g�N5 أط�اف ھ@ا ا��:�+5  �و

  E! �_�ن �#Nرج E! �*,�م ا��_�ن ا��ص ����k��6 ا�k��1 ا�@;�.

 B�� ن�_�و�:a B'�0 اJ�aq#�ء �2 ا���ا�*�ت أو ا���"�E�+ v$� iھ� E! ا�

�:B ا��g�N أو ا<��د�g ا��!  �,���1Dو�2 %5 ا 
����
 ا�*�� W���� �'��+Nور �NاQ:Z ا

�:B ا<��د�g ا��! +�Q�]Z 2� 5 أا����ع ا�,�+Z �D�_� k��� و�2 5%  
����a'¡ ا�

�_� !E k+�,و�� ;�ن ھ@ا ا� Bن�� .g�Nع ا���V�� 
�:B ط'�6 k(�+ م ودون��  

                                                           
  .174، ص �رK ���ق���ل "�ر،  (1)



 

137 

�� ا���6�ر ھ#� ھ� ا<Dوإ ،��D�_� �6�را� e�� �#�6�ر ھ�داة ا��! و�2 ا��اV\ ھ#� أن ا�

E `�N!ا�a 
�������  .)1(ا����د%
 وا��! +U6! أط�اE,� إ�O�� �a�1ا�Nا 

:��� �J��	
�.ن ا-
  �."= ا

ا+@ �2 ط'�6
 ا��_�ن ا�@ي �Nور Q�E  �����1970  17إن ا����ع ا�*��D�( !E !1Dن 

 hوذ� g�Nا�� B:� 
����ا��g�N ��6�را �:�*�)
 ��6'�ا أن ا��_�ن ا��ص ��'¡ �*
 ا�

1�W و+1$�0 وا��aاق ا<�368( ط'/� �#i ا���دة+ B:� v(�6+ !ــــــ) ا��U��4 gـــ�د� 


�2 ا��_�ن ا��ص ، )2(أن +_�ن ھ@ه ا<��د�g )N �8ت E! �_�ن Z�ص !1D�*ا� Q/*ا� �'�و

�:B إذن  Q��Zد k(��� أو ا�@ي ،Q#��ر2�8 :� Q��ZN� \�1� q ا�@ي I:M��QDC ا��_�ن ا�

2 ��:h ھ@�6���Q أو ا�Dq*�ع �Q ا�Nا"�ة ��Nدة ��درة ��aا !E Iا�� Q� 2� ن أو�_�  .)3(ا�

!1D�*ا� Q/*ا� N/�Dا N(و)�6) 4���� @Z>ع ��6'�ا أن ا����! ــــــ، ��)k ا��V���ر ا�


 ا��g�N، ھ� أ�� ��N�/+ 0Jا دون �'�ر، ��� �Rدي إ�B ا��UD 2� I��p�ق *� N�N�+ !E

�� ھ� 4_0 �2 أ4_�لDإ g�Nوأن ا�� ،i#ا� I�'U+  !1*D ف��+ �,E ��'6ا�� 
���

.Q�E Q#��2 ا��_�ن ا�@ي �6'�  0/�1� !�  و4


 �[�D/�دات$��Dن (*)و�D�( 0ظ !E !��V����6�ر ا�:� 
,8��ا�a$�ب  �����1970  17، ا�

��iD v8 ا���دة � ،N�N$ت ا���ا����ع ا�*�h�@� !1D، و�Nل �E Q*(�� 2! ظ�D�( 0ن ا�6/�


 Z، واN'�aل ا���6�ر 226/1*�� "h2 ذ�� �'���6�ر ا���! و��� !��V��
 ـــــا���

�Z 2[ل ھ@ا ا��0�N6 وWa ا����ع �UD 2�ق +I�'U ا�/��DنE "
��a ر  أو�� 
E�; 0����


 ــــ�ا��g�N ا�@ي �6'*�� Q#�  
��Z !1D�*ا� Q/*ا� N�Rم و�����B و�� �Nر E! �_�ن 

 B+0 ا�@ي أ�N6ا�� Q�  )∗( �$N�N.ا����ع �D�( !Eن ا�6/���ت ا

                                                           
 .���174ل "�ر، �رK ���ق، ص  (1)


، وھ� ��وق �Gر ����
 ���"رف  "ا�#8ن (*) �� 
������ا������ ���وق ا����ن ھو أول ���ن دو�� أ���� ����ول ��وق أ#��ء ا�5رة ا
 

 ا����
 ���ر�p ا���$ر �ن ���ون ا5ول �����  .1948أو ا��4*�ك، و�د "در ا�#8ن  � �رار ��

  
(2).Badinter, la protection de la vie privé contre l écoute  électronique clandestine, j.c.p, 1971.p.2435. 
(3) Becourt: Réflexion sur le projet de la loi relative a la protection de la vie privé Gaz pal.1970.p.202. 
(4)Becourt: Réflexion sur … op.cit.p.202. 

  ا��د�ث �و#�ن: =∗
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�
�.ن ا���< �:�-
  : �."= ا

��دئ ا<�� ��6�ر ا��_�ن ا��ص !E 

 ا�6:�� ا<���_��_��، إq أD,� )1(ا��#/` ا�

N� إذا ;�ن ���E g�Nا�� 
���D �6�ر���2 ھ@ا ا���6�ر وأZ@ت  `�N�� ���Z �Jأو  N(و ،����

4�! و�� E! �_�ن ��+�ده ا�$�,�ر  أ;Nت g�N� 0; إن ":�,��/� hذ� B:�
 ا�6:�� �_��ا�

"

 ا���aNر�����:Q ا���+ N()2(. 

:�.ن ا!��;�Dي: را+*-
  �."= ا

)'0 ا��0�N6 ا�@ي �Nر  - ا����ع اO�:$DLي �:E B_�ة ا����ع ا�*��a �,1*D !1D/�ا

��v8 ا���دة (�E! ا��_�ن ا��ص، إq أQD أV�ف �4ط� آ�Z ھ� أن �_�ن ھ@ا  –) 226/1

.Q+ز��� !E أو g�Nأط�اف ا�� N�> �;�:�  ا��_�ن �

��Nاء �:B ا�qي ��6'� اO�:$DLن ا�6�م ا�D�/ط أن ا���ھ@ا ا� 
:��ي ـــــــ���د%�ت ا��! +$و

.Q+اء ذاN��q2 ا� ���D ص� )E )3! ا��_�ن ا�

J�s.ي��#
�.ن ا-
  : �."= ا

ا��#I ا����ع ا����ي ��6�ر ا��_�ن ا��ص ���N�N ط'�6
 ا��g�N، وإV*�ء 

Q�E 5�+ !د%�ت ا������:B ا� 
�����iD v8 ا���دة ()4(ا��� hن 309، وذ��D�( 2� ر�_� (

�2 ط��I 8,�ز �2 ا<O,8ة ا�6/���ت وا� g0 ا<��د�/D أو +1$�0 أو W�����aاق ا�1 
��

                                                                                                                                                                                     

ا���ص ا����$ر، وھو �� ���ن ���#I �ن ��ل ا��Zر ��5ذن ا��ردة أو ھو ا��د�ث ا�ذي ��م ��ن $�"�ن أو أ��ر $6و�� دون  ا��د�ث -أ=
  ا���دام أ*زة ا�"�ل.

.I�6�� ل  و�$�ل ا��د�ث ا�ذا�� ا�ذي �ر�I ا�$�ص �I�6� K �"وت ���وع، ��� �و ��ن ��
  ي ��م ��ن $�"�ن أو أ��ر �Gر ��واد�ن  � ���ن وا�د �����دام أ*زة ا�4"�ل.ا��د�ث ا���ص �Gر ا����$ر، وھو ا��د�ث ا�ذ -ب


 #�ن $�س، ص ���
 ��ر�
 ا����ة ا���"
، ر���
 د��وراه، �%��. ، #�� ا��د #�د ا�ز#�� 307ا�ظر: ھ�
 ا��د #�F ����ن، ا�����
 ا�
��183
 ����ب، ص ،�ق ا��"و"�
  � ا����ون ا���%�، درا�
 ���ر�
، ا��ؤ��
 ا�وط . 

                            Levasseur ; protection de la personne de l’image et de la vie privé gaz  pal. 1994- 11 oct. p97.= 
                                                          .  

(1) Olmsted V.U.S (1928), 277 U.S.U.438. 
(2) Katz v. United States (1967); 389 U.S. 347. 

  .830ا��د ���ء ا�د�ن ���ل ،�رK ���ق ،ص  -
  .485ا��د  ��� �رور، ا�و��ط �رK ���ق، ص  (3)
) 369، 368) ��رر (أ) #ن ا���د��ن (309) ��ررو (�8�309ظ أن ا��$رع ا��"ري �د ��ك ��*b ا��$رع ا�6ر���  �د ��ل ا���د��ن ( (4)

  .�1970و��و  17�ن ���ون ا���و��ت ا�6ر��� وا����ن أ����6 إ��I ������ون ا�"�در  � 
  . 667، ا���ھرة، ص د��وراه ، ر���
ر ا����� ا��د�ث�ر�
 ا����ة ا���"
  � ظل ا��طوا�ظر: ���د #�د ا��ظ�م ���د، 
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 N( ع�����'� أن ا��g�N �_�ن Z��� إذا �8ى E! �_�ن Z�ص، أي أن ا��E ،Q��D أ�� ;�ن

��'�ر ا���6�ر ا�@ي ���6
 ا��_�ن �'U� @Zأ�.Q����  Nد +$��5 ا�*06 وإ

��Q ا�/��Dن إذا +�Nث �Q  ا�a#�دا و�� q ار�a>2 أدق ا�p�� ا�@ي g�Nن ا��tE h�@�

 W��tE 0ن ا�/��Dن ���! ا<��د�g و�� ;�D` ذات ط��/�������'E Q! �_�ن ��م، و

�  )1( �م إذا �8ت E! �_�ن Z�ص.ـــــــــــ

�� !��V����ده �:B ا���6�ر ا�����Cن +�N�N و)N أ�vD�8 N �2 ا�*/Q �� ا+$Q إ��Q ا����ع 

  .)2(ا��g�N ا��ص، وا��'� أن ذ�h ا���6�ر ��51 �����N�N وا���Vح

y6'ا� v3(وذھ(:
  ، إ�B ا�/�ل �Cن ا����ع �Q*���� 5 ا���a�� I�E'�ب ا�����

1- L1�ناD � ���Z �J�N� 2 أن �$�ي_��M#ا� y^ ن�_� !E اء�a ،هN82 �_�ن +�ا� �

  Z�ص، أم E! �_�ن ��م.

2- 
��Q ا��_�ن ا��I:M، أم ھ� ا��_�ن ا�@ي  ��6 N�/� 0,E ،ص�+�N�N �*,�م ا��_�ن ا�

.
��4W� i ]��ه ���'�دQ�E q ا<��د�g ا� Q�E 2 أن �#*�د_��  

�:B ��6�ر ا��_�ن ا��ص ھ� ر]'�ا����ع و�06 ا�v'1 ا�@ي 068  N�Q ـــــــا����ي ��6


 وا���رة��
 ا<��د�g ا�����
 N���+ !E ��6�ر ���� B:�، إذا ا��4ط �[��Nاء 

 
��اq%#�2 أن �_�ن ;0 �#,�� E! �_�ن Z�ص، إq أن ا��1�واة ��2 ا<��د�g ا��

 NV Q����
 ;'��ة ��/N� ��Nى ����_�ن و�8د ا��Q� i أھE ،�,:�� ��[ !E وا���رة

'( B:���#,�U#� QDtE ،5ي  O���ل ا����ر�tE ،2ذا +�اE N8! �_�ن ��م ��2 ا�#�س دون +

�:B �_�ن  k(��+ ]E 
��
 أE Q��6E! ھ@ا ا��_�ن ا�6�م، أ��  ا<��د�g ا��D]6� !#�V

  .))4�Nورھ�

                                                           
���ت ا���%����ن ���ود إ�راھ�م،  (1)�  .429، �رK ���ق، ص ا�و��%ل ا�����
  � ا
  .433، �رK ���ق، ص $رح ���ون ا���و��ت���ود ��ب ����،  (2)
  .426.، ��ن #�� ��ن ا�����، �رK ���ق، ص 670���د #�د ا��ظ�م ���د، �رK ���ق، ص  (3)
  .487�رK ���ق، ص  ا�و��ط، ،ا��د  ��� �رور (4)
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6�'U��:B  ا��g�N و�D 2�Dى أن ا�6'�ة  g�Nا�� 
6�'UE ،ورهN� ن�_�� q Q+ذا

 
��,1��_2 أن �$�ي � !�
، g�N���E ا����
 ا�$#�"�
 �:�E I! ا����ة ا����أa�س ا��

��:�V Bء در8
 ��ت ا����Nث وا����E! �_�ن  hد ذ�N2، و�����4 2��ا�@ي  f�م 

N� B:� �,J�� v$� 

 �$v أن ى���Nث داQ:Z، و�Dع ا��g�N و;0 ������V�� 
�C1�، وا�

�! �1��� أ�_�م ا���aNر ا����ي ا���در �V��+��ك �/�V! ا����Vع ;�� أن ا���6�ر ا�

 !E11  �'��'a1971 ) دة������Q ) ��ص �:B ;45ا�� f1�
، و��
 ا����ة ا���� 
��*

 0� ،g�Nا�� Q�E ن ا�@ي �$�ي�_�6
 ا��'U� 

 �U:/�، و�5 �$6:,� رھ�#���:B ا<��د�g ا�

 Q�E ن ا�@ي +$�ي�_��:B ا<��د�g ا��'��4ة و]�� ا��'��4ة، أ�� ;�D` ط'�6
 ا� �,U1�


��Z gدا�` ھ@ه ا<��د���.  

$� �
��: ا
#."= ا
Eو�
  ��Uو%�� ا
#�ا"�� ا�
 ��و���. ا
#>;: ا

 
$��Dق�/���:B ا�1��
 اq Lھ���م ا�5��6  ���p/ا� y6�1D�ن و����+Q، و��وز 


، وا��! +�e �/�ق ا<�Eاد، وا�D,�ك ����+,5، �2 ا08 ھ@ا )��` دول ا�6��5  ��ا�Nو��
 وا�6��

L،!a �
 DL,�ء ا�aراNوا� g�'وات ا�NDو I�%ا��و+,�3
 ا�^�وف ����ة  �[ن اq+*�)��ت وا�

��1�دة ا�/��Dن، وا���ام ا�*�د و 0pEإأ.Q��D�1D  

 v:U�  ا����!:�:B ا�#�� واUD[)� �2 ھ@ا a#�#�ول ھ@ا ا�


 واq+*�)��ت ا�Nو��
أو����[D�ت ا�6��Lا :  

���: Lق ا�/�� 
�aراNوا��:/�ت ا� 
��ات ا�Nو��+R�  1D�نا�

تأو��K%!ا : ��
ت ا
Eو�"� وا�ت	�#
*
  ا

1��#
*
ت ا�K%!ا :  

�[ن ا�6���! ��/�ق اL�6'� ا�L دة��
، N/E ورد E! ا����[D�ت ا�6��L1�ن، �2 أھ5 اD

12  v$و� Q�:"��
 و���v$� " QDC أن q ���6ض ا�*�د ��0ZN �*�وض Q+��� !E ا�� Q#�

�Q�6"، و���0 ا�aو QE�4 B:���6ض ا��ارد E! ھ@ه ا���دة �Nم أن q ���6ض �,$�م 
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�tذن )N�� !"�pد ���ا)'
 ا����د%�ت ا��: qإ ،
��
 أو ا��1$�0 ا���+! �:���د%�ت ا��D�*

 Q�:� i#� �� v1� أو+Lق ا�/� h�@� ���
.���W ;0 دو�
 ��ا��  1D�ن و���
 ���+Q ا�


 وا��DN��J�� 2�ق ا<�5 ا����Nة �2 ا��/�ق ا�V ��
ـــــــــ�1;�a�- د ا���E 0_ـــ� I


 ا�/��Dن E! ��ا8,
 �0J ھ@ا ا��0ZN، و�D` ا���دة (���� !E17 ز�$� q ":QDC� Q#� (

�����ت أ�N أو� !D�D�( ��[ 0 +16*! أو_�� 0ZNا��  i��اQ+]a، وأن �_4 0

��2 ھ@ا ا��0ZN".ـــــــــ�V ن�D�/2 ا�� 
��  

 B4�رة ھ#� إ�L2 ا� N�qأو iD 2 أي� �:
 �:�/�ق +���[D�ت ا�6��Lمن اO:� 

4��aqام ھ@ه ا�#��ص أو ا����� �,�:� 2�6(��
 ا<�5 ا����Nة ا���د �,� ـــــ<�p�ء �#^

�Dھ� أو )�ا��+�aد !E# ولNا� B:� v8�� ����2 إq ا��Oا�� أدp�+ q !,E ،
,� ا�8Lا"�

  )∗( ا<�p�ء ھ@ا ا4��aq�د.

ت2�"�:ــــــــــــــــا
Eو
� : ا�ت	  

م  -أ*
 �� ا�ورو+��"  1950ا�ت	

��م و)6`�'�E�D�,4 2� W��$:e ا<ور�! E! ا��ا:� 
�^#�
 ا���1950�y6 ا�Nول ا<ور   


#�N��  
�(�*+qھ@ه ا B:�
 ، و)Nرو�� �a�a>ا Q+�1�ن و���DLق ا�/�� `���g أ4�رت ، اھ�

 Q#_1و� 

 ا�6�":���
 /ا�*/�ة ا<و�B إ�B أن �_0 إ1D�ن �I ا���ام ���+Q ا�#��Jدة ا���ا�


 )��دا �#�6
 +��ل دون �D�Jا� �,+�/E وردتCE 2�6� ط�رt� Iدت ھ@ا ا��Nو� ،Q+]aو��ا

                                                           
∗ 5 Iن �"وص ا�د��ور ذا�� F�أ� 
�#��8ت ا���وق �8ث �ظر��ت ���دي ا5و�E� :Fن ھذه ا�#��8ت ����ر ذات ��� 
�*� ���م ا����
 ا��زا��

أ�� ر #ن ا����دئ ا�����
 وا���وق ا5و�F ا�����دة �ن ا����ون ا�ط���� وا�����
 #�F وود ا�دو�
، و�*ذا  �د ���ت �د��ور ا�د����ر، ����

: إ�F أن ا�#��8ت، وان ��ت �ن ا����
، و�ذھب ا��ظر�
 ا���� 

:  �رى أن ا�#��8ت ��س �*� �وى ���
 أد��
 و ���6������وة ا��ظر�
 ا�


 �ن �ظ�م ا�دو�
 و�"�K ا��ر���b ا�ذي �ب أن ���ر ا��$رع #��I،  *ذه  ا��وا#د ھ���Zوا#د ��دد ا�� F�# إ4 أ�*� �$�ل 
��ض  ا��زا��
e� �د�د ا��ر�ز ا����و�   راد.�و�*�ت ���$رع، و4 ��و�ف #��*� ���$رة �


 �ول ����م و����
 ��وق ا����ن  � ا����م -�������د ا����د ا�د��ق، ا��$ر�K ا�دو��  � ��ل ��وق ا����ن، ��ث ��دم  � ا��دوة ا�

، ��را�وزا، إ�ط����، ص ، ا���*د ا�دو�� ��درا��ت ا�����1988و��و  29- 19ا��ر�� �ن �%��ا�ظر: #�د ا����ر ا�����، -.5-�2 ���دا�
 ا�



 ا���ھرة، �����ت ا���*م ��ل وأ���ء ا���������  .66، ص 1981، ر���
 د��وراه، 

 ا���ھرة، �ر�
 ا����ة ا���"
  � ظل ا��طور ا��������د #�د ا��ظ�م ���د،  -���  .723، ص 1988، ر���
 د��وراه، 
  .��780ن #�� ��ن ا�����، �رK ���ق، ص  -
، ��$ورات ا5�م 1963د����ر  10ا�ظر: ا�#8ن ا������ ���وق ا����ن ���وى �$�رك ��� 
 ا�$�وب وا5�م، ا�ط��
 ا�����
 #$ر، -

  .27، ص 13/ 1-63ا����دة، ر�م 
  . ��25ن ���د ر��K، �رK ���ق، ص  - 
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 ھ@ا ا��I، إq و�D�/:� �/Eن و�aر��� !E 
ورة � +Q'8��1 ا��pـــــــ+0ZN ا�U:1�ت ا�6��

�W د��/�اط! ����\ ا<�$� !E��(qر أو �*� ا�_��ن ا�,�
 ا�$�]aدي ــــــ�2 ا�/��! و�


 �/�ق �#W ا�*�BV واL،وأو �*� ا�#^�م���
 ا���
 ا�6��
 واnداب أو �����8ام، أو �


 ا����Z ن ا���امC�� 
�(�*+qا Qإن �� +#�و�� g�� ،5,+�2 و�����ZnاL#�� ،1�نDول ــــــ�

 !E2 ا���� 
�����I� !UM+ �� 2 ا���ء E! ا�� 2� !UM+ ق�/� 
���$� 
�:�Q #ا��/�/ `


.�أو ��ا)'
 أ��د�QJ أو ا+��Q+q ا��:�D�* )1(  


 ا<�(�*+qا O���[ن ا�6���! ��/�ق اLورو+�L2 ا� 
��1D�ن E! أن ]���,� ا+�ذ 

��ن ا�����ك �'y6 ا��/�ق pا� 
��*_� 
���[ن ا�6���!  ةا��@;�را�8Lاءات ا�Lا !E

Lق ا�/�� ���:B �$�د إ�[ن، و�:B أ1D�ن، ; ���/+ 5� �,D> ن]�L2 ا� k:�+ �,D

#+ 0� ،�,+����ا�
 �,@ه ا��/�ق  ��ا��'�دئ ا��! +�N,6 �_���ت ا�Nول ا<�p�ء ����

 .)2(وا�����ت و+#^5 ا��6Uن NV ا�D,�ك ھ@ه ا��/�ق وا�����ت


 +N/#:� `V�6ــا�� و����]5 �2 ذ�tE hن�(�*+q2 ا� 
#��J3(�دة ا�(aأ B:��س ـــــــ، 

VL�� .i/#ض وا���Mا� y6� �,�
 ا��! +��Eھ� ���Eاد O� qال ������
 إ�B ـــأن ��E�ن أ

�:B ھ@ه  
6(��
 �'y6 ا�Nول ا��:ZاN2 ا��Dا�/�ا !E @E�D ��[ زال�� N��h:+ y6 ا�/�ا

�� 
#��Jدة ا���
 وأن ا��(�*+qا N� N#� k/� q !�
، <ن ا��/Nم ا�6:E�VL0 أو ا�N6ا�� Bإ� 
8�

�� �*�ض �N�Oا �2 ا��N6ي� ���0 ھ� �U+ !Eر ��1 ،2�6� B:� �/�ق و����ت ا<�Eاد. 

 

 

  

                                                           
(1)Francis .Jacobs .the Europeèan concention on human rights, Clarinda  press oxford.1973.p 126 

  .619ا�ظر: ��دوح ���ل ��ر، ا��رK ا����ق، ص و
(2) Robertson- privacy and human rights-N.Y.1968. P 106. 


 #�F ھذه ا�ط�ون ��م ��  )1، ھ��ش ر�م (90، راK �� ��ق: ص 1990ا�ر�ل   24�  huvingو  Kruslinو�ن ا5�
  .50، �رK ���ق، ص ا�و�س��در �����ن (3) 

-Robertson, op, cit, p 92- 95. 
��ع  � د����ر )*(�
 ا����
 �e�م ا����دة، و�م إ�رارھ� �����  .1966وھ� ا���6�4
 ا��� ا����ت ا�ر ا���ع ا�


 ا�دو��
 ���وق ا����ن، إدارة ا�#8م، ا5�م ا����دة.���  ا�ظر: ا�و
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م  -ب % ��H�J
� وا��E#

;4-.ق ا ��
� ا
Eو�"  .1966ا�ت	

 
��Z 
���
 ر�a��1وا� 
�DN�
 ا�Nو��
 �:�/�ق ا��(�*+qأو�` ا 
��D�ت ا����p�

 0_�� 0ZNز ا���$� q ": QDأ Bا�*/�ة ا<و� ��� 
6�
 ���Eاد، E$�ء E! ��د+,� ا�1���ا��

�� q �$�ز ا���6ض ; ،Q+]aأو ��ا Q�:"�6������ت أ�N أو � !D�D�( ��[ 16*! أو+

."Q�6�aو QE��� !D�D�( ��[ 0_��  

 B:� i#+ 
�D�Jأأ�� ا�*/�ة ا�� !E Iا�� i
 ا�/��Dن 0J� NV ھ@ا ن:" �_4 0���ZN0 ــا��

  .(*)ا���6ض"أو

��
4-.ق ا!� ��HراE
ت ا-;4
ن: اJ� و ��
  ا
#Lت#�ات ا
Eو

Lق ا�/�� !��[ن ا�6��Lا N6� 
�aراNوا��:/�ت ا� 
��ات ا�Nو��+R�1D�ن، �/Nت ا�


 E! �$�ل أO,8ة ا�����
 +�Uر ا<v���a ا�6:�C1� g�'� ،ةN���
 ا<�5 ا�:^� `�+# `

gا<��د� B:��,� E! ا���/�/�ت   
D�6�aqى اNو� ،
�D�*�:د%�ت ا������:B ا� 
�
 وا��)���ا�

Lت ا������2 ا��/�/
، و�� )�Z 2� Q''1+ Nق � g�'وا� ،
1D�ن، ود�` �6^5 ا�$#�"�

J�Nا�� 
��Nام ا��a�"0 ا�6:�a2 ا� Nورة ا���V Bت إ�N/���ات ا�Nو��
 ا��! +R�
 ــــــــا�

 !ELا 
��Z اد�E�� 
�a�a>ق �:�/�ق ا�Z 2� Q:_�+ ����ى.أ%'�ت �Nا� ��a ء�#%  

a !ا�� 
�aراNات وا��:/�ت ا���+R���_6E 0ـــو�aف �D#�ول أھh:+ 5 ا� `��ل ـــــ�ھ

:!:� ��  E! ھ@ا ا��$�ل ;

1��HراE
ت ا-;4
  : ا


4-.ق ا!-أ ��HراE
� ا-;4
م ا% $��;	
ن ا
#)*-Eة 5� اJ�1958:  

 v���a>ل ا��6�aع ا�V�� g�'� `��Z ث 1:8�ت]% 
�/Nت ھ@ه ا��:/
 ا�Nو��

��:� 
�Dو��_�qة اO,8>ط�1! وا�#M�Nرة، ا��#��5 ا��
 ;��6/�)�� ا�J�Nا�� 
` #ا�*#�

                                                           
���Eف ھذه ا���6�4
 ا�دو��
 �ن �8ث و����ن ��دة ���ن ��ض ��*� ��و#
 �ن ا������ت ا���"
 ��را#�ة ��وق ا����ن  � إراءات (*)


 و����ل  � ���ن ا��ر�
 ا�$�"�
 �e راد.�%��  ا�د#وى ا�
.�27�د ر��K، �رK ���ق، ص أ�ظر: ��ن �  
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6��ل ، وا��1$�0 ا��1ي UD !E�ق ا���/�/�ت ا�$#�"��aو�8ب �^� ا B:���ون +R�وأ;N ا�

:� 
%N��1�
 ا����� ا��a�"0 ا�6:� ،
�2 ا��/�/ k�_+ا I���اد ـــ>E�Q:_ �2 �1�س �/�/! 

.�,#� Q�:� 0����
، و�$v إھNار ا�0��N ا��
، و������! E,! ]�� ���و����  E! ا�

�_أq أن D�8'� �2 ا���pر ��ى إ  � q ة��UZ 5"ــــــــ2 ��ا8,�,ــــــن ھ#�ك �8ا �

Nام �aq0 ھ@ا اJ�� 
�E�; 
�"�p( ت�D��V و�8د 
U��4 2_0، و�"�aام ھ@ه ا��N�a�� qإ

 B:�
 �8Lاء ا���ا)'
 إ;�����ل ���
 ا��"�p/1(و ا��1$�0أذن �2 ا�$,�ت ا�(. 


4-.ق ا! - ب ��HراE
� ا-;4
م ا% ن ا
#)*-Eة 5� 5�)J�1960:  

Nام ا��1$�[ت ا���1
، و��ا)'
  ھ@ه ��g;�ن ���Vع �aا 
�C1� 
�aراNا� 
ا��:/


، CE%�ر ا���pر�ا����د%�ت ا��:�D�* ت�Vا���
 ـــــN�N48ة، <ن ھ@ا اL ا/Jاء �/:0 �2 ا��


 ا��:�N
، وھ! �ا��! �6p,� ا��أي E! ا��D�*داة أ 

 E! ا����ة اq)���د��,�


�����8q2(وا(.  


4-.ق-ج ��HراE
� ا-;4
ن ا
#)*-Eة 5� ����ا %م ا! اJ�1962:  

 W�
 و�Nى ���و���,�، وأ8�D�*:ا�� 
��ع إ�B ا����د%�aqع ا�V�� 
+#�و�` ھ@ه ا��:/

 B:���ع ا���_�أا<�p�ء �aqد%�ت ا��: !ن ا����Nوا��UZ �Dا �:B �/�ق ��: 0_�� 
�D�*

Lا.
���� Q+��� !E ا��aq 1�نD  

�ــ�ز �Eـــ�ال ا��! �$ـــ�وف وا<ودارت �#�)��ت �N�Nة ��ل ا�^��aqع ــــ,� ا�

��ع إ�B ا����د%�ت �إ�B ا����د%�ت ا��:�aqم أن �_�ن ا�� 0_��
 و+1$�:,�، و+/�ر �D�*


 �ا��:U:a 
/Eا��� 
�D�*أ.
�"�p( 
�:B �2 ا���ط
 ;Cن +_�ن 8,  

                                                           
(1) :
  ا�ظر �ول أ#��ل ا����
 ا�درا��

Seminar on the protection of human righting criminal law and procedure, Baguio city the Philippines, 17-
18 february.1958 United Nations .new York.1958. 


 ا�دو��
 ����ون ا���و��ت،  1960�ؤ��ر  ��� #�م  (2)�
، ا���%��راءات ا��  .75، ص �1960ول ����
 ��وق ا����ن  � ا
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Lا Q�N� e�� ء�p/أن ا� Bإ� y6'أ4�ر ا� N(و

 ��_�ن �:B دار��D�_�  
��U:'�ت أ�2 ا�Nو��

�,�
 ا�/��م �"�p/ا�$,�ت ا� B:�
 ا��! ��6@ر ��2 أن ھ@ه ا�8Lاءات +�v:U ا��1 ]pE)1( 

2��
  : ا
#Lت#�ات ا
Eو

� G-.ق ا!أ>#4
 ن %م : �Lت#� أ��)J�1955.  

L�8ب �^� �'��4ة ا�� Q+ارا�( !E ��+R�;�اه ا���دي أو ا��6#�ي �_0 أو�B ھ@ا ا�

�� أ; ،Q#� اف���qا B:�;N أ�Dا�Q، أو أي أa:�ب �1�Eي NV ا���,5 �2 أ08 ا����ل 

6��ل �aو+���5 ا ،I�/ة ا���O,8ي )�ل أ��م أC� Q"qإد !E Nھ��5 أو ا�,���:I� B ا� ��+R�ا�


 وا��a�"0 ا�*#�
 أو ا�6/�)J�Nة ا��O,8>ـــــا��Nاء ـــــ��ا0 ـQ، أو +�_ـ�� ا��! +*/N ا���,5 و

:�  B ا��ظ�"k ا�6:�� �:0/6 ا�'��ي، و������! +�_0 ا��UZ �;�,�Dا ��/�)1Dt; Q�ن.

Nام وa�"0 ا����aا Bدا إ��/�Dر;�ن ا���'#و)N وQ8 ا����ى C` وا���_�وD�E�ت ا�Nا� !E ة

 ،

ا<د�
  وا��'�واا�$#�"�:����_2 ا���ا�,�. ا�� q 2( �#,� �$�د �6:���ت( 

  1961ا
#)*-E 5� ��.ز<;)Eا : �Lت#� ا��� ا
E4�#ة ب

 
Nام U:a�ت ا���/�v���a> I ��ا)'�aى �8از اN� ��+R���g ا����ر;�ن E! ا�

 B:�
، I*+�E ا����ر;�ن �*Z 
��
 و+1$�0 ا<��د�g ا���D�*�:د%�ت ا�����ن ھ@ه أا�

"�a2 �,@ه ا���V6�ر�
 و����]5 �2 و�8د ا��D�1DLا �:�/�ق ا��UZ �;�,�D_0 ا�0 +"�a0 ا��

aھ@ه ا�� Bورة ا�:$�ء إ��V 2 +�ى�;������2 ا� 2� �^D 

 ـــــــtEن ھ#�ك و8,J�N0 ا��"�


 أن U��4 ،ة��U�:B أ�Dاع �#�6
 �2 ا�$�ا"5 ا� k�_وا��1$�0 �2 ا08 ا� 
E! ا���ا)'

��D�ت pا� N8�+ أن !M'#� ��; ،
+�WV ا��pا�f وا�/��د ا��! +�N �2 ا��1$�0 وا���ا)'

���:� 
  )3( �8اء.��N �2 ھ@ا اLا�
 وا�[ز�

                                                           
  .71، �رK ���ق، ص ا����ق ا���%�ر"�6وي، ���ن "�دق ا� (1)
  .121#�د ا����ر ا�����، �رK ���ق، ص  (2)

(3)seminar on the protection of human rights in the administration of criminal justice ,wellington , new 
Zealand 6-20 February, 1961. United Nations. New York. 196, pp. 19-20. 
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ل %مج#U
  )L� :1967. )1ت#� دول ا

 
�:B ا���� �DواN���<6E�ل ا��! +�_0  
�"�( ��+R�)Nم ا����ر;�ن E! ھ@ا ا�


 ���Eاد، �E 2�N#�1! ذ�h إ�B أن ا�������6�ت ا�����pة ــــا���$�
 E! ا���
 ا��

q  ه@,E ،د��( ]� 
/:U� 2 أن +_�ن_�� 
��2 ����\ ا<�Eاد �8 2, 
Dاز��:� 
ا�/��د �Vور�


 ا�6��
 )v:U�+ N أ���D� �#\ ا��:����E ،ى�Zأ 
,8 2� W��$�
 ا�6��
 1و����\ ا�U:N( را

 ،
��  �2 ا��E 0ZN! ���ة ا<�Eاد ا�

��رس �0J ھ@ا ا��0ZN أو����ط � q ن qإ 
U:1در �2 ا��� I'1� أ�� B:��#�ءا 


 و��Nدة ا��"�p/0.ا�ZN0 ھ@ا ا��J� 
aر����Nة وا��_�ن � )2(  


4-.ق ا!د �
ن +>(�ان %م : ا
#Lت#� ا
EوJ�1968. )3(  

 `��E !ا�� !�
 وأ��ال ا���Uر ا�6:J�Nت ا���E���;q�� ������ اھ�+R�E�)� آأ�Nى ا�

�!، وأ4�ر �:�U ا�,Nام ا�@ي ��6ض �/�ق ا<�Eاد ���8qدي وا���(qم اN/�:� 
6a�4

  .و����+,5

��2 ا 
��Cن ا�6[) ����� E! )�اره ا���دي +R��� أو�B ا�;L 
��1D�ن وا���Uرات ا�6:

 

 ا�Nو���^#��:B ا� v$� QDC���/�ق اLأ 
/:6��
 ا����;0 ا�aراN�1D�ن ن +�_*0 

��ت �V�� 2� 0; !E 
J�Nا�6:�م وا��_#����8� ا�� !E 
���ام ا���1
 اوا���Uرات ا�,�":

Nام أ�aq 
'1#���
 و+_��:,� ا���دي #دوات ا����D�1DLا 
��
 ا�����` وا��1$�0، و�

Dو��_�qام اN�aوا ،
���5 ا����ء وا�vU، وا�_����ء ا��� !E مN/وا�6/:! إزاء ا��� N( !ت ا���

                                                           

 ا��ق  � �ر�
 ا����ة ا���"
 ��#���رھ� ��� أ"����r� 8ن 1967���و  23-��22و�*و�م  � ا��6رة �ن ا#�د ھذا ا��ؤ��ر  �  (1)$����� ،

  ����I �ن �د�ل ا���ط�ت ا����
 وا5 راد.

 ا��� ���و�*� ا��ؤ��ر وا#��رھ� �"��_ ����
 �"ورة أ��ر �ن �"��_ ا5 راد و���و #��*�: (2)��  و�ن ا5�
  ا5�ن ا��و�� وا5�ن ا���م و��4ت ا��رورة.-=
  ا��"��_ ا������
 ����"�د��ت ا��8د.-
- .
  ��K ا�6و�F أو ا�ر��

 أو -� ���� .
راءات ا��� ���*دف ����
 ا8�5ق ا�����
 إ�F ا ���  ��K ا��$�ر و��ء �� أو �رض ��د، ��

 =ا�ظر: 
United Nations economic and social council e/ Cn.4 / 1116.23 January 1973. P.16.= 

  .36���د ��ن ر��K، �رK ���ق، ص  -
  =.792، ��791ن #�� ��ن ا�����، �رK ���ق، ص -

  �ط*ران ��ت ر#��
 ��ظ�
 ا5�م ا����دة. 1963���و  23أ�ر�ل إ�F  22#�د ھذا ا��ؤ��ر ا�دو��  � ا��6رة �ن  (3)



 

147 

Nام، و�aqھ@ا ا B:� �,6Vو v$� !وا�/��د ا�� i�:B �/�ق ا�� �%R+ 5���_0 أ

Nط��+ v$� 2 ا��/ ها���ازن ا�@ي��
، و��2 ا��/Nم ا�6/:! ���D 2� !8���#_وا�� !�Nم ا�6:


 أ�Zى.���D 2� 
�D�1Dc� 6#�ي�  )1( وا��و�! وا�E�/J! وا�

 N6���������ت ا��! +'#�ھ� أن أو ��:��6
 ا�6��
 ���5 ا����Nة ���U` ا�$

،��+R���/�ق اLأ��#,� ا�6�م  ;:*`ا� 
/:6���2 ا���_[ت ا� 
a5 درا�N/��ا�1D �U�ن �2 

�,Nف إ�$�د +�ازن ��2 ا��/Nم ا�6:�! وا��_8���#!  hوذ� ،
J�Nا�� 
��ا�#�+� �2 ا��a�"0 ا�6:

L2 �/�ق ا��  1D�ن.و

:!:� �� ��+R�  و)N أو�B ا�

1-Dا�/�ا !E i#� أن B:� 
*:��
 �:Nول ا��:ZاN2 ا����2 ا< 
�"�#8 
��/ 0J�6E�ل ا��! +


 ��ا)'$��D 
��
 و+1$�:,�، إE q! ا�$�ا"5 ذات �
 ا����د%�ت ا��:ا��Nاء �:B ا����ة ا��D�*

��<�2 ا�/��!، و�#�ءا �:B إذن أو  
/:6��
 ا��Uرة وا�M��'ا� 
��
 أا<ھ�"�p/ا� 
�� �2 ا�$,

.
  ذات ا��[��

2- 
�:�� 5�^#�� 

 اد ا<د��aاأن +�@ ا�8Lاءات اLدار�
 وا���+�'�ت ا�[ز��N�1�O,8ة ا�

  .)2(�6,� و+Nاو�,� و���ز+,�` و+�##E! ا���

  

  

                                                           
  راK أ#��ل ا��ؤ��ر: (1)

، ��$ورات إدارة ا�#8م ��5���
 ا����
 �e�م ا����دة، ��و�ورك، 1963���و  13أ�ر�ل إ�F  22ا��ؤ��ر ا�دو�� ���وق ا����ن ط*ران، إ�ران، 
  . 12ص
  .5)، ص 146ر���
 ا��و���و، ا��دد ( (2)


:و�د أن ا�*ود ا��� �ذ��*� ا5�م ا����دة  � ��ل ��وق ا����ن ����ز إ�F ���و��ت �8�  

 إ�F وود �وا#د ��رس ھذه ا���وق.  أ)ا����وى ا5ول: ا����س �����

ب)ا����وى ا�����: ھو ا4#�راف �وود ھذه ا���وق أو إ#8ن وودھ�  �8،  ��ث ا��4*���ت وإ"دار �و"��ت �$�E*� �ن ا5�م ا����دة 
  وإدا��*� ��6رض ����رورة وود ��وق ����
 �م ا��*��*�.


 ��وق ا����ن، وذ�ك ����ق  � "ور #دة، و��م ذ�ك #�دة #ن طر�ق ا����ھدات ا�دو��
 ��F ����ل ج)ا����و���� F�# ل��ث: ھو ا����ى ا�
  ا4#�راف ���وق ا����ن �ن �ر��
 ا�واب ا5د�� إ�F �ر��
 ا��4زام ا����و��، ا�ظر �ول ذ�ك:

  ، و�� ��دھ�.11����ن، �رK ���ق، ص، ���د ا����د ا�د��ق، ا��$ر�K ا�دو��  � ��ل ��وق ا -
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ج" %م ه*
�G اH " ن�E�+ت#� أL� :1972. )∗(  

�� ا�N�N6 �2 ا�'�+R�
 �)Nم أ�p�ء ھ@ا ا���ث ا��! +'�ز �Nى �UZرة ا<v���a ا�6:

�:B ا��/�ق وا�����ت ا 
J�Nا��>aa� 0�����Nم �[��
 ا�#��"� ا� 2� ]pE ،اد�E�� 
�

 !E �,�Uaا�� �,�:�Lتا�'% �
 ا�6:/Jا� �,�/#+ �,D> ،!"�#$ا�� �,pEر �,�:� v+��� ��� 


 q ،وع��د��[ ]�� � �,#� N��1���د �:�,� E! ا��$�ل ا�$#�"!، وا��'�ر ا�0��N ا���qم اN�و

.Q��_أ� v�'1+ !E أو !V�/ا� 
��#( 2��_+ !E Q�:���د ��q1( �$�ز ا(  

�G�
  :رأي ا

��� ������ات ا�Nو��
 ��ل أ%� ھ_@ا ��p\ �#� أن ھ#�ك اھ�+R�� E! ا�Nراa�ت وا�


، و��<iZ أO,8ة ا��1$�0 وا���#` و+J�Nا�� 
��Nام ا<O,8ة ا�6:�aاC ق�/� B:�%��ھ� 


 اLLا��1D�ن و����Q، واq+$�ه ا�v��M ھ� �^� 1D�ن، و)N ;�ن ���ر اqھ���م ھ� 4

Nام ھ@ه ا��a�"ا�a0 D��V ض�E W� ،
�"�#J�aت اq�� !E qة إN�ا� !E 
�ت و)��د ]��

��ى Nا� !E أن �'�ح v$� 

 ا�*�د�������
 ��UZة ��p+ ض�*� q 0�� 0_E ،
وا���ا�

/� B�� 
�:�� ���6ف �,�. Iا�$#�"� 
�:��  

#
 ��4ا�
  :	��J�وا
 ا
�Dا��ي ��U� :�>�Uو%�� د
�� ا
��J�� ا
�.ت� 5� ا
��ا


 د��0 ا��1$�0 ا���+! �D  !E#�ول��ھ@ا ا��'�Z 2� g[ل �2��V�� 2�':U ���و

W���ا"�ي ( ا��O$أولا� v:Uا�� !E !+د��0 ا��1$�0 ا��� 
�����و� Q�:D 5% (W���� 

!1D�*ء ا��p/وا� W���ا�� k(�� ن��'�� hوذ�) v:U�D�%!(.  

  ا
�Dا��ي: ��U� :�>�Uو%�� د
�� ا
��J�� ا
�.ت� 5� ا
ا
#>;: ا�ول

��ت ا�,�+*�
 E! ا�$Oا"�#;�ن ا�����_��:B ا� ` E !2006  2� Q�aر��� �##_��

�:B  نا�/��V� نط�ف ;0 �2 و;�0 ا�$�,�ر�
 و)�V! ا���/�N#�1� g�� I ھ@ا hذ� !E

                                                           

 ا��� ���ن ا���دا�*� ����1972ر #�م  26-10#�د ھذا ا��ؤ��ر  � ���ل ا���ج  � ا��6رة �� ��ن  ∗�، و�د ���ول أھم ا�و��%ل ا�����
 ا��د�

� 
�8� �  I�� ن أو���r� 
�I و�I�6 أو ��ك ا�و��%ل ا��� ���#د  � ا���ث #ن ا�����
، �واء �� ��ن ��*� ���� ��ر�
 ا����ة ا���"
.I��# دون 
  #�F �$ف ��وك ا���� و�ت ار���ب ا�ر��

  .795،��ن #�� ��ن ا�����، �رK ���ق، ص ��37ن ���د ر��K، �رK ���ق،  1



 

149 

�2 ا��/�/
 (أ k�_2 ا�$�ا"5 �2 أ08 ا�� g�'م ھ� ا���
 وN'�qأ #a @#� �2006)، أ�  N/E

 
/(N� ����/�p�ھ� ����\ ا<أورد ا����ع +Nا�
 ا�/p�ء 06E 2�# ا���+��رس �` +�` ر)�

)��D�%.( 

�.ن -وqأ-+ ��.ن ا!��اءات ا
�Dا��" �>E*م "�� تK 
ط ا-�
  .20/12/2006ا

 
#a �Zأوا !E 

 +��D�( 0�N6+ 0'(2006 5ن ا�8Lاءات ا�$Oا"�aر���، ;�0J� `D ھ@ه ا�

�N+�2 وارد+�E 2! ا�/��Dن ا�( Bإ� ��"N'� م���N+�ن ��*����ن �N'� 2أ �( ���@;�ر، وھ�

�2 ا�$�ا"5  g�'ده: ا��*�M�.
�2 ا��/�/ k�_ض ا��  

 وھ! +��E 0J! )��م و;�0 .إ.جق36إن ا�/��Nة ا<و�B �#��ص �:�,� E! ا���دة 

" 
�ذ 8��W ا�8Lاءات ا�[ز�
 �:'�g وا����ي �2  ا�$�,�ر�+��... �'��4ة أو ا<�� 

�:B ا���دة  
1aR� !,E 
�D�Jة ا�N����/��Dن ا�$Oا"!"، أ�� ا�/� 
/:6��ق، إ.ج  68ا�$�ا"5 ا�

 �/Eو I�/ا��� !V�( م�/� " QDأ B:� i#+ !ا��! �ا�� I�/إ�8اءات ا��� W���ذ 8+��:/��Dن 

k�_:� 
�2 ا��/�/
..." ��اھ� �Vور� )1( 

��� - ��.ن ا!��اءات ا
�Dا��" ،�>E*ظ� ت �م 5K 
ط ا-�
  2006ا

 

 وا�:�'�ا��
 اq)���د��a��1ا� 
�W ا�$Oا"�ي �#@ ا�����D Q8 ا��N6د��$���ف ا�

�! واq)���دي ا�a*��ل ا���8qل ا���:� 
$��DوLو��  م�8ا ،Q��_4وأ ،Q��:k أ�Dا��

�2 ذ�h �2 ظ� v+�+]'ل ا��Zا����ل �2 د hذ� v;وا ��
، وD^�ا ��':a داھ�  
E! أز�

�qN6  20/12/2006ا��Rرخ E!  22- 06ا����ع ا�/��Dن ر)5  أ�Nر،ا�$�اvDأ�#�
 ��N6دة 

�/�p�ه )��Dن ا�8Lاءات ا�$Oا"�
، و�2 ��2 ا���N6[ت ا��اردة E! ھ@ا ا�/��Dن 8�ءت �


 إ�8اء ا��������ت ا��:#+Nا��� N�N8ة +#^5 �4وط و;�*��ت إ��_��:B ا<��د�g وا� `� 
�D�*


 ا�$N�Nة �2 ���ة أا��!  �2 ا�D f'V 08ع �2�6 �2 ا�$�ا"5 ا���Uة:����Eز+,� ھ@ه ا�

�g�� W أV�ف ا����ع ا���اد �$�E! ق، ا، ج +�` �#�ان  �10_�ر 65إ�B  �5_�ر 65ا�

  " ا���اض ا���اa[ت و+1$�0 ا<��ات وا��/�ط ا���ر"

                                                           
راءات ا�زا%�
 ا�زا%ري " ا���ري وا�����ق" "وھ����
،اW  د#� (1)�  .66ص  ،2014ا�����
،، دار ھو�
، ا�ط��
 $رح ���ون ا
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  �5_�ر N/�65 أ�U` ا���دة ��]� I�/ا��� !V�(و 
�_0 �2 و;�0 ا�$�,�ر�


 �2 ا08 ا�/�ذن �p'�ط ا���ط
 ا�/ا<�"�pا���ـــــ 
�:�6��:B ا<#�م  `�ص وذ�h ــــ4

  �Z 2[ل:

- .
�_:a]وا� 
  ا���اض ا���اa[ت ا��! +�5 �2 ط��I وa�"0 اq+��ل ا�1:_�


 ا��6#��2، �2 أ08 ا��/�ط و+J'�` و�g و+1$�0 ا�_[م  -/Eدون ��ا ،
وWV ا���+�'�ت ا��/#�

 2� 
��a أو 
��Z 
*�� Q�
 ـــــــط�ف 4i أو �Nة أ4�ص E! أ�ا���*�ه ��Z 2;�

"...
�����  )1( أو 


 �$�ا"��UZ 5ة ��Nدة �:a B'�0 ا���� '1#���وq ��5 اLذن �,@ه ا�6�:��ت �aى 

  وھ!:


E������Lرھ�ب "ا�$�ا"5 ا�  
�'� ا��Nود ا��ط#� 
�^#�
 ا��Nرات، وا�$���و�8ا"5 ا�

nا 
$��6�
 ا��^DC� 
a����U6�ت، و�8ا"y��'+ 5 ا<��ال وا�$�ا"5  ��وا�$�ا"5 ا�:� 


�������W ا��ص �����ف و;@ا �8ا"5 ا�*1�د 
/:6����L h:+ WV" و�5:1 ا)2(ا� !"�p/ذن ا�

ا���+�'�ت ا��/#�
 �2 أ08 " ا��ZNل �:��[ت ا�1_#�
 أو ]��ھ�.."، و+#*@ +:h ا�6�:��ت +�` 

.�,�
 ا��'��4ة �:/�V! ا�@ي أذن �  ا��)�

ن +�5 ا�6�:��ت ا��@;�رة أ�[ه " دون أ �6_�ر 65ا����ع E! ا���دة وا��4ط 

ا��1�س ����1 ا��,#!..." وiD ا�/��Dن �:B اQD " إذا ا;��*` �8ا"5 أ�Zى ]�� +:h ا��ارد 


"�ذ;�ھ� E! إذن ا�/�tE ،!Vن ذ�q h �_�ن U'� �''a[ن ا�8Lاءات ا�6Vر  

��D�ت ا<�Zى ا��! أوردھ� ا����عp2 ا�����ص و�2 �
 ا��1$�0 ا���+!  �:��

��Cن ����ى اLذن ا�/p�"! ا��@;�ر أ�[ه، ��v$� g أن  �7_�ر  �65� ذ;�ه E! ا���دة 

�����6ف �:B اq��+qت ا��U:�ب ا��/�ط,�  \��2 ھ@ا اLذن " ;0 ا�6#��� ا��! +1p��


 ا��! +'�ر ا�:$�ء إ�B ھ@ه�
 أو ]��ھ�، و;@ا ا�$���#_a دة��/�ا��Nا���  وا<��;2 ا�

                                                           
  .279.،#�د W أوھ����
، �رK ���ق، ص 123#�د ا��ز�ز �و�ري،�رK ���ق، ص  (1)
، ا�����ق ���و���
 �ن ا���6د و��� ��I، #�د W اوھ����
، �رK ���ق، 2006 �را�ر  20ا��ؤرخ  � :  01-06ا�را%م ا���ظ�
 ������ون  (2)

  .280ص 
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 N�N$�:� 
:�6
 أ4,� )���Nة أ)��ھ� أر� ���� أوv8 ا�/��Dن أن �5:1 اLذن �_��; "�,+Nو�

 `V�E ��; "
�#�Oوا�. 
�e*D 2 ا���وط ا��_:�V I�/ت ا����ي أو ا�����p�/� v1�


 أن ���ر " ���pا  �8_�ر  65ا���دة �:�6��� k:_�
 ا��"�p/ا� 
�:V B'�ط e*D ا���ط

 
�:��ا���اض و+1$�0 ا���اa[ت و�2 ا���+�'�ت ا��/#�
 وا��/�ط ا���ر وا��1$�0 ھ0; 2 

�Nا 
��aر�� و�+ �p���2 ا�p�� 6! ا�'��ي، وان�
ا���+! أو ا�1�  h:+ 
��,Dو

  )1(ا�6�:��ت"


 ا��6#!  و�"�p/ا� 
�f ا���ط�V B:� !M'#� ��Z>ا !Eأو �#�1.. :أن k�� "

 "k:����
 وا��*�Nة E! إظ,�ر ا��/�/
 �p�� !E ��دع :$1�ا���اa[ت أو ا����د%�ت ا�

�Nة �Zاأو�1���#N اp�(q�ء  ،

 ا<#8'�M:�����ت ا��! +�5 ��_�: ��2�6 أن " +#�1 و+��58 ا�

2(���58 �1� �,@ا ا��Mض"(          



��U<�5� ا �: ��Uو%�� د
�� ا
��J�� ا
�.ت���ا
#>;: ا :�J��	
  ا


 د��0 +1$�0 ا����د%�ت ���/N 8�ء ا���aNر ا�*�Z !1D���� �2 أي N� 2�'� iDى ���و

1
، و�$��,� E! ا:Z 
���:B  1958أ;����  04%'�ت، إq ا���aNر ا���در L !Eا� iD


 iD ا���دة (���:B ا����
 ا�� 
^E���
 �#�ط �,� ا��"�p/ت ا��U:166، 662أن ا�(.  


 ا��_�ن أذا D�^D� إ��D�( Bن ا�6/���ت ا�*�N$D !1D وإ����Z 2� 068 ع���ن ا�

��دة ��E ،
������Nاء �:B ا�qر ا��رة �2 ��و ،g�Nا�� 
����Z N�N�+ !E �6�ر�ا�

�:B وا)6
  �����1970  17ا���در ���ر��  �D�( 2� (70 -643ن ا�6/���ت 358( v(�6+

Z ن�_� !E hن ذ��; B�� g�N1$�0 ا��+ hذ� N6��BM ا����ع أ�ص ودون �:5 ا����Nث، 

�/��D�( Bpن ا�6/���ت ا�$N�N ر)5 �، واN'�aل #1�1992
  684-92ا�*�1D! ھ@ا ا�/��Dن 

��v8 ا���دة (��) �#Q �6�226/1�ر ا��_�ن  0��� ،!���6�ر آ�Z ھ� ��6�ر ذا+! أو 4

                                                           
  .124 - 123#�د ا��ز�ز �و�ري، �رK ���ق، ص  (1)
  .33، ا�زا%ر، ص 2010، دار ا�5���
 ���$ر وا��وز�K، ا�ط��
 ا5و�F، ا�د��ل ا��*�� ����� ا�����قا�$ر�ف،  ن��� (2)
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 �� �� B�Nر ��a أو 
��Z 
*�� Q#�
 ��ر ا��g�N ا�@ي �6'� E�; �'�E! �_�ن ��م، و

"
��a أو 
��Z 
*�� "Q��/��#Q ا����ع )1(  

 N6� qا��1$�0، إ 
��
 �/��Dن ا�8Lاءات ا�$#�"�
 ا�*�1D! �5 �/�ر ���و'1#���أ�� 

 Q) �#80،81، وا�@ي �1�` ا���د+�ن (70-643  !E17  �����1970�Nور ا�/��Dن ر)5 


 @�p+ h�رب ا; ا�[ف ا�*/,! ا�@ي I'a ا��0�N6 و����/��� ���و 
�"�p/م ا��_�>

  ا��1$�0 ا���+!.

�/��D�( Bpن  م�� +/�N و��BM أ، وا�@ي tE17  �����1970ن ا��0�N6 ا�����6! ا�@ي +5 

�#1�1992
  �D�/��92/684ن ر)5   !M'#� ا@� ،
:_��ن �6�Dض أ)�U6� 2� ��[ N�ت ھ@ه ا�

�: B�Nور )��Dن  
/�
 ا�1�:���
 E! ا��C1�
 ا�[�/
 WV��17  �����1970 ا�:���، %5 ا�

.Q�  

 �(H ��" �
�J� �Tو :M
� ا�و;G�#
  :1970ا

ء:�-
  أو�: �."= ا

     0"�1� !E �,�:� 0����
 +/5�N ا��1$�[ت ا��D�_إ� B:��5 �_2 ا�/p�ء ا�*�1D! ���6ض 

Lأ%'�ت ا�$#�"!، وا !E �ھ@Zاqر�'���:B أQD ;�ن �/�ر +�ك ا<�� C4 !Eن )  0��Nل ا��'

 y��� �,#� N��1�QD �2 ا�'�2 أا�/�V! دون وN'� WVأ ��م E! ھ@ا ا��Cن، �:B  �عا)�#ا�


 E! ھ@ا �Vوا 
:$1����اE�ت ��B و�� ;�D` ا<��د�g ا�q2 )'�0 ا� N6+ 2_+ 5� �,Dأ

Lا ���#� 2� ��#��� +N6 �$�د Dوإ ،B#6���)! ا�6#��� ا<�Zى ا� Bف إ��p� ت�'%

1�
 E! +�ا���/�Nة ا�/�V!ھ 2(_��2( 
�2 رأ�,� ��ا� 
�_���:B اM'#� QD! أن +*�\ ا� ،

�/�N+,� و 2��_+ !Eأ.`��  ن �/�ق ا�EN�ع )N رو

                                                           

 ��ر�
 ا����ة ا���"
  � ���ون ا���و��ت ا�6ر���، �رK ���ق، ص  (1)�%��  �� ��دھ�.و 77إ�راھ�م #�د ���ل، ا�����
 ا�
  .544��دوح ���ل ��ر، �رK ���ق، ص  (2)
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��'�رھ� أد�
  و�� ،
�1D�*ا� y/#ا� 
�_�� Q�ھ@ا ا��'Nأ ا�@ي ذ;�D�ه ھ� ا�@ي أZ@ت 

1�� 5,���#��� Lد�
 اأ�2  `+1$�0 ا� Bف إ��p� 0ھ� د�� ��D�6'�ة، إ�%'�ت اL%'�ت ا�

1��/�Nة ا�/�V!.�ا<�Zى ا� 2��_+ !E 
�  )1( ھ

_+ !E �� !V�/أن ا� Q�E `��( "ز���+ " 
�_�� Q+رN�5 أ_� !Eــــــو Q+N�/� 2��

 q2 ا��1$�0 أ�2 أي د��0 ��اه، إ� N��1�D,� أE�V` إ�B ذ�h )��,� أQD إذا ;�ن ا�0��N ا�


 إ)#�ع ا���:�a0 و��Nأن �_�ن ھ@ا ا� v$� �,��رة أ��^#���ى ا�Nا� !E N0 ا������Nھ� ا� !+


/:U�)2(> ،ھ@ه ا�*��ة !E !"�p/ه ا��$+qا e_6� 2_� 5� 5_أن ھ@ا ا�� B:� ، N( 0�$1ن ا��

!E 5+ .م��  �_�ن 


، tEذا �� و) و�
 ���و/��U� 5+ N( أن �_�ن !p�/+ 
W ـــــــــا��'�ر ا��0�$1 )��#

 N( QJ�N� 0$a 2� وأن �_�ن ،
�D�D�( 
/��U� Qل إ���ZNأن �_�ن ا� v8ص و�Z ن�_� !E

Vر� h�@�)3(.  


�p( !*E)4(; ��
 )�0 ��اف وا��aq[ء �، +�:i و)�"E �,6! أن 4���8 !E 5,+ا N( ن

�:B �� ;�ن �D 2� Q6/�د، � 
:��� 
���اف ���$��#�و)�م ا�N ر8�ل ا���طqا Q#� عO 
��

���Q، و8: !E Qإ�� vھ@Ee 6� ]��� �,��ز +1$�0 ــE Q6�Q ,8! ا��$�ة ا��! ;�ن ���8دا 

�2 ط��/,� �:��/I ور8�ل ا� 2_�� �Zن آ�_� !E Q���a Q#� ع�*�+ Q2 رؤ��_�� q� 
�ط

 Q���� ��_�E Q�/% v1اح ��ھ����، و)N أ�Nى �Q ر08 ا���ط
 ودا �,#����ع ;0 �� دار �aا

 0�� 53a QDC�
 ]��  �ا���ط
 و�v[�� N6� 5 ا�'/�ء �E,�، و�*_� v1; !E ا���ل و�/��U�

�E ،
��QDC ھ� ا�@ي )��D 0��و Q� ف����@�h وأ�Nى اN6�aاده أن ���;Q6� Q، وا 5,��Nع ا�

.Q��� B:� B���aا���اف وا  

                                                           
  .1257-1961، 1961��رس (آذار)  ��16ض ��%�  ر���،  (1)

(2) Toulouse, 7 NOY.1956.Dalloz.1957.p.28. 
�ل أ��د�ث و��ت ����
 ا��%��ف "آراس" �Eن ا����ل إذا ���ن ���G 8ر �$رو#
 4 ���د �I ،��� ��ت إ�دى ا�����م ا����ر�
 �Eن ��

���ت����ت ا�����رة، وإن ��ن �"_ ا#���ره �ن ا��را%ن ا��� ��ون #��دة ا�����، إذا �� أ��6ت إ�F #��"ر ا� ا���*م 4 ��د �ن أد�
 ا
  ا�5رى.

 .363أ�ظر �ول ھذه ا���5م: ���� ا������، �رK ���ق، ص 
(3)Groven , l’emploi du magne téléphone dans le procédure pénale.rev. Pénale suisse, 1958.p.381. 
(4) Arras. 4 aout.1950, rev- inter. Dr.comp, p.516. 
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 0��Nا� 
�_���� �Nر �#Q �5 �#_�ه، و�W ذ�h ط��` ا�� 5,��و�#N ��ا8,
 ا�

�1�N �2 ھ�Nام ا���:
 �:���0 إ�B ا�0��N ا��a2 ا�p�� 0�$1اف، �/�رة أن ا�����qا ا@

��ط0، و�E,� ا��Nاء �:B �/�ق ا�EN�ع. N6�  

��Cن ا�/p�ء Z �1D�E !E[ل ھ@ه ا� i:�1D ن ��$�و�2 ھ@ه ا<�_�م�; 
,� ــــــ�:

U� 
$��#���
 ا�6��
، وU:1ا��! +$��,� ا� 
���U[ن +1$�0 ا<��د�g ا� B0 إ���Nن ا�]

 B:�
، و��1ي e*D ا��_5 �D�D�/رات ا��'��qة ا���` دون ��ا+ B�� ،�,#� N��1�ا�

Vاد دون ر�E>2 ا�� O���QJ�N� 0�$1+ 5+ 2، إq أن ھ@ا ا�0��N وإن +5  �ا��1$�[ت ا��! +�

�� ھ� �$�د د��0 أو )��#Dوإ ،�Eا���
 N6� q ا�D�D�/رات ا��'��qة ا��
 ا����0 إ��W� Q ��ا

.Q+N�/� 2��_+ !E !V�/ا� �,�:� N�  )1( �2 ا�/�ا"2 ا��! ��6

:8-	
: �."= ا���  


 +#�Uي :�aر ا��1$�0 ا���+! و�'��
 إ�B ا:�����0 ا�*/Z �1D�E !E Q[ل ھ@ه ا��

�� ��Q6� 2�6 �^� ا��0��6 �:B ا<� ،�Mوا� 
6�N�:B ا� N�� 5"�( 0��N; Q#� ةN��1�)�ال ا�

�_2 ا��'�ر ھ@ه ا< ذا+Q،و;0� QDأ h��#ھ ��Lا ���#�%'�ت E! +_��2 )�ال )��#
 +O6ز 

.!V�/2( ا)�#�ع ا�(  

Z ن�_� !E ذا أ�8ىtE ،ن�D�/م ا��_�> �/Eإذا +5 و ،
�N أن �و�N6 ا��0�$1 )��#q ،ص

 BVر N( QJ�N� 0$a 2� وأن �_�ن ،
�
 ���و/��U��_�ن ا��ZNل إ�B ھ@ا ا��_�ن 

h�@�)3(.  

 �(H E*+ �
�J#
�: و�T ا���
� ا;G�#
  :1970ا

� N6�Nور )��Dن أ�'Nو  �1D�E !E ت��M+ N( 
:_����  �����1970  17ن ��U6�ت ا�E

�N6 ھ@ا ا���ر��؟ 
�C1�  ھ! �/�/
 وWV ا�

                                                           
  .548��دوح ���ل ��ر، �رK ���ق، ص  (1)

(2) Georgin, les procédés modernes de preuves, Thés, Paris. 1962,p. 147. 
(3) Groven, op.cit., 381. 
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 Bد إ��#�aqز ا�$� qوع، و��أ��ا ]�� � 
1:Z 
��أ�'\ +1$�0 ا<��د�g ا�

Bدا إ��#�aا ،Q#� N��1�) ��D�( 2ن ا�6/���ت ا�*�1D! ا��! �8م iD368 ا���دة ( ا�0��N ا�

 I2 ط����/�p�ھ� أي ا��Nاء �:B ا<��د�g ا��! +$�ي E! �_�ن Z�ص، �aاء �ا����ع 

  )∗( ا��aاق ا�1�W أو ا��1$�0 أو ا�#/0.

 qد+�2 (أإ����iD v8 ا�� hذ� B:�) �2 81، 80ن ا����ع )N أوN8 اJ�aq#�ء 


 E! �����2، ا<و�B : إذا ��)��Dن ا�8Lاءات ا�$#�"�
 ا�*�8CE ،!1D�ز +1$�0 ا<��د�g ا�

��D�ت ا��#��ص pوط وا���:� �/Eوو I�/ا��� !V�( 2� إذن B:�+5 ا��0�$1 �#�ءا 

،�,�:�
: إذا +5 ا��1( �$1(�D�Jن وھ� �2 وا�C�ا� v��� ء�Vور 
/Eا����اد +0� 0�$1 

J�N�.Q )2(  

�i ا<��د�g ا��! +$�ي E! �_�ن ��م،  tEن +1$�:,� ��6'� ���و� ���E �ـــأ� �

�� ھ� ا��; ،
�:�,� �4وط �#�6 v+��� qـو
 أن ــــ�ل E! +1$�0 ا<��د�g ا�$�� ،
��

 ،Q�����Z 2� qز�#�� N6� م������)�N��� 2ث E! �_�ن  ��M:� \�a N( QDف ــــــــوأ�

 B:�  .)�a)3ارهأ

�BM أ، ��g 1970و)N أ�Nى �y6 ا�*/Q ا�*�1D! �[�^�ت �:��D Bص )��Dن 

���D�( v8ن ا�6/���ت ا�$N�N ر)5 �، إذ أن ا���دة #1�1992
  684-92ا����ع ھ@ا ا�/��Dن 

)226/1 Q#� (أ�
 ا��g�N ��6'�ة ;0 ا����� N�N8 �6�ر� Bا��4�رت إ� B:�I ــــ�Nاء 

 
��Z 
*������/�ط أو +1$�0 أو D/0 أ��د�N�+ gر  
����
 دون رV� أE! ا���a و

 Q*(�� 2� W8ا�+ N( !1D�*ع ا����
، و�2 ھ#� ��p\ �#� أن ا�����v ا��Cن ���8 �'�6

�+ !EN ن�D�( !E ��; ،g�Nا�� Q�E ن ا�@ي �$�ي�_���� g�Nا�� 
����Z �6�ر� N�1970 
                                                           

ا���م ا�I�6 ا�6ر��� إ�F ا��ھ�ن #�د ��د�د ا���"ود �ن �"و"�
 ا����ن،  ذھب ��ب إ�F ا��ول �Eن ا���رة ������ن  � �د ذا�I، و��س  ∗
�Vر ����
 ا5$��ص أ��6*م، �ذ�ك ��6� 4#���ر ا����ن ��"� أن ��م ا��ط�ول أو ا����س  � ���ن 4 ���_ ���*ور ��ر���ده، ����� ا���ب ا

� t�"� 

 أو وا���
، إذ ا���رة ����
 ا��"و"�
 ا��� ��ون #��*� ا5$��ص،  ������"�$ 
��دي ��رورة ��د�د ا����ن ا���ص �طر��
  ا����ن �ط����*�.

 
1 Corinne Renault ــ Brahinsky, procedure penal, 2006, op, cit.p.331.   

2  Droit de l’individu et police, Actes du collogue. Conjoint des Facultés de droit de l’université de Poitier 
et de l’université de Montréal tenu a Poitiers en mai 1988.les edition Thémis litec,1990,p. 17. 

���1970
  643-70) �ن ���ون ا���و��ت ا�6ر��� ر�م �368ص ا���دة ( :ا�ظر 3.  
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 0�
 ��q/�ط ا<�'\ )�أ'1#�����ت +�اN8 ا��D��pن ا�6/���ت q ����ط ��_�
 ـــــــ��د�g وا�


  B)�ال ��E! �_�ن Z�ص، و��ر �_�*! ��دع ا��/�ط +:h ا<��a أو 
��Z 
�*�_��8ت 

 4و�#�ء �:B ذ�h �_�ن ا�_[م �6�)'� �:�Q و�� �8ى E! �_�ن ��م.

 

�
�
� ، ا�رد�ي#��ا
 ��U<�ا
 ا
�.ت� 5��U� :و%�� د
�� ا
��J�� ا
#��4 ا

  :وا���< �

�
 د��0 ا��1$�0 ا���+! ag�' !E#�#�ول E! ھ@ا ا���;0 �2  +���6�ت ���ن ���و

���g ��� وا< ،
�� �:!: '�Dg/51 ھ@ا ا��ردن، وا���q�ت ا����Nة ا<���_�;  

  ا
#��ي:ا
��U�  �>�Uو%�� د
�� ا
��J�� ا
�.ت� 5� : لأو�>;: 


 ا��Nم :���ا�$Nل E! ا�*/Q وا�/p�ء ��N�R� 2 و�6�رض �:�1$�[ت ا���+�
 E! ا�


 ��Nور ا�/��Dن ر)5 /�5 #1�1972
  37ا�1�:E ،
�C1�
 D�D�( iD! �6��� ا��، إذ �2_� 5 %

��6ض �,� )��Dن +�/�I ا�$#���ت ا��:BM، و�D�( qن ا�8Lاءات ا�$#�"�
 ا����! �� B�Nور 

#1�1972
  37ا�/��Dن ر)5 .  

�� B�Nور ا�/��Dن ر)5  ا�*�اغ ا�����6!�@ا a#�#�ول ��)k ا�*/Q وا�/p�ء ��E !Eة 

37  
#a1972) 2�+د��
 206، 95، ا�@ي �Nل ا�E�Vt� ،
) ��D�( 2ن ا�8Lاءات ا�$#�"�

  )1( إ�8اء +1$�[ت <��د�g �8ت E! �_�ن Z�ص.

�.ن ر"� -
� %;E3 Mور ا-+J
� ا;G�#
� ا�و
M: ا;G�#
�  37ا(J
1972:  

�1�N �2 ا��1$�0 ا���."= ا
	-8 أو�:�
 ا�0��N ا�����Cن ���و Q/*ــ: +'��#` آراء ا� !+�

�� k(و�� ،h�@� و�6�رض ،Qا�N�aq N�R� 2����'�رات  E2! ھ@ه ا�*��ة q2 ا� 
���$�

�:B ا�#�� ا����!: )1( 
                                                           


 ��ر�
 ا����ة 1970ا�ظر: ا���د�8ت ا��� �ء �*� ا����ون ا�د�د ������ر�
 �K ���ون  4�%��، و�$�ل �6"ل �دى : إ�راھ�م ���ل: ا�����
 ا�

، ا�زا%ر، ص  ا�����
 ا�زا%�
 �����ة ا���"
،ا��ز�ز �و�ري ،  #�د.،و�� ��دھ� 95ا���"
، �رK ���ق، ص ���� 
���ر���
 د��ورة، 

149.  
  .413ا�$*�وي، ا��رK ا����ق، ص  د��� (1)
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  :ا
�أي ا�ول-

�1�N �@ھv أ�D�ر ھ@ا ا��أي إ�B ا�/�ل �Cن +1$�0 ا���ت �1
 وا�aq#�د إ�B ا�0��N ا�:Z


 وا��Z�ر N6� Q#�L إ�8اء ���و��، ط���� أن ھ@ه ا����)�ارات وا����د%�ت ) N�Nرت 

 2� 
�#W ا�N6ا�� �� e�:E ،��%C+ وا��_#��أدون أي !���ات ا��/Nم ا�6:J��8! ــــــن +2�6�1 

� !�:� k�; !+2 ا�$�ا"5 و��+_'�,�، وا��1$�0 ا���� k�_ا� !E g�� ،hذ� B:� N��1

�1�N أ��U[ن ا�0��N ا� B:� i#� 5� 
$��#����U[ن ھ@ا ا�8Lاء، و B:� i#� 5� ع���ن ا�

�#^�م ا< @ZC� ع���
 E! اLد�
 ا�#Q، و�� دام ا����#(L I:U� !V�/:� أن B#6��%'�ت، 

���/�B�� Q+N أW�U�1� QD أن ��Uح ا 2��_+ !E 

 ــــــــ��:�اف ا���,E 5!  أ�
 �ــــــا����

�Q، و�:B ھ@ا ا<a�س ��6'� 8,�ز ا��0�$1  W#/� 5� ل�� !E 
��ى ا�$#�"�N2 ��ا�0 ا��

��,�دا+Q، و���ك �/�V! ا����Vع ا�#^�  !�N� N4�ھ 
��J���1Nم E! +1$�0 ا����د%�ت �ا�

.�,pE,�دة أو ر�ه ا�@,� @Z>ا !E )2(  

:���
  ا
�أي ا

�� 8�ء E! ا��_5� N�R�
 "  وھ� ا��أي ا��p/�
 ا��,��v ا���,�رة �p( !E ا���در

"!���:B ا��'�ر أن  )3(� 
�*Z 0�$1ل 8,�ز ا����6�a2 ا� N��1�إذ أھNر ا�/p�ء ا�0��N ا�

��هC+ا�/��5، و I:�'�دئ ا����
 ا��! ;*:�,� ا�aN�+��، إذ N6� qو  ذ�h أ�� �$�E! ا�N6ا�
 وا�

 Nرة 4�ھ�� !E �,^� 5%،W�
 �_! ���1ق ا�1�*Z �Zآ iأن �_�ن +:��� �Nث �4 2


 ����;2 وا<4�ص �aاء ��1اء و�W ذ�tE hن ��*_�آ�Z، وھ� �� ��#�N'� W� BEأ ا����
 ا�

�1�N �2 ا��1$�0 ا���+! ;:��Nھ@ا ا��أي �5 �,�
 E! اLر ا�0��N ا���/� Q� �*ت ، وا���'%

 e*D �Eا�+ 
U��4 hد%�ت وذ����1
 إ�B ا�:Z ع���aq2 ا� N��1����0��N ا� Q� 1�واة�


، �E/'0 ا�0��N إذا�D�*�:د%�ت ا�������ع إ�B ا��a]� 

 )N  ا���وط ا�[ز����$�;�ن ��6:/� 

                                                                                                                                                                                     
  .���567ل ��ر، ا��رK ا����ق، ص  ح��دو (1)
(2)  ،

 ا5�ن ا���م، ا��دد ا5ول،  ،�$رو#�
 ا����ل ا�"و��  � ا�����ق ا���%�أ��د ���د ���6����� ا��8، ،.25، ص 1958�


�ل ���ط ا���ة و���*� أ��م ا����ء�ا�����ل ا��  .28، ص 1971) ، �و��و 54ا5�ن ا���م، ا��دد ( ، �

 ��"� ا��$*ورة، وا��� ���م ذ�رھ� ����6"�ل �دى ��ر��� ��$رو#�
 ا����ل ا�" (3)��� �  
و�� ــــــھذا ا�رأي ا#����I ا�����
 ا����

   � ا����ء ا��"ري.
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]6E `6(وأن �_�ن  ، وو ،!V�/در �2 ا���ح، وإذن ��*� I�/�+ ل 8,�ز  و�8د��6�aا

�,Eو+�` إ�4ا h�@� بN#� ا�@ي !"�p/ا� f'p���
 أو ���Cر �
 ا�#��E�6��  .)1(ا��0�$1 

:�
�
  ا
�أي ا

��2 ا��أ��2 ا�1��/�E ،2@ھ'�ا إ�B أن ا��1$�0 ا�@ي  I�Eر ھ@ا ا��أي ا�����Dول أ��

،
���:�Q ا�D,�ك، ��I ا���ء Q+��� !E ا� v+�+ �� ط[ إذا��1
 �_�ن :Z 5��  أ�� إذا ;�ن

�:B ا�D,�ك �,@ا ا��C; Iن �8ى E! �_�ن ��م، QDtE �_�ن �����  ا���U#� q 0�$1ي

.��  و���و

ا��1$�0 ا�@ي �$�ي  ، أ��E���1$�0 ا�@ي ��E 5! �_�ن ��م، ھ� +1$�0 ���وع �:B ذ�h و

�I��U ���وع، <ن اLذن ����ZNل ��6'� ��طE 0! �_�ن Z�ص 5+ N( Q��Zو�� ;�ن د B�� ،

L2 ا�p�� q.0�$1����  )2( ذن 

��ت ��_��:B ��ا)'
 ا� �a��( ،
:�aھ@ه ا�� 
�D�D�( ب ھ@ا ا��أي���أ yEر N(و


 ��اQ+]a، <ن �2 �ا��:��a !E ا�*�د I�� ك�,�Dا B:�
 إذ أن ھ@ه ا<��Zة +#�Uي �D�*

�'� ا��:�*�ن ��_2 أن ��� �J�N� ثNـــ�ر و8ـــــ����ر @ـ�أن �Q ـW، و�:�ـ�د ���1ق �:1

Z ن�_� !E ة�:Z !E ثN��� ا�@ي i�� k:_� q ا��#�� ،QJ�N� !Eـــ�ص أن ����ر ذ�ــ h

 N� qو ،QJاره، وأ��د��a> ب ا<��ن�'aد �2 أ�*:� C�,�� 2 أن_�� �� B�(ة أ�:إذ أن ھ@ه ا�

.
/:U� 
��*; Iھ@ا ا�� 
��*; 2� )3(  

- �
  ي ا
�ا+�:أا

Q���2 �����2:، إ��V Bورة )4(�@ھv أ��� 
  ا��*�)

6��ل 8,�ز   ) أ(�aل ا]Z 
�����Nم �Nوث ا��Nاء �:I� B، أو �1�س  
��� !E


 أا��1$�0، ;�1$�0 أ)�ال 4�ھN أ��م ��/I، أو +0�$1 ��� !E Q�:�)�ال �$#! 
                                                           

  .148أ��د  ��� �رور، �را��
 ا����د��ت ا����6و��
، �رK ���ق، ص  (1)
  .29أ��د ���د ���6
، �رK ���ق، ص  (2)

#�دل �� ظ ��Gم،  (3)�
، ، �$رو#��*� و���*��$ف ا�ر��
 ���و��%ل ا�����
 ا��د��%��
 وا��#���، ا��ر�ز ا��و�� ����وث، ا4

  .360.،���� ���� ا�����، �رK ���ق، ص 235، ص 1971

�و �ق ا�$�وي،  (4)�%��راءات ا��
،  ، ا�زء �I ا����  .330، 329، ص 1945ا5ول، ا�ط��
 ا�
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 B:�ذQD و��اtE ،Q�/Eن ا��0�$1 �#N6� q @"Nو أن �_�ن ���pا إا��p�ر، و�#�ء 

���اف او أQ�E ا��,�دة +0$1 �D�D�( W#�� �� 
�% eه، و���V�� 5,���2 )'�ل ھ@ا  ا�

  ا<��.


 M'#�E! أن   �"�#J�aq�8اءات اLإ�8اء �2 ا 
(ب)���
 �� إذا ;�ن ا��1$�0 �/�م ��ظ�*

Lا h�4وط ذ� Q�:� I'U+ ھ@ا !E �Eأن +��ا v85 و,���8اء، tEذا �� a$0 ا���اف ا�

�Jاف، و�2 ا����qاب وا�$�aqء ا��1$�0 �4وط ا�#� Q����اف q �$�ز اO�Dاqأن ا `�

6
 أو إ;�اه، وإq ;�ن ��ط[، �NZ أو �[ B:�tE ن ذا�; N( Q:�$1+ 5+ اف ا�@ي���q2 أن ا�'+

�p6�ده، و�'�aم اO:� وع��� ��[ I��U�أ���ب ھ@ا ا��أي أن ھ@ا  kو��N ]�، أو +5 

:� 2� 5 وإدراك.ا��1$�0 ���\ إن ;�ن ��درا �:B رV�ء ���\ � 2���v ا��Cن 

}�1
  :ا
�أي ا

��2 إ)1(���0 أ���ب ھ@ا ا��أي  
  ���2:أ�B ا��*�)


، أي L ا�ول:*Dداc� ]د�� Q*����:B ا���,5، و+�)�W إذا ;�ن ا��N( 0�$1م  
�%'�ت ا��,

:2�V�E 2�� 
  ا�6/�ب �:�M'#� �#,E ،Q! ا��*�)

�1�N �2 ا��1$�0 ���و��  (أ) إذا��:N#6E I� B"@ �_�ن ا�0��N ا� ���U#� 0�$15 �_2 ا���

:

 أن +N#�1 إ��E Q! إ%'�ت اq+,�م و���/I ھ@ا ا��_E 5! ا���qت ا������_��  و�_�ن �:

1-.QJ�N� 0�$1�� ����� �Vث رN���  أن ��BV ا�


 إذا +5 ا��1$�0 أ%#�ء �'��4ة ا���/�I أو 8�W اqqN�aqت.-2�U'pأو ر08 ا� I/���� دام ا�

.
  ��6وف ا��*

:2����� !E I/��� �� 2 ا�����ت وھ�� 
  (ب)إذا ا�UDى ا��0�$1 �:B ا�D,�ك ����

1-��ن �h:1 ا����Nث �N�1ل �#Q ر]'�E Q! أن �'/B أ، ]�� مإذا �8ى ا��E g�N! �_�ن 

  �QJ�N ط! ا�_���ن.
                                                           

���ت ا���%� ر�د ا�د�ب،  (1)�
 ا5�ن ا���م،�$رو#�
 ا����ل ا�"و��  � ا�.،#�دل �� ظ ��Gم، ا��رK 10، ص 40، ا��دد 1968، �
  و�� ��دھ�. 235ا����ق، ص 
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:���
��اءة ا��� ا B:� 0��N�:� 0�$1م ا��N( إذا N�( ]� Qد إ���#�aq2 ا_�� 
,5، وE! ھ@ه ا����


 ا<�� /�/� !E hوع، <ن ذ���� ��[ I��U� 5+ N( Q�:�أو �4ط، ��B و�� ;�ن ا����ل 

�� ھ� � �/Eد��0 ا�'�اءة و 
������4اط ���و 5,��
 ا���� N�/+ 0'/� ]E ،0 ا�'�اءة�دة <��

.
DداLد��0 ا !E ب�:U� )1( 

ء:�-
: �."= ا���  

 
#a !E 2 ا��1$�0 ا���+! <ول ��ة� i:�1�
 ا�0��N ا���
 ���و�C1� أ%��ت

1953�p( !E ،�� 
�p/� 
E�6و��N6م )2( �!
 +,��v ا�#/N ا� 
�_��، ��p( g` ا�

��'�ر أن ھ@ا ا�8Lاء ��6�رض �W ا<Z[ق �� ،
�*Z 0�$12 ا��� N��1���Nاد ���0��N ا�qا

  ;*:�,� ا�aN�+��.و��0J ا��Nاء �:B ا�����ت ا��! 


