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المسؤولية الناشئة عن الغصب األلكتروني

املسؤولية الناشئة عن الغصب االلكرتوني

د.نواف حازم خالد
جامعة املوصل/كلية احلقوق

المقدمة
باسمك ربنا افتتحنا ،وعليك توكلنا ،وأليك أنبناا وباك نمناا ،كوالياك الم اير،

وال حااوو وال ةااو اال باااي العلاا ،العصاايو ،وال ااى والسااىو عل ا أ اار ال ل ا
سيدنا محمد وعل نله و حبه أجمعين .وبعد

نعّر بمقدمة بحثنا من ىو الفقرات اآلتية-:
أوالً -:مد و تعريف ،بموضوع البحث:
أ بحت المعلومات م د اًر للثارو ومقياسااً لتقادو االماو ،باو أساسااً للقاو
االةت ا ااادية والسياس ا ااية والعس ا ااكرية ف ا اا ،وةتن ا ااا الحاض ا اار ،ولم ا ااا كان ا اات الث ا ااور
ال اناعية فاا ،القاارن التاسا ع اار والقاارن الع ارين تت ا

بحلااوو ةااو المكااا ن

بدو القو الب رية ،فإن سمة الثور الجديد تكمن ف ،انتقاو الفكر االنسان ،الا
مكااا ن .وم ا كااو هاااا االهتماااو بالمعلومااات صااار مااا يساام بالمعلوماتيااة وهااو
العلو الاي ياتو بالموضوعات والمعاار المت الة بل او المعلوماات وتجميعااا
وتنصيما ااا وا تاانا ااا واسا ااترجاعاا وتحويلا ااا ومعالجتا ااا ،ويع ااد الحاس ااو احاااد
االدوات األساسااية للمعلوماتيااة ،اا ان مسااتقبو المعلوماتيااة يتوة ا

عل ا اآلفااا

المستقبلية لتكنولوجياا الحاساو  .وااا كاان انت اار اساتعماو الحاساو اد الا
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صاور م اكىت جدياد لاو تضا الكثيار مان القاوانين حلاوالً لااا ساوام مان حياث
االضرار الت ،ت ي

الغير واثرها او عن مد التعويض وط ار قه وغيرها .فاو
لل

ان الضرر هاا ينس

ص الاي أطل الفيروس او ان هناك عواماو أ ار

الحقاات ضاار اًر بااالغير ،وماان هنااا تصااار المسااعولية المدنيااة عاان الضاارر النا ا
عا اان الغ ا ا

معطيا ااات الحاسا ااو ما اان بيانا ااات

االلكترونا اا ،،نتيجا ااة غ ا ا

ومعلومات وأمواو أو أ وو ألمواو ،من أهو وا طار األضارار التا ،يمكان أن
تق عن طري است داو الحاساو  ،لاالك ينبغا ،ان نبحاث فا،

اور الغ ا

االلكتروناا ،التاا ،يمكاان ان تقا باساات داو الحاسااو  ،الن تلااك ال ااور ال تاااو
محو جدو فقا ،،ومان جانا

ا ار الباد مان بياان ماد كفاياة القواعاد التقليدياة

لمواجاة هاا الضرر أاا ما وة عل تلك المعطيات.

ثانياً -:أهمية الموضوع وسب ا تياره:
ماان المىحااص أن التقاادو العلماا ،والتكنولااوج ،الاا ااو الاااي ت اااده الب ارية

فا ،الع اار الحااديث يلقاا ،بصىلااه ونتا جاه علا كافااة جوانا

الحيااا والعىةااات

بااين األف اراد والاادوو ،ويباادو الااك بوضااوا ب اادد ثااور االت اااالت والفضااا يات

والحاساابات اآلليااة والمعلوماتيااة عب اار اابكة اذنترناات ،األم اار الاااي دفعنااا الا ا

التساعو عن مد امكانية ت ور الغ
القواعد التقليدية تغطية الضرر النا

ثالثاً -:اهدا

ف ،المجاو االلكترون ،،وهو بإمكان

عن هاا الغ

؟

البحث:

سنحاوو من ىو بحثنا أن نجد اذجابة عل التساعالت اآلتية بإان اي
 .1ما لمق ود بالغ
 .2ما ه،

ور الغ

االلكترون،؟

االلكترون،؟
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وةات الحاسا

 .3هو غ ا

يترتا

ألمعلومات ،المعتد عليه ؟

علياه ضارر ماادي ل ااح

النصااو

 .4ما هو األساس الاي يمكن االستناد اليه لتقدير التعويض عن الضرر
عل الغ

النا

االلكترون،؟

 .5ما ااد ت ا اوافر عن ا ااري ال طلرالتعا اادي واذدراك فا اا،
االلكترون،؟

يمكاان لمحادث الضاارر النا ا عاان غ ا

 .6فكيا

ي لحه؟

 .7مد
 .8كي

ضوع ضرر الغ

ا ااور الغ ا ا

وةاات الحاسااو أن

االلكترون ،ذحكاو القواعد التقليدية؟

يمكن تعويض الضرر النا

عن الغ

االلكترون،؟

ولعو م كلة البحث تكمن ف ،ايجاد األجوباة المناسابة للتسااعالت أعاىه وغيرهاا
ماان التساااعالت التاا ،ةااد تتبااادر للاااهن وال تسااع

اذجابة عناا.

