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????????? ????? ?????? ??????? ?? ????????? ????? ????? ?? ??????? Al-Anzi:

[د .زياد خليف شداخ العنزي]

التعويض عن جرائم تقنية المعلومات
في القانون الدولي الخاص اإلماراتي
*

الدكتور
زياد خليف شداخ العنزي

*

امللخص
أصدر املرشع اإلمارايت القانون رقم ( )5لسنة  2012يف شأن جرائم تقنية
املعلومات ،ونص يف هذا القانون عىل جرائم معينة وحدد هلا عقوبات ،والغالب يف
هذه اجلرائم أو العالقات القانونية التي تنشأ عنها ،أن يرتبط عنرص أجنبي بأحد
عنارصها ،فمعظم هذه اجلرائم ترتكب يف دولة ،ويتحقق الرضر الناشئ عنها يف دولة
أخرى ،األمر الذي يظهر احلاجة لعلم تنازع القوانني لتحديد القانون الواجب التطبيق
عىل الدعاوى املدنية التي ترتتب عليها ،سواء أقيمت الدعوى للمطالبة هبذا التعويض
أمام املحاكم اجلزائية أو لدى املحاكم املدنية.
وتتناول الدراسة هذه املسألة بالتفصيل الدقيق ،فتبني ما هو القانون الواجب
التطبيق عىل التعويض عن جرائم تقنية املعلومات ،من خالل بيان متى خيتص القانون
اإلمارايت بحكم التعويض ،ومتى خيتص قانون أجنبي ،وما هي املشكالت القانونية
التي تثريها الترصفات القانونية اإللكرتونية يف حتديد القانون الواجب التطبيق عىل
التعويض ،وما هي أهم االجتاهات احلديثة التي تصدت هلذه املشكلة ،كاالجتاه الذي
حيدد القانون املختص وفقا لقانون الدولة التي يوجد فيها خادم احلاسب اآليل ،أو
 أجيز للنرش بتاريخ .2016/4/13
 أستاذ مساعد بكلية القانون  -جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا -دولة اإلمارات العربية املتحدة.
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جلنسية األطراف ،أو تعيني هذا القانون يف دولة التحميل أو دولة االستقبال ،أو حتديده
طبقا لفكرة األنشطة املوجهة ،وتنتهي الدراسة إىل اقرتاح أنسب احللول ملشكلة تعيني
القانون الواجب التطبيق عىل التعويض عن هذه اجلرائم.
الكلامت الدالة :تنازع القوانني ،االختصاص القضائي الدويل ،االلتزامات
التعاقدية ،الفعل الضار ،الفعل النافع.

املقدمة
أصبحت تقنية املعلومات واقعا ملموسا ومؤثرا يف حياتنا العلمية والعملية يف شتى
جماالت احلياة  ،وتعددت استخدامات هذه التقنية ،فهي تستخدم للقيام يف األفعال
()1

النافعة وكذلك الترصفات الضارة ،كإتالف األموال أو اإلساءة إىل بعض األشخاص
أو االحتيال أو التنصت عىل أعامل الغري ،وغريها من جرائم تقنية املعلومات.
وبطبيعة احلال ،قد يرتتب عىل هذه اجلرائم أرضار تطال األموال واملمتلكات ،ويف
دراسة حول قيمة أرضار جرائم تقنية املعلومات شملت  24دولة من ضمنها دولة
اإلمارات العربية  ،تبني أن قيمة األرضار قاربت ( )110مليار دوالر ،وعدد
()2

املترضرين جراء هذه اجلرائم حوايل ( )556مليون خالل سنة واحدة ،وأن شخصني
من كل ثالثة أشخاص يقعون ضحية هذه اجلرائم يف الدول التي شملتها الدراسة،
( )1د .نبيل زيد مقابلة ،النظام القانوين لعقود خدمات املعلومات اإللكرتونية يف القانون الدويل اخلاص( ،عامن:
دار الثقافة ،)2009 ،ص .13
( )2انظر :الدراسة التي قامت هبا رشكة نورتن التابعة لرشكة لسيامنتيك حول جرائم تقنية املعلومات لعام
 2012يف  24دولة من بينها دولة اإلمارات العربية املتحدة:
http://now-static.norton.com/now/en/pu/images/Promotions/2012/cybercrimeReport/2012_Norton_Cybercrime_Report_Master_FINAL_050912.pdf

تم الدخول للموقع 2015/12/27
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وكان أكثر أنواع هذه اجلرائم هو :نرش الفريوسات أو الربجميات اخلبيثة ،ورسائل
االحتيال اإللكرتونية ،وجرائم رسقة والتقاط املعلومات اخلاصة الرسية.
وعىل هذا ،تربز أمهية هذه الدراسة والتي تتعلق بتحديد القانون الواجب التطبيق
عىل هذه األرضار ،فجرائم تقنية املعلومات ،من اجلرائم التي يندر أن تقع يف دولة
واحدة ،حيث الغالب يف مثل هذه اجلرائم ارتكاب الفعل يف دولة أو عدة دول وحتقق
الرضر يف دولة أو أكثر ،مما جيعل مسألة التعويض عن هذه اجلرائم مسألة تتعلق
بموضوعات القانون الدويل اخلاص أكثر من ارتباطها بموضوعات القانون األخرى.
ومن املسلم به ،أن البحث عن القانون الذي خيتص بحكم التعويض عن جرائم
تقنية املعلومات يتطلب البحث يف مسألة أولية ال يتسنى البحث يف موضوع الدراسة
قبل التصدي هلا ،أال وهي مسألة االختصاص القضائي للمحاكم اإلماراتية يف نظر
جرائم تقنية املعلومات ،فيجب عىل املحكمة املطروح عليها النزاع يف البداية وقبل
البحث عن القانون الواجب التطبيق أن تفصل يف مسألة اختصاصها يف نظر هذا النزاع،
فإذا ما قررت اختصاصها وكانت العالقة القانونية حمل النزاع تشتمل عىل عنرص أجنبي
ترشع يف البحث عن القانون الواجب التطبيق.
وهبذا ،تتحدد مشكلة الدراسة يف حتديد االختصاص القضائي والترشيعي للقانون
اإلمارايت يف مسألة التعويض عن جرائم تقنية املعلومات ،والبحث يف هذه املسألة
يتطلب اتباع املنهج الوصفي التحلييل ،وذلك عن طريق وصف وحتليل القواعد
القانونية يف القانون اإلمارايت والتي تتعلق باالختصاص القضائي الدويل للمحاكم
اإلماراتية وتلك التي تتعلق بتحديد القانون الواجب التطبيق ،وكذلك دراسة أهم
االجتاهات الفقهية احلديثة التي تتعلق هبذه املوضوعات.
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وبناء عىل ذلك فإن دراسة تلك املسائل تقتيض ،تقسيم هذا البحث إىل مطلبني،
نخصص األول لبيان االختصاص القضائي واالختصاص الترشيعي للقانون اإلمارايت
يف حكم التعويض ،ونتناول يف الثاين ،انعقاد االختصاص الترشيعي لقانون أجنبي
واالجتاهات املختلفة يف هذا الشأن.

املطلب األول
االختصاص القضائي والترشيعي للقانون اإلمارايت يف حكم التعويض
تعترب ازدواجية اإلسناد من خصائص قاعدة اإلسناد ،والتي تعني أن قاعدة اإلسناد

تشري إىل تطبيق أحد قانونني عىل النزاع ،أما القانون الوطني أو القانون األجنبي ،وعىل
هذا األساس فإن مسألة التعويض عن جريمة تقنية معلومات ،ختضع إما للقانون
اإلمارايت أو لقانون أجنبي ،والقايض اإلمارايت املطروح أمامه نزاع يتعلق بعالقة قانونية
تنطوي عىل عنرص أجنبي ،يرشع يف البداية بالفصل يف مسألة اختصاص املحكمة بنظر
هذه املنازعة ،فإذا قرر اختصاصها يبدأ يف تطبيق القانون اإلمارايت إال إذا تبني له أن
قانونا آخر هو الواجب التطبيق ،ولتفصيل هذه املسائل نتناوهلا يف فرعني نخصص فرعا
لكل مسألة.

الفرع األول
االختصاص القضائي الدويل للمحاكم اإلماراتية
يف دعاوى التعويض عن جرائم تقنية املعلومات

من املسلم به ،أنه إذا كانت العالقات القانونية اإللكرتونية حمل النزاع عالقات
وطنية ،ينعقد االختصاص بنظرها للقضاء الوطني ،وختتص هبا حمكمة معينة وفقا
لقواعد االختصاص املكاين أو القيمي أو النوعي التي حيددها املرشع ،أما إذا تضمنت
العالقة القانونية اإللكرتونية عنرصا أجنبيا ،فكام أسلفنا ،يتعني عىل القايض املطروح
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عليه النزاع ،البت يف مسألة أولية تتعلق بتحديد ما إذا كانت حماكم الدولة خمتصة بنظر
هذه العالقة القانونية اإللكرتونية أم ال ،وذلك قبل البحث عن القانون الذي حيكم
تلك العالقة.
وال سبيل أمام القايض اإلمارايت للتصدي هلذه املسألة سوى االستعانة بقواعد
االختصاص القضائي الدويل التي وضعها املرشع لتحديد احلاالت التي ختتص فيها
حماكم دولة اإلمارات يف نظر النزاعات التي تشتمل عىل عنرص أجنبي ،وهذه القواعد
يمكن تقسيمها إىل ثالث طوائف ،هي :قواعد اختصاص مبنية عىل ضوابط شخصية
وإقليمية ،وضوابط اختصاص تستند عىل نوعية الدعوى ،وضوابط اختصاص تستند
عىل فن تنظيم اخلصومة القضائية.
وفيام يتعلق بموضوع الدراسة ،نفرق يف حتديد اختصاص حماكم الدولة فيام إذا كان
التعويض قد متت املطالبة به أمام حمكمة مدنية بدعوى مستقلة ،أو متت املطالبة به أمام
حمكمة جزائية بوصفه شقا مدنيا تابعا للشق اجلزائي ،وهلذه التفرقة ما يربرها يف مسألة
حتديد القانون الواجب التطبيق عىل التعويض عن جرائم تقنية املعلومات ،كام سنبني
ذلك يف موضعه املناسب من هذه الدراسة .
()3

فإذا أقيمت دعوى التعويض أمام القضاء املدين ،فإن املرشع اإلمارايت أورد يف املواد
 20و 21من قانون اإلجراءات املدنية أربع حاالت يتم بمقتضاها حتديد االختصاص
القضائي الدويل للمحاكم اإلماراتية وفقا لضوابط شخصية عامة ،تستند إىل املركز
القانوين ألطراف الدعوى ،وهذه احلاالت هي :إذا كان املدعى عليه مواطنا إماراتيا أو
إذا كان املدعى عليه أجنبيا متوطنا أو مقيام يف دولة اإلمارات ،أو إذا كان املدعى عليه
أجنبيا له موطن خمتار يف دولة اإلمارات ،أو يف احلالة التي يتعدد فيها املدعى عليهم
( )3انظر الفرع الثاين من هذا املطلب.
[العدد الرابع والسبعون – رجب 1439هـ إبريل ]2018
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األجانب وتكون دولة اإلمارات موطنا ألحدهم ،حيث يكفي النعقاد االختصاص
توافر أحد هذه الضوابط ،أيا كان نوع الدعوى ،واليلزم بجوار هذه الضوابط أي
ضابط آخر لالختصاص .
()4