 ;! ���1ق  و�*Z 0Zد �Zآ i
 �0J ھ@ا ا�1:�ك +:��� �Nث �4 2�_��)N ا��'�ت ا�

�Zآ Nرة 4�ھ�� !E hذ� N6� �,^� 5% ،W�  )3(ا�1

،y/#ا� 
�_�� `V�6+ N(و)4(  
�p( !E 
��
 +1$�0 ا<��د�g ا���C1��Zى اN#�aت أ�

2��
 ا����Vع �2 �_�� �,�E ��  تN#�aدإا Bإ� Q��,��5 ــــــ��0 ��1�N �2 +1$�0 أ)�ال ا�

 2��Uه ا���J� �� رة " إن�/� Q�E �6نU���N��C ا��_5 ا� 
�_��E! �_�ن ��م، ��p( g` ا�

���1�N �2 ا��N6� ،0�$1م ���و����0��N ا� 0���
 )2�Q�  N ا�#6! ا��_���Cن ا� Q�:���دود 

�� ا�N� �/�a,� �2 4,�دة ���ى Nا� !E �,+N�/� 2��_+ Bإ� ،h4 ي> q�$� عN� q ��� `�:Z

�Q1*D 2، أ�� �� ا�U�aد �U,�د وا�/�ا"2، وأ)�ال ا��د��:إا� BE��aأن ا N6�Q ــــ��Q ا��_5، 

�2 وا��,��U2 ا���
 ا��! دارت �(�#��2 وا)6
 +1$�0 ا� g�N� 2� 5,�6�a 2�@د ا�

                                                           
  .21، ر�م 87، ��و#
 أ���م ا���ض، ص 34، ����
 1209، ط�ن ����1965ر  ��25ض  (1)
، و����ص و��%�*� أن ا���ر��ت �د ���ت #�F أن ا���*��ن وھ��: �د�ر ��ك ��"� وآ�ر ���$ران ���1953
  749ا�ظر ا����
 ر�م  (2)

ا5ول، ����I  � إ�دى ا�Zرف �����ك، وا��ط�ع أن ���ب ���I، و���دل ��I �*ر�ب ا5�وال إ�F ��رج ا��8د،  Eر�ل ا�����ون �ر$دا إ�F ا���*م 
�6
، و�دم ھذا ا����ل �د��ل� I�� ل ��ن� ا��د�ث  � $Eن $روط ا����م �����
 �*ر�ب ��د، و���ن ا��ر$د �ن ���ل ھذا ا��د�ث �*�ز ��

  إ���ت  � ا�د#وى.
  ،
��رات ا��طور ا�����، و��س  � ���ل ا�"وت ذھ�ت ا�����
 إ�F ا��ول ��$رو#�
 ا�"وت ���� 
��س �ن ا���رم #�F ا��دا�
 ا��4���

 K��� 
ا��*�ك ����وق أ��ر ���  � ا���ض وا����6ش، وھ� إراءات ���و��
 �$رو#
، ��� أن ا����ل ا�"و�� و�� ����د ��I �ن أد�
  ���ده ���ض �ر��I  � ا����4ع.���د�ر ا����� ا�ذي ���ك �ط�ق ا��ر�
  � ا�5ذ ���د��ل أو ا��

  = .76-75أ$�ر إ�F ذ�ك: ��ن "�دق ا��ر"�6وي، �رK ���ق، ص -
  .��209�ل ا����د، �رK ���ق، ص  (3)
  .827، ص 158، ر�م 16، ��و#
 أ���م ا���ض، ص��09/11/1965ض:  (4)
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��Nد أ� WEN0 ھ@ا ا�J� رة�%L ل�$� q QDtE ،5,+4,�دا Bإ� `DC�
 واط�_���د�g �8ت ـــــا�


 ا��Nاء �:B ا�����ت".�
 دون أن �_�ن %E�_:� 0 �*��ح�� !E  

����1$�0 ا�@ي ��E 5! �_�ن ��م، و+'��� ذ�h أن �2  N�6� q QDأ 
�_��و�*�د �� )��` ا�

�e_6 �� إذا ���Nث E! �_�ن ��م hوذ� ،
������ �*��ض أQD +#�زل �E Q/� 2! ا�Dإ ،

 0�������0��N ا� N�6+ q 
�_��+5 ا��E 0�$1! �_�ن Z�ص، ھ@ا أ��، وا<�� ا�Zn أن ا�

  �2 ا��1$�0 إذا ;�ن ھ#�ك ا��Nاء �:B ا�����ت.

�.ن ر"� -
�: +*E3 Eور ا���
� ا;G�#
�  37ا(J
1972.  

��,� ا�/��Dن"، وا����د%�ت �: �D145/1` ا���دة �� 
B أن " ����ة ا���اط2�# ���


، وq �$�ز ���در+,� �ا��:��*_� �,���aو ،Q���� �,� ل��+q0 ا"�aو]��ھ� �2 و 
�D�*إ q

 k�_+ �� 2�N� i#ا ا�@,��p( ��C�"! و��Nة ��Nدة، وE/� <�_�م ا�/��Dن، و)N ;�ن ا���aNر 

�y6 ��ا;O ا �,�E `_,�Dت اq�� 2ا���� 
Uaا����اط2�# :� 
��
 ا����ة ا�U:1�# `

.
���:B ���+,5 ا� i�:1( وا��(  

#1�1972
  37و��Nور ا�/��Dن ر)5  !"�p/ل ا�*/,! وا�N$ف وا�]، �51 إ�N� B ;'�� ا�


 ا��1$�0 ا���+!، و)'�ل ا�'�����Cن �Nى ���و ،I��:�,� �2 ھ@ا ا�0��N #ا�1� 0����
 ا�

�6
 �#,�: �توإZ 2�E�V[ل +�N6[ت ���+  

��دة 309) �_�ر و (309أن ا����ع أV�ف إ��D�( Bن ا�6/���ت ��د+�2 (-1��E ،ر (أ)�_� (

)309 
��
 ا����ة ا���� B:�
 ;0 �2 ا��Nى #a B:� N�O+ q ةN� e'���� v(�6+ ر�_� (

�2 ط��I أي 8,�ز �2 ا<O,8ة ���د%�ت  0/D 0 أو$a أو W���اط2، �Cن ا��aق ا�1:�

�دا ــ*�ن أو ا��/f أو D/0 ��رة 4i ;�ن ���8ا��: Iت E! �_�ن Z�ص أو �2 ط���8

  E! �_�ن Z�ص.

����'e ;0 �2 أذاع أو a, ) �_�ر309و�D` ا���دة ( v(�6� " QDأ B:�
 ــــــ0 إذا�ــــــــأ 


 +1$�[ أو ا�D]� ��[ !E 0 و���6�aدةأ����� 
#�'��N�tى ا��Uق ا� Q�:� و �N#�1ا ����[ 

                                                           

#�د ا��*��ن ��ر،  (1)�%��  .413، ص 1996/1997ا�ط��
 ا5و�F، ، ا�زء ا5ول  � ا����6ش، إراءات ا5د�
 ا�
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، أو ھNد �Et��ء أ�� �2 ا<1ا�/�� 0��N�tى ھ@ه ا��Uق �� �,�:���ر ا��! +5 ا����0 

.Q#�6�0 أو ا��#�ع ��:B ا�/��م  ،i4  

�0 ا����ع-2� N/E ،
95�:iD 0�N6+ B ا���د+�2 ( ا����ي أ�� )��Dن ا�8Lاءات ا�$#�"� ،


 +1$�0 ا<��د�g ا��! )1( )206�D�_�t� 
��Z 
�"O8 ف�Vوأ ، B�� ص�Z ن�_� !E ي�$+

��D�ت ا��#��ص �:�,� E! ا���د+�2.pوط وا���ت ا��Eا�+  

�y6 ا�*/,�ء ���]
 iD ا���د+�2 ( N/�Dا N(ن ر)5 206، 95و�D�/��� �,:�N6+ N6� (37  
#1�

1972 �,DC���ا)'�,� و+�$1:,� � ��R� !ا�� 
��، إذ �'� ھ@ا ا�/��Dن �2 ا<��د�g ا��

��ا)'
 ا���اد ھ� ا<��د�g ا��! +$�ي E! أ�/�ب ا< �8ت E! �_�ن Z�ص �W أن��� ��

وا��1$�0، <ن +:h ا��! ;�N( `D �8ت ���*E 06! �_�ن Z�ص q �#��ف إ��,� ھ@ا ا<�� 

N6�  .)k�_E)2 +�اv( و+1$0 و)N ذھ'` أدراج ا����ح ها���در 

�2 ذ�tE hن ا�/��Dن ]pE �;@ا� k��a >2 ا� �'� 
���:*� 95دة (ا���E!  ��د�g ا�� (

Nام �206�د�g �8ت E! �_�ن Z�ص" E! ��2 ذھv ذات ا�/��Dن E! ا���دة (أ" �aا Bإ� (

2 4���*� " ���د%�ت �8ت E! �_�ن Z�ص"، إذ �6#! ا�:*� ا<�� g�Nدل ا���'+ ��Z2 ـ

 Q� IU#� ا�*�دي ا�@ي g�N0 ھ@ا ا��J� B:� 
��D�ت ا���ا)'V ��( 2�'� ��� ،�J;أو أ

1*D W� i  Q.ا��

 !E 
����
 ا�#/y ا��_�� `�_� N(�1974���  13و �CDــ� ": Qـ/�! ـــــ�ر أن �_*ـ2 ا�

 !E !V�/ا� h_�� أن 
��ت ا�$#�"�;������'�اءة إE! ا� Q� !p/� !_� 5,��
 إ�B ا��a#�د ا��,

 23�U+ q 5,��
 )N )�رت أن ا��1$�0 ا��/Nم NV ا��_���2 إtEذا ;�D` ا� ]pE ،Q��

 2��:B ا��1$�0 أ�� N6'�1+ qه  
:�ZNا� 
ا���6وف أن ا<��ات +����Q،وان أ��;2 ا��6#

                                                           
) #�F أ�I :" ����� ا�����ق أن �E�ر ���ط ا��ط���ت وا�ر��%ل وا�را%د وا��ط�و#�ت وا�طرود �دى ����ب ا��ر�د و��K �95"ت ا���دة ( (1)

ث رت  � ���ن ��ص ��F ��ن �ذ�ك ا��ر���ت �دى ����ب ا��رق، وان �E�ر ��را��
 ا����د��ت ا�����
 وا�����8
، أو إراء ���8ت ��5د�

 أ$*ر، و  � ��K ا�5وال �ب أن ��ون ا���ط أو �8�
 ����ب #��*� �����س ��دة �ز�د #ن ��
 أو ��� �  
 �%دة  � ظ*ور ا�����

د�د ��دة أو �د��� 
8��ن �و�� ����� F�# أ�ر ���ب و��دة 4 �ز�د F�# ل ���ء�
".ا4ط8ع أو ا��را��
 أو ا�����  د أ�رى ���
وز �*� 206و�"ت ا���دة (� " Iأ� F�# (–  رتأي ا�����
 ا����
، أن �را�ب ا����د��ت ا�����
 وا�����8
، وان ��وم ����8ت ����د��ت 


 أ$*ر، و�$��8�
 ����ب #��*� �����س ��دة �ز�د #ن ��
 أو ��� �  
رط ���4ذ أي  � ���ن ��ص ��F ��ن �ذ�ك  �%دة  � ظ*ور ا�����
راءات ا�����
 ا��"ول ��د�� #�F أ�ر ���ب �ذ�ك �ن ا����� ا�زا%� ��د اطF�# I#8 ا5وراق"�  إراء �ن ا


 �E"�8 و����8ر���س �*��م ،  (2)�%��راءات ا��  .112.،���ر ا5��ن  �روق، �رK ���ق، ص 59، �رK ���ق، ص ا
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 ا��0�$1 �:�� 2�
 )N أو�V` ا<a'�ب ا��! �a]` �,� ا��q*�ت �_��ا��/�دھ� و;�D` ا�

�2 ا��_5  ���#� QDtE hرت ذ��( N( 
�_��ا���+! 4��:
 أ)�ال �N,4 2وھ�، وإذا ;�D` ا�

1(��
 ا�/��ر E! ا��v�'1 أو ا�*1�د E! اqN�aqل�/(.  


 أ�2 ا�Nو�
 ا�6:���_�� `pEر N(و)2( 
#a �,� 5_� !E ،1983 ر ا�'��
�ا��)�ارات Lا:� 

�'U[ن ھ@ه  `p( ،
�"�p( ت�Eا����:B أ�4ط
 ا�*���N وا !"���2 ا��1$�0 ا���+! وا�

LاI�/ا��� �V��� ا��_5 " إن !E ا�6:�� ھ! ا�@ي  )�ارات، 8�ء 
+$��g��'� Q أ�2 ا�Nو�

 !D�D�/ا ھ� ا�1'�0 ا�@,E ،ت�Eا�����ن �2 ا,���Q ا� !�N� �� 1$�0 وا%'�ت��ا�_*�:
 أ�[ 

 Q���+ q �/:U� �D]U� 
��ط: W/+ 2 إ�8اءات� 
ا����\، و�� +�@ه �'��g أ�2 ا�Nو�

Lا h:+ ا���ل 
6�'U��2 ��اp�+ !2، وا����,��:� 
��1#��:B )�ارات ا� 5,�/E�8اء إ

��E 2! ��رة ,��:� ��
 " أن ا���ط
 +��ي E! ا��ا)W ا�a$�ا�_��ا��1$�0.." وأE�V` ا�

��2، ا<,��:� 
��1#����اE�ت ا�qا �,�]Z 2� زت�� 

 وإ8���ت و�#�)��ت +*��:�:3aأ ��

 g��'�:� \�� q 5% 2و� ،I�/ت ا����U:a ��[ B:��8اؤه، و�:B إا�@ي ��^�ه ا�/��Dن 

Nھ 

 +N6'�1 ا��1$�[ت، و+,Nر �� ورد �E,� �2 ا���اE�ت دون ��8�_��ي �� +/Nم tEن ا�

+ qو ،�,:���*+ !E ض�
 �2 6إ�B ا���#�,� أ�ل �:Q�(�a �� B ا�#��V ،�,#� ةN��1� 
د�


 أد�
 ا�J'�ت".�"�(  

 
�:B ا��6'�� ���ا� I�و+�ا+�ت أ�_�م ا�/p�ء ا����ي � N6�Nور ا�/��Dن ا�1�

�/'�ل  
��
 U:a�ت ا���/�E I! +1$�0 ا����د%�ت ا�E�6�� Q�:� 0����ا�0��N ا�

��د+�2 (�����D�ت ا��/�رة pوط وا������  .)�D�( 2� ()3ن ا�8Lاءات ا�$#�"�
95،206و

���ر��: أو�2          y/#ا� 
�_�� Q� `p( �� 
�"�p/ت ا��/�'U1( 14/01/1996ھ5 ا��( 

�#�Q و%�/
 إ�[ن د��aر p+ ��a�aأ �ENي ھ���
 ا��D�1DL 
�� ;�ن +�/�I ا����� QDC�

                                                           
  .461، ص 2598، ر�م 25، ��و#
 أ���م ا���ض، س1974���و  ��13ض  (1)

، ر�م  (2)���  ، أ�ظر ا���م �دى:���1983
  ��4929م ����
 أ�ن ا�دو�
 ا�����  � ا�
  .�558و�ف ا�$�p �و�ف، �رK ���ق، ص    
  ق.���60
  4544، ا�ط�ن ر�م14/01/1999أ�ظر ��8: ��ض  (3)
  ق.���67
  21459ر�م  ، ا�ط�ن��9/11/1999ض  -
  ق.���62
  17520، ا�ط�ن ر�م ��1/03/2000ض  -
���63
  21392ا�ط�ن ر�م  -  
�� ،
  ق:���73
  27375، وا�ط�ن ر�م 2001أ��و�ر  �%���24

  ق.���73
  8533، ا�ط�ن ر�م ��6/6/2004ض 
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 وا<�_:a]وا� 

، و;�D` ��ا)'
 و+1$�0 ا����د%�ت ا�1:_���8�,�ر�
 ��� ا��6 gد���


 إ�8اء��
 وا�/�D�� E! ا< ��ذول ا����
 ا����ة ا����� �;�,�D0، ��6'� ا�2  �


 ا��!����'�رھ� �/� ط'�1Dc� ��6�ن a41  q$:,� ا���aNر E! ا���دة  ا����
 ا���� Q#�

Lا����ة �$�ز ا 
��� Q':� !E 0*; ر إذ��aNو;�ن ا� ،Q��_�> 
*������Z[ل �Q أو +/��Nه 

 I� 2����D�ت إ�8ا"�
 +�ازن p� �,D�( N( Q:�$1+ N#� g�Nا�� 
��� 2� Q:��+ ��� 
��ا�


 و���D 2� 

 ��U6� 2�+,� ا�*�د E! ا�����a�a>2 �����,� ا�
 E! ا�EN�ع ����I ا�$

�:�E Q! ا���دة ( iD ��� 

 �2 ا���دة (45ا�#^��J��Jوا� 
�D�J2 ا��+�/*:� �/Eوو  ،Q#� (206 (

���/��Dن ر)5  
�N'�1�#1�1972
  Q#�37 ا� y6� 0�N6��، tEن )��Dن ا�8Lاءات ا�$#�"�
 )�م 

��ن ����ت اp� 
/:6��
 �O$� 5 ھ@ا اLا�#��ص ا���8اء إq إذا ���اطE 2�#! ا�/�ا2�D ا�/�"

,�:� v(�6� 
#8��
 أو �#8 !E 
�Nة +�Oــ;�D` ھ#�ك N"�Eة E! ظ,�ر ا��/�/� e'����N ــ� 


 أ4,�، وأن �_�ن �#�ءا �:B أ�� �v'1 �2 ا�/�V! ا�$Oا"! و��Nة ��Nدة، �*�د %]% B:�

�,@ا ا \�1� q QDأ hذ�L د�$��2 ا<د�
 �8اء � g�'_�ك، أو ا��ا�'[غ أو ا�^#�ن أو ا�

Lھ@ا ا �"��#� �,���N+ !p�/+ 8�دة 
�#N +�ا�E أد� ��Dءة وإ�aأو إ 
���8اء، �NواWE وھ


 ا�N6ا�
 ا�$#�"�
، و�� +/�N�;C+ 2� Q�p ا<�:��E �,V�*+ ورة�p� qن إ�_� ]E ل��6�aا 
د�

!E 
ا�$�ا"5، و�:��N/+ B أن ا�/p�ء إذ �/Nر ھ@ه  ا����ا�Eة �; !E N�*� �� f'p�k ا��/�/

��ت E! ��ا8,
 ;0 ��ر ـ�ا<د�
 و+:h ا��pورة ھ� ا���رس ا�U'�6! �:����ت وا��

�,�، أو 8��ح �#�ل �#, �6��5ا ا���_5 أو ا��f:1 أو ا�����0، و g'��:�,� أو  N6+ ـ�,� دون.�  

��D�أ��� p�� I'a\ أن ا����ع ا����ي )N  وVد%�ت �8ى أ�_�م و���ت ��ا)'
 ا�

��D�ت E! ا�*�0 ا�1���Iا��:pول ھ@ه ا��#+ �#� I'a N(ا��1$�0 ا���+!، و B:� 
�D�*)2(.  


 ا��! +$�ي E! �_�ن Z�ص، وا��! +�5 ��
 +1$�0 ا����د%�ت ا�������و�وأن ا�/�ل 

�#�ء �:B أ�� )v'1� !"�p و��Nة ��Nدة وو�p:� �/Eا�f ا��اردة �D�( !Eن ا�8Lاءات 

���اE�ت، وا�q1` �2 )'�0 ا�� 
�/�Nة ا�/�V!، و�2 %5 إ$#�"� 2��_+ !E N�*+ 0"qد د�$� ��D

                                                                                                                                                                                     
  .72، ص 9، ر�م 47، ��و#
 أ���م ا���ض، س ��14/1/1996ض  (1)
  .163ا��ر$
، �رK ���ق، ص  ���د أ��ن (2)
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 ا��1$�0 أو ا������ �2 ا��8,
 ا�*#�
، و�2 ���]a 2� !V�/ا� N;C�� أن !M'#د إ��#a

  )1( )�ارات أو ا���ر إ�B أ4�ص �L.2�#�6ا


��: ��Uو%�� د
�� ا
��J�� ا
�.ت� 5� ا
#>;: ا��>�U�
  ا�رد��: ا

�y6 �^�ھ� ا����ة       B:� 
���أB*V ا����ع ا<رد��M; !Dه �2 ا�����6�ت ا��


 N/E 8�ء E! ا���دة �D�*�:د%�ت ا�����
 وا���
 ا����د%�ت ا���� �,�
، و�2 أھ��ا�

) 
6��� 07ا�1�; ،"
D��p� 
���:B أن " ا����
 ا�� i#ا� !Dر ا<رد��aN2 ا�� (

���g )2()، �2 ا���aNرiD18 ا���دة (��ص �Z 2[ل  ،
�D�*�:د%�ت ا�����
 ا���a B:� ،


 E! ا�/��Dن.#�'�  q �$�ز ا��1�س �����,�، إE q! ا��Nود ا�

��ت ا�$Oا"�
 ا<ردD! ر)5: 88و)N أ8�زت ا���دة (;���#1
  �D�( 2� (09ن أ��ل ا��

1961 
E�; N��'ا� v+�_� ىN� f'p� ا�6�م أن !�N�:� " : N"0 وا�$�ا"�aت وا�����Uا�

 
�� �$�ز �Q ��ا)'; ،

 ا��a�"0 ا�'�)�E�; ا�'�ق v+�_� ىNود و��Uت وا����'U�وا�

."
  ا����د%�ت ا�,�+*�
 ��B ;�ن �@�N"�E hة E! ظ,�ر ا��/�/

�:B ا����د%�ت ��p\ �2 ا�#i ا�1��I أن ا����ع ا< 
ردN( !D ا)��� إ8�زة ا���ا)'

f/E 
�D�*�:دت ، أ)3(ا��N6+ h�@� 
$��Dو ،�,���:B �8از ر)� i#� 5:E 
���� ا����د%�ت ا��

 vھ@E ،
:�aام ھ@ه ا��N�aq 2 �6�رض��Nام ا��1$�0 ا���+!، و�aq N�R� 2��اnراء 

!,/E أن +1$�0  )4(رأي Bدا إ��#�aا hوع، وذ���0 ]�� ���إ�B أن ا��1$�0 ا���+! 

����aN:� kر وا�/��Dن� 
�*Z د%�ت���
ا���
 ا����
 ا��D��� 0 ھ��>�E ،دة�� 07،وا�

 
1:Z 
���:B ذ�h ��ا�
، وأن +1$�0 ا����د%�ت ا�� `�D !Dر ا<رد��aN2 ا��


��
 أO,8ة ا��� 0�$1��Z 0_)� �,@ه ا����
 ا��Uaا����'�رھ�  ��و�#�ف ��Z[ق، 

                                                           
���ت ا���%� وو��%ل ا�����ق ا�����
��ر أ�ور #��،  (1)�
 #�ن $�س، ا��� ،
�%��، ����رات أ���ت #�F ط��
 د��وم ا���وم ا�

  .79، ص 1979

 ـا��) �ن ا�د��ور ا5رد�� �I�E :" ����ر ��K ا��را�8ت ا��ر�د�
 وا��ر��
 وا����ط��ت ا�*���6
 �ر�
،  K��� 8 ���ر�18"ت ا���دة ( (2)
  ا��و �ق، إ4  � ا�5وال ا�����
  � ا����ون"أو 
ق ــ��� ا�����ـــ�ت ا�زا%�
 #�F أن " ��ــا������ ��ون أ"ولــــــــ) �ن �6��96ق  � ذ�ك �K �و�ف ا����ون ا��وري ا�ذي �"ت ا���دة ( (3)

وز � ��� ،
�I أن ���ط �دى ����ب ا��ر�د �� 
 ا��ط���ت وا�ر��%ل وا�را%د وا��ط�و#�ت وا�طرود، و�دى ����ب ا��رق �� 
 ا�ر��%ل ا��ر��
"
  �را��
 ا����د��ت ا�*���6
 ��F ��ن �ذ�ك  �%دة  � ظ*ور ا�����


، دار ا��روج، ��روت، ����رات  � ���ون أ"ول ا�������ت ا�زا%�
 ا5رد����،  �روق ا���8 (4)����، 1995، ا�زء ا�����، ا�ط��
 ا�

 �5رار ا5 راد �دى ا��وظف ا���م��Gم ���د ��Gم، ؛ 421ص �%��  .181، ص 1988، دار ا��*�
 ا��ر��
، ا���ھرة، ا�����
 ا�
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��UZ أن إ�8اء ��; ،
���ه ا<Z[ق ا�_��C+ ،i�:وب ا���V 2� ���V 0_�+  5$ا ا��@,�

.
  �#'M! إ)�اره ��ا�

!D�J1(أ�� ا��أي ا�( @Z>وا ،
��، N/E ذھv إ�B إ8�زة ا�:$�ء إ�B +1$�0 ا<��د�g ا��

.
��ى ا�$#�"�Nا� !E 
��'�رھ� إ�Nى وa�"0 ا����ل �:B ا<د��� �,#� 0�������0��N ا�  

 !E 

 و)��##�'; Q��'( O"�8 !+أن ا��1$�0 ا��� Bإ� �Zرأي آ vو�@ھLت اq�ا�� !E ت�'%

:
  )2( ا�����

�/�Bp ا�/��Dن.-1�  ا����
 ا��! ���E 5,� ا��0�$1 

  ا����
 ا��! ���E 5,� ا��E 0�$1! ��0 �*��ح.-2

3-Vر B:��ا� �ءا����
 ���E 5,� ا��0�$1 �#�ء .Q�:� !#$  

�1�N �2 ا�����Nاء رأ��V�� !E Qع ا�0��N ا�L ا<ردن !E ء�p/:� 
` #و�5 +1#\ ا�*��

  #` ـــا��:�*�D! أو ا��1$�0 ا���+!، �_2 ا�/Nر ا����/Q#� 2 أن ھ@ا ا��1$�0 ا���+! أو ا���

�#Q أو  �'6� ��q���1 ، ���إ�8اء ]�� ���وع �/�ط��� N��1��U[ن ا�0��N ا� ���� Q6� W'

 !E Q��'( م �8ازN�
 E! �*,�م ا���اد ا����ر اQ#�L، و�  .)3(��,�إ%'�ت إذا ;�ن ��_[ �$��

 B:�
 ا��1$�[ت ا���+�
، و�Nم +0J� 5��$ ھ@ا ا�1:�ك ���:B ���و i#م ا�N�و�Dى أن 

�y6 ا�/�ا�D�/��; 2�Dن Q�:� `�D �� ��D ن�D�/ا"�ي وا�O$ي، أ�� �2 4 ا����QDC ـــــا�

  .1972أن ���J ا�$Nل ا�@ي ا 0'( ��� !E N�4�Nور )��Dن 

�� أW� I*�� q QD ا���Uر ا�6:�! وا��_8���#!،;  k�; ف�� g�Nا���6 ا�� !E م�$���E

��ات ھ@ا ا���Uر I�/�+ !E ���و�Q ا% 0M�1�L>ا e�د�
 ا��! +k�+�E ،Q#�N �8ا�! وط

Lا �,�'_+�� f'Vو ،
�
 ا�$���E�_� B:� 2��
 ا�/�"�
 وا�Nاع، و�tE 5% 2ن �,:������8ام 

                                                           

 آل ا���ت، ا5ردن، ا�ط�K ا5و�F، ا��$��� #��I  � ا�����ق ا��4دا%������ت ر �#� ��د ���د،  (1)���  .163، ص 1997، ��$ورات 
  .��212�ل ا����د، �رK ���ق، ص  (2)
  .213ــ ��212�ل ا����د، ا��رK ا����ق، ص  (3)



 

167 

 5� �� ،!�6��ل �ھ5 �Nور��6�Nوا أ�'�` �6'
 و4�)
، وq +$�ري ا��/Nم ا�6:�aا B:

.g�Nا�� !��2 ھ@ا ا���Uر ا�6: 

 ا�#�+$��  ا��a�"0 ا�6:

) �2 ا���aNر 07و�@ا E[ �$�ز ا�:$�ء إ�B ا��1$�0 ا���+! ����� أ��م ���\ iD ا���دة (

 \��� iD 2 و�8د� N� ]E ،
����
 �1�س ����E I! ا�:�aھ@ه ا�� !E ن> !Dا<رد

f���D�ت و�VاV �Eا�+ W� ،hذ� O�$� .
:�a2 ھ@ه ا��� N�:�  

 
��
 +1$�0 ا����د%�ت ا����� اQD �2 ا�CU ا�/�ل �Cن ا�/��Dن إذا �D N( 2_� 5^5 ���و;


، و�2 %5 ��'\ ا�tEL 0��Nن ھ@ا ا�D�*:د%�ت ا������8اء �ZC@ �2 )'�0 ا�/��س �_5 ��ا)'
 ا�

 W���1�Q#� N ���و�� ��B +�ا�Eت Q�E ا���وط ا�[ز�
 �@�h، و��د ذ�h ھ� أن ا<�0 +�ا�


، ا�/�ا�N ا�8Lا"�
 ا��! إ;0 /����#��ص ا���aNر�
 ا�1� 
D���
 ا���
 ا��������1D�ن 

�:�,� ا���دة `�D )88 د%�ت�����ت ا�$Oا"�
 وا��/�Nة ���ا)'
 ا�;���) ��D�( 2ن أ��ل ا�

]pE ،Q�:�
 +_�ن اJ�a#�ءا �2 ھ@ا ا<�0، واJ�aq#�ء q �/�س �D�*�:رات  ا���'��2 أن 


�! ا�6�م E! ا<��  ا�/��Dن ����N�
 ا�U:a �ھN�N�+ !E B:� i#+ 5و� ،
�,@ه ا���ا)'


��  )1(+1$�0 ا<��د�g ا�

*#

�ا�
  ا���< �: ا
��U� :  �>�Uو%�� د
�� ا
��J�� ا
�.ت� 5�>;: ا

      0"�aام وN�aا 
��%�ر D/�ش ط��E 0! ا���q�ت ا����Nة ا<���_�
 ��ل �Nى ���و

 
�_���� �E,5 ا��ا��1$�0 وا���ا)'
، �E'��#` ا+$�ھ�ت ا�*/,�ء، و+p�ر�` أ�_�م ا�/p�ء، 

��)k ا�����W ا<���_! �6�1Dض ��)k ;0 �2 ا�*/Q و)'0 أن D'�2  ا�*�Nرا��
 ا�6:��،


، و�C1��:B ا�#�� ا����!:وا�/p�ء ��ل ھ@ه ا� hرد ذ��D  

:8-	
�1�N �2 أو�: �."= ا�
 ا�0��N ا���اD/51 ا�*/,�ء ��N�R� 2 و�6�رض ��Cن ���و

Iو� ،
����I� 2 ا�*�د Q���� !E ا�� I�Eول ا������ g��% ا��1$�0 ا���+! وا+$�ه 

� �ع �Q1*D 2، وD'�2 ھ@ه اq+$�ھ�ت ;�� �:!:ـ$��E W! ا�ENا�

  

                                                           
  .166���د أ��ن ا��ر$
، �رK ���ق، ص  (1)
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�31
د<� اGا� ���Jت $% ��(

�� اE
  :*ا�ت�ه ا�ول: ��Uو%�� ا

       Bب ھ@ا ا��أي إ����أ v0 إذھ��Nا� 
��
، و���و��
 +1$�0 ا<��د�g ا����

 eaأ N(2 ھ@ا ا��1$�0، و� 0�����D�ر ھ@ا اq+$�ه رأ�,5 �:B أن ا��a�"0 ا�*6��
 أا�

 
�
، tEذا ;�ن �����E ا�$���
 ا�$���E�_��رات Q��U ا��إ�M�1:�ن أ�Nت �� و�:` �

�aا W#�
 E! ار+_�ب �8ا"�,e�:E 5 ھ#�ك �� ���k ــــ�"E 0! ا�_�ــــــNام ھ@ه ا��aــا�6:

�2 ا�$�ا"5 و���ر��,�، tEذا ;�ن � N( !��:B�4 B �#��! ا���ا���Uر ا�6: �U�1� ة ـ�ت�

DtEـQ  5�� أن !/U#�
، tEذا �5 �/� إ�2 ]�� ا��/'�ل وq ا��D�D�/�8اءات ا�L1�"0 ا� !E Q��*[

 Q8ن أو�D�/ر ھ@ها��Uا���أن �� Q���د وا��:N6:� �/�/�+ ،k kا�
 �1E#�,! ا<�� $���)1(. 

6�����1$�0 و��ا)'
 ا����د%�ت  وإن ا�*/,�ء أy QDوE! ھ@ا �@;�  
D�6�aqأن ا �����ن �;


 ذا+,��  .))2أ�� �( N6@را إq أQD أ)0 )@ارة �2 ا�$��

*:8(% ��(

�� اE
��: %Eم ��Uو%�� ا
��J�� ا
�.ت� وا�
  ا�ت�ه ا

Nام ا��1$�0 ا���+! E! ا��$�ل ا�$#�"!، �/�را �aم اN� Bه إ��$+qب ھ@ا ا���أ vذھ


���Nم ���و 
������ ��Z N6)� ��رI�� �Z ا�*�د E! ا�; ،Q#� N��1� )3(ا�0��N ا�


 إ�B +6�رW� QV ا��0�N6 ا��ا�W �2 ا���aNر ا<���_! ا�@ي ��^� ا���E�VL��` �aا #

Lد%�ت ا��� B:�
�D�*�:ا�� Q+�%1�ن أو ا��/�ط ���دD)4( د�#�aqا I�/ت ا����U:1� ز�$� ]E ،

� Q�:���I��U ]�� ���وع، وqإ�B د��0 %5 ا����ل �a  ت ��,5 �2 ا�6/�ب �_�ن]Eأن إ

.
�Nام ھ@ه ا��a�"0 ]�� ا����و�a0 �2 اpE5( أ(  

  

  

                                                           
(1) Richardson, (J) modern scientific evidence civil and criminal Cincinnati .Anderson, co. Kentucky, 
U.S.A 1961p. 131. 
(2) Silver: law enforcement and wiretapping. crim, law. Criminology and police science vil.50.p58. 
(3) Tomas. Gardener and v. manian; principles and cases .of. The law of Arrest, search .and seizure.1974.p 
352. 
(4) Olmsted v .u. united states s 277.U.S 438.1828. 
(5) yali Kamisar : the wiretapping problem ,professor s view- minnesta  law,rev,1959,p. 891. 
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:�-�5.�
  *ا�ت�ه ا

��2 ا��2���C1 ��0 ا�#Oاع:)1(��ول أ���ب ھ@ا اq+$�ه I�Eا��� ،  


����Z  
J�Nا�� 
��Nام ا<O,8ة ا�6:�a�� Q1*D 2��E W! ا�EN�ع �$�ا<�Eاد، و�I ا�


 ا�:$�ء إ�B +1$�0 ا<��د�g وا���#` ���ا�E ا���وط �D�_ه إ��$+qب ھ@ا ا���أ vھ@E

:
  ا�����


 إ�B ا�:$�ء �,@ا ا<a:�ب.-1a�� 

 ��UZة �W و�8د ��8���$�  أن ��I:6 ا<�� 

����E I! ا����ة  أن-2 �,a�1� 
�Nا"0 أ�Zى أ)�UZ 0رة �g�� 2 در8 
�q +_�ن %

.
��  ا�

��ل ا�'�ة Lا @اأن ��ا�! ا��@ر ا��E N�N! ا��0��6 �:B ھ-3��8اء �Z 2[ل ا�:$�ء إ�B إ


 ا��0�$1.��2 � N;C�:� 
  ا�*#�

:�>�U�
: �."= ا���  


 �5 �_2 ا��0�N6 ا���aNري ا��ا��q�:� W�ت     ���0 ا��a�"0 ا�6:�� 
ا����Nة ا<���_�

 Q�:� `�D �� ء�#J�a��
 أو +�$1:,� ���:B +$��5 ��ا)'
 ا����د%�ت ا� i#� 5و� ،
J�Nا��

 Iا�� B:�2، ��� Q�E �2 ا��Nاء ��D�D�/]�� ا� y'/[ن ا��*��� وا�U���Cن  
6�ا����
 ا��ا


E0 �5 +_2 ��6و"�aأن ھ@ه ا�� hو��د ذ� ،
�����#N وWV ھ@ا ا���aNر. E! ا�  

 
#a رN�س ا<���_! أ�$D�_دي  1934]�� أن ا���+qت اq��+qن ا�D�/� B�1� ��

) Q+د�� !E iD 605وا�@ي B:�(^� 
�D�*�:د%�ت ا������:B ا����1ى أ� ا��/�ط ا� �,"��Eو إ

�Dا ��Dا��1$�0 ا���+!، وإ Bدة إ���ف �ــــاq+��دي و���1ى ا���q�ت، و�5 +�� ھ@ه ا�

.f/E 
�Eا�M:وا�� 
  )2( إ�B اq��+qت ا�,�+*�

                                                           
(1) Alan. west in ;" privacy and Freedom", a the new New York.1967.p.367 
-Richard may: criminal evidence.op.cit.p.19. 

  .���557ل ��ر، �رK ���ق، ص  ح��دو (2)
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��م  !Eارع  1968و��وأ�2 ا� 
����
 ا��1�رات ا�6�أ�Nر ا����ع ا<���_! )��Dن ر)�

 2� 
6aوا 
���$� B:�
 ا���#` �:��وا�@ي أ8�ز U:1:� Q�E�ت ا�*�Nرا��
 وا�U:1�ت ا�


 ا<Lا�$�ا"5، وأ��ط ھ@ا ا�����D�ت �p2 ا�� 
���$���Eاد، E���4ط �Vورة �8اء 



 وا�,�+*����:B ا����د%�ت ا�� 
��(���� !"�p( ور إذنN�)1(.  

ذن ��1$�0 ا����د%�ت ن �_�ن اLأ) �2 ا�/��Dن ا��@;�ر، �$v 2115ووi#� �/E ا���دة (

Lرس ا��
، و�$�ز �:/�V! أن ��N8 ت����+ B:���، وأن ��Nر �#�ءا ��_� 
���8اء ا��

�#*Q1 أو �#Nب �@�h ]��ه ��N� 2ده ا�/��Dن .  

 
#a !E1970و  
��Nر )��Dن اq��+qت اq+��دي ا<���_!، N�Eد ا�*��ة ا��! +$�ز ا��)�

���Vع � 
�:B ا<��د�g ذات ا��: 
��� أو8` أن +#��� ا��)�; ،���� 2�%]J� �,�]Z

.
�  )2( ا�$��

ء ا���< �:�-
: �."= ا�
�  

� 51/Dا*:�Nام ا��k(��2  0"�a ا�/p�ء ا<���_! إ�B ا+$�ھ�2 ��aq N�R� ��أ�Nھ

h�@� 6�رض� �Zرة وأ�;@��� �:!:ا�; hذ� \V�Dو ،  

Nام أO,8ة ا���ا�ت�ه ا�ول�aه أن ا�$+qب ھ@ا ا���ى أ�� :# gو+1$�0 ا<��د� `

 0"�1� !E اO"�8 �,#� N��1�  ا�$#�"!.%'�ت ا�L��و�� و������! tEن ا�0��N ا�

 
#a ��:6ا� 

 ا�*�Nرا���_��
  N/E1943 ا+$,` ا��p( !E !+0 ا��1$�0 ا�����N� @Z>ا Bإ�

  ، وا��! +�:i و)�"�N��8")3(Goldman:�,6�ن" 

 v�_� f"�� k:Z "ن�E��_د� " WVو Bو إ�C$� N( ا�D�; 
E! أن ر8�ل ا��'��g ا�*Nرا��

v�_� 0Zور داN+ !د%�ت ا������:B  ا���,5 ��1$�0 ا� ��N6+ أو CUZ hذ� !E 5، و�5 +�ى,��ا�

.W�
 �:�0�N6 ا���aNري ا��ا*���� أ�U#� q QDي �:B أي �; ،
��  �I ا���,E 5! ا����ة ا�

                                                           
  راK  � �6"�8ت ھذا ا����ون: (1)

-SANFORD.H.kadish « criminal .law and its processes » second edition, 1960.p 978. 
(2) ROGER/A- LANDHOLM: electronic eaves dropping » tu’ ane – law rev.1972.Vol.46 n.05. 
(3)GOLDMAN.V. UNITED-STATES 1943. 316. V.S 129. 
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"!� " 
�p( !E k(��
 e*D ا��_��
 )1(و+'#` ذات ا�#a ،1952  QDC�و+�:i و)�"6,� 

Nرات أ��م ا���_أو�N6 أن � 
�p( !E 
��*_� 5,��
 اq+��د�
، و)�م أ��E Nج �2 ا��

��2 ط��ت �[�Q1 8,�ز  B*Zرا���2 وأN*2 ا���'��Nور أ�N ا� Q"�(N�إأ B0 إ�Zل ود�aر

����C)�ال +*�N #��$� ا� i�Q و+Q:�$1 إ` �:�Q، و)N أد�B ھ@ا ا����a 2_وھ� �� أ� Q�Dدا

�
 أن a:�ك " ا��_���f ا+��دي، �2 ط��I 8,�ز ا�aq/'�ل، p/E` ا��V 0'( 2� q "�'

E e4�"#�، و�� N6�� ري��aN0 ا��N6ا�� Bp�/�� f'pوا� ���*����Q 4!ء ]�� ���وع ���0 

���'�" ��$� ا���� أن د�Zل " ا�; ،W��#ــــــــ` �:�Q ;�ن ��#ا��ا 5+ QD> ،���ءا ــــ�و

.
�:B ��اQ�/E ا�����  

���
  :*ا�ت�ه ا

I�
 ا<���_�
 ا�6:�� �2 ��)*,� ا�1��_����N` ا�  
#a 2� 
1961�Nا� yE�� �*(�� `#'+و ،

��Nاqدا  
���:� 

 ا���aNر�����@�U#� h�ق ا�� 
6a�� ،!+2 ا��1$�0 ا���� N��1����0��N ا�

.
��  ا��


 " a:*���ن"�p( !*E)2(Silverman  N( 
� ــ�_'� ��ت ��M د�aا;�ن ر8�ل ا���ط

 `�N( N(و ،Q��� !E �8د��3
 ا�ENز ا���,$� Q:���+ W� ،5,��
 �$�ورة ���"f ا�/4 !E

 
:$1�
  NVا����د%�ت ا��_����ر، إq أن ا�( 
�p( !E 0��N; 5,�E Q'���أن ذ�N6� h  رأتا�

:
، وا�@ي �_�I� !E 2 ا���ء E! ا���
 ���+Q ا���� !E i�:I� B ا�� ��N6+ة ـــــ�

 !Eو Q�O#� !E.
�:�vD�8 2� Q ا��_�� W/� 0 ]�� �6/�ل*U+ 2 أي� 
���  ا����ر وا��

 "O+�; " 
�p( !E �ءھ�p( 
�_��
 katz))3وN( أ;Nت ا�#a ،1967  0�N6ن ا��C� `p( 2��


 ���د%�+Q �2 أي +0ZN �_��! ]��  ا��ا���aN:� Wر��a !E i�! ا���� ��Dا<���_!، إ

  Z�ص أو E! �_�ن ��م.�/'�ل �aاء +�` ھ@ه ا����د%
 E! �_�ن 

                                                           
(1) Lee v. united – states, 343.V.S 747.72. SGT- 967.96.ED. (1952). 
(2) Silverman .v.united - states, 365.U.S ,1961. 
(3) KATZ.V. UNITED-states (1976) 389.u.s.347. 
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 2� N� ]E ،
��'/� 

 ا��'Nأ ا<B�� !a�a +_�ن +����ت ا�U:1�ت ا�6���_��وو6V` ا�

 N( i��/�د �Cن ا��]� ��N+ 
�Cن ھ#�ك أa'�ب �6/�� 
�"�p/ا� 
�U'pام ر8�ل ا�Oا��

 f'Vو 
���ض ا�$��[ k�; دة، وانN�� 
�ار+_v، أو ;�ن �:B وh4 ار+_�ب ��8

� ��[ !D�$ن ;0 د��0 ����0 ا�C� 
�_���� )p` ا�; ،
����ا)'
 ا����د%�ت ا�� q2، إ_�

�'D�8 Qوط�� Q�:��Nم ا�aq#�د  v$� وع��� ��[ I��U� Q�:�)1(.  

��Cن +#^�5 ��ا)'
  E19  �����1968! 351- 90و� N6�Nور ا�/��Dن ا�*�Nرا�! ر)5 

 �Uaو �$,#� 

 ا�6:�� ا<���_��_����2 اq+$�ھ�2 ا�1��/�E ،2[ ھ! ا����د%�ت ا�D,$` ا�

 
���_e ذ�h أي �N6م ا����و Bp/+ !ھ qا��1$�0 ا���+!، و 
�����و� ��+�_5 دا"

�
 ا��! +/�م ����ل ا���ا)'
 ����د�g ا���ا���ط
، إذا ا���O` ا<��Zة  ,�8CE�زت أ


 E! ھ@ا�"�p/ت ا��/�'Uو�2 ا�� ،�D�D�( �,�:�  Cن ـا�� ���/�ا�N وا�8Lاءات ا��#��ص 


#a رN� ��1975  Q�6��ل ]�� ا����ح �aqرت أن ا�( g�� 

 ا�*�Nرا���_���2 ا�

�$,�ز ا�_��وD! أ�� �#�Uي �:�Z Bق وا��Nاء �:B �� �/�ره ا��0�N6 ا��ا���aN:� Wر 


 ا�6:�� �3�ت ا<أ، و)N )2(ا<���_! �2 �/�ق�_���_�م ا�*Nرا��
 D^�ا �/���,� �:M� B` ا�

��:B ا��Lا)'
 ��ح  W�(ا��� I� 5,� ل���Nي وز�� ا�N6ل �2 ]�� ا��1� Nذن، ,� �2 أ�

 �Z5 آ_� !Eا�6:�� أو 
�_��
 <ن ��ا)'
 اأ�B إ4�رت ا����#�ءا �:B إ��د�g ا�� `�ذا +


 DtE,� +_�ن �أ�_���#N ا<وا�� وا����*/�� ا� W� 
  )3( �اردة E! ا��0�N6 ا��ا�W.ــ�ر�\ ا�ــــــ

ط ا
��ا+�ا
ا
#ـــــ�4ـ� -�

�� ا
#E#�J �)(: اE
.ر و��Uو%�� ا  

��_N/+ !E ��'; 0م     `�,aة أO,8ف أ��ا;� Bإ� �V�ا��)` ا�� !E !�أدى ا���Uر ا�6:


 +,Nد �/�ق �V ط��� Q+�2 ط���0 ��0 ھ@ا ا���Uر ��/����ا<�5 و+��pھ�، �_2 

  ا<�Eاد و����+,5.

                                                           
  .561��دوح ���ل ��ر، �رK ���ق، ص  (1)

(2) homes V- united states.521, F2d .U.S (1975). 
  .147���د أ��ن ا��ر$
، �رK ���ق، ص  (3)
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�*` اqھ�����ت �p+ N(و 
�#/����
، ;������� ا�*�J�Nا��+�N6� B:� !Eف  ]�اN,2 ا�� ��';

 ���N6 ;'�� �2 ا�,Nف، ; B:���د ا<O,8ة ا������ ��
 ا<��Zة اDوnا !E ظ,�ت ��;

��د ا<O,8ة ا<��
 ا���ة اDوnا !E 2 ظ,�ت� 
�y6 ا�Nول �:B أa:�ب ا���ا)' !E 
�#�

+�aN� v;�+ !ا�� 
/:M�
 ا��D�*�:وا"� ا��Nا� Iق ط���Uد�2 وا������رة E! ا�� W(ا��� �,

�2 +���� ا����1ات  ]pE ،6�ت�
 ا���رة وا���;'�ت، وأ��;2 ا��$;�� 
��ا)'� 
ا�6��

��ا8,�,�� va�#���,� و+/��N ا<a:�ب ا�^#� 
E�6�  .)1(وا��^�ھ�ات �

 i
 ا����� 
����� I:6�+ ةN�N� 
�D�D�( _[ت�ظ,�ر � Bإ� 
$��#��� hوأدى ذ�

Nام ھ@ه ا<O,8ة،�aءة ا�a2 إ� 
��ط� ا�#�8�ت a B61+ g���U: )2(و��Z���Q+ �2 ا�

 !��� �/Q�N �,� ا���Uر ا�6:� 
D�6�aq��
، وf'V ا�$#�ة ���ض ا�$��[ k�; Bإ� I�/ا���

[ص ا<�a2 ا� 

 ا�'����4E �� i! �$�ل ا��)�  
Dإدا `'J+ !وا�'�اھ�2 ا�� ،
د�

�� 0�� 
�  ا���/�I.ر+_��Q ا�$��

Lھ@ا ا 
���� �� ;�ن ا�/�"5 �8اء، وھ0 ��:k ا<وھ#� �J�ر ا��1�ؤل �N� 2ى ���و

��L ،تqqN�aqا W�8 

 Z[ل ���:�"�p/ا� 
أ��ان و��e �2 �8اء ھ� أ�V N'�ط ا���ط

,�����#^� إ�B ا��_�ن ا�@ي +Q�E 5 ا��/�ط ��رة ا� WVا�� k:�
 ا���/�I؟ وھ0 �U:a5؟ ـــــ

�'6�
 E! �_أو �
 +���� ا���,5 ��ل ار+_��Q ا�$�����ن ــــــرة أ�Zى �� �Nى ���و

��م؟وھ0 ��:k ا<�� �#N و�8د ا���,E 5! �_�ن Z�ص؟   

 �,:�� 

 وط'�6�"��
 ا���y6 وa�"0 ا��)� 2�'D أن N�q تq2 ھ@ه ا��1�ؤ� 
��8Lو)'0 ا

��E ،
������Nاء �:I� B ا<�Eاد E! ا�q5 ا�� k�; \V�#� 0؟ و"�aا�� h:+ !ھ  k�;


 ھ@ا ا��'�g +_�ن �:B ا�#�� ا����!:aن دراtE I'a �� ل]Z 2ا�,� و�N�a5 ا��  


 وا<a�س ا�/�E I�:� !D�D! ا���رة.�"��
 ا��  ا��v:U ا<ول: ��ھ�
 وa�"0 ا��)�

�1�N �2 ا������ E! ا�/��Dن ا�$Oا"�ي�
 ا�0��N ا���  ا�*�1D!.و ا��v:U ا�D�J!: ���و

                                                           
(1) ،F��# ب���ا�I"ور� �ن  ����
 ا�درا��ت ا����و��
، �ر�ز ا��"�رة ، ����
 �ق ا�����وث وا��4$�رات وا��د��ت �


  .12، ص 2013. ا�زا%ر، ��6� 16، ا��دد ا�������
  .73، ا�ر�دة ا�ر���
 ا��دد 2009د����ر  10ا�"�در  �  09/410ا�ظر: ا��ر�وم ا����6ذي ر�م  (2)
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.!Dي وا<رد����1�N �2 ا������ E! ا�/��Dن ا��
 ا�0��N ا���  ا��v:U ا�g��J: ���و

�1�N �2 ا������ E! ا�/��Dن ا<���_!.�
 ا�0��N ا���  ا��v:U ا��ا�W: ���و

����#
� ا+"�
�� اHو �
;64 5� ا
�.رة ا
#>;: ا�ول: �ھ� ��.�-
س اHو ا�         

Nام        �aھ@ا ا�/�ن وا 

 ا��:��ظ Z[ل أوا�Z ا�/�ن ا���V! و�Nا��أدى +�Uر ا�$��

�2 ا��:�ل  g�'ورة ا��V Bار+_�ب ا�$�ا"5، إ� !E 
��ا��N�> 2���$اث ا<v���a ا�6:

�� ا���Uر ا��/#! E! إ�D�ج أO,8ة ا������ �aو�@ا ا ،
�ا�#�68
 �:�qN6� 5(�*+ 2� Nت ا�$��

N6وا"� ا��:وز��دة ;*�ءة ا�Nاع ا���Zوا ،
����ا)'
 �a�ت ا��:1_�� \�
 ا��! +1/:M�
 ا��D�*

.2��V�5 ا��:� Q:ZاN�
 ;N� �� 0ور E�61( �_�ن �� و�(  

 NV أو Q�:�
 ���N�N �_�ن ا��i و+��Q+�E دون �"��Nام أO,8ة ا���ا)'
 ا��aأن ا ��;

�����ت ا<�Eاد و�2 � ��UZو \Vوا N�N,+ Bدي إ�R� ،Q�'[ا���رة.ر !E Iا�� �,�  أھ

 I:6�� �� 0; 
aل ا�$#�"! درا�$�
 ھ@ه ا��E 0"�a! ا���و�:�Q ار+�C#� )'0 ا�'�E g! ���و

 
E�6� �##_�� �,:�� 
�'��ن +:h ا��a�"0 وط'�6 QDر أ�'���:B ا 
�"��
 ا�����$�vD ا�*#! �:�)�

qnا h:+ !ھ ��E ،اد�E�� 
��
 ا����ة ا���� B:���Nاء qا 

؟ ط��/��ت وا��a�"0 ا��)�

�:,�؟ و�� ھ� ا<a�س ا�/�E I�:� !D�D! ا���رة؟� 5�� k�;و  

:!:� ��; 
aراN51 ا�/D تq2 ھ@ه ا��1�ؤ� 
��8c�  

qة و+1$�0 ا���رة.أوNھ���  : وa�"0 ا��ؤ�
 أو ا�

��D�%.ا���رة !E I�:� !D�D�/س ا��a>ا :  

ھEة وت�J�� ا
�.رة.أو�U#
�� ا
�ؤ<� أو اHو :  

ھEة1U#
�� ا
�ؤ<� أو اHو ::  

                                                           
  .551#�� ا��د #�د ا�ز#��، �رK ���ق، ص  (1)
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�N��1%�ت ا��_�8���#
 E! ھ@ا ا��$�ل ��E ،
*:��:B أدوات � 
+���ي وa�"0 ا��ؤ�


، وأO,8ة E�1��N6، وا��! +:O8�� !M ا� 2�
، E^,�ت آqت ا������ ��N�Nة و��#�

64
 +�` ا����اء، وا��! +��\ ا)���م ا��$�ل ا���! ���Eاد ��[ �/Nر+>��,� ا������ 

�� �Q�+C +�` 8#\ ا�^[م� 
�:B ا��/�ط ��ر د)�/)1( !"��، وا���ا�� ذات اqزدواج ا�

��ا�� ا�#�)�
، ا��! +��\ ��ا)'
 ا��i أو +����ه دا0Z �_�ن �Z 2� I:M[ل ���1��ة �ا�

����ؤ�
 �Z 2:*,� دون  \���آة أو ;8O�ج ]�� 4*�ف، وھ! +1; 0ZاNو �2 ا�N'� ن أز8�ج

 i�:� \�1+.
�رج �,@ه ا��ؤ����  ا����8د 


 ا���ض E! ]�ف ا�#6��
  و^�]�� 
�'Uا<]�اض ا� !E 
:�aر ھ@ه ا�����Dر]5 ا

E �,��N! أ]�اض ��ا)'
 ا<�aا N( 
�ص ـ4ا���;Oة tEن �1aR� y6�ت ا�N6ا�
 ا�$#�"�

  )2( ��;2 ا��! +��E v6,� ا���ا)'
.E! ا<


 ا��! �2ا�;�� ظ,�ت آqت ا������ /�(N  ������ ص�ا�0,1 إZ*�ؤھ� E! ا��_�ن ا�

�4t�رات  Q:ZاN�
 �2 ا�إ�2 �Dـــ�_��و���6�aا N#�@ ـ�اEـــ�اب أو ا�#ـQ ا�6�دي ���ـ�رج أو 

1
 E! ��ا)'
 qODء :Z مN�aN�ت ��_2 أن +�1 B:�أو �*�+�\ اVL�ءة، وا��! +���ي 

 ،f"�ا�� !E v/% !E 
aN6ا� WVو I2 ط����� +��D N8اO� @Eودةإ�Nى ا��$�ات ; 

�e:$� 2 دا0Z ا��$�ة أن ��ا)N� �� vور E! �$�ة � \�1+ g��� ،Nا+$�ه وا� !E ت�aN6�

2_���NاZ:,�، و;@�h ا��:1_���ت ا�/��
 ا��! +$06 �2 ا� 5 �2:���;2 ��ا)'
 ا< أ�Zى دون 

��N�6ون  5,DC�
 ا��! +���N� N,5 ا��/�د E�1�  )3(2 أ��2 ا���Mا��! ��M:,� ا<�Eاد ر]5 �N6 ا�

  

  

                                                           
  .211-210، ص ا��رK ا����ق���د ر$�د �طب،  (1)
  .552#�� أ��د #�د ا�ز#��، �رK ���ق، ص  (2)
  �س وا��"و�ر أ�ظر:�ول ھذه ا5*زة وأ�وا#*� ا��� ����دم ���را��
 وا�� (3)

- R.V. Jons, la vie privée mise en péril par la technologie in vie privée et droit de l’homme .Actes du 
troisième collogue international sur la convention européenne des droit de l’homme (Bruxelles 30 sep. p.3  
oct.1970) Brulan Bruxelles, 1973p.p 191-199. 
ــ  Alan F. Westin; privacy and freedom. New York Athenaeum, 1967.p.p.71-80. 
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�� ت�J�� ا
�.رة:: 2Hو  


 أO,8> �a�aة +1$�0 ا���رة، N/E أ�Nث ا���Uر ا��/#! N6+�:/D ا�_����ات ا�1�"��#
  
���D

 5$� ��M�+ ة، إذ �8ىO,8>ھ@ه �,@ه ا !D�'�اqnت، ���g أ�'\ �2 ا�0,1 وE �,6V! ا�

 06$+ 
/��U� �,:�  ا;���E,� �6'�.أو �:B 518 ا��i ا�@ي �6�1

/���� �,� \�1� WVو !E ا��$�ات !E 
���Jء ا�_����ات ا��*Z2 إ_��ط ا���ر ــــــو�


، و�2 ط��I ا�aN6�ت ا��:1�6
 و�#�^U/�� ات��E B:�_���:B أO,8ة  WV�+ !ا�� 
�


 وا����Mة ا��E�1� 2� 5$�ت �N�6ة./�(Nر ���4�ء ا���2 ا��/�ط _�  ا������ �

��ات ا��M#�ط��1
 ا��! +�1�N,� أ]:v ا�Nول دا0Z و�06 �2 أھ5 �
 ھ! ا��"��ا��a�"0 ا�


 و��:a2 أ� QD�:��� N( ��  k�_� 2��E�1�*$�ات �ا��U�رات وا���ا�D ا��! ��� Z[�,� ا�


 ا���اض /��Uأ%�رت ھ@ه ا� N(و ،
�,Nف kUZ ا�U�"�ات أو ار+_�ب �8ا"5 ا�/��#
 ا�$��

Nا�,��aا 
�*�; B:� N�N6ا� Q/*2 ا�� �'D�8 أن q0 ھ@ه )1(، إJ� 2� دة�*�aqا W#�� q QDأ N;أ


 ا���ام $���:W#� B ار+_�ب �8ا"��UZ 5ة ;kU ا�U�"�ات  N�
 ا�*6��
 ا��! +1�:�aا��

.!"�p( إذن B:��,� دون ا����ل  \��v$� 0 أن �1 ،

 ا�*�د�����  ا��E I! ا�

 2� h�@;وا"� اأوNھ! ا� 
�"��
 ا��! +U6! ���ھNات ��1��ة ���:ھ5 ا<O,8ة ا�/:M�
 ا��D�*

��E��+ 0�$1�ت  \�1+ ��; ،�Zن آ�_� !E ل�'/�a8,�ز ا B:��� �Nور E! ا��_�ن �


 �W �ا���E 2��V! ا��_�ن �:B �4ا"��N�E f و+�1Nم دوا"� +:/:M� 
�D��O*ر أO�� 
64

�Nه ھ@ه ا<�1�E 
6V�0 64
 آqت ا������ �Cن +Nور ��ل ا��#�طI ا��N6+ دون 
��(�:�

0 ��Nة ���ار و+6�a��
 �����. ��24ا)6,� ��a )2(  


 ]�� و�N/�6 ا�'y6 أ2�C� !E 5,D �2 ا���ا)'
، وھ5 دا0Z ا<�:^�ن ا��/�/
 ]�� أ��;2 ا�

64
 +�` ا����اء +W�U�1 أن +:�/f ��را �_0 �� �$�ي >�� 0�ذ�E h��_����ات ا��! +6


، وذ�h إذا�:^�64
 +�` ا����اء، وإذا Z:`  دا0Z ا<��;2 ا�>�� 0��,� 8,�ز �6 WVو ��

                                                           
  .450-��449ن #�� ��ن ا�����، �رK ���ق، ص  (1)

(2) Alan westin, op cit. p 71. 
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 Q:ZاN�����/�ط ��ر ��� �Nور  B#'�ا�#�اE@ �2 ا��1�"� ��_2 أن +/�م ;����ات �Z 2�رج ا�

�,�E اد ا��������Nام ا<64
 +�` ا����اء، أي �at/�ط,� E! ا��$�ة ا��a��)1(.  

، ا�@ي +�1Q�N )2(دارا�ز ا��و�2 ا��a�"0 ا<�Zى ا��! +�1Nم E! ھ@ا ا��Nد 8,

�:B إ�Nار أ64
 +N;R ار+_�ب  ���/+ q ھ@ا ا�$,�ز 
�,�E 
��4ط
 ا���ور ���ا)'
 ا��1

.�,���aو 
*����QD�_�t ا��/�ط ا��)5 ا��DN6! �:�1�رة ا� 0� ،
*���  )3( ا�

���@;� أن ھ@ه اqnت +�6'� �Nا"�
، إذا ��  ��N8و `Dت ا�_����ات ا�)�ر��D�_�t��1Nم + !�

����� E! أ)��ر ا��e1$ ا��#��!، وأO,8ة اU�aq[ع �����ر، ���E v;�+ g,� ;����ات 

 �,#��
 �:����� و�2 �N/�� ى�Z0 أ"�aة، وھ#�ك وN�N��N6 أ���ل  B:���ا)'
 +:�/f ��را :�


 �ط�"�ات اU�aq[ع ا�$��
، ��g أ�'�` ھ@ه ا�U�"�ات +Oود �O,8Cة +���� +:�D��O*


 و�aN�J'` �:��رة �N6� Wات إرa�ل a q:_!، و��5 ا�aq/'�ل N�� O;�� !Eد �W و

Nام ھ�ا"!، و�@�B#1�� h ا����ل �:B ��ر +:�aا�vJ; 2� 
��ا)':� 
�D�*)4(.  

��ل (ا�:�يو)N ظ,�  ���) �J�N� ا��:*�ن ا��U�a��Q +1$�0 ا���ت وا���رة �ا�@ي 

�0J� 0 ھ@ا � iNا�Q.و��_0 د)�I، وأ�'\ ��t_�ن أي 4�aا�$,�ز وا  

 g���Nا�,�، �aر ا�� g�� 2� 
��N�Nة، و��#� 
:i أن أO,8ة ا���ا)'D مN/+ ��و�

 ���0 أ��6@ر ���ھ�، ; ،
Nا�,� �_�ا �:B ا<O,8ة ا<�#��aا N6� 5� ةO,8>ن ھ@ه ا

 
�6�a 0"�a2 و���D B0 إ�"�a2 +/5�1 ھ@ه ا��_���#�ول ا<�Eاد، و��أ�'�` ����Eة و


.وأ�Zى ���"  

��
;64 5� ا
�.رة:� ��.�-
س اHا� :  

���ن  Bإ� 
E�VL��
 �:�E I! ا���رة، �$v أن N�Dد +��6*� �,� �D�D�/ا� 
6�'U:� �DN�N�+ 0'(

:!:� ��  �B#6 ا��E I! ا���رة ;
                                                           


 ا���د�
 (�$6*� و �"*�)#�د ا���6ح ���ود ر��ض،  (1)�%��  و�� ��دھ�. 94دار ا��*�
 ا��ر��
، ص  ،ا5د�
 ا�

 رادار ا��"�ر ���روف ا5و�F �ن  (2)���radio détection and ranging ا�رادار.،���ن ���ود 
، أي �$ف و��د�د ا�4�ه �وا�ط

��ل #�د ا�����، 403إ�راھ�م، �رK ���ق، ص ،.
����ت ا���%� وا����و�و�� ا��د��، 24، ص 2001، دار ا��*�
 ا��ر��
، أد�
 ا
  ).1ھ��ش ر�م (


 ��ر �و�س، ���Zزي،  ، ��$ورات1، درا�
 ���ر�
 ط��ول ا�د��ل أ��م ا����ء���ود ار�و�F  ،I�و� (3)���  .496، ص 1999
  و�� ��دھ�. 120��در ا�و�س، �رK ���ق، ص  (4)
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 اLت*�<= ا
�.رة  - أ���� �a�_6Dا���رة ا N6+: دي أم��1D�ن �aاء E! �^,�ھ� ا�

 !,E ،Q+�'[ور Q1�a�أ� e_6+ �,D> ،6#�ي��� E! �8ف ���',�،  ��آةا�� 
1;��

وإن ;0 ا��Nاد �V"!  )1(و�� �Nور N:Z !Eه �2 أE_�ر، و�� �Q���6 �2 اa�_6D�ت

 ](�D و���1ي أن �_�ن ھ@ا ،Q'��� 
��4 B:� 
�Vوا 
�qل دN� ي��51 ا�'$:�

����U6� g,� �#^�ا ھ��O�أ�:��رة �:B �/�/�,� أو  ،�*���+ �,�:� 0ZN� و��ى )2(ن ،

��2 ا��Uط j.p.sartreا�*�:�1ف "  0ZاNوا�� h�" " أن ا���رة ��1` ذ�h ا����

4Q'4 W� i وQ8"، أو �:N� B +6'�� وا<��ان v1�E، و Q'4 W(ا��ا !E !ھ ��Dإ

 " !��U�Lا Q�/*ا�FRANÇoIS DEGNI 

 Z�ر�8�����Oة �*�د�
 ا��i و� 
�a "

�ـــــ، و��_)D>")3 ه$� " �,DC�
 �2 ا<ــــــــk��6+ 2 ا���رة �4_�ل وا��Uط �

N�+ !ا�� 
:ZاN������N، أو �[�\ ا��i ا��ر�8
، �aاء ;�D` �� دا� 
��a�� 
�

 2����ف ا�#^�  
�"�V رة��ا�aت ـــــــ�@Zا��! أ 
/��Uأو ا� ،
�N�1��"0 ا�

 �a�_6D_0 ا�رھ� +�'�����2 �*,�م ا���رة  
�,�"، و�@�N6'�1+ h ��رة ا<64

L51 ا$� 
�:ZاNء ا��p��� ��"�V.1�نD 

  :: ت*�<= ا
64 5� ا
�.رةب

�Cن ا��E I! ا���رة اk:�Z ا�*_� وا�#^���ت ��ل       2 )�"0�� Q+ر�� !E i�I ا��


، و�_:�
 أ)أ���%0 ا��E I! ا����#��ا N�N�+ !E ا�� N6+ i�ى ـــــD,� أي ��رة ا��


 N18ه، و)��_:�; h5 وذ�aq2�0 ا"  W'U0 �/�ق ا�%��� Q+ر�� !E i�Cن �I ا�� �Zآ

و)�ل %��g �/�ل أن �I  وذ�h <ن ا��Q� i �/�ق ط'W ط'�6
 Q:_4 !E و�^,�ه ا�6�م،

4�! UD !E 0ZN� �,E�ق ا���دة  I� ھ� ��Dإ Q+ر�� !E i
  8/1ا���(�*+q2 ا�

Lق ا�/�� 
1D�ن إ�B ]�� ذ�h �2 ا�#^���ت Lر8�ع ط'�6
 ھ@ا ا��I إ�C+ B��0 ا�Nو��

.Q� 
��4( ��1�Q#� N ا<�_�م ا�(  

                                                           
  .176#�� أ��د #�د ا�ز#��، �رK ���ق، ص  (1)
  .776، ص 1978، دار ا��*�
 ا��ر��
، ا���ھرة، ط را%م ا4#�داء #�F ا5$��ص���ود ��ب ����،  (2)
  .91أ��د ���د ���ن، �رK ���ق، ص  (3)
  .212���د ر$�د �طب إ�راھ�م، �رK ���ق، ص  (4)
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�:B أ���q  2إ Q+ر�� !E i��ت ��Cن �I ا���aا N( نC�ھ@ا ا� !E ء�p/أن أ�_�م ا�

  ھ���2:


 �I:U، وq �$�ز  ا��� ا�ول: -�_:� I� �,���6�aا B:��:B ��ر+Q و iأن �:�

 !1D�*ء ا��p/أ�_�م ا� !E hذ� N$Dو ،Q�/Eا��� qإ Iام ھ@ا ا��N�aا� !"�p/0 : ا�/�ار ا�J

��م  !E رN� ن � 1855ا�@يC�
، وا�@ي �/� �DN�
 " ا�2�1" ا��_�� 2��ن ــــــIL1D اـــ

I:U� I� Q��]� �1D B:����اض qا !E)1( Q+ر�� !E i�B#6 " أن �:_�
 أي 4� ،

i ا��W#� !E I أو +���5 ��ض �:� !U6+ 
�_:�وf/1� q Q��]� !E أ�Nا"، وان ھ@ه ا�

�2 ذ�h، و)N 8�ء y��6ا�� I� Q:E qوإ ،Q+ر�� 
�_��ت ھ@ه ا�*_�ة ;@�E h! �_5 ا�

 
�p( !E 
��g ورد E! ا��_5 " أن ا��i ا�@ي أZ@ت  tourists de pereا��$�ر�

Nام �aا i�_2 <ي 4� q 
/:U� 
�_:� I� �,���6�aر]5 ا Q+ر�� B:� h:�� Q+ر��

."Q�/Eا��� qإ Iھ@ا ا��  

 
#a !E1958و Q�E v(�6+ ار�( �pا�2�1" أ� " 
�
 "  أ�Nرت ��_D�#*:� رة�� ��D

  را0�4" وھ! �:�E Bاش ا���ت.

 e�"ا�� v:ط B:��Cن ;Pompidou  0وN$D ذ�h أ�E �p! ا��_5 ا���در �#�ء  Q�E 8�ء

"I:U� I� �,���6�aا I� B:��:B ��ر+Q و Q� i4)2(.  

-���

 وN$D ذ�h ا��� ا��
 أو أ�N �/�ق ا����: أن ا��E I! ا���رة ھ� ا��Nاد �:�


�p( !E  i��رات 4�رع " ا�2�1" 8�ء �E,� " أن ��رة ا�� N�> ر��ا�a,[ك ا�

Nا�� i4 0_� 
'1#����:h  اد+_�ن � i�N6 ھ@ا ا��_5 أن ;4 0 0�( N(و ،"Q�����


، وأن ;0 ��رة �*�38
 أو �'��_:�:� ��/�/� �/� Q+ر�� B:�[ N6��Q �1:�;#� ا��ص، +�5 

���� �2 ا�D,�ك ا���D �'�6+ I�/�+.نC�ا� v��� �Vر Q#�
 إq إذا ;�ن �#�ل   

  �0 ھ� ���
 D�� ��ر ا�����ت ا�6��
.وا<

                                                           
1858وان  16، و�رار 1885ا ر�ل �11رار ����
 " ا���ن" ا��4دا%�
 ا�"�در  �  (1) :Iأ$�ر أ�� 
  �ن ذات ا�����
  .230، ص 1994، درا�
 ���ر�
، دار ا��*�
 ا��ر��
، ا���ھرة، �ط�ق ا��ق  � ا����ة ا���"
���ود #�د ا�ر��ن ���د،  -

  .212���د ر$�د �طب إ�راھ�م، �رK ���ق، ص  (2)
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*�

 ���ر  N$D97 ا���دة  5	� إ<>'1#��� ��#��� \�1+ W'Uق ا��/���2 ا�/��Dن ا��ص 

 i
 و��1` ھ#�ك أ�
 �R1و��
 إذا D��ت ��ر ا���ا�����ت ا���,�رة، أو ا���ر�

��:C Qوھ�  �/�م �
 ا��i ا��6#!.داء /Eا�� N#�  و�:B ;0 ��ل �$�ز D�� ا���رة 

*:��#
�W'U ��ر ا<4�ص ا�@�tE09  2ن ا�/��Dن ا<���D! ا���در E!  و5� أ \�1� ���#�

 W� ا��6�رض 
��� !E إذا ;�ن hذ� 
/:U� `1�� 
��ن �:��ر�� ا��6���، و�_2 ھ@ه ا�����#�

.!#6�i ا��:� 
�  ا�����\ ا����و

:و5� *J��5  
���1
 وE/,�ء ا�/��Dن �/�ون أن ا��D�*5 ا�;����0ZN�� 5 ا�����W، و�_2 ا�

Lاض  ا��#�زل ا��Eا W� B�� ص���)! ا<4 0J� 
����_2 أن +:/e*D B ا��� 
ي رادا�6��

 !E i
 ا�*�د�
، و������! tEن �I� 2 ا�������_M'#� q 2! أن ���N ا��#�زل إ�B ا�

N�aا B:����اض qءة ا�aإ B:����اض qا !E iام ا���رة، و������! tEن �I ا��

 �,� 

 ا�6�������E ،

 ا�6����
 ار+'�ط,� ���#��ط ا��ص �:���� !E ام ا���رةN�aا

Iا��   
����
 C4 �,DC4ن أي 4i آ�Z، و�_E �,��$� 2! ا���E! أن +���م ���+,� ا�


 ا�#�� +����:D B�� ھ� أ)0 �2 ا<4�ص ا2��Zn، وإ I'U#و طأ' Q+��� iW ��ر +

.
��  )1( ا�


 �:��ت وا���رة �:إ��;��ا �5 و'1#��� 
��Z 
����: �*�ض ا�/��Dن � 2�#M��J:�2 وا�

/�a������، وq �$�ز +���� أE[م �Nون  ��2وا� ��#E 2 �,5 أداء�وا��ا)��ت و]��ھ5 �


������ت ا�6��
، tEن �,e*D 5 ا���:� 
'1#��� h�@;و 
���_�  .)2(��اE/�,5 ا�

س ا
: ا�ج*H-.�
;64 5� ا
�.رة ��:  

 !E I�:� 
�D�D�/ا� 
6�'Uا� N�N�+ رن ��ل�/�ا���رة �/N6+ Nدت آراء ا�*/,�ء وا�/p�ء ا�

.vD�$ا ا�@,� `V�6+ !راء ا��nأھ5 ا 
aراN��� و�aف �D#�ول 

 

                                                           
(1) La cour d’appel du numéro de paris ; 520, court of appeal.27 leary, 1967.brigeette  bardot de presse 
marcel ; passuit ; p.1967.450. 

  .214���د ر$�د �طب إ�راھ�م، �رK ���ق، ص  (2)
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�31
ة ا�4
  :أو�: ا
64 5� ا
�.رة %)�� �$ %)�3 ا
64 5� ا

�#��ا �2 �#��� ا��E I! ا����ة  N6� ا���رة !E Iب ھ@ا ا��أي أن ا�����ى أ��


، ��Eرة ا�*�د ���a `1ى ����Nإا�q0 أن ا� Q+�����Z ى �/���تN� رة�� B:�اء 

��Nاء qا �:�_2 أن �� qو ،Q+�����Z B:���Nاء ]� 
Zھ� ا���ر�^�ا�*�د، �^,� �2 ا�

Iا�� B:� !E ا���رة �2 اL رة��ت @Zذا أtE ،�,'���� 
��
 ا����ة ا�����Z[ل 

Lا ��%C+ ن ذا�_� hن ذ�tE ،�p��� رة وھ��� Q� ت@Zت، أو أ��1D�ن وھ� �:�E Bاش ا�

��ت;'�� �:B ا��:_��� �^#��:B أ�Eاد أQ+�a، �2 و�k ذات ا� B6#!، و���  .)i)1 ا�


، ��O"  f/E eر��;"و��ى ا<�a�ذ ��
 ا����ة ا����� ��أن ا��E I! ا���رة �N,�1ف دا"

 2��� أ�E �p! ا����
 ا��! +�5a ا���رة، وھ! +6'� Dه ا����ة، وإ@,�إذا +6:/` ا���رة 

]�
 ا���ء.�[�\ ا��D ،i^�ا <ن ھ@ه ا���4 2� k�_+ !2( �\، ھ! ا��(  

1D�ن"، ��� ��N8 �2 ار+'�ط Lو)N )�0 أ�p�:" إن أZ@ ا���رة �6#! أO8 @Zء �2 ���ة ا

i�:� 
�����Vح )3()�ي ��2 ا���رة وا����ة ا� hن ذ���'+ Bا�*/,�ء إ� Nأ� vذھ N(و ،

Lت 4_0 ا��1( `D�; ل:" إذا�/���
، DtE,� +_�ن ��ھ5 أ1D�ن +�6'� �2 �#��� ���+Q ا�


 أو �,#
، و��Q� e ���ة Lھ@ه ا�#6��� �:B اE�� دون iط[ق، N/E ����ر و�8د 4

 2_�� q يN�Nا�/#�ع ا�� ���
، إq أQD �#@ اp/D�ء �
 أو ��ط*�
، و��Q� e ��ض ذو )��:"��

5 ــــ[ �Cن ا���,ـــــــ�:B ذ�J� h أن ����ر و�8د �q 2 +_�ن �Q ��رة �#�6
"، و�N�1ل

 !E8�*Zإ B:� ��
، ���ص دا"��_2 +����ه أ%# ء��� q B�� ،Q�N�� Q,8و8ـــــــو�Z ــ�ء Q

�:�N/�6� �,E ،Q أن  y'/2 ا��� Q#_1� أو ،
�_����D Q�� ��ر+Q ـ�2 ا+, �aأا<�2 ا�


 Q+��� !E. ء��g ��6'�ه ا��Nا����Z vDا�$�ا �J;أ B:�  ��ل 

                                                           
(1)  ،

 إدارة ����� ا���و�
، ����*م ا���"
�ق ا5 راد  � ���م #ط��� ،Kدد ا�را��$ر�ن، أ��و�ر، د����ر، ا��وا� 
، ا���
 ا���د�

1977.  
(2) Keyser: les droit de personnalité, p. 466.n.22. 
(3) GOURLOU (R) la photographie et droit de l’auteur, thèse. Paris 1957.p.172. 

  .231#�د ا�ر��ن ���د، �رK ���ق، ص  أ$�ر إ��I: ���ود-
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��E �� �'��[ ��:��
، و������Nاء �:B ا��E I! ا�qاع ا�Dأ �UZرة �_�ن أ������1�س 

�1�س �����E I/��ن ا��1�س ���
، وا�#�در ھ� و�8د  !����E I! ا���رة ��ا����ة ا�


أ�1�س ����E I! ا���رة دون ���:B �1�س ����E I! ا����ة ا� hي ذ��U#� 1( ن(.  


  226/1و�N�1ل �:B ذ�h �2 ا���دة U/D2 ،N�N$1! ا�D�*ت ا��� ا��! +$�م��D�( 2ن ا�6/�

�2 ط��I ا���رة، و;@�h ا< 
��
 �/��Dن ا�6/���ت ا��1�س ������ة ا�'1#��� ��

، ا�@ي 2006د�1�'�  20ا��Rرخ E!:  23- �06_�ر )��Dن ر)5  303ا�$Oا"�ي E! ا���دة 

�0 �2 +6�N ا��1�س ; v(�6� ط�/����4�ص �� 
��و +1$�0 أو D/0 أ���
 ا����ة ا�

 ��M��:B �� أورده إ��رة 4E i! �_�ن Z�ص  hذ� I'U#ه، و��V',� أو ر���ذن 


  309ا����ع ا����ي E! ا���دة: U/D ت. 2 �_�ر��  )�D�( 2�)3ن ا�6/�

 2�Nذ �1�م ا���a>ل و��ى ا��;nا ،!Dا����ة أھ�ا !E Iا�� 
aدرا N#�QD �2 ا��pوري 

 i�:� 
���#��� ا����ة ا� 2� ��a�aا أ��#���'�رھ� ��
 ا���6ض �:��رة ��ا�

�2 ط��I ا���رة ��6'�  
��
 ا��1�س ������ة ا�aم دراN6Eإ 
��ھNار �:$�vD ا<;�J أھ

.
�:�  E! ا����ة ا�6

: ا
64 5� ا
�.رة ��J-� و*��� �#��D  64
3�%$ ا1
ة ا�4
  :5� ا

�2 ا��E I! ا����ة �ن ا��E I! ا�أي ��Eى أأ�� ھ@ا ا�� O���رة ھ� �I ا���1/'0، و��

Lرج ھ@ا ا�Z Q����� 5�+ g���
، و��$�وزھ�، ���#N� Nود ا� !,�#+ 
��ط�ر، E�����ة ا�

Lا I� 2 أن�� !E ،1�نDc� 
��ا����ة ا�6��qا 
U:a Q��� Q+ر�� B:��اض ــــــــ1D�ن 

�:D B�� ��ر+B�� Q و�� ;�ن ھ@ا ا�#��  �'��
،وا���0J أي ا��Nاء �:Q+��� B ا�� q

�:B رQ"�V أ�Cن +���� ا��i ط'/� �,@ا ا��أي  �1�aC+ O"�8 
%#�ء ���رQ+���� Q�a ا�6��

��:h�@ Bا��*��ض  @ZR� أن v$� q 5_أن ھ@ا ا�� q0 �#^� إ، إ� ،Q(]إط B:� 
��� 0; B�

��6�ر رE ، �V! إط�Nا� �/Eو eaR� ض ھ� ا�@ي��*��ر ا��V� ا��*��ض، وا��V� ا�

                                                           
�6ر،  رأ$� (1) ��# :Iإ��

 ا�وا��
 #�F ا5$��ص وا���و��را%م ���و�و�� ا����و��ت ا��د� 
، ��$ورات ز�ن ا���و��
 ، ا�ط��

 ،F400،ص  2013ا5و�.  
  .14ا����ب #��F،�رK ���ق،ص 3
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 q ا�@ي �Vا�� B#6��4�Q، إ !ء�1ا��i ا�6�دي،  Bره أ��'��و �#Oل �N( 2ره، أو ا

 `D�; و�� B�� ،
���:B ا����ة ا� ��N6+ ود �_�نNام ا���رة ھ@ه ا��N�aى اN6+ ذاtE

  )Z )1@ت E! �_�ن ��م.أا���رة 

� vذھ N(و !E I2 ا�����O و�0/�1 �� I� ا���رة !E Iن ا��C�y6 ا�*/,�ء إ�B ا�/�ل 

 ،
���:Bا����ة ا� �1�aC+ hوذ� ،Q�:��_2 أن �_�ن �6�)'� � iو�� أن D�� ��رة ا��

 N( وأ�5 +_2 ھ@ه ا���رة 
��
 ا��Q+���� i ا�aر��D@اك آa�س ا�$Oاء أZ@ت أ%#�ء �

�:B ا��'�ر أن ا�D,�ك ا��E I! ا���رة، و��e  �ھ ،
����Nاء �:B ا��E I! ا����ة ا�qا


  .)12(ھ@ا ا<��Z �5 ���6ض �[�D,�ك 0J� !E ھ@ه ا����

�! ا<N�1� ،ھ@ا ا���6ض \�V2�6:و���V2 و�� O���  �� ا��


، وھ! و�8د ا��E I! ا���رة، ا�@ي ��ل ا��E i! أن �v:U ا�ول�"�( 
: ھ#�ك �/�/


. و)D k�� ��ر+B�� ،Q إذا �5��������ة ا� �,U��+ 
(]�  +_2 ھ#�ك 

:���
������ة ا�6��
 ��U#+ q ،Qي  ا I:6�+ !م وا����إن ا���رة إذا أZ@ت ��E i! �_�ن 

 qإ ،
���:k إذا ;�D` ا���رة )N أZ@ت E! �_�ن أ�:B ا��Nاء �:B ا����ة ا�� WVن ا��

.
���:Q+��� B ا� 0*Uا�� 
$��D ،م��  

��Nاء �:B ا��E I! أ��_2 ا�/�ل  و�,@اq�� f'+�� N( ا���رة !E Iا�� B:���Nاء qن ا


، و)q N �_�ن ;@�h، إq أن ا��/�N( 2 ���اN8ان �q�� !E �6ت �#�6
، وھ� �� ����ا�

�� إ�B ا�/�ل �Cن ا��E I! ا���رة ذوN� .
  ط'�6
 �Oدو8

N�R+ !ا�� 
�"�p/ت ا��/�'Uھ@ا و�2 ا��  `p( �� ا��أي 
�_�� Q�GRASSE �"اN��qـــا 


 !E21/09/1991 
���� !E I2 ا���
، و��_2  ا����ة �Cن ا��E I! ا���رة �0/�1 ��ا�

�:�Q ا��Nاءات أ W/+ أن v$� �a و�� ;�ن ھ#�ك B�� ،
��
 ا��Q+���� i ا�aر��%#�ء �

.Q�:� 
^E���  ا�

                                                           
  .15-14ا����ب #��F، �رK ���ق، ص  ؛178#�� أ��د #�د ا�ز#��، �رK ���ق، ص 1

2  Keyser (p) ; « les droit de la personnalité. Aspects théoriques et pratiques » R.I.D.C.p 137. 
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�Nوره ���0 إ�B ا��'�ر)1(;�� أن ا�*/Q ا����ي ،  !E I2 ا����ة ا���ا���رة �/� ��1/[ 


 ا�_��ن ا<�����3
 ا��/�ق ا��! +#6! E 2�V رسNو� 
���ن ــد�! أو ا��6#�ي �1Dcا�


 f/E.إو��^D 
��]/�aqن ھ@ه ا��  ن ;�ن ا�'y6 ��ى 

 Bإ� 
����
 ا��E I! ا���رة �2 ا��E I! ا���]/�aq N�R��y6 ا�*/Q ا� W8ن أو��

D�8 !�4i اLا��E I! ا���رة �� !E دي��1D�ن E! ��2 أن ا��v !E I ا�N1$ي أو ا�

�2 ا<V Q���[ 
�����#��ط ا����ة ا� Q� 
:� q 2 ا����ة ا�@ي� vD�$ا ا�@,� 
�2 وا�1_�#

�#Cى �2 ا����ي واL<ا�6�م، ا� Q:6$� ا�@ي �� 
���� !������E��ء ]�� ا����و��2، و

.Q���4 !E 6#�ي�  )2(ا�$�vD ا�

 64
: ا�
� �  5� ا
�.رة ذو ط��*� �Dدو�

��2 ا�*��/�2 ا�1��/�E ،2,� ��ى  �Uaو �*(�� I��*ھ@ا ا� @ن ا��E I! ا���رة ذو أN/E ا+

�� �_�ن ; ،
���#��ا �2 �#��� ا��E I! ا����ة ا� �D�ن أ���_� �,E ،
ط'�6
 �Oدو8

�#��ا ��1/[ �@ا+E Q! أ���ن أ�Zى.  