الن ااوص القانونيااة فاا ،ايجاااد

رابعاً  -:هيكلية البحث
ستكون هيكلية البحث عل النحو اآلت-:،
المقدمة
المبحث األوو :تعري

المطل

المطل

الغ

االوو :تعري

الثان:،

االلكترون ،و وره:

الغ

االلكترون،

ور الغ

االلكترون،

الفرع األوو :غ

وةت الحاسو
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الفرع الثان :،اراعة فيروس ف ،النصاو ألمعلومات ،ألحد األغيار

الفرع الثالث :اراعة فيروس ف ،بكة الحاسو الت ،يرتبط باا بنك
معين
المبحث الثان :،مدى خضوع المسؤولية عن الغصب االلكتروني الحكام
القواعد التقليدية
المطل

المطل

األوو :التوجه الفقا ،ل ضوع المسؤولية عن الغ
الثان :،موة

االلكترون ،ذحكاو القواعد التقليدية

التشريعات المقارنة من ضوع المسؤولية
عن الغ

المطل

الثالث  :موة

االلكترون ،ذحكاو القواعد

التقليدية

الم رع العراة ،من ضوع المسؤولية عن
الغ

االلكترون ،ذحكاو القواعد التقليدية

ال اتمة
النتا ج
التو يات

 ومن اهلل التوفيق

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences

5

المسؤولية الناشئة عن الغصب األلكتروني

المبحث األول
تعريف الغصب االلكتروني وصوره

لبيان تعريفف الغصفب االلكترونفي وتوضفيص صفوره سفوف نقفوم بتقسفيم

هفففاا المبحفففث الففف م لبين الم لفففب االول التعريفففف بالغصفففب االلكترونفففي
والثاني صور الغصب االلكتروني كاآلتي:

الم لب االول
التعريف بالغصب االلكتروني

الغ

م اان اجا ااو الو اااوو ال ا ا معن ا ا الغ ا ا

االلكترونااا ،الب ااد م اان تعري ا ا

لغة وا طىحاً وةانوناً ،ومعرفة المراد من عبار االلكترون ،للو وو
االلكترون ،،كاآلت:،

ال ما يدو اليه معن الغ
الغصب لغة:

ه ااو أ ااا ال ّ اا،م صلما ااً وةاا ا اًر ،واالغت ااا

وغ به عليه بمعن ً واحد.
ا طىحاً:
الغ

()1

مثل ااه ،يق اااو :غ اابه من ااه

بلناه  :ا االاة ياد المالاك عان مالاه المتق ّاوو
عرفه أباو حنيفاة وأباو يوسا
ّ
ّ
عل سبيو المجاهر والمغالبة بفعو ف ،الماو .

بلنا ا ا ا ا ااه  :أ ا ا ا ا ا ااا ما ا ا ا ا اااو ةا ا ا ا ا ا ا اًر تعا ا ا ا ا ا ّادياً با ا ا ا ا ااى ح اربا ا ا ا ا ااة .
وعرفا ا ا ا ا ااه
المالكيا ا ا ا ا ااة ّ
ّ
ّ

ر 1الموسوعة الفقاية الكويتية ،ج،93من أعماو واار األوةا

الكويتية ،لفص غ

.
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بلنااه  :االسااتيىم عل ا ح ا ّ الغياار عاادواناً  ،أي بغياار ح ا ّ .
اافعية ّ
وعرفااه ال ّ ا ّ
ّ
ر1
.
بلنه  :االستيىم عل ماو الغير ةا اًر بغير ح ّ
وعرفه الحنابلة ّ
ّ

الغصب قانونا
علي .

()2

لم يعرف المشرع العراقي الغصب وانما بين أحكامف وكفل مفا يترتفب

اما الغصب االلكتروني:

لم نعثر عل تعريف بالغصب االلكتروني من خالل اال الع عل معظم

المصفادر التفي تناولففت هفاا الموضففوع وعليف يمكففن نعرفف ب نف  (:كفل فعففل
يترتب علي اعتداء علف الوظفا ف ال بيعفة للحاسفب اآللفي والف مفن خفالل

غ

وةت الحاسو أو اراعة فيروس ف ،النصاو ألمعلومات ،ألحاد األغياار،

أو اراعة فيروس ف ،بكة الحاسو الت ،يرتبط باا بنك معين ةا اًر بغيار حا ّ
.

الم لب الثاني

غ

ر د الفقه مجموعة

صور الغصب االلكتروني

ور يمكن من ىلاا  ،باست داو الحاسو

المعطيات دا و ااكر الحاسو

الر يسية ) (Hardاو الم اونة ف،

ادوات ال ان الثانوية رالدسكات واالةراص الليارية

المتناةلة عبر يكات الحاسو

،

 ،او غ

او المعروضة ضمن نطا

المعطيات

دمة االنترنيت،

وان هاه ال ور كانت محو جدو فقا ،بين الفقاام  ،عليه يمكن تناوو كو
ور من هاه ال ور ف ،فرع وكاآلت:،

ر 1الموسوعة الفقاية الكويتية ،ج،93من أعماو واار األوةا

الكويتية ،لفص غ

ر 2عالج الم رع العراة ،ف ،القانون المدن ،العراة ،رةو  04لسنة  ،1391الغ
المواد من ر 132ال ر 249اال انه لو يعر الغ
ان وض التعاري

ليس من عمو الم رع.

.

ف،

 ،وحسناً فعو الم رع حيث
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الفرع االول:
غصب وقت الحاسوب

الصورة االول :
تتمثو ف ،غ
الحاسبات ال

وةت الحاسو

ية  ،او اي

 ،فقد يقوو احد ا حا

ص يستعمو نااية طرفية للحاسو  ،بارع

فيروسا ف ،ال بكة الم ترك فياا ،يسر وةت الحاسو

ال اص باي مركا

معلومات  ،ليستفيد من امكاناته مجانا دون ح  ،مما يسب

ضرر لمالك

مركا المعلومات المعتد عليه  ،يتمثو ف ،استغىو ااكر حاسوبه من ةبو

الغا

 ،مما يقلو من حجماا  ،ومن ثو يسب

المعلومات ،مما يكل

بط ا ملحوصا ف ،نصامه

جادا و وةتا وماال .

