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] ماشاء الله عثمان محمد.[د

Criminal Protection of the Image of Person in Human
Rights: A study in the French, Bahraini, and Libyan
Legislations
Dr. Mashallah Othman Muhammad

Assistant Professor of Criminal Law,
Faculty of Law, University of Benghazi - Libya
msh_m80@yahoo.com
Abstract:
Individual or personal freedom is a basic and important requirement of the
human being in various peoples and throughout the ages. The person has
taken a long march of struggle and struggle to defend and protect it, and this
has been demonstrated in the affirmation of personal freedom and the rights
associated with it in various legislations around the world.
At the forefront of those rights is the human right to prohibit the image and
not to take it, publish it or use it without its consent.
The risks to this right have increased with the scientific and technological
progress and the resultant proliferation of imaging devices of various shapes
and sizes, with superior capabilities more than ever, which made the person
insecure, even inside his home, which is the most immunized place against
intruders.
And a follower of social networks and different internet sites can notice
the huge amount of image displayed, which may have been taken mostly
without the person’s consent or with his consent to the capture without
publishing.
The publication of images on social networks is to ensure that the greatest
possible viewing of those images is achieved, given the number of people
whose networks have exceeded millions of people, and this publication is for
various purposes, foremost of which is defaming people or blackmailing them
and directing them to publish if the owner of the image does not respond to
the offender’s demands.
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][الحماية الجنائية املوضوعية لحق اإلنسان يف صورته الشخصية
In addition to the use of surveillance cameras by the criminal justice
agencies and the private sector in documenting some incidents or occasions,
an unprecedented competition among journalists in obtaining pictures to
document some events and occasions is added to this, because of the
importance of the image and its credibility in this field.
Which prompted the French legislator to introduce new texts in addition
to the existing texts to support the protection of the human right in the picture.
In return, the study revealed to us the weakness of the protection prescribed
for the image in the Bahraini and Libyan legislation.
Key words: Image, The punishment, Protection, rights, Freedoms,
Secrets, Internet.
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?????? ???????? ???????? ???????? ??????? ??????? ?? ????? ( ??????? ????? ?? ??????? ??? ????????? ???????? ??????? Muhammad:

[د .ماشاء الله عثمان محمد]

د .ما شاء اهلل عثامن حممد
أستاذ القانون اجلنائي املُساعد بكلية القانون جامعة بنغازي
msh_m80@yahoo.com

تعد احلرية الفردية أو الشخصية مطلب ًا أساسي ًا ومه ًام لدى اإلنسان يف خمتلف الشعوب
وعىل مر العصور  ،وقد أخذ اإلنسان مسرية كفاح ونضال طويلة من أجل الذود عنها
ومحايتها  ،وقد جتىل ذلك يف التأكيد عىل احلرية الشخصية واحلقوق املرتبطة هبا يف خمتلف
الترشيعات عىل مستوى العامل .
ويأيت يف مقدمة تلك احلقوق حق اإلنسان يف حرمة الصورة وعدم التقاطها أو نرشها أو
استخدامها بدون موافقته .
وقد ازدادت املخاطر التي يتعرض هلا هذا احلق مع التقدم العلمي و التكنولوجي وما
أسفر عنه من انتشار أجهزة التصوير بمختلف األشكال و األحجام وبقدرات فائقة أكثر
من أي وقت مىض  ،األمر الذي جعل اإلنسان يري من حتى داخل منزله وهو أكثر األماكن
حتصين ًا ضد املتطفلني .
واملتابع لشبكات التواصل االجتامعي ومواقع االنرتنت املختلفة يمكن أن يلحظ الكم
اهلائل للصورة املعروضة والتي تكون قد التقطت يالب ًا بدون موافقة الشخص أو بموافقته
عىل االلتقاط دون النرش.
إن النرش للصور عىل شبكات التواصل االجتامعي يكون لضامن حتقيق أكرب قدر ممكن
من املشاهدة لتلك الصور بالنظر إىل العدد املهول ملشرتكي تلك الشبكات والذي يتجاوز
[العدد السادس والثمانون  -رمضان  1442هـ -إبريل ]2021
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ماليني األشخاص  ،وهذا النرش يكون أليراض خمتلفة يف مقدمتها التشهري باألشخاص أو
ابتزازهم وهتديدهم بالنرش يف حال عدم استجابة صاحب الصورة ملطالب اجلاين .
فض ً
ال عن استخدام كامريات املراقبة من قبل أجهزة العدالة اجلنائية والقطاع اخلاص يف
توثيق بعض احلوادث أو املناسبات  ،يضاف لذلك التنافس يري املسبوق بني الصحافيني يف
احلصول عىل الصور لتوثيق بعض األحداث و املناسبات  ،وذلك ألمهية الصورة وصدقيتها
يف هذا املجال .
األمر الذي دفع باملرشع الفرنيس إىل استحداث نصوص جديدة فض ً
ال عن التصوص
احلالية لتدعيم محاية حق اإلنسان يف الصورة ويف املقابل كشفت لنا الدراسة عن ضعف
احلامية املقررة للصورة يف الترشيعني البحريني و الليبي .
كلامت مفتاحية  :الصورة  ،العقوبة  ،احلامية  ،احلريات  ،احلقوق  ،األارار  ،االنرتنت
املُـقدمــــة
ومهًّم لدى اإلنسان ،يف خمتلف الشعوب،
تعد احلرية الفردية أو الشخصية مطل ًبا أساس ًّيا ًّ

وعىل مر العصور ،وقد خاض اإلنسان مسرية كفاح ونضال طويلة من أجل الذود عنها
ومحايتها ،وقد جتىل ذلك يف التأكيد عىل احلرية الشخصية واحلقوق املرتبطة هبا ،يف خمتلف
الرشائع واملواثيق والدساتري عىل مستوى العامل ،عىل اعتبار أاها من املكتسبات التي اليمكن
التفريط هبا أو التخيل عنها إال لدواعي املصلحة العامة ،ويف أضيق نطاق ممكن ،وبالقدر
الالزم لتحقيق تلك املصلحة.

ويأيت احلق يف الصورة يف مقدمة تلك احلقوق وأهمها ملا ل من قيمة كبرية لدى
الشخص ،بل ويتوقف عىل احرتام نجاح الفرد ،وخلق فرص اإلبداع لدي  ،وشعوره
بالطمأنينة والسكينة ،فال قيمة ملختلف حقوق اإلنسان وحيات طاملا أن صورت الشخصية
أوخصوصيات منتهكة.
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[د .ماشاء الله عثمان محمد]

قد أدى التقدم العلمي والتكنولوجي غري املتناهي الذي يشهده عاملنا اليوم -من دون
شك -إىل زيادة املخاطر التي قد تتعرض هلا الصورة الشخصية ،فلم يعد األمر يقترص عىل
االطالع بالعني املجردة أو الرسم والنقش فحسب ،بل ظهرت أجهزة تصوير وجتسس
برصي بمختلف األشكال واألحجام ،وبقدرات فائقة ،متكنت من اخرتاق اجلدران
واحلصون ،بشكل جيعل الفرد غري آمن عىل خصوصيت حتى داخل منزل  ،وهو املكان
األكثر حتصينًا ضد املتطفلني ،باإلضافة إىل انتشار أجهزة التصوير واملراقبة البرصية،
واستخدامها من قبل بعض األفراد أو الرشكات أو من قبل السلطات يف العديد من الدول
هبدف املحافظة عىل النظام وحتقيق املصلحة العامة ،وإلثبات اجلرائم ومتابعة مقرتفيها،
وتقديمهم للعدالة اجلنائية.
إن انتشار اهلواتف الذكية وغريها من األجهزة املحمولة املزودة بتقنيات التصوير الرسيع
سهل من عملية التقاط الصور وحفظها ونقلها ،أكثر من أي وقت مىض ،فلم يعد األمر
يستغرق سوى حلظات معدودة ،األمر الذي أدى إىل تنامي عمليات التقاط الصور ملختلف
األحداث واملناسبات ،ونقلها أونرشها بعد ذلك برشاهة عرب الشبكات االجتًّمعية ،وغريها
من مواقع اإلنرتنت لضًّمن حتقيق أكرب قدر من املشاهدة واالنتشار ،بالنظر إىل العدد املَ ُهول
لرواد تلك الشبكات ،الذي يقدر بماليني األشخاص ،واملستخدم لشبكات التواصل
االجتًّمعي يمكن أن يالحظ الكمية الكبرية للصور املنشورة لشخصيات خمتلفة ،تكون قد
ْرش بعد ذلك ألغراض خمتلفة.
التقطت عىل األرجح من دون موافقة الشخص املعني ل ُتن َ
ولعل خماطر الصور الشخصية تتفاقم أكثر يف ظل وجود تقنيات أو برامج متطورة لتعديل

الصور لتظهر الشخص يف وضع غري وضع احلقيقي ،وهتديده -بعد ذلك -بنرشها
لإلساءة ل أو تشوي سمعت  ،ما مل يرضخ للتهديد والتسليم بًّم طلب من .
باإلضافة إىل وجود شغف كبري من جانب الصحفيني يف التقاط الصور لتوثيق األحداث
واملناسبات املختلفة ،ونرشها يف تنافس كبري بينهم عىل السبق الصحفي ،وجذب القراء
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واملتابعني ،وال س ّيًّم فيًّم يتعلق بصور الشخصيات العامة واملشاهري ،ومتابعة حياهتم
اخلاصة ،أو قيام بعض املؤسسات اإلعالمية باستغالل صور الشخصيات العامة واملشاهري
بنرش صورهم دون موافقتهم جلذب املتابعني.
حق ِ
نرش األخبار والصور ،وتوثيق األحداث واملناسبات املختلفة
إن للصحافيني َّ
للحصول عىل املعلومات ،عىل أن اليرتتب عىل ذلك انتهاك احلق يف حرمة الصورة أو احلياة
اخلاصة للفرد .ولعل السبب يف احلرص عىل التقاط الصور ونرشها لتوثيق بعض األحداث
وا ملناسبات يكمن فيًّم تتمتع ب الصورة من حجية وقوة يف هذا الشأن أكثر من أي وسيلة
أخرى ،األمر الذي أدى إىل تزايد الطلب عىل الصورة أو املساس هبا دون موافقة املعني.
وإىل جانب احلق يف الصورة َّ
فإن صورة الشخص تشكل العنوان األبرز والرئيس حليات
اخلاصة ،فهي مرآة الشخص التي تظهر حالت وانفعاالت املختلفة ،وحتدد هويت  ،ومن ثم
فإن االعتداء أو التقاط صورة الشخص من دون موافقت يعد بمثابة رسقة لروح .
وتتجىل أهمية املوضوع يف أن يكشف خماطر التقدم العلمي والتكنولوجي عىل حق
اإلنسان يف صورت الشخصية ،ال س ّيًّم يف جمال االتصاالت واملعلومات والتصوير ،حيث
ظهرت أنًّمط جديدة من اجلرائم واالعتداءات عىل حق اإلنسان يف صورت الشخصية،
وتتعاظم تلك املخاطر يف ظل االهتًّمم املتنامي بالصور الشخصية ،وزيادة االعتًّمد عليها،
واستخدام اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتًّمعي ،األمر الذي أدى إىل وجود اهتًّمم بحًّمية
هذا احلق عىل املستوى الدويل واملحيل عىل اعتبار أن هذا احلق من أهم احلقوق املتعلقة
بشخصية اإلنسان.
وعىل الرغم من عدم وجود اعرتاف رصيح وقوي باحلق يف الصورة فقد تدخل املرشع
اجلنائي الفرنيس بمجموعة من النصوص ،كفل من خالهلا محاية الصورة الشخصية من
خالل نصوص قانون العقوبات وتعديالت بالقانون رقم  3121لسنة  ،2016والقانون
رقم  703لسنة  ،2018وقانون الصحافة وتعديالت األخرية ،واستطاع من خالل ذلك
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توفري محاية فاعلة حلق اإلنسان يف صورت الشخصية.
وعىل الرغم من تلك التحديات الكبرية التي يقابلها احلق يف الصورة الشخصية
عنرصا من عنارص احلياة اخلاصة ،فإن مل يصدر عن املرشع اجلنائي يف الترشيعني
باعتبارها
ً
البحريني والليبي نصوص رصحية مستحدثة يمكن من خالهلا مواجهة املخاطر التي قد
يتعرض هلا احلق يف الصورة ،وأهمها التقاط الصور أو نقلها أو تسجيلها أو استخدامها من
غري موافقة املعني هبا.
نصوصا
إن الترشيعني البحريني والليبي من أكثر الترشيعات العربية التي ال تتضمن
ً
مستحدث تتعلق بحًّمية حق اإلنسان يف صورت الشخصية ،ومن واجب الدولة وضع
الترشيعات املناسبة حلًّمية حقوق األفراد وحرياهتم.
وعلي فإن اإلشكالية تتمحور حول معرفة مدى فاعلية النصوص احلالية يف الترشيعني
الليبي والبحريني املتمثلة يف قانون العقوبات وقانون تنظيم الصحافة واالتصاالت
ومكافحة جرائم تقنية املعلومات يف توفري محاية فاعلة حلق اإلنسان يف صورت الشخصية،
يف ظل التحديات احلالية التي كشف عنها التقدم العلمي والتكنولوجي مقارن ًة بقانون
العقوبات وقانون الصحافة الفرنيس .ومدى احلًّمية التي تقدمها النصوص احلالية
والتقليدية يف توفري محاية حلق اإلنسان يف صورت الشخصية.
واهدف من خالل هذه الورقة إىل توضيح ذلك ،باإلضافة إىل التعريف باحلق يف
الصورة ،وطبيعت القانونية وحدوده ،واألساس القانوين حلًّمية الصورة الشخصية وأهمية
محايتها ،وهل تقترص احلًّمية عىل الصورة يف مكان خاص فقط أو تشمل احلًّمية يف املكان
العام كذلك؟ وهل املوافقة عىل التقاط الصورة تعني املوافقة عىل نرشها؟ وكيف متكن
املرشع الفرنيس من مواجهة األنًّمط اإلجرامية احلديثة لالعتداء عىل الصورة ؟
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ولتحقيق ذلك فقد رأينا أن نتبع يف هذه الدراسة املنهج النقدي والتحلييل املقارن
وفق التقسيم اآليت:
لتناسب مع موضوع الدراسةَ ،
املطلب األول  :ماهية احلق يف الصورة.
املطلب الثاين  :محاية احلق يف الصورة من خالل قانون العقوبات.
املطلب الثالث :محاية احلق يف الصورة من خالل القوانني اخلاصة.

املطلب األول
ماهية احلق يف الصورة
حيرص اإلنسان كل احلرص عىل عدم املساس بصورت  ،وعدم التعرض هلا دون موافقت ،
املهمة التي ترتبط بشخصيت وبذات اإلنسانية ،وتكشف هويت
عىل اعتبار أاها من العنارص َّ

وتعرب عن وضع  ،وسنحاول من خالل هذه اجلزئية من الدراسة التعريف بحق اإلنسان يف
صورت  ،مع بيان طبيعة احلق يف الصورة ،وأهمية محايتها ،كًّم يأيت:
الفرع األول :التعريف بحق اإلنسان يف الصورة وأمهية محاية الصورة
الفرع الثاين :الطبيعة القانونية والبعد الدستوري للحق يف الصورة

الفرع األول
التعريف بحق اإلنسان يف الصورة وأمهية محاية الصورة
يتمتع الشخص بمجموعة من احلقوق واحلريات ،يكفلها القانون اجلنائي باحلًّمية التي
تعد أكثر صور احلًّمية القانونية فاعلية يف املجتمع( ،)1ومن تلك احلقوق حق اإلنسان يف
صورت الشخصية ،وهو ما سنحاول التعرض ل كًّم يأيت:
( )1نوفل عيل عبد اهلل الصفو ،احلًّمية اجلنائية للحقوق واحلريات ،جملة جيل حقوق اإلنسان ،مركز جيل
البحث العلمي– لبنان ،السنة اخلامسة ،العدد  ،27فرباير  ،2018ص.62
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?????? ???????? ???????? ???????? ??????? ??????? ?? ????? ( ??????? ????? ?? ??????? ??? ????????? ???????? ??????? Muhammad:

[د .ماشاء الله عثمان محمد]

 .1التعريف بالصورة
تعترب الصورة الشخصية من وسائل التعرف عىل الشخص وحتديد هويت  ،وبفضل
التقدم العلمي أصبحت هذه الصورة من أهم العنارص التعريفية للشخص يف شتى
املجاالت ،فهي من أصدق الوسائل التعريفية للفرد ،وأكثرها دقة يف هذا املجال ،ولذلك
ٍ
ٍ
واضح من قبل خمتلف األفراد واجلهات يف
بشكل
زاد االعتًّمد عىل الصورة واستخدامها
املجتمع ،وألغراض خمتلفة.
ويمكن تعريف الصورة بأاها كل امتداد ضوئي جلسم ،بشكل يؤدي إىل التعرف علي وحتديد
هويت ومتييزه عن غريه( ،)2أوهي متثيل كائن مقدم بواسطة نظام من األنظمة البرصية(.)3
والصورة تثبيت لقسًّمت شكل اإلنسان املختلفة عىل دعامة من الدعامات املادية( ،)4وإذا
كانت الصورة -بحسب طبيعتها -ال تعرب عن فكرة معينة كًّم هو احلال بالنسبة لألحاديث
دائًّم إىل
اخلاصة التي تعرب عن فكرة أو موقف معني لدى صاحبها إال أن الصورة تشري ً
شخصية صاحبها( ،)5ولذلك فإن الصورة تعترب بمثابة مرآة الشخص التي تكشف عن ذات ،
وتسمح بالتعرف علي ( ،)6فهي إىل جانب املظهر املادي للشخص تعرب كذلك عن مظهره
( )2حممد زكي أبوعامر ،قانون العقوبات ،القسم اخلاص ،دار اجلامعة اجلديدة للنرش ،اإلسكندرية،2010 ،
ص.636
(3) Maxime Louvet: Image et protection pénale de la personne, Master 2 Droit pénal et
sciences pénales, l'université Paris 2 Panthéon Assas, 2013-2014, p8.