وعىل ذلك ،ينعقد االختصاص للمحاكم الوطنية املدنية يف نظر دعاوى التعويض
عن جرائم تقنية املعلومات ،إذا كان املدعى عليه مواطنا أو أجنبيا مقيام يف الدولة ،وإذا
تعدد املدعى عليهم يكفي النعقاد االختصاص للمحكمة اإلماراتية أن تكون دولة
اإلمارات موطنا الحدهم.
وقرر املرشع اإلمارايت أيضا ،يف الفقرة  21/3عقد االختصاص للمحاكم الوطنية
طبقا لضابط إقليمي ،فقرر ثبوت االختصاص للمحكمة اإلماراتية يف الدعوى التي
تتعلق باألفعال بالوقائع طاملا وقعت تلك الواقعة يف اإلقليم اإلمارايت ،حيث نصت
تلك الفقرة عىل أنه " :ختتص املحاكم بنظر الدعوى عىل األجنبي الذي ليس له حمل
إقامة يف الدولة يف احلاالت اآلتية -3 ....:إذا كانت الدعوى متعلقة ....بواقعة حدثت
فيها."....
ويف حالة متت املطالبة بالتعويض أمام القضاء اجلزائي ،فيجب أن خيتص القضاء
اجلزائي بالدعوى اجلزائية حتى تقبل املطالبة بالتعويض أمام هذا القضاء ،وخيتص
القضاء اجلزائي بالدعوى اجلزائية إذا كان قانون العقوبات االحتادي رقم ( )3لسنة
()5

 ،1987أو قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات ،هو املطبق ،كام يف حالة اجلرائم التي
( )4انظر نصوص املواد ( )20و ( )21من قانون اإلجراءات املدنية االحتادي رقم( )11لسنة 1992م  ،املعدل
بالقانون االحتادي رقم ( )30لسنة 2005م .منشورة هذه النصوص يف اجلريدة الرسمية لدولة اإلمارات العدد
رقم ( )235صفحة ( )5تاريخ .1992/2/24
( )5انظر :نصوص هذا القانون منشورة يف اجلريدة الرسمية لدولة اإلمارات العدد ( )182الصفحة ( )7تاريخ
.1987/12/8
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تقع خارج الدولة وختضع للقانون اإلمارايت ،كاجلرائم املاسة بأمن الدولة ،أو تلك التي
يرتكبها مواطن يف اخلارج ،أو يف حالة وقوع اجلريمة يف اإلقليم اإلمارايت .ويعترب اجلرم
ارتكب يف اإلقليم اإلمارايت ،وفقا لنص املادة ( )16من قانون العقوبات االحتادي ،إذا
ارتكب يف دولة اإلمارات أي من األفعال املكونة له ،أو إذا حتققت نتيجته أو كان يراد
حتقيقها يف الدولة .
()6

وبناء عليه ،تعترب جريمة تقنية املعلومات مرتكبة يف اإلقليم اإلمارايت وختتص
املحكمة اجلزائية بدعوى التعويض التي تتعلق هبا ،إذا وقع الركن املادي للجريمة يف
اإلقليم اإلمارايت ،أو حتقق فيها أي عنرص من عنارص هذا الركن ،ويتكون الركن املادي
من ثالثة عنارص هي :السلوك والنتيجة وعالقة السببية بينهام.
فمن املتصور ارتكاب السلوك يف اإلقليم اإلمارايت وتتحقق النتيجة يف دولة
اإلمارات ،أو ارتكابه خارج الدولة وتتحقق النتيجة يف اإلقليم اإلمارايت ،أو ارتكابه يف
الدولة وحتقق النتيجة خارجها ،أو ارتكاب السلوك خارج الدولة وال تتحقق نتيجته
فيها ،ولكن كان يراد أن تتحقق فيها ،ولكن لسبب ما ،مل تتحقق هذه النتيجة يف الدولة.
ففي كل هذه الفروض يعترب الفعل مرتكبا يف اإلقليم اإلمارايت ،وختتص حماكم الدولة
يف نظر دعاوى التعويض التي تتعلق به.
ومثال ذلك ،قيام شخص من داخل دولة اإلمارات بتحميل صور أو معلومات عىل
شبكة اإلنرتنت تلحق أرضار بشخص أخر مقيم خارج الدولة ،أو قيامه بتحميل تلك
( )6انظر :نص املادة  16من قانون العقوبات االحتادي والتي قضت بأنه " :ترسي أحكام هذا القانون عىل كل
من يرتكب جريمة يف إقليم الدولة .ويشمل إقليم الدولة أراضيها ،وكل مكان خيضع لسيادهتا بام يف ذلك املياه
اإلقليمية والفضاء اجلوي الذي يعلوها.
وتعترب اجلريمة مرتكبة يف إقليم الدولة إذا وقع فيها فعل من األفعال املكونة هلا ،أو إذا حتققت فيها نتيجتها ،أو
كان يراد أن تتحقق فيها ".
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البيانات خارج الدولة ويتحقق الرضر يف الدولة كون املرضور مواطنا أو أجنبيا مقيام
يف الدولة ،أو أن يتم التحميل خارج الدولة ويقصد مرتكب الفعل حتقق الرضر يف
الدولة ،ولكن ال يتحقق الرضر ألسباب خارجة عن إرادة مرتكب الفعل ،كأن يتم
حجب املوقع الذي حيوي تلك البيانات ،ففي هذه احلاالت تعترب اجلريمة مرتكبة يف
اإلقليم اإلمارايت ،وختتص املحكمة اإلماراتية يف نظر دعوى أحلق املدين أو التعويض
املتعلق هبا.
وبناء عىل ما تقدم ،فإن للمترضر من جرائم تقنية املعلومات ،طريقني للمطالبة
بالتعويض عن الرضر الذي أصابه ،وله أن يسلك أيا منهام.
الطريق األول ،أن يرفع الدعوى املدنية أمام املحكمة اجلزائية ،ويشرتط جلواز ذلك
أن يكون الرضر ناجتا عن ذات السلوك اجلرمي (وحدة السبب يف الدعويني).
ويف هذه احلالة تكون املحكمة اجلزائية خمتصة بالنظر يف الدعوى املدنية ،وعليها أن
حتكم يف الدعويني معا وبحكم واحد ،ما مل يتحقق االستثناء الوارد يف املادة ( )26من
قانون اإلجراءات اجلزائية ،والتي تنص عىل أنه" :إذا رأت املحكمة اجلزائية أن الفصل
يف التعويضات التي يطلبها املدعي باحلقوق املدنية أو املتهم يستلزم إجراء حتقيق خاص
يرتتب عليه إرجاء الفصل يف الدعوى اجلزائية أحالت الدعوى املدنية إىل املحكمة
املدنية املختصة"  .ففي مثل هذه احلاالت تصدر املحكمة اجلزائية قرارا بإحالة
()7

الدعوى املدنية إىل املحكمة املدنية املختصة.
الطريق الثاين ،هو أن يقوم املرضور برفع الدعوى املدنية أمام املحكمة املدنية
املختصة ،سواء قبل حتريك الدعوى اجلزائية أو أثناء السري فيها ،ويف هذه احلاالت
( )7انظر د .حسني اجلندي ،قانون اإلجراءات اجلزائية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة( ،القاهرة :دار النهضة
العربية )2009 ،ص .318-314
420

8

[مجلة الشريعة والقانون]

[كلية القانون -جامعة اإلمارات العربية المتحدة]

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2018/iss74/8

????????? ????? ?????? ??????? ?? ????????? ????? ????? ?? ??????? Al-Anzi:

[د .زياد خليف شداخ العنزي]

يتوجب عىل القايض املدين وقف الفصل يف الدعوى املدنية إىل حني الفصل يف الدعوى
اجلزائية إعامال بقاعدة "اجلنائي يوقف املدين" أو "اجلزائي يعقل املدين" .
()9

()8

الفرع الثاين
احلاالت التي ينعقد فيها االختصاص للقانون اإلمارايت
يف حكم التعويض عن جرائم تقنية املعلومات

أورد املرشع اإلمارايت يف قانون املعامالت املدنية قاعدة تنازع تتعلق بتعيني القانون
الواجب التطبيق عىل االلتزامات غري التعاقدية ،والتي يقصد هبا ،االلتزامات الناشئة
عن الفعل الضار أو الفعل غري املرشوع (املسئولية التقصريية) ،وااللتزامات املرتتبة عىل
الفعل النافع (اإلثراء بال سبب) .
()10

والفعل الضار هو كل عمل مادي أو امتناع عن عمل يقوم به شخص ويقع عىل
املال ،كاإلتالف والغصب واحلرق ،أو يقع عىل النفس ويلحق رضرا بشخص آخر مثل
القتل واجلرح والرضب واإليذاء ،حيث يرتب عليه القانون مسؤولية مدنية باإلضافة
()11

للمسؤولية اجلزائية ،حيق للمرضور بموجبها مطالبة مرتكب الفعل بالتعويض عن
( )8انظر د .حممود نجيب حسني ،رشح قانون اإلجراءات اجلنائية( ،القاهرة :دار النهضة العربية )1988 ،ص
 .315-311انظر كذلك د .فوزية عبد الستار ،رشح قانون اإلجراءات اجلنائية( ،القاهرة :دار النهضة العربية،
 )1986ص .237-235وكذلك ،د .حسني اجلندي ،قانون اإلجراءات اجلزائية ،مرجع سابق ،ص -332
.335
( )9انظر املادة ( )28من قانون اإلجراءات اجلزائية االحتادي والتي قررت أنه" :إذا رفعت الدعوى املدنية أمام
املحكمة املدنية وجب وقف الفصل فيها حتى يصدر حكم بات يف الدعوى اجلزائية املقامة قبل رفعها أو أثناء
السري فيها"......
( )10د .هشام صادق ،د .عكاشة حممد عبد العال ،د .حفيظة السيد حداد ،القانون الدويل اخلاص ،تنازع
القوانني -االختصاص القضائي الدويل -اجلنسية ،الكتاب الثاين(اإلسكندرية :دار املطبوعات اجلامعية،
 ،)2006ص .395
( )11د .غالب عيل الداودي ،القانون الدويل اخلاص ،تنازع القوانني( ،عامن :دار الثقافة ،)2011 ،ص .229
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الرضر الذي أصابه عىل أساس املسؤولية التقصريية ،سواء وقع الفعل عمدا أو نتيجة
إمهال أو تقصري أو كان هذا الفعل مرشوعا أو غري مرشوع ،فال يشرتط لقيام املسؤولية
التقصريية يف القانون اإلمارايت وقوع خطأ من الفاعل ،فيكفي لقيام املسؤولية حصول
رضر عن الفعل ،حتى لو كان هذا الفعل مرشوعا ،أو كان مرتكب الفعل شخصا غري
مميز ،فالغاية يف القانون اإلمارايت من دعوى التعويض هي جرب الرضر .
()12

وقضت املادة  20من قانون املعامالت املدنية بأنه " -1يرسي عىل االلتزامات غري
التعاقدية قانون الدولة التي حدثت فيها الواقعة املنشئة لاللتزام -2 ،وال ترسي أحكام
الفقرة السابقة فيام يتعلق بااللتزامات الناشئة عن العمل غري املرشوع وذلك بالنسبة
للوقائع التي حتدث يف اخلارج وتكون مرشوعة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة .وإن
عدت غري مرشوعة يف البلد التي وقعت فيه" .
()13

يتضح من هذا النص ،أن القانون الواجب التطبيق عىل التعويض عن االلتزامات
غري التعاقدية ،هو قانون الدولة التي وقع فيها الفعل ،سواء كان هذا الفعل فعال نافعا
أو ضارا.
وقرر املرشع يف الفقرة الثانية استثناء عىل تلك القاعدة ،يقيض بعدم تطبيق قانون
حمل وقوع الفعل عىل االلتزامات الناشئة عن العمل غري املرشوع ،إذا كان القانون
اإلمارايت يعترب الفعل املرتكب مرشوعا ،بمعنى عدم تطبيق قانون الدولة التي وقع فيها
( )12حيث نصت املادة  282من قانون املعامالت املدنية عىل أنه" :كل إرضار بالغري يلزم فاعله ولو غري مميز
بضامن الرضر ".وكذلك قررت املادة  303من القانون ذاته عىل أنه":إذا أتلف صبي مميز أو غري مميز ومن يف
حكمهام مال غريه لزمه الضامن من ماله".
( )13ومن الترشيعات العربية التي تضمنت نصوصا مماثلة ،نص املادة ( )22مدين أردين ،ونص املادة ()21
مدين ليبي ،نص املدة ( )22مدين سوري ،نص املادة ( )27مدين عراقي ،نص املادة ( )21من القانون املدين
املرصي.
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الفعل ،إال إذا كان هذا الفعل يعد غري مرشوع طبقا للقانون اإلمارايت ،وأن تطبيق قانون
البلد الذي وقع فيه الفعل ،مرشوط بأن يعد هذا الفعل غري مرشوع يف القانون
اإلمارايت .وإذا مل يتحقق هذا الرشط ينعقد االختصاص للقانون اإلمارايت بحكم
املسؤولية الناشئة عن الفعل املرتكب .وبمعنى آخر يشرتط املرشع اإلمارايت لتطبيق
قانون الدولة التي وقع فيها الفعل عىل االلتزامات الناشئة عن العمل غري املرشوع ،أن
يكون هذا الفعل غري مرشوع يف القانون اإلمارايت ويف قانون الدولة التي وقع فيها هذا
الفعل .
()14