 B#6�� ،
��ذا إو����V\ ذ�h ��ون �Cن ا������ إذا ;�ن ��e ا�*�د ����E I! ا����ة ا�

k�_+ ا���رة `D�;  I:6�� ا���رة !E Iن ا��tE Q�/Eدون ��ا ،
���2 ���ة ا�*�د ا�

 0J�
، أ�� E! ا����
 ا�6_�1
 إذا ;�D` ا���رة  +����Nاء �:I� B ا����E I! ا����ة ا�


�����2 ا��E I! ا����ة ا�*�د E! ا� Q+ا@�، E,#� �_�ن ا��E I! ا���رة ��1/[ 

.
����ة ا�*�د ا�6�� 

، أو إذا ;�D` ا���رة ��6:/��  ا�

�,�ر، و���[ �,�a ،5اء ;�ن ذ�E h! ا���رع أم $��� �U:��#�N� �_�ن ھ@ا ا�*�د � hوذ�

  �2 ا<��;2 ا�6��
.E! �_�ن ا�6�0، أو E! ا��:v6، أو E! إ�Nى وa�"0 ا���ا�[ت و]��ھ� 

                                                           
  .15ا����ب #��F ، �رK ���ق،ص  (1)
  .238���ود #�د ا�ر��ن ���د، ا��رK ا����ق، ص  (2)
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 e�aC+ 2_�� q QDtE ،�,'��� 
/Eھ� دون ��ا��D 0 ھ@ه ا���رة أوJ� ذا +5 ا��/�طtE


�� +N#1 ا��R1و��
 ا��R1و��Dوإ،
�����:B ا�D,�ك ا��E I! ا� 
ھ#� إ�E  B! ھ@ه ا����

��'�ره �/� ��1/[��  )1(ا�D,�ك ا��E I! ا���رة 

J#

�� اE
��: ��Uو%�� ا�
  و ا
	��J� ا
�Dا��ي �E#��>�U �$ ا
��.<� 5� ا
ا
#>;: ا

�1�N �2 ا������   �
 ا�0��N ا���
 ���وaإن درا D�/0 �2 ا�; !E 
�*Zا"ـــــO$ي ــــ�ن ا��

 !1D�*و ا�:!:� ��; v:U��! �#� +/5�1 ھ@ا ا�N�1�  

qا�أو !E 2 ا������� N��1�
 ا�0��N ا���  ا�$Oا"�ي ����W: ���و

��D�% 
���1�N �2 ا������ E! ا�: ���و�  ا�*�� !1D���Wا�0��N ا�


�� ا
#E#�J �$ ا
��.<� 5� أو�E
  ا
�Dا��ي: ا
��U� :�>�Uو%�� ا

���Vع �ا      �
ھ�5 ا����ع ا�$Oا"�ي ���
، ھ@ا ا��I ا�@ي ; �����ن ـــا��E I! ا�

 !Eر أ�U2 ا�����+ Q���D ،��6^�ا �:*�اغ ا�_'�� ا�@ي �Nث  
�e ا���8
 إ�B ا�#6��

 
��1�ا��_E !8���#! �$�ل ا������، وا��a�"0 ا��/#�
 واqnت وا<O,8ة ا��! ا�D��ت 

 
���:B ا����ة ا� \Vوا ��%C+ ذات �,+��':a نtE ،�,+����@ھ:
، و����]5 �2 ا�$�

N��qت اNا�O+ 2ص، و���اءات �:��Z B���ت ا<�Eاد �:B ا�Z[ف ��ا;Oھ4�� 5


 إ�Nار'a�#���2 ط��I ا���رة +0ZN ا����ع  
�����8qن  ها�D�/�06-23 �Rرخ ــــــا�

 !E20/12/2006 2� اد��  ��D�( 2ن ا�6/���ت. �3_�ر  �303_�ر إ�B  303،وذ�E h! ا�

ص:-1s ن � �5 �>.��

�� ا
#E#�J �$ اE
  ��Uو%�� ا

+�k(�� \�V ا����ع ا�6/��! ا�$Oا"�ي E! ھ@ا ا��Nد �/�p! ا���6ض ��Nى  إن

 I�/ا��� 
:��� !Eل، وqN�aqا 
:��� !E 0د�� B:�
 �:���ل �*Z ا������ 
�����و

��Nا"!q2(ا( 

                                                           
�����ت ا����ة  � ا����K ��ط�ب #دم ا����ف  � ا�����ل ا�"ورة، ��ق $�"�، #�F ��و ���ود #�د ا�ر��ن ���د، ا�ذي �رى �Eن � (1)

  ��طل ا��"ور #ن ا����ط �$�ھد ا����ة ا����
، ������ G5راض  ��
  �ط.
  .26ا����ب #��F، �رK ���ق، ص (2)
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� ا��E�Hل:أ;G�� �5 :  

خ ��Rرا �D�( 2�01-08ن ا�8Lاءات ا�$Oا"�
 ا�$Oا"�ي، ا�/��Dن ر)�D17/1  :5` ا���دة 

 !E16  �82001ان  !E 
�V��
 ا�U:1�ت ا��"�p/ا� 
�:B أV �4�'� ": QD'�ط ا���ط

��W اqqN�aqت 13و 12ا���د+�2 $�وإ�8اء  و��:/�ن ا��_�وي وا�'[]�ت و�/���ن 

�#���Nا"�
"، وqءاا���/�/�ت ا �'V ن ;0 إ�8اء �'��4هtE hذ� B:�
، أ%#�ء  ط�"�p/ا� 
ا���ط

�2 ا�$�ا"5 و��+_'�,� ��6'� ����� و���و��، ��دام �5 ��6�رض �W اnداب  g�'ا� 
�:��

.
��  ا�6��
، وا�����ت ا�6��
، وq ��6�رض �W �/�ق و����ت ا<�Eاد ا�

p� ز�$� q QDtE ،م�,*��واUD[)� �2 ھ@ا ا��p/ا� 
k ـــــ�"�
 a !E'�0 ا�_�ـــــf ا���ط

�
 و)�"N+ Wور E! �_�ن Z�ص �2 ط��I أ2 ا�$�ا"5 و��+_'�,� �*Z 0$1� أو f/�:� ن

�� �/W +�` ط�":
 )��Dن ا�6/���ت. ا������� W"�(ھ@ه ا�� `D�; و�� B�� `D�; 
�#/+ 
�C�  

�2 ا��_�ن  N�6�و��M� q �2 ا<�� 3�4� أن +_�ن أO,8ة ا������ )N وE `6V! �_�ن 

2� N��1�ھ@ا ا������، �_�ن ��ط[، و��I:6 ا�'U[ن ���#^�م ا�6�م، <ن  ا��ص وا�0��N ا�

��iD v8 ا���دة ��*Q��8 06 ا�/��Dن،  5+ Q�:�
، �@ا  303ا����ل �D�Jا� 
U/#ا� !E ،ر�_�

�,1*D 2 +:/�ء� 
�_���Q ا� !p/+ى، و��Nا� �,�:� `D�; 
�E Q! أي ��� h1�  .)1(�$�ز ا��

�/�
، E! أ�N أ�_��,�" و�U+ 2'�/�ت ذ�E h! ا�/��Dن ا�����
 ا�6:�� ا��_��رن، �� )�ر+Q ا�

�� �k���_+ 2 *_�ن ;0 �#,�� ���Z، و�� �aأن ���ة ا�Oو2�8، و,�:��/N ا�Oواج  QV�

 !E Q:ز�� 
�6,�... ��ل ;0 �#,�� �� q �'�ح �:��M �2 ��ا)'�aو �,D��; !E ة�a>ا 
D����

������ة ا� 0��� ��� hه، و]�� ذ���aو Q;�:a�� B:�����#Oو�8
، �_! �_�ن  2� 
، وھ@ا ه

(qا N#� Iا�� Q�U6�p��أ  ءN,�E ،Q�*#�� 1�ه أن �1�وره �2 ظ#�ن أو 4_�ك� �� B�/�� أن

 qإ ،"Q�3+�� �� Q�E ر�/�E Q#� `'J�� أو Q���ن ��0 إ�N� B ��ا)'
 أن ا��/�! q �6#! أ


 أ�Z، وا��:�i ا<�#E 0"�aل و��6�a�� Q�:� e10 و ا�����Nن، و�_�ن ا��D�/ھ� ا��^��

��ط[. 0"�a2 ھ@ه ا��� N��1�  ا�
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 !E 
��Nا"�qن" ا���" 
�_��ا�@ي  1972أ;����  10وE! ھ@ا ا��B#6 ��1*�د �5_� 2 �

 ":QDأ Q�E ا����ة إ8�ء W"�(و y6� 
E�6�� ��,#� 0_� \�
 �:Oو1+ 2�8;����ذا ;�D` ا����ة ا�


 ��Zµ إq أQD ��1*�د �2 �������دة  368]
 ا���دة ا�:� 
:��/���ت (ا��/�226-1  2�

�:B ا����د%�ت  ا�*��D�( !1Dن ا�6/���ت ��ا�$N�N)، أن ا���#` وا��1$�0 ا�@ي �$��Q أ�Nھ


 �:�Uف اW� �Zn ا���M، و�N6 �2 وa�"0 ا��/�! ا��! ��^�ھ�D�*�:ــ� ا�/ــــــا��D�ن ـ�

��ى ا�U[ق"N� �a�a2 أن +�:\ أ_�� q !وا��.  

  5� ا
�4-�6 ا�+�Eا��: -ب

��D�( 2ن ا�8Lاءات ا�$Oا"�
 ()��Dن  �5_�ر 65أ8�ز ا����ع ا�$Oا"�ي E! ا���دة 

06 -22  �'�
 ا���دة 2006ا��Rرخ E! د�1��[ Bاد ا��! +:�,� إ���
  �10_�ر  65) وا�U:1:�

�� ا�6��
 أن +��6ض ا���اa[ت ا��! +�5 �2 ط��I وa�"0 اq+��ل ا�1:_�
 أو ; ،
�_:a]ا�

 g�Nو+1$�0 ا�� g�
 ا��6#��2، �2 أ08 ا��/�ط و+J'�` و/Eدون ��ا 
+Wp ا���+�'�ت ا��/#�


 ـــــ�ص E! أ��;Z 2��ـــــــــا��ص أو ا��1ي ا�@ي ��Nر �2 ط�ف 4i أو �Nة أ4


 أو �����  )1( ��/�ط ��ر ��i أو �Nة أ4�ص ���اN8ون E! �_�ن Z�ص.اأو 

1�\ ا<ذن� ������ZNل إ�B ا���[ت  ; 
�#�ح ��Mض وWV ا���+�'�ت ا��/#��ا�

�_�D�( eن  47ا�1_#�
 و]��ھ�، و�� Z�رج ا���ا��N ا���Nدة E! ا���دة  B:�وھ@ا 

�'�رة " �8Lاء  206و  95ا�8Lاءات ا�$#�"�
 ا����ي ا�@ي أ4�ر E! ا���د+�2  Bإ� ،Q#�

N� !E ��� !E ��,/E �E]�Zى %�رت اأا��! و+1$�[ت <��د�g �8ت E! �_�ن Z�ص"

 
���� V�#a\ ذ��q h/�.ا��1$�0 ���و; ،Q�N�  E! �_�ن Z�ص �2 

�_0 و�Vح E! ا���دة  أ�� iD نC� ،
�C1�ا����ع ا�$Oا"�ي E 0�E N/E! ھ@ه ا�

�Cن +�E WV! ��#�ول  �1_�ر  303 \�a أو WV0 �2 ا��*� أو و; ...v(�6� " QDأ B:�

 0����
 ;�D`، ا��1$�[ت أو ا���ر أو ا��%�"I ا�:�aو 
�C�Nم �aأو ا ��Mر أو ا��,�ا�$

�,�:�
 أ�N ا<6E�ل ا��#��ص Uaا���2 ھ@ا ا�/��Dن و�#N  �01_�ر 303�:�,� E! ا���دة  

 
U/#ا� !E �;@ا� 
�:B �� �:!:2ا���8ع �:��دة ا�1��* i#+ �ھN$D ،  
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����/�ط أو +1$�0 أو D/0 ��رة ��E i! �_�ن Z�ص"2 ":  

ن %م:ــ  2 � �5 �>.��

�� ا
#E#�J �$ اE
  ��Uو%�� ا

أو ا��1ق أو ا��:J� v6[، �6#! إن �$�د +�اN8 ا��E i! �_�ن ��م، ;����رع 

 2_�� qو N�/� اض���qن ھ@ا اtE hذ� Wو� ،Q+ر�� !E Q/� 2�����pورة أQD +#�زل 


 ا<�2 وا<���� !p�/+ !ورة ا���pا� 
��� :]J�E ،Q(]إط B:� Q� @Z دابnا�#^�م ا�6�م وا

q ،
��ا�6���a داLو�/�ات ا ،

، وا<��;2 ا�6���رات، وا�'#�ك E! ا���ارع ا��Oد�

q ات����; �,�E `'J+ ،ى�Z>ا 
a�1ص وا�1*�رات، وا<��;2 ا�����/�ط +��;�ت ا<4

6
 +��E�ت ا<4�ص ا�@�a W� 5,+��;�:a BE�#�+ 2:�;��ت ���ا)'
 و���� hوا��1�رات، وذ�


.�ا��i ا�6�دي، �Z 2[ل ا�Nا"�ة ا��:/:M�
 ا��D�*  

�_#Q أن ���6ض، ��a'�ب ا�����
: ر]5 و� ]E ،h�@� 5���  أن ��رة ا��f/�:+ i، وھ� 

1- + q أن ا���رة�ورة #�p:� h�@��f/E W:U� 0 ا<4�ص ا��_:*�ن  ،Waق وا�UD B:� ،�

.
  ا<�#�
، واnداب ا�6��

 أن ا���رة +:�/E f! ا���رع، وھ� �_�ن ��م، و��Z e���، وا����ع ا�6/��! ا�$Oا"�ي-2

!E iD دة��
 303 ا�U/D �26_�ر� " QDأ B:� ،� 0/D ط أو +1$�0 أو�/���� ...e'���� v(

  ��رة E! �_�ن Z�ص ���M إذن ���',� أو رV�ه.

 
:��� !E Q#���Nا"!، qا I�/ا��� 
:��� !E م��
 E! �_�ن �*Z ا������ k:�� qو


 ــــــــ�ت ا�6��ـــأو ا��U) اqN�aqل، إذ N6� qو +1$�0 ا��)�"W ا��! +Nور E! �_�ن ��م،

�2 ط��I ا������- k0 وا������N6وا�� v�;2 ا���� ]Z B�� -  ��:�� ]�N�أن �_�ن 

4i ا���,5 و����Q و�/E Q! ا����ة  e�� q 0�$1أن ھ@ا ا�� Bإ� 
E�VL�� ،
���; 
*���

.��:6E �د��� �a�1� 
��  )1( ا�

��ا�0و)N ذھvD�8 v �2 ا�*/Q إ�B أن �$�
 ا���ر  
6��:B أر k(��+)2( :!وھ 
  ر"��1

                                                           

 ��ق ا����ن  � "ور�Iھ$�م ���د  ر�د ر��م،  (1)�%��
، أ��وط، ا�����
 ا��  .130، ص 1986، ����
 ا4Vت ا��د�
  .672آدم #�د ا��د�K، �رK ���ق، ص  (2)
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1-:�(	
�� ا*

 وا�*#�
 ا���6�رف �:�, ا���Nى ��ا��ة ا�/�ا�N وا<��ل ا�6:� I:6ـــو�� �

.!"�pا������ ا� !E  

2-�%.T.#
�� ا*
����pورة E! ذا+,� �g�� 2 در8
 و��V,� وZ:�ھا I:6ــــــ: و�� �

�2 ا�Nع وا���0 ا�������
، و�Nى دE �,��q! ذا+,� �:B �_�ن وز��ن و�[�1�ت ا��/�ط,� 

  و ا<4�ص ا�@�2 +�J:,5.أ

3-��1U
�� ا*
i ا�� I:6ى ا�: و��Nو� 
�������� �Q+�'Z g�� 2 ودرا��Q ا�*#� 5"�/

.Q+�'Z  

�� ا-4*
�N�;C+ 2 ا���/ ��ا��:!اp�+ �V��� !E ت إ�8اءات ا�������'%t� I:6ـو�� I

 �,�:�
، %5 ا���*� /��a ر أو +1$�[ت��ھ� �2 أي �:Zا�@ا;�ة" و " 
�2 ا�����

�:U:a B�ت ا���/�I+و �,V�� 2��� hذ� v/� .)O���)1ھ� 

��� �5 �>.��

�� ا
#E#�J �$ اE
  :ا
	��J���U<�  ا
: ��Uو%�� ا

 
#1� 5�N/ت ا���) E2/368! ا���دة ) 1970إن ا�/��Dن ا�$#�"! ا�*��a !1Dاء �D�(ن ا�6/�

 
#1� N�N$ن ا��D�/دة ( 1992وا����:B ا��/�ط أو +E226/2.1(، �$1! ا� v(�6� هN$D0 ــــــــ

.h�@� Q�E�6� دون 
1:Z ه أو�Vص دون ر�Z ن�_� !E N8�� i  أو D/0 ��رة ��

�0 أن )�/�
 ا��/�ط أو +1$�0 أو �D�10  �����1991  0/Dن وE N$D! ا�����:B إ i#� 5�

�:Bا���رة ،  f���ص +1$�0 ا��g�N و�� �V 2� QV�Eا� Q�:� i#5 ا�+ �� e_�


 ���Eاد���Nا �:B ا����
 ا�����D�ت +�N �2 ا��N6ي V2(و(  


�� و�2 ھ#� ;�ن أ�� �8از +���� 4N8 0�� �� iل ��1�D g�ءل ھ#� �N� 2ى ���و

Uaا�� ]�اE!؟�
 ا������ ا�*�+�]�اE! وا�#�1��+ا��N+ W"�(�� 0�$1ور E! �_�ن Z�ص 

  Q�_� e�aC+2 ھ@ا ا������ �'#�ء و� N��1�و�� �Nى ا)�#�ع ا�/�V! ا�$#�"! ���0��N ا�

L���:B ھ@ه ا��1�ؤqت a#�#�ول: 
��8cص ا�@�2 +5 +����ھ5؟ و���:B ا<4 
Dدا  

                                                           
  .563آدم #�د ا��د�K آدم، �رK ���ق، ص  (1)
  .214���د ر$�د �طب إ�راھ�م، ا��رK ا����ق، ص  (2)
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�
 ا�0��N ا����1�N �2 ا������ E! �_�ن Z�ص.أوq: ���و  

�1�N �2 ا������ E! �_�ن ��م.�
 ا�0��N ا���  %��D�: ���و

ص s ن � �5 �>.��

�� ا
#E#�J �$ اE
  أو�: ��Uو%�� ا

 !1D�*ا� Q/*2 ا�� vD�8 أو +1$�0 أ��ى ������q QD �$�ز ����Cر ا�f'p ا�/p�"! ا�/��م 

 �� B�� ص�Z ن�_� !E ورN+ W"�(0 و/D ار ا���أوN$E ،ا����\ ا�6�م QENــ;�ن ھ 
���ة ا�


��N,�aاف ا��/�/ qو 

 ا�6���:����� ���_2 +$�وزه +@ر� q)1(  

 Q�/*و��ى ا�levasseur  `D�; اء�a ة ا������O,8م أNأq QD �$�ز ����Cر ا�f'p أن ��1

!Eا�[�+���0J  �:����� ا�*�+�]�اE! أو ا��#1� g�� ،',�ت�ا� Q��� ر�J+ i4 ������

 

، وأ�D�( I�'U+ @#� QDن أ��Nاء �:B اا������ E! ھ@ه ا������
 ا����ة ا�*�17  �����

ن ا��/�ط أو +1$�0 أ، �:B )2() �2 ذات ا�/��Dن368ودO�� Q��Z ا�#/�د �D` ا���دة ( 1970

�Q ��رة 4E N8�� i! �_�ن Z�ص�D ز أ�� ;�ن�,$� 0/D أو  iدون رV�ء ذ�h ا��

.
���8 N6�  

 �^�� QDtE h�@ص، و��
 +/D�; �� W` آ�
 ا������ ���8دة Z�رج ا��_�ن ا���� أن ا�$��;

 !Eى �:����� ا�*�+�]�ا�Zة أO,8ام ا�_����ات، أو أي أN�aا !"�p/ا� f'pر ا���C� B:�

 `�+ W/� 2 أن_�
، tEن ا�*06 ھ#� ���ط�":
 )��Dن �2 أ08 ا��/�ط ��,N �:���ة ا�

  .)3(ا�6/���ت

 I� B:�
 +�_0 ا��Nاءا �
 ]�� ���و/��U� `U/ا�� N( ل�$��ن ــــــ1DإE����رة E! ھ@ا ا�


، و�/E Q! ��ر+Q، و���1ي E! ھ@ا ا�*�ض أن �_�ن ���v ا���رة ��Q+��� !E ا�

��د��. ��  )4( �2 ا�����ت ا�6��
 أو 4

                                                           
(1)Bourguin (j): " la liberté de presse .thèse lause Anne.1950, p.205. 

  ) �ن ���ون ا���و��ت ا�د�د.226/1ا������
 ����دة: ( (2)
(3) Levasseur, les méthodes scientifique de la vérité collogue d’Abidjan 10-16 janvier.1972 rev-           
interd.p.paris.1972, p.345. 
(4) Jean Malherbe : la vie privée et le droit modern, p.5. 

  .452�$�ر إ��I �دى: ��ن #�� ��ن ا�����، �رK ���ق، ص 



 

191 

����1
 E! و)N أZ@ ا�/p�ء �@�p( g�� ،h` إ�Nى ا�D�*ا��  19;5 ا��'E1964  م �8ازN6�

��Nاqل  دا�$� !Eإ `'% �������رة ا��! +�0J ا���,5 وE Q�_��4! ا�*�اش، D^�ا � �DOت ا��'%

  )1( أن ھ@ه ا���رة )N ا��/E `U! �_�ن Z�ص.

����Q'8 أV�ف �D�/� ��Dن  #1�2000
  516أ�Nر ا����ع ا�*�1D! ا�/��Dن ر)5  ;�و


 �8م �D Q�� ��رة 4i ��6وف أو )E�ا��� 
��<]ـــــ��� N�/� k��6�:� 0�[ل ــــ�

Q�/Eدون ��ا 
DداL��  .))2أو ا<%/�ل، إذا ;�ن ��[ �8Lاء N�� 5� !"�#8ر �( Q�Eار 


 أ�1D! ا��E I! ا���رة �Cي g�� ،iD و�5 �/�ر ا�/��Dن ا��DN! ا�*�"�p/ن ا<�_�م ا�

#��09�� +��N أن +��! ا��E I! ا���رة +��� إ�B ا���دة ( I:6�+ !ا�� !DN�  ) �2 ا�/��Dن ا�

) 
6a�دة ا����) ���ر ا��/�ق 09�����qام ا��اI�� v8 ا<�Eاد ��Z !E���+,5، و+�6'� ا�  

.
��  )3( ا��

2- ��
E
ن %م��Uو%�� ا � �5 �>.��
  ا
#E#�J �$ ا

 �,+�aN� v;�+ !وا"� ا��Nا� I2 ط��� 
�:B أa:�ب ا���ا)' N��6� �1D�E !E 2�>إن 8,�ز ا


 ا���رة، وا��1�رات وأ��;2 ;�� 
�Nن ���ا)'��� 
��رة E! ا����د�2، وا��Uق ا�6��� W(ا���

 
E�6� N�/��2 +���� ا����1ات وا��^�ھ�ات،  hھ��D ،6�ت���,�، و���Jي ا��$^#�

 ��N/+و ،v6�أا�$D W�,�,8ا��� v���a>وھ@ا )4(ا ،� hذ� !E ���:�*�ظ �:B ا�#^�م ا�6�م 

                                                           
(1) Cour de correction d’appel 10 fève.1964.Gaz pal, 1964-1.p.35. 

  و���ز�د �ن ا����و��ت �ول �و�ف ا����ء ا�6ر��� أ�ظر:
 Charlotte Paoli. Vie privée et droit l’image ; « photos Pronode l’actuelle femme de p. haut magistrat. 
Français »  

(2)  ،

 ��ق ا���*م  � ا��"و"�
��ظم ا���د #ط��%��
 ا���ھرة، ا�����
 ا����  .636، ص2007، ر���
 د��وراه، 
  �ول �و�ف ا����ء ا��د�� ا�6ر���= ا�ظر (3)

Théo Hassler, La liberté de l’image et la jurisprudence récente de la cour de cassation Recueil Dalloz, 180 
année.10 juin.2004.p.p.1611-1614.= 

(4)  
 1972أ��و�ر  16�س ا����� ���د��
 �راره  � ، ��ث أ"در ا��Marseilleو�ن ا��دن ا�6ر���
 ا��� ا���د�ت �ن ذ�ك ا��5وب �د��
����وا �
 #�F إ�$�ء دا%رة �ر�ز�
 ���را��
 ا����6و��
 ��ر�
 ا��رور، و���ل ھذا ا��ظ�م  � و�ط ا��د��
، ��� أ$�رت ��ض ا��"�%��ت 

���ر�
  � ا����د�ن ا�ر%��
 ا����
، آ�
 �"و�ر  160آ�
 �"و�ر  �د�و #�F ا��� 8ت ا���و��
، و 1500ا�6ر���
 إ�F ا�I �د �م �ر��ب 

 ���رات #�ور ا���$Eة �زودة �*�ز (����� 
) ����رف #�F ا�ووه، وا�R.I.T.B Iو��ض ا�طرق ا���رى  �  ر���، ��� �ود أ�ظ�
 �را��

را��
 ا����ط
 و��و�ط
 ا��طورة. %�38���#دة ھذه ا�����رات �م ا��$�ف �  �ن ا��وادث ا
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�,�ر وا���[ت ا�_'��ة ذات ا<ط�اف وا<O8اء ا���N6دة $:� 
���*�
 ا���ا��1aR�ت ا�

.
�E���
 إ�B ا��;�qت ا�E�Vر، إ�,�$:� 
����  وا�



 )��Dن ;�� D^5 ا����ع ا�*�1D! ا���ا)'Uaا�� 
21���*�E ��N! ا<��;2 ا�6��  ���#�

��v8 ا���دة ا�6��4ة �#Q ا<]�اض)1(1995�
 �,� ا��1$�[ت ا�#�+$
  ، و�Nد ���ا�

،��N�*��� 
6��ل ا���ا)'�a2 ا��/��Dن   ��N�*��� 
�#���  21وا��'� ا�'y6 أن +#^�5 ا���ا)'

Z[L �E%'�ت �8ا"5 ا��Uق q +��� أي ]��
 �ك إ�8ا�!، إذ أq:1 QD �_�ن إ%'�+� � 1995

��دة (:�10Lا Bإ� Q#� ( ىN� ه ا�6�م�$+qوإن ا ،
*���4 �$#��
 أو �#8
 أو ��'�%'�ت ا�

  )2( وا6V! ا�#i ھ� ا+$�ه و)�"!.

q 
'1#���Nام ھ@ه ا<O,8ة ��J� q أ�
 ا���اV�ت �aا�/�ل أن ا Bرأي إ� vام وذھ���

��ل ا��! +�����ت ا<�Eاد ا��"��1��� 
�����8qا ��[ 
*���E ،
_v$� q v أن +06$ +

�N�1و� k��_� ��، إq أن أ���ب )C1� !;)3ل �2 أQ��6E ا��! ار+_',� Bا���,N#� 5ھ� ��#

�,�، وا�@ي )R� Nدي  0�6���Nام ھ@ه ا��a�"0 )'0 ا�'Nء �a2 ا��[ن Lا ا�:pE N( ھ@ا ا��أي

�@����E 5"م ار+_�ب ا�$�اN� Bأ� ھ� إ�.W�
 �2 ا�/�:��E �J; )4(  

�#W ا�$�ا"5 ود��[ أ;�Nا �:B  و� 
��6E 
:�aو 
�N6 ھ@ا ا<a:�ب ا���'W �2 )'0 ا<O,8ة ا<�#�


 ��Z B:` ا���رة ا��! �/�N,� �2 ا��:��ت ا����D�جو)�ع ا�$���  .�����k وا�Nاع و

Nام ھ@ه ا<O,8ة، �aرض ا�� y6'ن ا�tE ى�Zأ 
,8 2� QDا�/�ل أن ]�� أ Bإ� vوذھ

��D�ت ا<;�Nة، وp21 ا��C���رس + 5 �� �5aqا ا@,�1D�ن ن +6��0 اLأا�N6ا�
 q +_�ن ��N8ة 

                                                           
(1) LA LOI n. 95 -73 Du 21 janvier, 1995 d’orientation et de programmation relative a la sécurité, Jorf 
24.01.1995, p 1249, j.c.p, 1995, éd.G,III, 67268. 

  =وا������ت ا��� �ء �*� ���را��
  � ا5���ن ا����
 ا�ظر �6"�8: ����1995ر  �21ول �و�ف ا�I�6 �ن ���ون  (2)
 -Emmanuel Molina ; la liberté de la preuve des infractions en droit Français contemporains, presses                 
universitaires d’aix – Marseille. Puam.2001.p .p 218-224. 
-G. Stefani. G. Levasseur ; procédure, op. cit. p.37.= 
 
(3) G. Levasseur ; op.cit.p.351. 
- Corinne Renault. brahinsky : procédure pénal.2006, op.cit.p.331. 


 ��*� أن ا���8ت ا���رى ��ظر ز��%�*� دا%�� #ن وود �ظ�م ا��را��
 دا�ل ا���ل ��� �ود �و��ت  � ا�طرق  (4)��و�د �ر�وا ��ض ا5�
  .��طر ا5 راد �Eن ا��ر#
 �را��
 �وا�ط
 ا�رادار

    G .Levasseur ; op. cit, p.351                                                                                                                          ا�ظر:
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 ،Q2 ;�ا��� Q���+ qء، وأ!�; q 1�نDt;م �,@ه أO� 0_����v$�E ،Q ا���Nي �و +�ا)v أ


 ا1DL�ن ��B و�� �UZ 2_� 5أا��a�"0، و��4 B:� ��N6+ 0�
 أ�Zى +�:�aو 
���)1(.  

�:; B�k ا�$�ا"E ،5_�ن �2  N�و�k�p أ���ب ھ@ا ا��أي أQD إذا ;�D` ھ@ه ا<O,8ة +1�

 5,��
 أن D$06 ا���6
، وأQD �2 ا��_�
 ا�/�:��qN �2 ا�*� 

 و)�"��:��E �ؤھ�U�ا<0pE إ

 
�E e! ا�*1�د �2 ط��I إUZ�ره �2 ھ@ه ا���ا)'M#� 2 أن� qN��h:1 ا�I��U ا����\ 

�,�.ا��! ھ� ��V� )2(  

qا i� ���E �أ� N/E م���Nة أ�_�م ا��! +V�6` ������ ا���,E 5! �_�ن �/�Z@ت 


 ا3�a#�ف �_�� `p( g�� ،م��
 ھ@ا ا������، ط���� ;�ن ا��E i! �_�ن �����و

Toulouse !E26  ا���'E1974 ) دة����� 
�%R�
 ا���
 ا�D,�ك ا����ة ا��368�Cن ��8 (

�:,� ا���دة �D�( 2�)ن ا�6/���ت ا�/+ 5�N/�226/1نC�� ،N�N$ن ا��D�/2 ا�� (  Nأ� ����+

q I'U#+ q م��  .)3(��/�ط ا���رة E! �_�ن ��ما<زواج E! �_�ن 

 
�"�p/ا� 
��D�ت ا�6��
 ا��/�رة ���/��Dن �/�N إظ,�ر ا��/�/p2 ا�� Nن ا��tE I'a ��و�

 
�:�
 ا�*�����,@ه ا<O,8ة  
%'�+�اLو���a 21 ا�N6ا�
 ا�$#�"�
، tEن ھNف ا����ع ھ#� ھ� �

.
J�Nا�� 
��  ا�6:



�� ا
#E#�J �$ ا
��.<� 5� اE

�: ��Uو%�� ا�
  وا�رد��:ا
#��ي  ��U<�ا
#>;: ا

:!:� ��; v:U�  و6D��� ھ@ا ا�

                                                           
(1) Ancel, les problèmes poses par l’application techniques scientifiques nouvelles au droit pénal et a la 
procédure pénal, Rapport à la journée Franco, polonaises, 1960, p. 18. 

  .478و�د أ$�ر إ�F ھذا ا�رأي: ��ن #�� ��ن ا�����، �رK ���ق، ص 
و�����
 �$�ط ا������ن  � و�ت ا���ل،  ��ت ����
 ا���ض ا�6ر���
 �I�E:"إ ذا ��ن �رب ا���ل ا��ق  � ر���
�1991و ��ر  p�20 ���ر (2)

"
   Qن �ل ���ل أ�� ��ن Gر�I، "ور أو أ��د�ث دون #��*م ��د و���
 إ���ت �Gر �$رو#
-cass crime, 20 novembre.1991.Bull .n.519. 
 
(3) CA TOULOUSE .Accusation, J.C. p.1975.11-1790 03 not.r.lindon.= 

و����ص و��%K ھذه ا�د#وى أن زو�ن ���� �د ��ـد�� �$�وى #ن ر��
 ا#�داء #�F ����*�� ا���"
 ذ�ك �����دام "ورة �*�� ���ت �د =

 ا�د#وى ا���طت  � أ�د $وارع �د��
 (��ر�س) وذ�ك  � �ز��ن �ط���ت و��"��ت د#��
 ا����� I
 أ"در ���� ا�����ق أ�را �Eن 4 و�����

ا����دا إ�F ا�I 4 �ود ا#�داء #�F ا����ة ا���"
، �ظرا 5ن ا�"ورة �د ا���طت ��زو�ن  � أ�دى $وارع " ��ر�س" وھو ���ن #�م، و�د 
ا��� ����*� ا����ون #ن طر�ق �ر�
 ا��"و�ت ھ� �ن ��Eد ھذا ا5�ر  � ا��4%��ف، ��ث �ررت ا�����
: أن اVراء ا������
 ���واطن، و

�ة ا���"
 ــــــا5�ور ا������
 ������ة ا���"
، و4 �وز �$رھ� أو إذا#�*� دون ر�� "��ب ا�$Eن، وأن ھذا ا��$ر و�و أن  �I ���س �����
  = � ���ن #�م.) �ن ���ون ا���و��ت 4 ��ط�ق #�F ا����ط ا�"ورة F�#368 ��و �� ��ق إ4 أن ا���دة (
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qيأو����1�N �2 ا����ر E! ا�/��Dن ا��
 ا�0��N ا���  : ���و

�D�%�!Dن ا<رد�D�/ا� !E 2 ا������� N��1�
 ا�0��N ا���  : ���و

�.ن ا
#��يو�أ*-

�� ا
#E#�J �$ ا
��.<� 5� اE
  : ��Uو%�� ا

�� ھ! ا���ل 1D�E !E�، ھ� D^�م اLإن D^�م ; ��� !E ت ا�@ي ��1د�'%Lا I:U�%'�ت ا�

  ، وھ@ا ا�#^�م �/�م �:N'� Bأ�2:)1(ا���


  :ا�ول���Lا!V�/م وا���:� 
'1#����د�
 ـ�"W ا��ـــــــــ، وھ@ا �6#! أن إ%'�ت ا��)%'�ت 


 <ط�اف  أو��*_� 
�_0 ا��Uق، وھ@ه ا���� !+C� أن v$� 

 وا�/�V! ا�#*�1���ا�

 !E !V�/:ق، و��U0 ا�_�  
��_0 وa�"0، و�:��,5 أن �WEN ا��, 
�
 ا�6��
 أن +J'` ا��,���#��E

���:� 0��( ��[ �,��/�Q+N أن ��/I أي د��tE 0%'�ت ا��)�"W ا�$#�"�
 و+#� 0 +_��2�'a)2( 

�/�Q+N �2 أي د��0 ، �6#! أن ا�/�E �� !V! +_��2 �عـــــــ���
 ا�/�E !V! اq)�# و��Eأ

�U:a qنو  �Z0 دون آ��N� Q��'��ن v'a ا)�#� v��U� ��[ ه، وھ����p� qإ hذ� !E Q�:�

�N+ ��4وط Q#�6�� 
�� ـــــV�/E! ا���م ]�� )�V! ا<�v:U+ g�� 2� ،e ا�/�ا2�D ا�#�ظ


 Q�E واqط�3#�ن إ�N�� �� Bره �2 /Jا� Bأإ�/:U� !V�/ا� 
��� `1�� hذ� Wــ�_�م، و� 


�� �/�Nة ���وط ��
 ا��v�'1 ا��! +�ا)',� 8,�ت ا�26U، و)N� Nدت Dوإ ،Q��g�� 2 ا)�#�


 309ا���دة (��
 ا����ة ا���� B:� 
�) ��D�( 2ن ا�6/���ت ا����ي ��W/+ B ا�$��

��ا:� 
��
 ;0 �2 ا��Nى ���
 ا����ة ا�#a B:� N�O+ q ةN� e'���� v(�6� " �,��/�2 ط

 v_+ن ارC� hء وذ��Vر ��M�
 E! ]�� ا<��ال ا����ح �,� )�D�D� أو �+n6�ل اE>ا Nأ�

 "Q�:� !#$�  ا�

�Q ���د%�ت �8ت -أ�D ة أ�� ;�نO,8>8,�ز �2 ا I2 ط��� 0/D 0 أو$a أو W�ا��aق ا�1

  E! �_�ن Z�ص �2 ط��I ا��:�*�ن.

                                                           

 .،���ود ��ب ����، 10و  9���ود ���ود �"طF6، �رK ���ق، ص  (1)�%��راءات ا��
، دار ا��*�
 $رح ���ون ا����،ا�ط��
 ا�

  .18و�� ��دھ�.،���د ز�� أ�و #��ر، �رK ���ق، ص  409، ص 1988ا��ر��
، ا���ھرة، 
  #�F أن ھذا ���� #دم وود ��ض ا5د�
 ا����و��
  � ا��وا��ن ا�����
  8 ���� ��م ا�دا�
 #��G Fرھ�. (2)
  .195أ�ظر: ���ل ا����د، �رK ���ق، ص  -
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�Q ��رة 4E i! �_�ن Z�ص، tEذ- ب�D ة أ�� ;�نO,8>ز �2 ا�,$� 0/D أو f/ا ا��

1�W أو ��أى �2 � B:��Nرت ا<6E�ل ا����ر إ��,� E! ا�*/�+�2 ا�1��/��2 أ%#�ء ا�8��ع 

 kظ������'e ا� v(�6و� ،�V��*� ن�_� q ءqRھ �Vن رtE ،ع���8qا hذ� !E 2��V�ا��


 وظ�*U:a B:���دا ���,@ه ا���دة ا 
#�'�5 ــــــ، و��_�Qا�6�م ا�@ي ��+_v إ�Nى ا<6E�ل ا�

8��W ا !E 5_�� ��; ،
�Nم E! ا�$���aا N( ن�_� ����6�ر ا<O,8ة، و]��ھ� ��<��ال 

�1\ ا��1$�[ت أو إ�Nا�,�".�  

 
�6�D[�� أن ا����ع ا����ي a�وى E! ا��$��5 وا�6/�ب ��2 ا��1�ر)
 ا�1

�� �2 ا�#���
 ا�8Lا"�
، ��g أ8�ز �/�V! ا���/�I أو ,#��وا��1�ر)
 ا�'���
، إq ا�E QDق 

V! ا�$Oا"! أن �/�م ��8tاء +1$�[ت <��د�g +$�ي E! �_�ن Z�ص، و�5 ���U:a N,� ا�/�

!"�pا������ ا� I2 ط��� gھ@ه ا<��د� W� 
  .)1(إ�B ا<�� ��1$�0 ا��)�"W ا���Oا�#

�1�N �2 ا����� و�
 ا�0��N ا���� ـــــــ�Z 2[ل ھ@ا N/E %�ر Z[ف E/,! ��ل �Nى ���و

 Bإ� 
E�Vص إ�Z ن�_� !E.م���1�N �2 ا������ E! �_�ن �
 ا�0��N ا���  ���و

:!:� ��; hذ� \V�D و  

ص.1s ن � �5 �>.��

�� ا
#E#�J �$ اE
  : ��Uو%�� ا

 W�8 
:��� !E 
�*Z 2 ا������� Q�:� 0����
 ا�0��N ا���N� ���6#aى ���و

��Nا"!.qا I�/ا��� 
  اqqN�aqت و���:

� �#� ا���E�Hت:-أ;G��  

�:��C� Bر ا�f'p ا�/p�"! 21ا���دة (إن  v8�+ ي���) ��D�( 2ن ا�8Lاءات ا�$#�"�
 ا�

N�+و ،
��2 ا�$�� g�'ى �ا���Nا� !E I�/��:� 
N ��+_'�,�، و8�W اqqN�aqت ا�[ز�

 W� 6�رض�� q ��ا�$#�"�
، و�:B ذ�tE hن ;0 إ�8اء �/�م �N6� Q ����� �� دام ���و

�e ا�� qو ،
���
.�I ا<�����ت ا�6��
، وq أZ[ق ا�$����  �Eاد E! ا�

                                                           

 ا��"ري.206) و (95ا�ظر ا��واد ( (1)�%��راءات ا��  ) �ن ���ون ا
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�:N� �� Bور k:Z ا<��اب  e1$أو ا�� W��0 ا��aاق ا�1�/���� f'pر ا���C��_q 2 �$�ز �



، ��B و�� ;�ن ذ�a !E h'�0 ا����ل �:�/�//:M�  .)1(ا�

�2 ا�$�ا"5  k�_0 ا��'a !E !"�p/ا� f'pر ا���C�و�Z 2[ل ھ@ا ا��*,�م q QDtE �$�ز �


 و)�"N+ Wور E! �_�ن Z�ص �2 ط��I  ا������ ا�*�+�]�اE!  -و��+_'�,��*Z 0$1� أن

�� �/W +�` ط�":
 )��Dن ا�6/���ت، و��M� q �#وا�1� W"�(ھ@ه ا�� `D�; �� و B�� ،!Eا�[�+��

�N6 �2 �_�ن ��م B:� `6Vو N( ة ا������O,82 ا<�� 3�4� أن +_�ن أ�)2(.  

 2� N��1����#^و��6'� ا�0��N ا� I:6�� �#ن ھ]U'ط[، وا����م ــــــ�م ا�6ـــــــھ@ا ا������ 

q) دة���/�Bp ا���*Q��8 06 ا�/��Dن  5+ Q�:�) ��D�( 2ن ا�6/���ت 309ن ا����ل 

 !p/+ أن 
�_����ى، ;�� �$�ز �:Nا� �,�:� `D�; 
��� 
�E Q! أ� h1�و������! E[ �$�ز ا��

�  .)Q)3 �2 +:/�ء D*1,�ــــ

E i! �_�ن Z�ص، ��6'� أ��ا ]�� +U'� و�:� 
�Eا���ر ا�*�+�]�ا @Zن أtE ،مN/+ ��� �/

Lا !E 
�Nم )'��,� ;'�# Q�:� v+�� وع، ا<�� ا�@ي��0 ]�� �����ة % �,D> ،!"�#$ت ا��'%

  .)4(���وع

� ا
�4-�6 ا�+�Eا��:-ب;G��  

��v8 ا���د+�2 (��/� �O$� 5 ا����ع ا����ي �a �#�� ����D�( 2ن ا�8Lاءات ) 95،206;

a ،ص�Z ن�_� !E ����+ �8اءt���/I ا�/��م :� 
�]�اE! ــ��� ا�*�+ــــ�اء �����ـــا�$#�"�


 ا������ E! �_�ن Z�ص ي ���Nأو �������� ا�*����g %�ر ا�$Nل ا�*/,! ��ل �Nى ���و

�Q�N، واD/51 ا�*/E Q! ھ@ا ا��Cن إ�B ا+$�ھ�2: 2�  

  

 

                                                           
  .407-406���د ا�$*�وي، �رK ���ق، ص  (1)
  .120 ر�د ر��م، �رK ���ق، ص  ھ$�م ���د (2)
  .�575ن، �رK ���ق، ص �.،ھ�
 أ��د ��537أ��د ���د ���ن، �رK ���ق، ص  (3)

أ��د  ��� �رور،  (4)�%��راءات ا��  .477-476، �رK ���ق، ص ا�و��ط  � ���ون ا
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ص��Uو%�� : ا�ت�ه ا�ولs ن � �5 �>.��
  ا

 B�� ص�Z ن�_� !E ا������ 
�����و��N6 أذ��ى أ�D�ر ھ@ا اq+$�ه  ،I�/ا��� 
U:a `D

Lء ا�*�aا QDأ B:���د+�2 ا�1��/��2، و�'�ر أ���ب ھ@ا اq+$�ه ��)*,5 :� �/Eو Qوط��ذن �


 ا�C1�  5^#� 5� ع���ZC@ �2 ذن �������� E! �_�ن Z�ص tEن ھ@ا ا�8Lاء �Lإذا ;�ن ا�

 N��1�)'�0 ا�/��س �_5 +1$�0 ا<��د�g ا��! +Nور E! �_�ن Z�ص، و�2 %5 ��'\ ا�0��N ا�

g1$�0 ھ@ه ا<��د�+ 
�����و� 
  .)Q#�)1 ���و�� ��B +�ا�Eت Q�E ذات ا���وط ا�[ز�

�a 2�+د��:� �/Eو QDأ ��;!�/�
 دون  ����
 ا�6*��
 ا��1$�0 ا��! وردت �ا�@;� tEن ;:

!,E i��
 إ�B ذ�tE hن ا����ع E!  ا��E�Vإ 
�"���0 أ�p� ا��1$�[ت ا���+�
 وا��+

�6
 ا�'���
 e*D !E 309ا���دة (��:B ا��1�ر)
 ا�1 
��/�) ��D�( 2ن ا�6/���ت )�E Nض 

 0�$1���� @Zأ QDوأ 

 وا�6:��� E! ا�6/�,#��ا���دة، وھ@ا �� �6#! أن ا����ع )a N�وى 

��D�ت ا����ر إ��,� E! ا��1$�0 ا��p"! وا���+!، tEذا +�ا�Eت pا� e*D ��N�*1$�0 ا���

Lا !E Q� @Z>2 ا_�
 ھ� د��0 ���وع، و�:�a2 ھ@ه ا��� N��1�%'�ت ا���+!، 0��N��E ا�

  )2( ا�$#�"!.

�aه إذا ا�$+qھ@ا ا W� 
����
 ا�#/y ا��ا�/��Dن �5 أن � )p�ؤھ� �:B /وا�^�ھ� أن ��_


 وا������ �_:a]وا� 
��Nد �Z ]_4�� ��v�'1 اLذن ��1$�0 ا����د%�ت ا��*��
 ا�1:_�

 �p� Bإ� 

 ا����Vعا��;���_�� 
���8tا"Q +�` ر)� Q� ذونC�
 اLدار�
 ا���(��)3( 

صs ن � �5 �>.��
��: %Eم ��Uو%�� ا�
  ا�ت�ه ا


 ا������ )�D�,/E \)4�ر ھ@ا اq+$�ه، وھ� ا��أي ا��ا8أ��ى ��، إ�B ا�/�ل �N6م ���و

 
:��� !E ت، أوqqN�aqا W�8 
:��� !E hاء %5 ذ��a ،Q(]إط B:�
 E! �_�ن Z�ص �*Z

                                                           
  .15#�دل ��Gم، ا��رK ا����ق، ص  (1)
  .265���د ���د #��ق، �رK ���ق، ص  (2)


، ا��$�8ت ا�����
  � �را��
 ا����6ون وا����8ت ا�"و��
 وا��ر%�
وا�ظر �ذ�ك: ���ر ا5��ن، ����  .52، ص 1998، ا�ط��
 ا�

 $��دة،  (3)��
 ا������ة، را%م ا��"�ت وا����ط ا�"ورأ��د ���6� و� ،���� .1991 �6ري ، ، ا��دد ا5ول وا�
.،#�د 675.،أدم #�د ا��د�K آدم، �رK ���ق، ص 543.،أ��د ���د ���ن، �رK ���ق، ص 127ھ$�م ���د  ر�د، �رK ���ق، ص  (4)


ا�رءوف �*دي، �%��راءات ا�r� ص $رح ا��وا#د ،

 �ر�
 ا����ة .،���د ا�$*�وي، 499، دار ا��*�
 ا��ر���%��ا�����
 ا�

  .575.،ھ�
 أ��د ����ن، �رK ���ق، ص63ا���د #ط�
، �رK ���ق، ص  .،��ظم413، �رK ���ق، ص ا���"
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 �,�U:1�
 ا<�� �Q أ�aة U:a !"اO$ا� !V�/أو ا� I�/ا��� !V�/� e�:E ،!"اN��qا I�/ا���

 2�V ص�Z ن�_� !E د%�ت ا��! +$�ي���ا���وط ا��/�رة E! ا���د+�ن E! ا<�� ��1$�0 ا�

)95 ،206.
  ) ��D�( 2ن ا�8Lاءات ا�$#�"�

و�'�ر أ���ب ھ@ا اq+$�ه ��)*,5 إ�B أن ا����ع أV�ق إ��D�( Bن ا�6/���ت 

��v8 ا�/��Dن ر)5 �37  
��q  �309_�ر، و 309ا���د+�2 ر)#1�1972  5��_�ر (أ)، إ

��v8 ذات ا�/��Dن ا���د++Q:�N6 ) �2 ا���aNر، و�#N ��45_5 ا���دة (�) 206) و (2�95 (

$1#�� �iD W ا���دة �� 
�2 ا���aNر، أV�ف إ��,�� �D�( 2�45  f/Eن ا�8Lاءات ا�$#�"�

Z ن�_� !E د%�ت ا��! +$�ي����:B إ�8اءات اLذن ��1$�0 ا� i#4�رة ــــا�Lص دون ا�

�pا������ ا� I2 ط���  "!.إ�B �_5 ا��)�"W ا��! +Nور E! �_�ن Z�ص 

 
�����و���ذن ���a 0�$1#�دا إ�B ا�/��س �:B اLاوE! ��6ض رده �:B ا��أي ا�/�"0 

 k�pو� ،Q#� N��1�
 ا�0��N ا���
 ���و$��#���ا����د%�ت ا��! +$�ي E! �_�ن Z�ص، و

 �;�,�D_0 ا�ص، ��Z ن�_� !E د%�ت ا��! +$�ي���أ�D�ر ھ@ا ا��أي ���/�ل أن +1$�0 ا�


 ا����د%�ت ���� hذ� \�'� \��� iD Bp�/�� qإ O"�8 ��[ وھ@ا ،i�:� 
��ا�

.
���:B ����\ ا<�Eاد ا�� 

 ا�6���:��:� �'�:M+  

 

 E! �_�ن Z�ص، �U#� �,Eي �:B ا�D,�ك �����*Z W"�(ا�� ����+ i� ���Eو

��Nاء �:E Q/� B! ا���رة، ��g أن ا<�0 qا Bإ� 
E�Vإ ،i�:� 
��ا����د%�ت ا�

W��;�E 0د �,@�2 ا��/�tE ،2ن ا�/�ا�N ا�8Lا"�
 ا��/�Nة <و�,�� +_�ن اJ�a#�ء �2 ھ@ا  ھ� +

.
 )1( ا<�0، واJ�aq#�ء q �/�س �:�E Q! ھ@ه ا����

�G رأي�
  :      ا


 ��Dص )��Dن ا�6/���ت E! ا���اد (:�:i إ�B ا�/�ل أن �/�D I'a ��) �_�ر �309

)309�8Lن ا�D�( ص��D W� (أ) اد () �_�ر���! 95،206اءات ا�$#�"�
 E! ا�N�1+ (

��8tا",�  !V�/م �8از إذن ا�N�
 E! �_�ن Z�ص، و�*Z ا������ 
��ا�/�ل �N6م ���و

                                                           
  .128.،ھ$�م ���د  ر�د، �رK ���ق، ص 544أ��د ���د ���ن، �رK ���ق، ص  (1)
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�:B أa�س أن ھ@ه ا�8Lاءات  ،
�:B ا��'�ر أن ا�/��Dن و�Nه ھ� ا���Nد ��8cاءات ا�$#�"�


 ا�6�:��
 ا�*�د�
 tEذا ا)�p` ا��������اد ـــــ�ت ا<Eـــــ�2 ��� ��
 ا��Nــ�E,� �1�س 


 �Z 2[ل �������1�س :� 

 ا�6���:��tEن ا����ع ��0ZN ��/�ر ا��Nود ا��! +�U:',� ا�


 �:���ل  ن��� ا�8Lاءات ا�$#�"�
، و;@ا������ا���وط وا<��ال ا��! �$�ز �E,� ا��1�س 

.
���W و��:�
 ا<�Eاد ا��$�:� 

 ا�6���:����2 ا� 
Dاز��  E! ا�#,��
 إ�I�/�+ B ا�

ن %م. -2 � �5 �>.��

�� ا
#E#�J �$ اE
  ��Uو%�� ا

 
:����8�W اqqN�aqت )أ5% ( +:�,�  
:��� !E 
��ا���/�I وa#�#�ول �Nى ھ@ه ا����و

��Nا"! (ب).qا  

� �#� ا���E�Hت -أ;G��:  


 E! �_�ن ��م أ�� �'�ح وإ�8اء ���وع �*Z ن ا������tE ،I��:B ا�e_6 �2 اq+$�ه ا�1�


 )1(إذ ���C� W�U�1ر ا�f'p ا�/p�"! ا+�ذه���� Qa�1� 5[ا�*06، ر hذ� 
���، و��W8 إ

�2 ��5 +����ه� 
��E! �_�ن ��م، و�N6 ا������ ھ#� +1$�[ إ�B أن ا������ +5  ا����ة ا�

  .)2(���را ��� ��Nث ���2�6 ا��$�دة، دون �1�س ��/�ق ا<�Eاد و����+,5

 `�N( g�� �,�:� 
V�6و�
، E*! إ�Nى ا�/p��� ا�����أ�� �2 ا��E WV! ا����;5 ا�

��2 أ%#�ء )��د,��
 �'y6 ا��Eا�[�+�E را��وا�/�ا"2  
��2 ا<د� 2� 

 ا�6���+,5 ا�#��

 
�a��1ا�#^5 ا� v:( Bإ� !��+ 
�^#�� 
����ت ا��#^����8qا y6��^�ھ�ات، و��pرھ5 :�

 
'1#��� " QDأ �,DC4 !E 
�_��
، E/�رت ا������8qا 

 �:Nو�
 وا�,�3�����8qوا 
واq)���د�

�N �:��ر ��_2 ا��'�رھ� �2 )'�0 )�ا"2 ا<��ال ا��!q و)�ا"2 أ 
�Zى أن +�W� 2��p أد�

����,�، و�Z 2[ل ھ@ا ا��/��5 �Nزھ� و�O6� ن ا�tE ،
�1����:h ا���ر ا�� �,� `V�6+ 
�_�

���@;� ا���رة ا��!  �,#� i
 و)N اh:�� �,�6��U� 2� `D�'�a ا���رة، و+�(�#����'�g وا�

 B:� `�N(أ�*[ W�$� `U/ا�� N( �,D5...، أ,��:� �,D2� �  N�> Q85 و,#�� 2� O��ا�#�س +


 ��:h ظ����ل �:B ا<�#�ق، إq أن ا��#����'QDC; Q  ا<4�ص �Nا�_���ة ا��! أ�8+,� ا�

                                                           
(1) Levasseur (G) ; op.cit.p, 383. 

  .642.،��ظم ا���د #ط�
، �رK ���ق، 670آدم #�د ا��د�K آدم، �رK ���ق، ص  (2)
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�Cن  WU/م إ�_�ن ا�N� 2���,N( ...5 أa*�ت �����ل ��
 ذ�h ا��i ا�Dا���رة و�/�ر

 5,��
 �B�� \8�+ 5 ا����ل أن �_�ن ا�Dر�/��0 إن ا��#�ظ�ة وا� ،5,��ا���رة ھ! �@�h ا�

�#,� �#���v ا���رة، وe*D ھ@ه ا�#� `*�; N( 

 ــــ�ر ا��/�Nـــ�ظ�ة �y6 ا��ـــــــ�$


 إ�B �� ھ� ��6وف �2 إ�_�ن إ�Nاث +���M و+E 0�N6! ا��_0 E�VL����ى، ھ@ا Nا� !E

�@ا+,�  �'#+ q ا���ر h:+ نtE h2 ذ�� ]pEو ،
J�Nا�� 
���,� ا<v���a ا�6:�/+ \�]�وا�

�� ]E ،�,1�ت ا��/�ط�_2 ا�/�ل �J[ و�:B وQ8 ا�/WU وا��/�2 أن ھ@ه �2 �_�ن وز��ن و�[

 `D�; ھ�ة�^�ا���رة �^�ھ�ة ;�E `D! ھ@ا ا���رع أو ذاك �2 �4ارع ا�/�ھ�ة، وأن +:h ا�

  )1( �6�د�
 �#^�م ا��_5 ا�/�"E 5! ا�'[د.

� ا
�4-�6 ا�+�Eا��:-ب;G��  

 !E W"�(ا�� W��
 ا���/�I اLذن ������ ا���,5، و+���� 8U:a W�U�1+ 
ا<��;2 ا�6��

 �,*��� ���:� ]�N� qن إ�_� q !"�pا������ ا� 
Uaا����1'�ن أن ھ@ا ا��5�� 0�$1 


 ���Eاد��
 ا����ة ا����� �;�,�D0 ا_�� q 0�$1وھ@ا ا�� �,�������وف أي ;��)2(.  


 �Vورة أن ��5 :����:��C� Bر ا�f'p ا�/E !"�p! ھ@ه ا� 
%'�ت إو�2 ا�8Lاءات ا��ا8'

�#� �,�E `'J� �V��� !E ز ا������، وا�*�:5 ظإ�8اءات ا�������,$� f'pر ا���C� ة�

 v/� Q�:�ا��1�س، �N�;C+ Wه �2 �Nم و�8د +1$�[ت أ�Zى �:B ذات ا����f، وا���*� 

.

 ا�6����:B ا�#�� QV�6� هO���+ا������، و  

��,� إN#�aت +'�ع ھ@ه ا�8Lاءات ;�ن �2 ا<a'�ب ا��! اإو�2 ا��[�� أن �Nم 

 y6'� 
�"�p2 ا��1$�[ت ا�� N��1���د �:B ا�0��N ا���qم اN� !E ��:6ا� 

 أ�2 ا�Nو��_��

��:�,�، إذ 8�ء ����J�ت �_ 
V�6و���وى ا�Nى ا�Nإ� !E 2��,���ــــــا��Jـــ,� أن : "ا� `

]a Bإ� 
�_���23 ا�U� 2 أي إ�8اء� `:Z �,D�8اءات... أLا �V��� B:�
 �2 اqط[ع �

 ...
��:B ا�#�� QV�� B�� �8اءاتLم ا��+ 2��ا�0��N، وھ� أ�4ط
 ا��E 0�$1! ا�*��ة �� 

                                                           
  .409ا�$*�وي، �رK ���ق، ص  د��� (1)


 و�����
"، �ط��
 إ�وان ����1977ر  19- 18وا�ظر: ا��ص ا����ل �*ذا ا���م  � �ؤ�ف: ���ن #�د ا�رزاق، �"ر  � ��%��، درا�
 و
  .361-360، �وI ��ص ص 309-301، ص 1985�ورأ ��F، ا���ھرة 

  .675آدم #�د ا��د�K آدم، �رK ���ق، ص  (2)
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��ن C(و) أن �p� 2 إ%'�ت� BD�8اءات ;�ن ���اLا �V��� ������ بN�#�
 ا��U'pر ا���

�#,� ا��[زم أول... Q#�� !E، دون أن  �U�ه ـ�� p�� !Eــــــ��ا��1$�[ت ا��! ;�ن �

�0 إQD ;�ن  إ�B ا�8Lاء ،�,D��p� وإ%'�ت �,���a 2��� ا��1$�[ت B:� �*��:� Q6'+ا�@ي ا

E ���ن ا���p� إ%'�ت N6�
 ���pه ��,D !>*+ ¡��*���:! ���د�g إ�B أQD 8�ري اEL�دة 

��ن ھ@ا اLط�ر،وھ0 �:�1$�0 ا�@يp� Bإ� ���دون أن � ،!D�D�/ط�ر ا�Lا !E 5+  م�(

�����O 1+ 0'( 0�$1ا�� 
�_2 ا��أ�4ط� B�� ،Q#� �,�:�aو�2 ا�@ي ا ،¡��*�:� �,�N;C ـــــــ:�


 ھ@ا اLط�ر.�]a 2� )1(  

 
Uaا���� +/Nم أن ا��1$�[ت �:�)�"W ا��! +$�ي E! ا��_�ن ا��ص � i:Dو

 0��Nن وا��D�/م ا��_�> 
*��� W/+ (��N�*ا�) !Eا�[�+��ا������ ا�*�+�]�اE! أو ا�#1

��[ �,#� 0�����_2 ا�aq#�د ���و ا�� qإع وLا !E Q�� i� ���E �ت ا�$#�"!، أ��'%

��;2 ا�6��
، tEن ا�0��N ا�#�+� �#N6� Q ���و��، <R� q QDدي إ�B ا�D,�ك ا������ E! ا<

.
���e ����,5 ا��� qاد، و�E>ق ا�/� 

���

�� ا
#E#�J �$ ا
��.<� 5� اE
  ا�رد�� ��U� :�>�Uو%�� ا

��J�a#�ء �� ورد qو 
��
 ���ة ا���اط#�2 ا��������D !Eص ا���aNر �2 ��a  دة��ا�


 ا��! ���Eھ� )��Dن ���
" tEن ا��D��� 
���:B" ا����
 ا�� i#+ !ا�� 
6�ا�1�


 E! ھ@ا ا��$�ل، إذ E iD N8�� q! ھ@ا ا�/��Dن �$�م ا��/�ط �E�; ��[ !Dت ا<رد��ا�6/�

L�� ،
��
 إ�B أن iD ا���دة (ا���ر ��4�ص E! ا<��;2 ا�E�V88 ل��ن أ�D�( 2� (


��ت ا�$Oا"�;���
 )2(ا�Uaا��، �5 ��� إ�B �_5 +1$�0 ا��)�"W ا��! +Nور E! �_�ن Z�ص 

 hت و�'��ن ذ������  :W'�D ا��/5�1 ا����!ا������ ا�*�+�]�اE! أو ا������ ا��/��ن 

�1�N �2 ا������ E! �_�ن Z�ص. -1�
 ا�0��N ا���  ���و

�1�N �2 ا������ E! �_�ن ��م. -2�
 ا�0��N ا���  ���و

                                                           
48����ت ��م #��د�ن، ا����دة �ر�م  ���82
  2359 ا�د#وى ر�م (1)  
���1982  :pد ا���م ���ر�" ،���# 
30/09/1984����ت أ�ن دو�.  
) �ن ���ون أ"ول ا�������ت ا�زا%�
 ا5رد�� #�F أن :" ���د#� ا���م أن ���ط �دى ����ب ا��ر�د �� 
 ا��ط���ت �88"ت ا���دة ( (2)

وز �I �را��
 ا����د��ت ا�*���6
 ��F ��ن �ذ�ك وا�ر��%ل وا�را%د وا��ط� ��� ،
�و#�ت وا�طرود، و�دى ����ب ا��رق �� 
 ا�ر��%ل ا��ر��
."
   �%دة  � إظ*�ر ا�����
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ص: -1s ن � �5 �>.��

�� ا
#E#�J �$ اE
  ��Uو%�� ا

:!+C� ��; I�/ل وا���qN�aqا !�:��� !E 0��Nھ@ا ا� 
��  و�D#�ول ���و

� �#� ا���E�Hت;G�� لKs ��	s �>.��
  :أ)ا

) 
#��Jدة ا�����ت N�+08د ا�;���ا�$Oا"�
 وا8'�ت ��ظ*! ) ��D�( 2ن أ��ل ا�


 �_:*�ن ���a/��ء ا�$�ا"5 ��N6ا� 
U��pأن " ��ظ*� ا� B:� i#+ g�� ،
��N6ا� 
U��pا�

�:�,� وإ����,5 �و8�W أد��,�E B:� y'/وا� �B:  ل�;�� .��,� أ�� �6�)'�,5"إا����;5 ا�

�� �,��2ظو������! tEن ا�8Lاءات ا��! �/�م  g�'أ%#�ء ا� 
��N6ا� 
U��pا�$�ا"5  *� ا�

 W� 6�رض�+ qو ،
�e ا�����ت ا�6��+ 5� ��
، ط���و��+_'�,� +�6'� ����
 و���و

.5,+�����Zاد و�E>ق ا�/� h,�#+ qو ،W��$�  أZ[ق ا�

 i�:أو ا�� W�
 ا��aاق ا�1��N6ا� 
U��pظ*! ا��� B:�و�Z 2[ل ھ@ا ا��*,�م QDtE ���م 


، �aأو ���:B �� �$�ي E! ا<��;2 ا� e1$ا��'� 
�6�'U5 ا�,aام ��اN�a����4ة ــاء 

.
J�Nا�� 
��Nام ا<v���a وا��a�"0 ا�6:�a��  أو 

_� !E و�8ده N#� 
�*Z 5,����م، tEن +���� ا� Q8���ص ـ�ن Zــــوإذا ;�ن ا<�� ����� 

+ W"�(و 
1:Z 0$1� أن 
�"�p/ا� 
�f ا���ط�p� 2_�� ]E ،ط�رL2 ھ@ا ا��ج � qور ــــN

�Z ن�_� !E W"�(ھ@ه ا�� `D�; و�� B�� ،ي��N�*أو ا� !Eا������ ا�*�+�]�ا I2 ط���ص 

1( ��� �/W +�` ط�":
 ا�/��Dن.( 

� ا
�4-�6 ا�+�Eا��: -ب;G�� لKs ��	s �>.��
  ا

�! ا�6�م أن �v1�88 f'p ا���دة (N�:� 2_�� QDtE 
��ت ا�$Oا"�;���) ��D�( 2ن أ��ل ا�

��ت وا��a�"0 وا�'�)��ت �Nى �_�+v ا�'��N وا�'�ق، ;�� �'�ح �Q ��ا)'
 ا����د%�ت �Uا�

�:B إ�8اء +���� �ا�,�+*�
 ��B ;�ن �@�N"�E hة E! ظ,�ر ا��/�/
، إq أن ا����ع  i#� 5

_� !E 5,��وا�R1ال ،�ن Z�ص �aاء �������� ا�*�+�]�اE! أو ا�#�1��+�]�ا) !Eا�*�(��N ا�
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 B�� ص�Z ن�_� !E 5,��
 +���� ا����! أا���Uوح ھ#� �� �Nى ���وN�ذن �@�h  ا�

  ا�6�م؟

8�W ا�aqوا�$�اب أن +���� ا���,E 5! �_�ن Z�ص �aاء +I:6 ا< 
:����qqNت ــــــ�� 

��Nاqا I�/ا��� 
:�����! ا�6�م �N6 إ�8اء ]�� ���وع، �:B ا��'�ر أQD أو N��tذن �2 ا� !"


 ا<U:a ا�6�م !�N�:� e���� Q�
 و �D�*�:د%�ت ا�������ا)'
 ا��a�س ذ�h أن ھ@ا أأ�aة 

  ا������ �����aN:� kر وا�/��Dن.

 !E 
�*Z ا������ 
��
 ���و�C1��_##� )��س �Nم +#^�5 ا����ع �� q QDا ���_�ن ;

:�
 ��'\ ا�0��N ا�����Q#� 0 ���و�� ��B� B �_5 ا����د%�ت ا��:Z�ص �
 و�2 %�D�*


 ��ا)'
 ا����د%�����و� 

، و��د ذ�ـــــــــ�ت ا��:�*ــــ+�ا�Eت Q�E ا���وط ا�[ز��Dــــــ� h

�� �#�Uي #�� ،
����1
 ا�D,�ك ��I ا�*�د E! ا�:Z 
�D�*:د%�ت ا�����أن E! ��ا)'
 ا�

 
�*Z ا������ i��Nاء �:I� B ا��q2 ا� ]pE ،يN60 ھ@ا ا��J� B:�E! �_�ن Z�ص 

���E 0; Wد �,@�2 ا��/�2 �#�ء E! ��ر+Q، و��� ;�ن ا<+ 
�:B ا�#��ص �0 ھ� ���

tE 
/�) ا�1��*
 ا�@;� �88/�ا�N ا�8Lا"�
 ا��#��ص �:�,� E! ا���دة (ا نا���aNر�
 ا�1�

  )1( ا<�0.+_�ن اJ�a#�ء �2 ھ@ا <و�,�� وا��/�Nة 

ن %م. -2 � �5 �>.��

�� ا
#E#�J �$ اE
  ��Uو%�� ا

 
'1#����� ھ� �:�Q ا���ل �N$D q ا������ E! ا<ردن ; 
���#*e ا<ھ 
���;2 ا�6��


 E! �$�ل اq��+qت و+_#����8� ا����N/��
 ا����Mول ا�Nا� !Eدر ــــــــــ���، إذ �2 ا�#ــــ�

E! ا����د�2 وا��U)�ت ا�6��
، ر]5 و�8د �y6 ا��$�رب أن +�WV ;����ات ا������ 

.
��Cن وWV ;����ات ا���ا)'
 �4c�رات ا���ور�  


 إ�Nاء رأ�,��Dا<رد O���
 ا���_��
 <O,8ة ا���E  N! و)N أ+�\ ��D�D�/ا� 
�ا�/�


 ا�#^� E! ا�26U أو'a�#�� ،
*���
 ا�_��و�D� �:�1�رات ا��ا��ادار، وأO,8ة )��س ا��1

�#�ء �:B ط:v وز�� ا�N6ل ا ،

 ا�6����/Nم �2 )'0 ر"�e ا�#���– ���� ]��) 91/1�دة (ــــــ
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��ت ا�$Oا"�
���D�( 2ن أ;���
)1(�ل ا��
 ، �M���ت y/D ا��_5 ا���در �0'( 2 ��_D��>ا 

:J�� N( �ھ@ا ا��_5، و� 
��
 ا3�aq#�ف، و���#^� <ھ�_�� 0'( 2� N�R�Q ـ�'�اءة ا���,5 وا�

2� .0��*���� Q� �6ضD ف�a �#DtE ،!Dء ا<رد�p/م ا��_�> �^D 
  و8,


 ر)5 *�����#^�f'V 5 ا� i����ى E! )��م ا���ظk ا�Nھ@ه ا� W"�(و i:�+


 ر)5  392836/83';���� )�د ا�N��2 أن ا�p��
  216645وا���1�90  
�;E 5! ا�1�

q g���
 ا��/�رة E! ھ@ا ا���)N�� Wدة، ��E 2! ��2 أن ا��1 N�O+ 60  
�;E 5! ا�1�

`V�� ��
، )�ر د��ة ���Cر ا��ادار (��ا)v ا���1)  �:B و��
 ا�6��D�أ� 
�_�� !V�(

4�4
 ا��ادار  B:� N4�ھ QDC� Q��أ� N,�E ،
*����:�Q �/�د ��;'�Q  ا����_!ا�@ي ��ر ا�

 
��1�90  
';��
 ا���a `D�; و�� 
�4�4
 ا��ادار،  E 5;89! ا�1� B:�وان �^,�ت 

Q ـــ�:� !ـــــا����_�ز د)�I، و;@�h أ8�ب ـــــ�/�ة �2 8,�ز ا��ادار، وھ� 1,8ا��6:���ت �

 `D�; Q���a ا�6 89أن 
D�أ� 
�_�� !V�( م )�رN/+ ��
، وا�a#�دا �����ـــــ;E 5! ا�1� "



 أو آ���Dا�_��و 
/��U���ى ھ� 8,�ز ا��ادار ا�@ي �#^5 أ��ره Nا� !E N0 ا������Nـأن ا� 


 
�:��� h�و+��8\ ا� Q� IJ+ أن 
�_��ھ@ا ا�N�N8 0��Nا E! ا�/��Dن ا�6/��!، W�U�1+ ]E ا�

�:�N6� Qم ;*��
 ا<د�
" ا����_!ا�^#��2، و)�ر ��اءة )2(  

 !_���
 ا�Dداt�1Q وا��_5 E �'��ر، ط�;@�
 ا��_5 ا�D��>ا 
���م ��_ !�N� kDC�aا

 B:� 
ن ا��NV kDC�1ه ار+_v ا�$�م أ�:�Q، <ن 4,�دة ا��) k��6#^5 ا�(f'p )�ط6

�� أن أ)�; ،Qإ�� N#1���iD v1 ا���دة (اا� Q�Dدا> 
�E�; Q�67 5(ن ا���1 ر�D�( 2� (13 

 
#1�1982 
��,� ا���در ���ر��  E/�رت ��__� !E ن���ر)5  12/11/1983ا3�a#�ف 

�:B أن +/�م ا�'�#147(" أن ا���دة  1294 i#+ 
��ت ا�$Oا"�;���
 ـ) ��D�( 2ن أ��ل ا�

��W ط�ق ا$���*�ت ���EL Q! ا�$#���ت وا�$#\ وا��#( v1� !V�/5 ا�_��%'�ت، و

 N6� Bا<و� 

 ا�Nر8�_�� !V�( أن gو�� 
���W ��,�دة ��)W ا�W#/� 5� f'p ن ا�aأا��

                                                           
#�F أ�I " إذا ���F ر%�س ا�����
 أ�را �ط�� �ن وز�ر ا��دل ��رض  ا5رد��
 ) �ن ���ون أ"ول ا�������ت ا�زا%�
291/1أ�ظر ا���دة ( (1)

 

 ا��ط��
، و�م ���ق �����
 ا�����ز �و�وع إراء  �*� ����ف �����ون، و��ن ا���م أو ا��رار ����ب ا�در���� F�# إ���رة د#وى

 ا�����ز �ر �
 ��5�ر ا��ط�، وأن �ط�ب ا�����ز ا������ Fأن ��دم ا���4رة إ� I���  ،I�  ون�راء أو ا���م أو ا��رار ا��ط�د��ق  � ا

راء أو ��ض ا���م أو ا��رار".�  ������4د إ�F ا���5ب ا�واردة  �I إ�ط�ل ا
���ت ا���%� ا�"وت و،  ا����د ل��� (2)�  .���188ق، ص  ، �رKا�"ورة ودورھ��  � ا
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 )��Dن ا�#/0 �:B ا��Uق ا��N#1ة إ��N�R+ �,DtE ،Q ا��_*��� Q�:� kDC�1�5 ــــ��ر+_�ب ا�

�:B ا�#��$
 ا��! +��0 إ��,�، وردت ا3�aq#�ف"  


 ا�6��
 E! ا��_��2 ا<ول وا�N#�1� !D�Jا إ�a B''�2 ھ��: و�  )N ط26 ر"�e ا�#��

1- 
D��>ا 
�_�� CUZg�� 

 ھ! ���::�a���! B(�� q  إذا أھNرت د��[ %'` +�ا�Eه :�

,8 �,#� k�; !6:���ت ا�����E ،h4 Q�6',� أن +_ـإ��� q 
�p/ھ@ه ا� !E ن ــــ�ز ا��ادار�

Lا N� 
(N:` �2 ا��و �,Dأ �����g �2 ا<د�
 ا�$N�Nة E! ا�/��Dن ا�6/��!، ط�� ،!�+/�ن ا�6:

�Q وا��;�ن  N�/ا��6_�ن ا�� Q0 إ���ر �� ����'��5 �2 ا;���E�ت و)�ا�N :إ��Q أ�� ����Q ا

 CU
 و�2 ا����Jا� 
��ت ا��/�/�:1��,�.اأ�'�` �2 ا� @Z>2 ا���اض L  

2- `::�
 ا3�aq#�ف إذ �_�� CUZ+C�ھN��  أن gو�� ":�,��/�
 ا����Vع �_�� 
��#/�

 N6��W ��,�دة �#^5 ا�f'p أ)�V! ا�Nر8
 ا<و�B، و�aن ا Q�:� kDC�1���ر+_�ب ا� W#/� 5�

 �� !*#� ���
 )��Dن ا�#/0 �:B ا��Uق ا��N#1ة إ��E ،"Q�,�دة ��)W ا�f'p ر]Z 5:�ھ� *���

 `D�; 
��#Q 8,�ز ا��ادار �Cن ا��1 k�;90 1ا� !E 5;ـــــ,�E ،
�f ـ�دة ��)W ا�p'ــ�

�: qھ@ه  
$��D B:� v:M+ 
��#( g6'� أو 
:V�*� 0�� ز أن +_�ن�$� �,#� k�; 
��

�!،E�<د�
 E! ا�#*! واL%'�ت +�:\ أن +_�ن 8,�ز :� !#E�� 
:V�*� 0ـــــــــ�� `D�; B

.
��q 0% إ�B أ)�ال 4*��� !#E ج ��أي���� Q�*D Nأي ا�*#! إذا أر����E ،N1( �2 ���1ى وا�(  

Z hذ� !E 
�_��:� eو��� 
��,�دة 4*�� y�N+ 2 أن_�� 
�ر، وا��,�دة ا��*��


 ا����Vع و��g إن ا�@ي %'` �$,�ز ا��ادار �_�� 
�
، وا<�� E! ھ@ا ���وك �/#�:%���

 `D�; Q�:� !_���
 ا���a 90أن  `D�; Q���a 0 أن/D Q1*D ر�;@�
 �W أن ا��;E 5! ا�1�

89 ���
 ا��! اD��>ا 
�_�� 
�
، tEن )#��
 ا3�aq#�ف +_�ن ;E 5! ا�1��_�� �,+NQ:���� 

���g ;�ن ،5�:a ��[ س�aذ;�ھ� إ �2 أ k��1ا�^�وف ا� !E v8د���.Q�:� !_���
 ا�Dا  

��ض ا< ��N#�
 وD��>ا 
�_�� B:�
 ا�����O )�رت:" أQD ;�ن ��2�6 �_�� B:� ��

 
�,�� Q#�N+ أن� QEا���q دا�#�aا 
��ـــ�ن �/�د �aـــC; QD+$�وز ا��1 Q+ر� 
�5 ـــــ; �189
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 B6` إ���aا N( رة�;@�
 ا��_�����اف د��0 ;��0، و�2 8,
 أ�Zى tEن ا�qوا 
�E! ا�1�

4�4
 ا��ادار 4,�دة Z'�� ا��ادار B:� Q�:� !_����QDC رأى ا� N,4 ا�@ي  Q�';�� د�/�

 
��1�90  
�
  89;5 وان ھ@ا ا�$,�ز د)�I، و�� ;�D` ا��1���^,�ت N/� ،Q�E ازدادت أھ


 ا��)�"W ا��! +��0 ا�a0 درا�'�ة E! ا��)` ا���D �V^�ا ��/Nم ا�6:�م وا�*#�ن ا��! +�

�:�Q ود)
 ا�#��"� ا��! ��_2 ا����ل  !_���
 و1D'�,� إ�B ا���#N إ��)�ع ا�$�� �,��

 �,�_� !E N#�1+ أن 
�_�����E 2! ھ@ه ا�6:�م وا�*#�ن، و�#�ء �:�tE Qن ا������ 
D�6�aqا

I"�/ا�� Bف، و إ�]Z WV�� `1�� !وا�� ،���:� 
���Jأا� 
���Jا� I"�/ا�� y/D ز�$� q QD

 
��a أن ��'
 +p�N,�، و��g أQD %'` �2 4,�دة ا��#E أو 
��:� I"�/�� qإ ��#E أو ���:�

 `D�; Q�:� !_����QDC  90ا� N,4 2 8,�ز ا��ادار ا�@ي� hذ� B:��� اN�aل ; 
�;E 5! ا�1�

 W#/� 5� وإذا ،I�(د!V�/ا� W#/� 5� وإذا ،I�(ن ا��ادار دC� ��'��,�دة ا� !V�/1(ا�(  

'�اء '��,�دة ا���_#Q أن �2�6�1 �E ،!ھ ��; ���:� I"�/ا�� `'J� QDوأ ،I�(ن ا��ادار دC� ��

 I�/ا��� !E ة�'��د ا����N6 أن h:a ط��I ا Q� eو�� ،�,�*D أو 
آ2��Z ��/��� ھ@ه ا��/�/

�:B ھ@ه ا��ا)6
 أن ��_ 5� 
D��>ا 
�
 دون Z'�ة N�N8ة، و��g أن ��_��E h! ا��/�/
 ا�6:

��*� �:/��Dن"� �,�����E ،QD_�ن �_ I'a �� ى��N�  +�'W ��2 ا�*�0 


 ا�����y/D !E O ا��_5 ا<وھ@ه �_�� �,+N���  ا��akDC�1'�ب ھ! ذا+,� ا��! ا

  وZ 2� ��]D[ل ھ@ا ا��_5:


 8,�ز ا��ادار -1�_���_2 د�y أو y/D ھ@ه ا�'�ة ا��'�ت ا�� qو ،
�#E 
أ��ا ذا ط'�6


�#E ة�'� qإ Q�#'+ B:� 
�Dا<رد O���
 ا����N�6  @ ز�p� #�2�دة،وھ@ا �'Nأ در8` ��_

 �%R� q N�ز ا���,$� 
���Jا� 
�D�D�/ا� 
�
 ا��1*��]�� أM'#� QD! أن �_�ن �*,��� �Cن �

�� B:�،��N/ع وا���#�(qا !E !V�/ا� 
���,@ا ا�8Lاء  f'+�+ !ا�� 
:B ا��]5 �2 ا�/��#

 2�� I��*2�6 ا���� QDى ا�D 0 وأ%�إو�,@ا��Nا� 
�اq ه�Oا���#(!  @Z>2 ا���:B ا�/�V! و

Q1_6�  .  
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�O:� ��[ ة�'��E ،f/E v�'1ط ا����� �,� @Z>م اN��_V�/:� 2! ط�ح ا�'�ة و�E

 ��; ،�,���� N/�6� 5� �� !V�/:أ�O:� `1�� �,D �,����
 �Q إذا ;�Q�N� `D 4',�ت �

 W�U�1� إذ،�Zآ ��'�و�6'�رة أ�Zى O:� qم �M���ت ط�ح ا�/�V! +/���ه ا�'�ة أن �2�6�1 

 
U��4 v'a ي> Q��� h�ض أو %�ر ا���Mا� Q*#�;',�ت أو ا�ا� Q����ط��Q إذا )��` 

�'Nأ � �/�'U+ qإ hذ� e0�:6، و������ Qا�Oأوا�� 
��
 ا���
 ا��#��ص �:�,�  ا�/#��DاN8ا��

��ت ا�$Oا"�
 Q��( !E "... وأ) ��D�( 2ن E147/1! ا���دة (;�����_5 ا�/�V!  ��ل ا�

 �� e_6�
" أ�� أZ@ه ����Q ا���#( v1�a م أن �_�نO:�E Q�E ة #ورد�'Z هNى أ�Z

  �p�دة.

2- `:'(  
�"�pا���رة ا� `:'( �,D2 8,�ز ا��ادار، أي أ�
 ا�����O ا�0��N ا�#�58 �_��



 ا�$Oا"�*����4 ��'Nأ ��� ،;L 0��; 0��N%'�ت ا��'� I�'U+ �'�6� ـوأن )'�ل ;,@ا 


��ت  147/1�ت E! ا���اد ا�$#�"�
 ا��/�رة E! ا���دة ــــ%'Lا;�����D�( 2ن أ��ل ا�

.
  ا�$Oا"�

 !E ت�'%L�E�>ا ،!D�D�/0 ا���Nة ا��_E �6ف� N6� 5� 
� ا�@ي أ�'�` �Q6 ـــا���اد ا�$#�"�

�:�Q ان �_�ن ذ�h أا�/p�ء ا�$#�"!، ���ط  م%'�ت O"�8ة أ��L;0 ط�ق ا 0��+ N( �8اءL

��_0 ���وع.  