وةد يثور سعاو عن مد

توافر عن ري ال طل ف ،هاه ال ور وهما

التعدي واالدراك؟ ان االجابة عل هاا السعاو محو جدو كبير ف ،الفقه
 ،فقد ثار ى

ر1

كبير ف ،الفقه ف ،كو من امريكا وانكلت ار وفرنسا عن مد

توفر عن ر التعدي ف ،هاه ال ور  ،ونتيجة لالك تعددت نرام الفقاام :
الرأي االول  :ياه

هاا الرأي ال انه ال يوجد تعدي ف ،هاه ال ور

 ،النه لو يحدث مساس مادي بجااا الحاسو ولو ب فة معةتة  ،فال

المسعوو عن غ

وةت الحاسو

ةد يثبت انه كان ف ،والية ا ر ف،

الوةت الاي يدع ،فيه المضرور ان المسعوو اعتد
ال اص به  ،ومن ال ع

ص

عل

وةت الحاسو

اةتناع القاض ،الاي ارتبط التعدي ف ،اهنه –

طبقا للقانون السواب القضا ية – بت ر

مادي غير ةانون ،ان يقتن بان

ر 1للمايد ينصر:محمد امين ال وابكة ،ج ار و الحاسو واالنترنت ،الج ار و المعلوماتية،
ط ،1اال دار الثان ،،د ار الثقافة ،لبنان ،2442 ،ص 212وما بعدها.
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غ

ي كو عمى غير م روع  ،النه افتقد ال

وةت الحاسو

المادي لل طل ،وهو التعدي بمعناه المادي المعرو

ةانونا.

ر1

العن ر

الرأي الثاني  :ير ان ار هاا الرأي  ،ان ال ،م الاي يمكن مساملة

غا

عليه هو الطاةة المتمثلة ف ،التيار الكاربا  ،الاي

وةت الحاسو

استالكه الجااا اثنام ت غيله  ،والك بالقياس عل
الكاربا ،

ر2

الرأي الثالث :

غ

احكاو غ

 ،او اي طاةة او ةو محرا ا ر .
ير جان

وةت الحاسو

ف ،الفقه االنكلوامريك ،والىتين،

يعتبر بى ك عمى غير م روع يستوج

مرتكبه  ،النه وان كان محو التعدي ي ا معنويا وهو وةت الحاس

ي اح

هاا التعدي اي ت ري

التيار

او اتى

ر3

ان

مسعولية
دون ان

مادي ينقص من ةيمة الحاسو

– كجااا – او نفعه ،اال ان هاا الوةت له تكلفة اةت ادية يمكن حساباا ،
كما ينادي ا حا

الواة عل

هاا الرأي بضرور تقرير المسعولية عل

وةت الحاسو

الم رع المسعولية عل

فعو االعتدام

واستغىله دون اان مالكه  ،النه ااا لو يقرر

هاا الفعو فلن يستطي المضرور ان يدع ،بالح

المدن ،ليح و عل التعويض .

ويبدو ان هاا الراي ف ،تقديرنا جدير بالتلييد  ،فالراي االوو الاي ير

ان غ

وةت الحاسو

ليس فعى ماديا  ،الن اهو عنا ر ال طل وهو

ر 1للمايد ينصر:محمد امين ال وابكة ،الم در نفسه.

ر 2د.رمساايس باناااو  ،القسااو ال اااص فاا ،ةااانون العقوبااات  ،من اال المعااار  ،االسااكندرية
،1392ص 99د .حمي ااد الس ااعدي  ،ااارا ة ااانون العقوب ااات  ،جا ا ار و العت اادام علا ا
االمواو  ،ج ،2ط ،2بغداد  ،1322ص 122وما بعدها .
ر 3ورةة العمو األساسية لماعتمر األماو المتحاد العا ار ،البناد ال اامس مان الطبعاة العربياة
للمعتمر ،فينا 12-14 ،نيساان  ،.2444ص ،12من اور علا

ابكة االنترنات علا

الموة . www.googel.com
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العن ر المادي الاي ي كو التعدي ليس موجودا ةد جانبه ال وا  ،الننا
نعتقد ان العبر بالنتيجة الت ،تترت

عل الفعو  ،فااا كان الفعو يعدي ال

ضرر بالمفعوو به يعتبر هاا ف ،اعتقادنا – بى ك -تعديا  ،وغ
يترت

الحاسو

وةت

عليه نقص ف ،حجو ااكرته ،واست داو لبرامجه وثروته

المعلوماتية من دون اان من مالكه  ،وهاا يعثر عل مد

نف هاه البرامج

بالنسبة لمالكاا  ،حيث اناا ستعدي المطلو مناا ف ،وةت اطوو من الوةت

المعتاد مما يرت

ضر ار ماليا للمالك ،ويمكن ت بيه سلوك غا

النصاو المعلومات ،للحاس

للغير  ،ويستول ،عل

بسلوك الك ال

وةت

ص الاي يقتحو مناال مملوكا

احد حجراته ،ويستغو منافعاا وي غلاا بمتعلقاته من

دون اان المالك  ،والقياس هنا م الفار الكبير الن غو جام من ااكر
من دون اان

الحاس

عل

احبه يرت

اض ار ار تفو بكثير االضرار الت ،تترت

غو غرفة ف ،مناو من دون اان

ترجمتاا ال

ارةاو مالية  ،ت كو

المعتد عل وةته بالسرةة .

ر1

احبه  ،هاه االضرار يمكن لل برام

سار جسيمة لمالك النصاو المعلومات،

فااا كان الضرر الاي يرتبه الفعو معكدا فى ياو اان نوع الفعو طالما
االثر المحضور  ،وبمعن ا ر اعتقد انه ال ي ترط نعت الفعو بالمادية

رت

حت

يمكن لنا اعتباره تعديا  ،فاي فعو – سوام كان ماديا او معنويا –

تترت

،م ليس من ح الفاعو الح وو عليه فاو تعدي

عليه اغت ا

،طالما كان مرتكبه مدركا لااا الفعو .