وتقرير إخضاع التعويض عن الفعل غري املرشوع لقانون البلد الذي وقع فيه الفعل،
كان العتبارات عديدة ،من أمهها :أن املكان الذي وقع فيه الفعل الضار هو املكان الذي
تم فيه اإلخالل باألمن والسالمة فيه ،وهو املكان الذي حصل فيه السبب املنشئ لاللتزام
الذي يرتب التعويض  ،ويعترب هذا املكان ضابط اإلسناد احليادي مقارنة مع ضوابط
()15

اإلسناد األخرى املحتملة ،مثل ضابط جنسية املجني عليه أو ضابط جنسية مرتكب
الفعل  ،وأن تطبيق قانون مكان وقوع الفعل الضار هو نتيجة منطقية للصلة الوثيقة التي
()16

تربط األفعال التي تقع عىل إقليم الدولة بمجتمع هذه الدولة ،فالفعل الذي يقع يف دولة
ما ،ينعكس أثره عىل جمتمع تلك الدولة ،ومن ثم فإن قانون هذه الدولة هو أنسب القوانني
لتحديد اآلثار التي ترتبت عىل هذا الفعل بالنسبة ملجتمع الدولة .
()17

( )14د .أمحد عبد الكريم سالمة ،القانون الدويل اخلاص اإلمارايت( ،اإلمارات العربية املتحدة :جامعة
اإلمارات ،)2002 ،ص .410
( )15د .ممدوح عبد الكريم ،القانون الدويل اخلاص ،تنازع القوانني( ،عامن :دار الثقافة ،)2005 ،ص .117
( )16د .حممد وليد املرصي ،الوجيز يف رشح القانون الدويل اخلاص( ،عامن :دار احلامد للنرش،)2002 ،
ص.213
( )17د .عوض اهلل شيبة احلمد السيد ،أحكام تنازع القوانني وتنازع االختصاص القضائي الدويل يف القانون
اإلمارايت( ،اإلمارات :كلية رشطة ديب ،)2001 ،ص .361
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ومما ال شك فيه ،أن نص املادة ( )20من قانون املعامالت املدنية ،يمكن انطباقه عىل
التعويض عن جرائم تقنية املعلومات ،كجريمة تعطيل موقع إلكرتوين أو جريمة إغراق
الربيد اإللكرتوين بالرسائل بقصد التعطيل أو اإليقاف أو اإلتالف ،أو جريمة
االستيالء بغري حق عىل مال منقول أو منفعة ،أو جريمة ذم أو حتقري الغري وجعله حمال
لالزدراء من قبل اآلخرين وغريها من جرائم تقنية املعلومات.
وكام أسلفنا ،تعترب جريمة تقنية املعلومات مرتكبة يف اإلقليم اإلمارايت وخيضع
التعويض الناشئ عن تلك اجلريمة حلكم القانون اإلمارايت ،إذا ارتكبت يف دولة
اإلمارات أي من األفعال املكونة هلذه اجلريمة ،أو إذا حتققت نتيجتها ،أو كان يراد
حتقيقها يف دولة اإلمارات.
وبناء عىل ذلك ،خيضع التعويض الناشئ عن جرائم تقنية املعلومات حلكم القانون
اإلمارايت إذا توافرت إحدى احلاالت اآلتية:
أوال :حتقق الركن املادي جلريمة تقنية املعلومات بكافة عنارصه ،من سلوك ونتيجة
وعالقة سببية بينهام يف اإلقليم اإلمارايت.
ثانيا :ارتكاب الفعل يف اإلقليم اإلمارايت ،وبرصف النظر عن مكان حتقق الرضر،
ومثال ذلك ،قيام أحد األشخاص من داخل اإلقليم اإلمارايت بتحميل بيانات تلحق
أرضارا بشخص مقيم خارج اإلقليم اإلمارايت ،ففي هذا الفرض تعترب دولة اإلمارات
مكان وقوع الفعل الضار ،وينعقد االختصاص للقانون اإلمارايت بحكم التعويض عن
تلك األرضار.
ثالثا :حتقق نتيجة جريمة تقنية املعلومات يف اإلقليم اإلمارايت ،ومثال ذلك ،قيام
أحد األشخاص بإغراق الربيد اإللكرتوين لرشكة إماراتية برسائل ومهية مما يرتب
تعطيل هذا الربيد ،أو قيام أحد األشخاص باخرتاق موقع إلكرتوين لرشكة جتارية
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إماراتية مما يرتب إحلاق أرضار هبا.
وتطبيقا لذلك ،قضت حمكمة متييز ديب باختصاص املحاكم اإلماراتية بالدعوى
()18

ألن النتيجة اجلرمية حتققت يف ديب ،وتتلخص وقائع الدعوى التي صدر فيها هذا
احلكم ،أن املدعى عليه قام بإرسال رسالة بريد إلكرتوين إىل املدعية هيددها فيها بنرش
صورها الشخصية عىل مجيع مستخدمي شبكة اإلنرتنت بالدولة .أقامت املدعية دعوى
أمام حمكمة ديب االبتدائية ،ودفع املتهم أمام هذه املحكمة وبعدها أمام حمكمة
االستئناف بعدم اختصاص املحاكم اإلماراتية ،ورفض دفعه ،ومل يرتض املتهم بذلك
وتقدم بطعن أمام حمكمة متييز ديب ،وكان منطوق حكم حمكمة التمييز ":وحيث إن
الطاعن ينعى عىل احلكم املطعون فيه اخلطأ يف تطبيق القانون وبعدم اختصاص حماكم
ديب بنظر الدعوى .....وحيث إنه ملا كان ذلك وكان احلكم املطعون فيه قد أقام قضاءه
برفض الدفع بعدم اختصاص حماكم ديب بنظر الدعوى تأسيسا عىل أن اجلرائم املسندة
عىل الطاعن قد حتققت نتيجتها يف إمارة ديب باستقباهلا رسالة الربيد اإللكرتوين عند
تصفحها لربيدها اإللكرتوين بمقر سكنها بمنطقة الراشدية بديب ،وحيث إنه ملا كان
ذلك وكان احلكم املطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بعدم اختصاص حماكم ديب
بنظر الدعوى ،فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون منع الطاعن يف هذا الصدد
غري سديد."...
ويف دعوى جزائية أقيمت أمام املحكمة االبتدائية يف ديب ،موضوعها القذف عالنية
بشائعات متس رشف وعرض املجني عليها وجتعلها حمال لالزدراء ،وذلك عن طريق
النرش بموقع صحيفة إيالف اإللكرتونية ،قررت املحكمة االبتدائية عدم اختصاصها
( )18انظر حكم حمكمة متييز ديب ،الصادر يف الطعن رقم  249لسنة  ،2008املكتب الفني ،جمموعة األحكام
واملبادئ القانونية يف املواد اجلزائية عام " 2008جزاء" العدد التاسع عرش.
[العدد الرابع والسبعون – رجب 1439هـ إبريل ]2018

13

[السنة الثانية والثالثون]

425

Published by Scholarworks@UAEU, 2018

Journal Sharia and Law, Vol. 2018, No. 74 [2018], Art. 8

[التعويض عن جرائم تقنية المعلومات في القانون الدولي الخاص اإلماراتي]

بنظر الدعوى عىل أساس أن النرش تم بلندن وأن املتهم مقيم بلندن ،ومل ترتض النيابة
العامة هبذا احلكم وطعنت باالستئناف وقررت حمكمة االستئناف أنه" ملا كان ذلك
()19

وكان الثابت من األوراق أن الواقعة حمل االهتام تم نرشها بموقع إيالف عىل شبكة
اإلنرتنت وأن املجني عليها حني اطالعها عىل املوقع أثناء وجودها يف ديب طالعت اخلرب
حمل االهتام ومن ثم تكون نتيجة الفعل قد حتققت يف إمارة ديب وتعترب اجلريمة قد
وقعت يف إقليم الدولة"...
رابعا :اجتاه نية مرتكب جرم تقنية املعلومات إىل حتقيق نتيجة هذا اجلرم يف اإلقليم
اإلمارايت ،وحتى لو مل تتحقق النتيجة يف اإلقليم اإلمارايت فيكفي العتبار هذا السلوك
مرتكبا يف دولة اإلمارات وانعقاد االختصاص الترشيعي للقانون اإلمارايت ،اجتاه نية
مرتكب الفعل لتحقيق النتيجة يف اإلقليم اإلمارايت .وكام أسلفنا ،فإن من املتصور قيام
شخص بنرش صور شخصية يف موقع إلكرتوين لشخص معروف يف املجتمع اإلمارايت،
وذلك ألجل املساس بسمعته يف دولة اإلمارات ،ولكن مل تتحقق هذه النتيجة يف دولة
اإلمارات حيث تم حجب هذا املوقع من قبل السلطات يف الدولة ،ففي هذا الفرض
حيكم القانون اإلمارايت بالتعويض عن الرضر الذي قد يرتتب عىل هذا الفعل ،ألن
إرادة مرتكب الفعل اجتهت لتحقيق النتيجة يف دولة اإلمارات.
خامسا :اختصاص القضاء اجلزائي اإلمارايت يف نظر جريمة تقنية معلومات
واملطالبة بالتعويض أو أحلق املدين املرتتب عىل تلك اجلريمة أمامه ،فطاملا انعقد
االختصاص يف نظر جريمة تقنية املعلومات للقضاء اإلمارايت ومتت املطالبة بالتعويض
أمام هذا القضاء خيضع التعويض كذلك حلكم القانون اإلمارايت إذا ارتكب الفعل يف
اإلقليم اإلمارايت.
( )19انظر :حكم استئناف حمكمة استئناف ديب رقم  2003 /1248جزاء ،احلكم غري منشور.
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وهنا تربز أمهية التفرقة يف مسألة حتديد القانون الواجب التطبيق بني إقامة دعوى
املطالبة بالتعويض أمام القضاء املدين أو إقامتها لدى القضاء اجلزائي ،فهناك اجتاهان
يف حتديد القانون املختص ،االجتاه األول يرى  ،أنه ال تنازع للقوانني أمام القايض
()20

اجلنائي ،حتى بالنسبة لدعوى التعويض املدنية ،فإذا ما متت املطالبة بالتعويض أمام
القايض اجلنائي فإن هذه املطالبة ختضع ملنهج قانون العقوبات الدويل الذي ال يعرف
فكرة التفاضل بني القوانني واالختيار من بينها ،وأن حسن أداء العدالة يستلزم وحدة
القانون الواجب التطبيق أمام املحاكم اجلزائية ،والقول بإخضاع هذه العالقة القانونية
ألكثر من قانون فيه إخالل يف حكم مركز قانوين واحد ،وكذلك فإن مبدأ تبعية الدعوى
املدنية للدعوى اجلزائية يستلزم هذا احلل ،فإذا متت املطالبة بالتعويض أمام املحكمة
()21

اجلزائية وكانت هذه األخرية خمتصة بنظر هذه الدعوى فمبدأ تبعية الدعوى املدنية
للدعوى اجلزائية يمنح أحلق للمحكمة اجلزائية يف أن تفصل يف الدعوى اجلزائية
والدعوى املدنية بحكم واحد.
ويرى االجتاه الثاين