( )4حممد الشهاوي ،احلًّمية اجلنائية حلرمة احلياة اخلاصة ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،2005 ،ص.274

( )5حممد نجيب حسني ،رشح قانون العقوبات ،القسم اخلاص ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،1988 ،ص
 ،794حممد أمني اخلرشة ،إبراهيم سليًّمن القطاونة ،احلًّمية اجلنائية حلرمة احلياة اخلاصة يف قانون العقوبات
اإلمارايت ،جملة جامعة الشارقة للعلوم الرشعية والقانونية ،املجلد  ،13العدد  ،1يونيو  ،2016ص .76
( )6عالء الدين عبد اهلل فواز اخلصاونة ،بشار طالل املومني ،النظام القانوين للصورة الفوتوغرافية ،احلقوق
الواردة عليها ووسائل احلًّمية القانونية ،دراسة مقارنة يف القواعد العامة وقواعد محاية حقوق امللكية الفكرية،
جملة الرشيعة والقانون ،السنة ،27العدد ،53يناير  ،2013ص.213
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املعنوي ،وما يتصل بحالت وانفعاالت املختلفة كحالتي احلزن والفرح ،أو احتياجات املختلفة
كحاجة الشخص إىل النوم بًّم يظهر عىل وج الشخص ،أو حالة الشخص الصحية واألمراض
التي قد يعاين منها ،إىل غري ذلك من احلاالت أو االنفعاالت التي تسمح بالتعرف عىل هوية
الشخص والكشف عن حالت  ،وتربر ما يتخذه من مواقف خمتلفة(.)7
وتتنوع الصور يف أشكاهلا ،فقد تكون عبارة عن جمموعة من اخلطوط واأللوان ،جيسدها
رسام عىل ورقة أو دعامة من الدعامات املادية األخرى ،وقد تكون عن طريق النحت أو
النقش ...إلخ.
صورا متحرك ًة أو ما
صورا ثابت ًة أو مايعرف بالصور الفوتوغرافية ،وقد تكون
كًّم قد تكون
ً
ً

يعرف بالفيديو ،عن طريق أجهزة التصوير املختلفة التي كشف عنها التقدم العلمي والتكنولوجي.
وغني عن البيان أن الصورة باعتبارها امتدا ًدا جلسم معني ،بشكل يؤدي إىل التعرف
ٍ
يشء آخر كاحليوانات والنباتات والسلع
أي
علي  ،قد يكون هذا اجلسم إنسانًا ح ًّيا أو َّ
واحلديقة واملنزل أو السيارة ...إلخ ،بحيث يمكن أن تدل صورة منزل الشخص أوسيارت
أو ممتلكات األخرى عىل وضع املادي أو االجتًّمعي ...إلخ ،أي تسمح بالتعرف علي .
 .2التعريف بحق اإلنسان يف صورته الشخصية
يعترب احلق يف الصورة من أهم احلقوق التي يتمتع هبا الشخص يف املجتمع ،ويمكن
تعريف حق الشخص يف صورت بأن احلق الذي يعطي للشخص احلق يف االعرتاض عىل
التقاط صورت من دون إذن أو موافقت عىل التصوير(.)8
( )7رنا عوض دهون ،احلق يف الصورة ،طبيعت القانونية ومحايت يف القانون األردين ،دراسة مقارنة ،رسالة
ماجستري ،كلية احلقوق ،جامعة الريموك ،األردن ،2014 ،ص .8
( )8جعفر حممود املغريب ،حسني شاكر عساف ،املسؤولية املدنية عن االعتداء عىل احلق يف الصورة بواسطة
اهلاتف املحمول ،دار الثقافة للنرش والتوزيع ،عًّمن ،الطبعة األوىل ،2010 ،ص .60
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?????? ???????? ???????? ???????? ??????? ??????? ?? ????? ( ??????? ????? ?? ??????? ??? ????????? ???????? ??????? Muhammad:

[د .ماشاء الله عثمان محمد]

ويعرف كذلك تعري ًفا موس ًعا بأن احلق الذي يعطي للشخص قدرة االعرتاض عىل
تصويره باستخدام جهاز تصوير ،أو أن يقوم شخص برسم أو نحت من دون موافقت
الرصحية أو الضمنية(.)9
يضا بأن حق الشخص يف عدم التقاط صورت أو نرشها من
ويعرف احلق يف الصورة أ ً
دون موافقت

()10

أي احلق يف االعرتاض عىل نرش الصورة وكشفها عىل اجلمهور( ،)11بغض

النظر عن درجة شهرة الشخص ،ويف مواجهة طرائق النرش ووسائل املختلفة(.)12
ويفهم من قضاء حمكمة النقض الفرنسية بأن لكل شخص احلق يف احرتام حيات
اخلاصة ،ولكل شخص احلق احلرصي يف صورت يف استخدامها ،وعدم جواز نرشها من
دون موافقت (.)13
وعلي فإن احلق يف الصورة هو حق الشخص يف عدم التقاط صورت باستخدام أجهزة
التصوير أو جتسيد صورت كالرسم أو النحت أو بأي وسيلة أخرى ،أو نرش صورت أو
إنتاجها من دون موافقت الرصحية أو الضمنية.
وصورة الشخص التي حيميها القانون تعترب موضو ًعا حلق اإلنسان يف صورت
( )9حممد أمني اخلرشة ،مرشوعية الصوت والصورة يف اإلثبات اجلنائي ،دراسة مقارنة ،دار الثقافة للنرش
والتوزيع ،عًّمن ،الطبعة األوىل ،2011 ،ص.185
(10) Erik Tollu: Le droit à l'image des personnes: Analyse de l'articulation des différents
droits et obligations encadrant l'exercice de la photographie en droit européen, français et
espagnol, Soumis le 07/01/2012, MBDE / Rapports droit interne et droit international ou
européen: https: //blogs. parisnanterre.fr/content/le-droit-%C3%A0-limage-des-personnesanalyse-de-larticulation-des-diff%C3%A9rents-droits-et-obligation.

( )11سعيد جرب ،احلق يف الصورة ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،1986 ،ص.24

( ) Anthony Bem : Le Droital’imaged’une Personne : Fondementset Sanctions, Publié le
04/12/2010 Modifié le 03/01/2018, https://www.legavox.fr/blog/maitre-anthony-bem/droitimage-personne-fondements-sanctions-3904.htm.
( ) Cass. Civil, 27 février 2007, N° de pourvoi: 06-10393.
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عنرصا من
الشخصية ،إىل جانب حق الشخص يف حرمة حيات اخلاصة ،عىل اعتبار الصورة
ً
عنارص حرمة احلياة اخلاصة التي يكفلها القانون باحلًّمية .فاحلق يف الصورة يكفل للشخص
احلًّمية ضد التقاط صورت  ،أو نرشها من دون موافقت  ،وانتهاك احلق يف الصورة قد يؤدي
إىل انتهاك حرمة احلياة اخلاصة للشخص(.)14
ويقصد باحلياة اخلاصة حق الشخص بأن يرتك يف سكينة وهدوء ،بحيث ال جيوز للغري
أن يتدخل يف شؤون  ،أو أن احلياة اخلاصة هي كل ما ال يعد من احلياة العامة ،فكل ما خيرج
عن نطاق احلياة العامة يدخل يف نطاق احلياة اخلاصة(.)15
وقد قضت حمكمة باريس يف فرنسا بتاريخ  16نوفمرب  2018بأن نرش صورة جسم عارضة
األزياء من دون موافقتها بعد تغطية الوج أو طمس يلزم النارش للصورة بالتعويض النتهاك
احلق يف الصورة ،وخمالفت للًّمدة التاسعة من القانون املدين الفرنيس ،واملادة الثامنة من االتفاقية
األوروبية حلقوق اإلنسان ،فجسم اإلنسان هو اآلخر حمل للحًّمية القانونية( ،)16ذلك أن إخفاء
وج شخصية معروفة ال يمنع من حتديد هويت والتعرف علي .
ويف املقابل ذهبت حمكمة النقض الفرنسية يف حكم حديث هلا بتاريخ  10سبتمرب 2014
( )14راجع :عودة يوسف سليًّمن ،اجلرائم املاسة بحرمة احلياة اخلاصة التي تقع عرب وسائل تقنية املعلومات
احلديثة ،جملة احلقوق ،اجلامعة املستنرصية ،العراق ،املجلد  ،16العدد  ،2017 ،30-29ص .7فقيام
املسؤولية املدنية عن هذه اجلريمة يقتيض رجحان احلق يف حرمة احلياة اخلاصة عىل احلق يف حرية التعبري .راجع:
يونس صالح الدين عيل ،املسؤولية املدنية النامجة عن التعدي عىل احلق يف اخلصوصية يف القانون اإلنكليزي،
دراسة حتليلية مقارنة بالقانون العراقي ،جملة احلقوق ،اجلامعة املستنرصية ،العراق ،املجلد  ،16العدد -29
 ،2017 ،30ص .36
( )15راجع :أسامة عبد اهلل قايد ،احلًّمية اجلنائية للحياة اخلاصة وبنوك املعلومات ،دراسة مقارنة يف القانون
الفرنيس واألمريكي واملرصي وفق ًا آلخر التعديالت الترشيعية ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،2008 ،ص 18
ومابعدها.
(16) TGI de Paris, ordonnance de référé du 16 novembre 2018M. X. / Umanlife
390

12

[السنة الخامسة والثالثون -مجلة الشريعة والقانون]

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2021/iss86/6

?????? ???????? ???????? ???????? ??????? ??????? ?? ????? ( ??????? ????? ?? ??????? ??? ????????? ???????? ??????? Muhammad:

[د .ماشاء الله عثمان محمد]

أن رداءة جودة التصوير وعدم إمكانية التعرف عىل هوية الشخص املوجود يف الصورة متنع
من قيام جريمة انتهاك حرمة احلياة اخلاصة(.)17
َّ
للمتوَف ال ينتقل للورثة عىل اعتبار أن هذا احلق
واحلق يف االعرتاض عىل التقاط الصورة
من احلقوق اللصيقة بالشخصية التي تنقيض بالوفاة ،ولكن حيق للورثة االعرتاض عىل نرش
َّ
املتوَف عىل اعتبار أن هذا احلق اكتسب الورثة بعد الوفاة ،يف حني يرى البعض اآلخر
صورة
أن هذا احلق ال ينتقل إىل الورثة عىل اعتبار أن هو اآلخر من احلقوق التي ترتبط بشخصية
َّ
املتوَف وتنقيض بوفات (.)18
ونظ ّن أن حيق للورثة االعرتاض عىل التقاط صورة مورثهم أو نرشها ال عىل اعتبار أن
هذا احلق انتقل من املورث بالوراثة بل عىل اعتبار أن هذا احلق يثبت هلم بشكل مستقل متى
كان يف التقاط الصورة ونرشها إساءة هلم.
وجدير بالذكر أن حمكمة النقض الفرنسية وسعت من احلًّمية لتشمل جثة اإلنسان(،)19
فال جيوز التقاط صورة للشخص من دون موافقت حال حيات أو موافقة ذوي بعد
وفات (.)21()20
ثاني ًا  :أمهية محاية الصورة
تربز أهمية محاية صورة الشخص كعنرص من عنارص شخصيت التي تتصل بذات اإلنسانية
(17) Cass, Civil 10 septembre 2014, N° de pourvoi: 13-22.612.

( )18راجع :وليد اهليبي ،مرجع سابق ،ص  39وما بعدها.

(19) Maxime Louvet: op, cit, p22, Cass, Crim 20 octobre 1998, Bulletin criminel 1998 N°
264 p. 765.
(20) Nathalie Mallet-Poujol: Vie privée et droit à l'image: les franchises de l'histoire ،Revue
thématique de droit de la communication, Légicom, 1999/4 (N° 20), P64.

( )21تعاقب املادة  17-225من قانون العقوبات الفرنيس عىل كل فعل يميل مبارشة إىل إاهاك حرمة املوتى
وليس فقط املعاقبة عىل االعتداء عىل القبور.
CassCrim 28 janvier 2014, N° de pourvoi: 12-80157
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وتعكس شخصيت وحالت والرتباطها باحلياة اخلاصة يف أغلب احلاالت ومع تزايد االعتًّمد
عىل الصورة يف خمتلف األنشطة واملجاالت ،وال س ّيًّم يف ظل التقدم العلمي والتكنولوجي،
وما صاحب من ظهور أجهزة تصوير بأنواع وأحجام خمتلفة ،وبقدرات عالية جدا ،وبطرائق
متطورة كالتصوير الرقمي ،أو الدوائر التلفزيونية املغلقة ،أو التصوير حتت األشعة
احلمراء ،مما يمكن الشخص من تصوير غريه من مسافات بعيدة ،ومن دون حواجز تقليدية
كاملالبس واجلدران.
األمر الذي ترتب علي زيادة املخاطر التي قد يتعرض هلا حق اإلنسان يف صورت  ،فلم
تعد وسائل االعتداء تقترص عىل الرسم أو النقش أو املشاهدة وغريها من الطرائق التقليدية،
بل ظهرت طرائق ووسائل اعتداء أكثر خطورة عىل احلق يف الصورة كالتقاط الصورة الذي
يتحقق بتثبيت الصورة عىل دعامة خاصة بشكل يسمح باالطالع عليها بعد ذلك ،أو النقل
الذي يتحقق بإرسال الصورة من جهاز إىل جهاز آخر ،أو استعًّمهلا يف حتقيق غرض
معني( ، )22أو نرشها عرب وسائل النرش املختلفة من دون إذن الشخص ،ويف غري احلاالت
التي جييزها القانون.
مصورا يف وقت فراغ  ،ويلتقط العديد من
إن اهلواتف الذكية جعلت كل شخص
ً

الصور ،إذ قدر عدد الصور التي التُقطت يف عام  2016بمليار صورة ،وزاد العدد يف سنة
 2017ليكون مليارا و 200مليون صورة()23

ُنرش بعد ذلك يف فضاء شبكات التواصل
لت َ

ً
االجتًّمعي .باإلضافة إىل اعتًّمد السلطات -يف العديد من الدول -عىل كامريات املراقبة،

واستخدامها ألغراض خمتلفة( ،)24األمر الذي فتح الباب واس ًعا أمام املساس بحرمة
( )22فوزية عبد الستار ،مرجع سابق،ص  645وما بعدها.
(23) Paolo Garoscio: 1 200 milliards de photos seront prises en 2017, le 01/09/2017, http:
//www.economiematin.fr/news-photographie-smartphone-consommation-milliards-2017statistiques-internet-digital.

( )24راجع :آمال عبد اجلبار حسوين ،نادية كعب جرب ،كامريات املراقبة بني دواعي االستعًّمل وانتهاك
392

14

[السنة الخامسة والثالثون -مجلة الشريعة والقانون]

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2021/iss86/6

?????? ???????? ???????? ???????? ??????? ??????? ?? ????? ( ??????? ????? ?? ??????? ??? ????????? ???????? ??????? Muhammad:

[د .ماشاء الله عثمان محمد]

الصورة من قبل املتطفلني ،واستخدامها بعد ذلك أو نرشها -خاصة الصور اإلباحية أو
الفضائح -عرب املواقع والربامج اإللكرتونية املختلفة ،التي يزخر هبا اإلنرتنت كمواقع
التواصل االجتًّمعي وشبكاهتا ،يف انتهاك واضح حلق الشخص يف حرمة حيات اخلاصة ،أو
حق يف الصورة.
باإلضافة إىل قيام الصحفيني -يف تنافس بينهم -بالتقاط صور األشخاص لتوثيق
بعض األحداث واملناسبات اخلاصة أو العامة ،ونرشها -بعد ذلك -عرب وسائل اإلعالم
املختلفة .فقد أضحى انتهاك اخلصوصية أو احلياة اخلاصة سلعة رائجة ومربحة من قبل
بعض وسائل اإلعالم إلشباع رغبة البعض يف االطالع عىل خصوصيات غريهم( ،)25ومما
يؤكد أهمية الصورة كذلك أاها تستخدم يف جمال اإلثبات اجلنائي إلثبات ارتكاب الشخص
اجلريمة أو نفيها عن (.)26

الفرع الثاين
الطبيعة القانونية والبعد الدستوري للحق يف الصورة
أوالً  :الطبيعة القانونية للحق يف الصورة
مل تكن مسألة حتديد الطبيعة القانونية للحق يف الصورة حمل اتفاق ،بل اختلفت اآلراء
حول هذا املوضوع ،فمنهم من اعترب احلق يف الصورة حق ملكية ،والبعض اآلخر اعتربه
من احلقوق الشخصية ،يف حني اعتربه البعض اآلخر من حقوق املؤلف ،وهناك من اعترب
احلق يف الصورة متفر ًعا من احلق يف حرمة احلياة اخلاصة ،وهو ما سنحاول التعرض ل كًّم
اخلصوصية ،جملة احلقوق ،اجلامعة املستنرصية ،العراق ،املجلد  ،16العدد  ،2017 ،30-29ص 2
ومابعدها.
(25) Stéphane Werly: Le droit à l’image des personnages publics, Communication
Information médias théories pratiques Vol. 27/1 | 2009 Vol. 27/1, p10-11.
(26) Maxime Louvet: op ،cit ،p11.
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يأيت:
 .1احلق يف الصورة حق ملكية
ذهب رأي إىل القولَّ :
إن احلق يف الصورة من حقوق امللكية عىل اعتبار أن الصورة جزء
من جسم اإلنسان كغريها من األجزاء اآلخرى ،وطاملا أن اإلنسان مالك جلسده فيكون
مالكًا لصورت  ،ويكون من حق أن يبارش عليها السلطات التي خيوهلا حق امللكية ،ومن ثم
يستطيع الشخص املوافقة عىل التقاط صورة ل أو نرشها ألغراض خمتلفة ،سواء أكان ذلك
بمقابل أم من دون مقابل(.)27
غري أن هذا الرأي منتقد ألن خيلط بني صاحب احلق وموضوع  ،فحق امللكية يفرتض
وجود صاحب حق يستطيع ممارسة السلطات التي خيوهلا هذا احلق لصاحب  ،مما يعني وجود
متايز واستقالل بني صاحب احلق وموضوع  ،وهذا األمر غري متوفر بالنسبة للحق يف
عنرصا خارجيا عن اإلنسان ،ومالمح اإلنسان تشكل جز ًءا
الصورة ألن الصورة ال تعترب
ً
من كيان  ،وال يمكن أن تكون ً
حمال للحقوق ،وحمل احلق جيب أن يكون شي ًئا خارجي ًا ،ويف
ً
الوقت ذات
مستقال عن صاحب احلق(.)28
 .2احلق يف الصورة حق شخيص
ذهب رأي آخر إىل القولَّ :
إن احلق يف الصورة هو حق من احلقوق الشخصية ،عىل اعتبار
أ َّن شبي باحلق الشخيص ،فمركز صاحب احلق يف الصورة هو مركز الدائن الشخيص ذات ،
( )27راجع  :عالء الدين عبد اهلل فواز اخلصاونة ،بشار طالل املومني ،مرجع سابق ،ص .245
( )28ينظر :عالء الدين عبد اهلل فواز اخلصاونة ،بشار طالل املومني ،مرجع سابق ،ص  ،245ثامر جاسم
حممد ،احلق يف الصورة ومحايت املدنية ،دراسة مقارنة بني القانون املدين العراقي والقانون املدين املرصي ،جملة
جامعة األنبار للعلوم القانونية والسياسية ،العدد  ،15السنة  ،2018ص .217
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?????? ???????? ???????? ???????? ??????? ??????? ?? ????? ( ??????? ????? ?? ??????? ??? ????????? ???????? ??????? Muhammad:

[د .ماشاء الله عثمان محمد]

فيكون من حق رفض التقاط صورة ل أو نرشها ،غري أن هذا الرأي -بطبيعة احلال -منتقد
أل َّن وضع مركز صاحب احلق يف الصورة يف مركز الدائن الشخيص ،فااللتزام باالمتناع عن
التقاط الصورة أو نرشها التزام يقع عىل عاتق العامة ،ف ً
ضال عن اختالف احلق يف الصورة
عن احلق الشخيص من حيث اخلصائص كاحلق يف التتبع الذي خيول صاحب الصورة احلق
يف اسرتجاع صورت  ،ويف أي وقت ،ومن دون إذن(.)29
 .3احلق يف الصورة حق مؤلف
وذهب اجتاه آخر إىل القولَّ :
إن احلق يف الصورة حق مؤلف عىل اعتبار أن لإلنسان ذمة
مالية مستقلة تتضمن جمموعة من احلقوق وااللتزامات املعنوية ومن ضمنها الصورة ،وهذا
الرأي منتقد لوجود اختالف كبري بني حق املؤلف واحلق يف الصورة ،فهذا األخري يتعلق
بالتكوين اجلسًّمين املتعلق بكيان الشخص وليس شي ًئا خارجي ًا عمل عىل ابتكاره ،يف حني
أن حق املؤلف يتعلق باإلنتاج الذهني لإلنسان ،وبطبيعة احلال فإن هذا اإلنتاج من األشياء
اخلارجة عن  ،وال تعترب من عنارص التكوين اجلسًّمين للشخص(.)30
 .4احلق يف الصورة من عنارص احلق يف احلياة اخلاصة
يذهب البعض إىل القولَّ :
إن احلق يف الصورة متفرع من احلق يف حرمة احلياة اخلاصة،
وذلك بالنظر إىل االرتباط الوثيق بني احلق يف الصورة واحلق يف حرمة احلياة اخلاصة ،وأن
دائًّم ما هيدف إىل محاية احلياة اخلاصة للشخص عن طريق منع اآلخرين من
احلق األول ً

التعرف عىل احلياة اخلاصة لصاحب الصورة أو انتهاكها ،فالصورة جزء من صاحبها،
وأخذها يعني أخذ جزء من  ،يف حني ذهب البعض اآلخر إىل القولَّ :
إن احلق يف الصورة

ْ
وإن كان من احلقوق اللصيقة بالشخصية كاحلق يف حرمة احلياة اخلاصة إال أن حق مستقل
( )29راجع :ثامر جاسم حممد ،مرجع سابق ،ص .218-217
( )30ينظر :املرجع نفس  ،ص .218
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عن احلق يف احلياة اخلاصة ،ويعطي للشخص احلق يف االعرتاض عىل نرش صورت  ،فإذا
نرشت صورت ونتج عن ذلك إساءة ل فإن ذلك يشكل انتهاكًا حلق يف الصورة وليس حق
يف حيات اخلاصة ،فاحلق يف الصورة يعطي للشخص احلق يف االعرتاض عىل نرش صورت ،
حتى وإن مل تتعلق بحيات اخلاصة أي يف أثناء ممارست حليات العامة ،يف حني يرى البعض
اآلخر َّ
أن احلق يف الصورة ذو طبيعة مزدوجة ،فإذا كان التصوير يتعلق باحلياة اخلاصة
للشخص فإن احلق يف الصورة يرتبط باحلق يف احلياة اخلاصة ،وإذا كان التصوير ال يتعلق
باحلياة اخلاصة فإن يمكن للشخص االعرتاض عىل التقاط صورت أو نرشها بعيدً ا عن احلق
يف احلياة اخلاصة(.)31
ً
مستقال إذا كانت الصورة ال تتعلق باحلياة اخلاصة للشخص ،وقد
فهذا احلق قد يكون
يكون جمرد مظهر من مظاهر احلق يف حرمة احلياة اخلاصة ،وذلك عندما تتعلق الصورة بتلك
احلياة اخلاصة(.)32
َّ
إن احلق يف الصورة يلتقي مع احلق يف احلياة اخلاصة يف أاهًّم من احلقوق اللصيقة
بشخصية اإلنسان ،وكالهما يكفل احلًّمية للصورة ،وهما من احلقوق النسبية وليست
املطلقة إذ يباح املساس هبا من أجل املحافظة عىل النظام العام بضوابط معينة ،غاية األمر
أن احلق يف الصورة يكفل احلًّمية لصورة الشخص سواء تعلقت باحلياة اخلاصة أو مل تتعلق
هبا ،يف حني أن احلق يف احلياة اخلاصة يكفل احلًّمية للصورة فقط عندما تتعلق باحلياة اخلاصة
للشخص ،فتخرج الصورة يف احلياة العامة عن نطاق احلًّمية التي يغطيها احلق يف احلياة
اخلاصة ،فض ً
ال عىل أن احلق يف احلياة اخلاصة أو سع من احلق يف الصورة من حيث املوضوع،
فإذا كان احلق يف الصورة يغطي الصورة فقط فإن احلق يف احلياة اخلاصة يكفل احلًّمية
( )31راجع :وليد اهليبي ،احلًّمية اجلنائية للحق يف الصورة ،رسالة ماجستري ،كلية العلوم القانونية واالقتصادية
واالجتًّمعية ،جامعة ابن زهر ،املغرب ،السنة اجلامعية  ،2018-2017ص 33ومابعدها.
( )32جعفر حممود املغريب ،حسني شاكر عساف ،مرجع سابق ،ص .79
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?????? ???????? ???????? ???????? ??????? ??????? ?? ????? ( ??????? ????? ?? ??????? ??? ????????? ???????? ??????? Muhammad:

[د .ماشاء الله عثمان محمد]

للصورة إىل جانب عنارص أخرى :كحرمة املسكن ،واملراسالت ،والبيانات واملعلومات
الشخصية .غري َّ
أن الصورة حمل احلًّمية اجلنائية يف نطاق احلياة اخلاصة هي صورة الشخص
فقط املتعلقة بحيات اخلاصة دون غريها من الصور األخرى ،وإن كانت هلا عالقة
باإلنسان(.)33
ثاني ًا  :البعد الدستوري للحق يف الصورة
حتظى الصورة باهتًّمم املرشع الرتباطها الوثيق بالشخص ،واعتبارها من عنارص
شخصيت التي ال تنفصل عن  ،ومن خالهلا يمكن التعرف عىل الشخص وحتديد هويت .
واهتمت الترشيعات املختلفة بحًّمية الصورة ،غري أن النص عىل محاية الصورة يف
الترشيعات املختلفة قد جاء ضمن النص الرصيح حلًّمية احلق يف احرتام احلياة اخلاصة كاملادة
تعريض أحد ُّ
تعسفي يف حيات
 12من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان بقوهلا" :ال جيوز
ُ
لتدخل ُّ
متس رشف وسمعت  ،و ِّ
لكل
اخلاصة أو يف شؤون أرست أو مسكن أو مراسالت  ،وال حلمالت ُّ

ُ
القانون من مثل ذلك ُّ
التدخل أو تلك احلمالت.
حق يف أن حيمي
شخص ٌّ
ويف فرنسا مل يتضمن إعالن حقوق اإلنسان واملواطن لسنة

)34(1789

والدساتري

حيا يكفل حرمة الصورة أو احلياة اخلاصة للشخص ،غري أن حرمة
الفرنسية املتعاقبة ًّ
نصا رص ً

احلياة اخلاصة يف الترشيع الفرنيس جتد أساسها يف املادة الثامنة من االتفاقية األوروبية حلقوق

اإلنسان( ،)35واملادة السابعة من ميثاق احلقوق األساسية لالحتاد األورويب( ،)36وهما اللتان
كفلتا للفرد احلق يف احرتام حيات اخلاصة والعائلية ومنزل ومراسالت  .كًّم ورد النص

( )33فوزية عبد الستار ،رشح قانون العقوبات ،القسم اخلاص ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،الطبعة الثانية،
 ،2000ص.645
(34) Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789.
(35) Convention européenne des droits de l'Homme.
(36) la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. (Journal officiel de l'Union
)européenne ،C 326/391.
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رصاحة عىل حق الشخص يف حرمة حيات اخلاصة يف املادة التاسعة من القانون املدين
الفرنيس ،وقد كان هناك مرشوع قانون يف فرنسا بتاريخ  16يوليو  2003لوضع اإلطار
القانوين للحق يف حرمة الصورة ،عن طريق إدراج مادة جديدة وهي املادة  2-9تنص
رصاحة عىل احلق يف حرمة الصورة( .)37إذ تنص هذه املادة عىل أن "لكل شخص احلق يف
الصورة عىل شخص  ،وإن احلق يف صورة الشخص هو احلق الذي يتمتع ب كل فرد بشأن
إعادة إنتاج صورت أو استخدامها ،ومع ذلك يمكن إعادة إنتاج صورة الشخص أو
استخدامها طاملا مل يكن هناك أي رضر حقيقي وخطري ل ".
وعلي يعترب احلق يف الصورة من السوابق القضائية املستمدة من احلق يف احرتام احلياة
اخلاصة املنصوص علي يف املادة التاسعة من القانون املدين الفرنيس(.)38
وعىل الرغم من عدم نص الدساتري الفرنسية املتعاقبة عىل احلق يف الصورة أو احلق يف
حرمة احلياة اخلاصة فإن املجلس الدستوري يف فرنسا يؤكد عىل رضورة احرتام الترشيعات
املختلفة حلق الشخص يف احرتام حيات اخلاصة ،وذلك من خالل الفهم الواسع للنصوص
التي تكفل احلريات ،من ذلك املادة  66من الدستور الفرنيس ،واملادتان الثانية والرابعة من
إعالن حقوق اإلنسان واملواطن الفرنيس(.)39
حيث قرر املجلس الدستوري يف فرنسا بتاريخ  26يوليو َّ 2019
أن احلرية املنصوص
عليها يف املادة  2من إعالن حقوق اإلنسان واملواطن لعام  1789تعني احلق يف احرتام احلياة

)37( Proposition de loi visant à donner un cadre juridique au droit à l'image et à concilier ce
dernier avec la liberté d'expression, Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 16
juillet 2003 )N° 1029).
(38) Anthony Bem : Le Droital’image. op, cit.
(39) Vincent Mazeaud: La constitutionnalisation du droit au respect de la vie privée,
Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel n° 48 (dossier: vie privée) - juin 2015 - p. 7 à
20:
www.
conseil-constitutionnel.fr/nouveaux-cahiers-du-conseil-constitutionnel/laconstitutionnalisation-du-droit-au-respect-de-la-vie-privee.
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?????? ???????? ???????? ???????? ??????? ??????? ?? ????? ( ??????? ????? ?? ??????? ??? ????????? ???????? ??????? Muhammad:

[د .ماشاء الله عثمان محمد]

اخلاصة(.)40
فعىل الرغم من عدم وجود نص رصيح يكفل احلياة اخلاصة أو الصورة يف الدستور
الفرنيس فإن املجلس الدستوري دأب عىل التأكيد برضورة احرتام الترشيعات للحق يف
احرتام احلياة اخلاصة املكفول دستور ًّيا(.)41
حيا حلًّمية حرمة احلياة اخلاصة أو حرمة
ويف البحرين مل يتضمن الدستور(ًّ )42
نصا رص ً
الصورة ،ومع ذلك تكفل املادة  19من الدستور احلرية الشخصية وفق ًا للقانون ،وأ َّن ال
جيوز القبض عىل إنسان أو توقيف أو حبس أو تفتيش أو حتديد إقامت أو تقييد حريت يف
اإلقامة أو التنقل إال وفق أحكام القانون ،وبرقابة من القضاء ،كًّم أكدت املادة  89من
الدستور عىل عدم مؤاخذة عضو جملس الشورى أو جملس النواب عًّم يبدي يف املجلس أو
جلان من آراء أو أفكار ،إال إذا كان الرأي املعرب عن في مساس بأسس العقيدة أو بوحدة
ٍ
شخص كان.
األمة ،أو باالحرتام الواجب للملك ،أو في قذف يف احلياة اخلاصة ألي
أما يف ليبيا فقد خال اإلعالن الدستوري لسنة  2011املعدل لسنة  )43(2014من نص
رصيح حلرمة الصورة أو احلق يف الصورة ،غري أن املادة  12من اإلعالن أكدت عىل حرمة
(40) Décision n° 2019-797 QPC du 26 juillet 2019, JORF n°0175 du 30 juillet 2019, texte n°
47.

( )41انظر :قرارات املجلس الدستوري يف هذا الشأن ،التي أكد فيها عىل رضورة احرتام القوانني حلرمة احلياة
اخلاصة ،عىل سبيل املثال:
Décisionn° 2014-693 DC du 25 mars 2014, JORF du 29 mars 2014 page 6125, texte n° 2.
Décision n° 2019-789 QPC du 14 juin 2019, JORF n°0137 du 15 juin 2019, texte n° 92.
Décision n° 2003-467 DC du 13 mars 2003, JORFdu 19 mars 2003, page 4789,
Recueil, p. 211.

( )42منشور يف اجلريدة الرسمية ،العدد  2517بتاريخ  14فرباير .2002

( )43خال دستور اململكة الليبية املتحدة لسنة  1951واإلعالن الدستوري  1969من أي نصوص رصحية
حلًّمية احلياة اخلاصة ،واقترص عىل حرمة املسكن واملراسالت واحلرية الشخصية ،أما القانون رقم  20لسنة
 1991فقد نص عليها رصاحة ،باإلضافة إىل حرمة املسكن واملراسالت.
[العدد السادس والثمانون  -رمضان  1442هـ -إبريل ]2021

21

399

Published by Scholarworks@UAEU, 2021

Journal Sharia and Law, Vol. 2021, No. 86 [2021], Art. 6

[الحماية الجنائية املوضوعية لحق اإلنسان يف صورته الشخصية]

احلياة اخلاصة ،باإلضافة إىل النص رصاحة عىل محاية بعض مظاهر حرمة احلياة اخلاصة
كحرمة املنزل ( املادة  ،) 11وحرمة املراسالت ،واملحادثات اهلاتفية ،وغريها من وسائل
االتصال ( املادة .)13
أما فيًّم يتعلق بمرشوع الدستور الليبي الصادر عن اهليأة التأسيسية بتاريخ  29يوليو
 2017فقد كفلت املادة  35رصاحة حرمة احلياة اخلاصة ،وحرمة املنزل ،ورسية البيانات
الشخصية ،وحرمة االتصاالت واملراسالت ،دون أن تشري رصاحة إىل حق اإلنسان يف
الصورة أو حرمة الصورة.
وعىل خالف ذلك نجد أن هناك بعض الدساتري األجنبية قد نصت رصاحة عىل حق
اإلنسان يف الصورة أو حرمة الصورة ،فعىل سبيل املثال :تكفل املادة  18من الدستور
اإلسباين الصادر يف  27ديسمرب  1978رصاحة حرمة الصورة " :يكفل لكل شخص احلق
يف الرشف واحرتام احلياة اخلاصة والعائلية وحق يف الصورة ،باإلضافة إىل حرمة املنزل
واملراسالت وحرمة احلياة اخلاصة والعائلية ضد استخدام تكنولوجيا املعلومات".
كًّم كفلت املادة  32من دستور بلغاريا  1991رصاحة حرمة الصورة ،وكذلك كفلت
املادة اخلامسة من دستور الربازيل  1988رصاحة حرمة الصورة ،باإلضافة إىل النص
رصاحة عىل حرمة احلياة اخلاصة ومظاهرها املختلفة ،وهو ماعلي احلال كذلك يف دستور
البريو  1993بمقتىض املادة الثانية يف فقرهتا السابعة.
إن الرشعية الدستورية هي التي حتدد نطاق التوازن بني احلقوق واحلريات العامة
املختلفة والصالح العام ،املتمثل يف الكشف عن اجلريمة ،وتقديمهم للعدالة( ،)44وال شك
يف أن النص رصاحة عىل حرمة الصورة يف صلب الوثيقة الدستورية يعني توجي املرشع
( )44أمحد فتحي رسور ،القانون اجلنائي الدستوري ،دار الرشوق ،القاهرة ،الطبعة الرابعة ،2006 ،ص .18
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?????? ???????? ???????? ???????? ??????? ??????? ?? ????? ( ??????? ????? ?? ??????? ??? ????????? ???????? ??????? Muhammad:

[د .ماشاء الله عثمان محمد]

العادي إىل رضورة سن قوانني لضًّمن حرمة الصورة .وال س ّيًّم يف الدول التي مل يصدر فيها
نصوصا حلًّمية احلياة اخلاصة ،بل اقترص النص عىل محاية بعض مظاهرها.
العادي
املرش ُع
ً
ُّ
ِّ

املطلب الثاين
محاية احلق يف الصورة من خالل قانون العقوبات
املهمة يف شخصية الفرد ،فهي انعكاس ل وملشاعره املختلفة،
تعد الصورة من العنارص َّ

وباعتبارها قيمة غالية لدى الفرد سعى املرشع اجلنائي إىل محايتها من خالل نصوص قانون
مساسا باحلق يف الصورة أو حرمة الصورة،
العقوبات ،ضد جمموعة من األفعال التي تشكل
ً
وسنحاول من خالل هذه اجلزئية من الدراسة التعرف عىل احلًّمية التي تتمتع هبا الصورة يف

قانون العقوبات كًّم يأيت:
الفرع األول :محاية الصورة من االلتقاط والنقل والتسجيل.
الفرع الثاين :محاية الصورة من االحتفاظ أو النرش.