اال انه وم الك نعتقد بان الم رع يج

فعو غ

ان يتد و ليقرر المسعولية عل

وةت الحاسو  ،حت يكون من الساو عل المضرور الح وو

عل تعويض من المسعوو عل اساس ارتكابه فعى غير م روع ،

ر 1انصر ف ،االضرار الت ،ت ي

مالك النصاو المعلومات ،المعتد عليه بغ

وةته :

 David Febrach ,op.cit,p.311نقاى عان ياونس عار  ،نصرياة ةاانون الكومبياوتر،
بحث من ور عل االنترنيت ف ،موة  ، www.arablaw.org :ص. 20
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اما العن ر الثان ،من عنا ر ال طل وهو االدراك فى يثير م كلة ،

الن الفاعو الاي يارع فيروسات ف ،نصاو معلومات،

اص بالغير ،

مست دما ف ،الك مفتاا السر ال اص بااا النصاو من دون اان مالكه ،

للح وو عل

وةت الحاسو

لىستفاد بامكاناته  ،و غو جام كبير من
،م

ااكرته لحسابه البد ان يفعو الك وهو مدرك تماما انه يح و عل

ليس من حقه ويستغو ممتلكات الغير الت ،تتمثو ف ،وةت الحاسو

وممتلكاته من دون اان هاا الغير  ،مما يعكد توفر العن ر الثان ،من

عنا ر ال طل وهو االدراك .

اما الرأي الثان ،الاي ير ان كو ما يمكن ان يسلو عنه غا

الحاسو

هو غ

الطاةة المتمثلة ف ،التيار الكاربا  ،الاي استالكه

اثنام ت غيله  ،فقد جانبه ال وا

لىسبا

نفساا الت ،ف لناها ف ،ردنا

عل الرأي االوو  ،ونايد علياا انه ال يمكن نسبه غ

لغا

الحاسو

وةت الحاسو
المغ و

وةت

التيار الكاربا ،

الك الن هاا الفعو ال يمكن ان يتو اال ااا كان

وةته ف ،حالة عمو  ،اي مو وو بالفعو بالتيار

الكاربا  ، ،فااا كان كالك وكان الحاس

مو ى عل

اي حاو بالتيار

الكاربا  ،فى يمكن ان يوجد اان اعتدام عل التيار الكاربا  ،ولكن يوجد

فعو غير م روع  ،تتمثو ف ،االعتدام عل وةت الحاس
من دون اان ساب من مالكه.
ومن االمثلة الواةعية عل

،ةضية طال

غ

وةت الحاسو

لىستفاد بامكاناته

او جاده او دماته

كندي يدع رمي يو ماك )(Michael Mac Laughlin

ر1

 ،ةاو بالح وو عل جاد حاسو جامعة رالبرتا ) (Albertaو دماته بدون
وجه ح  ،والك بعدو ح وله عل ت ريح مسب بالك .

وجدير بالاكر ان المحكمة الكندية العليا ةضت ف ،ةضية هاا الطال

سنة 1881بعدو مسعوليته والك نتيجة عدو وجود تعدي مادي

ادر من

( )1د .هشام محمد فريد رستم ،قانون العقوبات ومخاطر المعلومات ،أسيوط 1332 ،ص901
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جانبه  ،وعل

اثر الك طالبت نقابة المحامين الكنديين والجمعية الكندية

لمعالجة المعلومات
)Society

(Canadian information Processing

والمجلس الكندي لمعلومات القانون

(Canadian law

)information councilبتد و ت ريع ،لمعالجة هاه الحالة .

ر1

الفرع الثاني :

زراعة فيروس في النظام المعلوماتي ألحد االغيار

الصور الثانية  :تتمثو هاه ال ور فيما يقوو به الفاعو من اراعة
فيروس ف ،النصاو المعلومات ،الحد االغيار  ،اا تكون وصيفة هاا الفيروس

نقو المعلومات – اي البيانات المعالجة الكترونيا –ال ا ة بااا الغير ال

النصاو المعلومات ،ال اص به.

ومن االمثلة عل هاه ال ور ما ةاو به احداال

اص  ،ويدع روارد

 wardبوالية كالفورنيا االمريكية من التسلو ال النصاو المعلومات ،لمكت
دمة م اركة ف ،وةت الحاس

عن طري جااا المودو المو و بالتليفون ،

حيث ةاو باراعة برنامج فيروس ،كانت مامته استدعام المعلومات ال ا ة

بالنصاو المعلومات ،للمكت
اان ساب .

وةد ثار

ى

الماكور  ،ونقلاا ال نصامه المعلومات ،من دون
ر2

كبير عند الفقه

والنصاو االنكلوامريك ،حوو مد

ف ،كو من دوو النصاو الىتين،

توفر عن ر التعدي ف ،هاا الفعو ،

السيما وان المعلومات ال ت ض للحماية

( )1د .هشام رستم ،مصدر سابق 993 ،
( )2نقال عن د .يونس عرب  ،مصدر سابق ،ص . 29
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بموج

ةواعد حماية الملكية االدبية او ال ناعية ،الن القانون

االن لو يحم ،من م نفات الحاسو

ر1

حت

اال البرامج وةواعد البيانات ،اما

المعلومات – وه ،عبار عن البيانات ال او الت ،تو معالجتاا الكترونيا – فى
ت ض للحماية .

اا ير البعض ان المعلومات  informationsاي ال ور المحمولة

للبيانات  dataبعد أن تو معالجتاا بواسطة وحد المعالجة المركاية ف،

الحاسو

ر2

) (CPUليست محى لىست ثار  ،وان تداولاا واالنتفاع باا من

ح الكافة من دون تمييا  ،ومن ثو ال يمكن ان تكون محى للملكية الفكرية

.