()22

وهو األقرب للصواب ونشاطره الرأي ،التزام القايض

اجلنائي بمنهج تنازع القوانني ،حيث يتعني عليه البحث عن القانون الواجب التطبيق
( )20انظر يف عرض هذا االجتاه :د .أمحد عبد الكريم سالمة  ،القانون الدويل اخلاص اإلمارايت ،مرجع سابق،
ص .425
( )21انظر يف هذا املبدأ :د .فتيحة حممد قوراري ،و د .غنام حممد غنام ،قانون اإلجراءات اجلزائية االحتادي
لدولة اإلمارات العربية املتحدة( ،االمارات :جامعة الشارقة  ،)2006ص  .340د .حسني اجلندي ،قانون
اإلجراءات اجلزائية االحتادي يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ( ،القاهرة :دار النهضة العربية )2009( ،ص
( ،)338ومن الفقه املرصي انظر :د .حممود نجيب حسني ،رشح قانون اإلجراءات اجلنائية ( ،القاهرة :دار
النهضة العربية )1988 ،ص ( ،)298د .فوزية عبد الستار ،رشح قانون اإلجراءات اجلنائية(،القاهرة :دار
النهضة العربية ،)1986 ،ص ( ،)240د .إبراهيم حامد طنطاوي ،رشح قانون اإلجراءات اجلنائية ( ،القاهرة:
دار النهضة العربية ،)2004 ،ص (.)340
( )22ومن أنصار هذا االجتاه : :د .أمحد عبد الكريم سالمة  ،القانون الدويل اخلاص اإلمارايت ،مرجع سابق،
ص .425
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عىل دعوى التعويض مثلام يفعل القايض املدين و ال يعفيه من هذا االلتزام املطالبة
بالتعويض أمام القضاء اجلزائي ،والقول بغري ذلك سوف يقود إىل نتائج عديدة غري
مقبولة من أمهها أن القانون الواجب التطبيق سوف خيتلف باختالف املحكمة التي
تنظر النزاع ،فإذا متت املطالبة بالتعويض أمام املحكمة اجلزائية خيضع التعويض للقانون
الوطني ولو متت املطالبة به أمام املحكمة املدنية قد خيضع لقانون أجنبي ،وهذا يفتح
الباب أمام الغش نحو القانون وسوف خيتار املدعي املدين إقامة الدعوى أمام القضاء
الذي سوف حيقق مصاحلة ،وأيضا فإن اختالف نوع املحكمة املرفوعة أمامها دعوى
التعويض قد يؤدي إىل إمكانية تضارب احللول القضائية وتناقضها بام يمس هيبة
القضاء ومكانته.
ولتوضيح النتائج التي ترتتب عىل األخذ باجتاه من تلك االجتاهات ،نفرض أن
مواطنا إماراتيا ارتكب جريمة تقنية معلومات يف اخلارج ،فإذا أقيمت دعوى جزائية
بخصوص هذه اجلريمة أمام القضاء اجلزائي ومتت املطالبة أمام هذه املحكمة بدعوى
أحلق املدين ،فوفقا لالجتاه األول فإن الدعوى املدنية ختضع للقانون اإلمارايت ،أما طبقا
لالجتاه الثاين فسوف ححيدد القانون الواجب التطبيق طبقا لقاعدة التنازع اإلماراتية
والتي ححتدد ال قانون الواجب التطبيق يف الدولة التي وقع فيها الفعل ،عندها حيكم
التعويض قانون مكان وقوع الفعل وليس القانون اإلمارايت ،ولعل التساؤل الذي
يتبادر للذهن يف هذا الصدد ،ما هو موقف املرشع اإلمارايت من هذه املسألة؟.
وبالرجوع للترشيع اإلمارايت نجد أن املرشع اإلمارايت مل يتطرق هلذه املشكلة ،ويف
هذه احلالة ،وألجل التعرف عىل موقف القانون اإلمارايت ،ال سبيل أمامنا إال بالبحث
عن هذا املوقف من خالل أحكام القضاء.
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وباإلضافة لألحكام التي متت اإلشارة إليها فيام تقدم  ،نذكر يف هذا الصدد ،حكام
()23

صدر يف دعوى جزائية موضوعها املطالبة بمعاقبة املتهم بسبب التنصت والتقاط دون
وجه حق ما هو مرسل عن طريق الشبكة املعلوماتية واملطالبة باحلق املدين ،أقيمت أمام
حمكمة متييز ديب  .طبقت املحكمة القانون اإلمارايت عىل الشق اجلزائي واملدين ومل
()24

تبحث يف مسألة تنازع القوانني ،وتتلخص وقائع القضية التي صدر فيها هذا القضاء،
يف أن املتهم أجنبي مقيم يف ديب ،يعمل لدى الرشكة املجني عليها ،وكان لديه ترصيح
باستالم الرسائل اإللكرتونية اخلاصة بالرشكة عىل بريده اخلاص ،ومن ثم ترك املتهم
العمل يف الرشكة ،ومل يتم إلغاء هذا الترصيح واستمر يف استقبال الرسائل والرد عىل
عمالء الرشكة واستثامر ذلك ملصلحته اخلاصة ،مما أحلق أرضارا بالرشكة املجني عليها
واضطرها إلقامة دعوى أمام حمكمة ديب االبتدائية تطالب بمعاقبة املتهم وبإلزامه باحلق
املدين عن هذه األرضار.
وبعد التحقيق ثبت للمحكمة أن كافة أركان اجلريمة املسندة للمتهم قد توافرت مما
يتعني مساءلته عنها جنائيا ومدنيا ،وطبقت املحكمة االبتدائية عىل الدعوى اجلزائية
واالدعاء باحلق املدين القانون اإلمارايت ،وأصدرت حك َام فيها بتاريخ ،2008/7/22
قىض بتغريم املتهم ألف درهم ومصادرة جهاز احلاسب اآليل املضبوط ،ويف الشق املدين
بإلزام املتهم بأن يؤدي للرشكة مبلغ  20100درهم عىل سبيل التعويض .مل يرتض
املتهم هبذا احلكم فطعن عليه باالستئناف وبتاريخ  2008/8/24قررت حمكمة
االستئناف رفض الطعن وتأييد احلكم املستأنف ،أيضا مل يقبل املتهم هبذا احلكم فطعن
( )23جتنبا للتكرار انظر األحكام التي متت اإلشارة إليها فيام تقدم :حكم استئناف حمكمة استئناف ديب رقم
 2003 /1248جزاء ،وحكم حمكمة متييز ديب ،الصادر يف الطعن رقم  249لسنة  ،2008املكتب الفني،
جمموعة األحكام واملبادئ القانونية يف املواد اجلزائية عام " 2008جزاء" العدد التاسع عرش.
( )24انظر حكم حمكمة متييز ديب ،الصادر يف الطعن رقم  344لسنة  ،2008املكتب الفني ،جمموعة األحكام
واملبادئ القانونية الصادرة يف املواد اجلزائية ،العدد التاسع عرش "جزاء" عام .2008
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عليه بالتمييز ،مستندا إىل أن حمكمة ديب االبتدائية ومن بعدها حمكمة االستئناف
أخطأت يف تطبيق القانون ،وأصدرت حمكمة التمييز حكام يف هذه الدعوى بتاريخ
 2008/10/27قىض برفض الطعن وتأييد احلكم املستأنف.
يتضح من هذا احلكم ،ومن األحكام التي تم التطرق هلا فيام تقدم ،أن مسلك
القضاء اإلمارايت يشري إىل اعتناق االجتاه الثاين ،حيث قرر القضاء اإلمارايت تطبيق مبدأ
تبعية الدعوى املدنية للدعوى اجلزائية وتطبيق القانون اإلمارايت عىل كل منهام ،ويظهر
هذا األمر جليا من خالل تقريره تطبيق القانون اإلمارايت دون أن يبحث يف مسألة تنازع
القوانني وحيدد القانون الواجب التطبيق عن طريق قاعدة اإلسناد اإلماراتية والتي
تشري إىل تطبيق مكان وقوع الفعل املنشئ لاللتزام ،فحتى ولو انتهت املحكمة إىل تطبيق
القانون اإلمارايت فإن ذلك جيب أن يتحدد عن طريق قاعدة اإلسناد ،ألن العالقات
القانونية حمل الدعاوى السابقة ،كانت مجيعها عالقات قانونية تتضمن عنرصا أجنبيا
ويتحدد القانون الواجب التطبيق عليها من خالل قاعدة اإلسناد.

املطلب الثاين
انعقاد االختصاص الترشيعي لقانون أجنبي
واالجتاهات املختلفة يف هذا الشأن

يتضح مما تقدم ،أنه إذا مل تتحقق أي حالة من احلاالت التي ينعقد فيها االختصاص
للقانون اإلمارايت بحكم التعويض الناشئ عن جرائم تقنية املعلومات ينعقد
االختصاص لقانون أجنبي ،وال توجد أي مشكلة يف تعني هذا القانون يف الفرض الذي
يتحقق فيه وقوع الركن املادي للجريمة يف دولة واحدة ،حيث حيطبق قانون تلك الدولة
عىل التعويض الناشئ عن تلك اجلريمة ،ولكن هذا أمر من النادر أن يتحقق يف جرائم
تقنية املعلومات ،فاألغلب واألعم يف مثل هذه اجلرائم أن تتوزع عنارص الركن املادي

430

18

[مجلة الشريعة والقانون]

[كلية القانون -جامعة اإلمارات العربية المتحدة]

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2018/iss74/8

????????? ????? ?????? ??????? ?? ????????? ????? ????? ?? ??????? Al-Anzi:

[د .زياد خليف شداخ العنزي]

للجريمة يف أكثر من دولة ،كأن يرتكب السلوك يف دولة ويتحقق الرضر يف دولة
أخرى ،األمر الذي يثري صعوبة يف تعني القانون الواجب التطبيق ،وأيضا حتى لو أمكن
جتاوز تلك العقبة وتم حتديد الدولة التي حتققت فيها جريمة تقنية املعلومات فإنه ال
يطبق قانون تلك الدولة طبقا للقانون اإلمارايت إال إذا توافرت رشوط معينة.
نتناول يف هذا املطلب هذه املوضوعات يف فرعني نخصص األول ،للرشوط التي
يتطلبها القانون اإلمارايت لتطبيق قانون أجنبي ،ولتحديد القانون الواجب التطبيق عىل
التعويض املرتتب عىل جريمة تقنية املعلومات يف الفرض الذي تتوزع فيه عنارص الركن
املادي للجريمة يف أكثر من دولة .ونوضح يف الثاين االجتاهات املختلفة لتعيني القانون
الواجب التطبيق يف هذا الفرض.