�.ن ا���< �:-

�� ا
#E#�J �$ ا
��.<� 5� اE
  ا
#>;: ا
�ا+�: ��Uو%�� ا

#1
  �5 ��� ا�/��Dن ا��ص� 
������ا)'
 �8ا"5 ا��1�رات ا�6�1968  
إ�B ا���ا)'


 ا��/�ط ا���ر ا�'���
، و��6د ا�E v'1! ذ�h إ�B أن ��_:
 ا�D,�ك اUaا�� 
�����

��n���� 
Dة �/�رN2 ا��� 

 �5 +':¡ در8�N/���6
ا�ـqت وا<O,8ة ا�'���
 ا��وھ@ا )1()'
 ا�1


 ا��U*0 ا��_8���#! �2 �8,�د ا�*�� �$06 ا��$�ل �*���� �[:_�� 0�� !"�p/وا� !,/


.�ظ��6ط��I ا��a�"0 ا�'���
 ا��! أ�'\ �UZھ� ��N6 ��م و�4C_�ل ��#� ���� 5  

                                                           
(1) International social, Science Journal, op.cit.p, 518. 
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، tEن ھ#أE! ظ0 �Nم و�8د  و�*Z ا������ NV ا�*�د !��+ 
��Z ك ـــــــ�_�م�

�J_ا<��ال ــــــا� y6� !E 

 ا��! +��! ��N6�aاد ا����;5 ا<���_��"�p/2 ا<�_�م ا�� �

 hو�'��ن ذ� ،
������Nاء �:B ا��E I! ا�qا NV 
�����D/51 ھ@ا ا����N/�� v:U ا��; 

!:�:  

qصأو�Z ن�_� !E 2 ا������� N��1�
 ا�0��N ا���  .: ���و

�D�%� !E 2 ا������� N��1�
 ا�0��N ا���  �_�ن ��م: ���و

ص:أو�s ن � �5 �>.��

�� ا
#E#�J �$ اE
  : ��Uو%�� ا

 2��,��
، و+v/6 ا���ذ إ�8اءات Q$�+q ا�U:1�ت E! ا�Nول أ���D� ��ل )���,� �t%'�ت ا�$��+


 E! �_�ن �*Z �8اءات ا������Lل ھ@ه ا�Jاد و��E�� 
��
 ا����ة ا����� �;�,�D0 ا_�+

�1�
 ا�0��N ا���( ��E ،ص�ZL2 ھ@ا ا� N�  �8اء؟

 Q$+0 ا������، وا"�aام وN�a�� 
�/N�+ Nى ا�/p�ء ا<���_! �:N�N6 �2 ا��)�"W ذات ا��:

�/Nر  W���_�ن Z�ص، ط���� أن ا�*�د ���
 ا��/�ط ��رة ا�*�د ��ل و�8ده ���Nم ���و Bإ�

_�
 E! ھ@ا ا�����W ـــــھ@ا ا�/Nر ا����) tkذا �� +:ــ�ص،Eـــــ�ن ا�ـــــ���)W �2 ا�

 I:6�� ���E اك@D2 ا�*�د آ� WE�+ 

 ا���aNر����
 E! ا��_�ن ا��ص، tEن ا�������2 ا�

Iا ا��@,�)1(  

وE! �_5 ��در �2 إ�Nى ا����;5 ا<���_�
 E! د��ى +�:i و)�"E �,6! أن ط'�'� 

��، واU�a�ع أن  Q�E داھ5 )'0 ا�*$� �1_#� +/�5,#���Z N6[ف  Q�8را وھ! زو�� �,� f/�:�

 ����+ 
و� �,6�N+�� q I�Nي �aى )���Q ا�6:�ي، و)Nم إ�B ا�/p�ء ھ@ه ا���رة ��ر�

��Nاqا 
�,� ;0��N، <ن ا����ل  دد��[ �:B ا�U:� v'1; �DO[ق، V�( yE�E! أول در8

2��D�D�( ��[ f'Vو ���*�� 5+ �,�:�
 ا<��ات )2(�':[C� `p( 3#�ف�aqا 
�، ]�� أن ��_

                                                           
(1) International Social .Journal, op.cit.p.518. 
(2) Cour de cour d’appelé, 19 Fév.1964.Gaz pal.1964.1.p.35. 
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����*��� وا�f'p ]�� ا��6/�ل  I:6�� ري��aNت، <ن ا��^� ا��'%Lا !E ل ا���ر�'/�

2��"�/:� 
'1#���
 �1�"� ا<�Eاد '1#��� eو�� ،v1�E ن�D�/ا� @�*#+ B:�)1(.  

 :
�p( " ى�Zأ 
�p( !Eوpeople.y.teicher")2( م��
 ا�6:�� �#����رك �_��، ذھ'` ا�

1977 � N��1�
.إ�B )'�ل ا�0��N ا��_�����C ا� ��N�*���  2 ا������ 

�y6 ا��_�وى �2 ا��Nاءات �1#8
 �/�م  `/:+ 

، أن ا���ط�p/ا� W"�(و iو+�:

 B�N� ن�#aأ v�'ط �,�Marvin Teicher/��ا����p�ت  g�� ،2 �/�م ا���,5 ا��@;�ر 

� !E 2�'�CE ،2,D�#aأ W:Z N�/�Nر �
 �2 ا�[و�!  ــــــ�#�ع �2 ا���inconscience 

!��N�Cر8
 أQD ر]semi-conscience + 5أو ���
 �k�D 2 ا�� ،2,�:� !#$�N;C 2,D ا�

 `V�6+q �� ح�V��+��ل �D 2� !1#8ع ��، �W�U�1+ 5 أ�
 وا�Nة �#,2 أن +�وي 

 N6� 5,��
 وا��_���
 �@�h ر+'` ا���ط
 �/�ء ��2 ا�$��Dو ،f'p���ن +5 أ��6� 0,� 

ن ا�v�'U ا��@;�ر )N )':,� أأ�_2 ا����ل �:�Q، ھ�  +Oو�Nھ� �$,�ز +1$�0،]�� أن ;0 ��

�_#` ا���ط
 �Z 2[ل ا���+ ��
 أن +�1��W إ�B ا���,5 وھ� #;�D�Jا� 
�_����:B ھ�+k ا� `

..Q�/4 ز��رة �,�:�  ��6ض 

 !V�( إذن B:����ن �2 ا����ل ��_2 ا���ظ*�ن ا�+ 
�E�; ��[ 
و;�ن ھ@ه ا<د�

�8L ا�6:�� �#����رك 
�_���2 ا� ��N�E f��4 B:� 5,��اء +N�> 0�$1اث ز��رة ���دة ا�

�:B أa�س أD,� 8�ءت  
�"�1D 

 �,@ا ا��Mض، و+5 +2��6 �4ط��a ا����; v�;�+ Iط��

ط'�
، و+5 ا�:/�ء �W ا�v�'U، و;�ن ر8�ل ا���ط
 ��ا)'�ن  ة���N�N ��6�د �W ا���,�aq 5��ر


 �UZة �UZة، و)'0 �:���Nاء �1#8� �:B ا���ط�
، +5  ن ���ع ا���,5أھ@ه ا�6qا !Eء إ�/�

.Q�:� y'/ا�  

�U�ل t� v��وط hذ� B:� 5,��
، ا���ض ا��_���N6 ذ�N( hم f��4 ا�*�0��N; ��N أ��م ا�

� ���N� f���نا�C 2 ط��� 0�$1������Nور أ��  \�1+ q رك����D 
�q6�ت و���+I 

:� 
'����
 ا��U�ا�*���N، وأن ا��,�دة ا�����8tاء ا��1$�0 أE `/*Z! إ�$�د @;�ة ا� 


                                                           
(1) pachard (v); « naked society », penguin .books LTD, London; 1971.p.41. 
(2) people V.Teichers.90 Misc, 2 d 638.395 N.Y.S 2d 587 (sup. CT 1977) Julie. 
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��:� 
�� أن #v'a �6/�ل، وأن ا<�� ا���در )N اh,�D ا��Nود ا���aNر��` ا�q_��وD!، و

 ��[ 
Nام +/#�
 ا�*��8L ��Nاء ا���ا)'�a��إ�8اءات ا�'�g ا�6�د�
 �tE ،@*#�1+ 5ن ا<�� 

  �6/�ل.


 ا�6:�� �#����رك ھ@ه ا��ENع �/�رة أن ا�_�����دة رpE` ا� !E ��N�*ا� 
Uaا�� 0�$1��

 2_��2 �*,�م ا��0�N6 ا��ا���aN:� Wر، و��� ;�ن ا��*��� �V ����*+ �'�6� 
��ا<a#�ن ا�

 ��D�D�( أن �_�ن- f/E- � \�a �� إذا 
��� !EQ  �8اءLن اtE ا@� 
�D�D�( ة�;@� I2 ط���

.��  أ��'� ���و

�:B ا��ENع Z:�` إ�B أن ا 
�_��
 ا�*���N وE! ��6ض رد ا�Uaا����ا)'�ت �

 QDورأت أ ،
���8 B:�
 ����Dرك ��B 4_:` د��[ �q6�ت و���ظ0 + !E �,��_2 ا�1��ح �

 ��N�*ا� f��4 Bرك �2 إ4�رة إ�����#� !Dو��_�qن �@;�ة ا��*��� وا���#` ا�D�( �:Z 5[ر

��_Z 0�ص، إq أD.WVھ@ا ا�� ]��_2 أن ��� ��,  

،
�����Cن +#*�@ ا��@;�ة M'#� q! أن ���ك  و��ا��ة ��/��p�ت ا� 
�_��)�رت ا�

 !a�; ��D �ھO�;�+ !M'#� 5، وأن ا�_����ا,��
 ا��*���، N� N( !,Eدت �#�ان ���دة ا�����

L6�ل اE>رس ا���8ا��
، وان ��+ 5�0�M ا�$,�ز f/E أن ا<a#�ن، ��g �2 ا��*��ض أن +

L6�ل اE>رس ا��+ 0�M�+ 5�� وان ،
����6ا��8ا�� 
�^#��ون ـــــ$,�ز f/E أ%#�ء ا���ا��N ا�

Lا W�`Eت، وأرد�p���
: D�ث ا�:"�( �,�
 �J�� !E�ت �_�_���Cن ا��@;�ة ;�N( `D  ا�


 �,� �Nدت ا���ا)'
 E! ا<و)�ت �����Nرت �*��ة q +�$�وز %[%�2 ����،وأن ا��,�دة ا�

  ا��! �Oور �E,� ا���,5 إD�ث �#�ء �:B ا+*�ق �2,6.


 وa�"0 أ�Zى أ)0 ا��Nاء ���ا�Eة �Nى ر8�ل ا���ط
 ور��Cن % 5,��دا �:B اد��ء ا�

 v���a>ا 
�:��E مN�
 �Rداھ� أQD أ��م $��D Bإ� 
�_���:���ل �:B ا�Z،0��N:�` ا�

 
�*��
 ا���ط�
 ا��]aو 

 q +�6ض ;�ا��:�� Bإ� 

 وا���8�Dو��_�Lا 
ا<�Zى �:��ا)'

��ا)��� \�a N/E،�U:� 0J� !E ة�Eا���
 ا<)0 ا��Nاء وا�:�aا�� �,Dر أ�'���:B ا ��N�*��� 
'

  ھ@ه ا�^�وف.
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، ذھv ا�/p�ء ا<���_! إ�B أن +���� V'�ط ا�1$2 1996و 5_� !E�Nر ��م 


 E! ا�6E �'�6� q 2$1[ ]�� ���وع، ذ�h أن �$�د ��Z 
E�[ !E 5ل و�8دھ��


����Z �,�:� !*p� q 
E�Mا� h:+ !E 5و�8دھ  �,�E 2�8د����#\ ا�� qص،و�ا��_�ن ا�


:"أQD �� ر]v ھqRء :"�( 
�_��
 Q�E،وأE�V` ا�����ا��N( W(�+ !E Iر �6/�ل �2 ا�


 و�^,�ت ;������ب ا��$�ة،وأ��Naا ا��1�"� ا� 5,�:�
 <]:/�ا ����ا<4�ص E! ا�

.�,�E 5,�:� ��M0 ;����ا ا������ أو ا�*U+ مN� !E 5,+إراد  

�:��ن %م� � �5 �>.��

�� ا
#E#�J �$ اE
  .�Uو%�� ا

Nا�� �_����ات ا���ا)'�aدول ا�6��5 ا �J;2 أ� 

 ــــــــ+N6 ا���q�ت ا����Nة ا<���_�

���[ ���و� N6� إذ،

 آE D! ا<��;2 ا�6�����8 ]E م��@اك ــا��/�ط ��رة ا�*�د E! �_�ن 

_� !E i�2 إ�U�ء وھ@ا �:B أa�س أن ا��/�ط ��رة �:� k:�� q Q�/Eم دون ��ا���ن 

0 4i أن �ـو�k �_��ب �:�_�ن ا�6�م ا�@ي ��_� Iوان ذ�ــ ،
����B ـــq h ��)ـــ�اه 

  
������Nاء �:B ا��E I! ا�qا 
'+�� B1(إ�(  

!Eو  
ا��)` ا����! N$D أن �N� 5^6ن ا���q�ت ا����Nة ا<���_�
 +O+ 5و�Nھ� �#^�م ا���ا)'

.
���*���N، وإن ;�ن ���ر ��*�و+  

�Dqا �,@ه ا�^Dو�D ى �ـــــــ�1�ر �#� أنN� 2�
�Cل ��� ــا�����0 �2 ا����� ا�0��N �و

  E! �_�ن ��م؟

 0; k(�� \V�D أن !M'#� الR1ھ@ا ا� B:� 
��8c� ��; 
�C1��2 ا�*/Q وا�/p�ء ��ل ھ@ه ا�

!:� : 

 8-	
 : أو�: �."= ا


 ا�0��N ا�����0 �2 ا������ E! ا��_�ن ا�6���م ـاD/51 ا�*/Q ا<���_! ��Cن �Nى ���و

 إ�B ا+$�ھ�2:

                                                           
  .453���د ا�$*�وي، �رK ���ق، ص   (1)
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ن %م. � �5 Eا�.�#
  ا�ت�ه ا�ول: ��Uو%�� ت�.<� ا
#�(� ا

� ــــــا��/�ط ��رة ا���,E 5! �_�ن ��م �� ھ�@ھv أ�D�ر ھ@ا اq+$�ه إ�B ا�/�ل �Cن 


، وان ھ@ا ا<����0 4i أن ��اه _� I�� ن ا�@ي�_��� q ��0 إq و�k �_��ب �,@ا ا�

/�� ��� ]pE ،
������Nاء �:B ا��E I! ا�qا 
� �2 ردع ــــــــI ھ@ا ا<�ــــإ�B در8

Lأ%'�` ا g�� ،س ا�$#�ة�*D !E د ا���"��تN�*�ض D 

 ا���ا)'�^Dأ v�;�+ N6�ا�$�ا"5 


  )1(ا�6��

 �>.��
��: ا�
�<ا�ت�ه ا�3.�1
  U � ا��(ك 
;64 5� ا

qر ھ@ا ا��Dا��/�ل أ 

+$�ه أن ;����ات ا���ا)'*J_�I ــــ��;2 ا�6��
 +N6 اE�:� �;�,�D! ا< 

 !E 

، E��*�د ر]5 و�8ده E! �_�ن ��م، ��Q�N� e ر]'��
 ا����ة ا���� !En5 ا:� 2��Z

E��+و Q+ر��اول N+ !E v[�� q QDا ���ـــــ���8ده E! ھ@ا ا��_�ن، ;�Mأ��م  ا� Q+�ء ـــ�

����k ا�/��Dن. �5 �:B 4�4�ت ا���ا)'
، ط��� ���  �Cت 


�� ھ! إq ا��Nاد  و�k�p أ���ب ھ@ا ا��أي ردا �:B ا�/�":�2 �Cن ;����ات ا���ا)'
 ا�6��

�/�ل ]�� ���\ وذ��Z]� h[ف ا���م ��2 ا�2�6 ا�'���
 �2�6 ر08 ا<�2،�Cن ھ@ا ا


���Z 0ة �D�_�t,� رؤ�
 أ�4�ء �N�6ة N8ا �N� 2ى ا�2�6 ا�'���
، ، E,@ه ا<و;����ات ا���ا)'

Nام +_#����8� ا<64
 +�` ا����اء �a��و��_#,� ا��ؤ�
 E! أو)�ت ا���U وا�p'�ب وا�:�0 

 

 ا<،وھ� �� N/+ qر �:�Q ا�2�6 ا�'�������Z h,�#+ ا@,�  �Eاد.وھ! 


 أ�
 E! ا<��;2 ا�6��
 )::` �qN6ت ا�$���'J���ن ا�_����ات ا� 
�2 ا��$
 ا�/�": ��

0 +�6�أQDtE �2 ا��6:�م � ،f/E N0 وا���� B:�
 q +/�م �
 ا�1:��"���Lا 
aراNــــــن ا� N

$� ��� ،

 واq)���د�
 وا�'��������8qا��6ا�0 ا 
E�; B:� 
6:,� ]�� د)�/
 �2 ا�#���

Lا h:+ أن ��; ،
ن ;����ات ا���ا)'
 ا�6��
 )qN6� 2� `::( Nت أ���"��ت )�رت ا�1''�

 
��aدر ا�����ن +:h ا�$�ا"5 أDtE,� +'�2 ا�$�ا"5، و�N�+ 5د �� ھ! +:h ا�$�ا"5، أ�� ا�

                                                           
(1)Stromholm (s) ; « la vie privée et les procédures modernes de communication en droit Nordigue » 
Rev.int.DR.comp.1971.p.30. 
-Richard may; criminal evidence.op.cit.p.16. 
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 �:'W"�p وU�1'�1)�ت ا���; 
U�1� 5:E ،ة��U+h:+ 5,1 ا<O,8ة  ا�'/��
، أ�� ا�$�ا"5 ا�

��Nدھ�. 2��,����!ء �@;� �:�/:�0 �#,� أو f'V ا� )1( 

ء:�-
: �."= ا���  

�Nا�
 ا<�� أن ا��/�ط ��رة ا��i ا����اE N8! �_�ن  !E !_���>ء ا�p/ا� �'��ا

ن +:h ا���رة �� ھ! إq و�k أ�� �'�ح، ��B و�� ;�ن ذ�h �2 دون ��اQ�/E ��6'�ا ��م أ

0 4i رؤ��Q دون )�N. �_��ب �:�_�ن_� I�� ا�6�م ا�@ي  

 2� N6� ���E ء ا<���_! +��ل�p/ا� k(�� 2_ل و�8ده إ��� i
 +���� ا�����

�E� W! �_�ن ��م إ�N�/+ B ذ�h ا<��، �:B ا��'�ر أن ھ@ا ا������ �$�
 �4ا"\ ا�E�; 5,


 ا<�_��
 p( g�� ،v1�E` ا��D�D�/ط ا��aا<و B:� ���/� qا�6:�� ا<���_!، و 
�_���

 :
�p( !Ekatz.vs.u.s و�� ;�ن B�� ،ر�,�$:� 
�#:��Cن ا��i ا�@ي �^,� ���رة  ،

 W�
 ا���aNر�
 ا��! ��p*,� ا��0�N6 ا���aNري ا��ا����2 ا�� B:�� QDtE ،Q'�_� أو Q��� !E

 qإ ،Qأإ�� !E و�� ;�ن B�� 

 Q+��� !E ا�6�������_�ن ن ا��i ا�@ي ���N( Nرا �2 ا�



 ا���aNر�����,@ه ا�� W���� QDtE ،Qر إ���,�  )2(�0,1 و��ل ا�$

���ر��: 

 ا3�aq#�ف ا<���_��_�� 2�  وE! �_5 ��در 


 2002 ي�� 7�p( !ERicky Brantley Vs.U.S)3( 
�_���B ا�0��N ا�#�+� إ، اN#�aت ا�

�Nا0Z �/0 ظ,� Q�E ا���,5 وھ `6Vو ��N�E ا����; 
Uaا���2 ا������  
�� �/�م �Oرا

Nر و+ا�D'�ت (ا���ر���� +*��� �1_2 ا���,5 ا��$�ور أ:��Q و8�5�E ،Q6 اN��aار /D�) ا�

 y6�Nرة و�
 و+�#�W ا���اد ا���,@ا ا��/f'V g�� ،0 ا���,5 و���ز+Q أدوات زرا

,�Dداt� Bp(ر، وN�  .)�a�)4#�دا إ�B ا�0��N ا�����0 �2 ا������ ا�#'�ت ا�

�� +/Nم N$D أن ا�/p�ء ا<���_! )N�+ Nى �:N�N6 �2 ا��)�"W ا��! �,� � 
�]وا�

 0"�aام وN�a�� 
(]� 
�ا�'���
، �aاء ;�E `D! ا��_�ن ا��ص أو ا��_�ن ا�6�م ا��)�
                                                           

  .182���د أ��ن ا��ر$
، �رK ���ق، ص   (1)
(2) Katz.vs.u.s.389.U.S 347 (1987). 
(3) Ricky Brantley Vs.01.U.S.01 7069.U.S.circuit 10 th (2002). 

 www.kscourts.orgا�ظر �����ت ا���م #�F �و�K ا��4ر��ت  (4)



 

214 

�y6 ا< !E 
�
 أ���D� و��/�ر#��'�� k(ا�� �,DC�� Q� `D�;و 
������ن،وE! ]��ب ا��

�: B�Q+���] ا���رو%
 ا������6
 ا��! +6��� ا N����� أtE �#*:aن ا�/p�ء ا; ��N�*��� 
��ا)'�

�2 ط��I ا�*�D1968  ��N^�ا �:� ا�/��Dن ا�*�Nرا�! �6�م  
�:B ا���ا)' 
�2 ا�#i ��ا�

.
  أي ا���ا)'
 ا�'���


 ا���ب ا5ول"8�                                                        :  

          A ف ا�<�� &� أن �=ط�5 ا����د�ث ا��داول &� ا����� � �-ونـــق &� ا����ة ا���=

وا-ب ــــــــــا�.-��8، و�ن ا�=2ب �0ط ��ھ��� �0ن ھذا اDط�ر ������ره )��� �!ل ا�.  

�ن، وا-�ظر-� �ن ا��)ر��2ت ا����ر-� أن ��ھم &� �و5�0 ���5 ا��-Dا �& ��ق ـا��

 �&� ا��=و=�� �ن ��ل ��د�د �.���A وإن �2ددت، و!�ن ��7 إ���7ت X� Aس ��7 ��=

و-�� ، أ�� ا��)رع ا�.زا8ري &���� ��2د �ن ط�و��ت ا�<�!� ــــــ&� ا��)ر��2ت اA-.�و

ا��ؤرخ  06/23ا����� وا����رن ���دا �� ا��د�� &� �2د�ل ,�-ون ا��2و��ت ا*��ر ر,م 

:�&20/12/2006 ��ور ـــــــــذات ا�=�� ��ط ھذا ا*��ر A �=�د &� و.� ا��2د��ت ا��د�

و�8ل ا�A=�ل و-ظم ا���2و�����،�ذا ا-=�ت درا�-� &� ا�<=ل ا���-� �ن ھذا ا���ب �ول 

�ت ـــــــ�دى �)رو��� ا��دام ا��ط�ت ا���2� ���را,�� ا�A!�رو-�� ���=ول ��� ا��را&

-� ـوا��� !�-ت ��ل ��ف &��7 ��ن �ؤ�د و��2رض و��= -��8�&� إ.راءات ا�د�وى ا�.

ا���0-�ت ا���-و-��  إ�� أن �را,�� ا����د��ت ا����<و-�� ���2ر إ.راء �)روع )ر�ط� �را��ة

��ة ـــ، أ�� إذا ��ت �)!ل �2<� دون �را�، إ�0&� إ�� اD)راف ا���8�0 ����7 وا�د�ور�

و=<�7 �2دم ا��)رو��� ��� �.2ل ا�د��ل ا����د �-�7  �ر�� ا����ة ا���=� �G&راد &�-���

���ت ا�.-��8.D8ل ا� ��طل وA أ�ر �� &� �

� و ا�����ل ا��.�ل ا�=و�� وا���   �ط ـــــأ�� ا�<=ل ا����ث �ن -<س ا���ب &�-�ول ���درا

�������2ر ا�)�=� 0D<�ء  ا�=ور، ��ث ���ن �-� أ�ذ !ل �ن ا��)رع ا�.زا8ري وا�<ر-

رع ـــــــ، ��-�� أ�ذ ا��)ا���=� ا��� �.ري &� �!�ن ��ص أو ��ما������ ��� ا*��د�ث 

������2ر ا��و0و�� أي �ط��2� ا��!�ن. ا��=ري  
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رع ـــــأ�� �ن �)رو��� ا��.�ل ا�=و�� &� ا��وا-�ن ا����ر-�، &<� ا�.زا8ر أ�� ا��)   

� �2د��� �ؤرخ ــــــا�� 06/23ون ر,م ــــ���-ون اD.راءات ا�.زا�8� �����-ا�.زا8ري ��-�

-ت ــــراء ا��=ـــــــــ� إ.ـــــ��دا��ر .د�دة �-ظم )روط و !�<��ت إ��� 20/12/2006&� 

�  ��� ا*��د�ث وا��!����ت&�0Y� ط�رة وذ�ك�ن أ.ل �0ط -وع �ن ا�.را8م ا�� �ا���<و-�

ذ�ك &� ا���ب -<=ل و ��-ون اD.راءات ا�.زا�8�� �10!رر65إ��  �5!رر 65ا��واد 

.�-�� ا�

!�ن ا�<�� وا���0ء ا�<ر-��ن ���2ر  1970أ�� ا��)رع ا�<ر-� &��ل �2د�ل ,�-ون         

���ت ا�.-��8D8ل ا�� ا��.�ل ا�=و�� ��طل وA أ�ر �� &� �-، =در 1970، و�2د 

.�ل &!�ن ا*=ل �دم .واز �1970و��و  17,�-ون � -���� ��� ��ء ــــا*��د�ث ا���=

) �ن ,�-ون اD.راءات ا�.زا�8� ا�<ر-� أي أن ��م ا��.�ل ��80،81 -=ت ���� ا���د��ن(

�Yذن �ن ,��0 ا�����ق �N �را��ة ا���0-�ت ا��-=وص ����7، و!ذا ر�0ء =��ب 

 �-��� أ)�رت ) وا1ـ�226دل ا���دة) 1992ا�X(ن، و�2د =دور ,�-ون ا��2و��ت ا�.د�د �

 إ�� ���2ر .د�د ��=و=�� ا��د�ث !�� �ق ذ!ره.

�  37أ�� ا��)رع ا��=ري &��ل =دور ,�-ون   -����-ت آراء ا�<�� وا���0ء ��ن  �1972

�، و�2د =دور ـــ�ؤ�د و��2رض �)Xن �)رو��� ا�د��ل ا����د �ن �.�ل ا*=وات ��

�37,�-ون -ون ــــ��8 ا���ق، وأ�0ف إ�� ,�-�م ا���ف وا�.دل ا�<��7 وا���1972 0

) �ن �95،206!ررأ) إ�0&� ��2د��� �-ص ا���د��ن (�309!رر،و 309ا��2و��ت ا���د��ن(

.�ل ا*�,�-ون اD.راءات ا�.زا�8� ا��=ري � ��-�!�Y� �=�� ��د�ث ــــــوأ�0ف .ز�8

ا���د��ن.ا��� �.ري &� �!�ن ��ص �N �را��ة ا�)روط وا���0-�ت ا��-=وص ����7 &�   

� ���)،و��=وص �)رو��� ا�د��ل ا����د �ن ا��=و�ر &� �!�ن ��ص  �ر�N ــــــــ&���-

�دAل �م &� �ر��� ا�����ق  ا�.زا8ريAا ��2ر0-� إ�� �)رو��� ا��=و�ر �<�� &� �ر��

�ا��Aدا�8، &<� ا��ر��� ا*و��  �& � فـــــــ�ل ا�!)ــــ&Y-� �.وز ���0ط ا�)رط� ا���8�0

ق ـــــــ�ن طر� �ن ا�.را8م و�ر�!���7 أن ����ط أو �.ل �<�� و,�N8 �دور &� �!�ن ��ص
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� !�-ت ��دام �م ���2رض �N ا�-ظ�م ا��2م،أ�� &� �ر��� ا�����ق ا��Aدا�8 �-�� ��X� ا��=و�ر

.�ل ا�=��� �� Nـــــــــــو�� ـ ���ط� ا���2� و0ـ�أ.�ز ا��)رع ا�.زا8ري ـ !�� ��-� ���-

ا��ر����ت ا���-�� �ن أ.ل ا����ط و����ت =ور �)�ص أو �2دة أ)��ص ��وا.دون &� �!�ن 

 ��ص.

واء &� ,�-ون ا��2و��ت ا��د�م    �أو &� ,�-ون ا��2و��ت ا�.د�د  1970أ�� ا��)رع ا�<ر-

 �-) -.ده ��2,ب ��� ا����ط أو �.�ل أو -�ل =ورة �)�ص 1،2ـ226&� ا���دة( �1992

�، ��-�� ���2ر ا��=و�ر &� �!�ن ��م .�8ز &� ����ف &� �!�ن ��ص دون ر�0ه أو ��

.� ا��)ر��2ت ا����ر-

�2� و ا���ر,� ا��=ر�  �� ــــو��=وص ا��)رع ا��=ري &�د �وى ��ن ا���ر,� ا�

� ا�.زا�8 ــــإA أ-� &رق ��-��7 �ن ا�-���� اD.را�8� ��ث أ.�ز ����0 ا�����ق أو ا���0

�ت *��د�ث �.ري &� �!�ن ��ص، و�م ��د �ط�7أن ��وم ��.� إ�� ا*�ر ــــــY.راء �

N8�,ل ا�و�.ا���زا�-� �N ھذه ا*��د�ث �ن طر�ق ا��=و�ر ا�0و�8، و���-��.� �دم  ��

�دAل أو �ر��� ا�����Aا �ق ــ�)رو��� ا��=و�ر �<�� &� �!�ن ��ص واء &� �ر��

.�ح *-� A ��س ��ر��ت ا*&راد ا���=�أ�� ا��=و�ر &� �!�ن ��م &7و ��  
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 اب الثاني:ـــــــــــــــــــــالب

الجرائم الناشئة عن المراقبة اإللكترونية، إجراءات  

  متابعتها، عقوباتها.


، �*�ظ�  -E! �6^5 ا�Nول - أ��ط ا����ع�����1�ح �2 ا�� 
��ا��E I! ا����ة ا�

�1Dc�ن �2 ا�Dq,�;�ت ا���Oا�Nة، D^�ا �:�/Nم ا�6:�! ا��@ھB�4 !E 0 ���د�2 ا����ة، ��� أدى 

Nام ]�� ا����وع �aqا 
$��D وھ@ا ،
������Nاءات �:B ا��E I! ا�qر ا���Dا Bإ�

 
�:B +$��5 ا�D,�ك ��a�"0 ا���ا)' i#ا� B:�
، N/E ���` أ]:v ا�����6�ت �Dو��_�qا

 �,�
 ��ل +N�:� �,�N6ود ا����ح �Dو��_�qا 

 وa�"0 ا���ا)'Uaا�� 
��
 ا����ة ا����

�#I:6�� ��N ا<�� ���رة ا��i، ذ�h أن 518  
��Z،�D�D�(1�نDLا  B�Vا���م أ Q:_4و

 2��J;أ 
��
 <)�B در8�ت  ا��a/�)� ا�6#��� ا�����ا�$Oا"�
 NV ا�aN6�ت ا��

 
��Z 
��
 إ�B ا��E I! ا����د%�ت ا��E�Vإ ،!Eت ا������ ا�*�+�]�اqn�� 
/��:�ا�

'�Zq2 وراء ا�'�ب أو ا� W��E 0J! ا��aاق ا�1����Nاء Q:_4 !E ا�'f�1 ا�qر ا�U+ Wء ــ��

 
�a�1ة ا��N�N4 ت��Dو��_�qا N,� Bن �2�6 إ��_� !E.
�:�  وا�*�

��ت  و��_�
 ا���� B:��:h:+ B ا�$�ا"5 ا��! +�_0 ا��Nاء  f/E �#�aدرا !E O;�D

�:B أر;�ن ا�$�ا"5  O�;ا��� W� ا���رة !E Iا�� B:���Nاء qوا ،
��وا����د%�ت ا�

.�,+���/���DC,� و 
6����
 ا�����Zو  

:!:� ��; 2�:�E B51 ھ@ا ا�'�ب إ�/D I'a ��  و�

�2 ا�*�0 ا<ول: • 
 ا��1$�0 ا���+! وا��/�ط ا���را�$�ا"5 ا�#�34
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����1$�0 ا���+! وا��/�ط  • 
��6
 ا�����   ا�*�0 ا�D�J!: إ�8اءات ا�

                                   .�,+���/� ا���ر و

$% �&'(
ط ا
�.ر ا
	�� ا�ول: ا
��ا�� ا-�
.ا
��J�� ا
�.ت� وا  


 E! ا�/��Dن ����
 ا��E I! ا����
 �2 �$�ل �Dر�/��/N و6a` ا�����6�ت ا�

 !E I1_2، وا���
 ا���� !E I0 ا��J� 
�N�:/2 ا��/�ق ا��� �(]UDارا�$#�"! ا�a>ا 

 k�; مN�
 ا���اa[ت و��a !E Iا���رة وا�� !E I���; 
J�Nوا��/�ق ا�� ،
�#,�ا�

��#Q ھ@ا ا�_�k �2 اp�� ��
 ����اھ� �����Z B:�
 إ�B ا��E I! ا1DL�ن�Nاء E�Vإ ،

'aL 
��6E 
:�aو !�
، و�N6 ا�$Oاء ا�6/���
 ــــ
 ا����ـــ�غ ا�����ـــ���
 ا����د%�ت ا�

 ،�pي �#@ر ]��ه أ�N�6�:� Q�
 إ�B ردE�VL�� �,E ،اد�E�� 
��
 ا����ة ا���� B:�

 B:� 

 ا�$#�"���[ ا��! ا<6E�ل و����E !E 0Jض ا�6/��+/W �2 ا<4�ص ا�@�2 �'��4ون 


 ا��/�رة �Z 2� Q[ل إ�8اءات  ا1DL�نإ�8ا"�� ��_0 ا��Nاء �:B �/�ق �a�a>ا Q+�D��Vو

.
��ى ا�$#�"�Nا�  


 �aاء  و�Dو��_�qا 
�2 ا���ا)' 
�� M'#� I'a! أن �U�Dق <ھ5 ا�$�ا"5 ا�#�34�

W���ا�� !E ا��1$�0 ا���+! أو ا��/�ط ا���ر 
Uaا��0 ــــــــــا��/�رن �/1��2 ھ@ا ا�*� 

:!:� ��; g��'� ث]% Bإ�  

                      ���ت وا���رة E! ا������8Wا"5 اا��'�g ا<ول:  •

     .ا�$Oا"�ي                                    

•  :!D�Jا� g�'� ا���ت وا���رة E! ا�����W ا�*�1D!�8ا"5 ا�

•  :g��Jا� g�'� ا���ت وا���رة E! ا�����W ا����ي �8ا"5ا�
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 �4�#
                                   وا
�.رة 5� ا
��U<� ا
�Dا��ي ��ا�� ا
�.تا�ول:  ا

 

U:1:� ولNا� k:�� !E 
�#ــ�ت ا�6�ــ+1�\ ا�/�ا2�D ا��ط#�� 

 ا�_�ـــــ���'a�ــــ k

 
�]1����2 ا�$�ا"5 ��Mض ا��)��
 �2 ا��1�س 
�#6
  ا<�#��
 أو ا��ر�8
 �:Nو�
 ا��:ZاNا�

�Mر ا���وا��/�ط  

 أو ا���1����ت ا���_� �ـــــ;! �/�م ��ظ*�ھ� ����/�ط ا<��د�g وا�


 أو ��,5 ورV�ھ5 أو إذا:�6��لدون �aوھ@ا  ا �,�:�ا���ر أو ا��N#�1ات �N6 ا����ل 

�a��1� ا�6/�ب +#*�@ا !E 

 و�I ا�Nو�U:a 2� �(]UDص ا��#���,� ا�$#�"�
 دون إZ[ل 


، �@ا �Jوا<������+,5 ا� I:6�+ �(�/� اد�E>ا \#��ر ا��1�ؤل ھ#� ـ�_�م ا���aNر�
 ا��! +

 gا��/�ط ا<��د� i� ���E ا"�يO$ع ا������ل أھ5 ا�$�ا"5 وا�6/���ت ا��! )�رھ� ا�

  وا���ر؟

أ��ان ا�Nو�
  �Qر ا�@ي �/�م �وھ0 أن ھ@ا ا��q/�ط أو ا��1$�0 أو ا�#/0 ����د�g وا��

�@�h �_�ن ��_I:U� 0؟  2�*:_�  أن ھ#�ك اJ�a#�ءات واردة �:B ذ�h؟ أما�

�$v أن D#�ه E! ا�'Nا�
 أQD إذا ;�ن ا�/��Dن �'�\ 06E ا���#` �:B ا���M أو ����/�ط 

 Q��,5 ورV�ھtE ،5ن ھ@ا ا�*v$� 06 أن q �_�ن ���و;� �:B إط[)Q �/�م :���رھ5 دون 

�� ���ء و��B أراد.*�; !���  ا��6ن ا�6

�_�ر ��D�( 2ن ا�6/���ت q ����ي �:B أي اJ�a#�ء ��ل  303ا��ا)W أن iD ا���دة 

 N�� ،
��
 ا�D,�ك ���
 ا����ة ا���]� 
����ھ@ا اJ�aq#�ء N$Dه iD !E  أن�:U:1�ت ا�6

�:�D�( Bن +���6! آ�D�( ��[ �Zن ا�6/���ت، وھ� �� ورد ذ;�ه E! ا��0�N6 ا�� W(ا

�#�ان " E! ا���اض 20/12/2006ا�8Lاءات ا�$Oا"�
 e*D !E ا���ر�� ��م  `�+ ،

 �65_�ر إ�B  65وذ�E h! ا���اد �2 ،ا���اa[ت و+1$�0 ا<��ات وا��/�ط ا���ر"

  .�10_�ر 
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 0"�1�6E�ل ا��! +'�ر إ�B ا< �����Uق واq�_4Lتو��� +/Nم a#��ول ��g ھ@ه ا�

����
 ا�*�د�
 E! ا�/��Dن ا��6V! ا�$Oا"�ي.ا�D,�ك ا�  

:!:� ��; v��U� ث]% Bإ� g�'�1�#� ھ@ا ا�( N(و  

.
��
 ا��/�ط أو +1$�0 أو D/0 ا<��د�g ا��  *ا��v:U ا<ول: ��8


 ا��/�ط أو +1$�0 أو D/0 ا���رة.���8 :!D�Jا� v:U�  *ا�

Nام ا��1$�0 أو ا���aوا ��Dظ و�*��qا 
���8 :g��Jا� v:U�  �ر و ا��%�"I.*ا�

 �31
د<� اGأو �-� ا� ���Jط أو ت-�
  ا
#>;: ا�ول: ��<#� ا

 23-�06_�ر �2 ا�/��Dن ا�iD303  5(�� 0��6 ا����ع ا�$Oا"� iD !E ا���دة 

 !E رخR�
 ;0 �2 ا��Nى �:B  2006د�1�'�  20ا�#a 2� N�O+ q ةN� e'���� v(�6� "

�Cن hاط#�2، وذ���:� 
��
 E! ]�� ا< ���
 ا����ة ا��+n6�ل اE>ا Nأ� v_+ال ار��

.Q�:� !#$�  ا����ح �,� )�D�D� أو ���M رV�ء ا�

���M إذن ���',� - 1" ،
��a أو 
��Z gت أو أ��د�����_� 0/D ط أو +1$�0 أو�/����

  أو رV�ه".

 
��^,� أن ا����ع ا�$Oا"�ي ا)�'e ا�#i ا�*�E CUZ W� 2_� ��E�� !1D! ا���8

U��� I:6�� ���Eو .
��
 ا����ة ا�����6�0  :\ ا��1�س �a1! اD�*ن ا��D�/0 أن ا��ا<

2��:U����2 ا� O��� !1D�*ا� Q/*وا� 
��
 ا����ة ا�*�C��'�رة ا��1�س )1(  

�1:iو�Z 2[ل ھ@ه ا�#��ص D :!��ا�#�� ا�� B:� 
� أر;�ن ھ@ه ا�$��

 

                                                           
  .37#�د ا�ر��ن ��6�، �رK ���ق، ص  (1)
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�أو���1U
4#د�ت ا
� " ا#>��
  ": ��4 ا

2�  0�� !E v:U�� ا"�يO$ع ا����
 ��p\ �#� أن ا�/�Z[ل +�:�0 ا�#��ص ا�1�

 " W�
 ا�$M�� 0�6�aا g�� ،2 ط�ف� �J;2 أ���,� �g�N دار �V�� أو 
�ا�$��

:Bإ� �pأ� N��+ 
���  ���د%�ت" �_##� �Dى أن ا��

 2�C� !E QDا B:���دا ���Q ا��i ا IU#� ا�*�دي ا�@ي g�Nوھ� ا�� :e*#ا� g�N�*

.Q+ا�;@�����1$�0 ا���+! � i  �2 أن �1�Q6 آ0J� �Z: )��م ا��

 y6'� ر أو�,�$:� 
��,*� 
�qد Q� ت��ھ� ;0  
��� ا<�Eاد*ا��g�N ��0 ا��

 k��1ا� B#6���� 
�ج �2 �*,�م ا����د%� !������
 Q�E، و�N�1�
 ا�M:2 ا�����ف ا�#^� 

  B �,�.ا��! q �6# وا4L�راتوا����ز  ا<��اتذ;�ه، ;0 

� ا<��اتوD��N/+ !E� أن ���� W���+ B/�a�� ل��N� ا"�ـذاتO$ا� 
:\ ــــ
، و+�ــ��

  )1(أن +_�ن ��[ �[�D,�ك

 ،���Z Q�:�
 إq إذا ;�ن ا��g�N ا�@ي +5 ا����ل ����ن  وا<a�س*q +/�م ا�$�� !E

 B#6��
، و��Z 

 ا����د%
 ھ� ا��_�ن ا�@ي +�` tE ،Q�Eذا ;�ن �_��Z �D�� D�;` ���د%*�

�:B  303آ�Z أن ا����ع ا�$Oا"�ي �Z 2[ل ا���دة  N����_�ر ��D�( 2ن ا�6/���ت ا

 N(ص و�Z ن�_� !E �8ت B�� 
���:B ا����د%
 ا� 
���ا���6�ر ا��_�VL !D*�ء ا��

�*,�م ا� �#V�6+#V�6+ ىN� �/��a ص�
 ��Vــــــ��_�ن ا�aراN� �ــــــ�
 ــــ�ع ھ@ه ا�$��

!1D�*ا� W���ا�� !E ،+ 5% 2و�# v�1ا�� أ�_�م B:� 

 ا�$Oا"����@ي �Nور ــg�N ا�ــــا��


������� k��+ q 
���                                                                                         )E)2! ھ@ا ا��_�ن و�� +#�ول أ��را 

 
��,1� Qع إ�����aqا ��Mا� W�U�1� 2_ص، و��Z ن�_� !E g�N5 ا���� N(اموN�aq 

���ع ا��Z 2� g�N�رج ھ@ا ا��_�ن �*�\ �DاE@ه أو أa 2_أو أ� ]J� ت��ث �_'� N����ا�Q ا�

                                                           
  .173، دار ا�*دى ��ط��#
 وا��$ر وا��وز�K، #�ن ����
، ا�زا%ر، ص ا�و��ط  � را%م ا5$��ص���ل "�ر،  (1)
  .306، ���د ا�$*�وي، �رK ���ق، ص ���174ل "�ر، �رK ���ق، ص  (2)
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، و�� �8ى E! �_�ن �����#Q ا� !*�#+ g�N0 ھ@ا ا��J� نtE ،�,#� وج ا���ت�Zو

  �#Nرج E! �*,�م ا��_�ن ا��ص ����k��6 ا�k��1 ذ;�ه.

و�:a B'�0 اJ�aq#�ء �2 ا���ا�*�ت أو ا���"i ا��! �$v +�ا�Eھ� E! ا��_�ن 

�:B ا��g�N أو ا< �,���1Dو�2 %5 ا 
����
 ا�*�� W���� B�� Q:ZاN���د�g ا��! +Nور 

�:B ا<� 
����! +�5 ــ�د�g ا��ــــــا��'� ا����ع ا�,�+Z �D�_� k���، و�2 %5 أa'¡ ا�

.g�Nع ا���V�� 
�:B ط'�6 k(�+ م ودون��  �B�� Q�]Z 2 و�� ;�ن ا�,�+E k! �_�ن 

�� ا���6�ر ھ#� ھ� Dوإ ��D�_� �6�را� e�� �#�6�ر ھ�
  ا<داةو�2 ا��اV\ أن ا��N�1�ا�

.
�������  E! ا����د%
 وا��! +�#\ أط�اE,� إ�O�� �a�1ا�Nا 

��دي:�#
  : ا
��$ ا

�$1������ع أي ا���#` أو ا��q/�ط أو �aq�� 
�0 ــــــ���/I ا��;2 ا���دي �,@ه ا�$��

`D�; 
:�aي وC�
 ���v ا��Cن /Eدون ��ا 
��a أو 
��Z gت أو أ��د�����_� 0/#�  )1(أو 

��#�1D :!وھ ���#�  �2 ذ��V hورة +�ا�E %[ث 

1-.g0 ا<��د�/D ع أو ا��1$�0 أو���aqرة ا�� @  a:�ك أو D��ط إ�8ا�! ��

  �aي. أو+_�ن ا<��د�g ا��! ��5 ا����ل �:�,� ذات ط��Z W�ص  أن-2

 !+CDنnا Bإ� .��
 �:�;2 ا���دي +'�D�_�  �4ح ھ@ه ا�6#��� ا�

: �Nد ا����ع �:a B'�0 ا���� �Nة ��ر أو أ4_�ل ا�8Lا�!ا�1:�ك أو ا�#��ط -1

�_D�$:� 2! أن ��+_',� ھ#�ك �� ���ل دون ا�8��ع ھ@ه ا���ر أو ا<4_�ل، و�_2 ا�/��م �

                                                           
(1) Jean- Christophe (s) l’enregistrement clandestin d’une conversation.rev.du Droit pénal n 9 sep 2008, 

Etude 17, p2.                                                                                                                                                             
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��رة وا�Nة �#,� ;�ف ���/I ھ@ا ا���#6 �2 �#��� ا��;2 ا���دي E! ھ@ه  ��ر+_�ب


�  )1(ا�$��

2 4��2 أو أ;�J  �م$� و��ا����ع ا�$Oا"�ي ا���#` و+1$�0 ا<��د�g ا���درة 

��ت ا���درة"، وھ!  وأa�سو;@ا ا��/�ط ��E g�Nدي، ��_�Nام ا����ع �'�رة ا��aا hذ�

��2 ا<4�ص  g�N0 ا�����2 ا��i وQ1*D أو+�)2(  

 gا<��د� B:�
 ا����ل ��#��ا E! ا��;2 ا���دي �$�� N6� ا�@ي `#����� N�/و�

 �,��D أ�� ;�ن `D�; 
:�aي وC���ع �aا �aqا "،

 أو ا���1��
  إ�Bا�*� Q� م];

 
����2 4i ��  أوا��2 4��2  أو�aي ��در ��، )3(دون رV�ه أ;�J أو��'�دل 

��ع ���/I ا��;2 ا���دي �aqد ا�$���N6 إ��Qو ���E)4(  

�/�N  أ�� h�@� ةN6� ى�Zأ 
:�a8,�ز أو أي و B:� g�Nا�� �*� �,E :0�$1ا��

��ع �aqاQإ�� N6� ���E)5(  

 ��]�Nام 8,�ز �2�6، ��� �Nل �:B ا+1�ع UD�ق  أنوا��aط ا���ع �5 ����ا�

6��ل �aا
�1/'0، ��� �e_6 �1���ة ا����ع �:��Uر ا�6:�! ا��@ھ0  أ��أO,8ة )E �,^+ N! ا�

  )E)6! �$�ل اq��+qت

��ع إ��Q أو +Q:�$1 �2 ا��_�ن ا�@ي ��5 �aqا�@ي +5 ا g�N0 ا��/D Q� N�/�E ،0/#أ�� ا�


:�6�1�
 ا�:�a�:� ر�'����ع أو ا��1$�0 إ�B �_�ن آ�Z دون ا�aqا Q�E)7(  

                                                           
  .175-���174ل "�ر، �رK ���ق، ص  (1)

(2) Michèle- Laure. Rasst .Droit Pénal spécial (infraction des et contre les particuliers) Dalloz. 5eme 
ed.2006.p 46. 

  .538آدم #�د ا��د�K، �رK ���ق، ص  (3)
  .274أ��د ���د ���ن، �رK ���ق، ص  (4)
  .265���د ا�د�و��، �رK ���ق، ص  (5)
  .265���د ا�$*�وي، �رK ���ق، ص  (6)
  .538آدم #�د ا��د�K، �رK ���ق، ص  (7)
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 I:6�� ���Eو N$D ،
:�6�1�
 ا�:�a�����@ا+,�  أن 
:�aد وN�� 5� ا"�يO$ع ا����ا�


:�aي وC��'�رة  0�6�a1! اD�*ع ا�����'�رة �Cي +/#�
 ;�D`، وا� 0�6�aا  ��� ،`D�;

�_2 ا���#` � QDأ hذ� B:� v+و��� ،
J�Nا�� 
���6#! ا������q Waاء ;0 ا��a�"0 ا�6:

�:B ا��رق، Q:/D 5% إ�B أ4�ص �'��4ة ��<ذن �:B ا��g�N ا��ص، أو  Q���; 0$a 2�

6��ل 8,�ز ا��/�ط و+1$�0 ا����د%�ت أو a$0 ا�,�+k و]��ھ�...�a��  )1(آ2��Z أو ا��0�$1 


 أن -2��
 ا����ل �:B ا<��د�g ا��
 ����د�g: ����ط �/��م ��8��ا��*
 ا�

 W���Z�! أو �aي و���1ي �_�ن ا�_[م ا�@ي +5 ا���#` �:�Q أو +Q:�$1 أو Q:/D ذات ط�

��6�ر ھ#� ��e ط'�6
 ا��_�ن ��E ،م���N6 ذ�h أن �_�ن ��در E! �_�ن Z�ص أو E! �_�ن 


، tEذا ;�ن ا��Z g�N��� ���ي أ�aار و�6:���ت ��0 ط'�6
 ا���V�� g�Nع ا�$��

g�Nإ�8اء ا�� Q�E 5�� ن ا�@ي�_����ف ا�#^� �2 ا� 
�E i,#� +/�م ا�$������ 
��Z)2( 

��6�ر ا��_�ن.وھ@ا � @Z>0 �2 اpEأ  

�_�ر ��D�( 2ن  303+'6� ��� +/Nم ذ;�ه، ��_2 ا�/�ل أن ��6�ر +I�'U ا���دة  و

�e ھ� ا��_�ن ا�@ي ��N8 �ق.ع، 1D�E!  226/1ا�6/���ت ا�$Oا"�ي وا��! أZ@ت �2 ا���دة 

��8',� +'�دل أط�اف ا��g�N، و�'Nو أن��� ھ� (ا�_�*�
) ا��! ��5 Dوإ iھ@ا اq+$�ه  Q�E ا��

���#^� إ��D�( Bن ا�6/���ت ا�*�1D!، و;@��D�( hن ا�6/���ت ا�$Oا"�ي ��,�-  @ا�@ي ا+

 
����Nاء �:B ا����ة ا�qا 
���8 QDوN� I/��+ q f��p; د%�ت���
 ا�����Z �6�ر�


�N�1�
 ا�:�aن أو ا���_�، وھ� �� �Dاه وا)�6� )3(ا�@ي ��#�و�Q أط�اQE، و��e ط'�6
 ا�

����Nاء.qل ا�$� Bإ� �^#�  

�:�Q: ھ@ا و+$��5 ا��aاق ا��g�N أو +Q:�$1 أو Q:/D �*��ض -3 !#$��Nم رV�ء ا�

 2��#! وا���در pا����\ أو ا� Q�:� !#$��B#6 أن رV�ء ا�� ،Q�:� !#$��Nم رV�ء ا�

�2 ا�*06 �*
 ا��5��$. !*#� 
��  إرادة ��ة ووا

                                                           
(1) Michèle véron, pénal spécial Dalloz 11éme éd. Année 2006.p.189. 


 ، ا�����
 ا����و��
 �����د��ت ا�*���6
 ا�$�"�
 �د ا��"�ت وا����ل ا���4رو��أ�ظر #�س ھذا ا�رأي، أ��د ���د ���ن،  (2)��

 ا�درا��ت ا�������� 
و��� ،Kدد ا�����322، ص 2002، ا�.  

  .19-18ط�رق �رور، ا��رK ا����ق، ص  (3)
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 أ%#�ء ا�8��Nرت ا<6E إذا)N ا��Eض ا����ع ا��V�ء  و/�1�ـــــ�ل ا�1�� B:�W ــ�ع 

 2��V�أو ��أى  أوا�#/0  أو�5 �_2 ا��1$�0  إذاأو ��أى �2 ا�� W�1� B:� W�ا��aاق ا�1


  )E 5,#�)1[ �*��ض رV�ءھE 5! ھ@ه ا����


 و^�]��'�رة " ���M إذن  ا� Q���6�aا"�ي ھ� اO$ع ا�����:B ا� �,:$1D !ا��

�'�رة" دون رV�ء ���v ا��Cن" و)�J� Nر  0�6�a1! اD�*ع ا�������',� أو رV�ه" وا�

 2�� 
���و��Q ا��*�)�وا��V� ا���در � 2���v ا��Cن؟  اLذنا��1�ؤل ��ذا �/�N ا����ع 

�@�h أن �_�ن  N�/� 0ذنھLا  B:� �/��a؟�Zأم 3�4� آ Q�:� �/�q �Vا�*06 وا��  

 �M� أن ھ@ا �$�د !E !*:Z 2�
 �� )��Q ا�N;��ر �'N ا����C1�أ4�ط� ��ل ھ@ه ا�


 ا���#` �:�6� !D�$د )��م ا��$�� 
�ا��1$�0  أووز��دة q �'�ر �,�، <ن ا�*� 06���8 0_


 أ�[ �N6م ا;����ل ا��;2 ا���دي، أ�� إذا أو ا�#/tE ،0ن ;�ن �Q/'1 إذن، D ]E_�ن أ��م ��8

 �,D�ز� �,� 
��$�
، <ن ا��ا)6
 ا���:B ا�*Q� e�:E 06 �2 أ%� �:B ا�$�� �/�q �Vن ا���;

Q� N�6� ]E 06*:� ا��أو �6� �/��a 2_� 5� إذا �V���E ،�,D�_2(و�(     

  �
                                                                                       : ا
��$ ا
#*).ي�

�ZC@ ��رة  �,�E 6#�ي�
، و�tE 5% 2ن ��رة ا��;2 ا��N�
 �2 ا�$�ا"5 ا�6�ھ@ه ا�$��

�#��ي ا�5:6 واLرادة، و�_*! ���/I ھ@ا ا��;2 ا�/�N ا�$Oا"!  B:�ا�/�N ا�$#�"! ا�/�"5 

� و��2�6،ا�6�م��
 ا������� W���+ �,Dوأ ،
6
 ا����د%�'U� !D�$5 ا�:��دا ـأن �#��ف 

 v$� ��; ،k+�,أي ا� `�N�aا��! ا 
:�aأو ا�� 
�:B ��6�ر ا��_�ن ا�@ي +�` Q�E ا����د%

�Nم و�8د ا���1غ ا�/�D�D! ا�1:�ك أو ا�#��ط  Bإ� Q�:�وا�@ي ���0J  ا�8Lا�!أن �#��ف 

�0 أو ا�#/0، وان +_�ن إراد+Q ��ة و�Nر;
 و���Oة، وE k(��+ q! ا��aاق ا�1�W أو ا��$1


�� إرادة ا�#��$Dط وإ��إرادة ا�*06 أو ا�# B:�)3(  

                                                           
  .176-���175ل "�ر، �رK ���ق، ص  (1)
  .42ا�ر��ن ��6�، �رK ���ق، ص  #�د (2)
  .775أ��د  ��� �رور، ا�و��ط  � ���ون ا���و��ت، ا���م ا���ص، �رK ���ق، ص  (3)
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ط أو ت�J�� أو �-� ا
�.رة.-�
� ا#>�� :���
  ا
#>;: ا

� B:��_�ر  �303رة ا��i، وذ�E h! ــــورد +$��5 ا����ل ]�� ا����وع 

 v8���، ��iD g 2006د�1�'�  20ا��Rرخ E!  23-06ا�/��Dن ر)�D�( 2� 5ن ا�6/���ت، 


 أ4,� إ�B %[ث a#�ات و��Mا� E303! ا���دة �a 2� e'���� v(�6� " QDأ B:�
 ــ�_�ر 

 2�50.000  B300.000إ�  
�C�4�ص �� 
��
 ا����ة ا�����دج ;0 �2 +6�N ا��1�س 

:hوذ� `D�; 
�#/+  

����/�ط أو +1$�0 أو D/0 ��رة ��-2_� !E i� ــــــ�ن Z�ص ���M إذن ���',ــــ

  أو رV�ه".

-:�
  g�� 
���6�ر �_�ن ار+_�ب ا�$���ا��$��5: أZ@ ا����ع E! +���5 ھ@ا ا�*06 

 �'��و�8د ا��E i! �_�ن Z�ص ����k��6 ا�@ي p� ،Q��4 �#� I'a*!  أنا

 
E�Vإ 
���:B أ��د��a QJاء ا�6��
 أو ا� 
������ر+B�� Q +�اe*D !E N8  إ�Bا�

و�'��ن  ،4���Qا��_�ن �:B ا��'�ر أن ��رة ا��$#! E! ھ@ه ا����
 ھ! إ�Nى �_�D�ت 

:!:� ��; v:U�1�#� ھ@ا ا�( 
�  أر;�ن ھ@ه ا�$��

qأو.
�  : ���Vع ا�$��

��D�%دي��  : ا��;2 ا�

�J��%.6#�ي�  : ا��;2 ا�

� �.T.ع: أو�#>��
  .ا

���رة، و�#��ف �*,�م ا��i ھ#�  
�ا��i  إ�N�Bد ا����ع ��0 ھ@ه ا�$��

�:E W� Q#a B�رق أن ا��VأBJD أوا�U'�6! ذ;�ا ;�ن  k(�+ ـــ، ودون/�����رة ــ�ط ا��ـ�ء 
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 v1#� qqإ Bإ�  v1#� ف أو��#� ]E Q"�V�� N�6� ا�@ي i��O  إ�Bا���ا��i ]�� ا�

  رV�ء.


 ا��! �������'�ة  qو 
�_�ن �:�,� ا��g�� ،i ���ا�E ھ@ا ا��;E B�� 2! ا����

ا��! q �_�ن �E,� ا��E i! وI"q ��[ WV ط���� وN8 ھ@ا ا��E i! �_�ن Z�ص 

 

 ا�D,�ك ������6ض �4ح و+�:���8 0� 2�Dه وN�N�+ �#� I'a م ا�@ي�,*��#*e ا�


��  )1(ا����د%�ت ا��

��دي�#
  : ا
��$ ا

 �/Eا���رة، و B:��#8
 ا����ل  !E دي���_�ر I/���303  2� �/E ا��;2 ا�

��دة  ق.ع.ج��� �,�Dة  1-226و�/�ر�/E2  دة���_�ر E/�ة ب  2�309 ق.ع ا�*�1D!، وا�

:
  )2( �2.ق.ع ا����ي ���8ب +�ا�E ا�6#��� ا�����


 أو+1$�0  أو��@ 4_0 ا��/�ط  إ�8ا�!a:�ك -أ:�aو 
�C� i  ;�D .`D/0 ��رة 4

��Nاء E! �_�ن Z�ص.- بqان ��5 ا  

�:�Q.-ج !#$��Nم رV�ء ا�  

����/�ط أو ا�8Lا�!: ���/I ا�1:�ك ا!��ا��ا
J;.ك  -أ  B:� v(�6�D/0 ا���رة ا�

�,:/D دة  ا��/�ط,� أو +1$�:,� أو��:� �/Eدة  303و��:� 
:��/� 1-�226_�ر E/�ة �2 ق.ع.ج، ا�

ا���رة ا��! +�0J 4_0  ق.ع.م. �_�ر E/�ة " ب" �2 309و�:��دة  .ف�2 ق.ع  E2/�ة 


 ا��/�رة �,@ا ا�#i  ا1DL�ن���
 ��د�
 أ�� ;�D`، و�2 5% ��ج �UD 2�ق ا������:B د


 �aى  إذD/:,� ���4�ء،  أو+1$�:,�  أوا���ر ا��! ��5 ا��/�ط,� ��! ا�/��Dن �,@ه ا�$���� q

                                                           
  178-���177ل "�ر، �رK ���ق، ص  (1)
  .�50ن ��دة ���د، �رK ���ق، ص  19، 18، ا����ب #��F، �رK ���ق، ص 45#�د ا�ر��ن ��6�، �رK ���ق، ص  (2)
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�UD 2�ق ھ@ا  إ����,�ا��!  ا<�Vار أو` أھ���,�، ا<�4�ء أ�� ;�D أ��، ا1DL�نV 0ZN+ ]E

i#1(ا�(  

�ج �UD 2�ق ا��5��$ � h�@;06  إذاE v�#� رة ���ان أو أن���+I:6 ھ@ا ا�#��ط 


  أوا��q/�ط أو ا��0�$1 ��� B:��� �2 �6:���ت و���D�ت ذات �UZرة ,� N#�1� B:�ا�#/0 

.
��  ا����ة ا�

\ ـــــ�*� أن�ص ��_2 ـا<4�ص E! �_�ن N�> Zا��/�ط ��رة ����ان �:h  2ـــ�_

 ،i
 �,@ا ا����
 ا����ة ا���� e����v  أن�� ـــا�M إ�[م�QDC4 2  إذ�2 أ��ر +


 واQD ا+@ ھ@ا ا����ان �O62 ا�� !D�6� 1�ھ@ا ا����ان�Dأ .Q��و� !E Q�  

�2 أ��ر  ��M:� k�_� N( i
 tEن ا��/�ط ��رة ����و�:e*D B ا�/Nر �2 ا<ھ

����ة  I:6�+1�نDLل اO#� �����E ،
���:a B'�0 ا��J�ل- ا�-  WVا�� e_6� N(


 ���ج ���� +��6ض ا����ة ا���#Q، ور B#[ !E �8�� Q� v'1� ��� Q'���� !����8qا

4 2_1� !E 
�"�1D e�]� ������i أ�Oب، و�� �/*O إ�B ا<ذھ�ن �2 4',
 أN4 وطCة 

���4 ��[ 
�"�1D ت�(]�
 ا+@ت �2 ھ@ا ا��1_2 ���1� �,�ـــــــــ)��م )2(  

����/�ط ا���رة  و 
��:B ا���دة ا��N6ة �,� أ���/I ا��;2 ا���دي �,@ه ا�$�� �,:�$1��و 

  D��ح ھ@ه ا���qت ا�J[ث �:B ا�#�� ا����!: أنو;@ا D/:,�، و�D�ول 


: �6#�ه  أ��M� ط�/��qا@Z>وا��/�ط ا���رة �6# ا ،e�� q g�� 2ــــــــــــ� �,��'J+ ه�

h�@� ةN6�Nام ا��a�"0 ا��a�� hوذ� ،�,1Dو �,�:��� �0,1 اqط[ع � 

 ��د�����:B د)3( 

.
��$�د ا��/�ط ا���رة ���/I ا��;2 ا���دي �:$���  و

                                                           
  .19،ا����ب #��F، �رK ���ق، ص 547آدم #�د ا��د�K، �رK ���ق، ص  (1)
  .365���د ���ن، ا��رK ا����ق، ص  (2)
  .19، ا����ب #��F، �رK ���ق، ص �50ن ��دة ���د، �رK ���ق، ص  (3)
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�:B  إظ,�ر أ�� 
���#��ا E! ھ@ا ا��;2 ا���رة E! ھ�3
 إ�$� e�:E 

 ا���د����Nا�

 ��#E !D�$ا� 
��U�a���$�د ا��q/�ط ��B و�� �2_� 5 � 
��+ W/+ 
��B#6 آtE �Zن ا�$���


 ا���رة ;����"�� Lظ,�رھ�.$��6�  

 
:�aي وC� h�@� ةN6� دة�� B:� i�Q �*� ��رة ا�� N�/� :0�$1ا�� ��#��

U+و ،�,���N6 أو إذا ���E �,+Nھ���� 0�$1���#N ا�/��م  
�'�/� �@�I/��� h ا��;2 ا���دي �:$��

 
��� B:� 5aا�� I2 ط��� Q�/Eص دون ��ا�Z ن�_� !E �8د�� iأي ��دة  أو��رة ��

�N6، أو +�ز�6,� أو D��ھ� ���E �,+Nھ���� h�@� ةN6� �Zاء ا��/)1(آ�a 0"�aا�� k:��� ، 
�N�:

��N�*ل ،ا�����
 ا�,�+k ا�J�Nن .....�#,� أم ا����O*�:0 ا���رة  ،��ا، ا�����+ �,E :0/#أ�� ا�

 WV�� 2�Bإ� �Zن  أو، أي +���:,� أ�_� Bھ� إ�N82 �_�ن +�ا� �,��aإر�Z2 آ_��� g��� ،

� ��D B:� h6�ل وذ�E2 ��;�ت وأ� Q�+C� �و� ، Q:_4 ت��� ��Nث ـــــا���M �2 ���ھNة )1

�:B ا�,�اء  �4�'�
E! ا�'g ا��:�*D��O! ا�/:M�
 ا��D��O*�:وا"� ا��N0 )2(وا�/D ي�U#و� ،

��'�ره ا��/�ط� وO�� ]/Dا�#�2 . ا���رة���:B#6� B ا��/�ط,�   

�@ا+, 
#�6� 
:�aو 
Dر�/�� ــــــو�N�� 5د ا����ع ا�$Oا"�ي و;@ا ا�����6�ت ���Vع ا�

�� �*�N أQD +��1ي �#Nه ;0 ا��a�"0 ��دام � ، �,:/D 2 ا08 ا��/�ط ا���رة أو +1$�:,� أو��,Dأ 

6��ل .�aq2 ا� 
��Mا� `//�  

E! ا��q/�ط أو ا��1$�0 أو ا�#/0 �6#!  ا�8Lا�!إن ا+$�ه ا����ع إ�B ��� ا�#��ط 

�Nاھ
 �Vورة و�8د أداة أو 
���2�6  آ� e1$د ا���$�� W/+ q 
�، و������! tEن ا�$��

6��ل �a�� hو�� ;�ن ذ� B�� Q;�:a 
E�6�� 2�6��� i�$�د �[�/
 ا���ا��$�دة ، أو 

�  ـــــــــD/:, أو�*^,�  أو��C4 2� eن ذ�J+ h'�` ا���رة  إذ�N�6 ا��Nى ،  أو�#^�ر �/�ب 


 I/��+ q إذا �
 ــ�E@ة �*���ــــــD أو�Z 2[ل %/v ا�'�ب 4i  اط:Wو�tE 5َ% 2ن ا�$��

                                                           
  .50 ، �ن ��دة ���د، �رK ���ق، ص763، �رK ���ق، ص ا�و��ط  � ���ون ا���و��ت ��� �رور،  دأ�� (1)
  .549و 548آدم #�د ا��د�K، �رK ���ق، ص  (2)
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 B:��Z4 آ !E 5_2 ھ@ا ا��� ��M� q0 ، و$� WVو !E ��Z>و�� ;�ن ھ@ا ا Bء ــــ��!

 i  )1(ا�#�س �� 4�ھNه إ�Bأن ��وي ھ@ا ا��

1ص-ب
ن ا #
  ا

�2 ط��I ا����� 
����Nاء �:B ا����ة ا�qا I�/�+ ا"�يO$ع ا����� ـــا��4ط ا�

�N6 ذ�h  أن +_�ن 
���:�N( Q ا��/U` أو a$:` وھ� E! �_�ن Z�ص، وq أھ !#$���رة ا�

.Q+ر��أ%#�ء ا��/�ط أو +1$�0  i  �:�WV ا�@ي ;�ن �:�Q ا��

�#^ـــــــا��_�ن ا��ص �$v أن �*�1 �:B اQD ;0 �_�ن �I:M ��6@ر �: و Q[ات ـ��

 0M�1��:B إذن ���_Q أو ا� �*(��� Q��Zرج و�_�ن د�
 دا"�ة �2 ا���J�� QDأي أ ،W*�#�أو ا�


 أو ��Nدة.��Z  

:8�;% �(�#
ء اTم رE% (ج  


 ��06E 5��$ ا��/�ط أو +1$�0 أو D/0 ا���رة E! �_�ن Z�ص Dر�/�+:Oم ا�����6�ت ا�

�:�Q، أي  !#$�
 رV�ء  أنأن �_�ن ذ�h دون رV� ا��ھ@ا ا<��Z ���ل دون )��م ھ@ه ا�$��

�:�Q  ا<�0وھ@ا ��0J اJ�a#�ء �2  !#$���V�ء ا� N�6� q ت ا�@ي��ا�6�م �D�( !Eن ا�6/�

�:B أQD �2 أa'�ب 
���L2(ا(  

�
  : ا
��$ ا
#*).ي�


  303+��� ا���دة ��� B:��Nا ��_�ر ��D�( 2ن ا�6/���ت ا�$Oا"�ي إ�N�6� 2� Bي 

 �,�
 ا��#��ص �:�,� E! ھ@ه ا���دة أن �_�ن ار+_��
، أي �:Oم �/��م ا�$����ا����ة ا�

 
���8 !,E 
��Nاء �:B ھ@ه ا����qا N�/�Q�N��  N�/رة ا��� �,�E 6#�ي�@ ا��;2 ا���

/� !*_� ]E !"�#$ا��
 �@�W/+ q h ا�$��$��#���
 ـــ���,� +�ا�E ا�CU ]�� ا�6�Nي، و

                                                           
  .364���د ���ن، ا��رK ا����ق، ص  (1)
  .49#�د ا�ر��ن ��6�، �رK ���ق، ص  (2)
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:��ص �E#/0 ��رة 4i ـــــــــB �2 ���ك a,�ا 8,�ز +���� �*���� E! �_�ن Zـــــــ

N أQD �/�م ������ أ%� +@;�ري +�ر�! E/ `�+ W/� q! ھ@ا ا��_�ن، ;�� أن ا�1�"\ ا�@ي ��6

�#^� داE 0Z! �_�ن Z�ص.ا< أن�ب إذا +'�2 �N6 ذ�h ـــــ�":
 ا�6/ــط� I:6�� ��  

��#���2 ا�5:6 واLرادة، أ�� ا�v$�E 5:6 أن �� �Eا���0 ــــــو���/I ا�/�N ا�$#�"! 

�Dن، وا�D�/*,� ا��و ��; 
�N�C ـــــــ5 �ــــــ�ء ا�6:*;0 �#��� ا�*06 ا���دي ا��_�ن �:$��

!، أ�� اLرادة 2�6��E أن +�$Q إ�B ا��/�ط أو +1$�0 أو D/0 ھ@ه ا�6#��� �#*! ا�/�N ا�$#�"

  )1(��رة 4E i! �_�ن Z�ص دون رV�ه


�N�� 
�� ـــــــــ، +�6�E N! )���, وإن ;�ن ا����ع ا�$Oا"�ي )N ��ح أن ھ@ه ا�$��

Dر�/�
 ـ�:B ا�/�N ا�$#�"!، إq أن أN�� 5� QDد �Dع ھ@ا ا�/�N و;@�6E h:` ا�����6�ت ا�

�_2 ��ى �y6 ا�*/Q وأن ا�/�E N! ھ@ه ا����
 Q#� �UZ q إذا �8د �2 ھ@ه ا�#�
، وھ� رأي 

   RAVANAN  ، و " راE#�نchavanneا�*/�,�2 ا�*�E�4 " 2��1D�ن 

�E 0J! ا�5:6 ��ر+_�ب 06E ]�� ���وع، وq ر�v أن �� N�/أن ا� �Zآ vD�8 و��ى


 ا����� 
��������UD !E Wa�ق +R� I�'Uدي إ�B إV*�ء ا��N�O �2 ا�� hوذ� ،
�����ة ا�

��_�وت " Q�/*وھ� رأي ا� ،i#ا�BECOURT #ھ e�� " QDـــــا�@ي �/�ل أ"�E 
Nة ـــ�ك أ�


 ا��! k��6+ !E 0ZND  أن�2 ��Mا� 
�  ا�$�N�/� ...!Dھ�ا�$��

 f/E ر�'��qا !E @ZCD أن !/U#�����pورة  اL%'�تإQD �2 ا� Q#� ��#�1� دي وا�@ي��ا�

...
��
 ا����ة ا���� B:���Nاء q2( ا(  

��دع  \�إن ھ@ا ا������ ا��اN8 Waا �:/�N� Nى ھqRء ا�_��ب ا��@;�ر�2 أ�[ه �1

2 8��W ا�Dq,�;�ت  ا��q/�ط;0 أ�Dاع � 
�� ;�ن ھEN,�، وا��Mض �2 وراء ذ�h ھ� ا��)��,�

.
��
 ا����ة ا����� 
a��  ا�

                                                           
  .550آدم #�د ا��د�K، �رK ���ق، ص  (1)
  .344، 343���د ���ن، ا��رK ا����ق، ص  (2)
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�G�
أ�V q QDورة ���ا�E ا�/�N ا��ص �:B ا��'�ر أن ا�#i �5 ����ط  :و<�ى ا

�D q أن v$�E ،N��إq ا�6 ��� �J;أ i#0 ا� ،Q+را�'� Q:��+ B:� hھ��D ا��4اط  أنھ@ا

 

  �Ec[تا�/�N ا�$#�"!  ا��ص Q:6$�a ا���,5 ر;�Oة و�$�D امN6Dا 
$�� 
6�����2 ا�


، و��D 5% 2ى اQD �_*! +�ا�E ا�/�N ا�$#�"! ا�6�م ����Nاء �:B ا��E I! ا����ة ا�qا


 وا+$�ه ��#��� ا�$�� 
E�_� !D�$5 ا�:� !E 0J���  إ�B ار+_��,�. إراد+Qا�

:�
�
�6 ا
#>;: ا�.
ل ا
��J�� وا
�.رة أو ا#*�Hأو ا �U�ظ و	�Gا� �#>��  

� 0/D ط أو�/���� ��M:� 
���رھ5 ــــN/� qم ا�$#�ة ��دة �:B ا�D,�ك ���
 ا����ة ا�

J;ف أN,�1� 0��ھ5 ــــــــــأو ��ا)'
 أو +1$�0 ���د%�+,5 ��$�د ا�*�pل و�v اqط[ع، 


 ا����د%
 �/�ء  ذ�E h! ا�v��M ا�aq*�دة �2 وراء�
 أو ��ZCى، ;#�� ا���رة أو إذا/��U�

 0�
، �@ا ;�ن �2 ا��#N8 !/Uا أن �_����#�� أو اLذا Q�:� !#$��':¡ �2 ا���ل أو +,N�N ا�

��v/6 ا�' 
��
 ا����ة ا����� !E Q�UZ !"�#$ع ا����
 ـــــا�J�'�ة ــــــا�$# �Nى�ا�g ا�

:� 
��6��ل ا��1$�0 أو ا��N#�1 �2 ا�D,�ك ���
 ا����ة ا��aا 
��2 ط��I +$��5 إذا ��M

��"�#8 �,�:� v(�6�
 ا����N�tى ط�ق ا�D,�ك ���
 ا����ة ا� Q�:� 0����E! ا���دة  )1(ا�

  ��D�( 2ن ا�6/���ت. ر�ـــــ�_ 303

�:B ذ��D ،h` ا���دة  �1�aC+�1_�ر  303و  : !:� �� B:� Bا<و� �,+�/E !E" 

�Cن  \�a أو WV0 �2 ا��*� أو أو; 
/�6/���ت ا��#��ص �:�,� E! ا���دة ا�1���� v(�6�


 ;�D` ا��1$�[ت أو ا��:�aو 
�C�Nم �aأو ا ��Mر أو ا��,��ر ــــــ+�E WV! ��#�ول ا�$


 أ�N ا<6E�ل ا��#��ص �:�,� E! ا���دةUaا�� �,�:� 0�����_ــــــ�ر  303أو ا��%�"I  ا�

  ��Dن.�2 ھ@ا ا�/

��N#� v_+�+  �,�:�
 +E I'U! ا�$#�
 ا��#��ص E�ا��� I2 ط��� 
/�ا�*/�ة ا�1�

 !E �,�:�
 ا��#��ص ��  "�2..ا�6[)
 ���N�N ا<4�ص ا��R1و� ا�/�ا2�D ذاتا<�_�م ا�

                                                           
  .101���د  ر�د، ا��رK ا����ق، ص  (1)
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D ،i#0 ھ@ا ا���:Q  2-226ا���دة  iو�/��/� ��; ،N�N$1! ا�D�*ت ا�����D�( 2ن ا�6/�

  (أ) ��D�( 2ن ا�6/���ت ا����ي E !E/�+,� ا<و�B.�_�ر  iD309 ا���دة 


 ا��@;�رة أ�[ه ��_N�N�+ 2 أر;�نDر�/�ھ@ه  �Z 2[ل ا�#��ص ا������6
 ا�

 ��; v:U�
، و�2 ھ#� )1�#� ھ@ا ا��  :�:!ا�$��

qأو.
�  : ���Vع ا�$��

��D�%.دي��  : ا��;2 ا�

�J��%.6#�ي�  : ا��;2 ا�

 0��*+ Bن إ�nا !+CDI'a �� :!:� ��;  

�أو�#>��
  : �.T.ع أو ��4 ا

و�#��ف ، �Nد ا����ع ھ@ا ا����Vع أو ا���E 0! ;0 �2 ا��1$�0 أو ا���رة

 �,1D أو �,��8��aوأ�_2 ا ��,^*� 5+ B�� ا���رة Bإ� h�@;و g�Nا�� Bم ا��1$�0 إ��,*�

���د%ـــ�Nى ا���8
، و��W1 �*,�م ا���$1:� !E0 ا�#/0 ا����
 أو ــ0 ��� 
/��U� �,�:�

.W�
 إ�B ذ�h ھ! ا��aاق ا�1:�aا�� `D�; B�� الO�Zqأو ا 

 ا�6�د��  ا�_��

 

، tEن ا����ع �Nد وa�"0 أو ;�*��ھ@ا و��I/��� B ھ@ا ا��;2 �2 أر;�ن ا�$��

 ا�8Lا�!��Nدة ��5 ��ا�Ua,� ا����ل �:B ھ@ا ا��N#�1 وھ! e*D ��ر وأ4_�ل ا�#��ط 


، وا��/�ط ا���ر، وھ! أE6E! �8ا"5 ا�D,�ك ���
 ا���ل ــــــــ����د%�ت ا�

�aqــــــــا g�N�:� 
'1#���
 �:��رة. وأ6E�ل�اق أو ا��1$�0 أو ا�#/0 '1#���  ا��q/�ط أو ا�#/0 
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Q'��� ء�Vر B:�
 و�_2 �Nون ا����ل ���Lذا  
�6��لأو +0�,1 اLذا�aq1(أو ا(  

6��ل +1$�[ ���را �E���ط أن �_�ن ���L_�ن �aqأو ا 
�وإذا ;�ن ���Vع اLذا

 Q:J�+ �� 2�����O ا���V�� iع ا���رة ���Vح أي أن �_�ن ھ#�ك +���Q ;�ف +

2 )1��ت 4_0 ا��i، ]�� اq QD ����ط أن �_�ن ھ@ا ا��'Q ;��[، وأa�س ��ا���رة و

N��_2 ا���6ف �:B ا��i ر]5 � QDأ hذ� ]pE ،Q���)! أO8اء 18 2� Q,8ح و�Vم و

 B:��! 4_0 ا��i ;_0 أن�� ��Dوإ ،v1�E Q8ا�� !��� q ا���رة !E I2(ا��(.  

��دي:�#
  : ا
��$ ا

  وھ!: ا�8Lا�!أورد ا����ع ا���ر ا�����
 ���/I ا�*06 أو ا�1:�ك 

�6 -أ�.

��J�� أو ا
�.ر أو اظ +	�Gا�i+�` ���ز+Q  : ا��q*�ظ ھ� إ�/�ء ا��

��� Q�:� W� ،Q#� N�� 2� ،��M:� I"�%ا��1$�0 أو ا���ر أو ا�� B:���اه، و�N6 ھ@ا ا�*06 

�Q، و�_! ��6'� ھ@ا ا�*06 8�U/Dوا Q*(�+ `(2 و� qا��/�دم، إ Q�:��1��ة، وq ��1ي � 
�#

�N�tى ا��Uق �,�:��#8
، �$v أن �_�ن ا��1$�0 أو ا���ر أو ا��%�"N( ،I +5 ا����ل  

  �_�ر. 303ا��#��ص �:�,� E! ا���دة 

6��ل ا���! �:$�D! أو �*�"Nة  و�a]� 
���Vع ا�$#���E qق أن �_�ن ا��q*�ظ 


�  )3(]��ه، E*! ;[ ا������I/��+ 2 ا�$#�
، و+#�� �2 ���زة ]�� ���و

ول ا
�#(.ر-ب(�� �5 �T.

 ا��! �'Nا:����E,� ا�$�E !D! +#*�@ ا�*06  أ: وھ! ا�

�$��Cن �5:6 �� ����ى ا��1$�[ت، أو ا���ر  +��\ م، <D,�ا� ��M:ـــــــــا��%�" أو� I

�Nد ا<4�ص ا�@�2 ـــــــا�� 2����ف ا�#^�  i�:� 
���2 ا����ة ا� k�_+ !

6:Uــــــــ���� �����[ن، )N �_�ن Lأو ا 
��Nدا ــ�ن �:h:+ B ا���اد <ن ا�#�� أو اLذا 0

                                                           
  .���180ل "�ر، �رK ���ق، ص  (1)
  .25، ا����ب #��F، �رK ���ق، ص 107���د  ر�د، ا��رK ا����ق، ص  (2)
  .279، ���د ا�د�و��، �رK ���ق، ص 23ا����ب #��F، �رK ���ق، ص  (3)
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�Nدا ]�� ��Nود �2 ا<4�ص، ;�� ]�� ��Nود �2  0��� ����ا<4�ص، ;�� )N �_�ن 

I�V ق�UD B:�#�6
، و� 
3*� ���Z ن�_� N()1(  

��; " Q�/*ا� vذھ N/E ،رن�/����Vع �2 زاو�
 ا�*/Q ا�:� �^#���
 OروU:1أن ا� Bإ� "

 
��Z 
U�DC� Q���( أ%#�ء ،Q+ر�� ��D B:����اض qا !E i4 0_� �,�ا����6ف 


 q +/�م إq إذا +/��
، و�*�د ذ�h أن ا�$����p! أن �_�ن ا�#�� ;�4*� ���1 ا����ة ا�


 ]�� ��Nدة �2 ا<4�ص���$� B:���V` ا���رة )1)2D�*ء ا��p/أن ا� qـــــــ، إ !

 q� ه��[ Bإ� i
 +5�:1 ��رة ا�����N6م ���و ��N�R ھ@ا ا��أي، p/+ Q��_�CE! دا"

O ــ�ص ]�� 8�"ــــــ�#Q، �� ��1*�د �#Q أن ��ض ��رة ا���M، و�� Z f��� !E إذندون 

�tذن qإ ،�� ��[ ]�� N6� ،Q"�(N�أ Nأ� B:�i ا�@ي ��6ض ��رة �E�ة ���Eوع ــــــ�

 
'��� vD�8 2� ،��#�V ء�Vأن ھ#�ك ر W"�(�1#�� �2 ا��� ��
، ط���DN��2 ا��8,
 ا�

)N ا��/E `U! �_�ن Z�ص، و���M ��اE/�,�، و)` ��V,� ا���رة، أ�� إذا ;�D` ا���رة 

�:B ا��W/+ �,DtE ،I�N +�` ط�":
 ا�/��Dن ا�$#�"!.  