( ) 1حيث نصت المادة ( )2من قانون حماية حق المؤلف العراقي رقم  9لسنة  1321المعدل
على أنه= :
=تشمل هذه الحماية المصنفات المعبر عنها بطريق الكتابة او الصوت او الرسم او التصوير او
الحركة وبشكل خاص ما يلي- :
 – 1المصنفات المكتوبة في جميع االصناف .
 – 2برامج الكمبيوتر  ،سواء برمز المصدر او االلة  ،التي يجب حمايتها كمصنفات ادبية.
 – 9المصنننفات المعبننر عنهننا كننفويا كالمحادننرات والنندروم والخطننب والمننواع ومننا
نحوها .
 – 0المصنننفات الداخلننة فنني فنننون الرسننم والتصننوير بننالخطوط او االلننوان او الحفننر او
النحت او العمارة .
 – 9المصنفات المسرحية والمسرحيات الموسيقية .
 – 2المصنفات التي تؤدي بحركات او خطوات فنية ومعدة اساسا لالخراج .
 – 2المصنفات الموسيقية سواء صاحبتها الكلمات او لم تقترن بها .
– 9المصنفات الفوتوغرافية والسينمائية .
 – 3المصنفات المعدة لالذاعة والتلفزيون .
 – 14الخرائط والمخططات والمجسمات العلمية .
 – 11التالوة العلنية للقران الكريم .
 – 12التسجيالت الصوتية .
 – 19البيانات المجمعة .
( )2وهي تعتبر الجزء الرئيسي في جهاز الحاسوب ويطلق لالختصار ( )CPUوتتكنون منن وحندة
الحساب والمنطق التي تقوم بعمل الحاسبات من جمع وطرح ودرب وقسمة باالدنافة النى
العلميات المنطقية  ،ووحدة التحكم التي تقوم باالكراف على جميع مكونات الحاسوب ،ولكل
حاسوب وحدة معالجة مركزية خاصة به  ،كمنا توجند اك نر منن وحندة معالجنة مركزينة فني
ك ير من الحاسبات المنتجة حدي ا ً  .انظر  :د .إبراهيم الصعيدي ،الحاسب االلكترونني ونظنم
المعلومات االدارية ،مطابع الكتاب المصري الحديث ،القاهرة ،.1339 ،ص.29
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كما ير هعالم الفقاام

ر1

ان الولوج ف ،نصاو الحاسو

ل

ص ما ،

واالعتدام عل المعلومات ف ،حد ااتاا من دون الدعامة المدون علياا هاه
المعلومات – ال يق تحت طا لة القانون  ،اا ان القانون لو يحو المعلومة من
دون الدعامة او الوسيط  ،وبمعن ا ر فان الفعو المحضور هو التعدي عل
الدعامة او الوسيط المدون

علياا المعلومة التىفاا او غ باا  ،اما

المعلومات المجرد من الوسيط او الدعامة فان التعدي علياا ال يوج
المسعولية  ،ال بموج

ةانون العقوبات  ،والبموج

الفكرية .

ويل ص االستاا رستالمان

ةانون حماية الملكية

) (Stallmanمن فقاام القانون

االنكلوامريك ،رايه ةا ى بانه يعتقد ان د وو نصاو الحاسو
مالكه ال ي كو ضر ار اال ااا وجدت اضرار مادية

من دون اان

“ I think that

entering a computer system is not a damage unless there

” has been damageويقرر فقاام القانون ف ،النصاو االنكلوامريك ،ان
هو الك ال

الغا

ص الاي يا ا ويحمو بعيدا" takes and carries

 "awayاي ،م ةابو للغ

منه  ،وبنام عل الك فان ال
نقلاا دون اان

من دون رضا مالكه ونية حرمان هاا المالك

ص الاي يتعد عل المعلومات الةتباساا او

احباا ال يعد غا با النه ال يحرو مالك هاه المعلومة من

االنتفاع باا.

كالك يعكد فقاام القانون االنكلوامريك ،ان محو الغ

المغ و

يج

رال ،م

ان يكون دا ما منقوال ماديا  ،حت يمكن ان ترد عليه افعاو

اال ا والحمو بنيه حرمان المالك من ال ،م المسرو

 ،وبنام عليه

فالمعلومات ال يمكن ان تكون محى للسرةة  ،الناا ليست ي ا ماديا يمكن
ان يرد عليه فعو اال ا والحمو بعيدا عن

احباا بنية حرمانه مناا .

( )1نقال عن د .يونس عرب  ،مصدر سابق ،ص . 29
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لالك نجد ان جانبا كبي ار من الفقه والقضام ف ،دوو النصاو االنكلوامريك،

ةد ناد

بتد و الم رع لحماية المعلومات من االعتدام الواة علياا بحد

ااتاا ،فف ،امريكا وانكلت ار ناد

المعلومات

الفقاام بمعالجة ت ريعية لغ

عن طري الفيروسات  ،او اي وسيلة تقنية ا ر  ،ووض الجاام المناس
ر1

لردع الفاعو

.

وف ،مقاو ا ر لىستاا ركو

"الم رعون يبحثون عن عىج لاه
برامج فيروسية لغ

فرجينيا ) ، (Cope Virginiaبعنوان
الحاسو

" ةررت المعلفة ان ت مو

المعلومات واالعتدام علياا امر

طير يحتاج ال

تد و الم رع بعىج ةانون ،حاسو  ،ولما كان ت ري مثو هاا القانون ليس
باالمر الساو فان الم رعين انفساو يدرسون الم كلة الجديد بحثا عن عىج

النقاا المعلومات .

ر2

اما القضام فقد ا در احكاما ف ،عد محاكو

بعدو مسعولية ا

ت ص الغير ،وناد

اص نس

القضا

الياو غ

عل ا تى

المعلومات من نصو معلومات

راحة بتغير القانون  ،فقد جام عل

القاض ،ركريفر ) (Kreverةاض ،محكمة االست نا
معرض تسبي

احد احكامه بعدو مسعولية

المجتم

لسان

الكندية وهو ف،

ص منسو

المعلومات  " :ان هاا الحكو وان كان يبدو غير مناس
الكندي الحديث ،

درجاتاا

اليه سرةة

للوفام بحاجات

ا ة بعد ان د و هاا المجتم

ع ر

المعلومات  ،اال ان الحو الوحيد ف ،يد الم رع الاي يتعين عليه تغيير

القانون ،الن المحكمة ليس لاا محاولة مط القوانين القديمة" Try to strech

 "old lawsك ،نعالج م كىت تق

ارج ت ور هاه القوانين

ر3

( )1انظر  :د .إبراهيم الصعيدي،مصدر سابق ،ص.29
( )2مشار الى هذه االحكام القضائية في د .هشام رستم  ،المرجع السابق  ،ص.201
( )3مشار إليه في د .كامل حامد السنعيد ،د .كامنل السنعيد ،جنرائم الكومبينوتر (الحاسنوب والحاسنب