الفرع األول
محاية الصورة من االلتقاط والنقل والتسجيل
أوالً  :الوضع يف الترشيع الفرنيس
كفل املرشع الفرنيس احلًّمية للصورة من خالل املواد  1-226إىل  7-226من قانون
العقوبات الواردة ضمن اجلزء اخلاص باالعتداء عىل احلياة اخلاصة( ،)45وكان املرشع
( )45تقابلها املادة  368وما بعدها من قانون العقوبات الفرنيس القديم ،وكانت قد أضيفت بمقتىض القانون
رقم  643لسنة  1970بشأن تعزيز ضًّمن احلقوق الفردية للمواطنني.
Loi n° 70-643 du 17 juillet 1970 tendant à renforcer la garantie des droits individuels des
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الفرنيس يوفر احلًّمية للصورة يف مكان خاص فقط ،ثم توسع يف احلًّمية لتشمل الصورة يف
مكان عام يف حاالت معينة ،باإلضافة إىل جتريم فعل اختالس النظر حتت مالبس الشخص.
 .1محاية الصورة قبل صدور القانون رقم  1321لسنة 2016
تعاقب املادة  1-226عقوبات فرنيس باحلبس سنة وغرامة  45000يورو كل من يتعمد
االعتداء عىل احلياة اخلاصة للغري عن طريق االلتقاط أو التسجيل أو النقل لصورة شخص
يف مكان خاص من دون رضاه .ويفهم من هذا النص أن يوفر احلًّمية للصورة يف مواجهة
االلتقاط والتسجيل والنقل ،عىل أن يكون الشخص موجو ًدا يف مكان خاص ،وأن حيدث
الفعل من دون رضاه( )46الرصيح أو املفرتض من جانب  .واملكان اخلاص كل مكان يتوقف
الدخول إلي عىل موافقة شاغل الدائم أو

املؤقت()47

كاملنزل واملكتب يف غيـرمواعيد

العمل ...إلخ .يف حني أن األماكن العامة هي األماكن املفتوحة للجميع ،وال يتوقف
الدخول إليها عىل إذن أحد كالشوارع واحلدائق واملقاهي واملطاعم وحمطة السكة احلديد
واملطارات ووسائل النقل العام(.)48
فنطاق املادة  1-226صورة شخص يف مكان خاص( ،)49فال حمل لقيام اجلريمة إذا
كانت الصورة يف مكان عام( ،)50ففي احلالة األوىل حيدث الفعل برضا الشخص ،ويكون
قد تنازل عن حق يف حرمة الصورة ،ويف احلالة الثانية تفقد الصورة طابع اخلصوصية ،حيث

citoyens. (JORF du 19 juillet 1970 page 6751) .
(46) Cass, Crim 16 mars 2016, N° de pourvoi: 15-82676, Bulletin criminel 2016, n° 86.
(47) Cour d’appel d’Aix en Provence, 9 janvier 2006, JCP 2007, IV. 1499.
(48) Maxime Louvet: Image et protection pénale de la personne, Master 2 Droit pénal et
sciences pénales, l'université Paris 2 Panthéon Assas, 2013-2014, p23
(49) Pierrette Poncela: Les liaisons dangereuses du droit à l’image et du droit à l’information
du public, Revue de science criminelle et de droit pénal compare, 2012/3 N° 3, P 650.
(50) J. -Y. Lassalle: La protection pénale de l’image, Revue thématique de droit de la
communication, Le gicom, 2005/2 (N° 34), p37.
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?????? ???????? ???????? ???????? ??????? ??????? ?? ????? ( ??????? ????? ?? ??????? ??? ????????? ???????? ??????? Muhammad:

[د .ماشاء الله عثمان محمد]

املرشع جعل املكان اخلاص هو الذي يضفي عىل الصورة طابع اخلصوصية .كًّم َّ
َّ
أن حمل
إن ِّ
احلًّمية -كًّم سبق القول -يقترص عىل اإلنسان ،فال يشمل األشياء وإن كانت هلا عالقة
باحلياة اخلاصة ،وخيرج من نطاق احلًّمية التلصص عن طريق العني املجردة أو عن طريق
رسم صورة شخص أو نقشها أو عن طريق النحت عىل اعتبار أن املرشع تطلب أن حيدث
الفعل باستخدام وسيلة معينة( .)51وجيب لقيام اجلريمة يف ركنها املعنوي أن ينرصف قصد
اجلاين من ارتكاب اجلريمة إىل انتهاك حرمة احلياة اخلاصة بإحدى الطرائق الواردة بنص
املادة  1- 226عقوبات السالفة الذكر(.)52
باإلضافة إىل ذلك تعاقب املادة 3-33-222عقوبات فرنيس ،املعدلة بالقانون رقم
 873لسنة  )53(2014عىل فعل التسجيل والنرش أوالبث بأي وسيلة لصور االعتداء املتعمد
عىل األشخاص املنصوص عليهم يف املواد  1-222إىل  1-14-222ومن  23-222إىل
 31-222و  33-222بالسجن مخس سنوات وغرامة  75000يورو ،ما مل يكن التسجيل
أو البث أو النرش نا ًجتا عن املًّمرسة املعتادة ملهنة بغرض إعالم اجلمهور ،أو أداء لغرض
تقديم األدلة يف املحاكم.
 .2محاية الصورة بعد صدور القانون رقم  1321لسنة 2016
إن املادة  1-226من قانون العقوبات الفرنيس ال توفر محاية فاعلة للخصوصية املتمثلة
يف صورة الشخص ،إذ التشمل احلًّمية صورة الشخص يف مكان عام ،وإن كانت ذات طابع
جنيس ،ناهيك عن أن العقوبة التي تقررها هذه املادة ضعيفة ،وال تتناسب مع حجم
(51) Thomas Livenais: Image et droit penal, Mémoire en vue de l'obtention du Master 2 Droit
fondamental des affaires, université toulouse 1 capitole, 2009-2010, p 8.
(52) Géraldine Coret: L’enregistrement de propos tenus lors de réunions de chantier à l’insu
des participants et sa production en justice dans le cadre d’une instance civile, répréhensibles
au titre de l’atteinte à la vie privée ?, le 02-07-2018: www. juritravail.com/Actualite/droitsvictime/Id/286374.
(53) Loin° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes
(JORF n°0179 du 5 août 2014 page 12949 texte n° 4).
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االنتهاك للخصوصية أو االعتداء عليها(.)54
مؤخرا املادة  1-2-226بمقتىض
ومن أجل ذلك أضيفت إىل قانون العقوبات الفرنيس
ً
القانون رقم  1321لسنة  2016الصادر يف  7اكتوبر  2016بشأن احلكومة الرقمية(،)55
وتعاقب عىل اجلرائم املنصوص عليها يف املادة  1-226عقوبات باحلبس سنتني وغرامة
 60.000يورو إذا كانت الصورة حمل اجلريمة ذات طابع جنيس ،سواء أكانت قد التقطت
يف مكان عام أم خاص.
صورا ذات طابع
ويالحظ أن هذا النص قد خص من الصور حمل اجلريمة بأن جعلها
ً
جنيس دون غريها من الصور ،فمعيار اخلصوصية للصورة -وفق ًا هلذه املادة -مل يعد طبيعة
مقررا يف املادة  1-226عقوبات ،بل أصبح طبيعة الصورة بأن تكون ذات
املكان كًّم كان ً
طابع جنيس ،ومن شأن ذلك توسيع نطاق احلًّمية ملثل هذا النوع من الصور(.)56

(54) Stéphane Detraz: Les nouvelles dispositions réprimant les atteintes à l'intimité sexuelle:
faire compliqué quand on peut faire simple (Commentaire de l'article 226-2-1 du code pénal
issu de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016), Revue de science criminelle et de droit pénal
compare, 2016/4 (N° 4), p741.
(55) Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique. (JORF n°0235
du 8 octobre 2016 texte n° 1).

( )56يعاقب املرشع الفرنيس يف إطار محاية القارص من االستغالل اجلنيس عىل االلتقاط أو النقل أو التسجيل لصور
القارص ذات الطابع اإلباحي ،أو إعادة متثيل لقارص يبلغ من العمر  15سنة ،وذلك بمقتىض املادة  23-227عقوبات،
مؤخرا بالقانون رقم  711لسنة  )56(2013بالسجن مخس سنوات وغرامة  75000يورو ،ويالحظ أن هذا النص
املعدلة
ً
يوفر احلًّمية للصورة بشكل أوسع من نص املادة  1-226عقوبات فرنيس ،فاحلًّمية وفق ًا هلذا النص تكون للصورة ضد
أفعال االلتقاط أو النقل أو التسجيل ...إلخ ،فض ً
ال عن احلًّمية ضد فعل متثيل القارص عن طريق الرسم العادي أو برامج
الكمبيوتر أو النحت وغريها من طرائق جتسيد شخصية الشخص ،وتشدد العقوبة لتصل إىل السجن  7سنوات وغرامة
 100000يورو ،عندما يكون نرش الصور أو متثيل القارص عىل مجهور غري حمدد ،أو عن طريق االتصاالت اإللكرتونية،
وتشدد العقوبة أكثر لتصل إىل السجن عرش سنوات وغرامة  500000يورو ،عندما ترتكب اجلريمة عن طريق عصابة
منظمة ويشرتط لتطبيق هذا النص أن يكون التمثيل أو صور القارص ذات طابع جنيس ،ويف ظل غياب تعريف واضح
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?????? ???????? ???????? ???????? ??????? ??????? ?? ????? ( ??????? ????? ?? ??????? ??? ????????? ???????? ??????? Muhammad:

[د .ماشاء الله عثمان محمد]

 .3محاية الصورة ضد فعل التلصص ملشاهدة ما حتت املالبس بمقتىض القانون رقم
 703لسنة 2018
إن املادة  1-226من قانون العقوبات الفرنيس ال تتناول صورة التجسس البرصي عىل
عورات األشخاص الذي قد يقوم ب اجلاين دون القيام بأفعال التسجيل أو االلتقاط أو
احلفظ للصورة ،ونعني بذلك الصورة التي يقوم فيها اجلاين بمجرد االطالع أو املشاهدة
باستخدام أي وسيلة خاصة من وسائل التقدم العلمي املختلفة ،كًّم يف بعض املًّمرسات
مؤخرا التي تستهدف النساء ،بالتقاط األجزاء احلساسة من اجلسم أو مشاهدهتا
املنترشة
ً
حتت املالبس " كتنورة األنثى مث ً
ال " -بأي وسيلة -دون موافقتها ،وغال ًبا ما تُن َّف ُذ يف
األماكن العامة كوسائل النقل العام أو الشوارع وامليادين العامة وحمطات وسائل النقل
العام أو عىل السالمل املتحركة يف األماكن العامة ،حيث يصعب التفطن لتلك املًّمرسات يف
ظل وجود حشود كبرية من الناس(.)57
وقد قيض يف فرنسا َّ
أن النظر حتت ثياب النساء من خالل انعكاس املرآه ال يشكل اعتدا ًء
جنس ًّيا طاملا مل يكن هناك اتصال جسدي بني اجلاين واملجني علي ( .)58كًّم أن االعتداء عىل
العرض يف فرنسا يتطلب أن يكون هناك عنف أو صدمة نفسية للمجني عليها ،لذلك تدخل
مؤخرا بالقانون رقم  703لسنة  2018بشأن مكافحة العنف اجلنيس
املرشع الفرنيس
ً
واجلنساين( )59وذلك لتعزيز اجلهود ملكافحة االعتداءات اجلنسية ،وال س ّيًّم يف مواجهة
القارص ،وأضاف بمقتضاه إىل قانون العقوبات املادة  ،1-3-226ضمن اجلزء املخصص
وحمدد لإلباحية أو الطابع اجلنيس يرتك للقايض مسالة تقديرها.
Christine Lazerges: Politique criminelle et droit de la pédophilie, Revue de science criminelle
et de droit pénal compare, Dalloz ،2010/3 N° 3, p731.
(57) www.Change. Org/p/uk-parliament-demand-on-making-upskirting-a-criminal-offencein-england.
(58) Cour d'appel de Paris, 20 septembre 2010, N° de RG: 09/13289.
(59) Loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et
)sexists. (JORF n°0179 du 5 août 2018 texte n° 7
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باالعتداءات عىل حرمة احلياة اخلاصة ومحايتها ،وتعاقب هذه املادة كل من يستخدم أي
وسيلة إلدراك األجزاء احلساسة أو االطالع عليها يف جسم الشخص ،التي خيفيها عن
اآلخرين حتت ثياب  ،أو بوجوده يف مكان خاص من دون علم وموافقت  ،باحلبس سنة
وغرامة  15.000يورو .عىل أن تشدد العقوبة لتصل إىل احلبس سنتني والغرامة 30.000
يورو عندما ترتكب من شخص ييسء استخدام السلطة املمنوحة ل بمقتىض وظيفت  ،أو
عندما ترتكب اجلريمة عىل قارص ،أو عىل شخص يعاين من ضعف خاص وواضح عىل
هيأت نتيجة مرض أو عمره أو عجزه اجلسدي أو حلالة احلمل ،أو عندما ترتكب اجلريمة
من أكثر من شخص فاعلني أو رشكاء ،أو عندما ترتكب اجلريمة يف وسيلة من وسائل النقل
اجلًّمعي للركاب ،أو يف املكان املخصص للوصول لوسائل النقل اجلًّمعي للركاب ،أو
ِ
ُلتقط الصور أو ت ُ
عندما ت ُ
يكتف باملشاهدة أو االطالع فقط).
ُنقل أو تُسجل (أي أن اجلاين مل
ويالحظ أن املرشع الفرنيس يتطلب أن يستخدم اجلاين يف ارتكاب اجلريمة أي وسيلة
كاملناظري مث ً
ال أو مرآه أو أي سطح عاكس يمكن الفاعل من مشاهدة األجزاء احلساسة يف
اجلسم ،أو حتقيق ذلك باستخدام كامريا اهلاتف النقال أو براجم املختلفة يف مشاهدة تلك
األجزاء احلساسة يف جسم اإلنسان دون التقاط صورة هلا ...إلخ.
ثاني ًا :موقف الترشيعني البحريني و الليبي
 .1املوقف من جتريم فعل التقاط الصورة أو تسجيلها أو نقلها
عىل الرغم من خطورة أفعال االلتقاط والنقل والتسجيل للصورة الشخصية باعتبارها
من مفرزات التقدم العلمي والتكنولوجي فقد خال قانون العقوبات البحريني وقانون
العقوبات الليبي من أي نصوص رصحية تكفل احلًّمية لصورة اإلنسان يف مواجهة تلك
األفعال ،وذلك بخالف الوضع يف قانون العقوبات الفرنيس.
ولعل السبب يف عدم تضمن قانون العقوبات بدولة البحرين وقانون العقوبات يف ليبيا
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?????? ???????? ???????? ???????? ??????? ??????? ?? ????? ( ??????? ????? ?? ??????? ??? ????????? ???????? ??????? Muhammad:

[د .ماشاء الله عثمان محمد]

نصوصا رصحية تكفل احلًّمية للصورة يف مواجهة أفعال االلتقاط أو النقل أو التسجيل
ً
يرجع إىل قدم تلك النصوص وصدورها يف وقت غابت في التقنية والتطور العلمي(.)60
 .2املوقف يف مرشوع قانون العقوبات الليبي اجلديد
تعاقب املادة  334من املرشوع باحلبس أو غرامة ال تزيد عن ثالثة آالف دينار كل من
اخلاصة ألي شخص ،وذلك بأن ارتكب أحد األفعال اآلتية يف غري
اعتدى عىل ُحرمة احلياة
َّ
األحوال املرصح هبا قانونًا أو بغري رضا املجني علي  ...التقط أو نقل بجهاز من األجهزة أ ًّيا
كان نوع صورة شخص يف مكان خاص أو مكان عام .ويعاقب باحلبس املوظف العام
الذي يرتكب أحد األفعال املبينة هبذه املادة اعتًّمد ًا عىل وظيفت  ،وحيكم يف مجيع األحوال
بمصادرة األجهزة وغريها ،مما يكون قد استخدام يف اجلريمة ،كًّم حيكم بمحو التسجيالت
املتحصلة عنها أو إعدامها.
يوفر هذا النص احلًّمية لصورة الشخص يف مواجهة االلتقاط والنقل دون فعل التسجيل
الذي اليقل خطورة عن االلتقاط والنقل -املنصوص علي يف الترشيع الفرنيس ،كًّم أنالنص يتطلب أن تقع اجلريمة بارتكاب جهاز ،ومن شأن ذلك تضييق نطاق النص وعدم
تطبيق عىل احلاالت التي حيدث فيها االعتداء عىل الصورة بغري جهاز ،وكان ينبغي أن
تستخدم عبارة وسيلة أو طريقة بدل اجلهاز ألاها أعم وأشمل ،ومن شأن توسيع نطاق
تطبيق النص.
ومن املالحظ -كذلك -أن النص السابق يوفر احلًّمية للصورة ،سواء أكانت يف مكان
( )60صدر قانون العقوبات البحريني بمقتىض املرسوم بقانون رقم  15لسنة  1976الذي ألغى قانون
العقوبات لسنة  ، 1955وتعرض هذا القانون للعديد من التعديالت منها :التعديل بمقتىض القانون رقم 3
لسنة  ،2018والقانون رقم  3لسنة  ،2019والقانون رقم  30لسنة  ،2019والقانون رقم  5لسنة ،2019
والقانون رقم  24لسنة  ،2019أما قانون العقوبات الليبي فقد صدر سنة  ،1954وقد تعرض للعديد من
التعديالت أحدثها بمقتىض القانون رقم  5لسنة .2014
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خاص أم مكان عام ،وعىل الرغم من أن هذه الصياغة قد وسعت من نطاق احلًّمية املقررة
للصورة ،وهو عمل جيد ،غري أن هذا التوسع يف محاية الصورة قد جاء عىل حساب احلق يف
حرية اإلعالم أو التعبري والوصول إىل املعلومات املكفول دستوري ًا ،فكًّم أن للشخص احلق
يف صورت وحيات اخلاصة فإن لآلخرين احلق يف حرية التعبري واحلصول عىل املعلومات.
إن الشخص ال يمكن االعرتاض عىل التقاط صورت

يف مكان عام()61

إذ تسمح حرية

االتصال واملعلومات واإلعالم بنرش صور ألشخاص موجودين يف حدث عام ،عندما
تشوهيا لصورة الشخص( .)62ومع ذلك
يكون هذا النرش مرتب ًطا مبارش ًة باحلدث ،وال يمثل
ً
فإن ال جيوز للشخص التقاط صورة شخص آخر يف مكان عام ،والرتكيز علي وحده مع

حتييد باقي األشخاص ،ويكون ل احلق يف االعرتاض عىل التقاط صورت أو نرشها(.)63
وذلك ال يعني السًّمح بنرش صور تلك الشخصيات بشكل ينتهك حرمة حياهتم اخلاصة،
عىل اعتبار أن ذلك يشكل جريمة يعاقب عليها القانون اجلنائي( .)64فاحلق يف الوصول
للمعلومات أو إعالم اجلمهور جيب أن يكون يف إطار املصلحة العامة ،وبًّم اليشكل انتهاكًا
حلقوق األشخاص أو التطفل عىل خصوصياهتم(.)65
إن احلاجة إىل التوفيق بني هذين احلقني تؤدي إىل قرص احلق يف املعلومات للجمهور،
( )61صربينة بن سعيد ،محاية احلق يف حرمة احلياة اخلاصة يف عهد التكنولوجيا ( اإلعالم واالتصال) ،رسالة
دكتوراة ،كلية احلقوق والعلوم السياسية ،جامعة احلاج خلرض ،باتنة ،اجلزائر ،2015-2014 ،ص.181
(62) Cass, Civil 16 mai 2012, N° de pourvoi: 11-18449.
(63) Patrick Lingibé: Droit à l'image: quelles sont les règles applicables, le 25 février 2019:
https: //www. village-justice. com/articles/droit-image-quelles-sont-les-regles-applicables,
30783.html.