ول ا
�#(.ر (�� �5 �T.
ح +#J
  :ج ـ ا

�[م�2 4i �/�م �*06  أ;E�J! ھ@ه ا����
 �*��ض أن ھ#�ك L، وا�@ي  ا ��أو ا�#

�N�C ا<6E�ل  ، �,�:� 0�����6#! اط[ع ا�$�,�ر �:B ا��1$�[ت أو ا���ر أو ا��%�"I ا�

�I��U �' 303ا�#��ص �:�,� E! ا���دة  hاء ;�ن ذ��a ت����4 ــ�_�ر ��D�( 2ن ا�6/�

 ���4i  أم�2 ا��N�6ي 4 I2 ط���
 ـــــــ8, أم]��ه ،  2ـــــآ��Z �صــــــــأ4 أم

�[ ــــــ�2 ا�$,�E ره�'���� أ�:���ت وE! ��ل +N6د ا<4�ص QDtE �#^� إ�B أي �#,5 

�[موe*D ا��_E I'U#� 5! ��ل +0�,1  �1_�ر 303و��e ��4_� ، وi#� �/E ا���دة Lا  

#�6
 �2 ا<4�ص .� 
3*� I"�%ا��1$�[ت أو ا���ر أو ا�� B:�  وا�#�� و اqط[ع 

                                                           
(1) KAYSER (p) ; Diffamation et atteinte au droit et respects de la vie privée » études offertes a 
ALFred.JAUFFRET.paris.1974.116 
(2) RAVANAS (J) : Jouissances de la vie privée, protection de répertoire notarial ,2002-2005et 2007, p 210. 
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�6د ـ اE1�Hام ا
��J�� أ�.
: وھ! ا����
 ا��! �,Nف �Z 2[�,�  و ا
�.ر أو ا


 ا��N�6ي �:B ا����ة�� أم�aاء ;�ن ��د��  ،����ل إ�I�/�+ B ھNف �2�6ا�:��M  ا�


 ـــ���#6:�aم�  وو]�L0  ا��+ �� WV���  ــــــE! ��#�ول ا�$�,�ر أو ا��M إ��Qوا�#��، 

Nا��aـــــــأو اQ،  دة��
  �1_�ر  iD 2� \p��303 ا��C� 
��#*�@ ا�$#� \�1+ �,DC� ،

 v$� 

 ;�D` ، وإن ;�ن ا��*E ��1! ا����E�ت ا�$#�"�:�aأنو  N� ا<����
��*W� I ا�/�ا

 �,�
 ا��! وردت Mأن ا��� qإ ، I�pا��*��1 ا� N��:B )�ا 
�#'�E! ا�/��Dن ا�$#�"!  ا�

DC4 2� " `D�; 
:�aي وC���U+ 2� N$�1� �� 0; 0ر E! ا��a�"0  أن,� �'�رة "��� W1�+

 !E 
�N�:/0 ا��"�aا�� Bإ� 
E�Vل ، إ�����Nءا �2 ا�,�+k ا� �,E]�Zا B:�  
J�Nما��]�Lا 

 . �,�:�وا�#�� �aاء ��i �2�6 أو �Nد ]�� ��Nود �2 ا<4�ص �L_�ن اqط[ع 

�� �*�N ور�8�� إ�B ا�����W ا�$Oا"�ي �U�� 5� QDtEق أ�[ إ�� �,�N� 2� 
�D]6ة ا��_E B


 أو E! ]��ھ��D]� !E 
6��ل ا��1$�0 أو ا��%�/�aه اN#�  .)1(أQD ���1ي 

�
  : ا
��$ ا
#*).ي �


��ي ــــ�ت ا�$Oا"ـــــــ��D�( 2ن ا�6/�� �1_�ر  303ا��اردة iD !E ا���دة  ا�$��

 
��Q�Nھ! ��8� I/��� م�� N�( �,�E v:U���#��ي ا�5:6 واLرادة.، وا�/�N ا� �Eا���  

�� و�*,�  أنا�v$�E 5:6  أ��; 
��#��� ا�*06 ا���دي ا��_�ن �:$�� 
E�; 0���

��Nر ا����ل �:B ا��1$�0 أو ا���رة أو ا��%�/
، وأن �C4 2ن � 5,��ا�/��Dن، ;Cن �5:6 ا�

�/+ qو ،Q�6���Q أو ا��q*�ظ �aأو ا Q�����5:6 ا�[�I  مD��طQ إذا��Q أو +0�,1 إذا 
�ا�$��


 أو +1,�:,�.��:B ار+_�ب 6E:! اLذا  

��Nر � O"�0 أو ا���6�1�6��ل وا��q*�ظ �E^0 ���و�� ط���� ;�ن �:5 ا��aqأ�� ا

 
/�q ة��E !E h�@� Q:�� �Eن +�اtE ،��*�#� 
ا����ل �:B ا��1$�0 أو ا���رة أو ا��%�/

 Q��� E! ا��q*�ظ �aا آووا `��( Q���6�aا.Q/� !E 
���$�  

                                                           
  .���181ل "�ر، �رK ���ق، ص  ؛57#�د ا�ر��ن ��6�، ا��رK ا����ق، ص  (1)
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6���,� إراد�� �aأو +1,�:,� أو ا 
�أ�� �2 اLرادة p�/�E! أن �_�ن ا��q*�ظ أو اLذا

�:B ا��1$�0 أو ا���رة Q#� N/E 5% أو �aق، و�N6ھ�  2 ��0� I� !E 
�E[ +/�م ا�$��

Q(�a 2� أو Q�:� �J� 2� Q�  )1(أذا

�E ،!"�#$ا� N�/ا� ���#��E g! ا;���ل �'��� N�6� q5 و,���g ا�����1ي أن �_�ن 

�2 ط��I ا���,�ا< إ���قإ�B ار+_�ب ا�*06 ھ�  Q�:� !#$�����ل ــــ� �Q، أو ا���ـــــذى 

.
�:N"�E Bة ��د�
 أو ���#6  

                                :���
    5� ا
��U<� ا
	��J�.��ا�� ا
�.ت وا
�.رة ا
#��4 ا
  


 CE ،��"�#8�Nر ا�/��Dن ر)5      ��
 ا����ة ا���� 
����� !1D�*ع ا���� 70/643اھ�5 ا�

 !E رخR�إ��D�( Bن ا�6/���ت  372إ�B  368، أV�ف Q�E ا���اد �2 ��81970:�
  17ا�

 !E 
:J�����ل ا��N6ي ا��
، وا��/�ط ا���ر دون  ا��e1$وا��! +$�م أ���:B ا<��د�g ا�

N/#:� ن +�6ض�D�/أن ھ@ا ا� qص، إ�Z ن�_� !E هN82 +�ا�� ��>�� !#6��2 ا�*/Q  رV�ء ا�

:J����ع ا�*�1D! إ�B إ�Nار ��Dص N�N8ة ����� WEد ��� ،!1D�*اد: ــــــا���
 E! ا�

226- 1،226-3 ,�:� ����#� `D�; !اد ـــــــ�2 ذات ا<�_�م ا���� 327إ�E �368  B! ا�

�:���v8 ا�/�D ،)2(,�ــــــــــــــــ�2 ا�/��Dن ا�/W� ،5�N إ�8اء �y6 ا���N6[ت � hن ـــوذ��

3(1992. �#1
 92/684ر)5 ( ��; v��U� ث]% Bإ� g�'�
 ھ@ه ا�$�ا"5 )1�#� ھ@ا ا�aراNو� ،

:!+C�  

v:U�
. ا���
 ا��/�ط أو +1$�0 أو D/0 ا<��د�g ا��  ا<ول: ��8


 ا��/�ط أو +1$�0 أو D/0 ا���رة.���8 :!D�Jا� v:U�  ا�

.QD]�6���Q أو إ�aأو ا N#�1�
 ا��q*�ظ ����1$�0 أو ا����8 :g��Jا� v:U�  ا�

                                                           
  .���181ل "�ر، �رK ���ق، ص  (1)

 ا��ر�
 ا�$�"�
  � ا����ون ا���%� " درا�
 ���ر�
"ط�رق "د�ق ر$�د �I ردي،  (2)���� 
، ��$ورات ا����� ا���و��
، ا�ط��

  .216ا5و�F، ص 
  .17ا����ب #��F، ا��رK ا����ق، ص  (3)
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�31
د<� اGأو �-� ا� ���Jط أو ت-�
  .ا
#>;: ا�ول: ��<#� ا

#�B 1D�*ع ا����
ا�������: ا����ة !  e1$0 ا��"�aو NV 
��,� WV�E �ا�

h�@� 
��Z ����D ، N/E8 دة���ل ـ��D�( 2ن ا�6/���ت ا�/06E 5�N ا��� �368م E! ا�

 ":QDا�@;� أ 
*��a دة��
 ���v ا��Cن، و�D` ا�/Eوا��/�ط ا���رة دون ��ا g�Nا�� B:�

 2� 

 و��Mا�#a B2 2��,4 إ�� e'���� v(�6�2000  Bى  50.000إ�N�t�أ�hD�E k أو 

.2��Zµ� 
���Nا �:B أ�*
 ا����ة ا��  ھ�+�2 ا�6/����f/E 2 ;0 �2 ا��Nى 


 أي 8,�ز ;�ن ا�_[م ا���در E! �_�ن -1Uaا�� 0/#��������#` أو ����1$�0 أو 


 ھ@ا /Eدون ��ا i  .ا<Z��Z�ص �4 2


 أي 8,�ز ;�ن ��رة 4E i! �_�ن Z�ص-2Uaا�� 0/D ط أو�/���� Q�/E1(دون ��ا(  

��دة (��� i#ع ھ@ا ا�����Nل ا� 5%226/1N�N$ت ا���#1�1992
  ) ��D�( 2ن ا�6/� 

�D N(ـو B:�
 ا����ة أ` ��� B:� `D�; �أ� ،
:�a���Nا �v(�6�" QD...;0 �2 ا��Nى 

.��M:� 
��  ا�

����/�ط -1 2�
  أو ��1$�0 أو �#/0 ا<��د�g ا��! +�Nر ��Z أو 
��a 
*�� i4

  )2(دون رV�ه

أن ا����ع ا�*�1D! أوv8 +�ا�E �4وط �#�6
  Z 2� �#� \p��368[ل iD ا���دة 


 وھ!������Nاء �:B ا��E I! ا�q5 ا�� B��:   

��Nاء ��رة ا��/�ط qا @
 �:��M، وان ����
 ا����ة ا���� B:���Nاء qأن ��5 ا*

6��ل 8,�ز �2 ا<O,8ة ��ل و�8د ا�*�د E! �_�ن Z�ص �a�� i�g�N، أو ��رة ��

                                                           
را%م ا����و��ت أ��ن #�د W  �ري،  (1)– 

 ا�د�دة، ص  ، -درا�
 ���ر����  .682دار ا�
  .263���د ا�$*�وي، �رK ���ق، ص  (2)
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 g�Nأووأن ��5 ا��/�ط ا�� ��ع أو D/0 ا��g�N أو ا���رة دون رV�ء ذ�h ا���aqـــا i

  )�ا�Q ا�/�N ا�6�م و��_�ن �2 ا�5:6 واLرادة.;�� �$v أن ���ا�E ر;2 �6#�ي 

��D�( 2ن ا�6/���ت ا�$N�N )��م ا����ع  226/1;�� Z 2� ��]D[ل iD ا���دة 

��8tاء �y6 ا���N6[ت E! ھ@ه ا���دة ��g �5 ����ط  !1D�*أنا�  
Uaا����Nاء qا W/�


 ا���#` ��� !E  مO:� q QDأ ����5 ذ�E h! �_�ن  أن�g +1$�0 ا��N أو8,�ز �2 ا<O,8ة، ;

  )Z)1�ص


 ا��/�ط  و�
 +�ا�E  أو+1$�0  أو)N ا��4ط ا����ع �/��م ��8��D/0 ا<��د�g ا�

 ���� �:!:ر;#�2: ا��;2 ا���دي، وا��;2 ا��6#�ي أو ا�/�N ا�$#�"! و�D#�و�,; 

ديأو�#
  .: ا
��$ ا


 -��_�ن ا��;2 ا���دي��� 
*��-  
$��D ط إ�8ا�!، و��D :���#� 
%]% 2�

���/�I إ�Nى ��ر ا�#��ط  
�
 ا�1''�
، و�/�م ھ@ا ا��;E 2! ھ@ه ا�$��(]�إ�8ا��
، و

��2 ا�8Lا�! 
����ع أو ا��1$�0 أو ا�#/0 ����د�g ا��aqاد، وھ! ا�E>م ا�/+ ]E ،

�� WU( 0�$1+ 
��� !E 
�
ا�$���/�a)2(:!ھ@ا ا��;2 ھ !E �4وط �E��+ أن v$و� ،  

��ع أو ا��1$�0 أو ا�#/0 �:���د%�ت  -1�aqرة ا�� @ZC� 06E ط إ�8ا�! أو��D

.
��  ا��

2- .
�
 ار+_�ب ا�$��:�aو  

3-.
��a أو 
��Z 
*�� g�Nر ھ@ا ا��N�� أن  

4-.Q�:� !#$�1
 دون رV� ا�:Z 
�  ار+_�ب ا�$��

                                                           
  .216ط�رق "د�ق ر$�د �I ردي، �رK ���ق، ص  (1)
  .264���د ا�$*�وي، �رK ���ق، ص  (2)
  .285���د أ��ن ا��ر$
، �رK ���ق، ص  -
  .38#�د ا�ر��ن ��6�، �رK ���ق، ص  -
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ط  أوا
J;.ك  -1U(
ط، ا
��J��، ا
)-�". ا!��ا��ا-�
  " ا�


 و�Q %[ث ��ر وھ!:  ا�8Lا�!E��#��ط ��! E! ھ@ه ا�$���$�Lھ� ا�1:�ك ا

.
��  ا��aاق ا�1�W، ا��D ،0�$1/0 ا<��د�g ا�

 
�وا<)�ال ا���درة �2 ا<4�ص  ا<��اتوا��/��د ��<��د�E g! ھ@ه ا�$��

g�Nأط�اف ا�� 
M� 2����ف ا�#^� )1(  

2 4��2 أو أ;�J  �م$و���ا����ع ا�*�1D! ا���#` و+1$�0 ا<��د�g ا���درة 

 !E "ع �6'�رة" ا�_[م ا���در���Nام ا��aا hس ذ��aدي، وأ�E g�N� دة و;@ا ا��/�ط��ا�

226/1Q1*Dو i��2 ا<4�ص أو ��2 ا�� g�N0 ا���  )2(، و+�

���aqا N�/� h�@� N6� 8,�ز B:� Q^*� :g�N1$�0 ا���� N�/و� N6� ���E Qع إ��

 
6��ل أ��aق ا�UD 06$� ��Nام 8,�ز �2�6، ��aا v:U�� 5� !1D�*ع ا����و�[�� أن ا�

أO,8ة )E �,^+ N! ا���1/'0، وھ@ا �� �N6 �1���ة �:��Uر ا�6:�! ا��@ھN�� !E 0ان 

  )3(اq��+qت

e�� �,��
 )N أراد أن ����
 �:���ة ا�'1#��� 
������ع ��/���ه �,@ه ا����E  NV f/E

�� أ�NV �p ا��k16 ا�#�+� �2 ا��/Nم ا�6:�! وا��_#��Dوإ ،W�1�:� 
�N�:/0 ا��"�a8! ــــا���

 I2 ط��� Qع إ�����aqأو ا g�Nا�� B:�E! �$�ل ا�1�6! ا�'��ي، و�2 ھ#� tEن ا���#` 

,�:�
 ا��#��ص ��q "Q +/�م �Q ا�$���D ز أ�� ;�ن�,$� " 
D�6�aqھ� دون اNــا<ذن و� �

/Dو `:$a N( د%�ت����:B أe�� QD �2 ا��pوري أن +_�ن ا� ،!1D�*ن ا��D�/ا� !Eــــــــ `:

                                                           
  .264، #�� أ��د #�د ا�ز#��، �رK ���ق، ص 38#�د ا�ر��ن ��6�، ا��رK ا����ق، ص  (1)
  .538آدم #�د ا��د�K، �رK ���ق، ص  (2)
  .382��دوح ���ل ��ر، �رK ���ق،  ص  (3)
  .50، ص �رK ���ق�ن ��دة ���د،  -
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 W��aا N( أن �_�ن !*_� ��D8,�ز، وإ I2 ط����N6  إ��,� `:/D 5% ،�,��D أ�� ;�ن 

 آ�Uaا��


 أ�Zى/��U� h1(ذ�(.  

 ،g�N0 ا��/#�، �aاء أ2��Z ا��_�ن ا�@ي �$�ي Q�E إ�B �_�ن  إرQ��aأ�� ا��/��د 

Nام 8,�ز ��Nدأ�a��  )2(;�ن ھ@ا ا��_�ن )��'� أو �N�6ا، وھ@ا 

2-:�#>��
� ارت ب ا;�Hو  

��v8 ا���دة (� !1D�*ع ا�����ط ــ) ��D�( 2ن ا�6/���ت N6� 5:E ���1-226وWa ا�

�2 ط��I 8,�ز �2 ا<O,8ة، و  أن g�N5 ا��/�ط ا������Dإ '��ز ـــــــــ�رة " �$,ــــــاN'�aل 

�:�,� ا���دة ( `�D !ا�� "Q��D ة أ�� ;�نO,8>6'�رة 2�368 ا� 5�N/ت ا���) ��D�( 2ن ا�6/�

h�@� �/�'U+و ،"`D�; �أ� 
:�a���$,�ز �2 ا<O,8ة  "  5+ N( g��1ي أن �_�ن ا��/�ط ا<��د��

 
*�� ��Mر �2 ا�N� �J�N� f/2 ا��� 
���$:� �'_+�� N6� h�@� ،ى�Zأ 
�#E 
:�aي وC�أو 


��Z Q�Dأذ 
Uaا�� hو;�ن ذ� 
��a 3(أو( 
/�]� h1! �2 ذ�D�*ع ا����، و)N�( N ا�


J�Nت ا��q��+qل ا�$� !E ��'_ر ا��U4(ا��(  

3-:�#>��
  �.T.ع ا

�:,� ا���دة (368ا�a#�دا �#i ا���دة (�/+ (226/1��ت ا�*�1D! ــــــ) ��D�( 2ن ا�6/�

 N�N$ا� v$� QDtEأي  أن ،gا<��د� B:��_�ن  أن�#�06E v ا��q/�ط أو ا��1$�0 أو ا�#/0 

.�J�N� 
�  ���Vع ا�$��

��دة :� �/E368وو  �Eا��� v8أو N( ع�����D�( 2ن ا�6/���ت ا�*�1D! ا�/tE 5�Nن ا�

 5,��
 أن �/�م ا���
 ا����ل �:B ا<��د�g ا��ا�1�W وا��0�$1  ����aاقأر;�ن ��8

�! N�N�+ !Eه �V�� �6�ر�� @ZC� ع���وا�#/g�N�:� 0 ا�@ي +E 5! �_�ن Z�ص، أي أن ا�

                                                           
  .383��دوح ���ل ��ر، �رK ���ق، ص  (1)
(2) 
  .234#�� أ��د #�د ا�ز#��، �رK ���ق، ص ؛  259، �رK ���ق، ص ���د أ��ن ا��ر$

 ��ر�
 ا����ة ا���"
إ�راھ�م #�د ���ل،  (3)�%��  .117، �رK ���ق، ص ا�����
 ا�
  .20، ا����ب #��F، �رK ���ق، ص 39#�د ا�ر��ن ��6�، �رK ���ق، ص  (4)
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 ��a�a�6�را أ� `D�; ن�_�
 ا�����Z أن B#6��
 ا��g�N، وھ� ��6�ر ا��_�ن ا��ص *��

,E ،م�������#` أو ا��1$�0 أو E 5+ g�N� 0/D! �_�ن  i#� ـ��$��5 ا�*tE ،06ذا �� )�م 4

q أر;�ن ھ@ه �Eا��+ 
��_�ن  ا�$�����<ن ا��_�ن ا�@ي دار Q�E ا��g�N �_�ن ��م، E��6'�ة ھ#� 

    )1(ا��ص

1! ��وج 06E ا���#` أو ا��1$�0 أو ا�#/g�N�:� 0 ا��1ي D�*ع ا����و)Q'#+ N ا�

��دة 368ا�Nا"� E! �_�ن ��م �UD 2�ق ا��N6E 5��$ل ا���دة (���، و+v:U �/��م 226/1) 


 أن �_�ن ا��g�N ا�@ي +Q:/D 5 أو +Q:�$1 أو ا���#` ��
 ا����ل �:B ا<��د�g ا����8

����6�ر ھ#� ��e ط'�6
 ا��_�ن، �0 ط'�6
 ا��g�N  أوم �:�E 5+ N( Q! �_�ن ��E ،ص�Z

.
�  ���Vع ا�$��

 Q/*ا� vD�8 2� اN��C+ B(q g�� ،
�و�N6 ذ�h ا��0�N6 أ;�J ا+W� �(�1 ط'�6
 ھ@ه ا�$��

 
���:B ا<��د�g ا� 

 ا�$#�"�����! �/�� ا���V����6�ر ا���� @Z>س أن ا�aأ B:�


 أن ��51 ا���Nــــــ�:B ا��]5 �2 إ�_ ا��! +$�ي E! ا��_�ن ا��ص�D�ـ������ gــ 
�


 /0ـــــE! �_�ن ��م <ن ا��D �E��+ N6� g�N*�1� و4��� ��1 و�� +B�� ،5 )2(أو ا���1

�2 ا��_�ن ا�@ي �$�ي Q�E8وھ@ا ھ� ا<ر ،���Z أو ���� �D�_� ��1ي أن �_�ن�E ،ـــــــ \

.�D�^D 
  �2 و8,

3-  �J;s �#>��
ءارت ب اT8: دون ر�;% �(�#
  ا

��226/1���ط �v1 ا���دة (�aq06 اE 5��$+ 5�� !_� N�N$ن ا��D�/ع ـــــــــ) �2 ا��


 أن ��5 ذ�h دون رV�ء�����v ا��Cن، <ن رV�  أو ا��1$�0 أو ا�#/0 ����د�g ا�

��$:� !D�D�/ذج ا����#��ا ��د�� E! ا�# �Vا�*06، و�2 ھ#� ;�ن ا�� \�'� Q�:� !#$�
 ـ�ا�

�:�N( Q +�6ض �@�h ا���دي أي �#��ا E! ا��;2 !#$�
 أن ا��، و�*��ض E! ھ@ه ا�$��

 0'( Q�:� !#$��:B رV�ء ا� 0��+ N( QDأ `'J� ا�*06 أن v_+�� B:�دون ��اQ�/E، و

                                                           
  .682 �ري، �رK ���ق، ص ، أ��ن #�د W 266���د ا�$*�وي، �رK ���ق، ص  (1)
  .108#�د ا��ز�ز �و�ري، �رK ���ق، ص  (2)
  .220ط�رق "د�ق ر$�د �I ردى، �رK ���ق، ص  -
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/��qـا!E و)` �ط أو ا��1$�0، أو ��,� ���6�)1( ���ء ــــــرV ا��Eضا����ع   أن، ;

�:� !#$��:Bـــــــا� Q ��:B ��أى و�1 5+ N( 0�$1ط أو ا���/��qر أن ا�'��Q#� W ـــــــــا


  أندون ^�]�������اض، و��N8ا q�� Q� \�1� WVو !E �4ط  أن���6ض، إذا ;�ن

  )C)2ن E! ا�8��ع )N +5 ا�a'6�ده E! ا�/��Dن ا�$N�Nــــــ�د أ���ب ا��ــــــو8

���(��(�
  : ا
��$ ا
#*).ي (ا
-�E ا

 
���8_�� qو ،
�N�� ـــ2 +��رھـــــــا��/�ط أو +1$�0 أو D/0 ا��g�N �2 ا�$�ا"5 ا�6


 ا�CU ]�� ا�6�Nي �Q���#6 ا�5:6 ��� !EرادةL3(وا(.  

 !D�D�/ذج ا����#,� ا�#p�� !ا�� ��0 ;0 ا�6#��
، O:�Eم أ�� ا�v$�E 5:6 أن �����$:�

�W  أن�Uذات ا� ��Mا� gأو ا��1$�0 أو ا�#/0 <��د� `#������5:6 ا�$�D! أQD �/�م 

#6�! q و�8د ـــــ�ي، و������ـــــا����! أو ا��1ي، tEذا اB*�D ا�E 5:6[ )��م �:�;2 ا�


 ��#@اك.���$�  

�D إ+��ن B5 إ�,��
 أن +�$Q إرادة ا���� �:Oم �/��م ا�$��;� Q�8ا�!طL6�ل  اE2 أ�

�y6 ا�*/,�ء +�اN�( �E ا� v:U+ N(و 
��ع <��د�g ا���M ا���1�aq1$�0 أو ا�#/0 أو ا�

��Nاء q1�س أو ا�
، وھ! )�N ا�Dq,�ك أو ا��
 E! ھ@ه ا�$����Z 
�D ص أو�Z !"�#8


��:B ار+_�ب ا�$�� g�
، وا�/�N ا��ص ھ#� ھ� ا�'������:I� B ا<�Eاد E! ا�)4(.  

  

                                                           
(1) Pradel ; la disposition de la loi n : 70-643 du 17 juillet 1970, sur la protection de la vie privée. 
Dalloz.1971.chron N=26. 


 ��ر�
 ا����ة ا���"
إ�راھ�م #�د ���ل،  (2)�%��  .98-91، �رK ���ق، ص ا�����
 ا�
  .235#�� أ��د #�د ا�ز#��، �رK ���ق، ص  (3)
  .270���د ا�$*�وي، �رK ���ق، ص  ؛683أ��ن #�د W  �ري، �رK ���ق، ص  (4)
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�0 إذا ;�ن ����� أن أ� و�/���� �,Dأ qإ WEواNا� Bا���8ع إ� N6'�1+ م ا�#��ص�_

�Nا�
، وھ@ه ا��*
 +/�p! أن �_�ن  +/�p! أن �_�ن ا�*��N( 0 ا��Nى ���:B ا����ة ا�

��م و)�Z N�ص N1(ھ#�ك )�(  


، q أرى ��pورة و�8د ا�/�N ا�$#�"! ا��ص �/��م ��أ�� �2 و8,
 D^�ي ا��

�/ا��;2 ا��6#�ي E! ھ@ه �a �D�^D 
��رD� و8, N(و ،
�
 ا��/�ط  �ا�$�����$� �#V�6+ N#�

 
��ا�����W ا�$Oا"�ي، و������! �_*! �/��م ا��;E  2!أو +1$�0 أو D/0 ا<��د�g ا�

 .h�@� Q�:� W� 
  ا��6#�ي ا+$�ه إرادة ا�$�D! إ�B ا�*06" ا��/�ط أو +1$�0 أو D/0"، وا�#��$

ط --�
� ا#>�� :���
  أو ت�J�� أو �-� ا
�.رة.ا
#>;: ا

#1
 i#+226/1 ،2 ا���دة (� N�N$1! ا�D�*ت ا����:�D�( 2� (1992  Bن ا�6/�QDأ:  "

 ...:��M:� 
��
 ا����ة ا���� B:� �,��D أ�� ;�ن 
:�a���Nا �  ...-v(�6�1...;0 �2 ا��Nى 

2- 0�$1�������#/0 ���رة 4E i! �_�ن Z�ص دون رV�ه" أو����q/�ط أو )2(  

�م ــــــــــا����ع ا�$#�"! ا�*�v:U�� !1D �/� أن��Z 2� �#� \p[ل iD ھ@ه ا���دة 


 +�ا�E %[ث أر;�ن:�  ھ@ه ا�$��

أن �_�ن �,� ���Vع �Nده ا����ع QD�; !E ��رة ��i ���8د E! �_�ن -

:� v+��� �ط أو ا�#/0 أو ا��1$�0 و��/��qا 
h ـــــــB ذ�ـZ�ص، %5 ر;2 ��دي )�ا�Q وا)6

 
(]�
 ھ! ا����ل �:B ا���رة، %5 ر;2 �6#�ي ���E 0J! ا�/�N ا�$#�"!، و$��D 2�

��2 ھ@ه  
��� أن ا����ع ا�$#�"! )�a Nى �g�� 2 ا�6/�; ،
��2 ا�*06 وا�#��$ 
�''a

:!:� ��; ���'+ QD��� B���#a �� وھ� ،g1$�0 ا<��د�+ 
�
 و��8�  ا�$��

  

                                                           
  .540آدم #�د ا��د�K، �رK ���ق، ص  (1)
ر�م ا����ط و��ل ا�"ورة  �ط، و�م �رد ��"*� " ا����ل، ��� ��ط�ب أن ����368/2ل �ص ا���دة ( (2)� F�# ق.ع. ف ا��د�م، ��ث ا��"رت (

.I#زة أ�� ��ن �و*  ��ون ا����4ط أو ��ل ا�"ورة �����دام *�ز �ن ا5
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�:أو�#>��
  : �.T.ع ا


 E! ا��/�ط ��رة 4E i! �_�ن Z�ص، وا���رة ���V�� v�#� `1ع �ا�$��

�,'��� i4 Bإ� ���+ �,D> g�Nا�� !E نC�ھ� ا� ��; ،
���'6+ 
�qرة )1(�,� د��و ،

1$�Q ا��Nادا��i ھ! � !"�V ،�1� QDأ B:��رة ــــ�ي �N6 ذ�h أن ��D 5/0 ا��ـــــــــ

Mا�� y6� 5,���:�,� ا� 0ZN� أو أن �,�/�/� B:���ات ���ZC+ g@ ا���رة 4_[ 

  )2(;�ر�_�+�ر��

 Q�:��,�، ��*�ع �D أ�� ;�ن 

 آ�Uaا�� `:/D ت أو@Zأ N( وا��4ط أن +_�ن ا���رة


 ا��@;�رة E! ا����
 ا��! +/�م �E,� ا��ؤ�� ���2�6 ا��$�دة �ا�#^�  ;���aاق�Nم )��م ا�$��

 0; !E !M'#� ر �/�ب، إذ�^#� 
Uaا��
 �:�U*0 ا�@ي ��5 '1#����v/% 2 ا�'�ب، و;@ا ا���ل 

�2 ط��I و�a ا��/�طا<��ال أن ��5  �,:/D0 :ا���رة وJ� 
J�Nا�� 
 آqت
 �2 ا��a�"0 ا�*#�


 و�� 4��Q ذ�h ،ا������ ( ا�_����ات )�D�*�:3(وا�_����ات ا��(.  

�� W/� q +�` ط�":; 

 ر5a ��رة 4i أ�� ;�D` در8�
 �,@ه ا�$��'1#���
 ا�6/�ب 

�NاعLا �� ��ھ! إq أدوات ��1�N,� ا�*#�ن  ا�*#! E! ا��E ،5a��/:5 أو ا�*�4�ة أو ]��ھ

�N,� ا����ع "  آqتو��1` �aا��! ا 
Mرع، ھ@ا و�[�� أن ا�����ه ا�N�( ا�@ي B#6����


 �DC4 2,� أن M�� "`D�; 
:�aو 
�C�
 آqت ��#� !E مN/+ 2� N$�1� �� 0; 0���� W1�+

  ا������ E! ھ@ا ا��Nد.


  و��:�N( Q ا��/U أن�*��ض �/��م ھ@ه ا�$�� !#$�` ـــــD/: أو` ــــ+_�ن ��رة ا�

  وھ� E! �_�ن Z�ص. 

                                                           

 ���ر�
 ���د ز�� أ�و  ؛775�رK ���ق ص  -ا���م ا���ص -$رح ���ون ا���و��ت���ود ��ب ����،  (1)�%��#��ر، ا�����
 ا�

 ،
  .E$��92ة ا����رف، ا����در�
، ص ا�$�"�
  .391��دوح ���ل ��ر، �رK ���ق، ص  ؛224ط�رق "د�ق ر$�د، �رK ���ق، ص  (2)
  .391��دوح ���ل ��ر، �رK ���ق، ص  (3)
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  و�
  /f+:� أنا�E v��M! ھ@ه ا�$����� !E Q�:� !#$�ا���رة أو +#/0، وا�

�2 ا�#�س N6'ة وا��:
، أي E! وO�:� WVم N( Q�Eرا �2 ا�����Z)1( W/+ 02 ھ_� ،


؟����Z 
��� !E 2_� 5ص و��Z ن�_� !E i
 إذا +�اN8 ا���  ا�$��

"، وا�*/�E�4 " Q�ن" أن ا��/�ط ا���رة ;��*/�Q " راD�E�س ا�*���2��1Dى �y6 ا�*/,�ء 

�:B ا��'�ر  ا��Nاءq �_�ن �$��� إq إذا ;�ن ھ#�ك  
��
 ا����ة ا���a B:�
  أن��[


 ھ@ه ا����ة و�O:�1� 5% 2م �������ة ا��i  أنا����ع ھ� � 
a�� 
U/�:�+_�ن ا���رة ا�

 �,�E 1�س� qو 

 ;�ن ا���رة ��د���� !E �أ� 
��E i[ +_�ن  ������ةا��:� 
��ا�


�
، وھ@ا ا��*W� I*�� ��1  )2(ھ#�ك ��8��
 أ�*
 ا����ة ا����
 ھ� ����D 2� 
����#�ط ا��E

�:B أن �Nم  ،I�pا��*��1 ا� N��:B )�ا 
�#'�ا�/�ا�N ا<����
 E! ا�/��Dن ا�$#�"! ا�

�#W �2 ا�:� q 
��0J� !E y��6 ھ@ه v ا$�ء إ�B أ�_�م ا�/p�ء ا��U� !DN:ا��1�ء�
 ا�$#�"�

.
  ا����

 e�� اءN��qد�_�ك" أن �4ط ا" Q�/*��; �1D�E !E 2 ا�*/,�ء� �Znا y6'ا� W� N/�6Dو

 Q�:� !#$�
 أن �:�/f ا���,5 ��رة ا��
، E[ ���ل دون )��م ا�$�����$:� �D�_� ا��#�

8�,�ر ا�#�س وھ� )�"E 5! �_�ن Q�:� W:0 إذا �� اط$� �� Q�E e�� WVو !E ص�Z 

  )3(ا<�a�ذ " د�_�ك" �Nة �$� ��N��C و8,
 ا�#^� ھ@ه و��1ق

"  E368 ،226,� ��ى أوq أن ا��$
 ا��! 8�ء �,� ا�#i ا�*�E !1D! ا���د+�2 -1

�:B ا���اد ���Vح 
�qNا� !E 

" ��1` )�ط6��
 ا����ة ا���a B:���Nاء qا �Zآ B#6�� 


 ا���د+�N;R� ��[ 2ة، [��� !E 
�
 ا��$
 ا�/�"��� B:�<ن إ4�رة ا����ع �[��Nاء 


 )N +_�ن ��Mا، أو��
 ا�$N�Nة  ا����ة ا��
 ھ@ه ا�$����1�� 
N6+ qو أن +_�ن �$�د ط��/

�� أن ھ@ه ا�6'�رة k�p+ q إ�UD B�ق ا��5��$ 3�4�; ،N�N$1! ا�D�*ن ا��D�/ا� �,�  )4(ا��! 8�ء 

                                                           
  .794���ود ��ب ����، �رK ���ق، ص  (1)
  .645 وز�
 #�د ا����ر، �رK ���ق، ص  (2)
  .271���د ا�$*�وي، �رK ���ق، ص  (3)

(4)Decocq (A): op.cit.p.478.                                                                                                                                                                         
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2-e�� QDا�,� أ�( ،!:�� W�
 ذات ط�$� ��D�% I�pو�  O��D 2 أن_��)'0  ـ�2 ا�


 أم -i�E ا���رة أوا�a[م ����N  �� إذا ;�ن ا��q/�ط �N6 ا��Nاء �:B ا����ة ا� ،qأن 


 ا��#��ص �:�,� E! ا���د+�2 (�
 ا�'Nء 226) و (368ا�$��^�� 2� W/+ !1D�E ت���/� (

�:�Q، و E! ��^ أنE! ا��q/�ط �:B أa�س  v(�6� 
��وع ــــــــــا��
 ـا���وع E! ا�$��

 ،
�
، و)'i�E 0 ������ت ا������، q �5:6 ا���ء ��  أوE! ا�$����N6 و)�ع ا�$�� B��

 
��رس ھ�ا��� vذاھ Q�:� 0*U��  )1(��'�م �/Nا أوإذا ;�ن ا��i ا�

��دي:�#
  : ا
��$ ا

) ��D�( 2ن ا�6/���ت ا�*�1D! ا�$N�N أن ا��;Z 2� �#� \p��226/1 2[ل iD ا���دة (

���1:�ك أو ا�#��ط  5,��
 ���/Z 2� I[ل )��م ا��ا�@ي ��@  ا�8Lا�!ا���دي �,@ه ا�$��


 ا��اردة وھ! ا��q/�ط أو ا��0�$1 %]Jرة �2 ا���ر ا���أو  iا�#/0 ���رة ا��

6
 E! ا��;2 ا���دي ��#��� أر �Eأن +��ا v$� و ،Q"�Vص دون ر�Z ن�_� !E �8د��ا�

  وھ!:

  .ا�8Lا�!ا�1:�ك -1

2- 
:�aار+_�بو .
�  ا�$��

  ا��_�ن ا��ص.-3

4-.Q�:� !#$��Nم رV�ء ا�  

�  � �:!:ـــــــــــــو0p*D ھ@ه ا�#6��� ;

  

                                                           
  .272���د ا�$*�وي، �رK ا����ق، ص  (1)



 

248 

  :ا!��ا��ا
J;.ك -1


: ا��q/�ط أو ا��1$�0 أو ا�#/0 �:��رة  ا�8Lا�!���/I ا�1:�ك �+nى ا���ر اN�t�

 i�� ذ;�D� ـو��رة ا��;-  �'6+ q g�Nف ا��]Z B:�1$�Q، وھ! � !"�V ادNھ! ا��

�B#6 أ�Z أن ا��� ،�,'��� 
��4 Bإ4�ر+,� إ� ��[ 
�qد qة و�_E 2��رة +Nل ـــــــ

!"����:B ط'�6
 ا�$51 و+�;�'Q ا�_�)1(  

�$�د ا��I/��� `�'J ا��;2 �
، وa�1� دة�� B:� �,��'J+ :ط ا���رة�/���� N�/و�

 Q��$� دي، ا�@ي���:�Q ا���رعا� v)�62(و�( 
�، و �6'�رة أ�Zى q ����ط ��)�ع ا�$��

 !D�$أن �$�ي ا� 
��� E �%R� q! )��م ا�$��; ،h�@� 
���إظ,�ر ا���رة �:B ا���دة ا�

�:B ا���رة �^,�ا �M���ا �N6 ا��/�ط,� +���,� أو !*p�� k�+�$�#ا� B:�  .)3(ر+�4� 


 أ�� ;�ن :�a�� h�@� 
����Q �*� ا���رة �:B ا���دة ا� N�/�E :0�$1أ�� ا��

�,���N6 أو إذا ���E �,+Nھ���� �,��D)4(  

 ��[ �Zن آ�_� Bه إ�N82 �_�ن +�ا� i���#/0: إرa�ل أو +���0 ��رة 4 N�/و�

 `U/ن ا�@ي ا���_�
 ذ�h إرa�ل ا�:Jو�2 أ� ،Q:_4 ةNھ��2 �� ��M2 ا�_��� g��� ،Q�E

�:B ��رة )5(ا���ر �2 ط��I ا��:*��Oن 

 ا�$#�"����، و)N )�� ا����ع UD�ق ا��


 +����ه ^�� iا��f/E i إذا ���1ي D !E^�ه أن �_�ن ا��WV ا�@ي ;�ن �:�Q ا��

$[ أو ]�� ــــــــ(ا��/�ط�، أو +�$1� (]/D أو ]�E ،0$��6'�ة أن �_�ن ���Vع ا��/�ط 

�� q ����ط ; ،��4 �,:/D ا��� أنا���رة أو +1$�:,� أو N�( B:� i�ة ــــ�_�ن ھ@ا ا��

 i�0 ا����� 
����0 وWa ا����ع �UD 2�ق ا��BE���i ــ، وأن D�� ��رة ��ا�

BE��� � أ��ا ��^�را و�6�)'� ــــ2 ور%�ـدون إذن N6� ص�
 �2 ا<4U:1ا� h:�� 2�Q أو �

 N(و ،Q�:��1
  ھ@ا اq+$�ه E!أ�Nت D�*ا� y/#ا� 
�
 ا3�a#�ف  ��_�_�� 2��_5 ��در �,� 
                                                           


 ���ر�
، ��$ورات ا����� ا���و��
، ا�ط��
 ا5و�F، ص ا��ر��
 وأ�رھ�  � إ���ت ا�ر��
و��م ا��د ا���روط،  (1)�*�  
؛ 351، درا�
  .776���ود ��ب ����، �رK ���ق، ص 

  .158إ�راھ�م #�د ���ل، �رK ���ق، ص  (2)
  .89ھ$�م ���د  ر�د، �رK ���ق، ص  (3)
  .159إ�راھ�م #�د ���ل، ا��رK ���ق، ص  (4)
  .91ھ$�م ���د  ر�د، �رK ���ق، ص  (5)
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 !E eر���;�D N( `D��ت ��ر+�N��8paris match  2ة  أن�:E ، B! وا)6
 +/�م 1997

e�"ن ا��]J�+ François Mitterrand ،  5:� ا<�aةو)N ا��/U` ا���ر+��a 2ا و�Nون 

��_�ى `�N/+ !ا��  `p( ،
����Nاء �:B ا����ة ا�qا 
���8 2���N� NV ا�#�� 


�_���J ا��� 
����Nاء �:B ا����ة ا�qا+� أن ا����` وا��Jء ا��p/�1#�� �2 ا��) QD0 ـــــــأ

  )E )1! ا��/�ط ��رة <ي 4i �! أو ��`)


 )��Q)2ى �y6 ا�*/ و���� 

 ا�$#�"����، أن ھ@ا ا�N�( �'�6� ��#6ا ��UD 2� N�ق ا��

�0 ��رة ��� 
�����ل ا������، وا+$Q إ��V Bورة �UD N�ق ھ@ه ا���
 NV أ��ا����ة ا�

  ��رة 4!ء. أو���ان 

ا<4�ص ��_2 أن �*�\ �2 أ��ر +�N�>  e��رة ����ان E! �_�ن Z�ص  E���/�ط

 !D�6� ھ@ا ا����ان v��� أن ��Mم ا�]�
 �,@ا ا��i، إذ �QDC4 2 إ��
 ا����ة ا����

 QDأو إ 
�O62 ا��@  ھ@ا ا����ان رQ� �/�E. ا+


 ا��/�ط ��رة "��"، ��O#� !E N8ل 4i، إذ ��_2 4!ءو�:B ا�/Nر Q1*D �2 ا<ھ

�#�ا 2�
، و�2 ا<�4�ء أن +_�k ھ@ه ا���رة �����8qا Q���� B:�ن 4�]0 ا��#Oل و+Nل 

1_2 4i أ� !E 
�"�1D e��� أن +���� �[; ،�,_:��k ــــــــب ��_2 أن +_��Oا��! �

��M2 ا�� �,"�*Zإ !E v[�� ���
، وا��! ر��[)�ت ]�� ���و 2�)3(.  

2:�#>��
� ارت ب ا;�Hـ و  


 أن ��1Nم ا�$E! ظ0 ا�/��Dن ا�/5�N ا��4ط ا����ع ��D! ــــــــا�*�1D! �/��م ا�$��

�Q"، ]�� أ�Z QDج �2 ھ@ا ا��/��E N! ظ�D�( 0ن �D ة أ�� ;�نO,8>8,�ز �2 ا" �,�E! ار+_�

�,�"، أي أن �D أ�� ;�ن 
:�aو" !D�$م ا�N
 أن ��1�ا�6/���ت ا�$N�N، وا��4ط �/��م ا�$��

                                                           
  .I�226، �رK ���ق، ص  ط�رق "د�ق ر$�د (1)

(2) Isabelle lolies : la protection de la vie privée université de droite d économie et des sciences d.aix 
maxeille 1999.p 105. 

  
  .131#�د ا��ز�ز �و�ري، �رK ���ق، ص  (3)
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B:���Nاء q6�ل اE0 أ���� N��
 �0J  ا���رة ا��! ار+_'` UD�ق ا��5��$ ��N�:/+ 0"�a��

  )1(ا��a�م ا�@ي ��1Nم ا����
 E! ر5a ��رة إ1D�ن E! �_�ن Z�ص

1ص:3
ن ا #
  ـ ا


  368إن ا���دة #a ا���درة �,�[��� !E 5�N( !1D�E .1970ق. ع  i�! ا���+

�#�N� �_�ن ���اN8ا E! �_�ن Z�ص، أ�� ا���دة  Qأو أ)�ا� Q+ر��ا��!  2�226/1 ا��/�ط 

��v8 إ�[ح � �,�V�E1992  ط�/��q 
'1#���q !,E +���ط ا��_�ن ا��ص �aى 

@Zدة  ا���ر، وھ� �� أ��303�Q ا����ع ا�$Oا"�ي E! ا�  ����ت ـ ;�/��/��_�ر �a �#ـ  رأ�

i#ھ@ا ا� I�'U�� ����V�� ن ��6�را�����6�0 ا��aا g��،  ده�*� �/U#� hذ� !E 2�6'��

�D�/دام ا��� QDا أ@,E 
��ن ���! ا����
 tEن ھ@ه ا<��Zة �a N8�+ qى E! ا<��;2 ا�

�_�ن �v1 ا�/�N�8 va�#�� 2�D�Dا �W ا���رة qن ا��_�ن ا�@ي �_�ن :� !��V��ا����ر ا�

 2� !*�Nى إراد+E Q! ا��� I:6�� i�Q ا����ع  q، وe*D ا���6�ر أZ@ أم ا<D^�رQ�E ا��

  E/�ة (ب).) �_�ر 309ا����ي E! ا���دة (

  و)N اk:�Z ا�*/Q ا�*�N�N�+ !E !1D �*,�م ا��_�ن ا��ص واD/51 إ�B ا+$�ھ�2:

�%.T.#
  :)2(*ا�ت�ه ا�ول: ا
#	(.م ا

�#N�N�+ N �*,�م ا��_�ن ا��ص و�/�م  !��V����8\ أ�D�ر ھ@ا اq+$�ه ا��*,�م ا�

وا���ارع، وا��Nا"I ھ@ا ا��أي �:N6+ Bاد ��ر ا��_�ن ا�6�م ا��! ذ;�ھ� ا����ع ;���Uق 

�v، وا�1���ت ا�6��
 وا���اط� و]��ھ� �2 ا<��;2 ا�6��
، وھ@ه ا<��;2 ]�ا�6��
، وا�

ق ع  226/1ق.ع. 5�N( !1D�E وا���دة  UD !E 0ZN+ q368�ق +I�'U ا�/��Dن (ا���دة 

 
����� !,E �,�6�'U� 
��Z 2;�_0 أ��ى وا��! +�Z>أ�� ا<��;2 ا ،(N�N8 !1D�E

�����4 hذ� !E �,DC4 

 ا�$#�"���Cـ v+�_ا� �;@D ء ا�*/,�ءqRھ B:�ن ا�1_2، و;�J�ل 

                                                           
(1) Isabelle lolies : la protection de la vie privée, op.cit, p.105. 

  
  .21، ا����ب #��F، �رK ���ق، ص 134#�د ا��ز�ز �و�ري، �رK ���ق، ص  (2)



 

251 

Badinter  2;��>ص )�"[ :" إن ا��*,�م ا��_�ن ا�� !��V��ا�@ي ��ر ھ@ا ا����ر ا�

 h:+ 068 ��� 
��
 ھ! و�Nھ� ا��! +Cوي ���
 ا����ة ا���
  ا<��;2ا������ W���+

"
�D�D�()1(  

و)a N���ت أ�_�م ا�/p�ء ا�*�1D! ھ@ا اq+$�ه ���N�N ا��_�ن ا��ص +�N�Nا 

i و)�"6,� " أن �E�ة أ)��` د��ى أ��م ا�/p�ء �:B إ�Nى :�+ 
�p( !*E ،����V��

 �,"�(N�أ 
/E���1
 �#�� ��ر+,� ��ر�
 ا��Nر ��ل +#�و�,� و8'
 اUEL�ر D�*ا� kا���

�
 د��اھ� ��N��:B ا���ط� وأ1a` ا� B:أن  �;�,�D0 ا_�� 
D�� ��ر+,� �2 )'0 ا����*

��دة:(:� �/Eو 
����دة  ����368
 ���+,� ا���� 
�N6� )( N�N8)2ق.ع.ف 226/1ق. ع ف وا�


 و)N أ�Nرت�_���,� ا�_�  B:� �1�aC+ yE������ى Nھ@ه ا� !E�6'�  أن� q ط���ا�

�,�ر �Z �D�_�368�� E! �*,�م ا���دة ($:� 2_�) ��D�( 2ن ا�6/���ت، E,� �_�ن ��م �

��ي  
��� !E 2�E�U���Nد �2 ا� N8ا�+ Bإ� 
E�VL��ا��ZNل إ��Q دون ا����ل �:B إذن 

!"O8 3(;��0 أو(  


 ا3�a#�ف " +�_�� `p( ����Nاء �Cن اE1974 q'�ا��  ��toulouse  : !E26ز" �;

 0J��/�ب �:�Q 8#�"�� �� �5 +_2 ھ@ه ا���رة + q رة�� ��#� 
��
 ا����ة ا���� B:�

4�� E! �_�ن Z�ص...، ��g %'` أن ��رة ا�Oو2�8: m  Iط�� !E `U/ا�� N( `D�;

E ا@� ،eر��� 
#�N� !E م��t) دة��  ) E I'U#� q! ھ@ه ا����
.368ن iD ا�

��1U
��: ا
#	(.م ا�
  " ا
�ات�". *ا�ت�ه ا

اq+$�ه E! ا�*/k��6�� Q ا��_�ن ا��ص ھ� رV�  ھ@ا ��6�ر ا���6ل �:�N� Qىا�إن 

 I:6+ اء�a �Vد ھ@ا ا��Nو��� i�_�ن ��م، وا��_�ن ا��ص  ا<��ا����_�ن Z�ص أم �

                                                           
(1) lolies (I) : op.cit.p.127                                                                                                                                              

  .215���د ر$�د �طب إ�راھ�م، �رK ���ق، ص  (2)
  .267���د أ��ن ا��ر$
، �رK ���ق، ص  (3)
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 I:M� 0 �_�ن; " QDأ B:��:�]Q ��6@ر�$v أن �*�1   Q��Zرج، و�_�ن د��#^�ات �2 ا�

 �*(��� 
��Z دا"�ة 
��J�� QDأي أ ،W*�#�  )N��)1دة أو�:B إذن ���_Q أو ا��0M�1 أو ا�

��V�ء  qإ Q��Zد ��Mور ا�N/� !E ن�_� q ص ھ� ا�@ي��� )�0 أن ا��_�ن ا�;

���)*� �_�ن و��Q8 ، و)N ذھQ�/E v آ�Z إ�B أN8�� QD �_�ن Z�ص ��)2( g���v ا��Cن

Q:M�� ا�@ي i�:B رV�ء ا��)3(  

 2_�,:Zدا N8�+ QDأ 
^�]� �##_�� QDtE ،ھ@ه ا����6*�ت Q� �تــــــاE]�Z� ـــــــر5[ +��

�p*��ن إ�B ��6�ر  chavanneو  EBécourt! +��ر ا��_�ن ا��ص ذ�h أن ا<�a�ذ�2 

 !E !E�VL�6�ر ا��0J ھ@ا ا��� ،�Zن ��6�را آ�_�� ــ�_�ن ا��_�ن �M:/ أنر �V���v ا�

�� �ZC@ ا<�a�ذ #��RAVANRS .هNو� �Vھ� ا�� N��E �6�ر��  

�Q:J� Q ;0 �2 ا�_�+'�2  و @Zھ� �� أGASSIN  وKAYSER  �E]Z ��,Dأ ��[

�_�ن ا�6�م ��a�� ravanas v1�ذ��E ،ن ا�6�م�_�:� 
*����*,�م ا��، �E�6�ن ا��_�ن ا��ص 


 ا��� �D�( 2� (1881ن B#6�23 ا���دة(���� I:6��
 ھ� "... ــــــا�E�_��ح ــــــ�ن ا��*�ــا�

 B:��Nون +�Z i�Z�ص �2 أي ;�ن،  W���_�ن ا����ج إ��Q دا"�� و ��a �/:Uاء  أنإ�B ا�$


�V���1��ة أو � 
*�� hن ذ��;.  

�_�ن :� Q/*ه ا��U��_2 إ8��ل ا��*,�م ا�@ا+! ا�@ي أ� 
/�و�Z 2[ل ا��*��1ات ا�1�

�_�ن ا��ص ھ�ا��ص��E ،ن ا�6�م�_��_e ا� QDC�:" ا��_�ن ]�� ا��*��ح <ي ;�ن �aى ، 

."
�(R� أو 
�
 دا"*�� Q:M�� 2� 2�
 ��درة �Zر v8���  

 �Vة ا���_E B:� N#�aا g�� ،�6�ر��,@ا ا� @Z>ا Bء إ��p/2 ا�� vD�8 vذھ N(و

.����  ���N�N �� إذا ;�ن ا��_�ن Z��� أم 

                                                           
(1)Becourt (d) ;op.cit.p.202. 
(2)chavanne (A) ;op.cit.p.605. 

  .�48ن ��دة ���د، �رK ���ق، ص  -
  .21أ�ظر �ذ�ك: ا����ب #��F، �رK ���ق، ص  (3)



 

253 


 ا3�a#�ف: �ا�aq/'�ل  ��6�ر ا��N�N��� �V �� إذا ;�ن �,� Besançonو)N ط'/` ��_

N/E �������� E! )�ار أ�Nر+Q ��م  ا����N�> W ا�*#�دق ��_Z �D�_� 0��� أم  �D�_� Q+�'��ا

05/01/1987 ZN:� 0�
 ا3�aq#�ف �'�رة �2 �_�ن )��_�� �^D !E ،لO#ا� �,��ل ــ<ن 

� ��#�� ،i�Nون +�i�Z �2�6 �2 أي 4 W��$v ا��'�ر ا��_�ن Z��� �2 ط�ف ا�$


 �2 ـــــB ر�Zــــ�#q ��N �_�ن �*���� <ي 4i، و����ج إ�Q:[�4 0M4 اء ;�ن�a ،


 ا<��Zھ@ا �
 أم دا"�(R� 
*���_�ن :�)1(  

4-:8�;% �(�#
 اTم رE%  


 ا��/�ط ا���رة ا��#��ص �:�,� E! ا���دة  ا��4ط�ا����ع ا�*�1D! �/��م ��8

) ��D�( 2ن ا�6/���ت ا����! أن �_�ن 06E ا��q/�ط أو ا��1$�0، أو ا�#/0، و�_! 226/1(

� 2�
 �$v أن ��Nر �D�D�/ء �#�$� <%�ره ا��Vا��ــــــ�_�ن ا�� !E Iا�� v��رة ـــــــ�

�tرادة  �D�D�( Q:J��Nى آ%�ر ذ�h ا��V�ء، و���1ي أن �_�ن ا��V�ء  �Nر;
��ة وأو �2 ��

��#�V أو �����ا �*6 )2(��ء �6��Vأن �_�ن ا�� v$� ��0 ــــــــ0 ا��q/�ط أو ا��1$�ـــــ;

  )3(أو ا�#/0

 ��
 و)�ع ا�*06، ;^�� B�� ��"�( B/'� أن v$� �/��a ذا ;�نtEأن  I�]ء ا��Vا��


، D^�ا <ن ا����ع ���_2 أن �Rدي إ�B ا�#��$
 ذا+,� E! ا�D*�ء )��م ا�$���v8��1  h�����

 N6� _�ى�5 ا��N/+ مN��:B ذ�h، أن  v+و��� ،Q�:� !#$���ى ا�$#�"�
 +/5�N 4_�ى �2 ا�Nا�


 رV�ء I�q ���ل دون �[�/
 ا��N�6ي #8�"����J��)4(  

                                                           
(1)lolies (I) : op.cit.p.115. 
(2) RAVANAS ; op. cit. p.250 et 253. 

  .21ا����ب #��F، �رK ���ق، ص  (3)
  .245إ�راھ�م #�د ���ل، ا��رK ا����ق، ص  (4)
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) ��D�( 2ن ا�6/���ت 226/1ا��Eض ا����ع E! ا�*/�ة ا<��Zة �2 ا���دة ( )N و

�:�Q إذا و)06E W ا��q/�ط أو ا��1$�0 أو ا�#/0 �:� !#$��رة ـــــا�*�1D! ا����! رV� ا�

���اضqا Q6a���:B ��أى و�1�Q#� W دون أن ���6ض و;�ن )1(  

�
  : ا
��$ ا
#*).ي:�

/D ا��/�ط أو +1$�0 أو 
���D�( 2ن  0226/1 ا���رة ا��#��ص �:�,� E! ا���دة ��8

 N�/ى ��+_'�,� ا�N� �Eم �/���,� أن ���اO:�1� 
�N�� 
�ا�6/���ت ا�*�1D! ا�$N�N ھ! ��8

�Cر;�D,�، وإذا اB*�D ا�E 5:6[ )��م  5,���:5 ا� �Eا�+ v$�E ،رادةLا�5:6 وا Q���#6�ا�$#�"! 

 ،
���8 ]E !������
و�2 �:�;2 ا��6#�ي، و:J2  أ�� hذ� f/�:��ل أ%ـــــO#��ي ـــــــ�رة �


 ا��/�ط ا���رة�
 ���_E ،Q[ �_�ن ��+_'� �$��/Eا�6�م دون ��ا I��Uا� !E)2( 2�6�� ��; ،

+$�ه إرادة ا�$�D! إ�B ا��/�ط أو +1$�0 أو D/0 ��رة 4E i! �_�ن Z�ص دون ا����ل ا


 إذا )�م ��� q +/�م ا�$��; ،Q�/Eا�� B:�4a i,�ا ���0�M 8,�ز �:����� E! �_�ن 

 
�D �Eا�+ v:U�� !1D�*ا� Q/*ا� y6�Z�ص، f/���E ��رة 4i ���8د Q�E، إq أن 

.
��
 ا����ة ا�*�C�
، وھ! )�N ا�$�D! ا��1�س �
 �/��م ا�$����Z  

 .E(�J#
ل ا
��J�� أو ا#*�Hن أو اK%إ �#>�� :�
�
                                    ا
#>;: ا

�[ن  �226/2$�م ا����ع ا�*�E !1D! ا���دة Lا N�N$ت ا�����D�( 2ن ا�6/�

�#*e ا�6/���ت ا��#��ص  v(�6� " QDأ B:� `�D g�� ،N#�1�6��ل �:�1$�0 أو ا��aqوا

226/1�:�,� E! ا���دة (��� ــــــــ�ر أو ا�Mــ[ن ا�$�,ــ) ;0 �2 ا��*� أو أ�:2 أو a,0 إ

�#:� 0�6�aأو ا Q�:� 0��+ N#�1� أي +1$�0 أو 
�D]� ��[ !E ى أوN�t�  
#�'�ا��Uق ا�

  ).E226/1! ا���دة (

                                                           

 " درا�
 ���ر�
"���د "��� �م،  (1)�%��، ر���
 د��وراه  � ا����ون وا���وم ر��ء ا���� #��I وأ�ره #�F ا���ؤو��
 ا�


 ا���ھرة، ���
 ا���وق، ��� ،
�%��  .63، ص 1975ا�
  .277���د ا�$*�وي، �رK ���ق، ص  (2)
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���D,�ك ���
 ا����ة  i
 ا�@;� أن ا�,Nف �2 )��م ا��*��a دة��و��1*�د �2 ا�

 0/D و;@ا ا��/�ط أو +1$�0 أو ،g0 ا<��د�/D ع أو ا��1$�0 أو���aq��
 ���Eاد ��ا�

 !D�$6^5 ا�$�ا"5، ھ� )��م ا�� !E ص�Z ن�_� !E Q�:� !#$�ا���رة ��ل +�اN8 ا�

�� 
��2 ا�$�� ��D �� ل]M�a�� \�
 ا��Nاء �2 ا�#�� �/�N ا����ل �:B ر*:����Uق ا�

 
�N6  )1(��دي أو �#*6 ���E N�N,ا�� N� Bءإ���EL��، �@�h �8م ا����ع ذ�h ا�*E 06! ا���دة 

�� وان )��Dن ا�6/���ت ا�*�1D! ا�/N( 5�N 8�ء Z:�ا �2 +$��5 ذ�h ا�*226/2.06�a q ،  

 v:U��� �:!و�2 ھ#� D/51 ھ@ا ا�; ��V��#�D g�� 
��ول ـــــــــ2 أر;�ن ھ@ه ا�$��

) �W ا���6ض ��t$�ز �8Lاءات �5% ���ن ا��;2 ا��6#�ي (%��D (أوq)ا��;2 ا���دي �6#���ه

J��%) 
�6
 و ا�6/���ت ا��/�رة �,@ه ا�$������  ).�ا�

دي:أو�#
  : ا
��$ ا

�#���2 ھ�� ا�#��ط  �Eا��� 
� ا�8Lا�!���/I ا��;2 ا���دي E! ھ@ه ا�$��

�:�Q ھ@ا ا�1:�ك  W/� ع�V�8ا�!و��Lا.  

ط U(
  :ا!��ا��أو�: ا

�,� ا�8Lا�!��2 ا����ع ��qت أو ��ر ا�1:�ك أو ا�*06  I/��+ 
6�، وھ! أر


 ا��#��ص �:�,� E! ا���دة ��ظ ـــــــ��D�( 2ن ا�6/���ت ا�$N�N وھ! ا��q* 226/2ا�$��

6�aqن، وا]�Lن، و+0�,1 ا]�Lو ا.
�D]� ��[ !E ل و����  

ظ 	�G(أ)ا�conservation  

 i���Q إ�1�ك ا�$�D! ��1$�0 أو �Z N#�1�ص  N�/ص أو���N�( 2  أ4 2��Zآ

 0/D أو ا��/�ط أو +1$�0 أو 
������ى ا��N#�1 أو ا��1$�0 أو D/0 ا<��د�g ا�� Q�:� W�

.Q�:� !#$�  ��رة ا�
                                                           

(1)Gassin (R) : op.cit.NO 106.CHAVANNE (A) OP.cit.p.615. 
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�N#�1ات أو ا��1$�[ت ��1 ا��*�ظ ھ��:و�[��*�ظ ��ر+�ن ��� !D�$ـــــا� Q��

  )1(�ص أو ا��q*�ظ �,� ��1�ب ]��هــا�

����1$�[ت أو ا���ر  و Q#_1� !E i
 ا��*�ظ ا���C1� ا�*/,�ء أن Nى أ���

D 
�:��N6+ !D�D�( ��[ I��U �2 ا�#���
 ا�6 �,�:����Mه، وا��! +5 ا����ل  
���درة ـــا�

�,@ا ا�*06ا��Nوث E[ ����ر أن  Q�:� !#$�  )2(�5:6 ا�

:��w
ب اJ4
زة �4
  (ب) ا

 g�N�:� Q:�$1+ أو Q�:� !#$��/v ا��/�طQ ���رة ا� !D�$ر أن �/�م ا������2 ا�

 Q�����q*�ظ �����رة أو ا��1$�0  أنا��ص  �Zآ i�� N,6� ه و�_�نN#���Z>ا  ����د


Vر��  )Q�N�)3 أو ��"Oا �Q ���زة 

�[نcدة  و����Q إط[ع ا�$�,�ر �:B ا��N#�1ات �226/2*,�م واE Wa! ا� !#6�E ،

�:�,�، و)N ا+$,` إ�Nى  g��% i�D�D�( ��[ I��U! واط[ع 4 �,�:�ا��! +5 ا����ل 

ا����;E 5! �_5 �,� إ�B أن D�� ��رة ��i أZ@ت ���M رV�ه �2 ا��رج �'� ا�#�E@ة 

��#�
 ا���Q#_1 +/�م �Q ا�$��� 
/:M���D�( 2ن ا�6/���ت  369ص �:�,� E! ا���دة ا�

!1D�*4(ا�(.  

Zآ i�� 
�Nة ا�[ز��1���/5�N ا� i�Q )��م ا�� N�/�E :ن]�Lـــــأ�� +0�,1 ا �

��ن ا��N#�1 أو ا��1$�0.�/�م p���[ن ا�$�,�ر t�  

�� 
/��U� N#�1�Nام ا��i �:�1$�0 أو ا��aا :N#�1�6��ل ا��1$�0 أو ا��a�� N�/و� 


 ا��اردة E! ا���دة  ;!�#�6
، و+/�م ا�$��� 
��M� ل��ا�� W�U�1�226/2�1ي ـــــــ، و��

+ q ��Z>و ا�#�ع ا ،���Z أو ����6��ل �aqرة �أن �_�ن ا�� Wp� 2�; ،
�D]6ا� Q� �Eا�

                                                           
  .188إ�راھ�م #�د ���ل، �رK ���ق، ص  (1)

(2)Gassin (R) .op.cit.p.114. 
(3) Badinter (f) ;op.cit. N 2435.p 14. 
(4)cass. 10 oct 1990. Rev.S C .Crim. p 78. 
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4i ا��/E Q� `U! و��C� ��[ WVف E! �_�ن Z�ص ���M رV�ه E! �$�ة ا�aq/'�ل 

�1_2، أو أن �/�م 4Q#_1� !E ;#�ع �2 ا��$:� 0����/5�N أوراق و��1#ــــــ iات ــــــN

��O� �,:�$1و8,� دون رV�ءه و+,Nف  `��( 
�_��إ�B ا�/p�ء �0J: زو8
 +/Nم +1$�[ت �:


��6�
 رyE ا�Oوج ا����ر;
 E! أ�'�ء ا��_��:� N;R+ أن �,��N/+ 2�)1(  

�Q ا��1$�0، أ WEN� ط��D 0; Q� N�/�E :ل��6�aqأ�� ا�/�+ Bإ� N#�1�I ]�ض ـــو ا�

6��ل �4ط�ن�a]و� ،Q/�/�+ QDC4 2�،  
*� Q� �Eأن +��ا ���� أO:� QDم إراد�
أو�,,�D�%و ،

�رة ـــــــأن �/�م ذات ا��i ا�@ي )�م ����/�ط ا�� ا��1$�0 أو ا��N#�1، وq ����ط إ��از

�2 ا�����ر أن E ،N#�1�6��ل ا��1$�0 أو ا��a�� g�N�:� 0�$1+ أو �Zآ i4 v_+��


 ا��#��ص �:�,� E! ا���دة �
 ا��#��ص �:�, 226/2ا�$���� ـــــZ[ف ��+_v ا�$��

  )E226/1)2! ا���دة 

ط U(
: �.T.ع ا��  :ا!��ا���


 ا��#� ا�8Lا�!���Vع ا�1:�ك � 226/2�دة ــــــ� E! ا��ـــ�ص �:�,ــــE! ا�$��

��ع أو ا��1$�ھ� +g�N� 0�$1 أو ��رة أو �N#�1 (���ر) �aq�� !D�$ا� Q0 إ���0 ــــــ+�


 ;�ن  -���Vع ا���ر -D/0 ا���رة، و�$v أن ��5 +���O ا��i  أو��� !E ح�V��

  ���Vع ا�#��ط +1$�[ ���را.

��  : ا
��$ ا
#*).ي:�


 �2 ا�$�ا"5 �، و��@ ر;#,� ا��6#�ي ��رة ا�/�N ا�$#�"! ا�6�Q�N+�6'� ھ@ه ا�$��

  .)3(واLرادةا�6�م �Q���#6 ا�5:6 

��Nر ا����ل �:B ا��1$�0 أو ا��N#�1، أ�� إذا � !D�$2�6 أن �5:6 ا��� h�@� �/�'U+و

 N�/:� ن�_��#�� ا�5:6 ا� I:
 آD@اك، �����8 ]E 
���$:� Q��/v ار+_� h�@� 5,���:5 ا�
                                                           

  .280ص  ���د ا�$*�وي، �رK ���ق، (1)
(2)Kayser (p) : op.cit.p.220 
(3) Isabelle lolies : op.cit.p.129. 
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�DQDC! ا�6�م، وإذا �:5 ا�$�  
�� E! إ+��ن ا<6E�ل ا���د��aا hور]5 ذ� ،
���8 v_+��


 و�C1ل ���$:� �'_+�� N6� �#,E ،ل��6�aqن أو ا]�Lوھ! ا 
���$:� 
D�_���qا����دة  إ:�

 .)�D�( 2�)1ن ا�6/���ت 226/2

6��ل �aن أو ا]�Lن أو +0�,1 ا]�Lظ أو ا�*��qا Bإ� !D�$إرادة ا� Q$�+ أن v$� ��;

�:B ا���$1 2 ��0� I� !E 
�
 E[ +/�م ا�$���0 ـــــــا��1$�0 أو ا���V�� N#�1ع ا�$��

 Q#� N/E 5% ،أوأو ا���رة  �J� 2� Q:�6�aأو ا ��M:� ر أو�,�$:� Q�:��Q أو أ �*���E ق�a

Q(�a أو Q�:�)2(.  

6��ل �:�1$�0 أو ا��N#�1 ا��#��ص  ��ى و�aqن أو ا]�Lا 
��y6 ا�*/Q أن ��8

226/2�:�,� E! ا���دة   
���D�( 2�Q�Nن ا�6/���ت ا�*�1D! ھ! ��8���م   N�( 2� ن�_�+

 
�D ص ھ��Z N�(ارو�VLاد ا�E�� 
��
 ا����ة ا�*�C�)3(.  


 ا��q*�ظ أو إ�[م ��_e ا��أي ا�1��I و��ون أن ��8 Bإ� Q/*ا� 
�'��[ Q$و��

 
���8 N#�1�6��ل ا��1$�0 أو ا��aأو ا ��Mر أو ا��,��Q�Nا�$� �,�E 6#�ي�، ��_�ن ا��;2 ا�

 N(و ،
��Z 
�D �Eا�+ hم ذ�O:�1� qو ،f/E رادةLا�5:6 وا Q���#6� أ�1aا�2 ا�/�N ا�6�م 

 B:� hوع  أنذ������Nر ]�� ا���� !D�$ورة أن �5:6 ا��V Q� N�/� 5:6ا� \:U��


 إ�B ذ��V ]E hورة �:�M���ة �D !Eع E�Vا�6�م، إ N�/ا� ��#��:�1$�0 أو ا��N#�1 وھ� 

N�/2 ا��� ,�:�
 أو ا���ر ا��#��ص ��� ــــــــــــ��8��! ا����ل �:B ا<��د�g ا�


  368ت ا�$N�N و ��D�( 2ن ا�6/��� E226/1! ا���د+�2 ���D�( 2ن ا�6/���ت ا�/5�N، و��8

*��qم ـــــا]�6��ل ا��1$� �ظ أو إ�aأو ا ��Mر أو ا��,��اردة ــــــــــN ا�ــــــ0 أو ا���1#ـا�$

                                                           
(1)Gassin (R) : op.cit.note.60. 

ر��
 إ $�ء ا�5رار  � ا��$ر�K ا���%� ا����رن��د ��ن #�د ا����ق،  (2)� 

 #�ن $�س، ا��ظر�
 ا�������، ر���
 د��وراه، 

 ��ر�
 ا����ة ا���"
، �رK ���ق، ص 666، ص 1987�%��، ھ$�م ���د  ر�د، �رK ���ق، ص 200، إ�راھ�م #�د ���ل، ا�����
 ا�

  .1072، ���ود ��ب ����، �رK ���ق، ص 436، ���ود ���ود �"طF6، �رK ���ق، ص 109
(3) pradel (G); op.cit .p. 1651: Chavannes (A); op.cit.616. 
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�<ن ;[ ا�$�����2 ���ا�E �E,� ا�/�N ا�$#�"! ا�6�م �Q���#6 ا�5:6  226/2�دة ــــE! ا�


ا��� ا�#�
 واLرادة f/E دون)1(.  

 :�
�
  5� ا
��U<� ا
#��ي: ا
�.ت وا
�.رة ا����ا
#��4 ا

e'�(ا  
����� 
/:6��ا����ع ا����ي ��D�( 2ن ا�6/���ت ا�*�1D! ا�/5�N ا�#��ص ا�


 وھ! ا���اد �2 �����368
 ا����ة ا�  Bي ا���در 372إ������ ��ص ا���aNر ا�; ،

 !E11  �'��'a1971  B:� i#E 
�
 ھ@ه ا�$����*; B:�
  أن��" ����ة ا���اط#�2 ا�

��,� ا�/��Dن"�� 
، واW� ���$1D ا�#i ا���aNري +0ZN ا����ع ا�$#�"! وأV�ف )2(���

��v8 ا�/��Dن ر)5 �37  
) �_�ر، (أ) إ��D�( Bن ا�6/���ت ر]'
 309ا���د+�#1�1972 ) 2

 gا<��د� 
��a B:�
 و�*�ظ� ��
 ا��! )�رھ� ����
 ا����ة ا�����#W�a�+ !E Q �$�ل ا��

��� وأن ا��/Nم ا�6:�a q اد�E>�� 
��
 ا�D,�ك ھ@ه ا����
، واUD[)� ا���,a Bأدى إ� N( !

 2��/�
 ــــــا����ع ا��aاق ا�1�W أو +1$�0 أو D/0 ا��� �8م�2 ا���د+�2 ا�1����د%�ت ا�

6��ل ا��1$�0 أو ا��N#�1 دون رV�ء ���v ا��Cن �aأو ا 
�أو ا��/�ط أو D/0 ا���رة، وإذا

 N�N,ءأو ا����EL��.  

�
 ا�$�ا"5 ا�1�aراNو�:!:� ��; v��U� ث]% Bإ� g�'�
 ا�@;� D/51 ھ@ا ا�/  

�31
4#د�ت ا
  .ا
#>;: ا�ول: ��<#� ا��Hاق ا
J#� أو ت�J�� أو �-� ا


 E! ا���دة(��:B ھ@ه ا�$�� i#ت 309ورد ا���) �_�ر E/�ة )أ�D�( 2� (ن ا�6/�

�Cن :"  
�����N�6� 2ي �:I� B ا<�Eاد E! ا�� 
��/� `#�p+ g�� ،ي����v(�6 ا�

�Cن  hاط2، وذ���:� 
��
 ا����ة ا���� B:�
 ;0 �2 ا��Nى #a B:� N�O+ q ةN� e'����

:Q�:� !#$�
 E! ]�� ا<��ال ا����ح �,� )�D�D� أو ���M رV�ء ا��+n6�ل اE>ا Nأ� v_+ار  

                                                           
  .59#�د ا�ر��ن ��6�، �رK ���ق، ص  (1)
  �ن ا�د��ور ا��"ري. 45أ�ظر ا���دة  (2)
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�Q ���د%�ت  ا��aق -أ�D ة أ�� ;�نO,8>8,�ز �2 ا I2 ط��� 0/D 0 أو$a أو W�ا�1

 �8ت E! �_�ن Z�ص أو �2 ط��I ا��:�*�ن.

�1�ـــtEذا �Nرت ا<6E�ل ا����ر إ��,� E! ا�*/�+�2 ا�1��/��2 أ%#�ء ا�8� B:�W ـــــ�ع 

.�V��*� ء �_�نqRھ �Vن رtE ،ع���8qا hذ� !E 2��V�أو ��أى �2 ا��  

v(�6و� ����,@ه ا���دة ا 
#�'��دا ــــ����'e ا���ظk ا�6�م ا�@ي ��+_v أ�N ا<6E�ل ا�

.Q�*وظ� 
U:a B:�  


  و�Nم E! ا�$���aا N( ن�_� �����درة ا<O,8ة و]��ھ� ��8��W ا<��ال  !E 5_��

��� ا��1$�[ت � 5_�� ��;
:����#,� أو إ�Nا�Q" ا�)1(.  


 أن �_�ن ھ#�ك ���Vع ��� و��p\ �2 ا�#i أن ا����ع ����ط �/��م�0J ـــــــا�$��


E! ا����د%�ت ا��! +$�ي E! �_�ن Z�ص، E�VL���ت ا��! +$�ي ــــــــــإ�B ا����د% )2(

�N�tى ��ر ا�#��ط أو ا�1:�ك  I/��� ا��:�*�ن، %5 ر;2 ��دي I2 ط���و+��0J  ا�8Lا�!

,8 I2 ط���  ر;2 �6#�ي )�ا�Q ا�/�N ا�$#�"!.�ز %5 ــــــE! ا��aqاق أو ا��1$�0 أو ا�#/0 

:!:� ��; hذ� \V�#aو  

:�#>��
���د%�ت �8ت E! �_�ن  أو�: �.T.ع ا� 
��#'M! أن ���V�� I:6ع ا�$��

 �,�E ط���� qا��:�*�ن و I2 ط���0 ��_أن Z�ص أو � ،
#�6� 
M:�I ـــــــ2 أن +��/ـ+_�ن 

!������
 ا��5 وا�'_5، وM:� 
��
 ا<��ات ]��  �Z 2[ل ا4L�رات ا�����0 ا���+ q

B/�a��
، وا�V�p�ء وا�(�U#��2 �6:���ت +�I:6 )3(ا� 
���� ��E�+ Bع إ����، و�,Nف ا�

                                                           
  .204���د ر$�د �طب إ�راھ�م، �رK ���ق، ص  (1)
  .380، ��دوح ���ل ��ر، �رK ���ق، ص I�219، �رK ���ق، ص  ط�رق "د�ق ر$�د (2)
 ؛770�رK ���ق، ص  -ا���م ا���ص -$رح ���ون ا���و��ت، ���ود ��ب ����، 734أ��ن #�د W  �رى، �رK ���ق، ص  (3)


 ���ر�
 ا�$�"�
���د ز�� أ�و #��ر، �%��  .88، �رK ���ق، ص ا�����
 ا�
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 Q�:� W:U� أن Bp+�� qو ،i�,� �� �/�م �Q ا�� N�/� !اد، وا���E�� 
��������ة ا�

��M1(ا�(.  

���� أو Z���، و�:�Q  و)N اk:�Z ا�*/Q وا�/p�ء E! ��6�ر " �*
 ا��_�ن"، �� إذا ;�ن

��V�� و�� +#�ول ،���Z �J�N� N6� ص�Z ن�_� !E ا�@ي �$�ي g�Nن ا��tEت�  �,� e��


، إذا �8ى ا��E g�N! �_�ن ����
 ا�*� !*�#+ e_6ا� B:�
 و��������ة ا� 
(]�

��م و�� +#�ول أR4 iZون ا����Nث)2(.  

�E ،2_1���E 2_�ة ا��_�ن ا��ص وا� f:�Nم ا� !M'#ن و��_����ع إذ ���! ا��

�*�1� ��
 ;0 �2 ���ا�a Q�E N8اء أ;�ن ���_� أم ��8C�1ا، ;������� 0��� �,E ،ص�N ـــا�

I�� h�����E ،�"اOا� 
��� اLذنھ@ا  �Q أن �Cذن ��1$�0 ���د%�+Q ھ� f/E، وv�1#� q �2 ا��

�:B ���د%�ت ]��ه ��2 ���اN8ون E! ا��_�ن ا��ص)3(.  

�,�  أنو�#'M! أن D��� إ�B  ھ@ا B*Vأ 
/:U� 
#��( WVو N( ي���ا����ع ا�$#�"! ا�

�2 ط��I ا��:�*�ن �yM ا�#^� �2 ط'�6
 ا��_�ن ا�@ي  5+ g�N� 0; B:� 
��ا��*
 ا�


  )N+)4ور Q�E ا����د%

دي:#
: ا
��$ ا���  


 وi#� �/E ا���دة (���D�( 2ن  ا) �_�رI/���309 ا��;2 ا���دي E! ھ@ه ا�$��

:���#� W�  ا�6/���ت ا����ي ���ا�E أر

����aاق ا�1�W أو +1$�0 أو D/0 ا����د%�ت. I/��� !ط إ�8ا���D :qأو  

.Q�:� !#$��Nم +�ا�E رV�ء ا� :��D�%  
                                                           

#�� أ��د #�د ا�ز#��، �رK ���ق، ص  ؛115، دار ا��*�
 ا��ر��
، ص را%م ا4#�داء #�F ا5$��ص وا��4ر��ت�د�ت ر���ن،  (1)
233.  

  .771، ���ود ��ب ����، �رK ���ق، ص 89���د ز�� أ�و #��ر، �رK ���ق، ص  (2)
  .���117م ا�د�ن ا5ھوا��، �رK ���ق، ص  (3)
 ؛130�رK ���ق، ص ���م ا�د�ن ا5ھوا��،  ؛772���ود ��ب ����، �رK ���ق، ص  ؛382��دوح ���ل ��ر، �رK ���ق، ص  (4)


 ���ر�
 ا�$�"�
ز�� أ�و #��ر،  ���د�%��  .90، �رK ���ق، ص ا�����
 ا�
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.
��1Nم E! ا�$���
 أو ا�$,�ز ا�:�aا�� :�J��%  

�6��:�E Q! �_�ن Z�ص.را !#$�  : و�8د ا�

ط U(
  :ا!��ا��أو�: ا


 %[ث ��ر و ھ!: ا��aاق  ا�8Lا�!��@ ا�*06 �ا��_�ن �:�;2 ا���دي �,@ه ا�$��

  ا�1�W (ا���#`)، وا��1$�0، وD/0 ا����د%�ت

����aاق ا�1�W ا���ـB: ا��aاق ا�1�W (ا���#`): و�/�ــــــا���رة ا<و� Nـــ `#

B:���ع  �aqأو ا g�Nا��Qه إ���Vأو ر Q:"�( 5:�1
، أي دون :Z)1(.  

 I'U#� 8,�ز دون أن 
Uaا�� 
1:Z ع���aqا B:� W�و��ى ا�'y6 )�� ا��aاق ا�1

 !D�$ل ا���6�aم ��ل ا�/+ q 
���<ذن ا��$�دة، و�v1 ھ@ا ا��أي tEن ا�$�� 
1:Z ع���aqا

�
 �2 ا��aق ا�1���$:� �'_+�� N6� q ��
 ا�$,�ز، ;D�_� Bإ� B(�+ q 
W ـــــــــ<داة �Nا"�

��ن ا��E g�N! ور) اL�M�ء��ص �Z 2[ل �:B ا��g�N اp� 2 دون�Q ـــــ��<ذن، أو �

2��Zµ� Q:/D د��  )2(أو �OZ 2ن ا��E g�N! ذا;�+Q، %5 أ


 �_�ن )�"�� و�� �Nث ا��aqاق �E! ��2 ��ى ا�'y6 ا�Zn أن ا��;2 ا���دي �:$��

�
 أداة أو 8,�ز، و�C� 
D�6�aqا Bإ� 
��<ذن و�Nھ� دون ��8 W�1:��N�6� ھ@ا �_�ن B:ــــــ �

���QD، أو �2 ���#`  I����Nل ا�1�����Cداة �Nا"�
 N�� qق �:�,� أD,� 8,�ز  B�� 6�ن�a2 ا�

�:B ا��رق 2��Zµ� Q:/D 5%، أم �5  Q���; Q:$a أو Q+�;ذا !E Q^*� اء�a ص�Z g�N� B:�

Q:/#�)3(  

                                                           
  .233#�� ا��د #�د ا�ز#��، �رK ���ق، ص  (1)
، ���ود ��ب ����، ا���م ا���ص، �رK 775" �رK ���ق، ص ا�و�ط  � ���ون ا���و��ت " ا���م ا���صأ��د  ��� �رور،  (2)


 ����و�و�� ا�4"�4ت، أ��د ���م طI ���م، 119د�ت ر���ن، �رK ���ق، ص ، ����774ق، ص �%��، دار ا��*�
 ا�����
 ا�
 ،
����  .36، ص 2002ا��ر��
، ا�ط��
 ا�

، ���د ز�� أ�و #��ر، �رK 250، ص 1997، ا�ط��
 ا5و�F، دار ا��*�
 ا��ر��
، ا���ھرة، دروس  � را%م ا��$رط�رق �رور،  (3)
  .968، ��ن #�� ��ن ا�����، �رK ���ق، ص ���90ق، ص 
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  )N()1 اN#�a أ���ب ھ@ا ا��أي إ�B ا��$� ا�����
 و

�� )�N ا4L�رة إ�B ا��� أوq: أنDإ W�6���Q �*� ا��aاق ا�1�a���ل ـــــــا����ع 


 ا�1�W �'��4ة.a�� I2 ط��� g�Nا�� B:�  

,$� 5,��
 إq إذا ا6�a�ن ا���ز �� ـــــــ%��D�: أQD �� ;�ن ا����ع )N�( N أW/+ q ا�$��

 �,��2 ط��I ا��1$�0 وا�#/ EB*�;q! ار+_� 
�0 إذا ;�ن ا��aاق �����! ار+_�ب ا�$��

�2 ط��I 8,�ز N6� q و أن �_�ن  W��'� ا�$,�ز.Dا�1 g�N�:� ]/  

 
��� B:���Nاء q6�ل ھ! اE>5 ھ@ه ا��$��%��J�: أن ا�#��$
 ا��! أراد ا����ع +$#',� 

 QDآذ !D�$م ا�N�aاء ا�a I/��+ 

، وھ@ه ا�#��$��
 8,�زأو ا����ة ا�Uaا��)2(.  

 06E W(اء و�a W/+ 
���$��E ،2����2 ا���� O���و��ى ا�'��g أe�� QD ھ#�ك �'�ر �:�

 
Uaا����ع �aqذناL�6'� ھ�_�  ا� ��ا��$�دة، أو �2 ط��I 8,�ز �2 ا<O,8ة E_[ھ

 ��; ،
��
 ا����ة ا���� B:�
 ا���د�
 ]��  أن���1
 ا��g�N وا��Nاء �E����� h1�ا��

 ��1*+ !E ��
 ا��! ���Z�ھ� �U:�ب دا"�أو +I�'U ا�#i ا�$#�"!، �v$� 0 ��ا��ة ا��_

 
���
 ا����Uرة ��J�Nة ا��O,8>��
 ا��$��5، وھ#� أن ا��/��د :�ا����ع ا�6/��! �2 وراء 

��_2 أن ����ر � q 
��  ن ا����ع )N أرادھ� أو أC.�,�#6� QDا����ة ا�

:�>E4
�: ت�J�� ا���
  ا
�.رة ا

��ا�Ua,� إ��دة  2_�
 �@�h، و�����:B ا<�4ط
 ا� Q^*� g�N1$�0 ا���� N�/و�

��ع إ��Q ��ة أ�Zى�aq3(ا(.  