االلي) والجنرائم األخنر فني مجنال التكنولوجينا ،بحنث مقندم إلنى منؤتمر البحارين العلما،
حول جرائم الحاسنوب انعقند بتناري  ،.2412/9/3ص .3متناح علنى كنبكة االنترنينت علنى
الموقع www.4shared.com
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ر1

وف ،فرنسا ير الفقه

ان المعلومات الم اونة ف ،جاا الحاسو ال

تعتبر ف ،ااتاا ا يام مادية  ،ومن ثو ال يت ور انتااع حيااتاا لتكون محى
.

للغ

الفرع الثالث:

زراعة فيروس في شبكة الحاسوب التي يرتب بها بن معين

الصورة الثالثة :

وتتمثو فيما يقوو به الفاعو من اراعة فيروس ف،

بكة الحاسو

الت ،يرتبط باا بنك معين  ،لي تر النصاو المعلومات ،لااا

ر2

ومن االمثلة الواةعية لااه ال ور ما ةاو به المدعو رستانل،

البنك  ،ويقوو بعمليات تحويو مبالغ مالية من حسابات العمىم ال حسابه
ال اص .
ريفكن

) (Stanly Rifkinمن د وو غرفة االسىك البرةية المركاية لبنك

) (Security Pacific Bankف ،مدينة لوس انجلس بوالية كاليفورنيا
االمريكية ،وا ا يراة

عمليات التحويو لىمواو  ،حت

التقط ال فر الت،

يست دماا البنك ف ،اجرام هاه التحويىت  ،والن المدعو رستانل،
بي ار ف ،البرمجة تمكن من ت ميو برنامج فيروس ،وعن طري

كان

الاات

تمكن من االت او ب بكة معلومات البنك مست دما ال فر الت ،ح و علياا
للبنك  ،وةاو باراعة البرنامج الاي
ر1

ممه ،ليقوو هاا البرنامج بتحويو مبالغ

Jean Deveze, Le vol de “biens informatiques “, J.C.P. ,1982.2 .

 Andre Lucas, op.cit,p.44. Doctrine, 3210,p.20نقىً عن د .هد
االلكترون ،ف ،الت ري

ة قوش ،ج ار و الحاسو

حامد

المقارن ،لطبعة جديد  ،دار لناضة

العربية ،القاهر  ، 1332 ،ص .290
ر 2د .عمر حسن عدس ،جا ار و الحاسا

االلا ،،ا اكاليتاا واساالي

مواجاتااا ،بحاث مقادو

ال ا المااعتمر التاس ا ع اار لقاااد ال اارطة واألماان العاار  ،تااونس لفتاار مااا بااين -12

 .1339/14/19مت اااا علا ا

اابكة االنترني اات علا ا الموةا ا جامع ااة ن اااي

العربي ااة،

للعلوو األكاديمية.
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مالية من حسابات البنك ال

حسابه ف ،نيويورك  ،وو و مجموع المبالغ
ر1

الت ،ةاو بتحويلاا ال  11مىيين دوالر.

توفر التعدي الاي يتمثو ف،

وةد اثارت هاه ال ور تساعال عن مد

وجود ثمة استيىم مادي عل الماو .وةد ا تلفت ارام الفقاام ف ،االجابة عن
هاا السعاو :فف ،المانيا الموضوع محو ى

ف ،الفقه  ،الن االستيىم

عل الماو عن طري التحويو الكتاب ،اليعد غ با طبقا للن وص ال ريحة

للقانون االلمان. ،

ر2

الواليات المتحد االمريكية وكندا

اما معصو دوو العالو – مثو اغل

وانكلت ار وهولندا وسويس ار – فالتحويو الكتاب ،للنقود ي لح الن يكون محى
للغ

.

ر3

اما ف ،فرنسا فقد ا درت محكة النقض الفرنسية عد احكاو تقض،

باعتبار الدف بالكتابة كالدف بالنقود حيث جام ف ،احكاماا " :الدف الاي
سيتو عن طري القيد الكتاب ،يعادو تسليو النقود".
ويبدو ان است داو برامج الحاسو

ر4

لىستيىم عل

االمواو من البنوك

يعد – بى ك – غ با  ،الن الفعو فياا واضحا ال يثير اي ى

وهو االستيىم عل
ارتك

امواو الغير دون ح

 ،اال

فى تاو – اان -الوسيلة الت،

باا الفعو غير الم روع  ،طالما رتبت هاه الوسيلة االثر المحضور .

ر 1لمايااد ماان القضااايا كقضااية ) (will fargo bankوةضااية )(bank of America
انصر د.ه او رستو  ،المرج الساب  ،ص 91وما بعدها .
ر 2نقى عن  :المحام ،يونس عر  ،المرج الساب  ،ص02
ر 3ا ار ال هاا الرأي د .هد حامد ة قوش ،م در ساب  ،ص . 129

ر 4نص ااره ف اا ،ة ااانون االونس اايتراو النم ااواج ،والتعليا ا علا ا ن و ااه د .ف ااا

ال ااماع ،

التجااار االلكترونيااة  ،بحااث من ااور فاا ،مجلااة د ارسااات ةانونيااة  ،عاادد  ،0ساانة ،2
 ،2444بغداد  ،ص.09
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المبحث الثاني
مدى خضوع المسؤولية عن الغصب االلكتروني إلحكام
القواعد التقليدية

تعددت نقا ات الفقه وةرارت القضام ف ،طرا الحلوو واالستنتاجات

حوو مد

امكانية

ضوع المسعولية النا ة عن الغ

االلكترون،

لمعطيات الحاسو لىحكاو والقواعد التقليدية  ،بمعن ا ر مد انسجاو هاا

الضرر المستحدث م المفاوو التقليدي للضرر الاي يقوو عل
ي ي

ال

ص ف ،ح من حقوةه  ،او ف ،م لحة م روعة له .