الفرع األول
توزع عنارص الركن املادي جلريمة تقنية املعلومات بني أكثر من دولة

ذكرنا فيام تقدم ،أنه إذا حتققت مجيع عنارص الركن املادي جلريمة تقنية املعلومات
من سلوك ونتيجة وعالقة سببية بينهام يف دولة واحدة ،فإن قانون تلك الدولة هو
الواجب التطبيق عىل التعويض الناشئ عن تلك اجلريمة ،وفقا لنص املادة ( )20من
قانون املعامالت املدنية.
ولكن التساؤل الذي يتبادر للذهن هو :هل القايض اإلمارايت ملزم بتطبيق القانون
األجنبي الذي تشري قاعدة اإلسناد إىل تطبيقه من تلقاء نفسه؟ أم أن هذا القانون ال
يطبقه القايض إال إذا متسك اخلصوم بتطبيقه؟
أثارت اإلجابة عىل هذا التساؤل خالفا حادا يف الفقه ،وانقسم الفقه إىل اجتاهني،
االجتاه األول يرى  ،أن القانون األجنبي يف مركز خمتلف عن القانون الوطني ،وأن
()25

( )25انظر يف عرض هذا االجتاه :د .عز الدين عبداهلل ،القانون الدويل اخلاص املرصي ،مرجع سابق ،ص ،429
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القايض الوطني ال يطبق القانون األجنبي من تلقاء نفسه وال يلتزم بذلك إال إذا متسك
اخلصوم بتطبيقه ،كام يقع عىل األطراف عبء إثبات وجود قانون أجنبي وإثبات
مضمونه .ويذهب أنصار هذا االجتاه إىل أن كل قاعدة غريبة عن النظام القانوين تفقد
()26

طابعها القانوين ،وإذا كانت القاعدة القانونية ال حتتفظ بطبيعتها القانونية إذا غادرت
إقليمها فإهنا ستعد جمرد مسألة واقعية يف أي دولة أجنبية ،بمعنى آخر أهنا سوف تعترب
مسألة واقع ومن أراد تطبيقها فيقع عليه عبء إثبات وجودها وإثبات مضموهنا ،مما
يرتب عدم إلزام القايض بتطبيقها من تلقاء نفسه ،وإنام يتعني عىل اخلصوم التمسك هبا
وإثبات مضموهنا.
واالجتاه الثاين ،وهو الراجح  ،يقرر أن القانون األجنبي يف نفس مركز القانون
()27

الوطني ،فهو ليس جمرد عنرص من عنارص الواقع ،وأن القايض الوطني ملزم بتطبيق
القانون األجنبي من تلقاء نفسه وإن مل يتمسك اخلصوم بتطبيقه ،وهو ملزم بذلك حتى
ولو كان احلل النهائي للنزاع الذي سيؤدي إليه تطبيق القانون الوطني مطابقا للحل
الذي سيؤدي إليه تطبيق القانون األجنبي الواجب التطبيق عىل النزاع وفقا لقاعدة
اإلسناد.
د .فؤاد عبداملنعم رياض ،د .سامية راشد ،تنازع القوانني واالختصاص القضائي الدويل ،وآثار األحكام
األجنبية ،مرجع سابق ،ص .55
( )26وقد أشار د .إبراهيم أمحد إبراهيم يف مرجعه السابق ،القانون الدويل اخلاص ،إىل أن من مؤيدي هذا
االجتاه :د .عبد الباسط مجيعي ،نظام اإلثبات يف القانون املدين املرصي ،الطبعة األوىل سنة  ،1952مكتبة عبداهلل
وهبة ،ص  ،77 ،76د .عبد السالم ذهني ،اإلثبات ،ص  ،93د .منصور مصطفى ،تنازع القوانني ،ص .160
( )27معظم الفقه يؤيد هذا االجتاه ،نذكر منهم :د .عز الدين عبداهلل ،القانون الدويل اخلاص املرصي ،مرجع
سابق ،ص  425وما بعدها ،د .فؤاد عبداملنعم رياض ،د .سامية راشد ،تنازع القوانني واالختصاص القضائي
الدويل ،وآثار األحكام األجنبية ،مرجع سابق ،ص  ،46د هشام صادق ،د .عكاشة حممد عبدالعال ،د.حفيظة
السيد حداد ،القانون الدويل اخلاص ،تنازع القوانني ،االختصاص القضائي الدويل ،اجلنسية ،مرجع سابق ،ص
 ،149د .أمحد عبد الكريم سالمة ،القانون الدويل اخلاص اإلمارايت ،مرجع سابق ،ص  ،180د .إبراهيم أمحد
إبراهيم ،القانون الدويل اخلاص ،مرجع سابق ،ص .75
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ونحن ال نشكك يف سالمة هذا الرأي ،فالقايض ملزم بتطبيق القانون األجنبي من
تلقاء نفسه ألن املرشع أمره بذلك من خالل قاعدة اإلسناد الوطنية التي منحت للقانون
األجنبي قوته امللزمة أمام القضاء الوطني ،والقول بغري ذلك هيدم ويلغي كل فائدة من
علم تنازع القوانني ،وأن تطبيق قانون أجنبي أمام القضاء الوطني سوف يكون يف
حاالت نادرة إن مل تكن معدومة.
أما بخصوص موقف املرشع اإلمارايت من هذه املسألة ،فاملتأمل يف الترشيع اإلمارايت
يدرك أن املرشع اإلمارايت مل يتطرق هلذه املشكلة ،ويف هذه احلالة ال مفر من التعرف عىل
موقف القانون اإلمارايت من خالل أحكام القضاء.
ونذكر هنا ،أن املحكمة االحتادية العليا تناولت هذه املشكلة وحددت موقفها منها
يف أكثر من حكم ،حيث جاء يف أحد هذه األحكام أنه جيب عىل اخلصوم أن يتمسكوا
()28

أمام حمكمة املوضوع بتطبيق القانون األجنبي ،وأن يقدموا الدليل عىل القاعدة القانونية
التي يريدون تطبيقها ،وأن مناقشة الطاعن موضوع الدعوى دون أن يثري الدفع بطلب
تطبيق القانون األجنبي ،مفاده رضاه بتطبيق قانون دولة اإلمارات عىل موضوع
الدعوى .وقضت يف حكم آخر " ،وحيث إن هذا النعي يف غري حمله ،ذلك أن
()29

التمسك بقانون أجنبي ال يعدو أن يكون جمرد واقعة جيب عىل اخلصوم إقامة الدليل
عليها ،ومن ثم وإذ مل تقدم الطاعنة نسخة هذا القانون األجنبي الذي تتمسك به فإن
نعيها هبذا الوجه يكون مردودا".
ومن تلك األحكام نستخلص نتيجتني ،األوىل :أن املحكمة االحتادية العليا تعترب
القانون األجنبي من املسائل التي يقع عبء إثباهتا وبيان مضموهنا عىل عاتق اخلصم
( )28انظر :الطعن رقم  184لسنة  19القضائية ،صادر بتاريخ .1998 / 7/11
( )29انظر :الطعن رقم  171لسنة  14القضائية ،صادر بتاريخ .1992/11/29
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الذي يتمسك بذلك القانون ،والثانية :أنه عند تعذر الكشف عن مضمون القانون
األجنبي واجب التطبيق يكون القانون اإلمارايت هو الواجب التطبيق .
()30

وبناء عىل هذا ،يمكن القول ،إن الواقع يف دولة اإلمارات يشري إىل عدم تطبيق
قانون أجنبي إال إذا توافرت الرشوط اآلتية:
أوال :جيب عىل الطرف الراغب بتطبيق القانون األجنبي أن يتمسك بتطبيق هذا
القانون ،فقاعدة اإلسناد ليست ملزمة للقايض اإلمارايت ،بمعنى أن القايض اإلمارايت
ال يطبق نص املادة  20إال إذا متسك الطرف الذي يرغب بتطبيق قانون أجنبي هبذا
القانون أمام القايض اإلمارايت يف أول فرصة وقبل الدخول يف أساس الدعوى.
ثانيا :يلتزم الطرف الذي متسك بتطبيق القانون األجنبي بإثبات هذا القانون ،وإن
كان هذا القانون ليس عربيا فيجب عليه تقديم ترمجة رسمية له باللغة العربية ،وإذا مل
يتحقق هذا الرشط أو الرشط الذي قبله ،فإن القايض يطبق القانون اإلمارايت حتى وإن
حتققت مجيع عنارص الركن املادي للجريمة يف دولة أجنبية ،فعدم التمسك بالقانون
األجنبي وإثباته حيفرس من قبل املحكمة اإلماراتية عىل أنه قبول أطراف الدعوى بتطبيق
القانون اإلمارايت.
ثالثا :أن يوجد نص يف القانون األجنبي يمكن تطبيقه عىل النزاع ،فإذا خال القانون
األجنبي من نصوص يمكن تطبيقها عىل النزاع أو تعذر فهم مضمون أو مدلول القانون
األجنبي خيضع التعويض حلكم القانون اإلمارايت ،حيث نصت املادة ( )28من قانون
املعامالت املدنية عىل أنه " :يطبق قانون دولة اإلمارات العربية املتحدة إذا تعذر إثبات
وجود القانون األجنبي الواجب التطبيق أو حتديد مدلوله".

( )30د .أمحد عبدالكريم سالمة ،القانون الدويل اخلاص اإلمارايت ،مرجع سابق ،ص .178
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رابعا :أن ال ختالف أحكام القانون األجنبي النظام العام أو الرشيعة اإلسالمية ،كأن
ال يرتب هذا القانون تعويضا عىل الفعل غري املرشوع أو حيرم املرضور من التعويض
ألسباب عنرصية أو عرقية ،ففي هذا الفرض يستبعد احلكم املخالف للنظام العام يف
دولة اإلمارات ،ويطبق القانون اإلمارايت امتثاال لنص املادة ( )27من قانون املعامالت
املدنية والتي قضت بأنه " :ال جيوز تطبيق أحكام قانون عينته النصوص السابقة إذا
كانت هذه األحكام ختالف الرشيعة اإلسالمية أو النظام العام أو اآلداب يف دولة
اإلمارات العربية املتحدة.".
خامسا :أن ال يكون الفعل مرشوعا يف القانون اإلمارايت وإن عد غري مرشوع يف
قانون البلد الذي وقع فيه .فمن رشوط تطبيق القانون األجنبي وفقا لنص الفقرة الثانية
من املادة( )20من قانون املعامالت املدنية أن يكون الفعل غري مرشوع وفقا للقانون
اإلمارايت ،فإذا كان هذا الفعل مرشوعا طبقا للقانون اإلمارايت وغري مرشوع وفقا
لقانون البلد الذي وقع فيه خيضع التعويض عن هذا الفعل حلكم القانون اإلمارايت،
وال يطبق قانون البلد الذي وقع فيه الفعل ،واألفعال اإللكرتونية املرشوعة وفقا
للقانون اإلمارايت هي مجيع األفعال التي مل جيرمها قانون مكافحة جرائم تقنية
املعلومات ،فال جريمة وال عقوبة دون نص.
وبناء عىل ما تقدم ،إذا مل يتوافر أحد هذه الرشوط وحتققت مجيع عنارص الركن املادي
جلريمة تقنية املعلومات يف دولة ما؛ فإن قانون هذه الدولة هو الواجب التطبيق عىل
التعويض الناشئ عن تلك اجلريمة ،ولكن يف جرائم تقنية املعلومات من النادر حتقق
ذلك .فكام أسلفنا ،أن الغالب يف تلك اجلرائم هو ارتكاب الفعل أو السلوك غري
املرشوع يف دولة وحتقق الرضر يف دولة أخرى أو عدة دول ،فمن النادر أن جتتمع عنارص
االلتزام يف دولة واحدة ،فالفعل غري املرشوع يرتتب رضره يف غالب األحيان يف أكثر
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من دولة ،ومثال ذلك أن ححيمل عىل شبكة معلوماتية برنامج حاسب آيل ضار ينترش عىل
تلك الشبكة ويلحق أرضار يف عدة أجهزة حاسب آيل مرتبطة هبا وموجودة يف أكثر من
دولة ،أو أن حينرش عىل شبكة اإلنرتنت صور أو معلومات تيسء لشخص وتلحق به
أرضارا يف أكثر من دولة.
ففي هذه الفروض ال يمكن إعامل قاعدة تنازع القوانني التي ضمنها املرشع
اإلمارايت يف املادة ( )20من قانون املعامالت املدنية والتي حتدد القانون الواجب
التطبيق عند حتقق عنارص االلتزام يف دولة معينة ،إذ إن عنارص االلتزام يف هذه الفروض
تفرتق يف أكثر من دولة.
حاول البعض قبل ظهور الوسائل التقنية احلديثة حتديد القانون الواجب التطبيق يف
مثل هذه الفروض ،وظهرت آراء خمتلفة يف هذا الشأن ،فرأى جانب تطبيق حمل وقوع
( )31