  

                                                           
  .644،  وز�
 #�د ا����ر، �رK ���ق، ص 308���د ا�$*�وي، �رK ���ق، ص  (1)
  .43���ود أ��د طI، �رK ���ق، ص  (2)
  .382��دوح ���ل ��ر، �رK ���ق، ص  ؛233#�� ا��د #�د ا�ز#��، �رK ���ق، ص  (3)



 

264 

:�>E4
�: �-� ا�
�
  ا
�.رة ا

�` E! �_�ن Z�ص + 
Nام 8,�ز ����د%�a�� W���QE أ�N ا�*/,�ء �QDC ا��aاق ا�1 N/E


 أO,8ة Uaا�� �Zن آ�_� Bإ� Q�E N8ن ا�@ي و�_�أو �Z 2[ل ا��:�*�ن Lرa��,� �2 ا�

 
��ع أو ��_�و�Eن أو ;'��1�aqلا�aرLة )1(اO,8>�6#� �2 ا� ���D ع���، و�5 ����ط ا�

�Nم �'�رة " �a0 ا�" Q��D ة أ�� ;�نO,8>ر )2($,�ز �2 ا�Uر أن ا���'���:B ا ،

.k(��� q ��  ا��_�1� !8���#

:8�;% �(�#
ء اTم ت.ا�5 رE% :���  

�a06 اE 5�� أن 
���ل +�ا�E ا��;2 ا���دي E! ھ@ه ا�$���;q v$ـ��W ــــــــــ�اق ا�1

�:�Q <ن ذ� !#$��#��� ا��;2 أو ا��1$�0 أو ا�#/0 �:���د%�ت دون رV�ء ا� 2� N6� h


��:�Q )3(ا���دي �:$�� !#$��:B أن رV� ا� i#س ا��aوأ ،
���8 ]E ء�Vا�� �Eذا +�اtE ،


 ا�*06 ھ� ���L v'aن ھ#�ك  أن�_� ]E ،

 ا���1*� g�N2 ا��� 0�O� ء�Vا�� hذ�



، و�$v أن +��ا�E �4وط ا��V�ء ا�6����
 ا����ة ا���� B:�، E! ھ@ه )4(ا��Nاء 

.�Z>ط�ف دون ا B:�8��E ،�6[ ���1ي ا��V�ء  g�N0 أط�اف ا���
 وأن ���  ا�$��


 �� إذا +5 ا��aاق ا�1�W أو ا��1$�0 أو ا�#/0 ��� !E �V��*� ء �_�ن�Vوا��

�8��عqا hذ� !E 2��V�2 ا��� W�
 أ%#�ء ا�8��ع �:B ��أى و�1�����د%�ت ا�:�)5(  

  

  

  
                                                           

  .��587ن ���د ر��K، �رK ���ق، ص  ؛969�، �رK ���ق، ص ��ن #�� ��ن ا���� (1)
  .780���ود ��ب ����، �رK ���ق، ص  ؛90���د ز�� أ�و #��ر، �رK ���ق، ص  (2)
  .1098، ر���س �*��م، �رK ���ق، ص 320أ��د ���م طI ���م، �رK ���ق، ص  (3)
  .793���ود ��ب ����، �رK ���ق، ص  (4)

، 736أ��ن #�د W  �رى، �رK ���ق، �رK ���ق، ص  (5)دي ھر� F6ط"� ، I�6وء ا�� �و��ت  ��ون ا���� F�# ق���ا��


، وا����ء����  .1187، ص 1992، ����
 ر�ل ا����ء، ����
 ر�ل ا����ء، ا�ط��
 ا�
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ز ا
#E1�Jم)�
� أو ا;�H.
: ا�
� .�#>��
  5� ا

Nام 8,�ز �2 ا<O,8ة 309إن iD ا���دة (�aا !D�$ا� B:� v8�+ (أ) ة�/E ر�_� (

 Wa�+ N( ع���6��ل 8,�ز ��Nد، و��1*�د �2 ذ�h أن ا��aن ا�D�/ط ا����5 �:E ،Q��D أ�� ;�ن


��
 �:���ة ا�����f1 ا�� !E)1(.  

+ 
:�aو 
Nام أ��a5 ا��$��
 ا�@;� /��N6 و+1�\ ا���دة ا�1� �,E���;5 ا+ 
J�N� 
�#/


 أو أ�Zى �5 +_��:B ھ@ه ا�$�� i#ا��h�@� \��N6، <ن �'�رات ا���دة +1 k�)2(.  


  و��$,�ز آq �Z +/�م �Q ا�$�� 
D�6�aqھ� دون اNام ا<ذن و�N�aن اtE h�@� �/�'U+

  .)3() �_�ر E/�ة (أ) ��D�( 2ن ا�6/���ت309ا��اردة E! ا���دة (

ن  � :  و�.د ا
#�)� %;�8:را+*


 ط'/� �#i ا���دة (��
 ا����د%�ت ا������) �309���ط ا����ع ��$��5 ا��1�س 

 I2 ط����_�ن ا��ص ا��:�*�ن�_�ر (أ) أن +�5 ا����د%�ت E! �_�ن Z�ص أو ��� N�/و� ،

�:B إذن  ،Q��Zد k(��� أو ا�@ي ،Q#��ر2�8 :� Q��ZN� \�1� q ا�@ي I:M�ذ�h ا��_�ن ا�

6���Q أو ا�Dq*�ع �N6�Qد �aا I� Q� 2� ن أو�_�2 ��:h ھ@ا ا��  .)N�� )4د ��در �

 Q�:���م، � ]E�Q:/D 0_ أو +Q:�$1 أو ا���#`  g�N� �,E م��tEذا +5 ا��E g�N! �_�ن 


 ا��اردة E! ا���دة �
 ���Eاد، و+/�م ا�$����
 ا����ة ا���� B:�
، وN6� q ا��Nاء ���8


 ا�@;� إذا ار+*��a  Q�:� !#$�Nم ا��aص، أو ا�Z ن�_� !E `'_د%�ت  ا��:*�ن���E! ا�

 W#�� 
���
، وأa�س ذ�h ھ� أن ط'�6
 ا��_�ن ا��ص �$v أن ���ط ��1�ج �2 ا����ا�

Q:ZاN��:B �� �$�ي  ��Mو%,� )5(اط[ع ا�N��
 ا����د%
 )N� Nدھ� ا����ع ����Z أي أن ،

                                                           
  .29، دار ا��*�
 ا��ر��
، ص را%م ا��4ر��ت���د #�د ا����م #�د ا����ق،  (1)
  .108�د�ت ر���ن، �رK ���ق، ص  (2)
  .775أ��د  ��� �رور، ا�و��ط  � ���ون ا���و��ت، �رK ���ق، ص  (3)

، �رK ���ق، ص  (4)دي ھر� F61187�"ط.  
  .789���ود ��ب ����، �رK ���ق، ص  (5)
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tEذا +�` E! �_�ن ��م �Q�6�'U أو ، )1(��Nو%,� E! �_�ن Z�ص، أو �2 ط��I ا��:�*�ن

������i أو ����
Eم  ��د���Q �2 ;�ن E! �_�ن ��a W�U�1� g���أو E! �_�ن Z�ص 

@3#�� 
�  .)W/+ ]E)2 ا�$��

: ا
��$ ا
#*).ي:�
�  

:6��� 0J���
 ��رة ا�/�N ا�$��! ا��5 واLرادة  ــــــــ��@ ا��;2 ا��6#�ي �,@ه ا�$��


 )3(�د �k��6+ 2 ا����ع ا��/�رنــــــــ$��! ��1*إذ أن +v:U ا�/�N ا��، �,@ه ا�$��

."
��
 ا����ة ا���� B:��DC,�:" ا��Nاء   

�#���Q ا�5:6  B:���Nاء �*��ض +�ا�E ا�/�N ا�$#�"! ا�6�م ا�@ي �/�م qإذ أن ا

  واLرادة.

:�;*
  *%)�� ا


 v$�E أن �5:6 ��#��� ا�1:�ك ا�8Lا�! ا��_�ن �:$�� 
E�_� !D�$أن �5:6 ا� v$�


، وأن �_�ن �D�*�:د%�ت ا��������Vع ا��I ا��N�6ى �:�Q، وھ� ا��g�N ا��ص أو ا��

6���Q 8,�زا �a�� 5:� B:� !D�$اقا���aq  W�
 �/�م �,�  أوا�1��Z د%�ت��� B:�ا���#` 

�_� !E هN8ل +�ا�� i�N نا�� W� ام ا��:�*�نN�a���:�Z�ص أو  !#$� )Q)4ــم رV�ء ا�

 !D�$5 ا�:� B*�Dأ�� إذا اQ���ر+_�  
�
، tEن ذ�h �#*! ا��;2 ا��6#�ي E[ +/�م ا�$�����$:�

  )5( آD@اك.

  

  

                                                           
  .1097، ص �918*��م، �رK ���ق، ر�م  �س�، ر�89���د ز�� أ�و #��ر، �رK ���ق، ص  (1)
  .642 وز�
 #�د ا����ر، �رK ���ق،  (2)
  .448#�� أ��د #�د ا�ز#��، �رK ���ق، ص  (3)
  .46���ود أ��د طI، �رK ���ق، ص (4)
  .495آدم #�د ا��د�K، �رK ���ق، ص(5)
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  *%)�� ا!رادة:

 Bإ� !D�$إرادة ا� Q$�+ اق��2�6 أن��aا  
��ا�1�W أو ا��1$�0 أو D/0 ا����د%�ت ا�

�:�Q، و�$ !#$��Nم رV�ء ا� �Eا�+ W� ،ام ا��:�*�نN�a��v أن +�$Q ـE! �_�ن Z�ص أو 

g ــ�NـB ا��ــــــ�ل �:ـــ، وھ! ا���I ا�#��$
ـــــــــإرادة ا�$�D! إ�B ار+_�ب ا�*06 و+�/�

_�
، tEذا ا�N6D` اLرادة، E[ )��م أو ا����.
���8 ]E 5% 2ا�$#�"!، و� N�/:� )1(  

 0ZاN+ 
$��D 
�D�*�:ا�� 
���_���ع �:�aqإذا ;�ن ا 
�و+E h�@� �/�'U[ +/�م ا�$��

 2�� �J�N� 1$0 ھ@اE ص�Z ن�_� !E 0�$1+ 8,�ز iا��Uط أو +[�1,�، أو إذا +�ك ا��


 ھ#�  وأa�س؛  )2(أ4�ص ��ل +�اN8ھE 5! ذ�h ا��_�ن�اN6Dام �#��ي ا�/�N ا�D/�ء ا�$��

  )3( ا�$#�"! وھ�� ا�5:6 واLرادة.

 W�
 ا��aاق ا�1��� !E 
�y6 ا�*/Q إ�B أن اLھ��ل �v8��1 ا��1�ء�
 ا�$#�"� vو�@ھ

، و���1ي E! ھ@ه ا����
 أن ��5 ار+_�ب ا�*06 ���رة ا��:�*�D!+1$�0 أو D/0 ا��g�N  أو

Q�N���Q�Nأو ]��  �. )4(  

 N�/2 �8ا"5 ا�� 
��$v أن ���ا�E �E,� ا�/�N  ا��صو��ى �y6 ا�*/Q أن ھ@ه ا�$��


 إ�B ا�/�N ا��ص أي E�VL��+ا�6�م، �aا Bإ� Q$�+ 
��Z 
�D �Eام ا��1$�ــــــ�اN0 ــــــــ

��1'�ن أن ا�*06 أو ا��0�$1  ،��M:� 
���B#6 آN�( �Z ا�VLار ������ة ا��أو ا��N#�1 أو 


  أو/0 أو ا�#*��a 
���2 ا�#�
 ا� Q:�E 5+ �� رة إذا�UZ B:�ا��aاق ا�1��U#� q Wي 

  )5( ا�@;�.

                                                           
  .791ا���ص، �رK ���ق، ص؛ ���ود ��ب ����، ا���م ���435م ا�د�ن ا5ھوا��، �رK ���ق، ص (1)
  ؛ 373؛ أ��ن #�د W  �ري، �رK ���ق، ص642 وز�
 #�د ا����ر، �رK ���ق، ص (2)

"، �رK $رح ���ون ا���و��ت" ا���م ا���ص؛ ���ود ���ود �"طF6، 773���ود ��ب ����، ا���م ا���ص، �رK ���ق، ص
  .���433ق، ص

���ت ا���%�، ���ن ���د إ�راھ�م،  (3)�
  � ا�  .460، ص1981دار ا��*�
 ا��ر��
، ا�و��%ل ا�����
 ا��د�

 ا��و�ت، �دون دار �$ر، �����ت ا��ر�
 ا�$�"�
 أ���ء ا���ري وا��4د4ل  � ا����ون���د #�� ا����م #��د ا�����،  (4)��� ،

  .132، ص1981
  .436���ود �"طF6، �رK ���ق، ص د���و (5)
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 ا��aاق ا�1�W أو +�$1�0 ـــــوھ@ا ا��أي ا<D 0�� ��Z^� <ن ا��;2 ا��6#�ي �$��


 ا����ع ��ME ،رادةLا�5:6 وا 
���#6�
 �/�م ���ا�E ا�/�N ا�6�م ��أو D/0 ا����د%�ت ا�


 ���Eاد، و�f1 2�309 وWV ا���دة (��
 ا����ة ا���� B:�) �_�ر (أ) ھ! ا��*�ظ 

�#��ا E! ا��;2  e�� ص�
 �2 ا��Nاءات ا2��Zn، وا�/�N ا�$#�"! ا��E�; 
����


�، و��� �N;R ذ�h أن ا����ع اO:�aم +�ا�E أر�W �4وط ���/I ا��;2 ا��6#�ي �,@ه ا�$��

 
�:�E Q! �_�ن Z�ص Z[ل +QV�6 ��ا)6 !#$�
، و�2 ��#,� +�اN8 ا��ا���دي �,@ه ا�$��

 !#$�
 أي أن ا���6ل �:�Q و�8د ا���ا��aاق ا�1�W أو ا�#/0 أو ا��0�$1 �:���د%�ت ا�

�:�E Q! �_�ن Z�ص، ���ف ا�#^� �2 ط'�6 ����
 ا�#��ط ا���در �#��1�E ،Qي أن �_�ن 


، Z، N/E��� أو��E g! +�ا�E ا�/�N ا�$#�"! و)��م ا�$���':� 
��
 إ�B ذ�E ،h[ أھE�VL��

�:�Q، أو +�/� !#$�N"�E Iة ــــــــ+�N6د ا�'�ا�g و+�1�وى 8��N�/� N/E ،�,6 ا���,5 إ�@اء ا�

�:B أ�aار ا 0*Uا�� !E !D�$ا� 
  )2��Zn )1.أو إ4'�ع ر]'

ط أو �-� ا
�.رة-�
� ا#>�� :���
  ا
#>;: ا

 0/D 06 ا��/�ط أوE 5��$��
 ���Eاد ��
 أ;'� ����
 ا����ة ا�����f1 ا����ع �

����'N� eة �O+ q ) �_�ر (ب)309ا���رة �:E ،��M#�` ا���دة(  v(�6� "QDأ B:�N ــــــ

�Cن ار+_v أ�N ا<6E�ل  hاط2، وذ���:� 
��
 ا����ة ا���� B:�
 �2 ا��Nى #a B:�

 �D�D�( �,�
 E! ]�� ا<��ال ا����ح �+nأوا .Q�:� !#$����M رV�ء ا�  

�Q ��رة 4E i! �_�ن Z�ص".-�D ة أ�� ;�نO,8>ز �2 ا�,$� 0/D أو f/(ب) ا��  


 أن �_�ن �,� ���Vع ��'�Z 2� �#� 2[ل ا�#i ا��4اط ا����ع �/���م ھ@ه ا�$��

وھ�: ��رة ��i ���8د E! �_�ن Z�ص %5 ر;2 ��دي ���E 0J! ا��/�ط أو D/0 ��رة 

�Q، %5 ر;2 �D ة أ�� ;�نO,8>ام 8,�ز �2 اN�a�� Q"�Vر ��M�4E i! �_�ن Z�ص 

  �6#�ي )�ا�Q ا�/�N ا�$#�"!.

                                                           
  .737أ��ن #�د W  �ري، �رK ���ق، ص (1)
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�#>��
  أو�: �.T.ع ا


 ا��/�ط ��رة 4i أو D/:,� ھ� ��رة ا��E i! �_�ن Z�ص  ���Vع���8

��+ �,Dأ ��[ �,� 
�qد qة و�_E 2� �'6+ qو ،i� ــــــوھ! +6#! ا��Nاد �V"! �$51 ا��

.�,'��� 
��4 B1( إ�(  

2  �طا�6/���ت ا����ي، �#'M! +�ا�E �4) �_�ر ��D�( 2ن 309وا�a#�دا �#i ا���دة( 

!ء ــــــــــ��� 4ـــــــ
 إذا +5 +�ـــــــھ#�ك ��رة ��E ،i[ +/�م ا�$���أو�,�� أن +_�ن 


 إذا وN8  أو �N#�1 أو��� و�8د ا��E i! �_�ن Z�ص، W/+ ]E ا�$��,�D�%ن، و�_�

�:�E Q! �_�ن ��م. !#$�  )2( ا�

 
E�4 B:� Qa�:8 أو QE�(ل و�� i
 إذا +4 ����+ 5�و+W/+ ]E h�@� �/�'U ا�$��

�O#�.ا�6�م I��Uا� B:� 
:U�  )Q )3 ا�

�:�QDtE Q ]��'� �� �*06 ذ�h أ%#�ء  !#$�و�2 ا��[�� أن ا���,f/�:� 2�� 5 ��رة ا�

 !E v[�� q 
�:�E Q! وWV أو ��� !#$�، و+E ،h�@� �/�'U[ +/�م )4(��اه أ�N أنو�8د ا�


 إذا �� +E ����+ 5#�ن أو a��a! ��,�ر ��ل و�8ده Q�O#� !E دو�ن إذن �#Q ��ل ا�$��

�:B ا��/�ط ��رة ��!ء. v+��� N(6[ج، و:� Q�/:+- ]J� N#�1�;-  !#$����إ�Nاث �Vر 

4��، و<ن ا�/��Dن  eن ��0 ا���رة 4!ء و��> 
��:�Q، ور]5 ذ�E h[ +/�م ا�$��


 ا����ع.����� Wp+ ]E ر ا<�4�ء��ص، أ�� �  )5( ا�$#�"! ���! ��ر ا<4

  

  

                                                           
  .391��دوح ���ل ��ر، ����
 ا����ة ا���"
، �رK ���ق، ص (1)
  .88ھ$�م ���د  ر�د، �رK ���ق، ص (2)
  .645 وز�
 #�د ا����ر، �رK ���ق، ص (3)
  .694���ود ��ب ����، �رK ���ق، ص (4)
  .92���د ز�� أ�و #��ر، �رK ���ق، ص (5)



 

270 

$��
: ا��دي �#
  ا

�� D/0 ا���رة ,�D�%ط �:��رة، و�/��qا ���:Oم ���/�I ھ@ا ا��;2 +�ا�E أ���2 أو�,

E! �_�ن Z�ص، وأن ��5 +����ه دون رV�ءه، و������! �,@ا  ا1DL�نو�$v أن �_�ن 

�#��� ھ!: 
6�  ا��;2 أر

ط ا!��ا��U(
  أو�: ا

 :
��� ا�$��,�
 أو 06E  أوqھ���Nد ا����ع 2�:6E +/�م ��� ��,�D�%ط و�/��qا 
���

  )1( ا�#/0 �:��رة.

����/�ط ا���رة  N�/و� ،e�� q g�� 2� @Z>ا 
M:ا� !E Q� N�/�E :ط�/��qأ�� ا


a�1� دة�� B:� �,��'J+ !#6� �ھ@Zم أ�,*�� I/���$�د  و، kا�#�$�+� �1�B ��، أو )2(ا��


 ��B و�
  ��ا��/�ط ا���رة ���/I ا��;2 ا���دي �:$��$��6� ��#E !D�$ا� 
��U�a�� 2_� 5�

k�+�$�#ا� ��"���  )L )3ظ,�ر ا���رة. ;�

 QJ'������Q ا���رة �N6 ا��/�ط,� �Z 2[ل  !D�$م ا���( 
�وE �%R� q! )��م ا�$��

���#�$�+���M�� k ا���رة و68:,� أ;�J اE]�Z� �2 ا���رة ا��! +5 ا��/�ط,�. )4(  

i4 2�_��6#�ه +E :0/#أ�� ا�  N8�� ص ا�@ي��2 ا��_�ن ا� k:���E N8! �_�ن �

�:�Q �2 اqط[ع �:B ��ر+Q، و���1ي أن �_�ن ا��_�ن ا�@ي +#/0 إ��Q ا���رة   !#$�Q�E ا�

.���Z أو ���� �D�_� )5(  

  

                                                           
  .283؛ ���د أ��ن ا��ر$
، �رK ���ق، ص393ح ���ل ��ر، �رK ���ق، ص��دو (1)
  .224؛ ط�رق "د�ق ر$�د �I، �رK ���ق، ص735أ��ن #�د W  �رى، �رK ���ق، ص (2)

  .319ا�$*�وي، �رK ���ق، ص د��� (3) 
  .89؛ ھ$�م ���د  ر�د، �رK ���ق، ص93���د ز�� أ�و #��ر، �رK ���ق، ص (4)
�774�ب ���� ، �رK ���ق، ص د���و (5).  
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��و��1*�د ��� +/Nم أن D/0 ا���رة ���0 �6#��2 أو�,�� ا��q/�ط و,�D�%  v����ا�#/0 ا�

.Q�:� !#$�  )1( ���رة ا�

�#>��
� ارت ب ا;�Hو :���  


 ار+_ أو) �_�ر E/�ة(ب) أداة N�309د ا����ع E! ا���دة( :�aـــــــــو 
��ب ا�$��

��5a ��رة  i
 إذا �� )�م 4��Q، و+E ،h�@� �/�'U[ +/�م ا�$���D وھ! 8,�ز أ�� ;�ن

 0�'( 2� N6+ q �#ھ 
�N�1��J�ل �Q <ن ا<داة ا�+ 0�6�ا<O,8ة ا��! أوv8 آ�Z، أو )�م 

6���,� ��$��5 ذ�h ا�*06.�aع ا���  )2( ا�

�#^�ر أو �:2�6 ا��$�دة E! ا�Z[س :� iNام ا���aا 
�� اN6'�a ا����ع ���;

�v/% 2� �^#� 2 ا�'�ب أو E�D@ة E 5��$ق ا���UD 2�ا�#^� ��ل و�8د ا�E ��M! �_�ن Z�ص 

 !E 06*ا� h0 ذ�ZN� q Q�:� !#$�
 ا��اردة E! ا���دة (�*���
 �E��ھN ا��) UD309�ق ا�$��

�:�Q ]��ه. W:U� أن N��� q WVو !E Q�:� !#$�  )3( �_�ر( ب)، ر]5 و�8د ا�

��a ،Qاء ;�ن  أوو+h�@� �/�'U ���1ي أن ��+_06E v ا��q/�ط �D ز أ�� ;�ن�,$�ا�#/0 

 ��N�E أو ;����ا ����+ 
������! N$D ا����ع ا����ي ھ#� )N ا���ط  و، ا�$,�ز ;����ا أو آ�

0 8�� "�Z 2[ل +6'�� ���� W1�� g��� ،"Q��D ة أ�� ;�نO,8>ز �2 ا�,$�W ا<O,8ة ــــ

  )4( ا��! �1*� �#,� ا�5:6 ا��E g�N! ھ@ا ا��$�ل.

  

  

  

                                                           
(1)ravanas (A); op.cit.p 516 .                                                                                                                                        

  .598ق، ص؛ آدم #�د ا��د�K، �رK ���90ھ$�م ���د  ر�د، �رK ���ق، ص (2)
  .775���ود ��ب ����، �رK ���ق، ص (3)

، �رK ���ق، ص777أ��د  ��� �رور، �رK ���ق، ص (4)  .411؛ أ��د ���د ���ن، �رK ���ق، ص1189؛ �"طF6 ھر
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1ص
ن ا #
: ا�
�  


 ا��/�ط أو D/0 ا���رة أن ��5 ذ�h ��ل و�8د  ����ط���8 !E ي���ا����ع ا�

�:�E Q! �_�ن Z�ص. !#$�  )1( ا�

 `:/D م إذا +5 +����ه، أو���! ا�/��Dن �E N8�� 2! �_�ن �� ]E h�@� �/�'U+و

 WVو !E و�� ;�ن B�� ،ص�Z ن�_� !E Q�:� !#$���ر+Q، <ن ا���6�ر ھ#� ھ� و�8د ا�


 أ�p�، <ن ا��1�س ھ� ا��/�ط ط'�6!، ور]5 ذ��D/0 ا���رة �:�i  أوh +/�م ا�$��

.QDذt� qإ Q��Zز د�$� q ص�Z ن�_� !E N82( ���ا(  

8�;% �(�#
 اTم رE% :  را+*

 !#$����M رV�ء ا� 5+ N( �,:/D أو 
��ا��4ط ا����ع أن �_�ن ا��/�ط ا���رة ا�


 tEذا �#�pأو ا� 
����/�ط ��رة �:�Q، أي دون ��اQ�/E ا����� 5,���:�Q )��م ا� !#$�)'0 ا�


 ا�*06.���
 آD@اك، <ن ذ�v'a N6� h �2 أa'�ب إ���8 ]E �,:/D أو Q� )3(  

 
���2 ا��E 0ZN! ا����ة ا� 0�O� Q�:� !#$�
، �@�  h�V�EQ�*�ء ا��]�� ا����و

+5 دون  �_�ن 06E ا��/�ط ا���رة أو N( �,:/D أن) �_�ر E/�ة( ب) 309أو8'` ا���دة( 

.Q�:� !#$�
 ا�/E4( ��ا(  

 Q� `U/ا���رة إذا ا�� v��� ء�Vض ر��Eا N( ع���ھ@ا و+$Nر ا4L�رة إ�B أن ا�

�8��ع.qا !E 2��V�2 ا��� W��:B ��أى و�1 `:/D أو 

  

  

                                                           
  .794���ود ��ب ����، ا��رK ا����ق، ص(1)
  .92ھ$�م ���د  ر�د، �رK ���ق، ص (2)
(3)  K  .773؛ ���ود ��ب ����، ا���م ا���ص، �رK ���ق، ص���203ق، ص���م ا�د�ن ا5ھوا��، �ر
  .599؛ آدم #�د ا��د�K، �رK ���ق، ص92ھ$�م ���د  ر�د، �رK ���ق، ص (4)
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: ا
��$ ا
#*).ي�
�  


 ��E @ZC,� ا��;2 ا��6#�ي ��رة ا�/�N ا�$#�"! ا�6�م �N�� 
����#6
ھ@ه ا�$��� 

  )1( ا�5:6 واLرادة، E[ �_*! �/���,� +�ا�E ا�CU ]�� ا�6�Nي.

�QDC �/�م ����/�ط أو D/0 ا���رة ��1�N� 8,�ز  %)�� ا
*;�:-أ !D�$أن �5:6 ا� v$�

 ��#��Cي  !D�$5 ا�:� B*�Dذا �� اtE ،ص�Z ن�_� !E N8�� Q�:� !#$�
، وأن ا��#E 
:�aأو و


 ا�@;� E[ )��م �*��a ���#62 ا�� ]E h�@� �/�'U+اك، و@Dآ 
�:/�N ا�$#�"!، و+#�*! ا�$��


 )��م أ�N ا<4�ص ��� !E 
�������+/�م ا�$��  I��Uا� !E W/� رج��#Oل أ%�ي �2 ا�

�������� h����#` ا���رة ���h ھ@ا ا�6/�ر دون أن �5:6 ا�p�E ،ن �4وط )2(ا�6�م> ،


) �_�ر E/�ة( ب) ]�� ����Eة I�'U+309 ا���دة( ���8 ]E ، �#ھ.  

  %)�� ا!رادة:-ب


 إ�B ا��/�ط أو D/0 ��رة ا���i ــــــــ��2�6 أن +�$Q إرادة ا�$�E !D! ھ@ه ا�$��

4i آE)3( �Z! �_�ن Z�ص ������
 )��م أ�N ا<4�ص ��� !E 
�، E[ +/�م ھ@ه ا�$��

�:B �*��ح آ�
 ا������  N�( دون i4 fMp� أن hل ذ��J� ،CU5��E ا��/�ط �:a B'�0 ا�

  ��رة ا��i ��ل و�8ده E! �_�ن Z�ص.

 N�/ا� Bإ� 
E�VL��
 ���ا�E �E,� ا�/�N ا�6�م �N�� 
�و��ى أ�N ا�*/,�ء أن ھ@ه ا�$��

 
��
 ا����ة ا�����
 N�( !E ا���,5 ا��1�س :J���
 ا���ا�$#�"! ا��ص، وھ! ا�#�
 ا�

4( ��2 ��5 +����ه.(  


 ا����ة وE! ا��ا)W، أن ھ@ا ا��أي �������:B ا��'�ر أن )�N ا��1�س  ،I��N/D 0 و

 v:U+ g�� ،i
 ا��/�ط أو D/0 ��رة 4��#��ا E! ا��;2 ا���دي �$�� e�� 
��ا�

                                                           
  .285���د أ��ن ا��ر$
، �رK ���ق، ص (1)

(2) Chavannes (A); op.cit.p614.                                                                                                                                      
  .97���د  ر�د، �رK ���ق، ص مھ$� (3)
  .433���ود ���ود �"طF6، �رK ���ق، ص (4)
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 ���:B +$��5 ا<6E�ل ا��اردة E! ا�*/ أنا����ع ا�/�N ا�6�م، ; i#2 ا�� 
��Mة( ب) ـــــا��


 ا����ة 2�309 ا���دة( ��� 
���
 ���Eاد ��ل +�اN8ھE 5! ا��_�ن ) �_�ر ھ! ���ا�

.���Z أو ����  )1( ا��ص، و���1ي أن �_�ن D��ط� 

�:B ا��'�ر  I�ا����ع ا����ي iD !E ا���دة  أنوD�8 2� N�RD'#� ا�Dq/�د ا�1�

)309�
 ;E ��#6! ا�#��
 ـــــــ�ذج ا�/ــــــــ) �_�ر (ب) �5 ����ط ا�#�
 ا����$:� !D�D�

���#6
 **��1 ا�#i ا�$#�"! وا;���E Wa! +و�5 �����/�N ا�$#�"! ا�6�م  
�E B! ھ@ه ا�$��

  ا�5:6 واLرادة.

E(�J#
ل ا
��J�� أو ا#*�Hأو ا �� إذا%#>�� :�
�
  ا
#>;: ا

 

 ا��/�ط أو D/0 ا���رة أو ��ا)'���ر+_�ب ��8 5,��+1$�0  أو�06 ا�,Nف �2 )��م ا�

6��ل أو D�� �� +5  - ]��'� - ا����د%�ت�aأو ا 
�
 �Z 2[ل إذا�ھ� ا�aq*�دة �2 ھ@ه ا�$��

.��#��� Q�:� !#$�  )2( ا��/�طQ أو +Q:�$1 )�I�/�+ N ر�\ ��دي أو +,N�N ا�


 �309@ا أ�/v ا����ع ا�$#�"! ا����ي iD ا���دة (*��a 5"ا�$��� 
��) �_�ر ا�


 309ا�@;� �#i ا���دة( ���8��! إذا B:� i#+ !ا��1$�0) �_�ر( أ) ا��  N#�1�أو ا�

��EL��ء. N�N,وا��  


 309و+#i ا���دة (�����'e ;0 �2 أذاع أو a,0 إذا v(�6� ":QDا B:�) �_�ر )ا( 

 
#�'��N�tى ا��Uق ا� Q�:�
 +1$�[ أو �N#�1ا ����[ �D]� ��[ !E 0، و���6�aأو ا

M� hأو ;�ن ذ� 
/���دة ا�1����  �� رV�ء ���v ا��Cن.

�a e#�ات ;0 �2 ھNد �Et��ء أ�� �2 ا<�Z 2� N�O+ q ةN� e'���� v(�6ر ــو��

 0�6��:B ا�/��م  i4 0��N�tى ا��Uق ا����ر إ��,� �� �,�:�ا��q#�ع  أوا��! +5 ا����0 

.Q#�  

                                                           
  .764؛ أ��د  ��� �رور، �رK ���ق، ص98ھ$�م ���د  ر�د، �رK ���ق، ص (1)
  .395؛ ��دوح ���ل ��ر، �رK ���ق، ص600آدم #�د ا��د�K، �رK ���ق، ص (2)
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����,@ه ا���دة ا 
#�'�����'e ا���ظk ا�6�م ا�@ي ��+_v أ�N ا<6E�ل ا� v(�6دا ـو��

.Q�*وظ� 
U:a B:�  

���درة ا<O,8ة و]��ھ�، ��� �_ و�8��W ا<��ال  !E 5_ـــ���aا N( م ـــــــــــ�نN

��� ا��1$�[ت � 5_�� ��; ،�,#�
 أو +��0 �
E! ا�$��:���
 أو إ�Nا�,�". ا���2 ا�$��  

6��ل�aأو ا 
���8���2: ا<و�B إذا B:� i#0 ھ@ا ا��
  و���D�Jوا� N#�1�ا��1$�0 أو ا�

 N�N,ءا����EL�� ��  :;�����! وa#�#�ول ;[ �#,

ل ا
��J�� أو�#*�Hأو ا �  ا
#E(�J أو: ��<#� إذا%


 أر;%]% B:�
 +/�م �0 ــــــ
 وھ� ا��1$�ـــــــ�ن، ا<ول ���Vع ا�$���ــھ@ه ا�$��


 أو +0�,1�6��ل، و�� E! ]��  أو ا��N#�1، وا�D�J! ا��;2 ا���دي وھ� اLذا�aqأو ا 
�اLذا


، وا�g��J ا��;2 ا��6#�ي أو ا�/�N ا�$#�"!�D]�)1( ��  �:!: وa#'�2 ھ@ه ا<ر;�ن ;

�#>��
  أو�: �.T.ع ا

�2 ط��I ار+_�ب  Q�:�
 ھ� ا��1$�0 أو ا��N#�1، ا�@ي +5 ا����ل ����Vع ا�$��

  ) �_�ر.309أ�N ا<6E�ل ا��#��ص �:�,� E! ا���دة (

�:B أ�4ط
 أو ��ادو�/� 
����1$�0: ا��g�N أو ا���رة ا���*�ظ N  W�U�1� !;

N#�1���ع أو اqط[ع �:�,� E! أي و)`، أ�� ا��aqل  ا��N� Q� ر ا�@ي����Q ا� N�/�E

���8 !E رات ا��اردة���� E! ا����رات، و�$v أن �_�ن �:�N#�1 ــــــــ
 ا��Oو�ــــــــــا�


 E! اL%'�ت، <ن ھ@ه �
 ھ! ا�6#�� ا�@ي �p�ف إ�B ا����ر N#�1� Q#� 06$�Eا.)��  )2( ا�/�

  

دي#
: ا
��$ ا���                                                                                        
                                                           

؛ ��ن #�� ��ن ا�����، �رK 796؛ ���ود ��ب ����، ا���م ا���ص، �رK ���ق، ص647 وز�
 #�د ا����ر، �رK ���ق، ص (1)
  .���989ق، ص

  .122؛ �د�ت ر���ن، �رK ���ق، ص797���ود ��ب ����، �رK ���ق، ص (2)
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!1*D ن��p� ك ��دي ذو�:a ط أو��D !E 
�1(���0J ا��;2 ا���دي E! ھ@ه ا�$��( 

6��ل. ��@ ا�*06 ا��_�ن�aqأو ا ،
�
 أو +0�,1 اLذا�  �Q ��ر %[ث ھ! اLذا


�D]� N#�1���ن ا��1$�0 أو ا�p� ء��Eإ :
���Lذا N�/2(و�(�
 ذ�h ــــــــ، و��5 �tذا

�Nد ]�� ��Nود �2 ا<�Eاد، و+�_�#,5 �2 ���ھNة ا��N#�1 أو ا��0�$1. B:� )3(  

�Nة �2 �/�م ��EL��ء �1� 
��:B إ+��ن Q;�:a أو D��طQ و��اد ��0�,1 اLذا

q0 ا"�a2 و� 
:�a�8ا�!، وھ! وLر +#*�@ ا��رة �2 ��ع ھ#� �����4اك، و��6'�ھ� ا�

�[ أ�:��.�E �,'_+�� N6�E 
�  ا�$��

Nام ا��1$�0 أو ا��I�/��� N#�1 ]�ض ��، و���1ي أن ��5 �aل ا��6�aqو�6#! ا

�#:�6��ل �aqأو ا  Q6�aأو ا N#�1�5 4�� وا�Nا �:B ا�,���� �� اط:W ا�; ،
�D]� ��[ !E

.Qإ�� �aأ �� 
��Nم إذا Q#� v:ص، وط�Z ن�_� !E h4( ا��1$�0 و;�ن ذ�(  

: ا
��$ ا
#*).ي �
�  

 2�6��E �,�
 ا��! �:Oم +�ا�E ا�/�N ا�$#�"! ا�6�م ��)��N�
 �2 ا�$�ا"5 ا�6�ھ@ه ا�$��

 QDأ !D�$أن �5:6 ا��:��N�tى ا��Uق ا��#��ص  N#�1� 1$�0 أو+ B:� 0�� N(ــــــــــ �,

�:�E309 Q! ا���دة(  v+���a ھ@ا Q:6E أن h�@; !D�$ت وأن �5:6 ا���) �_�ر ��D�( 2ن ا�6/�

 Q$�+ وأن Q�:� !#$�6��ل ا��1$�0 أو ا��N#�1 دون رV�ء ا��aأو ا 
�
 أو +0�,1 إذا�إذا

hذ� Bإ� Q+وا�6'�ة، )5(إراد ���g ا���,5 ھ� ا��Oاز ا<����ال ــــــ�'�ا���1�E gي أن �_�ن 

.
�:�Q، أو ا����ل �:B أ�
 �_�va ��د�
 أو ���#6 !#$����  )6(أو ا���,�� 

  

                                                           
  .328���د ا�$*�وي، �رK ���ق، ص (1)
  .103؛ ھ$�م ���د  ر�د، �رK ���ق، ص248 وز�
 #�د ا����ر، �رK ���ق، ص (2)
  .399؛ ��دوح ���ل ��ر، �رK ���ق، ص287���د أ��ن ا��ر$
، �رK ���ق، ص (3)
  .K992 ���ق، ص؛ ��ن #�� ��ن ا�����، �ر435���ود ���ود �"طF6، ا���م ا���ص، �رK ���ق، ص (4)
  .439؛ ���ود ���ود �"طF6، �رK ���ق؛ ص595؛ ��ن ���د ر��K، �رK ���ق، ص638أ��ن #�د W  �ري، �رK ���ق، ص (5)
؛ ���ود أ��د 127؛ �د�ت ر���ن، �رK ���ق، ص109؛ ھ$�م ���د  ر�د، �رK ���ق، ص604آدم #�د ا��د�K، �رK ���ق، ص (6)

  .61طI، �رK ���ق، ص
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��ء�U5!+ E>E)�
� ا#>�� :  


 E! ا���دة (���D�( 2ن  2) �_�ر( أ) E/�ة iD309 ا����ع ا����ي �:B ھ@ه ا�$��

�v(�6� "QDC ;0 �2 ھNد �Et��ء  `�D g�� ت���2 ا<��ر ا��! +5 ا����0 �:�,�  أ��ا�6/�

q0 أو ا�6��:B ا�/��م  i4 0��N�tى ا��Uق ا����ر إ��,� ��."Q#�  ��#�ع 

U+ ي���
 +�ا�E %[ث أر;�ن و�^,� �2 ا�#i أن ا����ع ا��:v �/��م ھ@ه ا�$��

���E ،6#�ي�
، وا��;2 ا���دي، وا��;2 ا�����ن ھ@ه ا�6#���. ھ!: ���Vع ا�$�� !:�  

�#>��
  أو�: �.T.ع ا

��EL��ء ھ� N�N,ا�� 
���ن ا��1$�0 أو ا��N#�1 ا�@ي +5 ا����ل  ���Vع ا�$��p�

Nام ا��Uق ا��اردة E! ا���دة( �a�� Q�:��_�ر(أ) ��D�( 2ن ا�6/���ت، و+0ZN ��رة ) 309

hق ذ��UD !E ص�Z ن�_� !E ل و�8ده�� Q�:� !#$�N ـــــــ، و)N )�0 أن ��Eى ا���1#)1(ا�

.Q�E ر ا��اردة�_E>6:���ت وا�  )2( أو ا��1$�0 ھ� ا�

دي#
: ا
��$ ا���  

 N�N,رة ا���� 
���EL��ء��@ ا��;2 ا���دي �,@ه ا�$��N,���� N�/ـ�،  و� fMpا� N

Q�:� !#$���� 5,����� ��a 2�6ف ��Q%N ا� N���2 ط��I ا�� Q�:� !#$��:B إرادة ا�)3( 

�a��
 أو �
 اEL��ء و)N �_�ن ا��,N�N 4*�ھ
 أو ;���:�� !E ��2 ا�� �رةـــــاN%Lام ـــــــو�_

.!�:�
 ، و�� ;�ن ا�#�� ��Mض E�ا��� !E Q��  )4( أو �tذا


���$��E  ء �_#�ن��Eھ� إ N�N,ض �2 ا���Mأن �_�ن ا� v$� إذ N�N,د ا���$��q +/�م 

 ا��1$�0 أو ا��N#�1 أو ا���رة.

                                                           
  .400؛ ��دوح ���ل ��ر، �رK ���ق، ص650 وز�
 #�د ا����ر، �رK ���ق، ص (1)
  .698���ود ��ب ����، �رK ���ق، ص (2)
  .65؛ ���ود أ��د طI، �رK ���ق، ص400؛ �د�ت ر���ن، �رK ���ق، ص400��دوح ���ل ��ر، �رK ���ق، ص (3)
  .437، ص1974ا�ط��
 ا���د�
، دار ا��6ر ا��ر��، ، را%م ا4#�داء #�F ا5$��ص وا5�والرؤوف #��د،  (4)
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: ا
��$ ا
#*).ي�
�  

 N�N,ا�� 
�@ ا��;2 ا��6#�ي �E,� ��رة ا�/�N ا�$#�"!  ��EL��ء��8�� 
�N�� 
���8

ا�6�م وا��ص �6�، أ�� ا�/�N ا�6�م E/�ا�Q ا�5:6 واLرادة، ��g اO:�aم ا����ع أن �_�ن 

�N�tى ا��Uق ا��اردة  Q�:� 0��+ N( Q"��Et� Q�:� !#$��Cن ا<�� ا�@ي �,Nد ا� ����� 5,��ا�

��دة( �����ت) 309�/��� �_�ر ; ، N�N,06 ا��E Bإ� !D�$ا+$�ه إرادة ا� �pدة أ���أو8'` ا�

.Q�:� !#$��:B إرادة ا� Q� ��%Cا�� B1( وإ�(  

�:B ا�/��م  i
 ھ! ��0 ا����Z 
�D 5,��أ�� ا�/�N ا��ص E,� أن +��اN� �Eى ا�

 0�]��  أوا��q#�ع ا��N,�1ف ����,N�N ���و��  أوأو ا��q#�ع �#Q، و���1ي أن �_�ن ا�6

 )2( ع.���و

   

                                                           
  .651 وز�
 #�د ا����ر، �رK ���ق، ص (1)
  .597؛ ��ن ���د ر��K، �رK ���ق، ص779���ود ��ب ����، ا���م ا���ص، �رK ���ق، ص (2)
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  الثاني: لــــــــــــالفص

المتابعة الخاصة بالتسجيل الصوتي والتقاط الصور  إجراءات

  وعقوباتها

سنعرض من خالل هذا الفصل إلجراءات المتابعة لجرائم المساس بحرمة الحياة 
ة ــــــالخاصة سواء بالتقاط األقوال والصور واستغالل منتوج االلتقاط حيث نبين تأثير الضحي

في المتابعة، والنظام االستثنائي للمسؤولية الجزائية في حالة النشر كما نبين إجراء الوساطة 
المعدل والمتمم لقانون اإلجراءات الجزائية، إضافة إلى تحديد  02-15المستحدث باألمر 

هذه  أهم االختصاصات االستثنائية لضباط الشرطة القضائية وقضاة التحقيق بخصوص
ائم ، ولتحقيق حماية أكبر لحرمة الحياة الخاصة لألفراد أقّر المشرع الجزائري األنواع من الجر 

والمقارن تمديد المتابعة الجزائية إلى الشروع، واألشخاص االعتبارية، ثم نبين أهم العقوبات 
الحديث  اـــــــــــارتأينا ــالمقررة للجرائم السابقة، بما فيها األشخاص االعتبارية، ولتدعيم دراستن

 في مجال الصوت والصورة عن المسؤولية المدنية عن إلحاق الضرر بحرمة الحياة الخاصة
في كل من التشريع الجزائري والفرنسي والمصري، وقسمنا بالتالي هذا الفصل إلى ثالث 

  مباحث كما يلي:

   المبحث األول: إجراءات المتابعة للجرائم الناشئة عن التسجيل الصوتي والتقاط  -
 .الصور، وعقوبتها في التشريع الجزائري                          

 للجرائم الناشئة عن التسجيل الصوتي والتقاط   المبحث الثاني: إجراءات المتابعة -
 .والعقوبات في التشريع الفرنسي الصور                         

 لخاصة .المبحث الثالث: المسؤولية المدنية عن المساس بحرمة الحياة ا -
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     ور ـــــــــــلصااط ــــــــــــي والتقـحث األول: إجراءات المتابعة لجرائم التسجيل الصوتبالم

    التشريع الجزائري وعقوبتها في                      

سنتعرض في هذا المبحث إلجراءات المتابعة بالنسبة لجنحة التقاط األقوال والصور 
هذا االلتقاط، حيث نبين نظام استثنائي خاص بالمتابعة الجزائية وجنحة استغالل منتوج 

متمثال في تأثير الضحية في المتابعة والدور االيجابي الذي تلعبه هذه األخيرة في سير 
الدعوى العمومية، والتعرض كذلك إلجراء الوساطة المستحدث من طرف المشرع الجزائري 

المعدل والمتمم لقانون اإلجراءات  2015يو يول 23المؤرخ في  02-15بموجب األمر رقم 
الجزائية ، إضافة إلى بيان المسؤولية الجزائية في حالة النشر وكذا التعرض الختصاصات 

المؤرخ  22-06االستثنائية لضباط الشرطة القضائية ، وقضاة التحقيق بموجب القانون رقم 
ن دائرة اختصاصها والذي وسع من صالحيات الضبطية القضائية وم 20/12/2006في 

المتعلق بالقواعد الخاصة  05/08/2009المؤرخ في  04- 09ودعمه في ذلك القانون رقم 
بالوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا اإلعالم واالتصال ومكافحتها كما سنعرض في مجال 
 البحث إلجراءات المتابعة الخاصة باألشخاص المعنوية بمناسبة ارتكابها للجنح السابقة

  ومدى مسؤوليتها عن ذلك، ونقسم هذا المبحث كما يلي :

  المطلب األول: إجراءات المتابعة 

  تأثير الضحية في المتابعة أوال:

  : نظام استثنائي للمسؤولية الجزائية في حالة النشرثانيا

المعدل والمتمم لقانون  02-15إجراء الوساطة كنظام مستحدث باألمر  ثالثا:
  .اإلجراءات الجزائية

االختصاصات االستثنائية لضباط الشرطة القضائية وقضاة التحقيق في الجرائم  :رابعا
  .الماسة بحرمة الحياة الخاصة
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  .المطلب الثاني: تمديد المتابعة الجزائية إلى الشروع واألشخاص االعتبارية

          المطلب الثالث: العقوبات المقررة لجنح التقاط األقوال والصور واستغالل منتوج     

  االلتقاط                       

  المطلب الرابع: العقوبات المقررة لألشخاص المعنوية

  نأتي اآلن إلى تفصيل هذا المبحث كما يلي:

إجراءات المتابعة فيما يتعلق بجرائم التقاط  وتتمثل المطلب األول:إجراءات المتابعة
  يلي:فيما األقوال والصور واستغالل منتوج االلتقاط 

  : تأثير الضحية في المتابعةأوال

إذا كان المشرع الفرنسي والمصري، وغالبية التشريعات المقارنة قد جعلت تحريك 
الدعوى العمومية فيما يخص جنح التقاط األقوال والصور، واستغالل منتوج هذا االلتقاط 

ابة العامة هذه مرهون بتقديم شكوى كتابية أو شفهية من طرف المجني عليه حتى تباشر الني
الدعوى ، فإن المشرع الجزائري وعلى عكس التشريعات األخرى، فيما يخص جنحتي المادة 

من قانون العقوبات الجزائري يظهر أن مباشرة الدعوى الجزائية 1مكرر 303مكرر، و 303
غير موكولة للنيابة وحدها، ذلك أن للضحية دور بارز تلعبه فيها حيث خول القانون لهذه 

يرة أن تضع حدا للمتابعة الجزائية في أي مرحلة من المراحل التي تكون عليها الدعوى األخ
، حتى ولو كانت النيابة العامة هي ذاتها التي حركتها، فيتم وضع حد لهذه )1(العمومية

ازل ـــــــــــق التنـــــــــا ، أو عن طريــــــــــــــــــــالمتابعة من قبل الضحية سواء عن طريق سحب شكواه
عن تأسيسها كطرف مدني، وهو ما قصدته الفقرة األخيرة الواردة في كل مادة من المادتين 

  .)2(المذكورتين أعاله بقولها: "صفح الضحية يضع حدا للمتابعة الجزائية"

                                                           

)1s $#G�
+6، ص ;) %�E اH ���� ،�	52.  
+6، ص 2(H ���� ،ي�>.� D>D*
  .E�%(180 ا
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فالنيابة العامة إذن بإمكانها تحريك الدعوى الجزائية ولو بدون شكوى من الضحية بيد 
لذلك، يمكن للضحية أن تكبح المتابعة التي كانت بمبادرة من النيابة العامة أنه بالمقابل 

  فتضع حدا لها.

يختلف القانون الجزائري في هذه الجزئية عن القانون الفرنسي  ذلك أن هذا األخير 
ايجابية ويتمثل ذلك الدور في تقييد يد النيابة العامة بشأن تحريك الدعوى  أكثرأعطى دور 
ال من أساسها. وذلك بجعل هذه الدعوى مقتصرة على مبادرة الضحية دون الجزائية أص

سواها، وبالتالي يتطلب الوضع في فرنسا وجوب تقديم شكوى مسبقة من قبل الضحية 
  لتحريك الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة، ثم تتولى بعد ذلك هذه األخيرة مباشرتها.

 )1(لى المتهم وضع حد إلجراءات المتابعةوقد جعل المشرع الجزائري من الصفح ع
من قانون  1مكرر 303مكرر، و 303وهذا ما نصت عليه الفقرة األخيرة من المادتين 

العقوبات حيث نصت على أن : "صفح الضحية يضع حدا للمتابعة الجزائية" فضحية 
ئية مهما جنحتي المساس بحرمة الحياة الخاصة، قد خولها القانون إذن سحب المتابعة الجزا

كانت المرحلة التي وصلت إليها الدعوى العمومية، وبغض النظر عن الجهة التي 
  .)2(حركتها

يظهر لنا من هذا النص أن الطابع الخاص جدا للحقوق التي تنتهكها جنحتا المادتين 
ويتمثل ذلك  الجزائية،ق.ع.ج يفسر بأنه نظام استثنائي للمتابعة  1مكرر 303مكرر و 303

  ة وضع حد لهذه المتابعة من قبل الضحية في أي مرحلة كانت عليها الدعوى.في إمكاني

غير أن نظام المتابعة في مادة المساس بحرمة الحياة الخاصة ال يتميز بهذه المميزات 
فحسب، بل أن هذا النظام الردعي له خاصية أخرى تتمثل في نظام استثنائي في مجال 

رى ــــــــــا سنـــــافة كمــــــــــــــــــــر عن طريق الصحــــــــبحالة النشتحديد المسؤولية عندما يتعلق األمر 
  في العنصر الثاني التالي.
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  : نظام استثنائي خاص بالمسؤولية بحكم القانون بالنسبة لجنح النشرثانيا

من قانون العقوبات الجزائري المتعلقة  1مكرر 303ذكرت الفقرة الثانية من المادة 
بجنحة استغالل منتوج التجسس على حرمة الحياة الخاصة قائلة: "عندما ترتكب الجنحة 
المنصوص عليها في الفقرة السابقة عن طريق الصحافة تطبق المقتضيات الخاصة 

" عند فحص النص المسئولينالقة لتحديد األشخاص المنصوص عليها في القوانين ذات الع
التشريعي الذي أحال عليه قانون العقوبات وهو قانون اإلعالم الجزائري ، سنرى أن المشرع 

  )1(قد وضع في هذه الفرضية نظاما خاصا بالمسؤولية يتمثل في التعيين المسبق لألشخاص
الذين يمكن متابعتهم، وبالتالي إمكانية تعرضهم لإلدانة والمعاقبة، غير أن هذا النظام 
الخاص بتحديد المسؤولية بحكم القانون يطبق بكيفية مختلفة بالنسبة للقانون الفرنسي 

ح ـــــــــوبة، ونوضــــــــخصوصا عندما يكون النشر عن طريق وسائل أخرى غير الصحافة المكت
  كما يلي: ما سبق

  *النشر عن طريق الصحافة المكتوبة:

ؤرخ ــــــــــالم 05-12رقم  العضــــــــــــــويمن القانون  115ادةــــــــــــــــــوع إلى نص المـــــــــــبالرج
 المسئولين، نجدها تحدد األشخاص )2(المتعلق باإلعالم المعدل والمتمم 2012يناير12في

 ةـاز الصحافة اإللكترونيــــــــمدير جه أو مسئول النشرية عن النشر بقولها : "يتحمل المدير
وكذا صاحب الكتابة أو الرسم مسؤولية كل كتابة أو رسم يتم نشرهما من طرف نشرية 

   ة أو صحافة الكترونية .ــــــــــدوري

أو عبر االنترنت، و صاحب  .)∗(و يتحمل مدير خدمة االتصال السمعي البصري
خدمة  الخبر الذي تم بثه المسؤولية عن الخبر السمعي و/أو البصري المبث من قبل

  االتصال السمعي البصري أو عبر االنترنت.
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ة ـــــــــــ) بغرام05-12من هذا القانون(قانون اإلعالم الجزائري  119كما تعاقب المادة 
دج) كل من نشر أو بث 100.000دينار( دج) إلى مائة ألف50.000من خمسين ألف(

بإحدى وسائل اإلعالم المنصوص عليها في هذا القانون العضوي، أي خبر أو وثيقة تلحق 
  ضررا بسر التحقيق االبتدائي في الجرائم.

من خالل المواد المذكورة أعاله يمكن القول أن األشخاص المسؤولين جزائيا بحكم 
الحياة الخاصة بواسطة الصحافة (سواء كانت مكتوبة أم  القانون عن نشر وقائع تنتهك حرمة

، فهم  أو شركاء سمعية أم بصرية) قد حددهم المشرع في قائمة باعتبارهم فاعلين أصليين
ة ـــــــــــــمدير جهاز الصحافة االلكتروني،  من قانون اإلعالم: مدير النشرية 115حسب المادة 

 ريـــــــــــــي البصــــــــــــال السمعــــــــإلى مدير خدمة االتص إضافة ،و كذا صاحب الكتابة أو الرسم
   ت و صاحب الخبر الذي تم بثه.ــــــــأو عبر االنترن

لقد أخذ المشرع الجزائري هذا النظام الخاص بالمسؤولية الجزائية بالنسبة لجنح 
يطبق عند الفرنسيين  الصحافة عامة من النظام الخاص الموجود في القانون الفرنسي والذي

بالنسبة للصحافة المكتوبة فقط. إذ أورد هذا القانون أسس المسؤولية في كل من قانون 
من قانون العقوبات القديم ، كما  285، والمادة )1(المتعلق بحرية الصحافة 29/07/1881

أخذ بنفس الكيفية التي يتم من  1992أن قانون العقوبات الفرنسي الجديد الصادر سنة 
، مع التوسع في مساءلة األشخاص أكثر مما كان عليه  المسئولينخاللها تحديد األشخاص 

  القديمة (كما سنرى الحقا). 369الحال في المادة 

لألشخاص المعنيين  ات كثيرةلقول أن المشرع الجزائري قد أورد مسؤوليوخالصة ا
بالصحافة بشتى أنواعها ويأتي على رأسهم مدير النشر كفاعل أصلي، وهي التدابير التي 
يشترك فيها مع تصور المشرع الفرنسي بالنسبة للصحافة المكتوبة فقط ألن هذا المشرع 

  بجنحة النشر بطريق آخر غير الصحافة المكتوبة.األخير له نظرة أخرى متى تعلق األمر 
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  : إجراءات الوساطة القضائية في المادة الجزائيةثالثا

الوساطة القضائية ومدى جوازها بالنسبة للقضايا الجزائية ينبغي لنا بيان هذا  لدراسة إجراء  
يوليو  23المؤرخ في  02-15من خالل ما ورد باألمر  في القضايا الجزائية، وكذلك اإلجراء
والمتضمن قانون  1966يونيو  8المؤرخ في  155-66المعدل والمتمم لألمر رقم  2015

  اإلجراءات الجزائية.

  القضايا الجزائية ومدى جواز عرضها على الوساطة القضائية /1

ت من الوساطة القضائية من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية استثن 994إن المادة 
كل ما يمكن أن يمس بالنظام العام، والسؤال المطروح هنا : هل يمكن تمديد الوساطة 

  .)1(القضائية لتشمل المسائل الجزائية؟

المبدأ العام، هو أن لكل قضية جزائية دعوى عمومية وأخرى مدنية تخص الضحية 
العامة باعتبارها صاحبة االختصاص، وهي فعن الدعوى العمومية، عادة ما تحركها النيابة 

ملك للمجتمع ومن ثمة لم يكن بمقدور أي شخص أن يتصرف فيها بالتنازل ، وأما عن 
فهي ملك للشخص الطبيعي أو المعنوي، ومن ثم فهو حـــر في المطالبة  ،الدعوى المدنية

  بحقوقه، أو إعفاء الجاني منها.

ادية ـــــــــــــــالخاصة ببعض القطاعات المالية واالقتصلكننا عندما نستقرأ بعض القوانين 
في باب حديثنا عن الصلح أو المصالحة، نجد أن المصالحة، إليجاد حلول ودية بين اإلدارة 

  صاحبة االختصاص في تطبيقها خدمة للمصلحة العامة، وبين الجناة.

كنة في حدود ما يسمح لذلك فإنه إذا كانت المصالحة أو الصلح في المواد الجزائية مم
به القانون، والصلح في نهاية المطاف هو اتفاق بين إرادتين لتسوية الخصومة الجزائية 
القائمة بين المتخاصمين، واإلدارة والجناة، فإنه من باب تحصيل الحاصل يمكن للخصومات 

تكون مواضيع ح أن ـــــــالجزائية ذات الطابع المالي واالقتصادي أو غيرها، التي طالها الصل
ة ـــــــــــــــوجية االشتراكيــــــــــــــــتطولها الوساطة القضائية، خاصة وأنه، وبعد انتهاء العمل باأليديول
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في الجزائر في سنوات الثمانينات، صدرت سلسلة من القوانين تجيز الصلح والمصالحة 
مم لقانون اإلجراءات المعدل والمت 05-86من القانون  06من المادة  04ومنها الفقرة 

  .)1(م المصالحة، فأصبحت تجيزه بعد التعديلر الجزائية التي كانت تح

  المذكورة بعد التعديل المذكور ما نصه: 06وجاء في المادة 

"كما يجوز أن تنقضي الدعوى العمومية بالمصالحة إذا كان القانون يجيزها صراحة" 
  .)2(صريح عليهافالمصالحة جائزة ولكنها مقيدة بنص القانون ال

إن العمل بالوساطة القضائية، من أجل الوصول إلى اتفاق ومصالحة بين األطراف 
ر ــــــن في كثيــــــــــــيـمدني مسئــــــــــولينالمتخاصمة (الجناة واألطراف، الضحية، مما يتخللها من 

من حجم  من الحاالت) مسألة مهمة تساعد على تخفيف أعباء القضاء من حيث التقليل
ملفات القاضي المعروضة عليه، ولها تأثيرها االيجابي كذلك في تمويل الخزينة العامة، بدون 
الحاجة للمرور إلى جملة من اإلجراءات القضائية المعقدة، وفي ذلك إهدار للوقت بدل 
ربحه، وهي تخدم العالقة البينية بين مختلف األطراف خاصة في حالة العفو من الضحايا  

ا في نفس الوقت مسألة حساسة توجب الوقوف على تفاصيلها بدقة كبيرة لحصر ولكنه
راف ـــــــــل األطـــــــا أن توصـــــــــــــــالجرائم التي يمكن أن تكون موضوع وساطة قضائية من شأنه

إلى حلول رضائية بينهما، تسهم في المحافظة على االستقرار واألمن االجتماعيين في نهاية 
اف ، وهي عادة الجرائم والمخالفات البسيطة من ذلك على سبيل المثال (جرائم السب المط

  والشتم...الخ).

من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية نجد بأنه لم يستثني  994وبالرجوع لنص المادة 
القضايا ذات الطابع االستعجالي ، التي وٕان سلم بشمول الوساطة لها ، كان يستحسن 

 أويل أسوةالتوضيح، حسما ألي استفسار أو توتخصيصا بذلك حكما ونصا. اإلفصاح ب
بالمشرع الفرنسي الذي تم اقتباس الوساطة من جملة أحكامه الواردة بقانون اإلجراءات 

الفقرة الثانية الذي أكد ذلك على مستوى معين من المجالس   1-131المدنية بنص المادة 
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 Ce pouvoir appartient également au juge des référés, enحيث جاء فيها (
cours d’instance.             (  

لها الوساطة القضائية اوفي جميع األحول، فإن القضايا االستعجالية ال يمكن أن تط
ألنها أساسا ال تحسم النزاع في الموضوع، والقضاء االستعجالي أصال ال يجب أن يمس 

في مواضيع الوساطة القضائية؟  االستعجاليبأصل الحقوق، فكيف يتم إدراج القضاء 
يستحيل ذلك، وٕاذا كانت هناك دعوى استعجاليه في موضوع ما فهي من صالحيات القاضي 

أما القضية المرفوعة بين نفس األطراف أمام قاضي الموضوع فهي التي يمكن المختص، 
  عرض الوساطة فيها على األطراف المتخاصمة.

وٕالى جانب النصوص القانونية السالفة الذكر والتي تناولت موضوع الوساطة جاء 
المؤرخ  02-15المشرع الجزائري بتعديل في قانون اإلجراءات الجزائية وهذا بموجب األمر : 

نوان ـــــــــي مكرر تحت عـــــــــــــــــل الثانـــــــــوقد ورد ذكر الوساطة في الفص 2015يوليو  23في 
  في الوساطة وضمن الباب األول: في البحث والتحري عن الجرائم.

اطة ـــــــــوع الوســـــــوص موضـــــــــلذا ينبغي التعرض بإيجاز لما جاء به هذا التعديل بخص
  في قانون اإلجراءات الجزائية.

  2015يوليو  23المؤرخ في  02-15إجراء الوساطة في ظل األمر  /2

األسباب الخاصة النقضاء الدعوى العمومية عن األسباب العامة في أن األولى  تختلف
متعلقة بجرائم خاصة عكس الثانية التي تشترك فيها جميع الجرائم بما في ذلك هذه الجرائم 

من ق.إ.ج "تنقضي الدعوى  4و 6/3الخاصة، وقد أوردها المشرع الجزائري في نص المادة 
  بسحب الشكوى إذا كانت هذه شرطا الزما للمتابعة. و وساطة،الالعمومية بتنفيذ اتفاق 

  كما يجوز أن تنقضي الدعوى العمومية بالمصالحة إذا كان القانون يجيزها صراحة".

وعليه فإن األسباب الخاصة باالنقضاء الدعوى العمومية تتمثل في تنفيذ اتفاق 
  الوساطة، وسحب الشكوى أو التنازل عنها وفي المصالحة.
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 يذ اتفاق الوساطة:تنف  ) أ

استحدث المشرع الجزائري من خالل تعديله لقانون اإلجراءات الجزائية بموجب األمر 
فصل ثان مكرر تحت عنوان "في الوساطة" انطالقا  2015جويلية  23المؤرخ في  15-02

، واعتبر تنفيذها سببا خاصا في انقضاء الدعوى 9مكرر 37مكرر إلى  37من المادة 
  ه حدده في جرائم محددة.العمومية، ألن

: يجوز لوكيل الجمهورية، وقبل أي متابعة جزائية أن يعرض )1(وقد أشار المشرع أنه
اتج ــــــــــــــالوساطة على الضحية، والمشتكي منه عندما يكون من شأنها وضع حد لإلخالل الن

ات ـــــــــع المخالفـــــــــــــــــــاطة في جميــــــــــعن الجريمة أو جبر الضرر المترتب عليها وتكون الوس
داء ــــــــا السب والقذف، واالعتــــــــــــمن بينه -حددها على سبيل الحصر -وفي بعض الجنح

على الحياة الخاصة، والتهديد والوشاية الكاذبة وعدم تسديد النفقة... وغيرها،  كما تكون 
أو المشتكي منه وبموافقة منهما، وتتم  بمبادرة من وكيل الجمهورية أو بطلب من الضحية

بموجب اتفاق مكتوب، ويدون في محضر يتضمن هوية وعنوان األطراف، وعرضا لألفعال 
ويحدد مضمون االتفاق وآجال التنفيذ، ويكون غير قابل ألي طريق من طرق الطعن، بل 

ق الوساطة بجريمة يعد سندا تنفيذيا، ويتابع ويعاقب جزائيا كل من امتنع عمدا عن تنفيذ اتفا
من قانون العقوبات ولم  147/2التقليل من شأن األحكام والقرارات القضائية الواردة بالمادة 

يقيد المشرع األطراف بنقاط صلح معينة، بل فتح المجال للتراضي بينهما على أي اتفاق 
والضحية بشرط أن ال يكون مخالفا للقانون ورغم ذلك رسم توجه معين قد يسير عليه المتهم 

رر ـي عن الضـــــــــــعادة وهو إّما إعادة الحال إلى ما كانت عليه، أو تعويض مالي، أو عين
وفي حال عدم تنفيذ اتفاق الوساطة في اآلجال المحددة يمكن لوكيل الجمهورية اتخاذ ما يراه 

  .)2(مناسبا بشأن المتابعة طبقا لمبدأ المالئمة
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    : االختصاصات االستثنائية لضباط الشرطة القضائية وقضاة التحقيق بشأن رابعا

  الجرائم الماسة بالحق في الخصوصية           

االختصاصات االستثنائية لضباط الشرطة القضائية في حالة البحث والتحري   ) أ

 بشأن الجرائم الماسة بالحياة الخاصة

لشرطة القضائية في حالة ما إذا كان لقد وسع المشرع الجزائري من اختصاص ضباط ا
التحقيق التمهيدي الذي يجريه يخص إحدى الجرائم المتعلقة بالمخدرات أو جرائم تبيض 
األموال أو الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف أو الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة 

ى جرائم الفساد المنصوص اآللية للمعطيات أو الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية أو إحد
المتعلق بالوقاية  2006فيفري  20المؤرخ في  01-06والمعاقب عليها بالقانون رقم 

ومكافحة الفساد، سواء كانت الجريمة متلبس بها أم ليست كذلك.فقد أصبح ضابط الشرطة 
المعدل والمتمم  2006ديسمبر  20المؤرخ في:  22-06القضائية بموجب القانون رقم 

اإلجراءات الجزائية يتمتع باختصاصات أوسع في سبيل تسهيل إجراءات البحث  لقانون
مرتكبيها، وجمع االستدالالت عنها بما يمكنه  والتحري عن تلك األنواع من الجرائم وكشف

من مجابهة الصعاب التي قد تعترضه اعتبارا لخطورة تلك األفعال ولطبيعتها الخاصة 
ال الحديثة للتواصل فيما بينهم. لذلك مكنه المشرع واستعمال مرتكبيها لوسائل االتص

الجزائري من اختصاصات جديدة لم يكن يتمتع بها قبل استحداث هذه التعديالت في قانون 
اإلجراءات الجزائية، وهي سلطة اعتراض المراسالت وتسجيل األصوات والتقاط الصور 

للنظر بمدة خاصة عندما يتعلق ، إلى جانب تحديد مدة التوقيف )1(والقيام بعمليات التسرب
األمر ببعض من تلك الجرائم، وتمديد اختصاصه المحلي ليكون وطنيا إذا تعلق التحقيق 
التمهيدي ببعض من تلك الجرائم، وعدم تقييده عند إجراء التفتيش بجميع الشروط الواجب 

 احترامها عندما يكون بصدد التحقيق بشأن جريمة عادية.
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 لمحلي إلى كامل اإلقليم الوطني:امتداد االختصاص ا -1

ي ـــــــــم الوطنـــــــــــامل اإلقليـــــــــــلقد أصبح اختصاص ضباط الشرطة القضائية يمتد إلى ك
إذا تعلقت أعمال البحث والتحري بجرائم تبييض األموال واإلرهاب والجرائم المتعلقة بالتشريع 

والجريمة المنظمة عبر  للمعطيات،لجة اآللية الخاص بالصرف والجرائم الماسة بأنظمة المعا
على أن يعمل تحت إشراف النائب العام لدى المجلس القضائي المختص  ،الحدود الوطنية

 16ادة ـــــــــــــمن الم 8و 7رتين ـــــــــــا نصت عليه الفقــــــإقليميا بذلك في جميع الحاالت، وهو م
  .)1(من قانون اإلجراءات الجزائية

 :اعتراض المراسالت وتسجيل األصوات والتقاط الصور -2

إذا تعلق األمر بإجراء تحقيق بشأن جرائم المخدرات أو الماسة بأنظمة المعالجة اآللية 
للمعطيات أو جرائم تبييض األموال أو اإلرهاب، أو الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص 
بالصرف أو الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، وكذا جرائم الفساد، سواء كانت متلبس 

الجديدة المتضمن بقانون  5مكرر 65ضابط الشرطة القضائية بموجب المادة ال، فإن  أمبها 
اإلجراءات الجزائية ، قد أصبح يتمتع بسلطة اعتراض المراسالت التي تتم عن طريق وسائل 

  من أجل:)2(نـوافقة المعنييــــــــــــــات التقنية دون مــــــــــــاالتصال السلكية والالسلكية، ووضع الترتيب

ة ـــــــــــاصة أو سريـــــــالتصنت والتقاط وتثبيت وبث وتسجيل الكالم المتفوه به بصفة خ*
من طرف شخص أو عدة أشخاص في أي مكان عام أو خاص، أو التقاط صور ألي 

  شخص في أي مكان خاص، متى اقتضت ضرورات التحري ذلك.

تقتضي ضرورات التحري أن ممارسة ضابط الشرطة القضائية لهذا االختصاص عندما  إال
بشأن إحدى أنواع تلك الجرائم، قد قيده المشرع الجزائري بشروط وضوابط يتعين عليه 

  احترامها.

ضرورة حصوله على إذن كتابي مسبق من وكيل الجمهورية المختص، متضمن  أولها:
كل العناصر التي تسمح بالتعرف على االتصاالت المطلوب التقاطها كتحديد رقم الهاتف 
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اسم المشترك وتحديد األماكن المقصودة سكنية أو غيرها، وتحديد الجريمة التي تبرر اللجوء و 
 7ررـــــــــــمك 65ادة ــــــــــمن المى ــــــــــــــرة األولــــــــــــو ما نصت عليه الفقــــــــــــ،وه)1(إلى هذه التدابير

الفقرة الثانية منها مدة صالحية اإلذن بأربعة من قانون اإلجراءات الجزائية، فيما حددت 
ري ـأشهر قابلة للتجديد طبقا لنفس الشروط الشكلية والزمنية إذا تطلبت ذلك مقتضيات التح

التحقيق بحيث يسمح اإلذن المسلم بغرض وضع الترتيبات التقنية لضابط الشرطة  وأ
ة ـــــــــخول إلى المحالت السكنيمن ق.إ.ج بالد 5مكرر 65من المادة  3القضائية طبقا للفقرة 

وبغير علم أو رضاء األشخاص  -كما ذكرنا سابقاـ-أو غيرها في أي وقت ليال أو نهارا 
  .)2(الذين لهم حق على تلك األمكنة

وألجل التكفل بالجوانب التقنية لعمليات اعتراض المراسالت وتسجيل األصوات والتقاط 
الصور يجوز لوكيل الجمهورية أو لضابط الشرطة القضائية الذي أذن له ولقاضي التحقيق 
أو ضابط الشرطة القضائية الذي ينيبه أن يسخر كل عون مؤهل لدى كل مصلحة أو وحدة 

مكلفة بالموصالت السلكية والالسلكية للقيام بذلك، وهو ما نصت أو هيئة عمومية أو خاصة 
من قانون اإلجراءات الجزائية، وٕاذا كانت تلك العمليات يقصد  8مكرر 65عليه المادة 

إجراؤها في أماكن يشغلها شخص ملزم قانونا بكتمان السر المهني ، فيجب اتخاذ مسبقا 
سر، وهو ما نصت عليه الفقرة األولى من المادة جميع التدابير الالزمة لضمان احترام ذلك ال

من ق.إ.ج على أن تتم عمليات اعتراض المراسالت وتسجيل األصوات والتقاط  6مكرر 65
 45ادة ــــــــــــــه في المـــــــــــــــــي المنصوص عليــــــــــاس بالسر المهنــــــــــــــالصور المذكورة دون المس

  من هذا القانون.

ويقودنا هذا النص إلى مدى التزام سلطات التحقيق بالقيود المفروضة عند تفتيش 
، وأجهزة الحواسب التابعة لها ومكاتب الموثقين )3(المكاتب الخاصة ومنها مكاتب المحامين

  واألطباء...الخ.

على أن تنفيذ العمليات المأذون بها على هذا األساس تبقى تمارس تحت المراقبة 
) من المادة 05كيل الجمهورية المختص، وهو ما نصت عليه الفقرة الخامسة (المباشرة لو 
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من قانون اإلجراءات الجزائية، وٕاذا اكتشف أثناء القيام بتلك العمليات جرائم  5مكرر 65
إن ذلك ــــــأخرى غير تلك التي ورد ذكرها في ترخيص وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق ف

، ويخطر بها وكيل الجمهورية المختص التخاذ )1(راءات العارضةال يكون سببا لبطالن اإلج
 6رر ــــــــــــمك 65ادة ــــــــــانية من المــــــــــإجراءات المتابعة بشأنها، وهو ما نصت عليه الفقرة الث

  .)2(من ق. إ.ج.ج

 من قانون 9مكرر  65إلى جانب الشروط والضوابط السالفة الذكر، فقد أوجبت المادة 
اإلجراءات الجزائية على ضابط الشرطة القضائية المأذون له أو المناب من طرف القاضي 
المختص أن يحرر محضرا عن كل عملية اعتراض وتسجيل المراسالت ، وكذا عن كل 
عمليات وضع الترتيبات التقنية وعمليات االلتقاط والتثبيت والتسجيل الصوتي أو السمعي 

من قانون اإلجراءات الجزائية أن يقوم  10مكرر 65عليه المادة ، فيما أوجبت )3(البصري
ار ـــالصور أو المحادثات المسجلة والمفيدة في إظه بوصف أو نسخ جميع المراسالت أو

الحقيقة في محضر يودع بالملف، وٕاذا كانت المكالمات قد تمت باللغة األجنبية تنسخ 
  .)4(الغرض وتترجم عند االقتضاء بمساعدة مترجم يسخر لهذا

  :الصالحيات االستثنائية لقاضي التحقيق عند التحقيق بشأن بعض الجرائم - ب

منحت التعديالت التي أجريت على قانون اإلجراءات الجزائية بموجب القانون رقم 
 ةـــــــراءات الجزائيـــــــالمعدل والمتمم لقانون اإلج 2006ديسمبر 20المؤرخ في  06-22
لقاضي التحقيق صالحيات جديدة لم يكن يتمتع بها من قبل، وذلك لمواجهة  155-66رقم

أنواع معينة من الجرائم نظرا لخطورتها ولطبيعتها الخاصة، وهذه الجرائم هي جرائم 
المخدرات والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة اآللية للمعطيات والجريمة المنظمة، وجرائم 

ئم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف، وكذا جرائم الفساد تبييض األموال واإلرهاب، والجرا
  )5(وهي: 18مكرر  65إلى  5مكرر  65وقد وردت هذه الصالحيات في المواد من 
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 اعتراض المراسالت وتسجيل األصوات والتقاط الصور. -1
 ما يهمنا في موضوع البحث هو العنصر األول. إجراء عملية التسرب، و -2
 األصوات والتقاط الصور:اعتراض المراسالت وتسجيل  •

إذا تعلقت الوقائع المعروضة أمام قاضي التحقيق بإحدى أنواع الجرائم التالية: جرائم 
المخدرات والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة اآللية للمعطيات وجرائم تبييض األموال واإلرهاب 

عليها بالقانون  وكذا جرائم الفساد والمعاقب والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف
المتعلق بالوقاية ومكافحة الفساد ، فإنه بموجب  2006فيفري  20 المؤرخ في 01/06رقم

لضابط  يعهدمن قانون اإلجراءات الجزائية يجوز لقاضي التحقيق أن  5مكرر 65المادة 
الت ـــــــــــــــالشرطة القضائية بترخيص مكتوب وتحت مراقبته المباشرة للقيام باعتراض المراس

التي تتم عن طريق وسائل االتصال السلكية والالسلكية، ووضع الترتيبات التقنية دون موافقة 
تسجيل الكالم المتفوه بصفة خاصة أو سرية  و الشخص المعني من أجل التقاط وتثبيت وبث

 من طرف أي شخص في أي مكان عام أو خاص والتقاط الصور لكل شخص في أي مكان
  .خاص

من قانون اإلجراءات الجزائية شروط صحة اإلذن  7مكرر 65وقد حددت المادة 
  :)1(الترخيص بإجراء اعتراض المراسالت وتسجيل األصوات والتقاط الصور وهي

 أن يكون اإلذن مكتوبا. -1
يتضمن كل العناصر التي تسمح بالتعرف على االتصاالت المطلوب التقاطها  أن -2

كرقم واسم المشترك، واألماكن المقصودة سكنية أو غيرها، ونوع الجريمة التي تطلبت 
 استعمال مثل هذه التدابير.

أشهر قابلة للتجديد ضمن نفس الشروط الشكلية  04أن ال تتجاوز مدة اإلذن  -3
 والزمنية.

 8ررـــــــــمك 65ازت المادة ــــــــــــــات أجـــــــــقيام بالترتيبات التقنية للقيام بتلك العمليوألجل ال
من قانون اإلجراءات الجزائية لضابط القضائية المأذون له الدخول إلى محالت السكنية 
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وغيرها ولو ليال بغير علم أو رضا األشخاص الذين لهم الحق على تلك األماكن، كما 
ة ـــــــــــل لدى كل مصلحة أو هيئـولقاضي التحقيق اآلمر أن يسخر كل عون مؤه لهأجازت 
ة أو خاصة مكلفة بالمواصالت السلكية أو الالسلكية للتكفل بالجوانب التقنية لتلك ـــــــــعمومي
ات. فإذا تمت مباشرة تلك العمليات أصبح يتوجب على ضابط الشرطة القضائية العملي

من قانون اإلجراءات الجزائية أن يحرر محضرا عن كل  9مكرر 65المناب بمقتضى المادة 
عملية اعتراض وتسجيل المراسالت وكذا عن عمليات وضع الترتيبات التقنية وعمليات 

ة ـــــــــــاعة بدايــــــــأو السمعي البصري يذكر فيه تاريخ وسااللتقاط والتثبيت والتسجيل الصوتي 
  هذه العمليات واالنتهاء منها.

 10رر ــمك 65ى المادة ـــاب بمقتضــــــائية المنــــــكما يتعين على ضابط الشرطة القض
من قانون اإلجراءات الجزائية وصف أو نسخ المراسالت والصور والمحادثات المسجلة 

يدة في إظهار الحقيقة في محضر يودع بالملف، فإن كانت المكالمات قد تمت باللغة والمف
  .)1(األجنبية تنسخ وتترجم عند االقتضاء بمساعدة مترجم يسخر لهذا الغرض

والذي نخلص له من دراسة هذا التعديل المتعلق بتقرير سلطة ضباط الشرطة القضائية 
ع ــــــــــــــــور، أن القانون الجزائري وسـوالتقاط الصفي اعتراض المراسالت وتسجيل األصوات 

ة ــــــــات الفرديــــــــوق والحريـــــــــانه للحقــــــمن اختصاصات الشرطة القضائية على حساب ضم
ع ــــــــــــوهذا انطالقا من حق الجماعة في توقيع العقاب وعدم إفالت المجرمين منه بوض

د على الحرية الفردية ، حيث بالغ في تقريره لهما أصال في مرحلة البحث والتحري و ـــــــــــــالقي
إال أن ما يخفف من هذه االختصاصات أن القانون يقرر أن ال تتم تلك  ،والتحقيق األولي

ن ا للمادتيـــــــــــــــاءا على إذن من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق طبقــــــــراءات إال بنــــاإلج
ر ـــــــــــــافظة على الســــــــ، وضمانة المح11مكرر  65و  ،4، 1ها ــــــــــفي فقرتي 5رر ـــــــمك 65

  .6مكرر 65ادة ـــــص المــــــالمهني وفقا لن
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  إلى الشروع واألشخاص االعتبارية التجريمالمطلب الثاني: تمديد 

تتطلب أن تكون مختلف فرضيات المساس إن الحماية الجزائية الفعالة للحياة الخاصة 
بحرمتها شاملة بهذه الحماية، األمر الذي دفع بالمشرع الجزائري إلى تمديد ميدان المتابعة 
الجزائية، ليس فقط في ردع الفعل التام لالنتهاك، بل شمل المحاولة "الشروع" أيضا (أوال) 

ا ـــــــــــــــــــا مّددهــــــــــــــــــــوحدهم وٕانم كما لم يحصر القانون هذه المتابعة في األشخاص الطبيعيين
  إلى األشخاص االعتبارية (ثانيا).

  إلى الشروع التجريمأوال: تمديد 

 303مكرر و 303أورد قانون العقوبات الجزائري فقرة خاصة في كل من المادتين 
وفعل استغالل  تنص صراحة على تجريم المحاولة في ارتكاب كل من فعل االلتقاط 1مكرر

منتوج االلتقاط حيث نصت كل فقرة على أنه "يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنحة 
المشار إليها أعاله في هذه المادة بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة التامة" فالمشرع الجزائري 

ابعة هنا، لم يكتف بمتابعة الفعلين التامين وهما االلتقاط واالستغالل، بل أنه وسع المت
الجزائية كذلك إلى مجرد المحاولة في ارتكاب أحد الفعلين المذكورين، وهذا النص اقتبسه 

من قانون العقوبات الفرنسي الذي أورد جنحة  5-226المشرع الجزائري من نص المادة 
  محاولة ارتكاب هذين الفعلين في نص مستقل.

ا ــــــــــالل استحسانـــــــــاط واالستغــــــــــالنص على تجريم المحاولة في جنحتي االلتق لقيلقد 
ه ـــــــــة تجريمـــــــورغم معارض 1970لدى الحقوقيين في فرنسا عند وضعه ألول مرة في قانون 

من طرف أحد النواب إال أن وزير العدل دحض ذلك االقتراح بتبرير مفاده أن الجريمتين 
ري تجريم الشروع فيهما مثل الفعل التام ذاته تعدان خطيرتين جدا، وبالتالي يكون من الضرو 

ا ـــــــــــــــاغة محتواهـــــــــــــ، ثم أعيدت صي)1(اـــــــــــــــوهو ما جعل البرلمان يصادق على المادة برمته
ي الجديد بمناسبة إصالح ــــــــــــمن قانون العقوبات الفرنس 5-226ديد في المادة ـــمن ج
1992.  
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هذا االستحسان في تجريم المحاولة في جنحة التجسس على حرمة الحياة ورغم 
وج هذا التجسس؛ فإن مسألة تطبيق المحاولة تطرح ـالخاصة وفي جنحة استغالل منت

صعوبات في بعض األحيان خصوصا فيما يخص تعريف هذه المحاولة، وتحديد مضمونها 
  إذا كان هناك شروع أم ال. ألنه ليس من السهل دائما في جميع الوقائع معرفة ما

ولتذليل مثل هذه الصعوبات، حاول بعض الفقهاء إعطاء تعريفات لمعنى الشروع 
ذي ـــــــــيذ الــــــــــين بين البدء في التنفــــــــــ" يجب التفرقة في كلتا الجنحتKeyserفحسب األستاذ "

ته دقق الكاتب ،ومن جه)1(هو عنصر مكون للشروع وبين مجرد العمل التحضيري
Chavanne  محتوى هذا المفهوم عن طريق تقديم المثالين التاليين، بقوله: "...إن وضع

ميكروفون أو أية منظومة أخرى بغرض التجسس على األحاديث أو لتثبيت الصور يشكل 
  .)2(بدءا في التنفيذ يكون معاقبا عليه، بينما ال يعد شراء العتاد سوى مجرد عمل تحضيري

على هذين الموقفين، إذن يمكن تعريف المحاولة في الجنحتين بأنها فعل البدء  بناءا و
  في تنفيذ انتهاك حرمة الحياة الخاصة.