( )64نبيل فزيع ،احلًّمية اجلنائية للحق يف الصورة يف القانون املرصي ،دار حممود ،القاهرة ،الطبعة األوىل
 ،2016-2015ص.23

( )65مها يوسف خصاونة ،املسؤولية املدنية للصحفي عن االعتداء عىل احلق يف الصورة يف القانون املدين
األردين ،جملة جامعة الشارقة للعلوم القانونية والرشعية ،املجلد  ،12العدد  ،2ديسمرب  ،2015ص.190
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?????? ???????? ???????? ???????? ??????? ??????? ?? ????? ( ??????? ????? ?? ??????? ??? ????????? ???????? ??????? Muhammad:

[د .ماشاء الله عثمان محمد]

من ناحية عىل العنارص املتعلقة باألشخاص العامني يف احلياة الرسمية ،ومن ناحية أخرى
عىل املعلومات والصور املقدمة طواعية من قبل األطراف املعنية أو التي تربر حد ًثا حال ًيا أو
مناقشة املصلحة العامة وبالتايل يمكن ألي شخص أن يعارض الكشف عن املعلومات
والتقاط الصور واستخدام امللتقطة دون إذن رصيح ومسبق طاملا ال يتعلق األمر بحيات
اخلاصة(.)66
وكان األمر يقتيض -حسب وجهة نظرنا – وضع ضابط معني خلصوصية الصورة ال أن
ُيطلق ذلك بأن يتساوى احلكم بني املكان العام واملكان اخلاص ،فمن املعلوم أن املكان
اخلاص هو املكان الطبيعي واملتوقع ملًّمرسة احلياة اخلاصة ،بخالف املكان العام فهو -
بحسب طبيعت  -ال يعترب مكانًا ملًّمرسة احلياة اخلاصة ،األمر الذي كان يقتيض التفرقة بينهًّم
يف احلكم القانوين املقرر حلًّمية الصورة ،والصياغة بالشكل احلايل قد تفسح املجال أمام
التفسري واالجتهاد القضائي ،مما قد يرتتب عىل ذلك تضارب األحكام القضائية يف هذا
الشأن يف وضع ضابط خلصوصية الصورة .ولعل املناسب وضع ضابط خلصوصية
الصورة كأن تكون الصورة ذات طابع جنيس ،أو هلا عالقة باألمور اجلنسية ،أو أن تكون
الصورة للشخص يف وضع خاص.
فض ً
ال عىل ذلك فإن العقوبة التي يقررها النص ختريية للقايض بني احلبس والغرامة التي
ال تزيد عن ثالثة آالف دينار عندما ترتكب عن طريق الفرد العادي ،نرى أاها عقوبة غري
رادعة ،وال تتناسب مع حرمة احلياة اخلاصة وقيمتها لدى الفرد.
وجتدر اإلشارة إىل النص السابق بأن مل يتب َن فكرة الرضا الضمني أو املفرتض للمجني علي
لعدم قيام اجلريمة ،وكان ينبغي األخذ بفكرة الرضا الضمني أو املفرتض كًّم هو احلال يف
الترشيع الفرنيس املقارن ألن كثري الوقوع يف احلياة العملية ،ال س ّيًّم فيًّم يتعلق بمجال الصحافة

) Cour d’appel de Versailles, 1ère ch. – 1ère sec, arrêt du 29 juin 2018, Mme X. / Webedia.
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صور املجني علي دون اعرتاض رصيح من يف لقاء صحفي ...إلخ.
والنرش مع املشاهري كأن ُي ّ
 .3مواجهة التلصص ملشاهدة ما حتت املالبس يف الترشيعني البحريني والليبي
متكن املرشع الفرنيس من مواجهة التلصص ملشاهدة ما حتت املالبس عن طريق مادة
جديدة يف قانون العقوبات وهي املادة  ،1-2-226ويمكن مواجهة فعل التجسس
واالطالع عىل األجزاء احلساسة يف جسم اإلنسان ،عن طريق النص اخلاص بجريمة هتك
العرض ،عىل اعتبار أن استخدام القوة أو العنف ال يلزم لقيام جريمة هتك العرض ،وإن
كان ظر ًفا مشد ًدا للعقوبة وتقوم اجلريمة بالكشف عىل ما يعد عورة يف جسم املجني علي ،
دون احلاجة إىل مالمسة اجلاين جلسم املجني علي ( ،)67فجريمة هتك العرض تقوم باملساس
بًّم يعد عورة يف جسم اإلنسان ،أو املساس بجسم دون املساس بالعورة ،متى كان الفعل
عىل درجة كبرية من الفحش ،وخيل باحلياء ملن وقع علي الفعل( ،)68وتقوم اجلريمة يف حق
من يطلع عىل عورة اجلاين ،وإن مل تكن هناك مالمسة جلسم املجني علي ( .)69ويسأل اجلاين
عن هذا الفعل يف صورت املشددة بوصف هتك عرض من دون رضا.

الفرع الثاين
محاية الصورة من االحتفاظ أو النرش

( )67راجع :املواد  347 ،346من قانون العقوبات البحريني ،واملادة  408من قانون العقوبات الليبي.
( )68راجع :أبو بكر أمحد األنصاري ،رشح قانون العقوبات الليبي ،الكتاب األول :جرائم االعتداء عىل
األشخاص ،من دون نارش ومكان نرش ،الطبعة األوىل ،2013 ،ص  438ومابعدها.
( )69راجع :سامل األوجيل ،قانون العقوبات ،القسم اخلاص ،الكتاب األول :جرائم االعتداء عىل
أيضا-
األشخاص ،دار الفتح للطباعة والنرش ،اإلسكندرية ،الطبعة األوىل ،2020 ،ص 230ويف ذلك – ً
انظر :طعن جنائي  6فرباير  ،2017الطعون رقم 220 ،215 ،195 :لسنة  ،2016جمموعة مبادئ وأحكام
حمكمة التمييز البحرينية ،طعن جنائي ليبي  4فرباير  ،1986الطعن رقم 30/491 :ق ،جملة املحكمة العليا،
السنة والعدد ،24 ،2-1 :ص .192
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?????? ???????? ???????? ???????? ??????? ??????? ?? ????? ( ??????? ????? ?? ??????? ??? ????????? ???????? ??????? Muhammad:

[د .ماشاء الله عثمان محمد]

أوالً  :قانون العقوبات الفرنيس
 .1املادة  2-226من قانون العقوبات الفرنيس
تعاقب املادة  2-226عقوبات فرنيس عىل فعل االحتفاظ أو النرش أو املساعدة عىل نرش
الصورة للجمهور حمل اجلريمة املنصوص عليها يف املادة  1-226عقوبات أي جيب لقيام
اجلريمة أن يكون احلصول عىل الصورة أو املستند بإحدى الطرائق املنصوص عليها يف املادة
 1-226من قانون العقوبات( )70من دون موافقة املعني ،وتعترب جريمة انتهاك حرمة احلياة
اخلاصة من اجلرائم العمدية التي يلزم لقيامها توافر القصد اجلنائي لدى اجلاين ،وتنتفي
اجلريمة بانتفاء القصد اجلنائي( .)71وعلي يعاقب من يقوم بتصوبر شخص يف مكان خاص
دون علم ونرش الصورة عرب شبكة التواصل االجتًّمعي فيس بوك وفق ًا  226للًّمدة -226
 2من قانون العقوبات الفرنيس(.)72
وقد أثريت مسألة عدم دستورية املادة السابقة لتعارضها مع احلق يف حرية التعبري،
املكفول بمقتىض إعالن حقوق اإلنسان واملواطن ،1789غري أن حمكمة النقض قررت أن
وفق ًا للقضاء الثابت هلذه املحكمة ،فإن حق كل شخص يف احرتام حيات اخلاصة ،الوارد يف
املادة  9من القانون املدين ،الذي استُنبِ َط بعد ذلك من املادة  2من إعالن حقوق اإلنسان
واملواطن ،بموجب العديد من قرارات املجلس الدستوري ،يغطي بشكل خاص
االستخدام الدقيق الذي يستخدم كل عنرص من عنارص ثروت  ،باستثناء احلاالت التي
يوافق فيها الشخص املعني عىل الكشف عنها ،ومن ثم ال مربر إلحالة هذه املواد إىل املجلس
الدستوري(.)73
(70) Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section 9 février 2017, N° de RG: 15/08667.
(71) Cass, sociale 21 janvier 2009, N° de pourvoi: 07-44053.
(72) Marie Faget: Les réseaux sociaux en ligne et la vie privée, Université Paris II PanthéonAssas - Master 2 Droit du Multimédia et de l'Informatique 2008: https: //www.
Memoireonline. com/08/11/4699/m_Les-reseaux-sociaux-en-ligne-et-la-vie-privee23.html.
(73) Cass, Civil5 février 2014, N° de pourvoi: 13-21. 929.
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وقد حيدث النرش لصورة الشخص بعد إجراء تعديالت عليها فيًّم يعرف باملونتاج،
وعلي تعاقب املادة  8-226عقوبات فرنيس باحلبس سنة وغرامة  15000يورو عىل فعل
نرش املـونتاج للصـور بعد تعديل الصور وتركيبها باحلذف واإلضافة( ،)74ويشرتط لقيام
اجلريمة أن تكون عملية املونتاج غري ظاهرة وواضحة ،وبأن ُي َغ َّ َري املعنى يف املستند أو شكل

الصورة ،وأن حيدث الفعل من دون رضا صاحب الصورة( ،)75باإلضافة إىل توفر القصد

اجلنائي.
 .2محاية الصور ذات الطابع اجلنيس أو املتعلقة باألمور اجلنسية
يف إطار محاية حرمة احلياة اخلاصة و الصورة شدد املرشع الفرنيس من عقوبة اجلريمة
املنصوص عليها يف املادة  2-226اجلديدة من قانون العقوبات ،واملضافة بالقانون رقم
 1321لسنة  2016إذا كانت الصورة -حمل اجلريمة -ذات طابع جنيس أو تتعلق باألمور
اجلنسية لتكون احلبس سنتني وغرامة  60000يورو .
وقد رفضت حمكمة النقض الفرنسية -فيًّم سبق -قبل صدور نص املادة 1-2-226
عقوبات إدانة املتهم الذي قام بنرش صور صديقت السابقة وهي عارية عىل اإلنرتنت ،عىل
اعتبار أن حتصل عىل تلك الصور برضاها ،وال يستحق اجلاين العقاب عىل النرش إال إذا كان
قد حتصل عىل الصورة من دون رضا املعني( .)76غري أن املوافقة عىل التقاط الصور أو
تسجيلها ال تعني بالرضورة املوافقة عىل نرشها( .)77إذ تعاقب هذه املادة عىل نرش الصور
(74) Anthony Bem: Le droit de photographier une personne: fondements et sanctions, Publié
le 04/12/2010 Modifié le 03/01/2018, www. Legavox. fr/blog/maitre-anthony-bem/droitimage-personne-fondements-sanctions-3904.htm.
; (75) Cass, Crim 30 mars 2016, N° de pourvoi: 15-82039, Bulletin criminel 2016, n° 112
bulletin d'information 2016, n° 848, chambre criminelle, n° 1142.
(76) Cass, Crim 16 mars 2016, N° de pourvoi: 15-82. 676.
(77) Alexandra Serinet: L’instauration d’une répression des atteintes à l’intimité sexuelle par
la loi pour une République numérique, Recueil Dalloz, Nº. 29, 2016, p 1711-1712, Anthony
Bem: Le droit de photographier une personne: fondements et sanctions, Publié le 04/12/2010
Modifié le 03/01/2018, www. Legavox. fr/blog/maitre-anthony-bem/droit-image-personne412

34

[السنة الخامسة والثالثون -مجلة الشريعة والقانون]

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2021/iss86/6

?????? ???????? ???????? ???????? ??????? ??????? ?? ????? ( ??????? ????? ?? ??????? ??? ????????? ???????? ??????? Muhammad:

[د .ماشاء الله عثمان محمد]

ذات الطابع اجلنيس ،وإن كان احلصول عليها برضا املعني طاملا مل يوافق عىل نرشها(.)78
ومن ثم فقد جاء هذا النص لكي يعالج احلالة التي حيصل فيها اجلاين عىل صورة املجني
علي بموافقت  ،إال أن يقوم بعد ذلك بنرشها دون موافقت ألسباب ودوافع خمتلفة ،يف
مقدمتها االنتقام والتشفي أو االبتزاز ،كأن يقوم اجلاين بعد انتهاء عالقت العاطفية مع أنثى
بنرش صورها التي كان قد حتصل عليها برضاها عرب مواقع اإلنرتنت لإلرضار هبا بقصد
التشفي واالنتقام ،وهي احلالة األكثر شيو ًعا يف العامل االفرتايض ،وغريها من احلاالت
اآلخرى ،ومن ثم وضع هذا النص لكي ال يفلت اجلاين من العقاب ،عىل اعتبار أن اجلاين
قد حتصل عىل الصورة برضا املجني عليها ،وهو ما خيرج عن نطاق املادة  2-226من قانون
العقوبات الفرنيس.
وجتدر اإلشارة إىل أن الرشوع يف اجلرائم املنصوص عليها يف املواد السابقة معاقب علي
بالعقوبة ذاهتا املقررة للجريمة التامة ،وذلك وفق ًا للًّمدة  5-226عقوبات ،كًّم يعلق املرشع
الفرنيس حتريك الدعوى اجلنائية عن اجلرائم املنصوص عليها يف املواد  1-226إىل -226
 1-2عىل شكوى املجني علي وفق ًا للًّمدة  6-226من قانون العقوبات الفرنيس املعدلة
مؤخرا بالقانون رقم  1321لسنة  2016بشأن احلكومة الرقمية.
ً
ويف إطار احلد من تلك اجلرائم والوقاية منها تعاقب املادة  3-226من قانون العقوبات
الفرنيس املعدلة بالقانون رقم  810لسنة  2019الصادر يف  1أغسطس  2019بشأن محاية
مصالح الدفاع واألمن القومي لفرنسا يف نطاق تشغيل شبكات الراديو املتنقلة عىل اإلعالن
عن األجهزة التي قد تستخدم يف ارتكاب اجلرائم املنصوص عليها يف املادة 1-226
fondements-sanctions-3904.htm.
(78) Sadry Porlon: La Loi pour une République Numérique s’attaque au « revenge porn »,
22 octobre 2016, porlonsadry.Wordpress. com/2016/10/22/la-loi-pour-une-republiquenumerique-sattaque-au-revenge-porn/.
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عقوبات فرنيس بالسجن مخس سنوات وغرامة  300.000يورو( .)79وال تنطبق هذه
ااملادة عىل متلك أو حيازة املشغلني املذكورين هلذه األجهزة يف املادة  L. 1332-1من قانون
الدفاع ،بحكم نشاطهم كمشغل لشبكة االتصاالت اإللكرتونية املفتوحة للجمهور،
واألجهزة اخلاضعة لرتخيص من رئيس الوزراء يف تطبيق املادة  7من الفصل الثاين من
العنوان األول من الكتاب الثاين من قانون الربيد واالتصاالت اإللكرتونية.
ثاني ًا :املوقف يف الترشيعني البحريني والليبي
.1قانون العقوبات البحريني
مؤخرا بالقانون رقم 65
أ .املادة  246عقوبات :تعاقب املادة  246عقوبات ،املعدلة
ً
لسنة  ، )80(2006باحلبس مدة ال تزيد عن سنة أو بالغرامة التي ال تزيد عن مائة دينار عىل
من ينرش -بإحدى طرائق العالنية -ماجرى يف الدعاوى اجلنائية أو املدنية التي قررت
املحكمة سًّمعها يف جلسة رسية ،أو منعت نرشها ،أو من ينرش صور املتهمني قبل صدور
حكم اهائي يف الدعوى ،ودون احلصول عىل إذن من النيابة العامة أو املحكمة املختصة
حسب األحوال ،ويعاقب بالعقوبة ذاهتا من تعاون مع وسائل اإلعالم األجنبية بتزويدها
بأسًّمء هؤالء املتهمني أو صورهم ،أو من ينرش صور املجني عليهم يف جرائم االغتصاب
واالعتداء عىل العرض.
وحيظر هذا النص نرش ماجيري يف اجللسات الرسية أو ما متنع املحكمة ،ومن ثم ال يمتد
أيضا-
هذا احلظر ليشمل التصوير الذي قد جرى يف غري تلك احلاالت ،كًّم يطبق النص – ً
عىل حاالت نرش صور املتهمني قبل صدور حكم اهائي يف الدعوى احرتا ًما لقرينة براءة
املجني عليهم يف جرائم االغتصاب والعرض ،وهيدف املرشع من ذلك إىل توفري محاية

(79) Loi n° 2019-810 du 1er août 2019 visant à préserver les intérêts de la défense et de la
sécurité nationale de la France dans le cadre de l'exploitation des réseaux radioélectriques
)mobiles. (JORF n°0178 du 2 août 2019 texte n° 2

ِ
ُرش يف اجلريدة الرسمية ،العدد  2756بتاريخ  13مارس .2006
( )80صدر يف  10سبتمرب  2006ون َ
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?????? ???????? ???????? ???????? ??????? ??????? ?? ????? ( ??????? ????? ?? ??????? ??? ????????? ???????? ??????? Muhammad:

[د .ماشاء الله عثمان محمد]

للمجني عليهم ،ومنع اإلساءة هلم أو التشهري هبم .غري أن هذا النص يقترص عىل مواجهة
فعل النرش دون غريه من األفعال كااللتقاط والنقل والتسجيل وغريها من األفعال
املنصوص عليها يف الترشيع الفرنيسً ،
فضال عن ضعف العقوبة وعدم تناسبها مع املصلحة
املحمية ،وعدم حتقيق هدفها يف ردع اجلاين وزجر غريه.
ب .املادة  370عقوبات  :تعاقب املادة  370باحلبس مدة ال تزيد عن ستة أشهر،
وبالغرامة التي ال تزيد عن مخسني دين ًارا ،أو بإحدى هاتني العقوبتني من نرش بإحدى طرائق

صورا أو تعليقات تتصل بأرسار احلياة اخلاصة أو العائلية لألفراد ولو
أخبارا أو
العالنية
ً
ً
كانت صحيحة ،إذا كان من شأن نرشها اإلساءة هلم .ويقصد بالنرش متكني األشخاص من

االطالع عىل تلك الصور التي تتعلق باحلياة اخلاصة أو العائلية للشخص ،التي حيرص عىل
عدم اطالع غريه عليها( ".)81بإحدى طرائق العالنية " ،دون غريه من األفعال التي تشكل
اعتدا ًء عىل حرمة الصورة التي وردت يف الترشيع الفرنيس املقارن كااللتقاط والتسجيل

واحلفظ والنقل أو االستخدام.