اخلطأ ،ويتلخص هذا الرأي يف أن القانون املختص بحكم املسئولية التقصريية هو قانون
حمل وقوع اخلطأ .ذلك أن قواعد املسئولية التقصريية هتدف أساسا إىل وقاية املجتمع من
األعامل غري املرشعة ،وحمل وقوع اخلطأ هو املعيار السليم الذي يتعني يف ضوئه تركيز
االلتزامات الناشئة عن العمل غري املرشع ،فمكان وقوع الرضر قد يصعب حتديده
بالضبط ،وقد يكون مكانا عارضا وقد يتوزع وقوع الرضر ما بني عدة دول ،وليس من
العدل أن خيضع سلوك مرتكب اخلطأ لقانون ال يتمكن من اإلملام به ،والواجب أن خيضع
هذا السلوك لقانون يعلم به أو يفرتض أن يعلم به ،كقانون حمل وقوع اخلطأ.
( )31ومن أنصار هذا الرأي :د .عز الدين عبداهلل ،القانون الدويل اخلاص املرصي (،القاهرة :دار النهضة
العربية ،)1954 ،الطبعة الثانية ،اجلزء الثاين ص  ،472د .جابر جاد عبد الرمحن ،تنازع القوانني( ،القاهرة :دار
النهضة العربية  ،)1966ص  ،495د .إبراهيم أمحد إبراهيم ،تنازع القوانني( ،القاهرة  :دار النهضة العربية،
 ،)2002ص  ،379د .حممد املربوك الاليف ،تنازع القوانني واالختصاص القضائي الدويل( ،ليبيا :اجلامعة
املفتوحة ،)1994 ،ص .191
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ويرى جانب آخر  ،االعتداد بمحل وقوع الرضر ،ففي هذا املكان يتحقق
( )32

اإلخــــالل بالتوازن بني املصالح التي هيدف القانون إىل محايتها ،ومن ثم فإنه يتعني
تركيز االلتزامات الناشئة عن العمل غري املرشع يف املكان الذي حتقق فيه الرضر بوصفه
العنرص اجلوهري للمسئولية التقصريية وفقا لتطورها احلديث  ،واالعتداد بمكان
()33

وقوع اخلطأ ،قد يبدو أمرا عسريا يف األحوال التي تتعدد فيها األفعال غري املرشعة
بحيث تقع يف أكثر من مكان.
ويف تطبيق هذه اآلراء عىل الترصفات التي تقع عىل شبكة اإلنرتنت ،نجد أن
األساس الذي تقوم عليه هذه االجتاهات هو تركيز أو توطني الفعل أو الرضر يف املكان
الفعيل الذي وقع فيه ،فاالجتاه الذي ينادي بتطبيق قانون مكان اخلطأ ،أو االجتاه الذي
يقرر تطبيق مكان الرضر ،يقصد املكان الفعيل الذي ارتكب فيه اخلطأ أو حتقق فيه
الرضر ،وهذا أمر قد ال يتحقق يف األفعال التي تقع يف العامل االفرتايض ،فقد يرتكب
الفعل أو يتحقق الرضر يف مكان عارض ال يرتبط بأي صلة بمكان املرضور أو مرتكب
الفعل .ومثال ذلك ،قيام شخص بالسيطرة والتحكم بأجهزة حاسب آيل موجودة يف
دول خمتلفة وذلك ألجل استخدامها يف اخرتاق أو تعطيل مواقع وإلكرتونية ،ففي هذا
املثال ،ارتكب الفعل بواسطة أجهزة وإلكرتونية تقع يف مكان مغاير ملكان مرتكب
الفعل ،وهذا املكان عارض ال يعترب هو املكان الفعيل الرتكاب الفعل ،وأيضا الرضر
( )32ومن أنصار هذا الرأي :د .منصور مصطفى منصور ،مذكرات يف القانون الدويل اخلاص تنازع القوانني،
(القاهرة :دار املعارف )1956 ،ص  ،328د .فؤاد عبد املنعم رياض ،د .سامية راشد  ،تنازع القوانني
واالختصاص القضائي الدويل وآثار األحكام األجنبية( ،القاهرة :دار النهضة العربية ،)1999-1998 ،ص
 ،356د .عصام الدين القصبي ،القانون الدويل اخلاص املرصي( ،القاهرة :النرس الذهبي ،)2004 ،ص .885
( )33هناك اجتاهان بصدد أساس املسئولية التقصريية؛ اجتاه يرى عنرص اخلطأ هو أساس املسئولية ،واجتاه آخر
يرى أن عنرص الرضر هو أساس املسئولية يف عرض تلك االجتاهات انظر :د .حممد الرويب تنازع القوانني يف جمال
االلتزامات غري التعاقدية ( ،القاهرة :دار النهضة العربية ،)2005 ،ص  95وما بعدها.
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حتقق يف املكان الذي يوجد فيه خادم احلاسب اآليل ( )serverالذي يستضيف املوقع
اإللكرتوين املترضر ،ويف الغالب ال يكون هذا املكان هو املكان الفعيل الذي حتقق فيه
الرضر ،ففي الغالب يقع مكان خادم احلاسب اآليل الذي حيوي موقعا إلكرتونيا يف
مكان مغاير للمكان الذي يقيم فيه مالك املوقع أو املرضور.
وترتيبا عىل ذلك ،فإن االجتاهات التي قيلت يف توطني الفعل أو الرضر يف املكان
الفعيل الذي حتقق فيه ،ال تقدم حلوال مناسبة لتعيني القانون الذي حيكم الترصفات
التي تتم باستخدام وسائل التقنية احلديثة ،وأن هذه الترصفات بحاجة إىل معايري
جديدة تالئم هذه البيئة التقنية احلديثة واملتطورة ،وتساهم يف اختيار أكثر القوانني
ارتباطا بتلك العالقات القانونية.

الفرع الثاين
االجتاهات املختلفة يف تعيني القانون
الواجب التطبيق عىل التعويض

يف حتديد القانون الواجب التطبيق عىل التعويض الناشئ عن جرائم تقنية املعلومات
يف الفرض الذي تتوزع فيه عنارص الركن املادي للجريمة يف أكثر من دولة ،اختلفت
الرؤى يف هذا الشأن إىل تطبيق أحد هذه القوانني :قانون مكان خادم احلاسب اآليل ،أو
قانون اجلنسية ،أو قانون دولة التحميل ،أو قانون دولة االستقبال ،أو قانون الدولة التي
حيطلب فيها احلامية ،أو حتديد القانون عىل أساس فكرة األنشطة املوجهة .نتناول هذه
اآلراء فيام يأيت:
أوال :قانون مكان اخلادم ()THE LAW OF THE SERVER

يرى بعض الفقه أنه يمكن األخذ بمكان خادم احلاسب اآليل الذي يستضيف
()34

)34(Michael Bogdan, “Can a Web-Site Constitute an Establishment for the
Purposes of Jurisdiction
and Applicable Law?” King's Law Journal, Volume 17, Number 1 (2006), pp. 97-104
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املوقع اإللكرتوين لغايات حتديد القانون الواجب التطبيق ،أو ما يسمى بقانون اخلادم،
وذلك ألن املواقع اإللكرتونية تقوم بالعديد من الوظائف مثل إبرام العقود والقيام
بالعمليات التجارية من عرض للبضائع والقيام بالدعاية واإلعالن وغريها ،ويمكن
اعتبار هذه املواقع مؤسسات قائمة بذاهتا ،أو فروعا لرشكات أو مؤسسات ،وبناء عىل
هذا ،يمكن االعتداد بمكان هذه املواقع اإللكرتونية لغايات حتديد االختصاص
القضائي أو الترشيعي.
وتطبيقا هلذا الرأي ،إذا ارتكبت جريمة وإلكرتونية من خالل موقع إلكرتوين
مستضاف عىل حاسب آيل يف فرنسا ،كأن يتم ذم أو التشهري بمواطن إمارايت عن طريق
نرش صوره الشخصية عن طريق ذلك املوقع ،فإن القانون الفرنيس هو الواجب التطبيق
عىل التعويض الناشئ عن األرضار التي ترتبت عىل تلك اجلريمة ،ألن مكان اخلادم
الذي ارتكبت فيه اجلريمة يقع يف فرنسا.
ومل حيظ هذا االجتاه بالنرصة والتأييد ،وتعرض لالنتقاد عىل أساس أن املوقع
اإللكرتوين قد يستضاف يف خوادم حاسب آيل تقع يف أكثر من دولة ،وقد يشرتك هذا
املوقع مع مواقع وإلكرتونية أخرى منترشة يف العديد من الدول ملامرسة نشاطه ،وذلك
بواسطة روابط جتعل هذه املواقع تعمل وكأهنا موقع واحد  ،األمر الذي جيعل من
()35

الصعب االهتداء إىل مكان خادم احلاسب اآليل الذي يستضيف ذلك املوقع لتحديد
االختصاص القضائي أو الترشيعي .
()36

كذلك ،فإن مكان خادم احلاسب اآليل الذي حيوي املوقع اإللكرتوين يف العادة مكان
عارض تم اختياره مصادفة وألسباب تقنية بحتة ،وال يتحقق رابط بني الدولة التي

)35(Tim Hillier, Sourcebook on public international law ( London; Cavendish
Publishing Limited, 1998) p; 262-264
”)36(Darrell C. Menthe, “Jurisdiction in Cyberspace: A Theory of International Spaces,
Michigan Telecommunications and Technology Law, Review 4. 69 (1998) p: 69.
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يوجد فيها خادم احلاسب اآليل وبني النزاع لغايات عقد االختصاص الترشيعي لقانون
تلك الدولة ،وأيضا قد ال يعلم مالك املوقع اإللكرتوين أين يوجد مكان خادم احلاسب
اآليل الذي يستضيف موقعه ،وال يتصف هذا املكان بالثبات حيث يمكن نقل خادم
احلاسب اآليل إىل دولة أخرى أو نقل املوقع اإللكرتوين إىل خادم حاسب آيل آخر يقع
يف دولة أخرى دون أن يعلم أو يستشار مالك املوقع اإللكرتوين .
()37

ثانيا :قانون اجلنسية:
يرى البعض العودة إىل ضابط اجلنسية لتحديد االختصاص القضائي والترشيعي
()38

للترصفات التي تتم عىل شبكة اإلنرتنت أو يف العامل االفرتايض ،حيث حيقق هذا
الضابط ارتباطا حقيقيا بني النزاع والدولة التي ينتمي إليها الشخص ،وأن االستناد إىل
ضوابط أخرى مثل ضابط مكان حتميل البيانات عىل شبكة اإلنرتنت أو مكان احلاسب
اآليل الذي يستضيف املوقع اإللكرتوين قد يثري صعوبات عديدة ،فقد يصعب يف بعض
األ حيان حتديد مكان التحميل أو مكان احلاسب اآليل الذي يستضيف املوقع
اإللكرتوين ،ففي الواقع العميل يقوم أصحاب املواقع اإللكرتونية بتخزين موقعهم عىل
أكثر من خادم حاسب آيل ،ألجل مسائل عديدة من بينها رسعة تصفح تلك املواقع
وتنزيلها من قبل املستخدمني.
واملشكلة التي يثريها العامل االفرتايض بصدد حتديد االختصاص الترشيعي
والقضائي ،شبيه بمشكلة حتديد االختصاص الترشيعي والقضائي يف األماكن التي ال
ختضع لقانون ،مثل أعايل البحار واملحيطات ،حيث انتهى األمر يف حل تلك املشكلة
إىل االستناد إىل اجلنسية ،كجنسية السفينة أو ما يسمى بقانون العلم ،وكذلك األمر
( )37د .زياد العنزي ،القانون الواجب التطبيق عىل العقد اإللكرتوين يف الترشيع اإلمارايت ،جملة معهد ديب
القضائي ،العدد السادس ،السنة الثالثة ،نوفمرب  ،2015الصفحات  ،118-80ص (.)104
)38(Darrell C. Menthe, “Jurisdiction in Cyberspace: A Theory of International Spaces,” op,
cit, p; 93-94-102..
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بالنسبة للمشكلة التي يثريها العامل االفرتايض يف حتديد القانون الواجب التطبيق أو
املحكمة املختصة ،حيث جتب العودة إىل ضابط اجلنسية ،فالذين يقومون بإنشاء أو
إدارة املواقع اإللكرتونية يف النهاية هم أشخاص ،ويمكن االستناد إىل جنسيتهم لعقد
االختصاص القضائي أو الترشيعي.
ويف احلقيقة يصعب األخذ هبذا القول ،فكام هو معلوم أن العالقة القانونية تتألف
من ثالثة عنارص هي ،عنرص األطراف واملوضوع والسبب  ،وأن املرشع عند تعيني
()39

القانون الواجب التطبيق عىل عالقة قانونية ما ،حيدد هذا القانون عن طريق وضع
ضابط إسناد مستمد من العنرص املهيمن أو الذي يمثل مركز الثقل يف تلك العالقة.
وإذا سعينا خلف هذا االجتاه وأردنا أن نعني القانون الواجب التطبيق من خالل ضابط
إسناد مستمد من عنارص العالقة القانونية ،نجد أن ضابط اجلنسية مستمد من عنرص
األطراف ،وهذا العنرص هو العنرص املهيمن يف عالقات األحوال الشخصية ،وال
يصلح لرتكيز أو ربط العالقة القانونية التي يكون مصدرها الفعل الضار بدولة معينة.
أما العالقة القانونية التي يكون مصدر االلتزام فيها الفعل الضار ،فإن العنرص األكثر
أمهية أو املهيمن هو عنرص السبب وهو الفعل الضار ،ويستمد ضابط اإلسناد من هذا
العنرص ،مثل أن يكون ضابط اإلسناد مكان وقوع الفعل أو مكان حتقق الرضر ،ولكن
إذا عينا القانون الواجب التطبيق عىل هذه العالقة عن طريق ضابط اجلنسية فسوف
نركز أو نوطن الفعل الضار يف أغلب احلاالت يف دولة غريبة عنه وال يربطه هبا روابط
متينة تربر خضوعه لقانوهنا ،ونعد وكأننا عاجلنا املشكلة بالعودة إىل اخللف بدل السعي
إىل األمام ونبحث عن حلول جديدة تتوافق مع طبيعتها اخلاصة.