لكن وضع حدود بين المحاولة والجريمة التامة من جهة، وبين المحاولة والعمل 
 التحضيري من جهة أخرى قد أثار بعض الصعوبات في التطبيق لدى القضاء الفرنسي مثلما

، ويتعلق األمر 19/05/1981يوم  Angersحدث في قرار أصدرته محكمة استئناف 
بتسجيل له محتوى غير مسموع تتلخص الوقائع في أن أحد العمال في إحدى المؤسسات 
كان قد سجل أحاديث متبادلة بين صاحب عمله والغير، لكن محتوى تلك األحاديث لم يكن 

ه ــاف ببراءتــــــا قضت محكمة االستئنــــل جزائيــــــــــذلك العام ةـــــــــمسموعا بوضوح، وبعد متابع
ق.ع  368ادة ــــــــــــــا بموجب المــــــــاس أن "... الجنحة المنصوص والمعاقب عليهـــــعلى أس

غير قائمة في جميع عناصرها بالنسبة لقضية الحال. ذلك أن األقوال المسجلة كانت غير 
الي تشكل مجرد محاولة غير معاقب عليها..." لكن محكمة النقض الفرنسية مفهومة. وبالت

ألغت ذلك الحكم  وأسست قرارها ، ليس على أن ذلك التسجيل الفاشل محاولة غير معاقب 

                                                           

Kayser (P), « la protection de la vie privée et le droit ; op.cit, p 419. )1(  
 ( 2  ) Chavannes (A), « les atteintes a l’intimité de la vie privée au sens de l’article 368 du code pénale », Op 

.cit. p 28. 
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مهما كانت  368عليها، وٕانما على أساس أنه يشكل جريمة مستحيلة بالنسبة لجنحة المادة 
  .)1(النتائج التقنية للتسجيل

من بين المعلقين على قرار محكمة النقض الفرنسية حيث  Mayerت الكاتبة وكان
 .ع وذلكق 368حقيقة لم يخالف المادة  التسجيل،«انتقدته بشدة فقد رأت هذه الكاتبة أن 

ليس ألن األحاديث المسجلة كانت غير مفهومة، وٕانما ألن ذلك التسجيل لم يستجيب أصال 
وهو شرط ضروري لقيام  الخاصة،لشرط وجوب تحقيق نتيجة تتمثل في انتهاك حرمة الحياة 

  .)2(جنحة التقاط األقوال

وفي قضية أخرى، طبقت محكمة استئناف باريس جيدا التعريف الذي وضعه فقهاء 
ة ـــــــــــــــــــحيث أسست اإلدان 17/03/1986ون للمحاولة ، وذلك في قرار أصدرته يوم القان

ة مصورة كانت قد دخلت فيالتي نطقت بها في جزء منها على الشروع، ويتعلق األمر بصح
التقاط  الصحفيةغرفة مستشفى أين كانت ترقد إحدى الممثالت المشهورات ، فحاولت تلك 

شار إليها فقضت محكمة االستئناف بأن: "...الجنحة قد قامت عندما صورة للممثلة الم
ا ــــــــــــاة الخاصة... من خالل شروعهــــــــــــــــــحاولت (س.ك) أن تلحق عمدا مساسا بحرمة الحي

في التقاط ... صورة ممثلة... وأن هذه المحاولة لم تفشل سوى نتيجة التدخل السريع 
، فالمحكمة هنا قد عاينت وجود بدء فعلي )3(ي الحراسة داخل الغرفة"للممرضة التي كانت ف

في تنفيذ واقعة التقاط الصورة، والحظت المحكمة أن التنفيذ لم يتم بكامله نتيجة تدخل أحد 
اف ــــــــــمة االستئنـــــــة عن إرادة الصحفية مرتكبة الفعل وهو ما جعل محكــــــــــل الخارجـــــالعوام

  ى أن الوقائع كلها تشكل فعلى المحاولة.ــــــــفي النهاية إل تخلص

ومما تقدم يمكن القول أن ردع كل من المشرع الجزائري ونظيره الفرنسي للمحاولة 
يضمن حماية أكثر نطاقا واتساعا وبشكل فعال ضد االنتهاكات الخطيرة لحرمة الحياة 

يقول أن "المشرع الفرنسي قد أظهر  GASSINالخاصة، وبهذه المناسبة كتب األستاذ 
، وال تقتصر رغبة )4(العناية التي يوليها إلى احترام حرمة الحياة الخاصة وٕالى كرامة اإلنسان"

                                                           

(1) Bull.crim.n°161 ;Rev.Sc.crim, 1981.p.125-obs. Levasseur ; D 1981.j.c.P, 544. 
(2) Mayer(note)D.1981, p 545. 
(3) GAZ.pal.1986.11.j.not Douc et 
(4)Rép. Dalloz, Op.cit.p, 176. 
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اعة لحرمة الحياة الخاصة فقط في تمديد ـــــــالمشرع الجزائري في ضمان حماية أكثر نج
رادة تتجلى كذلك في واقعة توسيع المتابعة الجزائية إلى الشروع في الجريمة بل أن هذه اإل

  هذه المتابعة إلى األشخاص االعتبارية.

  :إلى األشخاص االعتبارية التجريمتمديد  -ثانيا

  يتعلق بالمسؤولية الجزائية:فيما  -أ   

من قانون العقوبات الجزائري (فقرة أولى) على أنه "يكون  3مكرر  303نصت المادة 
من هذا  5، 4، 3الجرائم المعاقب عليها في األقسام  الشخص المعنوي مسؤوال جزائيا عن

  مكرر". 51الفصل، وذلك طبقا للشروط الواردة في المادة 

وج ـــــــــــــالل منتــــــــــاة الخاصة واستغــما دامت جنحتا التقاط الوقائع المتعلقة بحرمة الحي
المذكورة أعاله؛ فهما جريمتان  هذا االلتقاط تقعان تحت القسم الخامس المشار إليه في المادة

معنيتان بهذا النص الجزائي، وهو نص يجد ما يقابله في قانون العقوبات الفرنسي المعدل 
لم يكن يسمح في ذلك الوقت قيام  1970ذلك أن القانون الفرنسي الصادر سنة  1992سنة 

صة المنصوص الخا ياةمسؤولية األشخاص االعتبارية عن ارتكاب جرائم المساس بحرمة الح
  .القديم من ق.ع الفرنسي 371و 369، 368عليها سالفا في المواد 

التدابير القائلة بإمكانية  1992لقد أيد البرلمانيون الفرنسيون بمناسبة مناقشتهم قانون 
ا ـــــــــــــــو أن بعضـــــــــاصة، ولــــــــمتابعة األشخاص المعنوية جزائيا من أجل المساس بالحياة الخ

من أولئك البرلمانيين قد اقترح إجراء تعديل  يتعلق بشكل هذه التدابير القانونية فقط، إذ رمى 
هذا االقتراح إلى أن  يستبعد من فئة األشخاص االعتبارية الخاضعة للمساءلة الجزائية كل 

دف للربح..." غير ــي ال تهـــــــــات التـــــــات المهنية والجمعيــــــــــــات المحلية والنقابــــــــــمن الجماع
وبذلك لم يعد  )1(بالموافقة عليه من بقية النواب الفرنسيين يحضاأن هذا االقتراح لم 
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هم فقط  1992األشخاص الطبيعيون، منذ صدور قانون العقوبات الفرنسي الجديد سنة 
  .)1(اص االعتباريةالمعنيون بالمتابعة الجزائية بل امتدت وتوسعت أيضا لألشخ

أما فيما يخص المشرع الجزائري فهو من جهته يأخذ بمبدأ المسؤولية الجزائية للشخص 
ام ــــــــــــالمعنوي كأساس إال أنه يستثنى منها مساءلة األشخاص االعتبارية التابعة للقانون الع

صياغتها المدرجة مكرر من قانون العقوبات في  51وهو ما أوردته الفقرة األولى من المادة 
حيث نصت على أنه "باستثناء الدولة والجماعات المحلية واألشخاص المعنوية  2006سنة 

قانون العام، يكون الشخص المعنوي مسؤوال جزائيا عن الجرائم التي ترتكب لالخاضعة ل
لحسابه من طرف أجهزته أو ممثليه الشرعيين عندما ينص القانون على ذلك..." يتضح لنا 

ل نص المادة أعاله أن القانون الوضعي الجزائري إذن يردع جزائيا األشخاص من خال
االعتبارية عندما تخضع في معامالتها للقانون الخاص، لكنه يستبعد تطبيق هذه التدابير 

  الردعية على اإلدارة العامة.

وي ـــــــــلمعنة الشخص اــــــــــــالواقع أن األمر غالبا ما يكون سهال بالنسبة لتحديد مسؤولي
في ارتكاب إحدى الجريمتين المذكورتين ، فهو يخضع لشروط مختلفة جدا عن الشروط 
المطبقة على الشخص الطبيعي، ويجد هذا االختالف تفسيره في أن األشخاص الطبيعيين 

وى كمحرضة ـــــــــــيرتكبون الجرائم بصفة أصلية، بينما ال تجد األشخاص المعنوية نفسها س
ارتكاب الجريمة أي كفاعل معنوي، لذلك يكون من الصعب تصور متابعة األشخاص على 

االعتبارية جزائيا من أجل إحدى جنحتي المساس بحرمة الحياة الخاصة، إال إذا تعلق األمر 
بإحدى هيئات الصحافة سواء كانت صحافة مكتوبة أم سمعية بصرية، وهو ما يجعل 

التلفزية من الممكن أن تكون موضوع  إلذاعية والشركات المالكة للصحف والمحطات ا
  .)2(متابعات جزائية في آن واحد مع األشخاص المسيرين لها
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  القواعد الخاصة بالمتابعة الجزائية للشخص المعنوي ـ ب

لقد قام المشرع الجزائري عند إقرار المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في قانون 
خاصة بقانون اإلجراءات الجزائية تخص القواعد  بإدراج نصوص 2004العقوبات سنة 

اإلجرائية التي تسري عليه عند متابعته جزائيا ، تتعلق أساسا بقواعد االختصاص المحلي 
عند إقراره المسؤولية  ـكما ذكرنا سابقا ـ1992وذلك على غرار ما فعل المشرع الفرنسي سنة 

ي يخضع للقواعد العامة الجزائية للشخص المعنوي أيضا، ألن االختصاص النوع
لالختصاص بالنسبة للشخص الطبيعي فيما ال تطرح مشكلة االختصاص الشخصي بالنسبة 
للشخص المعنوي، كما أحال على القواعد الخاصة المتعلقة بقواعد تحريك الدعوى العمومية 
بالنسبة للشخص الطبيعي، طرق تحريك الدعوى العمومية بالنسبة للشخص المعنوي أيضا 

  .)1(مراعاة طبيعة هذا األخير عند اتخاذ إجراءات المتابعة ضدهمع 

وٕاذا ما تم تحريك الدعوى العمومية ضد الشخص المعنوي عن طريق التحقيق 
القضائي، فإن القانون الجزائري قد خول لقاضي التحقيق سلطة اتخاذ عدد من التدابير 

 اإلجراءاتفيما سماها قانون  دابيربالتضده، وقد سماها قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري 
، أما ما لم يرد بشأنه أحكام خاصة، سواء تعلقت بالتزامات الرقابة القضائيةالجزائية الفرنسي 

بقواعد المتابعة أو التحقيق أو المحاكمة، فتطبق على الشخص المعنوي نفس القواعد 
  الجزائية.الخاصة بالشخص الطبيعي المنصوص عليها في قانون اإلجراءات 

 قواعد االختصاص المحلي: -1

حدد المشرع الجزائري الجهة القضائية المختصة محليا بمتابعة ومحاكمة الشخص 
من قانون اإلجراءات الجزائية التي نصت على ما يلي  1مكرر  65المعنوي في المادة 

ر يتحدد االختصاص المحلي للجهة القضائية بمكان ارتكاب الجريمة أو مكان وجود المق"
  االجتماعي للشخص المعنوي.
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غير أنه إذا تمت متابعة أشخاص طبيعية في الوقت ذاته مع الشخص المعنوي تختص 
  .)1("الجهة القضائية المرفوعة إليها دعوى األشخاص الطبيعية بمتابعة الشخص المعنوي

يتبين لنا من هذا النص أن القانون الجزائري ميز بين حالتين بحسب ما إذا كان 
المعنوي متهما بمفرده، أو ما إذا اتهم شخص طبيعي أو أكثر إلى جانبه بارتكاب  الشخص

  نفس الجريمة أو بجريمة مرتبطة بها.

وٕان عبارة شخص طبيعي، كما يمكن أن تعني مسيري الشركة فإنها تعني أيضا 
مستخدميها وحتى الغير، سواء كفاعل أو كشريك في ارتكاب نفس الجريمة حسب مفهوم 

 2-121من قانون العقوبات التي وردت مطابقة للفقرة الثالثة من المادة  2مكرر  51المادة 
  من قانون العقوبات الفرنسي.

  : حالة ما إذا كان الشخص المعنوي متهما بمفرده1-1

ة ــــي ارتكبت الجريمـــــــــــائية التـــــــــفي هذه الحالة يكون االختصاص المحلي للجهة القض
أو التي يقع في دائرتها المقر االجتماعي للشخص المعنوي، إذ نصت على ذلك  في دائرتها،

يتحدد "من قانون اإلجراءات الجزائية كما يلي  1مكرر 65صراحة الفقرة الثانية من المادة 
االختصاص المحلي للجهة القضائية بمكان ارتكاب الجريمة أو مكان وجود المقر 

  ."االجتماعي للشخص المعنوي

حالة متابعة شخص طبيعي واحد أو أكثر في الوقت نفسه مع الشخص  :1-2
  المعنوي عن ذات الجريمة أو عن جريمة مرتبطة بها:

أي حالة ما إذا كان الشخص المعنوي متهم مع أشخاص طبيعيين باعتبارهم فاعلين 
د معه أو شركاء في ذات الجريمة ، أو الرتكابهم جريمة مرتبطة بها، وفي هذه الحالة يعو 

االختصاص بمتابعة ومحاكمة الشخص المعنوي إلى الجهة القضائية المرفوع أمامها دعوى 
األشخاص الطبيعية، أي إّما إلى الجهة القضائية التي يقع محل إقامة الشخص الطبيعي 

ض ــــــــــــــــلقبى اــــــــــــي ألقــــــــا، أو التـــــــــبها، أو الجهة القضائية التي ارتكبت الجريمة في دائرته
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 329، 40، 37واد ـــــــــــــــــه المــــــــــعلى الشخص الطبيعي في دائرتها على نحو ما نصت علي
  .)1(من قانون اإلجراءات الجزائية

كما قد يخضع االختصاص المحلي لقواعد خاصة في بعض الجرائم ، على غرار 
د الوطنية والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة جرائم المخدرات، والجريمة المنظمة عبر الحدو 

اآللية للمعطيات وجرائم تبييض األموال واإلرهاب والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص 
بالصرف التي يؤول فيها االختصاص المحلي إلى أحد األقطاب القضائية التابعة لمحاكم 

ة لها في المرسوم سيدي أمحمد أو قسنطينة أو ورقلة أو وهران حسب الحدود المحدد
المتضمن تمديد االختصاص المحلي  2006أكتوبر  5المؤرخ في  348-06التشريعي رقم 

  .)2(لبعض المحاكم ووكالء الجمهورية وقضاة التحقيق

 طرق تحريك الدعوى العمومية ضد الشخص المعنوي -2

على غرار الشخص الطبيعي ، فإن طرق تحريك الدعوى العمومية ضد الشخص 
ة ـــــــــــتتعدد وتحدد بحسب ما إذا كانت الجريمة المرتكبة، جناية أو جنحة أو مخالفالمعنوي 

وما إذا كان تحريك الدعوى العمومية قد تم من طرف النيابة العامة باعتبارها صاحبة 
  االختصاص األصلي في تحريك الدعوى العمومية.

ابة العامة، ولكن هناك القاعدة العامة أن تحريك الدعوى العمومية حق مطلق للني و
حاالت يقيد فيها القانون سلطة استعمال هذا الحق في بعض الجرائم على ضرورة تقديم 

  شكوى على غرار ما هو عليه الوضع لو كان الشخص الطبيعي هو محل المتابعة.

لم يرد نص خاص ال بقانون اإلجراءات الجزائية الجزائري، وال بقانون اإلجراءات 
سي يحدد طرق تحريك الدعوى العمومية ضد الشخص المعنوي، مما يجعل الجزائية الفرن

ي تطبق ــــــــــالنصوص المتعلقة بطرق تحريك الدعوى العمومية بالشخص الطبيعي هي الت
  على الشخص المعنوي إال ما كان متعارضا مع طبيعته كاتخاذ إجراءات التلبس بالجنحة.
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م ـــــــــومية قد تــــــــــــــــا كان تحريك الدعوى العموعليه فإن متابعة الشخص المعنوي إذا م
  من طرف النيابة العامة يتخذ أحد الطريقتين التاليتين:

من قانون  374و 333، وذلك تطبيقا لنص المادة االستدعاء المباشر*إما عن طريق 
  اإلجراءات الجزائية الجزائري إذا ما كانت الجريمة المرتكبة جنحة أو مخالفة.

ة ــــــــــ: إذا ما كانت الجريمة المرتكبة تشكل جناي طريق التحقيق القضائي*وٕاما عن 
حيث يعد تحريك الدعوى العمومية عن طريق التحقيق القضائي إلزاميا في الجنايات، كما 
يجوز للنيابة العامة أيضا تحريك الدعوى العمومية عن طريق التحقيق القضائي في حالة 

زائري ــــــــراءات الجزائية الجـــــــــمن قانون اإلج 66فات ، وذلك تطبيقا للمادة المخال أوالجنح 
  التي نصت على ذلك بقولها "التحقيق االبتدائي وجوبي في الجنايات".

أما في مواد الجنح فيكون اختياريا، ما لم يكن ثمة نصوص خاصة، كما يجوز إجراؤه 
  .)1(هورية"في مواد المخالفات إذا طلبه وكيل الجم

أما بالنسبة إلجراءات تكليف الشخص المعنوي للمثول أمام الجهة القضائية فإن المادة 
من قانون اإلجراءات الجزائية قد نصت على بيانات التكليف بالحضور وأحالت المادة  440
منه على أحكام قانون اإلجراءات المدنية تحديد إجراءات التكليف بالحضور والتبليغات  439

ا تنص ــــــــــمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية نجد أنه 408أيضا، وبالرجوع إلى المادة 
غ ــــــــــــا إذا سلم محضر التبليـــــــــــعلى أن التبليغ الرسمي إلى الشخص المعنوي يعتبر شخصي

  .)2(إلى ممثله القانوني أو االتفاقي أو ألي شخص تم تعينه لهذا الغرض

من قانون اإلجراءات الجزائية حددت من يملك صفة  2مكرر  65أن المادة غير 
تمثيل الشخص المعنوي في شخص الممثل القانوني فقط، وهو ما من شأنه أن يخلق حالة 

  عدم انسجام القوانين فيما يتعلق بهذه المسألة.

وفي جنحة المساس بحرمة الحياة الخاصة لألشخاص المنصوص عليها في المادة 
نصت الفقرة األخيرة من هذه المادة على أن صفح  الجزائري مكرر من قانون العقوبات 303
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الضحية يضع حدا للمتابعة الجزائية، أي يؤدي إلى انقضاء الدعوى العمومية بالنسبة 
  .)1(للشركات التجارية أيضا

المطلب الثالث: العقوبات المقررة لجنح التقاط األقوال والصور واستغالل منتوج 

  اللتقاط في التشريع الجزائريا

رر ـــمك 303يردع قانون العقوبات الجزائري جنحتي االلتقاط واالستغالل في المادتين 
ألف دينار  50وبالغرامة من  سنوات،) 03) أشهر إلى ثالث (06من سنة ( 1مكرر 303و 

  ألف دينار جزائري. 300إلى 

 2مكرر  303على نص المادة  كما يعاقب على الشروع في ارتكاب هذه الجنح بناءا
  من قانون العقوبات الجزائري.

نالحظ أن كال العقوبات سواء العقوبات السالبة للحرية وهذه العقوبات المالية تعد ثقيلة 
جدا إذا ما قورنت مع العقوبات المقررة لبعض الجنح األخرى القريبة من جنحتي المساس 

)، وجنحة القذف (المادة 299،مكرر 298ة بحرمة الحياة الخاصة مثل جنحة السب (الماد
) 303)، وجنحة انتهاك المراسالت (المادة 301) ، وجنحة إفشاء السر المهني (المادة 298

حيث ال يتعدى الحد األقصى للحبس في هذه الجنح كلها سنة واحدة ، كما ال يتعدى الحد 
ري ـــــــــرامة المشرع الجزائألف دينارا، كما تبرز ص 100األقصى فيها بالنسبة للغرامة مبلغ 

 إحدىمن جهة أخرى، في عدم تركه الخيار للقاضي الجزائي عند إدانة المذنب في توقيع 
العقوبتين األصليتين (الحبس والغرامة) حيث أوجب القانون على المحاكم أن تطبق العقوبتين 

  معا على الشخص المدان في آن واحد.

بهدف تدعيم  األصليةد رفع سقف العقوبات الجزائية يمكن القول أن المشرع الجزائري ق
ردع جنحتي المساس بحرمة الحياة الخاصة، آخذا في االعتبار خطورة األفعال وٕامكانية 
تنوعها وتكاثرها مع التقدم التكنولوجي الذي أصبح يقدم باستمرار إلى مرتكبيها وسائل متطورة 

رة ــــــــال الخطيـري زجر مثل هذه األفعتساعدهم على تحقيق مآربهم ، لذلك كان من الضرو 
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من خالل توقيع عقوبات ثقيلة جدا على المذنبين ، ويبقى األمر في النهاية للقضاة المطبقين 
  للنص الجزائي في الميدان.

ة ـــــــــــا بالمقارنــــــــاوي شيئــــــــان مقدارها، ال تســــــإن الغرامة التي يتم النطق بها ، مهما ك
مع المصالح أو المبالغ واألرباح التي يدرها ترويج األخبار الضارة بالحياة الخاصة للغير 
خصوصا بالنسبة للصحافيين ومالكي الصحف التي تتناول مثل تلك األخبار المغرضة، أما 
توقيع الحبس كعقوبة سالبة للحرية على الشخص الطبيعي، خصوصا الصحفي أو مدير 

  الردع مباشرة ضد مرتكب االنتهاك.النشرية يكون له وقع 

  :)1(*العقوبات التكميلية المطبقة على األشخاص الطبيعيين

إن جدية وصرامة المشرع الجزائري تظهر كذلك في وضعه عقوبات تكميلية معينة 
 2مكرر303يمكن توقيعها على األشخاص الطبيعيين وقد أوردها المشرع الجزائري في المادة 

ة ـــــــــات التكميليــــــــــثل هذه العقوبــــــــة (الحبس والغرامة) وتتمــــــــــــــيـاألصللتضاف إلى العقوبات 
في إمكانية منع الشخص الطبيعي من ممارسة حق أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها 

لمدة ال تتجاوز خمس سنوات (أ)، وتظهر في جواز نشر حكم اإلدانة  1مكرر 9في المادة 
من هذا القانون وهذا للتشهير بالشخص المدان (ب)  18للكيفيات المبينة في المادة طبقا 

ة ـــــــوتتجلى هذه العقوبات التكميلية أخيرا في وجوب الحكم دائما بمصادرة األشياء المستعمل
ل المستعملة ـــــــفي ارتكاب جنحة التجسس على خصوصية الغير أو جنحة استغالل الوسائ

  .)2(التجسس(ج) وفيما يلي نبين هذه العقوبات تباعافي مثل هذا 

  الحرمان من ممارسة بعض الحقوق المدنية -(أ)

يجوز للمحكمة أن تحظر "، في فقرتها األولى، على أنه 2مكرر 303نصت المادة 
 303مكرر، و 303على المحكوم عليه من أجل الجنحتين المنصوص عليهما في المادتين 

دة ــــــــــــلم 1مكرر 9ا في المادة ــــــوص عليهــــــــــممارسة حق أو أكثر من الحقوق المنص 1مكرر
  ."ال تتجاوز خمس سنوات
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بالرجوع إلى هذه المادة األخيرة من قانون العقوبات نجدها تعدد العقوبات التكميلية  و
  لية وهي كما يلي:التي يمكن توقيعها على الشخص الطبيعي، إلى جانب العقوبات األص

العزل أو اإلبعاد من جميع الوظائف والمناصب العمومية التي لها عالقة  -1
 بالجريمة.
 الحرمان من حق االنتخاب أو الترشح ، ومن حمل وسام. -2
اهدا ــــــــــــرا، أو شــــــــــا، أو خبيـــــعدم األهلية ألن يكون الشخص مساعدا، أو محلف -3

 م القضاء إال على سبيل المثال.على أي عقد، أو شاهد أما
الحرمان من الحق في حمل األسلحة، وفي التدريس، وفي إدارة مدرسة أو الخدمة  -4

 في مؤسسة للتعليم بوصفه أستاذا أو مدرسا أو مراقبا.
 عدم األهلية الن يكون الشخص وصيا أو مقدما. -5
 سقوط حقوق الوالية كلها أو بعضها". -6

                                                              نشر حكم اإلدانة: - ب      

من قانون العقوبات الجزائري للقاضي  2مكرر 303خولت الفقرة الثانية من المادة 
ة ـــــاة الخاصــــــاس بحرمة الحيـــــالجزائي عند إدانة الشخص الطبيعي، من أجل جنحتي المس

  من هذا القانون". 18للشروط المبينة في المادة أن "يأمر بنشر حكم اإلدانة طبقا 

وبقراءة الفقرة األولى من هذه المادة األخيرة، نجدها تنص من جهتها على أنه عند 
... بنشر الحكم بأكمله أو مستخرج منه "الحكم بإدانة المذنب يحق للقاضي الجزائي أن يأمر 

يبينها . وذلك كله على نفقة المحكوم في جريدة أو أكثر بعينها أو بتعليقه في األماكن التي 
عليه، على أال تتجاوز مصاريف النشر المبلغ الذي يحدده الحكم باإلدانة لهذا الغرض وأال 

  ."تتجاوز مدة التعليق شهرا واحدا

غير أن الحرمان من ممارسة بعض الحقوق، ونشر حكم اإلدانة ال يكفيان في حالة 
تكاب جنحة االلتقاط المؤدية  إلى المساس بحرمة عدم التصدي لألشياء المستعملة في ار 

الحياة الخاصة أو األشياء المحصلة منها، الن مثل هذه األشياء يمكنها أن تشكل خطرا إذا 
  لم تتم مصادرتها.
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  مصادرة األشياء المحجوزة: -ج

على قاضي  2مكرر  303أوجب المشرع الجزائري في الفقرة الثالثة واألخيرة من المادة 
جريمتي  إحدىالمادة الجزائية أن يصرح بمصادرة األشياء التي كانت وسيلة سهلة الرتكاب 

انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو نتجت عنها، بقوله:" يتعين دائما الحكم بمصادرة األشياء 
  ارتكاب الجريمة". التي استعملت في

من القانون نفسه، حيث عرفت  15لتحديد معنى المصادرة، يمكننا الرجوع للمادة 
المصادرة بأنها "األيلولة النهائية إلى الدولة لمال أو مجموعة أموال معينة أو ما يعادل قيمتها 

  االقتضاء.عند 

الخاصة تكون  إن الوسائل المستعملة في ارتكاب إحدى جنحتي المساس بحرمة الحالة
ة ـــــــــادرة األشياء المستعملـــــــمنعت مص 1مكرر 15ادرة ، غير أن المادة ــــــــــإذن قابلة للمص

ة  ـــــفي ارتكاب الجريمة متى كانت  تلك األشياء تابعة للغير الذي ليس له ضلع في الجريم
نية بقولها: "يعتبر الشخص حسن ال 2مكرر  15أي الشخص حسن النية، وقد عرفت المادة 

من الغير حسن النية األشخاص الذين لم يكونوا شخصيا محل متابعة أو إدانة من اجل 
حيازة صحيح ومشروع على األشياء  أوالوقائع التي أدت إلى المصادرة، ولديهم سند ملكية 

  .)1(القابلة للمصادرة"

إن المصادرة كعقوبة تسمح ، إذن بالوقاية من انتهاك حرمة الحياة الخاصة الذي يمكن 
أن يتسبب فيه سواء األشخاص الطبيعيون أو األشخاص االعتبارية في المستقبل ، ورغم أن 

 1مكرر  303مكرر، و  303المصادرة عقوبة تكميلية مشتركة تطبق على جنحتي المادتين 
ق ـــــــــــــــهاتين الجنحتين بنفس الكيفية، ويظهر االختالف في تطبيق.ع. فهي ال تطبق على 

ة ـــــــهذه العقوبة التكميلية من حيث موضوع المصادرة من جهة وكذلك االختالف في طبيع
 جهة أخرى. منهذه المصادرة ذاتها 
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 موضع المصادرة:  )1(

التكميلية يمكن أن تنصب ويتنوع موضوعها باختالف الجنحة المرتكبة، فهذه العقوبة 
على الوسائل التي ارتكبت بها الجنحة أو على نتيجة الجريمة، ذلك أنه في جنحة التقاط 
األقوال والصور تكون المصادرة منصبة على العتاد المستعمل في ارتكاب الجريمة، وهذا 

ن ـــــــه حيث يمكــــــــــير أو بأخذ صورتــــــــــمعناه كل التجهيزات التي سمحت بالتصنت على الغ
  أن يتمثل ذك في أجهزة التسجيل وآالت التصوير.

ي في أن ـــــــــــــــــالجدير بالمالحظة هنا أن القانون الجزائري يختلف عن القانون الفرنس و
األول يوجب على القاضي الحكم بمصادرة مثل هذا العتاد عند ثبوت إدانة المتهم، بينما 

الفرنسي المصادرة بمثابة تدبير اختياري متروك للسلطة التقديرية للقاضي يعتبر المشرع 
  الجزائي.

"المصادرة ليست سوى إجراء  1970وهذا ما عبّر عنه وزير العدل آنذاك أي سنة 
  .)1(جوازي متروك للسلطة التقديرية للمحاكم التي يجب وضع الثقة فيها"

القضاء أحكاما نادرة قضت بمصادرة أما من حيث التطبيق الميداني، فإننا نجد في 
األشياء المستعملة في ارتكاب جنحة التقاط حرمة الحياة الخاصة منها على سبيل المثال: 

حيث قضت فيه  07/11/1975الحكم الصادر عن محكمة الدعاوى الكبرى بباريس في 
صيدلية بمصادرة العتاد المتمثل في كل من آلة تسجيل وميكروفون كانت استعملتها طبيبة 

في تسجيل محادثات هاتفية أجرتها إحدى مستخلفاتها مع والد هذه األخيرة من محل تلك 
  .)2(الصيدلية

وفيما يتعلق بموضوع جنحة استغالل وسائل التجسس على حرمة الحياة الخاصة 
الت ــــــــادرة على التسجيــــــــالمتمثل في االحتفاظ واإلفشاء واالستعمال، يمكن أن تنصب المص

الوثائق المتحصل عليها عن طريق التقاط األحاديث أو الصور، وفي هذا الصدد قضت  أو
بمصادرة أفالم ، بعد أن أخذت تلك األشرطة  17/03/1986محكمة استئناف باريس يوم 
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(2)Lolies (I) : Op.Cit, p 181. 
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من آلة تصوير صحفيين بعد محاولة ضبط إحدى الممثالت وهي على سريرها 
  .)1(بالمستشفى

 طبيعة المصادرة:*

الطبيعة المميزة للمصادرة في جنحتي انتهاك حرمة الحياة الخاصة من خالل تظهر 
في القانون الجزائري، حيث يتعين على القاضي الجزائي أن يحكم بها تلقائيا  وجوبيهكونها 

بمجرد ثبوت قيام إحدى الجنحتين المذكورتين والحكمة من ذلك يبدو أنها تكمن في عدم ترك 
أجل تكرار فعله مستقبال، وبالتالي ال يمكن العودة إلى ارتكاب الفرصة للشخص المدان من 

الجرم إال إذا اقتنى المعنى عتادا جديدا في المستقبل وهو ما يكلفه ماديا على األقل، ينبغي 
اإلشارة إلى أنه يجوز للقاضي الجزائي توقيع المصادرة حتى ولو لم يثبت ارتكاب أية جريمة 

ق بالمصادرة متى كانت تلك األشياء تشكل تهديدا على النظام إذ يتعين على القاضي أن ينط
العام. مثلما هو الحال عند ضبط تجهيزات خطيرة للتجسس، وهي متروكة على حائط دون 

ق.ع  16التوصل إلى معرفة صاحبها. وهذا الحل يجده القاضي الجزائي في نص المادة 
ا ـــــــل صناعتهــــــــاء التي تشكــــــــادرة األشيـيتعين دوما األمر بمص"الجزائري، التي ذكرت أنه: 

أو استعمالها أو حملها أو حيازتها جريمة ، وكذا األشياء التي تعد في نظر القانون خطيرة 
ادر ـــــــــــــم الصـــــــا كان الحكـادرة كتدبير أمن ومهمــــــأو مضرة ، وفي هذه الحالة تطبق المص

  ."في الدعوى العمومية

 303مكرر و 303نخلص إلى القول، أن العقوبات التكميلية في جنحتي المادتين 
ائي ـــــــمن قانون العقوبات الجزائري تلعب دورا وقائيا، حيث يترجم هذا الدور الوق 1مكرر 

أو اجتماعية معينة، كما يبرز هذا الدور  مهنيةعلى وجه الخصوص في منع مزاولة أنشطة 
  نع تكرار اعتداءات معينة على حرمة الحياة الخاصة.الوقائي أيضا في م

  المطلب الرابع: العقوبات المقررة لألشخاص االعتبارية.

إن العقوبة التي يمكن توقيعها على األشخاص االعتبارية عند إدانتها بإحدى جنحتي 
زائري ـــــــــق.ع. ج 3مكرر 303اصة هي حسب نص المادة ــــــــاة الخـــــــالمساس بحرمة الحي
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 2مكرر 18مكرر و  18هي عقوبة الغرامة التي حدد صرامتها قانون العقوبات في المادتين 
  عند االقتضاء من نفس القانون المذكور.

مكرر: "تساوي من مرة واحدة إلى خمس مرات الحد  18الغرامة، عمال بالمادة  فهذه
  األقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي في القانون الذي يعاقب على الجريمة".

وبما أن الحد األقصى لعقوبة الغرامة المقررة للشخص الطبيعي في جنحتي المادة 
ن عقوبة الغرامة بالنسبة للشخص دج، فإ 300.000.00هو  1مكرر 303مكرر و 303

دج إلى  600.000.00االعتباري تكون مضاعفة من مرة واحدة إلى خمس مرات أي من 
  دج. 1.500.000.00

 303ق.ع جزائري التي أشارت إليها المادة  2مكرر 18جدير بالمالحظة أن المادة 
ها ـــــــــــاال لتطبيقــــــال تجد مج ص المعنويــــــــــــــبشأن كيفية توقيع الغرامة على الشخ  3مكرر 

ة ــــــــــمكرر واردة بشأن الجناية أو الجنحة التي لم ينص المشرع فيها صراح 18ألن المادة 
على عقوبة الغرامة ضد الشخص المعنوي، بينما نحن نعلم أن جنحتي المساس بحرمة الحياة 

  ة على الوجه المذكور أعاله.الخاصة قد حدد فيها المشرع مثل هذه العقوبة المالي

إن تطبيق مثل هذه العقوبات الصارمة على األشخاص الطبيعيين (الحبس والغرامة) 
وعلى األشخاص االعتبارية (الغرامة الثقيلة) يسمح بمنع هؤالء األشخاص من تكرار 
االنتهاكات التي يمكن أن تقع على حرمة الحياة الخاصة من جديد، ومع ذلك فإن المشرع 

جزائري قد أخذ في االعتبار فرضية عدم كفاية ردع مثل تلك االعتداءات الخطيرة حيث ال
أحدث تدابير وقائية أخرى تتمثل في عقوبات تكميلية يمكن تطبيقها ، أيضا على األشخاص 

  المعنوية.

  *العقوبات التكميلية المطبقة على األشخاص االعتبارية:

شخص المعنوي فإن صرامة المشرع الجزائري زيادة على الغرامات الثقيلة الرادعة لل
تظهر من خالل نصه على عقوبات تكميلية يمكن تطبيقها على هذا الشخص القانوني 
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دة ـــــــا لواحــــــ، في فقرتها األخيرة أنه: "يتعرض أيض3مكرر 303المعنوي، فقد أوردت المادة 
  مكرر". 18أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 

في قانون العقوبات  2004بالرجوع إلى هذه المادة األخيرة المدرجة ألول مرة سنة 
  نجدها تنص على العقوبات التالية:

 حل الشخص المعنوي. -1
 ) سنوات.05غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة ال تتجاوز خمس ( -2
ر أو غير المنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنية أو اجتماعية بشكل مباش -3

 ) سنوات.05مباشر، نهائيا أو لمدة ال تتجاوز (
مصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجريمة أو الذي ارتكبت الجريمة  -4

 .)1(بمناسبته"

مما ال يدع مجاال للشك أن هذه العقوبات التكميلية المختلفة التي وضعها المشرع 
حال ثبوت إدانة األشخاص المعنوية  الجزائري في متناول القاضي الجزائي من أجل توقيعها

تعتبر عقوبات صارمة جدا، إال أن تجسيد تلك العقوبات التكميلية في الميدان يبقى متروكا 
  لصرامة وجدية الجهات القضائية الجزائية.

وخالصة القول هي أن النظام الردعي لجنحتي انتهاك حرمة الحياة الخاصة يتضمن   
 واءــــــــــــــــــــس اصرــــــــــــــبخطورة هاتين الجريمتين، وتظهر هذه العنالعديد من العناصر المتعلقة 

متابعة كل جنحة، أو تظهر على مستوى العقوبات الموضوعة لهما، وهي في مجملها  في
عناصر صارمة في واقع األمر، وهو ما يجعلها تشكل تدابير جزائية مالئمة لهذين 

الخطيرين، وبهذه الطريقة يكون المشرع الجزائري قد وضع تأمينا جزائيا ودفاعا  التجريمين
مقبوال ضد مثل هذه األفعال الخطيرة التي تمس بحرمة الحياة الخاصة، وبشكل فعال. غير 

ة ــــــــــة والتكميليــــــــــــات األصليـــــأن هذه الفاعلية في الردع ال تنحصر فقط في صرامة العقوب
التي يمكن النطق بها ضد األشخاص الطبيعيين واالعتباريين، بل أن نجاعة هذه الحماية 

  تبرز كذلك في أخذ المشرع في الحسبان الطابع المميز لهاتين الجنحتين.
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         المبحث الثاني: إجراءات المتابعة والعقوبات في التشريع الفرنسي 

وأهم العقوبات المقررة لجرائم المساس  نعالج المسألة فيما يتعلق بإجراءات المتابعة
بحرمة الحياة الخاصة سواء بالتقاط أو تسجيل أو نقل األحاديث أو الصور، وكذلك استغالل 

  منتوج هذا االلتقاط في التشريع الفرنسي ، حيث قسمنا هذا المبحث إلى ثالث مطالب:

 األحاديث الخاصة المطب األول: إجراءات المتابعة لجريمة التقاط أو تسجيل أو نقل 
  .وعقوبتها                    

   نقل الصورة والعقوبة  أوالمطلب الثاني: إجراءات المتابعة لجريمة التقاط أو تسجيل 
  .المقررة لها                   

      المطلب الثالث: إجراءات المتابعة لجريمة االحتفاظ واستعمال التسجيل والصورة 
  .وعقوبتها                     

    نأتي اآلن إلى تفصيل هذه المطالب على النحو التالي: 

و تسجيل أو نقل األحاديث الخاصة أالمطلب األول: إجراءات المتابعة لجريمة التقاط 

  .وعقوبتها

فإن المشرع الجنائي الفرنسي اعتبر الجرائم الجديدة المتعلقة  أوال: إجراءات المتابعة:
باالعتداء على الحياة الخاصة من جرائم الشكوى، وكذا الشأن بالنسبة لغالبية التشريعات 
المقارنة، قيدت هذه الجريمة على شرط تقديم المجني عليه لشكوى أمام الضبطية القضائية 

ن صريحة وغير معلقة على شرط ، وال يشترط أن تكون أو أمام النيابة العامة، على أن تكو 
اءا ــــــــــة إال بنـــــــــوى الجنائيــــــــــــع الدعـــــــــــا الحق في رفــــــــــــــــامة ليس لهــــــــــــفالنيابة الع،)1(مكتوبة

الفرنسي قد حدد بشكل وى من المجني عليه، باإلضافة إلى ذلك فإن المشرع ـــــــــــــعلى شك
ة ــــــــــــــــــات عن طريق اإلحالـــــــــــــــــــــ) من قانون العقوب369واضح في الفقرة الثانية من المادة (

) من قانون العقوبات األشخاص الذين ترفع الدعوى في مواجهتهم. إذا 285ادة (ــــــــــإلى الم
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ولم يتكلم المشرع المصري عن  اإلذاعة،أو  فة،الصحاكانت الجريمة قد ارتكبت عن طريق 
  ) مكرر.178شيء من ذلك ويبدو أنه يكتفي بتطبيق المادة (

موقف المشرع الفرنسي بالنسبة لحالة ما إذا تمت الجريمة المنصوص عليها  إلبراز و
) من قانون العقوبات عن طريق النشر يلزم أن نبين األشخاص 371) إلى (369في المواد (

  .)1(الذين يمكن مقاضاتهم في مثل هذه الحالة

  :األشخاص الذين يمكن مقاضاتهم

في مواجهتهم بالنسبة للجرائم  إن مشكلة األشخاص الذين يمكن رفع الدعوى
) عقوبات فرنسي ال تثير مشكلة ، وعلى النقيض من ذلك 369المنصوص عليها في المادة (

ا ـــــــــفي حالة نشر الصورة المتحصل عليها عن طريق وسيلة من الوسائل المنصوص عليه
أن المشرع ) عقوبات، وكذا الحال بالنسبة لجريمة نشر المونتاج، نرى 368في المادة (

ة ــــــــــــق الصحافـــــــــقد ميز بين ما إذا كان النشر قد تم عن طري 1970الجنائي الفرنسي لسنة 
  أو عن طريق آخر.

 النشر عن طريق الصحافة:  ) أ(

ا ـــــــــوص عليهــإذا تم النشر عن طريق الصحافة فإن االدعاء يتم وفقا للشروط المنص
العقوبات الفرنسي المتعلقة بمخالفة النظام العام عن طريق ) من قانون 285في المادة (

الصحافة ، والذي يحدد المسؤولية في رؤساء التحرير والناشرين بوصفهم فاعلين أصليين 
بمجرد النشر وفي جميع األحوال التي ال يمكن فيها معرفة مرتكب الجريمة يعاقب بوصفهم 

وٕاذا لم تتم مالحقة الفاعل بوصفه فاعال  ،زيعفاعلين أصليين القائمون بالطبع والعرض والتو 
أصليا فإنه يمكن متابعته بوصفه شريكا، ويمكن أن يعاقب بوصفهم شركاء كل األشخاص 

) من القانون الجنائي الفرنسي ، ويجوز معاقبة المستوردين 60الذين تنطبق عليهم المادة (
بة عن طريق الصحافة، وذلك والمصدرين والوسطاء الذين أسهموا عمدا في الجرائم المرتك

) فنظرية االشتراك تنطبق وفقا لقواعد 3عقوبات فقرة  285بصفتهم فاعلين أصليين (المادة 
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القانون العام؛ إال إذا كان الفاعل قد أتهم بوصفه شريكا. عندما ال يكون متهما بوصفه فاعال 
  .)1(أصليا

م ـبنفس الكيفية التي يت 1992لقد أخذ قانون العقوبات الفرنسي الجديد الصادر سنة 
مع التوسع في مساءلة هؤالء األشخاص أكثر مما  المسئولينمن خاللها تحديد األشخاص 
القديمة، ويجد هذا التوسع تبريره فيما ورد في األعمال  369كان عليه الحال في المادة 

، وذلك من خالل العبارة التالية: "تجدر اإلشارة إلى أن المادة 1992التحضيرية لقانون 
ة ممارسة المتابعات، وهي تدابير الحالية التي حددت كيفي 369لم تأخذ من المادة  226/2

فاألمر إذن أصبح في ظل القانون الوضعي  .)2(لم يعد لها مكان في قانون العقوبات"
الفرنسي ال يتطلب الرجوع بالضرورة إلى قائمة األشخاص المحتمل تعرضهم للمساءلة 

ظمة لهذه صارت تحيل على "األحكام الواردة في القوانين المن 226/2الجزائية. ألن المادة 
المتعلق بحرية الصحافة، وهو ذات المسلك  1881من قانون  42المواد" أي إلى المادة 

ال ـــــــ.ق.ع كما رأينا سابقا عندما أح1مكرر 303الذي سلكه المشرع الجزائري في المادة 
  على قانون اإلعالم.

 النشر بطريق آخر "عن طريق الصحافة غير المكتوبة"  ) ب

ا ـــــــــــفي مجال المسؤولية الجزائية بين الصحافة المكتوبة وغيره يفرق القانون الفرنسي
من وسائل االتصال األخرى ذلك أنه يمكن أن يقع هذا النشر بواسطة الوسائل السمعية 
البصرية والمستعملة من طرف الصحافة العصرية كالتليفزيون واإلذاعة، واالنترنت واألشرطة 

القانون في فرنسا على أنه في حالة الصحافة السمعية المسجلة أو المصورة، وعليه نص 
وى ــــــــــــــــع الدعــــــــــالبصرية يتم تحمل المسؤولية الجزائية من طرف مسؤولي الحصة، أي ترف

ى ا أدــــــــــــــــا عبارة فضفاضة جدا، ممــــــــــارة أنهــــــــــ، لكن ما يؤخذ على هذه العب)3(في مواجهتهم
مسؤولي الحصة بأنهم  Badinterفي فرنسا إلى طرح مسألة توضيحها ، وقد عرف األستاذ: 

. غير أن هذا التعريف )4("أولئك األشخاص الذين يضمنون مسؤولية إدارة جهاز البث ذاته"
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حيث رأى من جهته أن المتابعة يجب أن ال تجري ضد مسؤولي  Bécourtانتقده الكاتب 
الحتياط ألن منشط الحصة اإلذاعية أو التلفزية هو من يمكن وصفه الحصة إال على سبيل ا

ة ــــــــ"بالناشر" وبالتالي يمكن متابعته كفاعل أصلي. وبرر الكاتب المذكور موقفه هذا بالرغب
في إجراء "توافق بين المسؤولية القانونية والواقع المعاش من جهة، وبين التزامات المهنيين 

  أخرى. وحقوق األفراد من جهة

ورة ــــــــــاطيسية أو المصـــــــــــة المغنــــــــا في إذاعة وبث األشرطــــــــــــــــر أيضــــــوقد يمكن النش
أو األسطوانات فهنا يسأل عن عملية النشر رؤساء المؤسسات، والمسيرون الذين كانوا وراء 

ول على فائدة من وراء ـــــــــالحصهذا البث سواء قاموا بالنشر بصفة شخصية أو من خالل 
  هذا النشر.

ولمعرفة األشخاص المسؤولين عن الجرائم المرتكبة عن طريق الصحافة السمعية 
 29/07/1982من القانون الفرنسي الصادر في  93/03البصرية يتم اللجوء إلى المادة 

بان  المتعلق باالتصال السمعي البصري، حيث أورد هذا النص على وجه الخصوص،
المسؤولية ال تقوم تجاه مدير النشر كفاعل أصلي "سوى إذا كانت الرسالة المجّرمة موضوع 

  لجمهور".لالتقاط سابق على بثها 

وعليه فإن الُخطب التي تذاع على المباشر ال يمكن تحميل الناشر المسؤولية عنها 
ألن النشر بواسطة بصفته فاعال أصليا خالفا للنشر الذي يتم بواسطة الصحافة المكتوبة 

الوسائل السمعية البصرية ال يكون موضوع إيداع قانوني مسبق عكس النشر عن طريق 
ي ــــــــــــاس سلبــــــــــــمثل هذا اإليداع انعك ودافة المكتوبة. لذلك يترتب عن انعدام وجـــــــــــــــالصح

توى الحصص، وبالتالي على الضحية ذاتها ويظهر في أثر حرمان الضحية من معرفة مس
  يصعب عليها تحديد األشخاص المسؤولين عن األضرار بها.

وتبعا لذلك ترتب عن انعدام اإليداع القانوني المسبق في مادة الصحافة السمعية 
البصرية أثر على عدم صدور أحكام جزائية في مادة النشر بطريق آخر غير طريق 
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قوبات الفرنسي الجديد المسألة التي طرحها الصحافة المكتوبة، وبذلك لم يحل قانون الع
  .)1(غياب التزام اإليداع القانوني

  ة ــــــــاديث الخاصـــــــــــثانيا: الجزاءات المقررة لجريمة التقاط أو تسجيل أو نقل األح

  في التشريع الفرنسي            

ة ـــــــباإلضافة إلى الغرام رصد المشرع الفرنسي لهذه الجريمة عقوبة الحبس لمدة عام
اء ـــــــــــ، كما فرض المشرع عقوبة المصادرة لألشي)2(يورو 45.000تصل إلى  التي

رامة كعقوبة ــــــــافة إلى الحبس والغــــــــــة في الجريمة، وهي عقوبة تكميلية باإلضــــــــــــــــالمستعمل
العقوبة التي أوردها المشرع الفرنسي للشروع في ارتكاب هذه الجريمة ا عن ـــــــــــــــة أمـــــــأصلي

  .)3(فهي نفس العقوبة الواردة في الجريمة التامة

تسجيل أو نقل الصورة والعقوبات  أوالمطلب الثاني: إجراءات المتابعة لجريمة التقاط 

  المقررة لها.

  أوال: إجراءات المتابعة

م ـــــــالجرائم تتم عن طريق تحريك الدعوى العمومية، ويتمن المعروف أن المتابعة في 
هذا التحريك سواء من طرف وكيل الجمهورية الذي له دور تقدير مالئمة المتابعة المخول 
للنيابة العامة باسم المجتمع، أو من قبل الضحية (أو ممثلها القانوني) وذلك عن طريق 

كور ومن المعروف أيضا، أنه في كلتا تأسيسها مباشرة كطرف مدني أمام القضاء المذ
  .)4(الحالتين المذكورتين تتولى النيابة العامة وحدها مباشرة الدعوى العمومية بعد تحريكها

وفي هذه الجريمة فإن المشرع الفرنسي وكذلك المصري وغالبية التشريعات المقارنة 
ة ــــــــــــــــابية أو شفهيــــــــــجعلت تحريك الدعوى من طرف النيابة العامة مرهون بتقديم شكوى كت

امة ـــــــــــــــــابة العــــــــمن طرف المجني عليه، وهذا عكس المشرع الجزائري الذي لم يقيد يد الني
  في تحريك الدعوى العمومية كما رأينا.

                                                           

(1)Lolies (I) : Op.Cit, p 199. 
+6، ص 2(H ���� ،�	;s $#G�
  .E�% (44 ا
+6، ص 3(H ���� ،وي)U
  .E#4� (270 ا
)4D>D*
+6، ص  ) %�E اH ���� ،182�.<�ي.  



 

317 

ومن هنا فالبد أن نوضح شرط الشكوى المسبقة في القانون الفرنسي (أ) ثم نليه بدراسة 
  دى وجود إمكانية ُتخّول لغير الضحية التدخل في الدعوى العمومية(ب)م

 :شرط الشكوى المسبقة في القانون الفرنسي  ) أ(

األخيرين  نيختلف القانون الجزائري عن القانوني الفرنسي وكذلك المصري في أن هذي
ال يسمحان للنيابة العامة بمباشرة الدعوى العمومية إال بناء على شكوى من الضحية التي لها 

د ـق.ع.ف) ذلك أن جنح المساس بحرمة الحياة الخاصة تع 226/3دور تحريكها (المادة 
تي تكون فيها الدعوى الجزائية مغلولة بشرط وجوب توافر شكوى لفي فرنسا من الجرائم ا

تقدمها الضحية ويترتب عن تخلف هذه الشكوى أن كل إجراء قضائي يتم في غيابها  مسبقة
  .)1(يكون مشوبا بعيب البطالن لتعلق ذلك التدبير بالنظام العام

وتجد قاعدة اشتراط الشكوى المسبقة في جنح المساس بحرمة الحياة الخاصة تفسرها 
  بالنسبة للقانون الفرنسي في التبريرات التالية:

ق.ع تقعان على حرمة الحياة الخاصة  226/2، 226/1*مادامت جنحتا المادتين 
التي هي حق من الحقوق اللصيقة بشخصية اإلنسان؛ فهي بالتالي ال تعني المساس بدواعي 

ية ـــــــــــالنظام العام بقدر ما تعني الضحية ، وعليه ال يمكن الدفاع عن هذه الحقوق الشخص
ية ذاتها ألن هذه األخيرة هي التي لها مصلحة متابعة هذه الجرائم إال بمبادرة من الضح

فالشكوى إذن بالنسبة للقانون الفرنسي تعد شرطا مسبقا للمتابعة، ولو أنها ال تتطلب أن تكون 
مقرونة بالتأسيس كطرف مدني، إذ يكفي األمر في أن تعبر الضحية عن رغبتها في رفع 

يها أنها ترغب في تحريك الدعوى الجزائية، وتشير شكوى بواسطة عريضة مكتوبة تذكر ف
ة ـــــــفيها إلى الوقائع التي تريد التبليغ عنها، وهذه الشكوى يمكن أن توجه إلى وكيل الجمهوري

  أو يكفي أن تتم في شكل تصريح أمام مصالح الشرطة القضائية.

عدم أهليتها يجوز تقديم الشكوى نيابة عن الضحية من طرف ممثلها القانوني بسبب 
سواء لصغر سنها، أو بسبب التأثير السلبي على أهليتها بموجب حكم قضائي أو لوجود 

                                                           

(1)Lolies (I).Op.Cit. p 186. 
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ا ـــــــــا قانونــــــــوب عنهــــــــــعاهة ذهنية تعيقها كالحيوان مثال فهنا تمثل الضحية بواسطة من ين
  يابة القانونية.مثل الولي أو القيم أو المقدم أو غيرهم من األشخاص الذين يتولون الن

اة ــــــــكما يمكن أن ترفع الشكوى في هذه الجنح من طرف ذوي حقوق الضحية بعد وف
هذه األخيرة. وفي هذا الصدد سعى بعض فقهاء القانون في تحديد من هم األشخاص 

تعريفا عاما لهذه العبارة  Lindonالموصوفين بعبارة "ذوي الحقوق " حيث أعطى الكاتب 
 Lindonاذ ـــــــفذكر األست Henri Capitantمن اقترحها هو الفقيه الفرنسي  التي كان أول

ا ـــــــا أو التزامـــــــق على الشخص الذي اكتسب حقـــــــــأن عبارة "ذوي الحقوق" هي: "تسمية تطل
من صاحبه" ثم أضاف هذا الكاتب يقول أن ذوي الحقوق في مادة المساس بحرمة الحياة 

األشخاص الذين يستطيعون عند وفاة الضحية ممارسة الحقوق التي كانت لدى الخاصة هم "
، وهو التعريف نفسه الذي أخذ به األستاذ: )1(هذه األخيرة تجاه الفاعل المسؤول عن الضرر

Pradel  بالنسبة لذوي حقوق الضحية عندما قال "إن األمر يتعلق بأشخاص يستطيعون
 ممارسة حقوقها بعد وفاتها".

هنا يتضح لنا أن الشروط التي تخضع لها الشكوى في القانون الجزائي الفرنسي ومن 
ة ــــــــــوى العموميــــــــــــــون تحريك الدعــــــــا ، وبذلك يسهل القانـتعتبر شروط مرنة في مجموعه

  على الضحية حيث تستطيع مباشرة الدعوى إلى جانب النيابة العامة كلما رأت ضرورة لذلك.

  انيا: العقوبات المقررة لجريمة التقاط أو تسجيل أو نقل الصورةث

شدد المشرع الفرنسي من العقاب لكل من يعتدي على ألفة الحياة الخاصة للغير، وذلك 
بان يقوم الجاني بالتقاط أو نقل أو تسجيل صورة الغير حال تواجده في مكان خاص دون 

ا ــــــــــألف يورو، أمّ  45اقب بالحبس مدة سنة، والغرامة ــــــــه ، حيث يعـــــــــــحصوله على موافقت
ا ــــــــــوص عليهــــــــــروع في هذه الجريمة فقد وضع المشرع له ذات العقوبة المنصــــــــــــــــــعن الش

  .)2(في الجريمة التامة

                                                           

(1)Lindon (R) : « Les dispositions de la loi du 17-07-70 relative à la protection de la vie privée », Op.cit. p 
23. 
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كان بوسع يا بعد أن ـــويالحظ أن الجمع بين عقوبتي الحبس والغرامة أصبح وجوب
ومما يعكس حرص المشرع  ،1970القاضي توقيع عقوبة الحبس أو الغرامة في ظل قانون 

على بسط حماية أوسع لحرمة الحياة الخاصة إضافته للمصادرة كعقوبة تكميلية لجميع 
األدوات التي استعملها الجاني في جريمته، كما يسأل الشخص االعتباري وفقا للمادة 

وبات الفرنسي الجديد إذا ارتكب الجريمة المنصوص عليها في المادة من قانون العق 121/2
226/2.  

  .المطلب الثالث: إجراءات المتابعة والجزاء لجريمة االحتفاظ واستعمال التسجيل والصورة

نجد أنه وكالجرائم السابقة فإن إجراءات المتابعة ال تختلف  أوال: إجراءات المتابعة:
يقيد النيابة العامة  -شأنه في ذلك المشرع المصري –بالنسبة لهذه الجريمة فالمشرع الفرنسي 

ه ــــــــــــــي عليـــــــفي تحريك الدعوى بشأن هذه الجريمة إال بعد الحصول على شكوى من المجن
ت الشكوى شفهية أم كتابية ، وأن تنازل الشاكي عن شكواه يضع حدا أو من وكيله سواء كان

  .)1(للمتابعة

  قوبةــــــــــــثانيا: الع

 45قرر المشرع الفرنسي لهذه الجريمة عقوبة تصل إلى عام حبس نافذ وغرامة تقدر بـ 
من قانون العقوبات الفرنسي،وجاء نصها كما  226/2، وذلك في المادة ألف يورو

 رـــــــالغي أو ورــــالن الجمهـــــات كل من احتفظ أو أعلن أو سهل إعـــــــيلي"يعاقب بنفس العقوب
أو استعمل علنا أو في غير عالنية أي تسجيل أو مستند تحصل عليه بإحدى الطرق المبينة 

  ." 226/1في المادة 

      ة الحياة رر بالحق في حرمضالمبحث الثاني: المسؤولية المدنية عن إلحاق ال

  .الخاصة                      

لن تكون دراستنا شاملة دون التطرق إلى اآلليات التي وضعها المشرع ألجل المحافظة 
ري ـــــــــعلى الحق في حرمة الحياة الخاصة، وعلى اعتبار أن هذا الحق يقره الدستور الجزائ
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عن االنتهاكات التي تلحق بهذا الحق، ومن ثمة يجوز للمتضرر المطالبة  مسئولةفإن الدولة 
القضائية لجبر الضرر الذي لحق به جراء المساس بهذا الحق عبر استعمال التقنيات 
الحديثة والتجسس على هذه الحرمة، ومن ثمة وجب وضع ضوابط ومبادئ قانونية الستعمال 

مة، وبالحريات الفردية التي في حال المساس بها هذه التقنيات حتى ال تضر بالمصلحة العا
وانتهاكها ينتج عنها المسؤولية المدنية، ومن هنا قسمنا هذا المبحث إلى ثالث مطالب كما 

  يلي:

المطلب األول: المسؤولية المدنية عن المساس بحرمة الحياة الخاصة في التشريع  -
 الجزائري
س بحرمة الحياة الخاصة في التشريع المطلب الثاني: المسؤولية المدنية عن المسا -

 الفرنسي.
 بحرمة الحياة الخاصة في التشريع المطلب الثالث: المسؤولية المدنية عن المساس -

 المصري.

  ونفصل هذه المطالب كاآلتي:

 لحياة الخاصة في التشريعالمطلب األول: المسؤولية المدنية عن المساس بحرمة ا

 الجزائري                                                           

سنتحدث في هذا المطلب عن المسؤولية المدنية في مجال حماية الحق في حرمة 
ة ـــــــــــــــالحياة الخاصة والغالب أن هذه الحماية تخضع للقواعد العامة في المسؤولية المدني

ة مدنية عما قد ينسب ـــــــــــــأعضاء جهاز الشرطة القضائية مساءلوالتي من خاللها مساءلة 
واد ــــــم من أخطاء مدنية لتعويض األضرار التي ألحقوها بالمضرور، حسب نصوص المــــــــــله

من قانون اإلجراءات  2/1مدني إضافة إلى المادة  124من القانون المدني و 47
  اية المدنية للحق في الصورة.، كما نتعرض إلى الحم)1(الجزائية
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  أوال: إعمال قواعد المسؤولية المدنية التقليدية

ة ــــــــــتختلف المسؤولية على العموم باختالف أسبابها ونتائجها فقد تكون المسؤولية أدبي
أو قانونية، فمصطلح المسؤولية يوحي بالقيام بالفعل الضار، ولهذا يوجب معاقبة فاعله  

بأنها: "اقتراف أمر يوجب مؤاخذة فاعله" ، وهي بهذا المعنى تعني أنه في حال وبهذا تعرف 
  وقوع خطأ يجب مجازاة مرتكبه.

وقد عرف الفقه المسؤولية المدنية بعدة تعريفات منها "إلزام المدين بتعويض الضرر 
 الذي ترتب عن إخالله بالتزام سابق يقع عليه أو هي 'االلتزام بتعويض أو إصالح الضرر

الذي يسببه إخالل المدين بالتزامه (أو هي تعويض الضرر الناجم عن اإلخالل بالتزام مقرر 
في ذمة المسؤول" وقد يكون مصدر هذا االلتزام عقدا يربطه بالمضرور فتكون مسؤوليته 
عقدية يحكمها ويحدد مداها العقد من جهة والقواعد الخاصة بالمسؤولية العقدية من جهة 

ا ـــــــــــــــــامة يفرضهـــمصدر هذا االلتزام القانون وذلك في صورة تكاليف ع أخرى، وقد يكون
. وعلى )1(على الكافة وعندئذ تكون مسؤولية تقصيرية يستقل القانون بتحديد حكمها ومداها

العموم ال تقوم المسؤولية المدنية إال بتوافر أركانها الثالثة: خطأ ثابت في جانب المسؤول 
  قع في حق المضرور وعالقة سببية بينهما.عن ضرر وا

رج ــــــــــــــوالكالم عن المسؤولية المدنية في نطاق الحق في حرمة الحياة الخاصة ال يخ
عن هذه العناصر، فقد ذهب الفقه القانوني إلى أن أركان المسؤولية المدنية هي ذاتها تكون 

ود خطأ وضرر وعالقة سببية، ولهذا حين التعدي على حرمة الحياة الخاصة، إذ البد من وج
سوف نعرض لهذه األركان في نطاق التعدي على حرمة الحياة الخاصة، وتأثير وسائل 
المراقبة التقنية الحديثة عليها، وباعتبار أن الجزائر لم تضع نظام خاص للمسؤولية في مجال 

مدني  124قا للمواد حرمة الحياة الخاصة، فإن القواعد العامة للقانون هي التي تحكمها طب
التي تنص على أنه "كل عمل أيا كان يرتكبه المرء ويسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا 
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من قانون اإلجراءات الجزائية "يجوز مباشرة الدعوى  3/1في حدوثه بالتعويض"، وكذا المادة 
  )*(المدنية مع الدعوى العامة في وقت واحد أمام الجهة القضائية نفسها"

 في نطاق حرمة الحياة الخاصة:الخطأ  -1

يعتبر الخطأ ركنا من أركان المسؤولية المدنية عند انتهاك حرمة الحياة الخاصة حيث 
أن الدارس للتقنيات العلمية الحديثة المستخدمة في التجسس على هذه الحرمة سواء 

ام ــــــــــــع ان خاص أوـــــــــــبالتصنت على األحاديث الخاصة أو التقاط صور األشخاص في مك
أو نشرها في وسائل اإلعالم المختلفة يستشف مدى عمق هذه االعتداءات، وبالتالي فإن 

الخطأ، فمثال من يضع ويخفي جهاز التصنت ليسترق  وهالركن األول للمسؤولية المدنية 
السمع على الغير يكون بهذا قد اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للغير، وجاء بفعل غير 

، كذلك وباعتبار أن الخطأ معناه اإلخالل بواجب قانوني مقترن بإدراك المخل إياه، فإن جائز
من يحوز أجهزة التصنت أو يقوم باالتجار فيها، أو عرضها للبيع أو استخدامها فهو بهذا 
يكون قد أخّل بواجب قد فرضه القانون، وبالتالي يدخل دائرة المسؤولية باعتباره ارتكب خطأ 

رض المشرع الجزائري نوع من الرقابة والسيطرة على أجهزة التصنت على اعتبار فيفعندما 
ات ــــــــــــــــزة وبالعمليـــــــــأنها عنصر هام وأساسي الرتكاب الجريمة حيث أصدر قائمة باألجه

ا ــــــــــــــسترادها أو عرضهاعقوبات، فمنع الالتي يمكن أن تكون أحد الجرائم المقررة في قانون 
  . )1(أو بيعها بال ترخيص وزاري وبالشروط التي تحددها الالئحة

وبالتالي فإن مخالفة هذا القانون يعتبر تعديا وخطأ يرتب المسؤولية والقول نفسه يقال 
التعقب  أوعلى كل من استرق السمع أو سجل أو نقل مكالمات أو حتى من قام بالتصوير 

  خلسة وبأي وسيلة كانت.

باعتبار أن الخطأ هو انحراف الشخص عن السلوك المألوف، فإن هذا االنحراف و 
انب ـــــــــات من جـــــــــيعتبر واقعة مادية تثبت بواسطة قرائن قضائية متتابعة تنقل عبء اإلثب
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إلى آخر ، فالمدعي يبدأ بإثبات واقعة تكّون قرينة قضائية على وقوع الخطأ، فينقل عبء 
المدعى عليه الذي عليه إيجاد قرينة قضائية تدحض وتنفي ادعاء المدعي اإلثبات إلى 

ويظل عبء اإلثبات يترامى بين المدعي والمدعى عليه إلى أن يعجز أحدهما على اإلثبات 
  .)1(فيخسر القضية

حث ــــــــــا بمهمة البــــــــــــفي حين يرى جانب آخر من الفقه أن القاضي هو المكلف قانون
أ ــــــــــــــــــــــــــالخطأ، وذلك في ضوء ظروف ومالبسات الدعوى، وعلى الرغم من كون الخطعن 

في مجال االعتداء على حرمة الحياة الخاصة يعتبر خطأ تقصيري ألنه تنتفي فيه الرابطة 
العقدية في الكثير من األحيان، فإن هذا األمر ليس على إطالقه، فإذا وجد عقد بين 

المدعي يحدد التفاصيل التي ستنشر من حياته الخاصة فإن الخطأ سيكون حينئذ الصحفي و 
عقديا من دون شك فيما لو أن الصحفي قام بالنشر على خالف ما كان قد اتفق عليه 
الطرفان، ولهذا يذهب البعض إلى وجوب افتراض الخطأ بمجرد النشر من دون رضاء 

ف المدعي بإثباته في حين يحق للمدعي عليه المعني باألمر، وبالتالي فال مبرر ألن يكل
  .)2(نفي هذا الخطأ بكافة طرق اإلثبات كأن يثبت وجود مصلحة مشروعة تبرر النشر

 توافر ركن الضرر: -2

يعد الضرر في القانون المدني الركن الثاني لقيام المسؤولية بحيث إذا انتفى ال تتحقق 
الضرر بأنه "األذى الذي يلحق المسؤولية، وال يكون هناك حكم بالتعويض ويعرف 

بالمضرور نتيجة خطأ الغير وهذا األذى قد يلحق الشخص في جسمه أو ماله فيكون حينئذ 
ك ـــــــــــــر ذلـــــــــاطفته أو في غيــــــــــــــضررا ماديا وقد يلحقه في سمعته أو شرفه، أو شعوره أو ع

  حينئذ ضررا أدبيا".من األمور التي يحرص عليها الناس فيكون 

مادي ومعنوي وقد جعل فقهاء القانون المدني  وبالتالي فقد قسم الضرر إلى ضرر
ة ـــــــــارة ماليــــــــه خســــــــــالخسارة المادية أساسا للتقويم، فكل ضرر يصيب الشخص ترتب علي

  بي.فهو ضرر مادي، أما إذا ترتب ضررا في شعوره و إحساسه فهو ضرر معنوي أد
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ويشترط أن يكون الضرر محققا فإن لم يكن كذلك فال يعتبر ضررا، فإذا كانت المادة 
المعدة للنشر مثال تمس حرمة الحياة الخاصة، وثبت الضرر فإن المسؤولية تنعقد، وهنا 

، ولكن كيف )1(تكون مسؤولية تقصيرية مبدئيا ، ما لم يوجد اتفاق على النشر بين الطرفين
  ر؟يمكن إثبات الضر 

رأى جانب من الفقه أن االعتداء على حرمة الحياة الخاصة من شأنه أن يحدث ضررا 
ض ـــــــــة، في حين يرى البعــــــحقيقيا حين تتحول الوقائع الخاصة إلى حدث عام يعرفه العام

أن الضرر يجب أن ال يفترض وقوعه من مجرد االعتداء على حرمة الحياة الخاصة، فال بد 
أن يقدم البينة على ذلك، ومن ثّمة يتحرى القاضي عن مدى صحة ذلك ومدى للمدعي من 

توافر الضرر، هذا وقد استقر القضاء األمريكي على عدم إلزام المدعي بإثبات الضرر حيث 
منح للمدعي تعويض لمجرد تسجيل أحاديثه، دون علمه وموافقته، وقد فعل ذلك حين ربط 

م كرامة اإلنسان ، وهو ما يمنح الخصوصية قيمة بين الحق في الخصوصية وواجب احترا
  ذاتية وحماية فعالة في مواجهة أي مساس بها.

  رر بحرمة الحياة الخاصةضثانيا: تقدير التعويض عن إلحاق ال

تعرض فقهاء القانون إلى بيان طرق التعويض وتقديره عند تعرضهم لدعوى التعويض 
بإعطاء تعريف محدد للتعويض، وربما يرجع ذلك إلى وضوح معناه حيث يعني:  اولم يكترثو 

"ما يلزم به المسؤول في المسؤولية المدنية تجاه ما أصابه من ضرر، فهو جزاء المسؤولية 
أي أنه إذا وقع عمل غير مشروع نشأ عنه حق في تعويض الضرر الناجم عنه بمعنى 

  .)2(مقابلة هذا الضرر بمال عوض عنه"

من القانون المدني الجزائري أن "كل خطأ سبب ضررا للغير  124وقد نصت المادة 
يلزم من ارتكبه بالتعويض" ومن هنا فإن تعبير دعوى التعويض يدل بذاته على مضمون هذه 
الدعاوى ومفهومها، "إنها الوسيلة التي يحق للمعتدي عليه قانونا اللجوء إليها إلزالة آثار 

                                                           

+6، ص 1(J
ط، ا
#��� ا#U
  .E(� (519ة 5.از ا
)2 ،��#J
� ا
J�E�% E ا�Hر ا�د) أ��
� ت>��-�� 5� ا
	-8 +ا
�*.<t %$ اHدرا" /���KH!ن  ا.�-
� وا*��
 ا
�E>Eة،"، دار ا

 ،�  .218، ص 2007ا!E( Hر<



 

325 

مكن قانونا إلزام المعتدي بأداء معين من شأنه أن يعيد التوازن للمركز التعدي، فبفضلها ي
  .)1(المالي والمعنوي للمعتدى عليه"

ومن شروط رفع دعوى التعويض في نطاق حرمة الحياة الخاصة وقوع فعل يشكل 
اعتداء على الحياة الخاصة سواء عن طريق الكشف أو التجسس أو عن طريق النشر 

عة الضرر، فموضوعه إصالح األضرار التي تعرض لها المدعي وبغض النظر عن طبي
ل ـــــــــــات الدعوى ال تكتمـــــــــوٕاعادة الحال إلى ما كانت عليه قدر اإلمكان، وبالتالي فإن مقوم

إال إذا كان االعتداء بصورة متكاملة، أي أن يكون المدعي عليه قد انتهك خصوصية الغير 
  .)2(أو الترويع بالكشف عنهافعال وليس مجرد التهديد 

وبالتالي فالتعويض المدني نوعان: تعويض نقدي وتعويض عيني، والذي يراد به إعادة 
الحال إلى ما كانت عليه، فهل يصلح هذا التعويض في مجال حماية حرمة الحياة الخاصة 

ن ــــــــــــركي كل ــــــــــبمعنى هل الشخص الذي انتهك حرمة منزله ووضع فيه أجهزة للتجسس ف
  من أركان بيته، فهل له حق المطالبة بجبر الضرر وتزال هذه األجهزة؟

إن إعمال فكرة إعادة الحال إلى ما كان عليه فكرة يصعب تحقيقها بالنسبة لألمور 
أثره كالتعويض  إنتاجالمعنوية، إال إذا استعملت كإجراء وقائي يمنع به االعتداء أو يوقفه قبل 

ة استعمال حق النشر، وذلك بالرد والتصحيح، وكذلك إزالة الضرر ورد الشيء العيني إلساء
إلى أصله في مجال أضرار الجوار غير المألوفة كالتزام جار بأال يقيم حائطا في أرضه يطل 
على جاره، ويحرمه من ممارسة حياته بمعزل عن أنظار الجيران، إذ أن التنفيذ العيني لهذا 

دال ــــــــــــائط فال جـــــــــــــــي هو هدم الحــــــــــــم الجار الحائط، والتعويض العينااللتزام هو أن ال يقي
في أن أفضل وسيلة لتعويض المضرور هي محو ما أصابه من ضرر إن كان ذلك ممكنا 

ور ــــــــــــويض مهجــــــــــــوذلك أفضل من التعويض بمقابل وفيما عدا هذا فإن هذا النوع من التع
في حالة إلحاق الضرر بحرمة الحياة الخاصة لصعوبة تحقيقه، ولهذا فالطرف المتضرر 
يلجأ دائما إلى المطالبة بالتعويض النقدي لجبر الضرر في الحاالت التي ال يحميها 

  التعويض العيني.
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ومن هنا فإشكالية التعويض النقدي تتمثل في قيمة هذا التعويض في مجال حرمة 
خاصة، ذلك أنه توجد بعض األضرار يمكن تقويمها نقدا (أ) ويوحد بعضها ال يمكن الحياة ال

  تقويمها وهي األغلب (ب).

 تقدير التعويض المادي عن الضرر الالحق بحرمة الحياة الخاصة:  ) أ(

اتفق الفقه والقضاء على أن التعويض المادي هو التعويض عن األضرار التي يمكن 
الذي يجب أن يكون كامال وعادال مبني على قاعدة "ما لحق تقويمها بالمال، هذا التعويض 

المضرور من خسارة وما فاته من كسب، "فال يجوز التعويض للمضرور بأكثر من الضرر 
  .)1(الذي أصابه، وال ينقص من مقدار ما أصابه من ضرر

رور ـــــــــــــــــادة المضــــــــــــــــوباعتبار أن مفهوم التعويض الكامل معناه جبر الضرر أو إع
إلى الوضع الذي كان عليه قبل حدوث الضرر، وعلى نفقة المسؤول، فهل يمكن الحكم 
بالتعويض المادي عن األضرار التي لحقت بحرمة الحياة الخاصة التي تشمل كل ما يصيب 

  اإلنسان في شرفه واعتباره أو يمس عاطفته وٕاحساسه؟

بر في أغلب األحيان عبارة عن مقومات معنوية نظرا لنسبية هذه المقومات، والتي تعت
يصعب معها تقويمها بالمال، فإن القاضي المدني له السلطة التقديرية في تقدير قيمة 

  التعويض المادي مراعيا الظروف التالية:

  ) االعتداء بالظروف المالبسة:1

 والظروف المالبسة نوعان: ظروف شخصية وأخرى موضوعية أما عن األولى فيقصد
بها الظروف التي تالبس المضرور ال الظروف التي تالبس المسؤول، ومن هنا يلعب سلوك 
المدعي دورا هاما في تحديد مبلغ التعويض، فإذا كان في سلوكه ما يثير الفضول ويشجع 

ي ـــــــــــــعلى تتبع تفاصيل حياته الخاصة، أو أنه ال يبدي حرصا على إخفائها فإنه من الطبيع
كون مبلغ التعويض نفسه في الحالة التي يحرص فيها على سرية الحياة الخاصة أن ال ي

ويعمل جاهدا على الحيلولة دون معرفة ما يدور حول أبوابه المغلقة، والتفرقة هنا بارزة 
                                                           

دة 1(#
دة  131) ا#
�.ن ا
#E�� ا
�Dا��ي وا
�� ت4�� M;% ا-
�.ن �	8J وا
�� ت-�� + �182$ ا-
Eرا ــــــــ"إذا 
� < $ ا
�*.<t �- ���8$ ا
.":J� $� 8ت5 رة و�Js $� $ا�E

64 ا � t>.*�
T� ھ. ا
�ي <-Eره، و<U#� ا-
�.ن، 5-
  5� ا
*-E و5� ا



 

327 

للعيان بين عرض تفاصيل حياتية لفنان مشهور يحبذ هذا العرض، وليس له ما يخفيه، وبين 
  .)1(و مملكته الخاصة التي ال تسمح ألي كان التعرض لهاإنسان عادي أهم ما يملك ه

أما الظروف الموضوعية فإن حاالت المساس بحرمة الحياة الخاصة ليست على درجة 
واحدة فهناك حاالت من المعقول القبول بالتدخل فيها، وتتحدد في ضوء ما تفرضه طبيعة 

المجتمع مثال ليس كنشر ملفات الحياة االجتماعية والعلمية، ذلك أن نشر إحصائية تفيد 
طبية لشخص أو قضايا شخصية، ويطبق المبدأ ذاته على الصعيد الطبي ففي بعض 
الحاالت المرضية فإن نشر صورة ألم أنجبت عدد كبيرا من التوائم ال يمثل في خطورتها 
نشر صورة لمريض مصاب باإليدز، وٕاذا حدث اعتراض األشخاص في الصورتين 

من السهل أن يبرر األمر مثال على أساس المصلحة العامة، أو ندرة الحادثة السابقتين، فإن 
في الحالة األولى، أما في الحالة الثانية فإن النشر يمثل اعتداء صارخا على خصوصيات 
الشخص إضافة إلى ذلك يشكل مدى انتشار الوسيلة اإلعالمية ضابطا هاما في تحديد مبلغ 

ة ـــــــــــــره في إحدى الصحف المحليـــــــــــع االنترنت ليس كنشالتعويض، فنشر الخبر على مواق
فإذا كانت الوسيلة واسعة االنتشار فإن مبلغ التعويض سيكون أكبر بالتأكيد، وقيمة التعويض 

  .)2(تزداد طردا مع عدد النسخ المباعة، فكلما كان العدد أكبر، كلما زاد الضرر

  ) جسامة الخطأ:2

أن القاضي حين يقر مدى التعويض عن الضرر الذي لحق بالمضرور  القاعدة العامة
يراعي في ذلك جسامة الخطأ، حيث يمكن تخفيض التعويض إذا كان الخطأ يسيرا، ويرجع 
ذلك لسلطة قاضي الموضوع يحكم به حسب قناعته، لكن فيما يخص االعتداء على الحياة 

شخص لوتكون نتيجته وخيمة بالنسبة لالخاصة؟، فإن االعتداء غالبا ما ينم عن سوء نية 
ويصعب تقديرها، ومع هذا يحكم القاضي بالتعويض، وبالتالي الحكم بالتعويض بأقل المبالغ 
بالنظر إلى عنصر الخطأ، وهذا ما يسمى بالخطأ النفعي الذي ورغم التعويض يحصل 

  .)3(الفاعل على نسبة تفوق بكثير هذه التعويضات
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(3)Michelin Docker, aspects internes et internationaux de la protection de la vie privée en droits français 
allemand et anglais, Aix Provence, presses universitaires, Marseille, 2001, p 93. 
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  أثر الظروف االقتصادية للمسؤول: )3

راء ـــــــــــــيذهب جانب من الفقه إلى القول أن الظروف االقتصادية للمسؤول من حيث الث
أو الفقر ال تؤثر في تقدير مبلغ التعويض فيكون دون االعتداد بالوضع االقتصادي للمسؤول 

  عن الضرر.

  رمة الحياة الخاصة:ب) تقدير التعويض عن الضرر المعنوي الذي يلحق بح

تردد الفقه طويال فيما يتعلق بإقرار التعويض عن الضرر المعنوي الذي عرف بأنه 
"الضرر الذي ال ينقص من الذمة المالية، وٕانما يخلق معاناة نفسية تصيب الفرد ويصعب 

  .)1(محوها بمنحة مادية

على اعتبار وبالتالي فإن البعض يرى أنه ال وجوب الن يكون هناك تعويض معنوي 
أن الغاية من التعويض هي جبر الضرر، وهذا األخير أمر معقد ، فاألمور المعنوية ال تقبل 
الجبر واإلصالح، فخسارة شيء معنوي ال يقابله أي ربح مادي، فأي ربح يكون على أساس 

ه ـــــــــــزالترر أو إـــــــــات، فمهما عظم ال يستطيع محو الضـــــــــــــهدر الشرف أو فضح الخصوصي
  أو إعادة المضرور إلى المركز الذي كان عليه قبل وقوع الضرر. 

ره ـــــــــــع جبـــــــــــــــــــــــــوي نستطيــــــــــــورغم هذا فإن االتجاه الغالب يذهب إلى أن الضرر المعن
الم نفسية نتيجة أو حتى تقويمه بالمال ويعطي هذا الفريق مثاال على الشخص الذي يعاني آ

حادث أحدث له تشوهات في وجهه، فيستطيع أن يستفيد من مبلغ التعويض النقدي الذي 
  .)2(يساعده في عالجه، وبالتالي يزيل هذا الضرر األدبي الذي أصابه

المثال هنا ناتج عن ضرر مادي  أبرزهإن هذا الرأي مردود عليه ذلك أن الضرر الذي 
توازي سوف يزول هذا الضرر المعنوي ، وال يعني هذا قياسه تشوهات خلقية إذا أصلحت بال

على جميع األضرار ألن جل األضرار المعنوية والنفسية ال تقدر بثمن، فإذا كان الضرر 
ناتجا عن االعتداء على الكرامة فإن التعويض يكون مجرد وهم أشبه بذلك الشخص الذي 

                                                           

(1) Jacques ravanas, la protection contre la réalisation et la publication de leur image. Librairie générale 
de droit et jurisprudence. Paris. 1978, p 135. 
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م ــــــــلنقد يرفع  بها هذا الخرق ، فيتوهيصاب رداء كرامته بالتمزق فتمنحه بعض ورقات من ا
  .)1(أنه يلبس رداء خاليا من أي تمزق

ورغم هذا انتصر الرأي القائل بإمكانية التعويض عن الضرر المعنوي حيث أن غالبية 
التشريعات أكدت عليه، بالرغم من تعذر حسابه الن ضوابطه مرنة، وتختلف باختالف 

حسب هذا ــــــ ، فإعطاء المضرور بعض المال )2(اس فيهاألشخاص والجانب الذي وقع المس
قد يضفي عليه بعض السلوى والعزاء على أساس قاعدة "ما ال يدرك كله ال يترك  ـــــ يالرأ

جله" وهكذا فالتعويض يشمل الضرر المعنوي أيضا، فالخسارة ال تزول لكن يقوم إلى جانبها 
كسب ينتج عنه ترضية للمضرور، وليس هناك معيار لحصر أحوال التعويض عن الضرر 

في شرفه أو اعتباره أو يصيب عاطفته وٕاحساسه يصلح األدبي إذ كل ضرر يؤذي اإلنسان 
.أما بالنسبة للمشرع الجزائري فإنه ينبغي التفريق هنا بين )3(ألن يكون محال للتعويض

المرحلة األولى سماها الفقه بمرحلة السكوت عن التعويض المعنوي في القانون  ،مرحلتين
وي ــــــــــــــــــــه رفض التعويض المعنالمدني حيث يرى البعض أن المشرع الجزائري لم يقصد ب

على أساس أنه أورده في نص المادة الثالثة من قانون اإلجراءات الجزائية التي أجازت 
للقاضي الجزائي أن يحكم به في الدعوى المدنية التي ترفع إليه تبعا للدعوى العمومية، فهل 

يض عن هذا الضرر وتحرم منه يعقل أن يمنح للمحكمة الجزائية الحق في الحكم بالتعو 
المحكمة المدنية صاحبة االختصاص األصل؟ وما يقال عن قانون اإلجراءات الجزائية يقال 
عن قانون العمل في مادته الثامنة، وقانون األسرة في مادته الخامسة، كذلك يرى الكثيرون 

وي ـــــــــــــــــــــدي والمعناــــــــمدني جاءت عامة ومطلقة تشمل كال التعويضين الم 124أن المادة 
وأن عبارة ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب يصلح أيضا للتعويض عن الضرر 

  .)4(المعنوي

وبالتالي فالتعويض المعنوي كان مقبوال في التشريع الجزائري فقد قضت المحكمة العليا 
ت بها أم لفقد ابنتها البالغة بمبلغ خمسة آالف دينار جزائري كتعويض عن األحزان التي شعر 

و ـــــــــــــور باأللم، وهـــــــــمن العمر ست سنوات حيث جاء في حيثياته "الضرر المعنوي هو الشع
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وبالتالي فقد ترك  "يقدر بالمال، وٕانما يعوض من قبل القضاة بما بدا لهم جبرا للخواطرال 
اة، دون أن يكونوا ملزمين بتسبيب ـــــــــالقضالمشرع الجزائري أمر تقييم الضرر المعنوي لتقدير 

  .)1(حكمهم

د ـــــــــي وأكـــــــــــــون المدنـــــــــــــــــأما المرحلة الثانية وتبدأ عندما عدل المشرع الجزائري القان
حيث يشمل  182على هذا النوع من التعويض أي التعويض المعنوي وذلك في نص المادة 

  .)2(ر المعنوي كل مساس بالحرية أو الشرف أو السمعةالتعويض عن الضر 

وٕاذا كان األمر كذلك أنه من حيث المبدأ أن الضرر المعنوي يمكن جبره، فإن هناك 
ذ ــــــــــاضي أن ينفـــــــــــــلى في صعوبة التقدير والتقييم إذ يستعصى على القجإشكالية أخرى تت

الذي يعانيه في وجدانه وشعوره من جراء انتهاك إلى نفسية المضرور لمعرفة مدى األلم 
حرمته أو المساس بكرامته، فهل يمكن للقاضي قياس شعور المضرور، وبالتالي تقدير 

  التعويض؟

ا ــــــــــــــــأ أحيانــــــــإن تعويض الفرد فيما يصيب حرمته تعويض ال يقدر بثمن، ولهذا يلج
ضرور، وهذا التعويض ال يكون سببا للغنم لقلته إلى التعويض الرمزي إلثبات أحقية الم

زل ــــــــــــــا هــــــــــــــة للمبلغ مهمــــــــوصغره فهو يعني فقط بأحقية المضرور في الدعوى، وال أهمي
زل ــــــــــــلكن المالحظ في الواقع الميداني انه عند حكم القاضي المدني بالتعويض الرمزي ون

لحد األدنى، فإن هذا ال يرضي الطرف المضرور على أساس أن العرف في تقديره إلى ا
كلما زاد المبلغ كلما اعترف أكثر بالضرر، فتقييم الضرر المعنوي  بأنهي ـــــــــــاالجتماعي يقض

  .)3(بأكبر المبالغ وليس بأقلها

ف ولنفور الغالبية من التعويض الرمزي، اتجه القضاء إلى التعويض العادل الذي يعر 
بأنه "أقل من التعويض الكامل وتراعى فيه اعتبارات ال تراعى في التعويض الرمزي" 
فالتعويض العادل يتوسط التعويض الرمزي والتعويض الكامل، فمبلغ التعويض فيه ال هو 

ض ـــــــا يرى البعـــــــــــــمبالغ فيه وال هو مبلغ رمزي، بل يجب أن يكون مناسبا للضرر ومن هن
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التعويض العادل هو أنسب معيار لتقدير التعويض عن الضرر الذي يمس بالحياة أن 
  .)1(الخاصة

التعويض عن الضرر األدبي  -حسب رأي الفقه الفرنسي–هذا ويخرج عن هذه القاعدة 
الم اللعب ـــــــــــــللحياة الخاصة في حالة النشر، ذلك أنه أصبحت وظيفة بعض وسائل اإلع

راد، وٕاطالق الشائعات، كما تفعل بعض الصحف ودور النشر، ويكون على خصوصيات األف
لها عائدات كبيرة من خالل تحطيم أسوار الخصوصيات فتزيد معدالت التوزيع لها وتحقيق 
أرباح ضخمة تستطيع من خاللها تغطية النفقات القضائية، وتسديد المبالغ التي قد تحكم بها 

باألرباح التجارية التي تعود على الناشر جراء المساس المحاكم التي تبدو منخفضة إذ قورنت 
ارية ـــــــــــات التجــــــــــــــال مربح لهذه الشركـــبحرمة الحياة الخاصة، ومن ثمة يصبح الفرد مج

 بالحق  ار أن الحكم بالتعويض ال يراعي نسبة الربح الحاصل نتيجة المساســــــــــوعلى اعتب
اصة وقت انتشار الضرر، وبالتالي يصبح مبلغ التعويض متعلق بالفائدة في حرمة الحياة الخ

وليس على هامش الفائدة، أي وجود آلية جديدة توضع خصيصا لتعويض األضرار الماسة 
بحرمة الحياة الخاصة تسمى بعقوبة المساس المربح ، في وقت أصبح فيه نشر المعلومات 

  ..)2(مربح عبر استغالل خصوصية األسنان

جوء ــــــــا عليه سوى اللـــــــوعليه، ومما سبق نجد أنه عند انتهاك خصوصيات الفرد، فم
إلى القضاء والمطالبة بالتعويض والذي يخضع في تقديره لسلطة قاضي الموضوع ومدى 

  اقتناعه الشخصي.