اساس ما
ر1

وهكاااا فاننااا ساانعرض ابتااداما مااا تو ااو اليااه الفقااه ماان تحليااو ونتااا ج فاا،

المطلا ا

االوو  ،ث ااو نب ااين المواةا ا

المطل

الثان ، ،م بيان موة

الت ا اريعية المعالج ااة لا اااا المس ااعولية ف اا،

الم رع العراة ،من الك ف ،مطلبا ثالث.

الم لب األول:
موقف الفق من مدى خضوع المسؤولية عن الغصب
االلكتروني الحكام القواعد التقليدية

تناوو الفقه سعاال يعبر عن حقيقة الم كلة وهو هو ان غ
الحاس

محتويات

المتحق بال ور سابقة الاكر تد و ف ،نطا الضرر المادي الاي

هو ا ىو بح او م لحة اات ةيمة مالية  ،وي ترط فيه فضى عن هاا

اال ىو ان يكون محققا .

ر2

بالنسبة لل ور االول والثانية من

ور الغ

االلكترون ،كانا محو

جدو ف ،الفقه  ،اما ال ور الثالثة المتمثلة ف ،است داو الفاعو الحاسو ف،
ا ت ار

النصاو المعلومات ،الحد البنوك  ،والقياو بتحويو مبالغ مالية من

حسابات العمىم ال حسابه ال اص ،فان هاه ال ور ال تثير اي م كلة ،
ر . 1هد حامد ة قوش  ،المرج الساب  ،ص00
ر 2د .عبد الر اا السناوري  ،م ادر االلتااو  ،المرج الساب  ،ص322
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حيث ان الضرر الاي ا ا

البنك يمكن حسابه بقيمة التحويىت الت ،ةاو

نتناوو موة

الفقه من ال ور االول و الثانية اللتين كانتا

باا البرنامج من حسا
عليه سو

العمىم ال حسا
ر1

محو جدو كبير ف ،الفقه

.

.

محدث الضرر رالغا

أوال :موقف الفق من الصورة االول
ااا بدأنا بالفيروس الاي يستاد

وةت الحاس

عليه ؟

ا تل

يترت

غ

عليه ضرر مادي ل اح

وةت الحاس

فاو غ

النصاو المعلومات ،المعتد

الفقه ف ،االجابة عن هاا السعاو ونتيجة لالك برات عد ارام :

الرأي االول :

ير البعض ان غ
حيث ان مالك الحاسو

ويستبعد ا حا

وةت الحاس
المعتد

هاا الرأي و

ال يترت

عليه ضرر مادي ،

عل وةته ال يحرو من است داو حاسوبه ،
عل

الغ

فعو الولوج للنصاو

المعلومات ،للغير  ،لىستفاد بامكانات هاا النصاو من دون اان
النصاو  ،طالما لو يترت

احباا مناا ،ومن جان

عل الك تدمير للمعلومات  ،او سرةتاا بنية حرمان
ا ر  ،ان هد

المسعولية هو ا ىا الضرر اي

محوه وااالته او بعبار ا ر اعاد المتضرر ال

علياا ةبو ح وو الضرر.

ويتساءل انصار هاا الراي ،بانه حت

الحاسو

المعتد

النا ،م عن غ

عل

اح

نفس الحالة الت ،كان

ااا افترضنا جدال بان مالك

وةته ةد تضرر  ،فكي

يمكن لمحدث الضرر

وةت الحاسو ان ي لحه ؟ فااا كانت االجابة ه ،ان

يدف للمغ و منه وةت حاسوبه مبلغا من النقود فيمكن الرد عل الك بان

ر 1د .عبد المنعو فرج ال د  ،م ادر االلتااو  ،دار الناضة العربية  ،1332،ص099
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هاه النقود ال ت لح ي ا  ،اا كي

ضرر غير مال.،

ان ار هاا الرأي

ويضي

تعويض وةت الحاسو
التعويض الاي يج

ي لح الماو ضر ار هو بحس

ر1

طبيعته

ال انه ااا سلمنا بان للنقود القدر عل

 ،فاننا سن طدو باستحالة مادية تتعل

بتقدير

دفعه للمتضرر  ،فما هو االساس الاي يمكن االستناد

اليه لتقدير التعويض ؟ الن التعويض وفقا للقواعد العامة ف ،المسعولية

المدنية  ،يج

بالم ا

ان يقاس بالضرر الاي لح

ر2

 ،حيث ان هاا

الضرر غير مادي فاو غير ةابو بطبيعته للتقدير  ،وااا كان البد من الك

فان القاض ،سيل ا جسامة ال طل بعين االعتبار فيايد من مبلغ التعويض او
ينقص منه بحس

جسامة طل المسعوو  ،وف ،هاا من دون ك ر

لقواعد المسعولية المدنية الن الحكو الاي يعتد بدرجة ال طل وليس بمقدار
الضرر انما هو عقا

مدن ،اضطر اليه القاض ،نصر الستحالة التعويض

،وهكاا تكون النتيجة ه ،الرجوع القاقري  ،اي ال

المسعولية المدنية م تلطة بالمسعولية الجنا ية .
الرأي الثاني :

ي ص الغير لغ

الوةت الاي كانت فيه

ير البعض اآل ر ان فعو الولوج لنصاو معلومات،

وةت الحاسو

– يسب

ضر ار ماديا يمكن حسابه

بالتكلفة االةت ادية لااا الوةت  ،والقيمة المادية للجام الم غوو من ااكر

الحاسو

بفعو المعتدي  ،كما ان هناك ضر ار ا ر يق عل مالك النصاو

ر 1د .جميااو عبااد الباااة ،ال ااغير ،القااانون الجنااا  ،والتكنولوجيااا الحديثااة ،الكتااا
الجا ار و النا ا ة عاان اساات داو الحاسا