( )39انظر :د .فؤاد عبد املنعم رياض ،د .سامية راشد  ،تنازع القوانني واالختصاص القضائي الدويل وآثار
األحكام األجنبية ،مرجع سابق ،ص 183
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ثالثا :قانون دولة التحميل أو االستقبال:
وفيام يتعلق بجرائم امللكية الفكرية أو جرائم التشهري أو االزدراء والتي تقع عىل
شبكة اإلنرتنت ،ينادي البعض بتطبيق إما قانون بلد التحميل أو قانون بلد التنزيل أو
االستقبال ،فالبيانات تنتقل عىل شبكة اإلنرتنت بطريقتني ،فهي حتمل بواسطة شخص
وتستقبل بواسطة آخر  ،والقانون الواجب التطبيق إما قانون بلد التحميل أو قانون
()40

مكان االستقبال.
ويف هذا الشأن ،يرى البعض  ،تطبيق قانون بلد التحميل ،عىل أساس أن دولة التحميل
()41

هي أكثر الدول ارتباطا بالفعل الضار ،فهي نقطة البداية يف ارتكاب الفعل ،وتوجد فيها
الوسائل اإللكرتونية التي استخدمت يف ارتكاب الفعل الضار ،كام تم فيها اختاذ القرار
بتحميل البيانات الضارة ،كام أنه يمكن اعتبار دولة التحميل بمثابة بلد النرش األول.
ويرى البعض اآلخر ،تطبيق قانون بلد االستقبال،

(reception

 ،)country ofأو

مكان استدعاء أو تفريغ املادة املعتدى عليها  ،عىل أساس أن صاحب أحلق يشعر يف
()42

هذا املكان باخلسارة املالية ،وأن الرضر حتقق يف هذا املكان ،وأيضا يف مكان االستقبال
متثل الدور اإلجيايب ملن اعتدى عىل حق املرضور ،فهو من قام باستدعاء البيانات عرب
احلاسب اآليل من املوقع اإللكرتوين املخزنة فيه ،وهو الذي يتحكم يف كيفية احلصول
عىل البيانات املعتدى عليها.
ومل يسلم هذا االجتاه من سهام االنتقاد ،لعل من أمهها :أنه بالنظر إىل إمكانية
احلصول عىل البيانات املخزنة عىل شبكة اإلنرتنت واستقباهلا يف كل الدول املرتبطة
)40(Tim Hillier, Sourcebook on Public International Law, op, cit, p: 259

( )41انظر يف عرض هذا االجتاه :د .أمحد حممد اهلواري ،املسئولية الناشئة عن اجلريمة املعلوماتية يف القانون
الدويل اخلاص ،جملة معهد ديب القضائي ،العدد( ،2012 )1ص .43
( )42انظر يف عرض هذا االجتاه :د .أمحد عبدالكريم سالمة ،القانون الدويل اخلاص النوعي ،اإللكرتوين،
السياحي ،البيئي ( ،القاهرة :دار النهضة العربية ،الطبعة األوىل )2000 ،ص .117-114
442

30

[مجلة الشريعة والقانون]

[كلية القانون -جامعة اإلمارات العربية المتحدة]

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2018/iss74/8

????????? ????? ?????? ??????? ?? ????????? ????? ????? ?? ??????? Al-Anzi:

[د .زياد خليف شداخ العنزي]

بتلك الشبكة ،فإن مسؤولية مرتكب فعل االعتداء يمكن أن تتحدد وفقا لقوانني كل
الدول املتصلة بالشبكة ،والتي يمكن أن تكون حمال الستدعاء أو تفريغ البيانات
املعتدى عليها  ،كذلك يصعب يف بعض الفروض حتديد مكان االستقبال ،كأن يتم
()43

استقبال البيانات بمعرفة شخص يقوم باستخدام جهاز إلكرتوين أثناء سفره يف الطائرة
أو سفينة .
()44

رابعا :قانون الدولة التي حيطلب فيها احلامية:
يرى البعض  ،بالنسبة للتعويض عن جرائم تقنية املعلومات التي تتعلق بامللكية
()45

الفكرية ،تطبيق قانون الدولة التي حيطلب محايتها ،استنادا إىل عدة حجج من أمهها :
()46

 -1أن املرضور من فعل وقع من خالل اإلنرتنت حينام يرفع دعواه يف دولة معينة
فهو يقدر أن الرتكيز الفعيل للرضر أو اجلزء األكرب أو الرئييس منه قد حتقق يف تلك
الدولة ،وبالتايل يكون قانوهنا واجب التطبيق .
()47

 -2هذا النهج متبع يف بعض االتفاقيات الدولية ،كاتفاقية برن املربمة  9سبتمرب
 1886واخلاصة بحامية امللكية األدبية والفنية ،والتي قررت يف الفقرة الثانية من املادة
اخلامسة عىل أنه " :مدى احلامية ووسائل الطعن املقررة للمؤلف حلامية حقوقه حيكمها

)43(Andre Lucas, Private International Law Aspects of the Protection of Works and Objects
of Related Rights Transmitted through Global Digital Networks, (WIPO document GCPIC/1),
Geneva, December 16 to 18, 1998, p:30,

( )44د .أمحد حممد اهلواري ،املسئولية الناشئة عن اجلريمة املعلوماتية يف القانون الدويل اخلاص ،املرجع السابق،
ص .47
( )45د .أمحد عبد الكريم سالمة ،اإلنرتنت والقانون الدويل اخلاص فراق أم تالق ،مرجع السابق ،ص  ،95د.
أمحد حممد اهلواري ،املسئولية الناشئة عن اجلريمة املعلوماتية يف القانون الدويل اخلاص ،مرجع السابق ،ص .50
( )46انظر هذه احلجج  :د .أمحد عبد الكريم سالمة ،املرجع السابق ،ص  95وما بعدها ،د .أمحد حممد اهلواري،
املرجع السابق ،ص وما بعدها .50
( )47د .أمحد عبدالكريم سالمة ،القانون الدويل اخلاص النوعي ،اإللكرتوين ،السياحي ،البيئي ،مرجع سابق،
ص (.)117
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ترشيع الدولة املطلوب منها احلامية دون غريه ،وذلك برصف النظر عن أحكام هذه
االتفاقية".
 -3أن الغالب التامس املرضور من اجلريمة املعلوماتية احلامية يف البلد الذي يتوطن
فيه ،مما يرتب عقد االختصاص لقانون دولة موطنه أو حمل إقامته.
 -4أن الرأي الغالب يف الفقه ،هو تطبيق قانون املوطن أو حمل اإلقامة للطرف
األضعف يف العالقة القانونية ،كام هو احلال يف عقود االستهالك ،وإىل منح املرضور
أحلق يف اختيار القانون واجب التطبيق عىل دعوى املسئولية عىل أساس أنه الطرف
األوىل بالرعاية .
()48

خامسا :معيار األنشطة املوجهة :
()49

تتلخص فكرة هذا املعيار ،يف أن القانون الواجب التطبيق عىل نزاع يتعلق بأنشطة
أو ممارسات أو أعامل وإلكرتونية معينة ،هو قانون الدولة التي وجهت إليها تلك
األنشطة أو األعامل أو الدولة املستهدفة بتلك املامرسات ،حيث يتحقق نتيجة لتوجيه
نشاط أو عمل إلقليم دولة ما ارتباط متني بني النزاع وتلك الدولة ،ويتحقق اتصال
كاف بني العمل أو النشاط وتلك الدولة ،فأكثر الدول ارتباطا بنشاط أو عمل معني
هي الدولة التي استهدفت بذلك العمل أو النشاط ،وقانون الدولة املستهدفة هو
القانون الواجب التطبيق عىل النزاعات التي تتعلق بتلك املامرسات أو األعامل عىل
اعتبار أن تلك األعامل تركزت وتوطنت فيها.
ومثال ذلك ،إذا ما تم اخرتاق أجهزة حاسب آيل يف األردن عن طريق شخص أو
أشخاص من اخلارج ،أو تم توجيه رسائل بريد إلكرتوين للمجتمع األردين ألجل النيل
( )48د .أمحد عبدالكريم سالمة ،القانون الدويل اخلاص النوعي ،اإللكرتوين ،السياحي ،البيئي ،مرجع سابق،
ص (.)118
( )49حول هذا املوضوع انظر:
Maebh Harding, conflict of laws, Routledge Group (London & New York, 2014) p: 161 et seq.
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من سمعة شخصية معروفة لدى هذا املجتمع ،فإن القانون الواجب التطبيق عىل مسألة
التعويض عن هذا السلوك هو القانون األردين ،ألن النزاع مرتبط بدولة األردن ،وأن
املجتمع األردين هو املستهدف ،وأن النتيجة اجلرمية حتققت يف هذا البلد.
ولقد استقر القضاء األمريكي عىل هذا النهج  ،حيث قرر اختصاصه يف بعض
()50

الدعوى استنادا إىل أن املوقع اإللكرتوين يوجه نشاطه للمجتمع املحيل ،ويف دعاوى أخر
قرر عدم اختصاصه كون نشاط املوقع اإللكرتوين مل يتصل بشكل كاف مع املجتمع املحيل.
ففي دعوى أقيمت أمام حمكمة نيو جريس من قبل رشكة أمريكية ضد رشكة فنادق
إيطالية ،قررت املحكمة عدم اختصاصها بنظر الدعوى ،تأسيسا عىل أن املدعى
()51

عليها ال متارس أي عمل وليس هلا أي فروع يف والية نيو جريس ،وأن نرش املدعى عليها
إلعالنات عىل شبكة اإلنرتنت حول بعض مميزات الفنادق التي متلكها ،كوصفها
للغرف ومرافق الفندق ومعلومات عن عدد الغرف ليس بمثابة توجيه نشاط نحو
والية نيو جريس .ويف دعوى أخرى قررت حمكمة والية إلينوي األمريكية حكام
مماثال  ،حيث قضت بعدم اختصاصها بالدعوى كون نشاط املدعى عليه مل يتصل
()52

بشكل كاف باملجتمع املحيل.
وقضت حمكمة إنديانا األمريكية يف دعوى رفعت أمامها باختصاصها بنظر
()53

الدعوى ،وذلك عىل أساس أن املدعى عليها ( جمموعة كونتيننتال للرعاية الصحية)
( )50ملزيد من التفصيل حول موقف القضاء األمريكي انظر:
Westermeier J T, 'Personal Jurisdiction: Today’s Hot Issue in E-Commerce', 1998 (3) The
Journal of Information, Law and Technology (JILT).
http://www.law.warwick.ac.uk/jilt/98-3/westermeier.html
( )51انظر قضاء هذه املحكمة يف الدعوىWeber v. Jolly Hotels, 977 F. Supp 327 (D.N.J. 1997) :