ويالحظ أن النص يتطلب أن تكون الصورة تتصل بأرسار احلياة اخلاصة أو العائلية ،وأن
يرتتب عىل نرشها اإلساءة هلم ،فال تقوم اجلريمة إذا كانت الصورة ال تتصل بأرسار احلياة
اخلاصة أو العائلية للفرد ،غري أن الصورة قد تكون يف مكان عام أو خاص وال ترتبط بتلك
احلياة ،وال جمال لتطبيق النص كذلك إذا مل يرتتب عىل النرش اإلساءة للمعني ،والينطبق النص
عندما حيدث نرش رسومات لشخص ،وإن تعلقت بحيات اخلاصة أو األرسية(.)82
( )81أمحد حممد اخلديم ،احلًّمية اجلنائية حلرمة احلياة اخلاصة يف القانون اإلمارايت ،دراسة مقارنة ،رسالة
ماجستري ،كلية القانون ،جامعة الشارقة ،اإلمارات العربية املتحدة2017 ،ص.67
( )82حسني اجلندي ،الترشيعات اجلنائية اخلاصة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ،الكتاب الثالث ،قانون
مكافحة جرائم تقنية املعلومات يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ،من دون نارش ومكان نرش ،الطبعة األوىل،
 ،2009ص.204
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كًّم يالحظ أن املرشع البحريني مل حيدد يف النص فيًّم إذا كانت احلًّمية تقترص عىل الصورة
امللتقطة يف مكان عام أو مكان خاص ،واكتفى بأن تتعلق بأرسار احلياة اخلاصة أو العائلية
للفرد ،وإن كانت أرسار احلياة اخلاصة والعائلية ال يمكن تصور أن تقع يف مكان عام -
خاصة يف املجتمعات العربية– ومع ذلك يمكن أن تلتقط بعض الصور املتعلقة باحلياة
اخلاصة أو األرسية أو تلك املتعلة باألمور اجلنسية يف مكان عام ،وجيرى بعد ذلك نرشها
عرب وسائل خمتلفة ،ويف مقدمتها اإلنرتنت وشبكات التواصل االجتًّمعي.
ونظن أن احلًّمية تقترص عىل الصور امللتقطة يف املكان اخلاص ،عىل اعتبار أن التصوير يف
املكان العام يدخل حتت حق احلصول يف املعلومات أو حرية التعبري املكفولة دستوري ًا .كًّم
أن ال جيوز للشخص أن يفرط يف حيات اخلاصة وأرساره يف مكان عام متاح للجميع دون
قيد ،ثم يطالب بحًّمية القانون اجلنائي( ،)83فال تقع اجلريمة عندما يكون الشخص يف مكان
عام ،بحيث يمكن لغريه رؤيت في  ،أو يسمح لغريه بالتقاط صورت (.)84
ويالحظ أن املرشع البحريني -عىل خالف املرشع الفرنيس -مل يتطلب أن يكون النرش من
دون رضا املعني ،وقد اكتفى املرشع لقيام اجلريمة بأن يرتتب عىل النرش اإلساءة للمعني ،إذ قد
يتصور أن يكون النرش قد حدث بموافقة املعني ،ومع ذلك يرتتب علي اإلساءة ل .
ولعل املرشع قصد من ذلك احلاالت التي حيدث فيها النرش دون موافقت  ،واليرتتب
عليها اإلساءة ل  ،ومع ذلك كان ينبغي النص عىل أن يكون النرش بموافقة املعني ،فاحلق يف
الصورة يعطي لصاحب احلق يف االعرتاض عىل نرش صورت من دون موافقت  ،بغض النظر
عن حتقق اإلساءة ل من عدمها .كًّم أن احلياة اخلاصة أو العائلية بوصفها قيم ًة كبرية وغالية
عىل الفرد تقتيض ْ
ٍ
بسياج مني ٍع بًّم يضمن عدم املساس هبا ،بوصفها قيم ًة يف حد ذاهتا،
أن ُحتاط
وليس بًّم يكفل معاجلة اآلثار املرتتبة عىل املساس هبا ،املتمثلة يف اإلساءة ملن نرشت صورت .
( )83حممد زكي أبو عامر ،مرجع سابق ،ص .634-633
( )84حسني اجلندي ،مرجع سابق ،ص.203
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?????? ???????? ???????? ???????? ??????? ??????? ?? ????? ( ??????? ????? ?? ??????? ??? ????????? ???????? ??????? Muhammad:

[د .ماشاء الله عثمان محمد]

وإذا ترتب عىل نرش الصورة وقوع رضر للمجني علي فإن ذلك يعطي احلق يف املطالبة
بالتعويض إىل جانب معاقبة اجلاين(.)85
ويلزم لقيام هذه اجلريمة تو ّفر القصد اجلنائي العام بعنرصي العلم واإلرادة ،وتنتفي
اجلريمة بانتفاء أي منهًّم كأن جيهل اجلاين بأن مايقوم بنرشه صور تتعلق بحرمة احلياة
اخلاصة أوالعائلية( ،)86ناهيك عن ضعف العقوبة املقررة للجريمة ،وعدم تناسبها إطال ًقا
مع حرمة احلياة اخلاصة وقيمتها الكبرية لدى الشخص ،وما قد يرتتب عىل املساس هبا من
دون موافقة الشخص من عواقب وخيمة قد يصعب تداركها ،وال س ّيًّم إذا كان النرش قد
حدث عرب اإلنرتنت أو وسائل التواصل االجتًّمعي التي يتابعها ماليني األشخاص ،األمر
الذي كان يقتيض تشديد العقوبة يف مثل هذه احلاالت باعتبار النرش عرب تلك الوسائل
ظر ًفا مشد ًدا للعقوبة ،إىل غري ذلك من الظروف كصفة املوظف العام وغريها من الظروف
جديرا بتشديد العقوبة.
التي تيرس عىل اجلاين اقرتاف جريمت  ،وجتعل
ً
ويلزم كذلك أن تكون عقوبة احلبس يف هذه اجلريمة واجب ًة وليست جائزة ،فعقوبة
الغرامة لوحدها ال تتناسب مع حرمة احلياة اخلاصة أو الصورة ،فض ً
ال عىل أن عقوبة الغرامة
قد تكون رادعة لبعض األشخاص ،إال أاها لن تكون كذلك لألشخاص ميسوري احلال.
كًّم يتعني أن ُحيكم بمحو التسجيالت وإتالفها ومصادرة األجهزة املستخدمة يف ارتكاب
اجلريمة .مما يعني عدم فاعلية تلك العقوبات احلالية املقررة يف املادة  370عقوبات يف محاية
حرمة احلياة اخلاصة أو األرسية ،وينبغي تشديدها.
.2قانون العقوبات الليبي

( )85أرشف توفيق شمس الدين ،الصحافة واحلًّمية اجلنائية للحياة اخلاصة ،دراسة مقارنة ،دار النهضة
العربية ،القاهرة ،2007 ،ص .72
( )86حسني اجلندي ،مرجع سابق ،ص.205
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ال يتضمن قانون العقوبات الليبي احلايل أي نصوص رصحية حلًّمية احلق يف الصورة
أواحلياة اخلاصة أو الصورة ،ويوفر قانون العقوبات الليبي احلًّمية للحياة اخلاصة يف
مظاهرها القديمة كحرمة املسكن وحرمة املراسالت دون غريها من املظاهر املستحدثة
للحياة اخلاصة.
أ.

املادة  286من قانون العقوبات:

تقيض هذه املادة بمعاقبة كل من نرش -بأي طريقة من طرائق العالنية -املداوالت الرسية
باملحاكم ،أو نرش -بغري أمانة وبسوء قصد -ما جرى يف اجللسات العلنية باملحاكم ،وتكون
جنيها ،وال تزيد عىل مائة جني
العقوبة احلبس مـدة ال جتاوز سنة وغرامة التقل عن عرشين ً
أو بإحدى هاتني العقوبتني.
إن هذا النص وإن مل يتناول رصاحة نرش الصور امللتقطة داخل اجللسة غري أن يمكن
القولَّ :إاها تدخل ضمن نطاق هذا النص ،عىل اعتبار أن املرشع أطلق عبارة " :كل ما جرى

يف اجللسة" ،غري أن هذا النص ال يسعفنا يف توفري محاية فاعلة للصورة ،فمن ناحية ال يعاقب
عىل نرش ماجرى يف اجللسات العلنية ،إال إذا حدث الفعل بغري أمانة وسوء قصد ،وال تقوم
اجلريمة إذا انتفى هذا القصد ،كًّم أن يوفر احلًّمية للصورة ضد فعل النرش فقط دون غريه
من األفعال الواردة بالترشيع الفرنيس املقارنً ،
فضال عن ضعف العقوبة املقررة للجريمة،
وعدم تناسبها مع أهمية محاية الصورة بوصفها قيم ًة كبري ًة لدى الفرد وحق يف احرتام حيات
اخلاصة ،واحلق يف الصورة.
ب .مرشوع قانون العقوبات الليبي اجلديد :
تعاقب املادة  335من املرشوع كل من أذاع ،أو سهل إذاعة ،أو استعمل ،ولو يف غري عالنية،
ً
ً
متحصال علي بإحدى الطرائق املبينة باملادة السابقة ...إلخ .غري أن هذا
تسجيال أو مستندً ا
النص يتطلب لقيام اجلريمة أن يكون التقاط الصورة أو نقلها من دون رضا املجني علي  ،ومن
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?????? ???????? ???????? ???????? ??????? ??????? ?? ????? ( ??????? ????? ?? ??????? ??? ????????? ???????? ??????? Muhammad:

[د .ماشاء الله عثمان محمد]

ثم ال تقوم اجلريمة يف املادة  335إذا كان التقاط الصورة أو نقلها بموافقة املجني علي  ،وما
ً
ً
متحصال علي بإحدى الطرائق املبينة باملادة السابقة".
تسجيال أو مستندً ا
يؤكد ذلك عبارة "
ومن ثم فإن املادة  335ال تنطبق عند نرش صورة التقطت بموافقة املجني علي  ،فالتقاط
الصورة بموافقة املجني علي ال يشكل جريمة وفق ًا للًّمدة  334من املرشوع ،غري أن موافقة
املجني علي عىل التقاط صورت أو نقلها ال تعني بالرضورة املوافقة عىل نرشها ،فاملجني
علي قد يقبل التقاط صورت يف مناسبة معينة ،ولكن ذلك ال يعني موافقت عىل نرشها يف
الصحف أو املجالت وغريها من وسائل النرش(.)87
وما يعزز ذلك قيام املرشع الفرنيس باستحداث نص املادة  1-2-226عقوبات ،الذي
تطلب في رصاحة عدم موافقة املجني علي عىل نرش صورت لقيام جريمة نرش الصورة،
وقبل هذا النص كانت املوافقة عىل التقاط الصورة متنع من قيام جريمة نرش الصورة.

املطلب الثالث
محاية احلق يف الصورة من خالل القوانني اخلاصة
كفل املرشع الفرنيس محاية فاعلة للصورة من خالل نصوص قانون العقوبات ،وهو ما
مل يتوفر من خالل نصوص قانون العقوبات يف البحرين وقانون العقوبات يف ليبيا،
وسنحاول من خالل هذه اجلزئية من الدراسة البحث عن محاية الصورة الشخصية أو احلق
يف الصورة يف بعض القوانني اخلاصة كقوانني الصحافة وقوانني االتصاالت يف الترشيعني
البحريني والليبي ،وقانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات البحريني ،كًّم يأيت:
الفرع األول :محاية احلق يف الصورة يف قوانني تنظيم الصحافة
الفرع الثاين :محاية احلق يف الصورة يف قوانني االتصاالت ومكافحة جرائم تقنية
( )87أرشف توفيق شمس الدين ،مرجع سابق ،ص.78
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املعلومات

الفرع األول
محاية احلق يف الصورة يف قوانني تنظيم الصحافة
إن الشخص -بغض النظر عن شهرت  -ل احلق يف احرتام حرمة حيات اخلاصة ،ويمكن
االعرتاض عىل أي معلومات ذات صلة بتلك احلرمة( ،)88وجيب احلصول عىل موافقة
الشخص الستخدام صورت يف أغراض الرتويج(.)89
أوالً :الوضع يف قانون الصحافة الفرنيس
 .1محاية الصورة خارج نطاق اإلجراءات القضائية
مؤخرا
تعاقب املادة  23من قانون  29يوليو  1881بشأن حرية الصحافة( ،)90املعدلة
ً
بالقانون رقم 575لسنة  2004بشأن الثقة يف االقتصاد الرقمي(،)91عىل فعل التحريض
واإلثارة الذي حيدث عن طريق اخلطب أو الصيحات أو التهديدات التي ُجترى يف األماكن
العامة أو االجتًّمعات ،أو بالكتابات أو املطبوعات أو الرسومات أو النقوش أو اللوحات
أو الشعارات أو الصور أو أي يشء آخر داعم للكتابة أو الكالم أو الصورة املباعة أو املوزعة
أو املعروضة للبيع أو املعروضة يف األماكن العامة أو االجتًّمعات ،إما عن طريق امللصقات

( ) Cass, Civil 16 mai 2012, N° de pourvoi: 11-18449.
(89) Cass, Civil 9 juillet 2009, Bulletin 2009, I, n° 175.
(90) Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (JORF du 30 juillet 1881 page 4201).
(91) Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (JORF
n°0143 du 22 juin 2004 page 11168 texte n° 2).
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?????? ???????? ???????? ???????? ??????? ??????? ?? ????? ( ??????? ????? ?? ??????? ??? ????????? ???????? ??????? Muhammad:

[د .ماشاء الله عثمان محمد]

إلكرتوين(.)92
التي تعرض للجمهور ،أو بأي وسيلة اتصال
ّ
وهذا يعني أن املرشع الفرنيس كفل احلًّمية للصورة من استخدامها يف التحريض أو إثارة
الفتنة ،والصورة هنا باملعنى الواسع للمصطلح بًّم يف ذلك التصوير الفوتوغرايف أو الرسم
مؤخرا
أو النحت ...إلخ( ،)93وتكون العقوبة وفق ًا للًّمدة  24من القانون ذات  ،املعدلة
ً
بالقانون رقم  222لسنة  )94(2019حسب النتيجة املرتتبة عىل الفعل ،وقد تصل العقوبة
املقيدة للحرية إىل مخس سنوات ،وعقوبة الغرامة إىل  45000باإلضافة إىل نرش احلكم
باإلدانة.
كًّم تعاقب املادة  " 39د "من القانون ذات  ،املضافة بالقانون رقم  516لسنة  2000بشأن
تعزيز محاية قرينة الرباءة وحقوق الضحايا( ،)95املعدلة باملرسوم رقم  916لسنة 2000
بالغرامة 15000يورو عىل نرش املعلومات املتعلقة هبوية املجني علي يف جرائم االعتداء أو
العنف اجلنيس أو صورة املجني علي يف تلك اجلرائم بأي وسيلة من وسائل النرش ،ما مل
(92) Cass, Civil 12 septembre 2019 ،N° de pourvoi: 18-23108.