  ثالثا: الحماية المدنية للحق في الصورة

  :)3(فقد انقسم الفقه إلى فريقين أما بالنسبة للحماية المدنية للحق في الصورة

ص ــــــــــــــان الشخـــــــيرى عدم وجود أي مساس بالحياة الخاصة، إذا ك *الفريق األول:
الذي التقطت صورته وهو يسير في الطريق العام، أو يوجد في مكان عام، وٕاعطاء الشخص 
سلطة االعتراض على التقاط صورته، ينطوي على منحة مبالغ فيها، ألن وجوده في مكان 
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عام وسط الجمهور يخرج عن دائرة الحياة الخاصة، وألنه يتعرض للرؤية، فيصبح حكمه 
ان من بنايات وأشجار وسيارات وغيرها، بمعنى أن يصبح كجزء حكم ما يوجد في هذا المك

من األجزاء المشكلة للمكان العام، وتصوير المنظر العام أو المكان العام ال يتطلب 
الحصول  على إذن من أحد ، ولذلك يجوز للمصور أن يلتقط صورة للشخص الموجود 

  ضمن المكان العام دون موافقته.

ن المنظر العام، فمن حق الغير عليه أن يروه كما يراهم وطالما أنه يصبح جزءا م
والرؤية ال تقتصر على الرؤية البصرية، بل يمكن تثبيتها في فيلم التصوير، وال يتصور 
وجود خطورة في نظر هؤالء، أو مساس بحياتهم الخاصة، ألنه ال يجوز نشر الصورة إال بعد 

نه، يكون ذلك اعتداء على حياته موافقة صاحب الشأن، وفي حالة النشر دون إذن م
الخاصة، ويحق له المطالبة بوقف النشر، باإلضافة إلى حقه في طلب التعويض عن انتهاك 

  حياته الخاصة، تطبيقا ألحكام المسؤولية المدنية.

"يرى وجوب التفرقة بين ما إذا كان المصور يهدف إلى تصوير  *الفريق الثاني:
لصورته دون اهتمامه بالشخص وبين ما إذا كانت صورة المكان العام، ويعتبر موضوعات 

  الشخص هي األساس في الصورة، أّما ما عداها فهي خلفية لها.

: قد يكون الشخص في الصورة بطريقة عرضية، بل يكون المصور ففي الحالة األولى
شرت نفسه ال يعلم بوجوده ، فالمصور في هذه الحالة ال يحتاج إلى إذن للتصوير أما إذا انت

ر ــى النشــــــــــــالصورة وظهر فيها وجه أحد األشخاص ، فيحق لهذا األخير أن يعترض عل
  .)1(وعلى المصور أن يقوم بإزالة معالم الصورة

: وهي حالة أن يكون الشخص موضوعات رئيسيا للصورة: في هذه أما الحالة الثانية
يجوز نشر صورته إال بعد الحالة ال يجوز تصوير الشخص أصال، ومن باب أولى ال 

الحصول على إذنه، فالصورة التي يحميها القانون هي الصورة المقصودة للشخص بصرف 
اط ـــــــائز وااللتقــــــــالنظر عن الخلفية، فالتقاط صورة لشخص يسير في الطريق العام، غير ج
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احب في حد ذاته يعتبر عمال غير مشروع ، دون انتظار النشر واعتراض الشخص ص
  الشأن.

فإذا نشرت الصورة كان من حق المعني أن يطالب قضائيا بوقف النشر والتعويض 
  عما أصابه من ضرر وفقا ألحكام المسؤولية المدنية.

ونفس الحكم ينطبق على تصوير أي تجمع عام لمجموعة من الناس كاالحتفاالت 
قبيل تصوير المشاهد وليس والمقابالت الرياضية، واألسواق العامة، فتصوير ذلك يعد من 

األشخاص ولذلك ال يحق لمن يشارك فيها أن يعترض على التقاط صورة له، وهو في هذا 
اة ـــــــــــأّما إذا كان التجمع خاصا كاجتماع عائلي بمناسبة خاصة كزواج أو وف ،المكان العام

م التجمع في مكان فال يجوز التقاط صور المشاركين فيها أو نشرها إال برضائهم، حتى لو ت
  .)1(عام

ولقد راعى القانون المدني مبدأ حق الشخص في صورته، من عدم التقاطها أو نشرها 
انون ــــــــــراحة، حيث اعتبر القــــــــــــبغير رضاه أو موافقته، بالرغم من عدم النص على ذلك ص

من القانون  47في صورته أحد حقوقه الشخصية، وقد تضمنت المادة  اإلنسانأن حق 
المدني الجزائري النص على حماية حقوق الشخصية، حيث ورد فيها أن "لكل من وقع عليه 
اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق المالزمة لشخصيته أن يوقف هذا االعتداء 

  من القانون المدني المصري. 50والتعويض عما لحقه من ضرر"، وهذا ما قررته المادة 

من المشروع التمهيدي للقانون المدني المصري  93المادة  ولإلشارة، لقد كانت
والخاصة بحماية االسم تعطي الشخص الحق في طلب وقف "التعرض الضار" إال أن هذه 
العبارة قد ألغيت واستبدلت بعبارة "وقف االعتداء" وهذه العبارة األخيرة أوردها المشرع 

  سالفة الذكر. 47الجزائري في المادة 

، أن ذلك التعديل يرجع إلى رغبة المشرع في حماية الحقوق المالزمة لصفة ويرى الفقه 
اإلنسان، حتى ولو لم يؤدي االعتداء إلى ضرر معين، فمجرد االعتداء على هذه الحقوق 
يكون اعتداء على ذاتية اإلنسان، وذلك يعتبر في حد ذاته مبررا كافيا لتدخل القضاء لتوفير 
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ووقف االعتداء يعتبر بمثابة التنفيذ العيني اللتزام الكافة باحترام الحماية الالزمة لإلنسان، 
وللمعتدي على حقه في الصورة أن يلجأ إلى القضاء بمجرد  ،الحقوق اللصيقة بالشخصية 

االعتداء، ليطلب اتخاذ اإلجراءات الالزمة لوقف نشر الصورة، وال يلزم بإثبات عنصري 
  .)1(الخطأ والضرر

الحماية القانونية، تعد أكثر فاعلية مما لو اعتمد على قواعد المسؤولية ومن ثم فإن 
ق.م فإن الحالة األخيرة توجب إثبات أركان المسؤولية  124المدنية على أساس المادة 

المدنية الثالثة: الخطأ والضرر، والعالقة السببية، ومن مصلحة المضرور أن يؤسس دعواه 
  من القانون المدني. 124 من المادة من ق.م بدال 47على أساس المادة 

إلى جانب ذلك، هناك اإلجراءات الوقائية من صالحية القاضي أن يختار اإلجراء 
األكثر مالئمة وفي مجال الصورة، نرى أن وقف النشر، ثم يليه اإلجراء المتمثل في الحجز 

انتهاك حرمة  وقد أوردت قوانين اإلجراءات المدنية والجنائية النص على الحجز في حالة
ة ـــــــــــا المختلفة المكتوبـــــــــــالحياة الخاصة بأي وسيلة كانت سواء عن طريق الصحافة، بأنواعه

ا ـــــــــــــــــوص عليهــــــــــــأو المسموعة أو المرئية أو هما معا، والمسماة بالسمعي البصري المنص
المادة  عليهاالصحافة االلكترونية التي نصت من قانون اإلعالم الجديد، أو  58في المادة 

من ذات القانون السابق، كما يقصد بخدمة السمعي البصري عبر االنترنت في مفهوم  67
: كل خدمة اتصال سمعي بصري عبر االنترنت (وآب، 60هذا القانون في المادة 

  لخكتب، أو جرائد، أو أفالم، أو رسوم، أو مجالت دورية...ا أوتلفون،إذاعة) 

إال أن الحجز بقدر ما هو فعال، فإنه يمس بحرية اإلعالم، لذلك يأمر به قاضي 
  قاضي الموضوع إال في حاالت نادرة. أواالستعجال 
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المطلب الثاني: المسؤولية المدنية عن المساس بحرمة الحياة الخاصة في التشريع 

  .الفرنسي

التعويض، وأثر اختالف نتعرض في هذا المطلب إلى األساس القانوني لدعوى 
األساس القانوني في مجال اإلثبات لعناصر المسؤولية المدنية كالخطأ والضرر، وفي مجال 
االستعجال. وفيما يتعلق بتقدير التعويض فال يوجد اختالف بين التشريعات المقارنة في تمتع 

حديد نوعه القاضي بسطة واسعة في تقدير األضرار، و في تقدير التعويض الناجم عنها وت
وقد فصلنا ذلك في المطلب األول عند تعرضنا للمسؤولية المدنية في التشريع الجزائري 

ورة ــــــــــــي الصـــــــــــق فـــــــــوندعم عناصر هذا المطلب بالتعرض لتقادم دعوى االعتداء على الح
ة ـــــــــــا الجريمــــــــــــــلحق ضحاي ائيــــــــــفي التشريع الفرنسي ثم نختم هذا المطلب بالتطبيق القض

في التعويض عن األضرار الناشئة عن نشر صورهم في وسائل اإلعالم مبرزين موقف 
  القضاء الفرنسي.

  ولنا تفصيل ما سبق ذكره أعاله كما يلي:

  أوال: األساس القانوني لدعوى التعويض

  *أثر اختالف األساس القانوني:

  اإلثبات. -1
 االستعجال-2
 التقادم  -3

 م ـــــــــر صورهــــــــــثانيا: التطبيق القضائي لحق ضحايا الجريمة في التعويض عن نش

  .اإلعالمفي وسائل             
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  :أوال: األساس القانوني لدعوى التعويض

من المقرر أن دعوى تعويض األضرار الناتجة عن االعتداء على الحقوق اللصيقة 
الل ـــــــــــومنها الحق في الخصوصية والحق في الصورة، تتمتع بخصوصية واستقبالشخصية 

مدني  1382في مواجهة القواعد العامة للمسؤولية المدنية، المنصوص عليها في المادة 
  مدني مصري. 163مدني جزائري والمادة  47فرنسي تقابلها المادة 

القانون المدني الفرنسي  من 1382فنجاح دعوى التعويض المؤسسة على المادة 
يتوقف على ضرورة إثبات الخطأ، والضرر، والعالقة السببية بينهما، ونظرا لطبيعتها غير 
التعاقدية، فإن هذه الدعوى تخضع لتقادم الفعل غير المشروع، عشر سنوات في القانون 

ل على تخوي 1970المدني الفرنسي، وقد جرت أحكام القضاء الفرنسي قبل صدور قانون 
"كالوضع  ىالمجني عليه الحق في التعويض جنبا إلى جنب مع اإلجراءات الوقائية األخر 

  تحت الحراسة، والحجز وغيرها".

، صراحة 1970وقد أفصحت المادة التاسعة من القانون المدني الفرنسي الجديد لسنة 
ض على أن اتخاذ اإلجراءات الوقائية ال يحول دون حصول الشخص على حقه في التعوي

  .)1(نتيجة األضرار الالحقة به

مدني جزائري التي أشرنا إليها  47وليس من شك أن هذا الحكم تقرره كذلك المادتين 
  مدني مصري والتي سنتعرض لها الحقا. 50سابقا والمادة 

هل التعويض الذي يحكم به نتيجة االعتداء على الحياة الخاصة  والسؤال المطروح:
) السالفة الذكر مجرد تطبيق لمبادئ المسؤولية المدنية وفقا 09وفقا لنص المادة التاسعة (

مدني فرنسي لم  1382بعبارة أخرى هل نص المادة  مدني فرنسي؟ و 1382لنص المادة 
ة ـــــــالعتداء على الحياة الخاصة؟ ولإلجابيعد ضروريا لتأسيس دعوى التعويض في حالة ا

من القانون  02) فقرة 09على هذا السؤال ينبغي التعرض لنطاق تطبيق المادة التاسعة (
ويض ــــــــــــيس دعوى التعـــــــأســـــــوبالتالي فإن ت،1970يوليو17ادر فيــــــالص المدني الفرنسي

يؤدي إلى ظهور خصوصية  القانون المدني الفرنسي) من 09على أساس المادة التاسعة(
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الحق في الصورة في ميادين اإلثبات واالستعجال والتقادم، ونبين هذه العناصر بالشرح كما 
  :)1(يأتي

يبسط القضاء إثبات وجود العناصر المكونة للمسؤولية ، فوفقا لمحكمة  اإلثبات:  ) أ(
لتعويض"، وهذا يعني أن المضرور النقص الفرنسية أن "مجرد االعتداء يعطي الحق في ا

يعفى من إثبات الخطأ والضرر وعالقة السببية، ونطبق ذلك على حق الضحايا في عدم 
، أما فيما يتعلق بعالقة ثانيا عرض صورهم إعالميا بان نعرض أوال للخطأ ثم للضرر

 عامة.السببية ، فليس هناك من جديد يستدعي أن نعرض لها، ونحيل بشأنها إلى القواعد ال
: يتمثل الخطأ في مجرد االعتداء على حق الضحايا في عدم رؤية صور  الخطأ -

مأساتهم معروضة في وسائل اإلعالم ، فمجرد التقاط أو نشر الصور يتحقق عنصر الخطأ 
ا يتحقق إذن ــــــــــ، فالمساس بحق الضحاي)2(سواء كان هناك سوء نية من الفاعل أو لم يكن

المضرور من إثبات الخطأ، الن مجرد إثبات االعتداء على حقوق  من مجرد الفعل ويعفى
، ويعتبر هذا القول مجرد تطبيقا للقاعدة )3(ضحايا الجريمة وكرامتهم يعني إثبات الخطأ

ا ـــــــــــــــــة سواء في فرنســـــــــــــالعامة التي قررها القضاء، فيما يتعلق بالحقوق اللصيقة بالشخصي
داء ـــــــــــــئر أو في مصر، ففي فرنسا، تقرر محكمة النقض دائما أن مجرد االعتأو في الجزا

فالقاضي يستطيع إذن أن يعتبر أن مجرد ،على حقوق الشخصية يعطي الحق في التعويض
ع ــــــــــــــحقوق ضحايا الجريمة يكون ركن الخطأ في المسؤولية المدنية ويستطي علىاالعتداء 

ستنتج ذلك إذا كانت هناك مخالفة للقوانين واللوائح التي تنظم مهنة أن ي األخصعلى 
 الصحافة ، أو إذا كانت هناك إساءة الستخدام حرية النشر والتعبير.

إن مجرد وقوع االعتداء على حق الضحايا في عدم عرض صورهم في وسائل  الضرر:
اإلعالم يفترض معه وقوع الضرر بالضحية، ويالحظ أن المضرور ال يعفي فقط من إثبات 
الضرر الذي أصابه من نشر صورته، بل في بعض األحيان يعفى أيضا من إثبات مقدار 

رط درجة جسامة معينة فالضرر البسيط هذا الضرر، كما أن التعويض عن الضرر ال يشت

                                                           

+6، ص 1(H ���� ،E>ح 5�	
5<E�% E ا E+% (84.  
)2 ،M#;J#
� %$ ا�%�Eاء %;M ا
64 5� ا
�.رة (5� ظ� ت>.ر) �#Eوح �s E#4��ي ھ'� ا&'(
� ا��E#
� ا�
�� ا�ت�ل  ا
#LJوHو

��>E4
�، ا�+�*
� ا�)(
  .452، ص 2001)، دار ا
+6، ص  3(H ���� ،��ا�ھ.ا $>E
م اJG (436.  



 

338 

كالضرر الجسيم، يكفي للحصول على التعويض على العكس من ذلك، يشترط لمعاقبة 
  المسئول جنائيا أن يكون االعتداء على كرامة الضحية خطيرا.

وء ــــــــ: إن مجرد االعتداء يتوفر معه شرط االستعجال الذي يبرر اللجاالستعجال  ) ب(
مستعجلة بطلب وقف أو منع هذا االعتداء، غير أننا نالحظ أن استناد إلى قاضي األمور ال

من قانون المرافعات الفرنسي الجديد ال يستلزم وجود شرط  809/1الضحية إلى نص المادة 
 االستعجال التخاذ اإلجراءات الوقائية.

اف ـــــــــــــــستئنم االــــــــاكــقررت بعض المحاكم االبتدائية الفرنسية وأيدتها مح (ج) التقادم:
أن دعوى تعويض االعتداء على الحق في الصورة تخضع للتقادم الطويل، وهو في القانون 

سنة، مستندة على أن الحق في الصورة له طبيعة خاصة، كحق من حقوق  30الفرنسي 
الشخصية، متميزة عن دعوى المسؤولية، بمقتضاها يعتبر مجرد وجود االعتداء على هذا 

  سببا في استحقاق التعويض. )1(الحق

رار ـــــــــــويض األضـــــــــــــوٕاذا كان الفقه والقضاء قد أكد على خصوصية قواعد دعوى تع
التي تنشأ عن االعتداء على حقوق الشخصية، إال أن التعاون بين قواعد الحماية الخاصة 

اشئة عن االعتداء ــــــــــــــــوقواعد الحماية العامة هو أمر مالحظ بصدد تعويض األضرار الن
م بالتعويض أن يوجد مساس بحق ـــــــــعلى تلك الحقوق اللصيقة بالشخصية، فيشترط للحك

ا في عدم عرض صورهم في وسائل اإلعالم أي توافر عنصر الخطأ، وأن يتوافر ـــــــــالضحاي
الفقه والقضاء انه عنصر الضرر وأن توجد عالقة سببية بين الخطأ و الضرر، كما يقرر 

مدني فرنسي  1382وء إلى قواعد المسؤولية المدنية في أحوال معينة، فالمادة ـــــــــــــيمكن اللج
ذات طابع عام وبالتالي فهي تطبق على الصحافة ، وتلزم هذه األخيرة بالتعويض عن 

  األضرار الناتجة عن النشر.

ق ـــــــــلخاصة ، فكل اعتداء على الحكما أنه في حالة عدم وجود اعتداء على الحياة ا
  .)2(في الصورة يخضع للقواعد العامة في المسؤولية المدنية
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ة ــثانيا: التطبيق القضائي لحق ضحايا الجريمة في التعويض عن األضرار الناشئ

  عن نشر صورهم في وسائل اإلعالم

ة ـــــــــــــــو في المرحل 2000لموقف القضاء الفرنسي في مرحلة ما قبل سنة  سنعرض
  2000التي تلي سنة 

  *موقف القضاء الفرنسي:

أرسى القضاء الفرنسي مبادئ الحق في التعويض عن األضرار الناشئة عن االعتداء 
) 1970على حقوق الشخصية ، حيث أن حماية الحق في حرمة الحياة الخاصة (قبل عام 

وحماية الحق في الصورة هي إنشاءات قضائية، ويقرر القضاء في هذا الصدد أن مجرد 
االعتداء على حرمة الحياة الخاصة يكون ركن الخطأ في المسؤولية المدنية ويعطي 

ق ــــــــــــــــاة الخاصة وعلى الحــــــــللمضرور الحق في التعويض، وان االعتداء على حرمة الحي
ورة يعطي الحق في تعويض متميز عن كل اعتداء : تعويض عن االعتداء الذي في الص

  حصل على الحياة الخاصة وآخر عن االعتداء الذي حصل على الصورة.

  وفي دراستنا لموقف القضاء الفرنسي، ينبغي التمييز بين مرحلتين:

 :2000مرحلة ما قبل سنة  -1

نذكر منها مثال: حادثة انفجار عبوة  حدث في هذه المرحلة العديد من الجرائم والكوارث
د ـــــــــــ، مقتل األميرة ديانا وعماد الفاي1995ناسفة في محطة "سانت ميشال" في باريس عام 

  .1996في عام 

ا ـــــــــــــاية ضحايـــــــــــالتردد في حم )1(اء الفرنسي في هذه المرحلةـــــــــــــويالحظ على القض
شر صور معاناتهم في وسائل اإلعالم، فعلى إثر نشر صور هذه هذه الحوادث ضد ن

رت هذه ـــــاألحداث األليمة، رفع العديد من الضحايا قضايا ضد المجالت والجرائد التي نش

                                                           

(1) D. de BELLSCIZE, « Droit) l’image et attentas (le droit) l’information prévaut-il sur le droit à 
l’image) », pa, 2 octobre 2001, n°196, p 9 et S. 
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ا ــــــــــــــــــــويض الضحايـــــور إال أن القضاء انتهى في معظم هذه القضايا إلى رفض تعــــــــــــالص
  إعالميا ويرجع سبب هذا التردد القضائي إلى: عن نشر صورهم

ا الجريمة ـــــــــــــعدم وجود نص يحمي الحق في الصورة بصفة عامة، وحق ضحاي  - أ
 ضد نشر صورهم بصفة خاصة.

وجود حق متعلق بالصورة أعلى قيمة من حق الضحايا وهو الحق في اإلعالم   - ب
 على حساب حق ضحايا الجريمة على صورهم.

 :2000سنة  مرحلة ما بعد -2

يونيه الخاص بقرينة البراءة و حقوق الضحايا الذي  15قانون  2000صدر في سنة 
استخدم فكرة الكرامة اإلنسانية كمعيار لتحديد االعتداء على حق الضحية في صورته، وفكرة 
الكرامة اإلنسانية ليست جديدة عل القضاء الفرنسي فقد سبق أن طبقها دون نص يلزمه 

الجديد يأتي من أن القضاء ينبغي من اآلن فصاعدا أن يأخذ في االعتبار  ، إنما)1(بذلك
  "كرامة الضحية" كقيد على الحق في اإلعالم.

إال أن القضاء الفرنسي يبدو أنه  2000يونيه  15ورغم ذلك التجديد الذي أورده قانون 
ة ـــــــــــــالتطبيقات القضائيأن  ال يزال متأثرا بالمرحلة السابقة على صدور القانون المذكور، أو

  لم تتضح بعد مالمحها فيما يخص وضع معيار الكرامة اإلنسانية موضع التطبيق.

وعلى اثر  2001سبتمبر  21ومثال على ذلك قضية انفجار مصنع غاز تولوز في 
 4في عددها الصادر في  Paris-Matchهذه الكارثة نشرت إحدى الصحف األسبوعية: 

ا بالعديد ــــــــــــ، تحقيقا صحفيا مصحوب-فرنسا في حالة صدمة - أكتوبر تحت عنوان: تولوز
شهرا  18من صور القتلى والمصابين من بينهم صورة لضحية، شابة مع طفليها عمريهما 

 ووجهها ملطخ بالدماء وهي تستغيث طالبة النجدة، هذه الصور التي نشرت دون إذن
أصحابها، حملت كثيرا من المعاني القاسية والمؤلمة بالنسبة للضحايا، األمر الذي مثل 
اعتداء على كرامتهم وحقوقهم ، ونظرا لذلك فإن األم قد لجأت إلى قاضي األمور المستعجلة 

من القانون المدني  9من قانون المرافعات الجديد والمادة  809/2على أساس المادة 
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حصول على تعويض مؤقت، وقد قبل قاضي األمور المستعجلة دعوى األم الفرنسي طالبة ال
هي وحدها ورفض تمثيلها ألطفالها ألن قانون السلطة البوليسية ال يعطيها هذا الحق، وقرر 

  القاضي في هذا الحق ما يلي: 

مرافعات  809/2أن الضحايا لهم الحق في طلب التعويض المؤقت تطبيقا للمادة  -
ل ــــــــــــــان االعتداء الحاصـــأن القاضي يمكن أن يمنح هذا التعويض إذا ك جديد التي تقرر

 على حقوق الضحايا يجعل حقهم في التعويض أمر غير متنازع فيه.
أن لكل إنسان الحق على صورته واستخدامها يسمح له  -بحق - وذكر القاضي -

هذا المبدأ الصور المتعلقة بان يعترض على إنتاجها بدون تصريح منه، غير أنه يستثني من 
والتي تدخل بذلك في اإلعالم الشرعي للجمهور، هذا الحق  )1(بحدث من األحداث الجارية

 في اإلعالم يرخص نشر صور هذا الحادث بشرط واحد أال يمس الكرامة اإلنسانية للشخص.

عا بين وفيما تعلق بواقعة انفجار مصنع غاز تولوز ، فإن هذا القاضي يرى أنه يثير نزا
الحق في اإلعالم عن طريق الصورة وحماية الشخص وكرامته  ،اثنين من الحريات األساسية

لهذا فإن هذا النزاع ال يمكن الفصل فيه إال ببحث الدعوى الموضوعية، واألمر بذلك يخرج 
  عن سلطة قاضي األمور المستعجلة.

اط ــــــــواستغالل منتوج االلتق المطلب الثالث: الحماية المدنية لجنح التقاط األقوال والصور

  ع المصريفي التشري

تتمثل الحماية المدنية للحرية الشخصية، وحقوق اإلنسان وضماناته األساسية خالل 
مراحل الدعوى الجنائية في التعويضات المدنية المناسبة إلصالح الضرر الذي أصاب الفرد 

ة ــــــــانية خاصـــــــــــــدلة لتك الحقوق اإلنسنتيجة انتهاك القائم بأعمال التحقيق، والبحث عن األ
  ما تعلق منها بحق الفرد في حياته الخاصة.

) 57وقد أقر المشرع المصري الحماية المدنية للحقوق والحريات الفردية بنص المادة (
كل اعتداء على الحرية  "، التي نصت على أن1971من الدستور المصري الصادر 

حياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي الشخصية أو حرمة ال
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يكفلها الدستور والقانون جريمة ال تسقط الدعوى الجنائية وال المدنية عنها بالتقادم وتكفل 
، واستنادا لهذا النص فقد تجلت الحماية المدنية "الدولة تعويضا عادال لمن وقع عليه اعتداء

  في أمرين أساسين:

هو أن تكفل الدولة تعويضا عادال للمجني عليه في حالة االعتداء على حرمة  األول:
: هو حرص المشرع المصري على تدعيم الحق في حرمة الحياة الثاني حياته الخاصة. و

داء ـــــــة عن جريمة االعتـــــــــــادم الدعوى الناشئــــــــــالخاصة من خالل وضع قواعد خاصة لتق
  اة الخاصة.على حرمة الحي

  ومما تقدم نقسم هذا المطلب كما يلي:

  *أوال: تعويض المجني عليه عن الضرر.
 *ثانيا: قواعد تقادم دعوى التعويض الناتجة عن المساس بحرمة الحياة الخاصة.

  )*(: تعويض المجني عليه عن الضررأوال

) من القانون المدني المصري على أن: "لكل من وقع عليه اعتداء 50المادة ( نصت
غير مشروع في حق من الحقوق المالزمة لشخصيته أن يطلب وقف االعتداء مع التعويض 

  عما يكون قد لحقه من ضرر"

رر ــــــــــويض والضـــــــــواستنادا لهذا النص يكون المشرع المصري قد ربط بين فكرتي التع
أي أن طلب التعويض ال يكون بمجرد االعتداء على حق من الحقوق الشخصية ، بل يجب 
أن ينتح عن هذا االعتداء ضرر وهذا القول يساير بطبيعة الحال االستخدام غير المشروع 

ه ــــــــــــــــــــــة لما تحملـــــللمراقبة االلكترونية في التحقيقات الجنائية سعيا وراء الكشف عن الحقيق
هذه المراقبة بين طياتها من تعديات وانتهاكات على حق اإلنسان في حرمة حياته الخاصة 
 فقد أصبح اإلنسان عاريا أمامها بما لديها من قدرة فائقة على اختراق حاجز الخصوصية
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زة ـــــــــــــــــــــــع لتطفل هذه األجهـــــــــــواالطالع على أخص شؤون حياته، دون علم منه، فمن يخض
  ال يستطيع أن ينجو منها.

وٕان استخدام تلك األجهزة في هذا المجال يحدث دائما وأبدا ضررا بالغا، فالحقوق 
المحمية هنا تعني االعتراف بنوع معين من القيم اإلنسانية الضرورية، إذ فقدها اإلنسان وجد 

مداه من حالة إلى أخرى ، لذا . والضرر الذي يقع على الفرد يختلف )1(الضرر بصورة كبيرة
فإن مقدار الضرر يستخدم كمعيار الستحقاق التعويض وتقدير قيمته ويبدو أن هذا ما قصده 

والضرر هو األذى الذي يصيب  )2(المشرع المصري من ربط فكرة الضرر بالتعويض
، أو في حق من حقوقه أو مصلحة )3(الشخص في جسمه أو ماله أو شرفه أو عواطفه

له، لذا فإن الضرر الناشئ عن المساس بحقوق اإلنسان الشخصية قد يكون ضررا  مشروعة
ض ـــــــــ، يتمثل في إلحاق الخسارة به أو تفويت كسب عليه ويتم تقدير التعوي)4(أدبيا أو ماديا

في هذه الحاالت على أسس متعددة منها االعتبارات الشخصية، وسلوك المعتدي عليه عند 
خفض مقدار التعويض إذا كان المجني عليه قد شجع بسلوكه االعتداء االعتداء؛ حيث ين

راء ـــــــــــــــــــص من جــــاب الشخـــــــــــــــــــعلى أحد حقوقه الخاصة، ومنها مقدار الضرر الذي أص
  هذا االعتداء.

ويتم الحصول على التعويض في حاالت االعتداء على حقوق األفراد وضماناتهم 
ية خالل إجراءات الدعوى الجنائية من خالل رفع دعوى التعويض العادية، وفقا األساس

لقواعد القانون المدني ضد مسببه، كالتي ترفع ضد مأمور الضبط القضائي أو دعوى 
) 809، 797، 494واد (ـــــــــــــامة وفقا للمــــــــــــــــالمخاصمة ضد القضاء أو أعضاء النيابة الع

م ــــــــــــمرافعات المدنية المصري إذا وقع منهم غش أو تدليس أو خطأ مهني جسيمن قانون ال
  )5(في عملهم
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  التزام الدولة بتعويض المجني عليه:

) من الدستور المصري فإن الدولة تلتزم بتقديم تعويض عادل 57استنادا لنص المادة (
الخاصة، أو غير ذلك من الحقوق لمن يقع عليه اعتداء سواء مس هذا االعتداء حرمة حياته 

ذه ـــــــــــــــه هـــــــــــــة في حالتــــــــــــوالحريات العامة التي يكفلها الدستور، والقانون، وأساس التزام الدول
هو مسؤولية المتبوع عن فعل تابعه بمعنى أنها تطبق وفق أحكام القانون المدني، وليس طبقا 

  .)1(يةألحكام المسؤولية اإلدار 

ه ــــــــــــــانب يحصل المجني عليــــــــــــوهذا األساس يقدم للمواطن حماية مزدوجة، فمن ج
على التعويض دائما، وأبدا فال يؤثر في ذلك إعسار الموظف أو عدم إمكان تحديده، ومن 

ع جانب آخر فإن أحكام مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه تسمح للدولة بالرجوع على التاب
بجميع ما دفعته ألنها مسؤولة عنه، وليست مسؤولة معه، فضال عن أنه إشعار للموظف 

وع ــــــــــــــ، لذا فإن للدولة الحق في الرج)2(بأنه لن يفلت من العقاب سواء كان مدنيا أم جنائيا
م ـــــــــــــــم  به عليهــــــــــــاضي بما يحكــــــــــــــــــــعلى مأمور الضبط القضائي، أو عضو النيابة أو الق

  من تعويضات جراء إخاللهم بالواجبات الموكلة إليهم بموجب نصوص القانون. 

  ولكن هل تتكفل الدولة بتعويض المجني عليه، إذا كان المعتدي شخصا عاديا؟

) تمثل تقدما وفتحا جديدا في مجال تعويض 57يذهب البعض إلى القول أن المادة (
عليه، وبأنه وأمام عمومية النص ال داعي للتخصيص فالدستور لم يقصد فقط  المجني

مسؤولية الدولة عن االعتداء الصادر من موظف عام، بل إن ظاهر المادة يوحي بمسؤولية 
  .)3(الدولة عن التعويض ، سواء كان المعتدي موظفا أم فردا عاديا

ر على تعويض المجني ) يقتص57ن نص المادة (أب -نؤيده - )4(ويرى جانب آخر
دا ــــــــــــا، مستنــــــــــــــعليه، إذا كان المعتدي أحد موظفي الدولة فقط دون أن يكون شخصا عادي

إلى أن النص قد وضع في ظروف سياسية كثر فيها تعدي موظفي الدولة على حقوق األفراد 
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ادر من موظف عام إال في حالة االعتداء الص -عند وضع النص -فالمشرع لم يكن يفكر
اعتمادا على سلطة وظيفته، كما أن إلزام الدولة بتعويض المجني عليه أيا كانت شخصية 

ا ـــــــالمعتدي يؤدي إلى إضعاف اإلحساس بالمسؤولية لدى الجناة فضال عن أنه يشكل عبئ
  على اقتصاديات الدول النامية في حال كون المعتدي معسرا.

  التعويض الناتجة عن المساس بحرمة الحياة الخاصة: قواعد تقادم دعوى ثانيا

كل اعتداء على الحرية الشخصية ") من الدستور المصري على أن: 57نصت المادة (
أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور 

بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا  جريمة ال تسقط الدعوى الجنائية وال المدنية الناشئ عنها
  عادال لمن وقع عليه االعتداء".

هذا النص كما يبدو ظاهره يتحدث عن الجرائم الماسة بحرمة الحياة الخاصة للمواطنين 
ادثات ــــــــــــــــاتفية أو المحـــــــــــــوهي المعبر عنها حديثا بالتصنت والتسجيل ونقل المكالمات اله

  األماكن الخاصة. التي تجري في

والدولة وفقا للنص تنحصر كفالتها في تعويض الضحية المباشرة فقط، فهي ال تشمل 
المضرور بصفة عامة فمناط هذا النص الدستوري هو حماية المواطن ضد مخاطر التقدم 
التكنولوجي الحديث الذي أصبح يهدد هدوء اإلنسان وكيانه المعنوي، أما مقدار التعويض فقد 

نه نص الدستور بالقول "أن الدولة تكفل تعويضا عادال" وفي القوانين المصرية أجاب ع
  .)1(يستعمل عبارة التعويض العادل للداللة على التعويض غير الكامل

ي ــــــــــــومما سبق ومن خالل النص السابق فإن الدستور المصري ينفرد بهذه القاعدة الت
ال مثيل لها، إذ لم نعثر على نص في الدساتير األجنبية يكفل كل هذه الضمانات حماية 
للحرية الشخصية، وحرمة الحياة الخاصة وغيرها من الحقوق والحريات العامة، على أساس 
أن التقادم هو أحد الضمانات المقررة لسالمة إجراءات الدولة في العقاب، كما أنه وسيلة 

القانوني، إذ أن الجريمة تنسى بمرور الوقت ويصعب إثباتها بعد طول المدة  مهمة لالستقرار
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والضمان الذي يقدمه عدم سقوط الدعوى بالتقادم يتمثل في عدم إفالت المسئول من الجزاء 
  ومبدأ التقادم ال يتعارض مع كفالة حماية الحقوق والحريات الشخصية.

  :الثانياب ـــــــــخالصة الب

رة الحياة الخـــــــــاصة المتمثلــــــــــــة ـــــــــــــــالجنائي أن الحديث الخاص يدخل في دائ اعتبر المشرع

ي ـــــــفي الحصول على الحديث الخاص أو الصورة يكون عدوانا على الحرية الشخصية، وه

التي بحق من الجرائم الماسة باعتبار اإلنسان وحياته و كرامته، ألن المحادثات الشخصية 

ــاطه اليومي التـــــــــــــــي ينبغـــــــــــــي تدور بين األفراد بأية وسيلة كانت، هي إحدى نو  احي نشــــــــ

اتير ـــــالقوانين النافذة تأمينها وكفالة حرمتها وصيانتها، وأكدتها المواثيق الدولية والدسعلى 

  .لفرد بممارسة حريته الشخصيةباعتبارها إحدى الدعامات التي يتوقف عليها تتمتع ا

ان في أن ـــــــــــــأن علة تجريم االعتداء على حرمة الحياة الخاصة هي لحماية حق اإلنس و   

ا إال ــ، وال يمكن انتهاكهتكفل ممارسته لحياته الخاصة وحرمتها وأن تحاط بسياج من السرية

ى أن ـــــــــاعتمادا عل ،حمايتهما، وهي أحد المظهرين الذين أراد الشارع برضاء صاحب الشأن

يتدخل أحد فيما يدور حوله من الكالم والمحادثات الشخصية أو التقاط الصور، و أعده  ال

موضوعا للمسؤولية الجنائية عند الحصول عليها بغير إذن أو رضاء صاحبه وقرر القانون 

ون ــــــــــمن قان 226/1الجزائري،والمادة مكرر من قانون العقوبات 303معاقبة مرتكبيه(المواد

مكررأ من قانون العقوبات المصري)،سواء كان العدوان من 309العقوبات الفرنسي، والمادة 

ه ــــــــــــــادا على وظيفتـــــــــــــــــــــــاألفراد فيما بينهم أو ارتكب من قبل أحد أفراد السلطة العامة اعتم

  أو بمناسبتها.

) أنه أدخل 226/1في مادته( 1992المالحظ في قانون العقوبات الفرنسي الجديد لسنة و   

ة ـــــــــاط الصورة أو الحديث دون لزوم أن يقع ذلك بواسطـــــــــــحيث يكتفي بالتقبعض التعديالت 
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األجهزة، ودون وجوب أن يكون ذلك في مكان خاص في حالة التصنت أو تسجيل الحديث 

  الة التقاط أو أخذ الصورة.حط أو عنصر المكان الخاص مطلوبا في فيما ظل شر 

والمشرع الجزائري اقتبس النص الفرنسي حرفيا مع خطا في الترجمة فيما يتعلق بمصطلح 

ة ـاستعمل عبارة" المساس بألف ، و األصل أن القانون الفرنسيالمساس بحرمة الحياة الخاصة

وص ـــــــــــاقتبس من قانون العقوبات الفرنسي القديم النصالحياة الخاصة، أما المشرع المصري 

ع ــــــــــ، وقد اتجه إلى توسي)372)إلى(386المتعلقة بحماية حرمة الحياة الخاصة وهي المواد(

على  مكرر 309حدود الحماية التي قررها لحرمة الحياة الخاصة لألفراد، فقد جاء في المادة

ل ــــــــياة الخاصة للمواطنين في أفعال استراق السمع أو تسجيتجريم االعتداء على حرمة الح

محادثات جرت في مكان خاص أو عن  أو نقل عن طريق جهاز من األجهزة أيا كان نوعه

اص ــــــــــــــطريق التليفون، أو التقاط أو نقل بجهاز أيا كان نوعه صورة شخص في مكان خ

أفعال كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل  أ) ينص على تجريم مكرر 309وفي المادة(

متحصال عليه بإحدى الطرق وكان ذلك بغير رضاء  ولو في غير عالنية تسجيال أو مستندا

  .صاحب الشأن

ل  ــــــــــــــــــــــــــــــــأما فيما يتعلق بإجراءات المتابعة الخاصة بهذه الجرائم المتعلقة بتسجيل أو نق  

التقاط أو تسجيل أو نقل الصورة أو االحتفاظ واستعمال التسجيل  أوصة، المحادثات الخا

جعل  إال أنه والصورة، فإن المشرع الجزائري لم يقيدها بشرط تقديم شكوى من المجني عليه

على المتهم يضع حدا إلجراءات المتابعة وفي أي مرحلة كانت عليها  من صفح الضحية

مصري وغالبية التشريعات المقارنة قيدت هذه نجد كل من التشريع الفرنسي و ال الدعوى،بينما

أمام الضبطية القضائية أو أمام النيابة العامة على  الجرائم بشرط تقديم المجني عليه لشكوى

  .وغير معلقة على شرط وال يشترط أن تكون مكتوبة أن تكون صريحة

وبالرجوع إلجراءات المتابعة في القانون الجزائري بخصوص الجرائم السابقة الذكر فقد   

فصال  20/12/2006المؤرخ في  22-06تضمن تعديل قانون اإلجراءات الجزائية بالقانون
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واد ــــــــــــــ، وشمل المرابع بعنوان" في اعتراض المراسالت وتسجيل األصوات والتقاط الصور"

حيث تضمن هذا الفصل بعض التقنيات الخاصة للبحث  10مكرر 65ىإل 5مكرر 65من 

لمواجهة تطور العمل اإلجرامي وبالخصوص في جرائم المخدرات والجريمة المنظمة عبر 

بأنظمة المعالجة اآللية للمعطيات وجرائم تبيض األموال ، والجرائم الماسة الحدود الوطنية

 إلى جانب حالة التلبس بالجرم. ريع الخاص بالصرفواإلرهاب والجرائم المتعلقة بالتش

نظرا ألن هذه التدابير تعتبر من أعمال التحريات وليست أعماال قضائية فهي غير قابلة 

ات ـــــــــللطعن وال يستلزم أن يكون القرار فيها مسببا أما في فرنسا ال تعطي للنيابة هذه السلط

حكم، في حين أن القانون الجزائري سمح بها لكل بل هي متروكة لقاضي التحقيق أو قضاة ال

،وٕاذا كان األصل هو حماية القانون للحياة الخاصة من وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق

ر أن ـــــمكرر من ق.ع.ج) غي303(المادةلألشخاص ومنها سرية المراسالت والمحادثات

الحماية لمواجهة تطور المشرع سمح بصفة استثنائية لجهات المتابعة بالخروج على تلك 

الجريمة فأورد قانون اإلجراءات الجزائية األحكام التي ذكرناها وجعلها تحت المراقبة المباشرة 

(بما فيهم ممثلو اإلدعاء العام)،و في حالة الجرم المشهود و الجرائم فائقة لرجال القضاء

ر ـــــــــــوء إلى هذه التدابيـــــــــــــــــــالخطورة المذكورة على سبيل الحصر، مما يعني عدم جواز اللج

راءات ــــــــــمن طرف الضبطية القضائية في حالة التحريات العادية، بينما قوانين اإلج

  لم تعطي هذه السلطة للنيابة. ة في فرنسا ومصرــــــــــالجزائي

 اتــــــــــهبصيغة العموم فيما يتعلق باألشخاص أو الج 5مكرر 65وقد وردت أحكام المادة 

التي يمكن أن تكون موضوعا العتراض المراسالت وتسجيل األحاديث والتقاط 

الصور،وبالتالي فال تستثني تطبيقها على نائب في البرلمان أو محام أو قاضي بخالف 

 7/ 100قانون اإلجراءات الجزائية الفرنسي الذي وضع قيود لمثل هذه الحاالت في المادة

  منه.
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خاتمــــــــــــــــــــــة

الجنائي "دراسة  اإلثباتدراسة موضوع مشروعية الصوت والصورة في  انهينابعد أن      
لمفهوم الحق في الحياة الخاصة وطبيعته القانونية   األولمقارنة" بحيث تعرضنا في الفصل 

، كما عرضنا ونطاق هذا الحق، ثم بيان صوره بعرض أهم االتجاهات الفقهية في هذا الصدد
وفي الباب األول تطرقنا إلى مشروعية  لبصمة الصوت والتصوير في مجال البحث الجنائي

مدى مشروعية مراقبة  الثانيالجنائي ، حيث بينا في الفصل  اإلثباتالمراقبة االلكترونية في 
المحادثات التليفونية في التشريعات المقارنة فضال عن بيان ضمانات مشروعية هذه المراقبة  

 الة، ومحاربة الجريمة وكشف الجناةالعد إقامةقامة التوازن بين حق المجتمع في كضوابط إل
من نفس الباب فتطرقنا فيه  لثالفصل الثا أماصة وبين حق المتهم في حرمة حياته الخا

للتسجيل الصوتي والتقاط الصور ومشروعية الدليل المستمد منهما في التشريعات المقارنة 
سواء جرى ذلك في مكان عام أم في مكان خاص، وكان من الضروري أن نبحث في الباب 

ور، وٕاجراءات المتابعة المتعلقة الثاني أهم الجرائم الناشئة عن التسجيل الصوتي والتقاط الص
  بتلك الجرائم، ثم العقوبات المقررة لها.

  :وفي ختام البحث ظهرت لنا جملة من النتائج

الحق تناولنا للطبيعة القانونية للحق في الخصوصية تبين لنا أن هذا  من خالل )1
كان ليس حق ملكية بل حقا من حقوق الشخصية يبقى لصيقا بصاحبه حتى بعد وفاته إن 

 يمسه، ومن ثم ينتقل إلى ورثته من بعده شريطة تعلقه بسمعة ورثته.
الدراسة أن مراقبة المحادثات التليفونية إجراء من نوع خاص  الحظنا من خالل )2

 اإلجراءاتفهو إجراء يشبه التفتيش، ولكنه ال يرقى إلى مرتبته وفقط من حيث أن اقرب 
النطاق  ء التفتيش ، فقد عالجها المشرع في نفسبشان مراقبة المحادثات التليفونية هو إجرا

ادثة ــــــــــــالخاص بالتفتيش، وأحاطها بنفس الضمانات الخاصة بتفتيش الرسائل ألن المح
 ة في طبيعتها رسالة شفوية.ـــــــــــالتليفوني
دليل المستند من مراقبة المحادثات التليفونية فقط خلصنا إلى أنه يعد لبالنسبة ل )3

من ثمرات التطور العلمي التي تساعد في كشف الحقيقة، فهو دليل علمي يجوز اللجوء ثمرة 
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الجنائي، طالما توخى فيه المشروعية، ولم يشكل اعتداء على حريات األفراد  اإلثباتإليه في 
يخضع في النهاية لالقتناع  ووحقوقهم، من خالل التقيد بالضمانات القانونية والفنية،

 الشخصي للقاضي.
بالنسبة لمشروعية المراقبة االلكترونية في التشريعين الجزائري والفرنسي فقد  و )4

ف ـاختلف الفقه والقضاء بشأن مشروعية الدليل الناجم عن مراقبة المحادثات عبر آلة الهات
 تسجيلها. أو

  *فبالنسبة للتشريع الجزائري:

فراد كمبدأ عام حماية حرمة الحياة الخاصة لأل لكف 96الدستور الجزائري لسنة  -
الجزائية فقد  اإلجراءاتهذه الحماية، أما قانون  2016األخير لسنة  الدستوري وكرس التعديل

حدد الشروط الالزمة إلجراء مراقبة المحادثات التليفونية ووضع ضمانات لحماية الحرية 
وكيل  إذنالشخصية فجعل المراقبة تتم بمناسبة جرائم محددة على سبيل الحصر وبناء على 

ساليب الغش أالجمهورية أو قاضي التحقيق ويكون مسببا ومحددا بمدة زمنية وخال من 
  والخداع.

  *أما التشريع الفرنسي فمّر بمراحل:

للم يقر فيها بمشروعية مراقبة المحادثات التليفونية وظهر  1970مرحلة ما قبل عام  -
  خالف فقهي بين مؤيد ومعارض.

اتجه في هذه المرحلة إلى تقرير مشروعية الدليل بشروط أما القضاء الفرنسي فقد  -
ال ـــــــــــــق ودون احتيــــــــــمعينة منها: أن تتم إجراءات المراقبة بناء على أمر من قاضي التحقي

  أو تحريض أو إكراه، ومراعاة حقوق الدفاع.

جنائية لسنة ال اإلجراءات: فقد أضفى تعديل قانون 1970المرحلة الثانية: ما بعد  -
المتعلقة ، غير أن جانب من الفقه رأى بعدم  اإلجراءاتصفة المشروعية على  1970

) من قانون العقوبات الفرنسي القديم 368/1لمخالفته للنص المادة ( اإلجراءمشروعية هذا 
  .1950لسنة  اإلنسانوكذا مخالفته لالتفاقية األوروبية لحماية حقوق 
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القضاء: فقد رأينا تأييد محكمة النقض لمشروعية مراقبة المحادثات  أما موقف -
  بناء على إذن من قاضي التحقيق ومتعلق بمتهم. اإلجراءالتليفونية شريطة أن يكون هذا 

أقر هذا القانون بمشروعية مراقبة  1991يوليو  10المرحلة الثالثة: بصدور قانون  -
مع  اإلداريةعن طريق السلطة القضائية أو السلطة  المحادثات التليفونية بجميع صورها سواء

  .اإلجراءوضع حدود وضمانات لممارسة هذا 

) من الدستور 45الدراسة أن المشرع المصري وطبقا للمادة ( الحظنا من خالل) 5
رع ـــــــاز المشـــــــــائية ، حيث أجـــــأمر المراقبة ال يصدر إال من السلطة القض فإنري ـــــــــــالمص

اصة، أما النيابة ـــــــــــاديث الخـــــــــــــالجنائية لقاضي التحقيق أن يراقب األح اإلجراءاتفي قانون 
  تراقب إال بعد حصولها على إذن من القاضي الجزائي. أنا ــــــــــــــوز لهـــــــــة فال يجــــــــــالعام

المحاكمات  أصول) من قانون 88ادة (بالنسبة للمشرع األردني فطبقا لنص الم و
، وقد انتهينا أن هذا األمر العامالجزائية األردني، فإن أمر المراقبة يصدر من المدعي 

  يتعارض مع الدستور، والبد من وضع أمر المراقبة في يد السلطة القضائية.

بين ما الدراسة اختالف التشريعات في تحديد معيار معين للتمييز الحظنا من خالل   6)
يعد حديثا خاصا، وما يعد حديثا عاما، حيث اتجهت بعض التشريعات إلى األخذ بطبيعة 

 الحديث ذاته، والبعض اآلخر بطبيعة المكان الذي يجري فيه الحديث.

أخذ بمعيار  1992لسنة  ات الجديدــــــــــــــــقانون العقوب المشرع الفرنسي كما رأينا فيف
شرع المصري فقد أخذ بمعيار المكان الخاص لتحديد طبيعة خصوصية الحديث، أما الم

معيار بأخذ المشرع الجزائري  بينماالحماية على المحادثات التي تتم فيه،  وٕاضفاءالحديث، 
  خصوصية الحديث.

 اإلنسانالدراسة حرص المجتمع الدولي على حماية حقوق  الحظنا من خالل )8
وحماية خصوصياته من خالل الدراسات والمؤتمرات الدولية حول أثر استخدام األجهزة 

، وقد كان  اإلنسانالعلمية الحديثة وباألخص أجهزة التسجيل والتصنت وتأثيرها على حقوق 
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وحريته، واالتجاه الغالب هو حظر استخدام هذه  اإلنسانور االهتمام هو شخصية ـــمح
 .والصرامة  الشدة في حاالت استثنائية مع فرض ضمانات وقيود غاية في ل  إالـــــــــالوسائ

الدراسة أن مشروعية دليل التسجيل الصوتي في القانون  الحظنا من خالل )9
على المكالمات الهاتفية يمارس من  التصنتكان  2006الجزائري قد مر بمرحلتين، فقبل 

طرف وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق استنادا مبدأ عام هو البحث عن الجرائم من أجل 
فقد وضع  20/12/2006الجزائية في  اإلجراءاتكشف الحقيقة أما بعد تعديل قانون 

رقابة تحت  التصنتبير مدققة تمارس بمقتضاها مصالح الضبطية القضائية فعل االمشرع تد
 القضاء.

ل ــــــــــــــــــفرنسي لم يقرر مشروعية التسجيلالجنائية ا اإلجراءاتأما في فرنسا فإن قانون 
 التعديـــــــــلالذي حسم الخالف الفقهي الذي سبق  1970يوليو  17إال بعد صدور قانون 

هذا القانون وكذلك تضارب األحكام القضائية بتقرير مشروعية التسجيل الصوتي، ثم ألغى 
إلى معيار جديد لخصوصية  أشاروالذي  1992بمقتضى قانون العقوبات الجديد لسنة 

مل كافة صور شالحديث هو : أن يقع أو يعبر عن الحديث بصفة خاصة أو سرية بحيث ي
 الحديث الذي يعبر عنه بصفة خاصة أو سرية حتى لو صدر الحديث في مكان عام.

أما في مصر فقد ثار الجدل كذلك في الفقه والقضاء بين مؤيد ومعارض للتسجيالت 
، إذا لم يكن ثمة نص 1972لسنة  37الصوتية في المرحلة السابقة لصدور القانون رقم 

مسألة مدى مشروعية التسجيل الصوتي، فلم يعرض لها قانون تحقيق الجنايات  يعالجقانوني 
السالف الذكر  1972الجنائية الحالي حتى صدور قانون  اتاإلجراءالملغى، وال قانون 

والذي حسم إلى حد كبير الجدل الفقهي والقضائي بشأن مدى مشروعية التسجيل الصوتي 
نة المتحصل عليها من هذا الدليل من خالل تعديله لقانون العقوبات بإضافة بيوقبوله ال

الجنائية فقد عمل  اإلجراءاتنون ) مكرر (أ) أما قا309) مكرر و(309مادتين "المادة (
) ، وأضاف جزئية خاصة بإمكانية 206، 95نصت المادتين ( لالمشرع المصري على تعدي

التي تجري في مكان خاص متى توافرت الشروط والضمانات القانونية  األحاديثتسجيل 
  المنصوص عليها.
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ة ـــــــازة المراقبــــــــــقد اقتصر إجة أن المشرع األردني ــــــــــأما في األردن فقد أثبتت الدراس
على المحادثات التليفونية فقط، أما المحادثات الشخصية فلم ينص على جواز رقابتها ونتيجة 
لذلك تعددت اآلراء بين مؤيد الستخدام التسجيل الصوتي وبين معارض الستخدام هذه 
الوسيلة، وخلصنا إلى الحاالت التي يكون فيها التصنت التليفوني أو التسجيل الخفي مقبوال 

التسجيل بمقتضى القانون والتسجيل في محل مفتوح   -كما ذكرنا –وهي  ثباتاإلكبينة في 
والتسجيل بناء على رضا المجني عليه؛ أما بالنسبة للقضاء األردني فلن تسنح له الفرصة 

في موضوع الدليل المستمد من التصنت التليفوني أو التسجيل الصوتي، لكن  رأيهإلبداء 
تسجيل أو التصنت إجراء غير مشروع، مما يستتبع حتما بطالن القدر المتيقن منه أن هذا ال

إذا كان مشكال لجريمة في مفهوم المواد  اإلثباتالدليل المستمد منه وعدم جواز قبوله في 
  المشار إليها.

أما في أمريكا فقد وفر القانون األمريكي الحماية لألحاديث الشخصية، فقد اتخذت 
متحدة في بادئ األمر، أسوة بما يجري عليه العمل في إنجلترا المحكمة العليا في الواليات ال

من المكان الخاص مناطا لتمييز الحديث الشخصي عن الحديث العام الذي ال يتمتع بأي 
عندما قضت بان  1964حماية إال أن المحكمة العليا قد عدلت عن هذا االتجاه عام 

  نظر عن المكان الذي صدر فيه.الحماية الدستورية تنطبق على الحديث الشخصي بغض ال

فقه فقد تباين بين مؤيد ومعارض واتجاه وسط فاالتجاه المؤيد رأى الأما عن موقف 
بضرورة االستفادة من الوسائل العلمية الخاصة بالتسجيل، ومراقبة المكالمات التليفونية تعد 

الخاصة ومشروعية من الوسائل الفعالة لمكافحة الجريمة، وبالتالي إباحة تسجيل األحاديث 
الدليل المتحصل منها، بينما اعتبر االتجاه المعارض استخدام التسجيل الصوتي في المجال 
الجنائي غير مشروع وبالتالي بطالن الدليل المستمد منه ألنه يعد خرقا صارخا لحق الفرد 

ي ـــــــــــــــــــمريكور األــــــــــــفي الخصوصية، إضافة إلى تعارض ذلك مع التعديل الرابع من الدست
رد ــــــــة بين حق الفـــأما االتجاه التوفيقي فحاول أن يوفق بين المسائلتين محل النزاع بالموازن
  .رأينافي الخصوصية وحق المجتمع في الدفاع عن نفسه وقيد ذلك بشروط كما 

صراحة على تجريم مراقبة  ينصأما موقف التشريع: فإن التعديل الدستوري الرابع لم 
م أصدر المشرع األمريكي قانون رقابة السيارات 1968المحادثات الخاصة، وفي عام 
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على مجموعة  التصنتالعمومية وأمن الشوارع والذي أجاز فيه للسلطات الفيدرالية والمحلية 
  بضمانات حماية لألفراد. اإلجراءواسعة من الجرائم وأحاط هذا 

ة الدليل ــــــــــــــــــــــدراسة موقف التشريعات المقارنة من مشروعيال الحظنا من خالل )10
 في مكان خاص: أومد من التصوير سواء في مكان عام ـــــــــالمست

ث ال ـــــــــدالل حيــــــــــة االستــــــــــــبالنسبة للمشرع الجزائري فقد بينا موقفه في مرحل -
سبيل الكشف عن الجرائم ومرتكبيها أن يلتقط أو يسجل  يجوز لضباط الشرطة القضائية في

خفية وقائع تدور في مكان خاص عن طريق التصوير بأنه تقنية كانت حتى ولو كانت هذه 
الوقائع مما يقع تحت طائلة قانون العقوبات ، والدليل المستمد من هذا التصوير يكون 

شرع للسلطة العامة أن تعترض باطال. أما في مرحلة التحقيق االبتدائي فقد أجاز الم
المراسالت التي تتم عن طريق وسائل االتصال السلكية والالسلكية ، كما تضع الترتيبات 

السري  أوالتقنية دون موافقة المعنيين من أجل التقاط وتثبيت وبث وتسجيل الحديث الخاص 
 عدة أشخاص في أماكن خاصة أو عمومية أو التقاط أوالذي يصدر من طرف شخص 

 صور لشخص أو عدة أشخاص يتواجدون في مكان خاص.

وعلى غرار المشرع الجزائري فإن كل من المشرع الفرنسي والمصري واألردني ال يجيز 
لمأمور الضبط القضائي القيام خفية بتصوير أو تسجيل أو نقل وقائع تدور في مكان خاص 

ير على بعد من مكان حتى ولو كان هدفه الصالح العام، وحتى وٕان وضعت أجهزة التصو 
عام، ويعتبر الدليل المستمد من هذا التصوير باطال ، األمر الذي يترتب عليه عدم قبوله 

  الجنائي ألنه ثمرة عمل غير مشروع. اإلثباتكبينة في 

) 309كما خلصنا إلى القول بان مقابلة نصوص قانون العقوبات المصري في المواد (
) 206-95الجنائية في المواد ( اإلجراءاتنون ) مكرر (أ) مع نصوص قا309مكرر، (

تستدعي القول بعدم مشروعية التصوير خفية في مكان خاص، وعدم جواز إذن القاضي 
بإجرائها على اعتبار أن القانون وحده هو المحدد لإلجراءات الجنائية، على أساس أن هذه 

   .فيها مساس بالحرية الفردية اإلجراءات
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الدراسة أن التسجيالت للوقائع التي تجري في المكان الخاص  الحظنا من خالل )11
المتحصل منها  الدليلبواسطة التصوير الفوتوغرافي، والفيديو تقع مخالفة ألحكام القانون، و 

الجنائي أما فيما يخص التصوير في  اإلثباتفي  إليهغير مشروع، وال يمكن االستناد 
يعد مشروعا، ألنه ال يؤدي إلى انتهاك حقوق األفراد الدليل الناتج عنه  فإناألماكن العامة، 

وال يمس حريتهم الشخصية، كما أن التقاط صورة لشخص في مكان عام دون موافقته ال 
لف عن إعطاء وصف مكتوب للمكان العام الذي يحق لكل شخص أن يراه بحرية  ــــــــــيخت

 لخصوصية.وأن هذا األمر ال يصل إلى درجة االعتداء على الحق في ا
الدراسة عدم تجريم المشرع المصري للشروع بالنسبة لجريمة  الحظنا من خالل )12

نقل الصورة، أما  أونقل المحادثات الخاصة ، وجريمة التقاط  أو لراق أو تسجيـــــــــــــاست
التشريعين الجزائري والفرنسي، ونظرا لخطورة تلك الجرائم ومساسها بخصوصيات األفراد، فقد 

 قاما بتجريم الشروع فيها ورصدا له نفس عقوبة الجريمة التامة.
الفرنسي والمصري واحتراما لحقوق  اإلجرائيالدراسة أن القانون  الحظنا من خالل )13

لمحادثات الخاصة التي تتم بين المشتبه فيه والمدافع عنه، سواء عن الدفاع استثنى مراقبة ا
 اإلجراءاتطريق الهاتف أم أثناء اجتماع المشتبه فيه بمحاميه، وهذا ما لم يتطرق إليه قانون 

 الجزائري.
اط أو تسجيل ــــــــــارنة بتجريم التقــــــــــالدراسة قيام التشريعات المق الحظنا من خالل )14

مكرر من قانون  303الصورة وقد بينا أن نطاق الحماية المقررة بنصوص المواد  أو نقل
وبالتالي  اإلنسانمن قانون العقوبات الفرنسي هو صورة  1-226العقوبات الجزائري والمادة 

يخرج من نطاق التحريم األشياء والحيوانات، واشترطت التشريعات المقارنة ومنها التشريع 
تداء على الحياة الخاصة عن طريق التصوير أن تكون صورة المجني الجزائري لتحقق االع

 عليه قد التقطت أو سجلت وهو في مكان خاص.
ال ـــــــــــــالدراسة تجريم التشريعات المقارنة لالحتفاظ أو استعم خالل الحظنا من )15

عن  إطالقاإلى أن المشرع الجزائري لم يتحدث  خلصنال أو الصورة، وقد ــــــــــــــــــــــالتسجي
التسجيل في غير عالنية، مما يفيد عدم استبعاده لهذه الحالة، أي يستوي عنده استعمال 

ة في عالنية أو في غيرها، وهو ما ذهب إليه كل من التشريع الفرنسي ــــــــــالوثيق أوالتسجيل 
 والمصري.
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جراءات المتابعة المتعلقة بجرائم االعتداء الدراسة بالنسبة لإل الحظنا من خالل )16
على الحياة الخاصة سواء بالتقاط أو تسجيل األحاديث والصور أو إذاعة استعمالها، أن كل 
من التشريع المصري والفرنسي وغالبية التشريعات المقارنة قيدت هذه الجرائم على شرط 

لنيابة العامة، على أن تكون أمام الضبطية القضائية أو أمام ا تقديم المجني عليه شكوى
صريحة وغير معلقة على شرط، وال يشترط أن تكون مكتوبة، كما أن سحب الشكوى يضع 

لم يقيد فأما المشرع الجزائري  ،المتابعة في أي مرحلة كانت عليها الدعوى إجراءاتحدا 
اءات جر إليضع حدا  المجني عليهالمتابعة في هذه الجرائم بشكوى، إال أنه جعل من صفح 

 المتابعة، وفي أي مرحلة كانت عليها الدعوى ولو كان ذلك أمام المحكمة العليا.
الدراسة أن المشرع الجزائري لم يضع ضوابط محددة للمكان  الحظنا من خالل )17

تسجيل أو نقل صورة الشخص تاركا ذلك لتطبيق القضاء  أوالخاص الذي تم فيه التقاط 
الذي يقع عليه عبء التحري عن نوع المكان وطبيعته، من خالل مالبسات وظروف 

إليها  والبيئة التي ينتمي التصوير من جهة وبالنظر للعرف السائد في مكان التصوير
عد مباح تصويره جهة أخرى، إذ ما ي منالشخص الذي التقطت أو سجلت أو نقلت صورته 

 في المدن ال يكون كذلك في األرياف.
الدراسة أنه ال يشترط توافر القصد الجنائي الخاص في جريمة  الحظنا من خالل )18

دام ـــــــــــــير، أو استخـــــــــاظ أو الوضع أو السماح بالوضع في متناول الجمهور أو الغــــــــاالحتف
من  1ررـــــمك 303أو الوثيقة المنصوص والمعاقب عليها في المادة ل أو الصورة ــــــــــــــالتسجي

تسجيل أو نقل  أوبل يكفي توافر القصد العام فقط، عكس جريمتي التقاط  قانون العقوبات
أو نقل صورة شخص في مكان خاص  لتسجي أووأحاديث خاصة أو سرية والتقاط  مكالمات

مكرر من قانون العقوبات الجزائري من خالل  303المنصوص والمعاقب عليها بالمادة 
  اإلجراميةاألفعال  إتياناشتراط المشرع تعمد المساس بحرمة الحياة الخاصة لألشخاص أثناء 

 مما يفيد اشتراط فيهما القصد الجنائي الخاص.

 ات:ــــــــــــاالقتراح*

مكرر من قانون العقوبات بإدراج  303نقترح على المشرع الجزائري تعديل المادة  )1
 عبارة "في غير األحوال المصرح بها قانونا يصبح النص كما يلي:
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دج  50.000رامة من ـــــــــــــــــــسنوات وبغ 03إلى  أشهر 06"يعاقب بالحبس من  )2
الخاصة لألشخاص بأية تقنية  دج كل من تعمد المساس بحرمة الحياة 300.000إلى 

 كانت، وفي غير األحوال المصرح بها قانونا، وذلك...
بدال من عبارة "بغير إذن  "بغير رضا صاحب الشأن"كذلك نقترح إدراج عبارة  -

صاحبها أو رضاه"، فهذه األخيرة تنطوي على الشخص المتلفظ بالحديث أو صاحب الصورة 
 ة مقررة له دون سواه.الجزائي يجعل الحمايةدون غيره، مما 

المنصوص عليها النص كذلك على أن يكون الرضا مفترضا متى تمت األفعال  -
مكرر من ق.ع" أمام مرأى وعلم المعنيين باألمر، ومن دون اعتراضهم  303بهذه المادة "

 رغم قدرتهم على ذلك.
مكرر من قانون  303نقترح على المشرع الجزائري تعديل ترجمة نص المادة  )3

 des" بمعنى للغير بمصطلح "d’atruitالعقوبات إلى اللغة الفرنسية باستبدال مصطلح "
personnes االصلي" بمعنى ألشخاص حتى تتوافق الترجمة مع النص. 

نقترح إدراج نص إضافي يتعلق بحماية الحق في الخصوصية للشخص المعنوي  )4
أو مشروع للشخص المعنوي  منشآت أووذلك بتجريم التقاط أو تسجيل أو نقل صورة لنشاط 

ي ــــــــــــدون إذن أو رضاء ممثله القانون الخاصة به، الغير مسموح الدخول إليها، في األماكن
أحاديث خاصة أو سرية ألحد  أونقل مكالمات  أوأو االتفاقي، وكذا بالتقاط أو تسجيل 

ه ــــــــــــــوي بواسطة أجهزتــــــــــممثلي الشخص المعنوي االتفاقي من دون إذن من الشخص المعن
 أو ممثليه الشرعيين.

 303مكرر، و 303بشأن األفعال الواردة بالمادتين  ةنقترح أن تكون المتابع )5
من قانون العقوبات بناء على شكوى من المضرور كقيد من قيود تحريك الدعوى  1مكرر

 العمومية.

مقارنة األخرى كالتشريع الفرنسي والمصري وبهذا يساير التشريع الجزائري التشريعات ال
وهذا ألن الحق في الخصوصية ذو صلة وثيقة بالشخص، وهو ما يثبت لكل فرد في 

الحق المجتمع كونه من حقوق الشخصية، فضال عن كون الحماية الجزائية مقررة لصاحب 
  الحياة الخاصة بالدرجة األولى قبل حماية الحق نفسه. في
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المخالفة  اإلجراءاتلجزائري النص صراحة على بطالن نقترح على المشرع ا )6
الجزائية المتعلق اإلجراءات األول من قانون  للفصل الرابع من الباب الثاني من الكتاب

 اإلحالةباعتراض المراسالت وتسجيل األصوات والتقاط الصور، فضال على النص على 
بالمتابعات المتعلقة بشان المساس  اإلخاللعلى تطبيق أحكام قانون العقوبات بعبارة "دون 

 بحرمة الحياة الخاصة لألشخاص"
من قانون اإلجراءات الجزائية إلى اللغة الفرنسية  5مكرر  65تعديل المادة  )7

"بمعنى "بث" حتى diffusion" بمعنى "نقل" بمصطلح "transmissionباستبدال مصطلح "
 الواجب التطبيق. األصليتتوافق الترجمة مع النص 

من قانون  206مكرر و 95و 95نقترح على المشرع المصري تعديل المواد  )8
بضبط الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات  اإلذنالجنائية بتحديد مدة  اإلجراءات

والطرود لدى مكاتب البرق ومراقبة المحادثات السلكية والالسلكية وٕاجراء تسجيالت لألحاديث 
قابلة للتجديد مدة أخرى  -ثالثون يوما -كون مدة واحدةة في مكان خاص، ونرى أن تصالخا

) يوما، حفاظا 60( تينمماثلة لألولى على أن ال تتجاوز مدة المراقبة أو اإلذن أكثر من س
 على حريات األفراد وسرية المراسالت والمحادثات الخاصة.

 اإلجراءاتمن قانون  206و 95المشرع المصري للمادتين  تعديلكما نرى ضرورة 
، وعبارة و"أن 95الجنائي بإضافة كلمة "وتصوير" عقب عبارة إجراء تسجيالت في المادة 

سالفة الذكر، حيث خلت المادتان من تخويل قاضي  206تقوم بتسجيالت في المادة 
قياس ذلك على تسجيل األحاديث الدائرة  التحقيق سلطة تصوير أطراف األحاديث، وال يجوز

ن ذلك يشكل مساسا بحق األفراد في الخصوصية ، واعتداء على حقهم في مكان خاص أل
مع صريح النص، كما أن القياس في المواد الجنائية غير جائز  اجتهادفي الصورة، وال 

  لتعارض ذلك مع مبدأ الشرعية الجنائية.

نقترح على المشرع الجزائري، وضع ضمانات كافية لحماية حقوق الشخص  )9
وجرائم المخدرات والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، والجرائم  رهابيةاإلالمتهم بالجرائم 

، والجرائم المتعلقة األموالالماسة بالمنظمة المعالجة اآللية للمعطيات، وجرائم تبييض 
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وعدم إهدار تلك الضمانات السيما ما يتعلق منها بتفعيل قرينة  -بالصرفبالتشريع الخاص 
 ة على أعمال رجال الضبطية القضائية.البراءة والرقابة القضائي

) من قانون أصول 88نقترح على المشرع األردني تعديل نص المادة ( )10
المحاكمات الجزائية لتصبح على النحو اآلتي (للمدعي العام أن يضبط لدى مكاتب البريد 
كافة الخطابات والرسائل والصحف والمطبوعات والطرود ولدى مكاتب البرق كافة الرسائل 

برقية، كما له يأمر بمراقبة المحادثات السلكية والالسلكية، أو إجراء تسجيالت ألحاديث ال
جنحة يعاقب  أو في جنايةجرت في مكان خاص، متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة، 

ط ـــــــــــــون الضبـــــــــــوال يجب أن يكـــــــعليها بالحبس مدة تزيد عن ستة أشهر، وفي جميع األح
 أو االطالع أو المراقبة أو التسجيل بناء على أمر مسبب ، ولمدة ال تزيد عن ثالثين يوما.

نقترح على المشرع المصري تجريم الشروع في جريمة استراق السمع والتقاط  )11
الصور نظرا لما لهذه الجرائم من مساس بحق األفراد في الخصوصية مواكبا بذلك موقف 

 يع الفرنسي والجزائري.التشريعات المقارنة كالتشر 
) من الدستور والتي تنص "تعتبر 18ندعو المشرع األردني تعديل نص المادة ( )12

ة ــــــــــــــع للمراقبــــــــــــة، فال تخضــــــــــــــــــجميع المراسالت البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتفية سري
ة ـــــــــــــــالمعني األحوالن، بحذف عبارة "إال في أو التوقيف، إال في األحوال المعينة في القانو 

 في القانون لتحل محلها عبارة" إال بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة ، وفقا ألحكام القانون.
ق ـــــــــــــة الحـــندعو المشرع الجزائري إدراج نصوص في القانون المدني عن حماي )13

ق ـــــــفعل المشرع الفرنسي، على اعتبار أن الح في الحياة الخاصة بشكل مباشر على غرار ما
 في الخصوصية من الحقوق الشخصية التي يتعين ضمان حماية قانونية لها.
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  عــــــــــة المراجـــــــــــــقـائم

  :المراجع باللغة الوطنية*

  بـــــــــــأوال: الكت

افة والنشر، دار الكتب ـــــــــــــــــم الصحــــــــــــــــــــافعي، جرائـــــــــــأحمد المهدي، أشرف ش )1
 .2008 ر،ـــــــــــــــمصونية، ـــــــــــالقان
عبد الظاهر، الحماية الجنائية لحق الشخص المعنوي في الشرف واالعتبار "دراسة  أحمد )2

 .2005النهضة العربية، القاهرة، ، دار مقارنة" الطبعة األولى
أحمد محمد حسان، نحو نظرية عامة لحماية الحق في الحياة الخاصة في العالقة بين  )3

 .2001، ةالدولة واألفراد "دراسة مقارنة"، دار النهضة العربي
ة ــــــــــــأحمد عبد الحميد الدسوقي، الحماية الموضوعية واإلجرائية لحقوق اإلنسان في مرحل )4

 .2007ما قبل المحاكمة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة األولى، 
أحمد عوض بالل، قاعدة استبعاد األدلة المحصلة بطرق غير مشروعة في اإلجراءات  )5

 .2006الجنائية المقارنة، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، 
ة ــــــــدار النهض الخاص"،أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات "القسم  )6

 .1981ية، القاهرة، ــــــــــــالعرب
، الحماية الجنائية للحق في الحياة الخاصة، دار النهضة العربية أحمد فتحي سرور -

 .1986 القاهرة ،
راءات ــــــــــان في اإلجــــــــــــــــــــــــــالشرعية الدستورية وحقوق اإلنس، أحمد فتحي سرور -

 .1995، دار النهضة العربية، القاهرة، طبعة معدلة، ةــــــــــــــالجنائي
ة ـــــــــن ، دار هومة ، الطبعـــــــــــــــــانونية لحرمة المسكـــــــــــــــاية القــــــــ) أحمد غاي، الحم09
  .2008ر ، ــــــــــــــى، الجزائــــــاألول
ح، الوساطة ــــــــــاضي (الصلـــــــــــــــاألخضر قوادري، الوجيز في إجراءات التق )10

  .2013ائية)، دار هومة، الجزائر، ــــــــــــــــــالقض
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    ،العمومية في القانون الجزائي العام،الديوان الوطني لألشغال أحسن بوسقيعة،الوجيز )11
  الجزائر،دون سنة نشر.     

أيمن عبد اهللا فكري، جرائم نظم المعلومات "دراسة مقارنة"، دار الجامعة الجديدة  )12
 .2007اإلسكندرية،  ،رــــــــــللنش

) أوشن حنان، وادي عماد الدين، اإلثبات واألساليب العلمية الحديثة، دار الخلدونية 13
  .2015للنشر والتوزيع، الجزائر، 

) أسامة السيد عبد البديع، التعويض عن الضرر األدبي، "دراسة مقارنة في الفقه 14
  .2007 اإلسكندرية،اإلسالمي والقانون"، دار الجامعة الجديدة، 

ة في قانون العقوبات ـــــــــعيد نايل، الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاص ) إبراهيم15
  .2000ي ، دار النهضة العربية، ـــــــــالفرنس

ه في مرحلة ـــــــــــــات المشتبه فيــــــــــــ) إدريس عبد الجواد، عبد اهللا بريك، ضمان16
  .2005لنشر، اإلسكندرية، تدالل، دار الجامعة الجديدة لــــــــــــــاالس
ة ــــــــــة، الطبعــــــــراءات المدنية واإلداريــــــــــــــــــ) بربارة عبد الرحمن، شرح قانون اإلج17
  .2009ى، الجزائر، ــــــــــــــاألول
دار النهضة ثة، ــــــــــــا الحديــــــــــــــ) جميل عبد الباقي، أدلة اإلثبات الجنائي والتكنولوجي18

  .2001، يةـــــــــــــالعرب
  .2000) هدى حامد قشقوش، الجريمة المنظمة، دار النهضة العربية، القاهرة، 19
اء، (دراسة ـــــــــــي القضــــــــــــــة المدنية لمعاونـــــــــــم السعيد، المسؤوليــام إبراهيــــــــــ) هش20

  .1998اء، ــــــــــــــة)، دار قبــــــــــــمقارن
ه ، مكتبة اآلالت ــــــــــــــــ) هشام فريد رستم، الحماية الجنائية لحق اإلنسان في صورت21

  .1986ة، آسيوط، ــــــــــــالحديث
ق ــــــــــــــ) وهاب حمزة، الحماية الدستورية للحرية الشخصية خالل مرحلة االستدالل والتحقي22

  .2011في التشريع الجزائري، دار الخلدونية، الجزائر ، 
) وسام أحمد السمروط، القرينة وأثرها في إثبات الجريمة "دراسة فقهية مقارنة" ، الطبعة 23

  .2007األولى، منشورات الحلبي الحقوقية، 
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  .2011مسعود ، القرائن القضائية، دار األمل للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  زبده) 24
ري ـــــــــــــع الجزائــــــــي التشريـــــــــــــــــــــاتية فــــــــــــــــــة المعلومـــــــــــــــــدان، الجريمــــــــــــة زيـــــــــــ) زيبح25

 .2011ر ، ـــــــــــــــدى ، الجزائـــــــــــــي، دار الهــــوالدول
) حسام الدين األهواني، الحق في احترام الحياة الخاصة، دراسة مقارنة، دار النهضة 26

  .1978العربية ، القاهرة، 
ة أمنش الجنائي،) حسين المحمدي بوادي، الوسائل العلمية الحديثة في اإلثبات 27
  .2008ندرية، ارف، اإلسكــــــــــــــالمع
) حسين الشريف، الدليل المهني لقاضي التحقيق، الطبعة األولى، دار األلمعية للنشر 28

  .2010والتوزيع، الجزائر، 
) حسام محمد فريد، الحماية الجنائية لحق اإلنسان في صورته ، دون طبعة، مكتبة 29

  اآلالت الحديثة، آسيوط، مصر، دون سنة نشر.
ة ــــــــــأي، المرصفاوي في أصول اإلجراءات الجنائية، منش) حسن صادق المرصفاو 30

  .2000المعارف، الطبعة األخيرة، 
) طارق صديق رشيد كه ردى، حماية الحرية الشخصية في القانون الجنائي "دراسة 31
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  .2004ه، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية، ــــــــــــبشخص
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  .1994رة، ــــــــــــــة، القاهـــــــالعربي
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:ا����ص      

   

الجنائي في الوقت الحاضر، وهو تحت تناولت الدراسة إحدى أهم المواضيع في القانون      

وذلك لما لهذا  -دراسة مقارنة- عنوان مشروعية الصوت والصورة في اإلثبات الجنائي

الموضوع من مساس بحقوق اإلنسان وحياته الخاصة، فإذا كان التطور العلمي الكبير، وما 

أفضل لمشروعه نتج عنه من وسائل علمية حديثة تتيح للمجرم االستعانة بها في سبيل أداء 

اإلجرامي، فإنه بالمقابل ال مانع أن يستعين رجال األمن والقانون بجميع معطيات العلوم 

  الحديثة لمقاومة هذا النوع من اإلجرام الحديث .

ولعل الهدف الرئيسي من استعمال الوسائل واألساليب العلمية الحديثة في البحث 

ل مهمة الكشـــــــف عن الجنــــــــــــاة والوصــــــول والتحري عن الجرائم والتحقيق بشأنها هو تسهي

إلى الحقيقة القضائية، لذا اعتمدنا في إعداد هذا البحث للوقوف على القيمة االثباتية للمراقبة 

االلكترونية عن طريق التسجيل الصوتي والتقاط الصور،و خلصنا إلى أن هذه المراقبة غير 

ة استثناءا لكن بشرط مراعاة حقوق وحريات األفراد مشروعية بحسب األصل، و هي جائز 

الخاصة والضمانات القانونية المنصوص عليها قانونيا ودستوريا، إضافة إلى جعلها تحت 

مراقبة و إشراف القضاء، وكان بيان مدى مشروعية التسجيل الصوتي والتقاط الصور حيث 

أو عام، بينما يحظر التقاط تبين لنا عدم جواز تسجيل األحاديث الخاصة في مكان خاص 

  الصور خفية في مكان خاص فقط، وجواز ذلك في مكان عام.

أما بخصوص إجراءات المتابعة للجرائم محل البحث فخلصنا إلى أن المشرع الجزائري لم   

يقيد تلك الجرائم بشرط تقديم شكوى من المجني عليه،غير أنه جعل من صفح الضحية على 

ت المتابعة في أي مرحلة كانت عليها الدعوى،بينما قيد المشرع المتهم يضع حد إلجراءا

الفرنسي و المصري هذه الجرائم بشكوى من المجني عليه أمام الضبطية القضائية،و نفس 

. اإلجراءات تتبع بالنسبة للشخص المعنوي إال ما تعارض مع طبيعته كإجراء التلبس بالجرم
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Résumé : 

L’étude a porté sur l’un des plus importants sujets en code pénal à présent, 
intitulée «  la légitimité du son et de l’image dans la preuve en matière 
pénale – étude comparative-  » en raison de leur préjudice des droits de 
l’homme et sa vie personnelle. Si le grand progrès scientifique qui en a 
résulté, moyens scientifiques modernes permettant au criminel les utiliser 
de jouer au mieux son projet criminel, en retour, ça va si les forces de 
sécurité et juristes utilisent toutes les données de science moderne afin de 
résister ce genre de criminalité moderne. 

Mais le but principal, peut-être de l’utilisation des moyens et des modernes 
méthodes scientifiques dans la recherche et l’enquête sur les crimes, serait 
de faciliter la tâche de révéler les auteurs et d’établir la vérité judiciaire. Et 
dans le cadre de la préparation de ce mémoire, nous avons essayé de 
débattre de valeur probante de surveillance électronique par 
l’enregistrement vocal et la photographier. Nous avons conclu que cette 
surveillance est dûment illégale. Comme elle est admissible par exception, 
mais à  condition de prendre en considération les droits et libertés 
individuels ainsi que les garanties juridiques prévues par la loi et la 
constitution, en plus, de les rendre sous surveillance et supervision du 
pouvoir judiciaire. 

Et pour montrer dans quelle mesure l’enregistrement vocal et la 
photographier sont légitime, nous avons constaté qu’il est interdit 
d’enregistrer les discussions personnelles dans un espace privé ou public, 
cependant que la photographier secrète est interdite dans un lieu privé 
seulement, laquelle est autorisé dans un lieu public. 

Concernant les procédures de suivi relatives aux crimes, à titre de ce 
mémoire, nous avons conclu que le législateur algérien n’a pas limité les 
crimes à condition de porter plainte par la victime, mais il rend le pardon de 
victime à l'accusé qui mettre fin aux procédures de suivi à tout stade de 
l’action en justice, tendis que, le législateur français et égyptien les ont 
entouré de plainte de victime devant la police judiciaire.  En plus, les 
mêmes procédures son poursuivi pour la personne morale sauf celui qui 
s’oppose avec sa nature comme le flagrant délit.  

    
 