( )52انظر قضاء هذه املحكمة يف الدعوى:

)IDS Life Insurance Co. v. Sun America, Inc., 958 F. Supp 1258 (N.D. Ill. 1997

( )53انظر قضاء هذه املحكمة يف الدعوى:

Resuscitation Technologies, Inc. v. Continental Health Care Corp., 1997 U.S. Dist. LEXIS
(3523 (S.D. Ind. March 24, 1997
[العدد الرابع والسبعون – رجب 1439هـ إبريل ]2018

33

[السنة الثانية والثالثون]

445

Published by Scholarworks@UAEU, 2018

Journal Sharia and Law, Vol. 2018, No. 74 [2018], Art. 8

[التعويض عن جرائم تقنية المعلومات في القانون الدولي الخاص اإلماراتي]

وجهة نشاطها عىل شبكة اإلنرتنت نحو والية إنديانا ،وخلصت املحكمة إىل هذه
النتيجة عىل أساس أن املدعى عليها أرسلت ما يقارب ( )80رسالة بريد إلكرتوين
للمدعي ،وهذا الترصف يشكل مستوى نشاط كبري موجه للوالية مما يرتب ارتباط
النزاع بمحاكمها وخضوعه لواليتها القضائية والترشيعية.
ولقد قررت حمكمة والية أريزونا حكام مماثال  ،حيث قضت باختصاصها بنظر
()54

دعوى أقيمت أمامها عىل أساس أن املدعى عليها وهي رشكة برجميات حاسب آيل ليس
هلا موطن يف الوالية ،قد تركز نشاطها يف الوالية ،وخلصت املحكمة إىل تقرير اتصاهلا
بالنزاع إىل عدة اعتبارات منها :عدد عمالء الرشكة من املقيمني يف الوالية ،وحجم
الزيارات ملوقع الرشكة من قبل املقيمني يف الوالية ،وحجم العائدات املالية التي تعود
للرشكة جراء الصفقات التي تربمها مع زبائنها من مواطني الوالية.
وترتيبا عىل ذلك ،يمكن االستدالل عىل أن نشاط موقع إلكرتوين موجه لبلد معني
من خالل عدة قرائن ،منها :حجم املتعاملني مع املوقع من املقيمني يف إقليم الدولة ،أو
استخدام لغة معينة عىل املوقع اإللكرتوين ،أو حتديد قائمة بالدول التي يمكن تسليم
البضاعة فيها  ،وبالتايل فإن جمرد إتاحة الدخول ملوقع إلكرتوين للمقيمني يف بلد ما،
()55

اليشكل قرينة عىل أن هذا املوقع يوجه نشاطه لذلك البلد ،فالدخول ملوقع إلكرتوين
أمر ممكن ملعظم األشخاص ومن كافة الدول ،واليتحقق به االتصال الكايف أو
االرتباط بني النزاع وإقليم بلد معني.

( )54انظر قضاء هذه املحكمة يف الدعوى:
EDIAS Software International, L.L.C. v. BASIS International Ltd., 947 F. Supp. 413
()D. Ariz. 1996

( )55د .حسام أسامة حممد ،االختصاص الدويل للمحاكم وهيئات التحكيم يف منازعات التجارة اإللكرتونية،
( اإلسكندرية :دار اجلامعة اجلديدة ( ،)2009ص (.)106
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اخلالصة
نخلص من دراسة التعويض عن جرائم تقنية املعلومات يف القانون الدويل اخلاص
اإلمارايت إىل ما يأيت:
إن مسألة حتديد القانون الواجب التطبيق عىل التعويض الناشئ عن جرائم تقنية
املعلومات أمام القضاء اجلزائي يتنازعها اجتاهان ،األول يرى أنه ال تنازع للقوانني أمام
القايض اجلنائي ،حيث ختضع دعوى التعويض والدعوى اجلزائية للقانون الوطني،
واالجتاه الثاين يقرر التزام القايض اجلنائي بمنهج تنازع القوانني ،حيث يتعني عليه
البحث عن القانون الواجب التطبيق عىل دعوى التعويض مثلام يفعل القايض املدين.
ومن خالل بعض أحكام القضاء اإلمارايت تبني لنا أن القضاء اإلمارايت انحاز لالجتاه
الثاين ،وهذا أمر فيه نظر ،ونقرتح عىل املرشع اإلمارايت التدخل يف هذا الشأن وتقرير
التزام القايض اجلنائي بمنهج تنازع القوانني شأنه شأن القايض املدين ،وذلك للنتائج
غري املقبولة التي ترتتب عىل اعتناق االجتاه األول والتي بيناها عند بحث هذه املسألة.
وتبني أن فرص تطبيق قانون أجنبي عىل التعويض الناشئ عن جرائم تقنية
املعلومات تكاد تنعدم إذا اختصت املحكمة اجلزائية ،وذلك ألن القضاء اإلمارايت
يعتنق االجتاه الذي يرى أنه ال تنازع للقوانني أمام القايض اجلنائي ،وأن فرص تطبيق
قانون أجنبي أمام القضاء املدين قليلة؛ ألن القضاء اإلمارايت ينحاز إىل االجتاه القائل
بعدم إلزام القايض بتطبيق قانون أجنبي من تلقاء نفسه إال إذا متسك اخلصوم بتطبيق
هذا القانون وأثبتوا مضمونه ،ويف هذا الصدد نقرتح عىل املرشع التدخل وتقرير إلزامية
قاعدة اإلسناد ،وإلزام القايض باالمتثال هلا وتطبيق القانون الذي تشري إليه وأن ال يرتك
هذا األمر ملشيئة األطراف ،ألن القول بغري ذلك فيه إهدار لقاعدة اإلسناد الوطنية،
وإلغاء للفائدة من علم تنازع القوانني.
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وخلصنا ،إىل أن احلاالت التي خيتص فيها القانون اإلمارايت بحكم التعويض،
تتلخص يف أربع حاالت ،يكفي توافر إحداها النعقاد االختصاص ،وهي :األوىل:
حتقق الركن املادي جلريمة تقنية املعلومات بكافة عنارصه ،من سلوك ونتيجة وعالقة
سببية بينهام يف اإلقليم اإلمارايت ،والثانية :ارتكاب الفعل اجلرمي يف اإلقليم اإلمارايت،
والثالثة :حتقق نتيجة جريمة تقنية املعلومات يف اإلقليم اإلمارايت ،والرابعة :اجتاه نية
مرتكب جرم تقنية املعلومات إىل حتقيق نتيجة هذا اجلرم يف اإلقليم اإلمارايت.
وإذا مل تتوافر إحدى هذه احلاالت خيتص قانون أجنبي بحكم التعويض إذا توافرت
رشوط معينة ،ويتحدد هذا القانون طبقا لقاعدة اإلسناد اإلماراتية ،والتي تشري إىل
تطبيق قانون الدولة التي وقعت فيها جريمة تقنية املعلومات .وال توجد مشكلة يف
حتديد هذا القانون يف الفرض الذي يتحقق فيه وقوع الركن املادي جلريمة تقنية
املعلومات يف دولة واحدة ،حيث حيكم قانون تلك الدولة التعويض عن تلك اجلريمة.
ولكن هذا فرض نادر أن يتحقق يف جرائم تقنية املعلومات ،فالواقع يدلل عىل أن
الغالب يف هذه اجلرائم هو ارتكاب الفعل يف دولة وترتب الرضر يف دولة أو أكثر،
وبالرجوع للقانون اإلمارايت مل نجد قواعد إسناد تشري إىل القانون الواجب التطبيق يف
مثل هذا الفرض.
ويف سعينا يف البحث عن القانون الواجب التطبيق عىل التعويض يف هذا الفرض ،بدأنا
يف حماولة تطبيق اآلراء واالجتاهات التي نادت بتحديد القانون الواجب التطبيق عىل
الترصفات التي تتم بوسائل تقليدية وتتوزع فيها عنارص اإلسناد يف أكثر من دولة ،كاالجتاه
الذي يرى تطبيق مكان وقوع اخلطأ ،واالجتاه الذي ينادي بتطبيق مكان حتقق الرضر.
وتوصلنا إىل أن األساس الذي تقوم عليه هذه االجتاهات ،هو تركيز أو توطني
الفعل أو الرضر يف املكان الفعيل الذي وقع فيه ،فاالجتاه الذي ينادي بتطبيق قانون
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مكان اخلطأ أو االجتاه الذي يقرر تطبيق مكان الرضر يقصد املكان الفعيل الذي ارتكب
فيه اخلطأ أو حتقق فيه الرضر ،وهذا أمر قد ال يتحقق يف األفعال التي تقع يف العامل
االفرتايض ،فقد يرتكب الفعل أو يتحقق الرضر يف مكان عارض ال تربطه بالرضر أو
الفعل أي صلة.
ومن ثم انتقلنا يف البحث عن القانون الواجب التطبيق إىل االجتاهات احلديثة التي
تصدت هلذه املشكلة ،ووجدنا الرؤى يف هذا الشأن اختلفت إىل تطبيق أحد مخسة
قوانني ،هي :قانون مكان خادم احلاسب اآليل ،أو قانون اجلنسية ،أو قانون دولة
التحميل ،أو قانون دولة االستقبال ،أو قانون الدولة التي حيطلب فيها احلامية ،أو حتديد
القانون عىل أساس فكرة األنشطة املوجهة .وبعد دراسة هذه األفكار ،تبني لنا أن
أنسبها وأكثرها مالءمة ملوضوع بحثنا ،هو االجتاه الذي ينادي بتطبيق قانون الدولة التي
حيطلب محايتها ،وإن كان أنصاره يرون أنه احلل املناسب بالنسبة للتعويض عن جرائم
تقنية املعلومات التي تتعلق بامللكية الفكرية ،إال أننا نرى أنه يمكن تعميمه عىل سائر
جرائم تقنية املعلومات.
وميلنا هلذا الرأي ،يعود إىل عدة أسباب من أمهها :أن قانون الدولة التي يطلب
محايتها يستوعب ويتشابه إىل حد كبري مع معيار األنشطة املوجهة ،فمن خالل
استعراضنا ألحكام املحاكم األمريكية تبني لنا أن تلك املحاكم كانت تقرر يف النهاية
اختصاصها ،وهي املحاكم التي أقيمت لدهيا تلك الدعاوى و حطلب محايتها ،وسواء
قررت تلك املحاكم اختصاصها بناء عىل فكرة األنشطة املوجهة فهي املحاكم التي
حطلب منها احلامية وانتهت إىل تقرير اختصاصها وتقرير احلامية املطلوبة.
وكذلك يستوعب معيار قانون الدولة التي حيطلب محايتها معيار مكان حتقق الرضر
لتحديد القانون الواجب التطبيق عىل التعويض عن جرائم تقنية املعلومات ،ففي العادة
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يقع أكرب قدر من األرضار يف الدولة التي حيطلب محايتها ،ويف الغالب فإن الدولة التي
حيطلب محايتها هي موطن املرضور ،حيث يتجه طالب احلامية يف أغلب األحيان إلقامة
الدعوى يف موطنه.
واألخذ هبذا القانون حيقق احلامية املطلوبة للطرف األضعف يف العالقة القانونية
والطرف األوىل بالرعايا وهو الطرف املترضر من األفعال اإللكرتونية ،فيحقق مصلحة
هذا الطرف من حيث منحه مكنة حتديد القانون الذي حيقق مصاحله وأيضا إقامة
الدعوى لدى املحكمة التي توفر علية تكبد مشقة االنتقال إىل إقامة الدعوى لدى
حمكمة تقع يف مكان بعيد عن موطنه ،واألخذ بقانون الدولة التي يطلب محايتها حيقق
تلك املصالح للمرضور ،فهو سوف يطلب احلامية من الدولة التي حيقق قانوهنا
مصلحته ،وأيضا يرفع دعوى املطالبة يف موطنه وال يتكبد مشقة االنتقال وحتمل
مصاريف إقامة الدعوى يف مكان بعيد عن موطنه.
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