مؤخرا القانون رقم  697لسنة  ،2018ويسمح هذا القانون -عىل أساس جتريبي -لفرق
صدر يف فرنسا
ً

اإل طفاء التسجيل الصويت واملرئي للعمليات التي يقومون هبا عن طريق كامريات ظاهرة ،عندما يكون من
املحتمل أن تتعرض سالمتهم اجلسدية للخطر ،والغرض من التسجيالت هو منع احلوادث يف أثناء تدخالت
الوكالء املذكورين ،ومراقبة اجلرائم ومتابعة مرتكبيها ،من خالل مجع األدلة وتدريب الوكالء ،وينظم وزير
الداخلية استخدام هذه الكامريات ،وخيضع استخدامها لرتخيص مسبق ،بنا ًء عىل طلب من السلطة اإلدارية

خلدمات اإلطفاء واإلنقاذ .وستبدأ التجربة ملدة ثالث سنوات ،وستكون موضوع تقرير تقييم يقدم إىل

الربملان.
Loi n° 2018-697 du 3 août 2018 relative à l'harmonisation de l'utilisation des caméras
mobiles par les autorités de sécurité publique (JORF n°0179 du 5 août 2018
texte n° 1). .
(93) Maxime Louvet: op ،cit, p15.
(94) LOI n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la
justice (JORF n°0071 du 24 mars 2019 texte n° 2).
(95) Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence
)et les droits des victims (JORF n° 0138 du 16 juin 2000 page 9038 texte n° 1
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يكن ذلك النرش قد جرى بموافقة خطية من املجني علي  .وذلك يعني أن ال حمل لقيام
اجلريمة إذا وقع الفعل برضا املجني علي  ،وحدد املرشع املوافقة التي متنع قيام اجلريمة بأن
تكون موافقة خطية ،ومن ثم ال أثر للموافقة إذا جرت عن طريق غري الكتابة ،وإن كانت
رصحية ،ومن باب أوىل املوافقة الضمنية.
وهتدف هذه املادة إىل ضًّمن احرتام احلق يف حرمة احلياة اخلاصة ،واحلق يف الصورة(،)96
ويالحظ أن حتريك الدعوى حيتاج إىل طلب من الشخص املترضر ،وذلك وفق ًا للًّمدة 48
من هذا القانون ،املعدلة بالقانون رقم  516لسنة  2000بشأن تعزيز محاية قرينة الرباءة
وحقوق الضحايا ،والقانون رقم  711لسنة .)97(2013
.2محاية الصورة داخل نطاق اإلجراءات القضائية:
يوفر املرشع الفرنيس احلًّمية اجلنائية للصورة ،وذلك من خالل املادة  35ج من قانون
 29يوليو 1881بشأن حرية الصحافة( ،)98وتعاقب املادة "35ج " املضافة بالقانون رقم
 516لسنة  2000بشأن تعزيز محاية قرينة الرباءة وحقوق الضحايا ،املعدلة باملرسوم رقم
ٍ
صورة -بأي وسيلة كانت-
 916لسنة  )99(2000بغرامة  15000يورو كل من يقوم بنرش
ٍ
ِ
ٍ
متعرضا إلجراءات جنائية ،ومل يكن
معروف ،أو يمكن التعرف علي
شخص
صوت
أو
ً

صادرا بحق حكم إدانة.
ً
وتُظهر الصورة أن الشخص يرتدي األصفاد أو القيود أو أن وضع رهن االحتجاز
السابق للمحاكمة متى كان ذلك من دون موافقة املعني.
(96) Nathalie Mallet-Poujol: op ،cit ،P58.
(97) Loi n° 2013-711 du 5 août 2013 portant diverses dispositions d'adaptation dans le
domaine de la justice en application du droit de l'Union européenne et des engagements
internationaux de la France. (JORF n°0181 du 6 août 2013 page 13338 texte n° 4).
(98) Pierrette Poncela: op, cit, P 650.
(99) Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros
de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs (JORF n° 0220 du 22
septembre 2000 page 14877texte n° 23).
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?????? ???????? ???????? ???????? ??????? ??????? ?? ????? ( ??????? ????? ?? ??????? ??? ????????? ???????? ??????? Muhammad:

[د .ماشاء الله عثمان محمد]

ويعاقب بالعقوبة نفسها من يقوم بإجراء استطالع للرأي أو أي استشارة أخرى ،أو
نرشه أو التعليق علي بشأن مسؤولية الشخص حمل اإلجراءات اجلنائية ،أو احلكم الصادر
ضده ،أو نرش املعلومات التي تتيح الوصول إىل الدراسات االستقصائية أو االستشارات
السابقة.
وعلي يلزم لقيام اجلريمة واستحقاق العقاب عىل اجلاين أن يكون الشخص حمد ًدا ،أو
يمكن التعرف علي  ،وأن ال يكون قد صدر ضده حكم باإلدانة ،مما يشكل اعتدا ًء عىل قرينة

الرباءة ،وأن حيدث تصوير الشخص وهو مكبل بالقيود ،فال حمل لقيامها إذا كانت الصورة
ال تُظهر أن مكبل بالقيود أو األصفاد ،مع مالحظة أن القضاء الفرنيس ال يستلزم لقيام
ٍ
مرئية عند بث
غري
اجلريمة أن يكون القيد مرئ ًّيا ،فيستوي أن تكون القيود مرئي ًة أو َ

الصور(.)100

ويالحظ أن حتريك الدعوى اجلنائية عن جريمة نرش الصورة يف هذه املادة تكون بنا ًء
عىل شكوى الشخص املعني ،وذلك وفق ًا للًّمدة  48من هذا القانون ،املعدلة بالقانون رقم
 516لسنة  2000بشأن تعزيز محاية قرينة الرباءة وحقوق الضحايا ،والقانون رقم 711
لسنة .2013
يف حني تعاقب املادة "38ج" من القانون ذات  ،املعدلة باملرسوم رقم  916لسنة 2000
بغرامة  4500يورو كل من يستخدم أي جهاز اللتقاط الصور أو نقلها عند بدء جلسة
املحاكم اإلدارية أو القضائية ،وبنا ًء عىل الطلب املقدم قبل اجللسة جيوز للرئيس أن يأذن
بالتقاط الصور قبل بداية اجللسة ،رشيطة موافقة األطراف أو ممثليهم والنيابة العامة،
ويعاقب بالعقوبة ذاهتا عىل النقل أو النرش بأية طريقة ألي من التسجيالت أو املستندات
أيضا -أن تأمر
التي يمكن احلصول عليها يف انتهاك أحكام هذه املادة ،وجيوز للمحكمة ً -
(100) Anthony Bem: Photographies de DSK Menotté: Atteinte à la présomption
d’innocence?, Publié le 16/05/2011, https: //www.legavox.fr/blog/maitre-anthonybem/photographies-menotte-atteinte-presomption-innocence-5556.htm.
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بمصادرة املواد املستخدمة الرتكاب اجلريمة.
وطب ًقا هلذه املادة أيدت حمكمة استئناف باريس يف حكمها الصادر بتاريخ  7فرباير
 2019إدانة مدير النرش بإحدى الصحف ،وغرمت  2000يورو لنرشه صورتني التقطتا
يف أثناء حماكمة بعض األشخاص املتهمني بارتكاب جرائم إرهابية من دون إذن ،إال أن
طعن يف احلكم أمام حمكمة النقض عىل أساس حرية التعبري واالتصال املكفولة بمقتىض
إعالن حقوق اإلنسان واملواطن ،وباإلضافة إىل ذلك تسمح املادة  308من قانون
اإلجراءات اجلنائية بتسجيل اإلجراءات أمام حمكمة اجلنايات ملصلحة هذه املحكمة
وحدها ،وكذلك جتيز املواد  L. 221-1وما بعدها من قانون الرتاث الثقايف الفرنيس إنشاء
حمفوظات سمعية وبرصية للنظام القضائي ،وقررت حمكمة النقض الفرنسية يف  1اكتوبر
 2019إحالةاملادة  38ج من قانون  29يوليو  1881للمجلس الدستوري ،باعتبارها
مسألة دستورية أولية لكي يبدي رأي باخلصوص(.)101
ويف قضاء سابق ملحكمة النقض بتاريخ  8يوني  2010أيدت في حكم حمكمة استئناف
باريس بتاريخ  22سبتمرب  2009القايض بإدانة رئيس حمطة تلفزيونية لنرشه فيديو يظهر
رئيس حمكمة اجلنايات وبعض األعضاء عند النطق باحلكم ،وقررت َّ
أن جريمة نرش
التسجيل التي حتدث دون إذن يف جلسة املحكمة ،املنصوص عليها يف املادة  38مكرر ًا ثاني ًا
من قانون  29يوليو  ،1881تفرض قيود ًا عىل حرية التعبري الالزمة يف جمتمع ديمقراطي
حلًّمية سمعة اآلخرين وحقوقهم ،وضًّمن سلطة القضاء ونزاهت  ،وبالتايل فهي متوافقة مع
املادة  10من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان(.)102
ثاني ًا :قانون تنظيم الصحافة يف الترشيعني البحريني والليبي
يف البحرين حتظر املادة  39من املرسوم رقم  47لسنة  2002بشأن تنظيم الصحافة
(101) Cass, Crim 1 octobre 2019, N° de pourvoi: 19-81. 769.
(102) Cass, Crim8 juin 2010, N° de pourvoi: 09-87526, Bulletin criminel 2010, n° 103.
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?????? ???????? ???????? ???????? ??????? ??????? ?? ????? ( ??????? ????? ?? ??????? ??? ????????? ???????? ??????? Muhammad:

[د .ماشاء الله عثمان محمد]

واملطبوعات والنرش( )103عىل الصحفي أو غريه أن يتعرض للحياة اخلاصة ألي شخص،
كًّم ال جيوز ل أن يتناول مسلك املوظف العام أو الشخص ذا الصفة النيابية العامة ،أو
املكلف بخدمة عامة ،إال إذا كان التناول ذا صلة وثيقة بأعًّمهلم ،ومستهد ًفا الصالح العام.
فللصحف -وهي متارس رسالتها بحرية يف خدمة املجتمع -تناول القضايا بالنرش
باعتبارها من األحداث العامة التي هتم الرأي العام ،إال أن ذلك ليس بالفعل املباح عىل
إطالق  ،وإنًّم هو حمدود بأن يكون النرش يف إطار املقومات األساسية للمجتمع ،واحلفاظ
عىل احلريات والواجبات العامة ،واحرتام احلياة اخلاصة للمواطنني ،وعدم االعتداء عىل
رشفهم وسمعتهم واعتبارهم(.)104
يف حني تعاقب املادة  69من القانون ذات عىل نرش ما من شأن منافاة اآلداب العامة أو
املساس بكرامة األشخاص أو حياهتم اخلاصة ،بالغرامة التي التزيد عن ألفي دينار ،وذلك
مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد منصوص عليها يف قانون العقوبات أو أي قانون آخر.
وعلي فإن هذه املادة يمكن أن توفر احلًّمية لصورة الشخص املتعلقة بحيات اخلاصة ،غري
أن هذه املادة توفر احلًّمية للصورة ضد فعل النرش دون غريه من األفعال املنصوص عليها
يف الترشيع الفرنيس املقارن ،كًّم أاها ال تكفل احلًّمية للصورة عندما ال تتعلق باحلياة اخلاصة
للشخص ،إال إذا كان نرشها يمس بكرامت أو ينايف اآلداب العامة كالصور اجلنسية أو
املتعلقة باألمور اجلنسية ،ومن ثم خيرج عن نطاق النص نرش الصور خال ًفا لذلك،
واستخدامها ألغراض جتارية أو غريها.
ويالحظ أن املرشع البحريني مل يتطلب أن يكون النرش قد حدث دون موافقة الشخص
( )103صدر هذا القانون يف  23اكتوبر  2002ومنشور يف اجلريدة الرسمية العدد  2554بتاريخ  30اكتوبر
.2002
( )104نقض جنائي مرصي  1مارس  ،2000الطعن رقم  2972لسنة  ،69جمموعة أحكام حمكمة النقض،
س  ،51ع  1ص  ،380ق .69
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عندما يتعلق األمر بحيات اخلاصة ،وهذا يعني أن النرش معاقب علي وإن كان بموافقت ،
وهذه النتيجة شاذة وال تستقيم مع احلق يف الصورة الذي يتيح لصاحب أن يسمح لغريه
بنرش صورت واستخدامها -وإن تعلقت بحيات اخلاصة -كًّم هو احلال بالنسبة للمشاهري،
مساسا باحلق يف حرية التعبري واالتصال.
وهو ما يشكل
ً
كًّم أن هذه املادة تعاقب عىل النرش بعقوبة الغرامة التي التزيد عن ألفي دينار ،يف حني
تعاقب املادة  370عقوبات بحريني عىل الفعل بعقوبة احلبس مدة ال تزيد عن ستة أشهر،
وغرامة ال تزيد عن مخسني دينار ًا أو بإحدى هاتني العقوبتني ،مما يعني أن العقوبة التي
جاءت هبا املادة  370أشد من العقوبة املنصوص عليها يف هذه املادة ،مما قد يتعذر تطبيقها
لتفسح املجال للًّمدة  370عقوبات بحريني .وعىل فرض تطبيق املادة  69من قانون تنظيم
الصحافة واملطبوعات والنرش فإاها تظل عقوبة ضعيفة ال تتناسب مع أهمية الصورة بوصفها
قيم ًة يف حياة الشخص ،وأقل من العقوبة املنصوص عليها يف الترشيع الفرنيس املقارن ،ومن
عا للجناة والعابثني بخصوصيات غريهم)105(.
ثم قد ال تشكل رد ً

وعىل خالف الوضع يف الترشيع الفرنيس والترشيع البحريني فقد خال القانون رقم 76
لسنة  1972بشأن املطبوعات يف ليبيا من أي نصوص رصحية حلًّمية الصورة ،وقد حظرت
املادة  29أن ينرش يف املطبوعات أي انتهاك حلرمة اآلداب العامة أو تشهري باألشخاص،
وجعلت العقوبة السجن وغرامة ال تزيد عىل ألف دينار ،وذلك مع عدم اإلخالل بأي
عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر ،كًّم جيوز وقف إصدار

( )105التحقيق يف اجلرائم التي ترتكب باملخالفة لقانون تنظيم الصحافة والطباعة والنرش والترصف فيها من
اختصاص النيابة العامة ،وال جيوز التحقيق مع الصحفي أو رئيس التحرير أو املحرر املسؤول إال بعد إخطار
الوزير ومجعية الصحفيني ،وبحضور مندوب عن مؤسسة الصحيفة أو عن اجلمعية خيتاره الصحفي نفس .
طعن جنائي  10نوفمرب  ،2008الطعنان رقم  157 ،154لسنة  ،2008القاعدة رقم  49جمموعة أحكام
حمكمة التمييز البحرينية.
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?????? ???????? ???????? ???????? ??????? ??????? ?? ????? ( ??????? ????? ?? ??????? ??? ????????? ???????? ??????? Muhammad:

[د .ماشاء الله عثمان محمد]

املطبوعات بقرار من الوزير املختص.
غري أن هذا النص ال يسعفنا بتوفري محاية فاعلة للحق يف الصورة يف مواجهة االعتداءات
املختلفة التي كفلت الترشيعات املقارنة احلًّمية للحق يف الصورة يف مواجهتها ،فهذا النص
قد يوفر احلًّمية للصورة فقط إذا كان نرشها ينطوي عىل انتهاك حلرمة اآلداب العامة أو
تشهري لألشخاص ،وال جمال إلعًّمل النص بخالف ذلك ،كًّم أن هذا النص قد يوفر احلًّمية
للصورة يف مواجهة فعل النرش فقط دون غريه من األفعال التي قد تنال من حرمة الصورة
أو احلق يف الصورة .فاملصلحة املحمية يف هذا النص ليست محاية احلق يف الصورة أو احلياة
اخلاصة للشخص بل املحافظة عىل اآلداب العامة وصواها ومحاية األشخاص من التشهري.

الفرع الثاين
محاية احلق يف الصورة يف قوانني االتصاالت

ومكافحة جرائم تقنية املعلومات
صدر عن املرشع البحريني قانون تنظيم االتصاالت وقانون مكافحة جرائم تقنية
املعلومات ،كًّم صدر عن املرشع الليبي قانون تنظيم االتصاالت ،وسنحاول يف هذه اجلزئية
من الدراسة معرفة مدى فاعلية هذه القوانني يف توفري محاية للصورة أو احلق يف الصورة،
كًّم يأيت:
أوالً  :قوانني تنظيم االتصاالت ومكافحة جرائم تقنية املعلومات يف البحرين
 .1قانون تنظيم االتصاالت
تعاقب املادة  75من قانون تنظيم االتصاالت بمملكة البحرين( )106بالغرامة التي ال
( )106املرسوم بقانون رقم  48لسنة  2002بشأن إصدار قانون تنظيم االتصاالت يف البحرين ،صدر يف 23
اكتوبر  ،2002منشور بملحق اجلريدة الرسمية ،العدد  ،2553ص  154وما بعدها.
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جتاوز عرشة آالف دينار (مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد منصوص عليها يف قانون
العقوبات أو أي قانون آخر) كل من استخدم أجهزة االتصاالت أو شبكتها ،بقصد
التصنت أو اإلفشاء لرسية أي مكاملات أو بيانات تتعلق بمضمون أي رسالة أو بمرسلها أو
باملرسلة إلي  ،مامل يكن الفعل قد حدث بمقتىض إذن من النيابة العامة ،أو أمر صادر من
املحكمة املختصة.
إن النص السابق يوفر احلًّمية لبيانات رسالة االتصاالت ،التي قد يكون من ضمنها
الصور الشخصية للمستخدم أو غريه ،غري أن هذا النص يقترص عىل مواجهة فعيل التنصت
أو التجسس ،وكذلك اإلفشاء دون غريها من األفعال أو صور االعتداء عىل حرمة الصورة
الواردة بالترشيع املقارن ،فض ً
ال عن ضآلة العقوبة التي يقررها النص وعدم فاعليتها يف
توفري محاية للصورة.
 .2قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات يف البحرين
تعاقب املادة الرابعة من القانون رقم  60لسنة  2014بشأن مكافحة جرائم تقنية
املعلومات(- )107مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد يف أي قانون آخر -باحلبس وبالغرامة
التي ال جتاوز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتني العقوبتنيَ ،م ْن تنصت أو التقط أو اعرتض
ٍ
بإرسال غري موج للعموم لبيانات تقنية
دون مسوغ قانوين ،مستخد ًما وسائل فنية،
املعلومات ...وإذا نتج عن التصنت أو االلتقاط أو االعرتاض إفشاء لإلرسال أو جزء من
دون مسوغ قانوين عُدَّ ذلك ظر ًفا مشد ًدا.
ويتضح أن هذا النص يوفر احلًّمية للصورة عىل اعتبار أاها من ضمن البيانات
اإللكرتونية ضد أفعال التنصت أو االلتقاط أو االعرتاض ،باإلضافة إىل فعل اإلفشاء
املرتتب عىل األفعال السابقة.
( )107منشور يف اجلريدة الرسمية ،العدد  ،3178بتاريخ  9اكتوبر  2014م.
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?????? ???????? ???????? ???????? ??????? ??????? ?? ????? ( ??????? ????? ?? ??????? ??? ????????? ???????? ??????? Muhammad:

[د .ماشاء الله عثمان محمد]

غري َّ
أن هذا النص ال يوفر احلًّمية للصورة يف مواجهة التجسس البرصي عىل النحو
الوارد يف الترشيع الفرنيس املقارن ،وإنًّم يوفر احلًّمية للصورة عىل اعتبار أاها من ضمن
البيانات اإللكرتونية ،فض ً
ال عن ضعف العقوبات املقررة ،وعدم تناسبها مع االعتداء عىل
حرمة احلياة اخلاصة.
وجتدر اإلشارة إىل أن يف إطار سياسة املرشع للوقاية من اجلرائم واحلد منها تعاقب املادة
السادسة من القانون ذات باحلبس مدة ال تزيد عىل سنة ،وبالغرامة التي ال جتاوز مائة ألف
دينار أو بإحدى هاتني العقوبتنيَ ،م ْن قام بقصد ارتكاب أي من اجلرائم املنصوص عليها

يف املادتني الثانية والرابعة من هذا القانون بإنتاج أو استرياد أو رشاء أو بيع ،أو عرض للبيع

أو لالستخدام ،أو توزيع أو تداول أو حيازة أو نرش أو إتاحةأداة -بًّم يف ذلك أي برنامج-
جرى تصميمها أو حتويرها بصفة أساسية لغرض ارتكاب أي من اجلرائم املشار إليها.
ثاني ًا :موقف املرشع الليبي
ال يوجد يف ليبيا قانون خاص بمكافحة جرائم تقنية املعلومات أو اجلرائم اإللكرتونية،
وقد صدر عن املرشع الليبي القانون رقم  22لسنة  2010بشأن تنظيم االتصاالت(،)108
وسنتعرض لبعض مواد هذا القانون كًّم يأيت:
 .1محاية مضمون رسالة االتصاالت
تعاقب املادة  26من هذا القانون رقم  22لسنة  2010بشأن تنظيم االتصاالت باحلبس
مدة ال تزيد عىل ثالثة أشهر ،وبغرامة ال تقل عن ألف دينار ،والتزيد عىل مخسة آالف دينار،
ً
اتصاال أو جز ًءا من اطلع علي
كل من أذاع أو نرش أو أشاع -دون حق مضمون -رسال ًة أو

بحكم عمل  ،أو أساء استعًّمل معلومات تتعلق باملستفيدين.

( )108صدر يف  15مايو  2010وألغى بمقتضاه القانون رقم  8لسنة  1990بشأن االتصاالت السلكية
والالسلكية.
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يتضح من النص السابق أ َّن يوفر محاية ملضمون رسالة االتصاالت ضد أفعال النرش
واإلذاعة أو اإلشاعة فقط ،التي تقع من املوظف باهليأة دون غريها من األفعال التي قد
مساسا بحرمة الصورة ،أو إذ وقعت األفعال ذاهتا من شخص عادي ،غري َّ
أن املرشع
تشكل
ً
الليبي شدّ د العقوبة املقررة للجريمة حني جعل عقوبة احلبس وجوبي ًة إىل جانب الغرامة،

عىل خالف الوضع يف الترشيع البحريني.
وال شك يف أن تشديد العقوبة بجعل عقوبة احلبس وجوبي ًة يتناسب أكثر مع أهمية
مضمون رسالة االتصاالت وماحتوي من معلومات شخصية ،لعل أهمها الصورة
الشخصية ،ومن شأن ذلك ضًّمن فاعلية احلًّمية املقررة ملضمون رسالة االتصاالت ،فليس
بخاف عىل أحد أن عقوبة الغرامة قد تكون رادعة لبعض األشخاص ذوي الدخل املحدود،
إال أاها لن تكون كذلك بالنسبة لغريهم.
 .2إساءة استخدام وسائل االتصاالت أو شبكة املعلومات الدولية ( االنرتنت )
تعاقب املادة  35من القانون باحلبس مدة ال تقل عن ستة أشهر وبغرامة ال تقل عن ثالثة
آالف دينار وال تزيد عىل مخسة آالف دينار وسحب الرتخيص ومصادرة اآلالت واألجهزة
املستخدمة كل من استخدم شبكة املعلومات الدولية أو الفريوسات أو أي طريقة أخرى يف
إيذاء الغري ،أما املادة  36من القانون ذات فتعاقب بغرامة ال تقل عن مائة دينار وال تزيد
عىل مخسًّمئة دينار كل من ييسء استخدام وسائل االتصال لإلرضار بالغري ،وذلك مع عدم
اإلخالل باملادة  35سالفة الذكر.
وهذه النصوص جاءت بعبارات فضفاضة ،فيها من االتساع بحيث تشمل صور
ُ
حتدث عرب وسائل االتصاالت أو شبكة
االعتداء عىل الصورة أو احلق يف الصورة التي قد
املعلومات الدولية كنرش الصورة عرب االنرتنت أو شبكات التواصل االجتًّمعي بدون
موافقة املعني  ،غري أن هذه النصوص منتقدة لعدم انسجامها مع مبدأ رشعية اجلرائم
والعقوبات ،الذي يقتيض أن تكون النصوص العقابية واضحة يف حتديد األفعال املجرمة
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?????? ???????? ???????? ???????? ??????? ??????? ?? ????? ( ??????? ????? ?? ??????? ??? ????????? ???????? ??????? Muhammad:

[د .ماشاء الله عثمان محمد]

وضوحا ال لبس في  ،وال يصح أن تكون النصوص العقابية -وهي أكثر النصوص القانونية
ً
مساس ًا باحلقوق واحلريات -واسعة فضفاضة هبذا الشكل( ،)109فنصوص القانون اجلنائي
ُفرس بدقة(.)110
ينبغي أن ت َّ
نخلص من ذلك ك ّل إىل أهمية موضوع محاية الصورة الشخصية أو احلق يف الصورة ،
األمر الذي دفع باملرشع الفرنيس إىل توفري احلًّمية للصورة من خالل قانون العقوبات
وقانون الصحافة ،وسواء تعلقت الصورة باحلياة اخلاصة للشخص أو كانت خالف ذلك،
ويف املقابل عجزت نصوص الترشيع البحريني والترشيع الليبي ْ
أن تو ّفر محاية فاعلة للحق
يف الصورة سواء يف قانون العقوبات أو من خالل القوانني اخلاصة.

( )109راجع :ما شاء اهلل عثًّمن حممد ،املواجهة اجلنائية للربيد اإللكرتوين الدعائي غري املرغوب في  ،جملة
البحوث القانونية ،كلية القانون ،جامعة مرصاتة ،العدد التاسع ،2018 ،ص  77وما بعدها.
( )110املادة  4-111من قانون العقوبات الفرنيس.
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اخلامتة
تناولنا من خالل هذا البحث موضوع احلًّمية اجلنائية املوضوعية حلق اإلنسان يف صورت
الشخصية يف الترشيع الفرنيس والترشيع البحريني والترشيع الليبي ،حيث تعرضنا يف
املطلب األول ملاهية احلق يف الصورة بتعريف الصورة واحلق يف الصورة وطبيعت وحدوده
وأهمية محاية الصورة ،ويف املطلب الثاين حتدثنا عن محاية احلق يف الصورة يف قانون العقوبات
الفرنيس والترشيعني البحريني والليبي ،يف حني تناولنا يف املطلب الثالث محاية احلق يف
الصورة يف القوانني اخلاصة يف الترشيع الفرنيس والترشيعني البحريني والليبي ،وقد خلصنا
من هذه الدراسة إىل جمموعة من النتائج والتوصيات نوجزها فيًّم يأيت:
أوالً :النتائج:
 .1كشفت الدراسة عىل وجود اختالف حول الطبيعة القانونية للحق يف الصورة ،وأن
هذا احلق خيول صاحب االعرتاض عىل التقاط صورت أو نرشها أو استخدامها من دون
مظهرا من املظاهر املستحدثة حلرمة احلياة اخلاصة التي كفلها
موافقت  ،كًّم أن الصورة تعد
ً

الدستور ،وباالستناد إىل ذلك فإ َّن ال جيوز املساس بصورة الشخص أو استخدامها من دون
موافقت  ،ومع عدم النص دستوري ًا وبشكل رصيح عىل حرمة الصورة أو احلق يف الصورة
يف الترشيعات حمل الدراسة ،فإن هناك محاية فاعلة للحق يف الصورة يف الترشيع الفرنيس.

 .2أبانت الدراسة ضعف احلًّمية املقررة للحق يف الصورة يف الترشيعني البحريني
والليبي يف ظل التقدم العلمي والتكنولوجي ،الذي سهل من انتهاك حرمة الصورة أو احلق
يف الصورة ،ففي الترشيع البحريني تتمتع الصورة باحلًّمية يف نطاق احلياة اخلاصة ضد فعل
النرش دون غريه من أفعال االعتداء عىل الصورة املنصوص عليها يف الترشيع الفرنيس
املقارن ،فض ً
ال عن ضعف العقوبات التي يقررها املرشع البحريني يف هذا الشأن ،وعدم
فاعليتها يف محاية الصورة سواء يف قانون العقوبات أو القوانني اخلاصة.
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?????? ???????? ???????? ???????? ??????? ??????? ?? ????? ( ??????? ????? ?? ??????? ??? ????????? ???????? ??????? Muhammad:
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وإذا كانت احلًّمية ضعيفة للصورة يف الترشيع البحريني فإن الصورة يف الترشيع الليبي
ال تتمتع باحلًّمية ،حيث ال توجد نصوص رصحية حلًّمية احلق يف الصورة يف الترشيع الليبي
ضد أفعال االلتقاط أو النقل أو التسجيل أو االستخدام أو النرش للصورة دون موافقة
الشخص املعني ،سواء يف قانون العقوبات أو القوانني اخلاصة.
 .3كشفت الدراسة عن وجود اهتًّمم كبري من املرشع الفرنيس جتاه الصورة ،سواء يف
قانون العقوبات أو قانون حرية الصحافة ،ويف قانون العقوبات كانت احلًّمية يف البداية
تقترص عىل صورة الشخص يف مكان خاص ،ثم تدخل املرشع سنة  2016ووسع املرشع
من احلًّمية لتشمل الصورة يف مكان عام ،عندما تكون ذات طابع جنيس أو إباحي ،كًّم كانت
املوافقة عىل االلتقاط أو النقل أو التسجيل للصورة تغني عن املوافقة عىل النرش ،وبتعديل
 2016أصبح املرشع الفرنيس يتطلب موافقة املعني الرصحية عىل النرش وعدم االكتفاء
باملوافقة عىل التقاط الصورة أو نقلها أو تسجيلها ،ومحاية صورة ضحايا العنف واإلجرام.
باإلضافة إىل ذلك تدخل املرشع الفرنيس سنة  2018وجرم فعل التلصص أو التجسس
ربا إياه من جرائم االعتداء عىل
عىل األجزاء احلساسة يف جسم اإلنسان دون رضاه ،معت ً
حرمة احلياة اخلاصةً .
فضال عن احلًّمية الفاعلة التي يكفلها املرشع الفرنيس للصورة من
خالل قانون حرية الصحافة.
ثاني ًا :التوصيات:
حيا يكفل حرمة الصورة أو احلق يف الصورة ،عىل اعتبار
 .1تضمني الدستور ًّ
نصا رص ً

أن ذلك يعد حينها بمثابة توجي من املرشع الدستوري للمرشع العادي بتقرير نص رصيح
حلًّمية احلق يف الصورة بصورة فاعلة.
 .2نقرتح عىل املرشع يف الترشيعات -حمل الدراسة -جتريم فعل التجسس أو االطالع

عىل صورة الشخص يف مكان خاص ،وأن ال يقترص التجريم عىل األفعال احلالية ،لتحقيق
محاية أوسع للصورة الشخصية.
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 .3اهيب باملرشعني البحريني والليبي النص عىل جتريم فعل االلتقاط أو النقل أو
التسجيل بأي وسيلة لصورة الشخص يف مكان خاص أو عام (عندما تتعلق بالطابع اجلنيس
أو اإلباحي) من دون موافقة املعني ،وجتريم نرش تلك الصور أو استخدامها من دون موافقة
املعني عىل النرش أو االستخدام ،إذ ال تعني املوافقة عىل االلتقاط للصورة املوافقة عىل النرش
أو االستخدام ،باإلضافة إىل جتريم فعل التهديد بالنرش لتلك الصور أو االحتفاظ هبا وفعل
نرش املونتاج .والعقاب عىل الرشوع يف اجلريمة بالعقوبة ذاهتا املقررة للجريمة الكاملة،
والعقاب عىل استرياد األجهزة -أو تصديرها أو صناعتها -التي قد تستخدم يف االعتداء
عىل الصورة أو اإلعالن عنها يف غري األحوال التي جييزها القانون لضًّمن حتقيق محاية فاعلة
للصورة الشخصية.
كًّم نقرتح عىل املرشع جتريم فعل االلتقاط أو التسجيل أو النقل أو النرش لصورة
الشخص من دون موافقت يف مكان عام من قبل الصحفيني قبل صدور حكم بات باإلدانة
يف حقهم ،وعدم التقاط الصور أو تسجيلها ملا حيدث يف قاعة املحكمة من دون موافقة هيأة
املحكمة.
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?????? ???????? ???????? ???????? ??????? ??????? ?? ????? ( ??????? ????? ?? ??????? ??? ????????? ???????? ??????? Muhammad:

[د .ماشاء الله عثمان محمد]

بأهم املراجع
ٌ
ثبت ِّ
أوالً :باللغة العربية:
 )1أبوبكر أمحد األنصاري ،رشح قانون العقوبات الليبي ،الكتاب األول :جرائم
االعتداء عىل األشخاص ،من دون نارش ومكان نرش ،الطبعة األوىل2013 ،
 )2أمحد فتحي رسور ،القانون اجلنائي الدستوري ،دار الرشوق ،القاهرة ،الطبعة
الرابعة.2006 ،
 )3أمحد حممد اخلديم ،احلًّمية اجلنائية حلرمة احلياة اخلاصة يف القانون اإلمارايت،
دراسة مقارنة ،رسالة ماجستري ،كلية القانون ،جامعة الشارقة ،اإلمارات العربية
املتحدة.2017 ،
 )4أسامة عبد اهلل قايد،احلًّمية اجلنائية للحياة اخلاصة وبنوك املعلومات ،دراسة
مقارنة يف القانون الفرنيس واألمريكي واملرصي وفق ًا آلخر التعديالت
الترشيعية ،دار النهضة العربية ،القاهرة.2008 ،
 )5أرشف توفيق شمس الدين ،الصحافة واحلًّمية اجلنائية للحياة اخلاصة ،دراسة
مقارنة ،دار النهضة العربية ،القاهرة.2007 ،
 )6آمال عبد اجلبار حسوين ،نادية كعب جرب ،كامريات املراقبة بني دواعي االستعًّمل
وانتهاك اخلصوصية ،جملة احلقوق ،اجلامعة املستنرصية ،العراق ،املجلد ،16
العدد .2017 ،30-29
 )7ثامر جاسم حممد ،احلق يف الصورة ومحايت املدنية ،دراسة مقارنة بني القانون
املدين العراقي والقانون املدين املرصي ،جملة جامعة األنبار للعلوم القانونية
والسياسية ،العدد  ،15السنة .2018
 )8جعفر حممود املغريب ،حسني شاكر عساف ،املسؤولية املدنية عن االعتداء عىل
احلق يف الصورة بواسطة اهلاتف املحمول ،دار الثقافة للنرش والتوزيع ،عًّمن-
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األردن ،الطبعة األوىل.2010 ،
 )9حسني اجلندي ،الترشيعات اجلنائية اخلاصة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة،
الكتاب الثالث ،قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات يف دولة اإلمارات العربية
املتحدة ،من دون نارش ومكان نرش ،الطبعة األوىل.2009 ،
 )10رنا عوض دهون ،احلق يف الصورة ،طبيعت القانونية ومحايت يف القانون األردين،
دراسة مقارنة ،رسالة ماجستري ،كلية احلقوق ،جامعة الريموك ،األردن.2014 ،
 )11سامل األوجيل ،قانون العقوبات ،القسم اخلاص ،الكتاب األول :جرائم االعتداء
عىل األشخاص ،دار الفتح للطباعة والنرش ،اإلسكندرية ،الطبعة األوىل،
.2020
 )12سعيد جرب ،احلق يف الصورة ،دار النهضة العربية ،القاهرة.1986،
 )13صربينة بن سعيد ،محاية احلق يف حرمة احلياة اخلاصة يف عهد التكنولوجيا
(اإلعالم و االتصال) ،رسالة دكتوراة ،كلية احلقوق والعلوم السياسية ،جامعة
احلاج خلرض-باتنة ،اجلزائر.2015-2014 ،
 )14عالء الدين عبد اهلل فواز اخلصاونة ،بشار طالل املومني ،النظام القانوين للصورة
الفوتوغرافية ،احلقوق الواردة عليها ووسائل احلًّمية القانونية ،دراسة مقارنة يف
القواعد العامة وقواعد محاية حقوق امللكية الفكرية ،جملة الرشيعة والقانون،
السنة ،27العدد ،53يناير .2013
 )15عودة يوسف سليًّمن ،اجلرائم املاسة بحرمة احلياة اخلاصة التي تقع عرب وسائل
تقنية املعلومات احلديثة ،جملة احلقوق ،اجلامعة املستنرصية ،العراق ،املجلد ،16
العدد .2017 ،30-29
 )16فوزية عبد الستار ،رشح قانون العقوبات ،القسم اخلاص ،دار النهضة العربية،
القاهرة ،الطبعة الثانية.2000 ،
 )17ما شاء اهلل عثًّمن حممد ،املواجهة اجلنائية للربيد اإللكرتوين الدعائي غري املرغوب
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في  ،جملة البحوث القانونية ،كلية القانون جامعة مرصاتة ،العدد التاسع.2018 ،
 )18حممد أمني اخلرشة ،مرشوعية الصوت والصورة يف اإلثبات اجلنائي ،دراسة
مقارنة ،دار الثقافة للنرش والتوزيع ،عًّمن ،الطبعة األوىل.2011 ،
 )19حممد أمني اخلرش  ،إبراهيم سليًّمن القطاونة ،احلًّمية اجلنائية حلرمة احلياة اخلاصة
يف قانون العقوبات اإلمارايت ،جملة جامعة الشارقة للعلوم الرشعية والقانونية،
املجلد  ،13العدد  ،1يونيو .2016
 )20حممد زكي أبوعامر ،قانون العقوبات ،القسم اخلاص ،دار اجلامعة اجلديدة
للنرش ،اإلسكندرية.2010 ،
 )21حممد الشهاوي ،احلًّمية اجلنائية حلرمة احلياة اخلاصة ،دار النهضة العربية،
القاهرة.2005 ،
 )22حممد نجيب حسني ،رشح قانون العقوبات ،القسم اخلاص ،دار النهضة العربية،
القاهرة.1988 ،
 )23مها يوسف خصاونة ،املسؤولية املدنية للصحفي عن االعتداء عىل احلق يف
الصورة يف القانون املدين األردين ،جملة جامعة الشارقة للعلوم القانونية
والرشعية ،املجلد  ،12العدد  ،2ديسمرب .2015
 )24نبيل فزيع ،احلًّمية اجلنائية للحق يف الصورة يف القانون املرصي ،دار حممود،
القاهرة ،الطبعة األوىل .2016-2015
 )25نوفل عيل عبد اهلل الصفو ،احلًّمية اجلنائية للحقوق واحلريات ،جملة جيل حقوق
اإلنسان ،مركز جيل البحث العلمي – لبنان ،السنة اخلامسة،العدد ، 27فرباير
.2018
 )26وليد اهليبي ،احلًّمية اجلنائية للحق يف الصورة ،رسالة ماجستري ،كلية العلوم
القانونية واالقتصادية واالجتًّمعية ،جامعة ابن زهر ،املغرب ،السنة اجلامعية
.2018-2017
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