االوو،

االلاا ،،الطبعااة االولا  ،دار الناضااة العربيااة،
ا ا ا ا اابكة االنترن ا ا ا ا اات علا ا ا ا ا ا الموةا ا ا ا ا ا

الق ا ا ا ا اااهر  ، .1332 ،ص .23مت ا ا ا ا اااا علا ا ا ا ا ا
www.bib_alex .net.com.
ر 2د .عااا محمااود احمااد ليااو ،م ااكىت المسااعولية المدنيااة فاا ،مواجاااة فيااروس الحاسا
اآلل ،،القاهر  1330 ،متاا عل

بكة االنترنات علا الموةا

www.bib_alex

 ، .net.com.ص.202
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المعلومات ،نتيجة العتدام الغير عل وةت هاا النصاو  ،النه وان كان فعو
عليه حرمان مالك النصاو من است دامه  ،اال انه يعدي ال

المعتدي ال يترت

بطم النصاو المعلومات ، ،بمعن ان الحاسو سيعدي العمليات المطلوبة منه

ف ،وةت اطوو من المعتاد عل نحو واضح ااا است دو وةته من ةبو الغير ،
وهاا – ايضا – يمكن حسا

تكلفته المالية

ولالك نجد ان برام الحاسو

انفساو ةد طالبوا بتد و الم رع بمن

الولوج ال النصاو المعلومات ،للغير دون اانه لىستفاد من امكانات الحاس
 ،واطلقوا عل هاا الفعو سرةة وةت الحاسو

الفعو من اضرار.

ر1

 ،والك لما يترت

عل هاا

اما عن الحجة الت ،ةاو باا ان ار الراي االوو من استحالة تقدير

الضرر النا

م عن غ

وةت الحاسو

عوبة التقدير ليست مق ور عل

غير مادي  ،وان هاه ال عوبة يج

 ،فيمكن ان نرد علياا بان

وةت الحاسو

وانما ت مو كو ضرر

ان ال تعدي ال حرمان المضرور من

حقه ف ،التعويض .وكالك الحاو للحجة الثانية الت ،ةاو باا ان ار الراي
االوو  ،بانه الضرر غير ةابو للتقدير  ،وان المحكمة مضطر ف ،سبيو الك
ال

ان تل ا جسامه ال طل بعين االعتبار بدال من مقدار الضرر ومن ثو

سيكون حكماا عقوبة ا ة  ،فمما ال ينكر ان المحاكو تتاثر بجسامة ال طل
عند تقدير التعويض عن الضرر غير المادي بو وحت

الضرر المادي.
المت

عند تقديرها عن

عليه اعتقد ان الراي الثان ،هو الراي الجدير بالتلييد ،حيث ةرر

 ،حس

ون ان غ

وةت الحاسو

نوع النصاو المعلومات ،المعتد

ر 1انصر د .ري

يمكن حسا

ةيمته المادية بساولة

عل وةته ،وامكانات هاا النصاو ،

درويش اللبان  ،تكنولوجيا االت او  ،الم اطر والتحديات والتالثيرات ،

ط ،1الادار الم ارية اللبنانيااة  ،بياروت  ،2444 ،ص 249نقاى عاان د .هاد حامااد
ة قوش ،م در ساب  ،ص. 132
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والفا د الت ،عادت عل

 ،والك باست داو مقاييس فنية معينة ،

الغا

وهو االمر الاي يعكد ان االعتدام عل وةت الحاسو

حيث ا و فيه المعتدي بم لحة مالية للمضرور

ر1

ثانيا :موقف الفق من الصورة الثانية
هناك عد تساعالت عن مد

تحق

يسب

ضر ار ماديا ،

.

الضرر ف ،تلك الحالة الت ،يقوو

فياا الفاعو باراعة فيروس  ،تكون مامته الولوج ف ،النصاو المعلومات ،للغير

 ،لنقو المعلومات المعالجة الكترونيا الت ،ت ص هاا الغير من دون علمه

ال نصامه المعلومات.،
وةد ثار ى

ف ،الفقه عن مد

ا ابة المعتد

من هاا الفعو  ،ونتيجة لالك برا رأيان ف ،الفقه :

عليه بضرر مادي

الرأي االول  :ير البعض ان المعلومات ليست محى لىست ثار  ،وان

تداولاا واالنتفاع باا من ح الكافة دون تمييا  ،ومن ثو ال يمكن ان تكون

محى للملكية الفكرية  ،وال يترت

يترت

عليه حرمان

عل نقلاا اي ضرر  ،الن هاا الفعو ال

احباا من االنتفاع باا .

والك نتيجة ت ور البعض

ر2

بان النتاج الفكري ال يمكن ان يكون ملكا

الحد انطىةا من ان المعلومات ه ،من اات نوع النتاج الفكري  ،وان
االفكار حر مطلقة  ،ال فضو الحد بمفرده ف ،ايجادها  ،اا اناا ى ة

تجار ا

اص متعددين ومن ثو فا ،ليست ملكا الحد.

الحاسو

واالنترنيت حر مطلقة يستطي الجمي الح وو علياا  ،دون

ويدعو هاا الت ور االعتقاد بان المعلومات المد لة ال

النصر ال

ر 1انصر د .ري

بكات

ص من انتجاا او المستفيد مناا .

درويش اللبان  ،تكنولوجيا االت او  ،الم اطر والتحديات والتلثيرات ،

ط ،1الدار الم رية اللبنانية  ،بيروت  ،2444 ،ص249

ر 2سليو عبد اي احمد النا ر ،الحماياة القانونياة لمعلوماات ابكة المعلوماات "االنترنيات"،
أطروحة دكتوراه ،كلية القانون-جامعة النارين ،2441 ،ص. 293
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ويعكد ان ار هاا الرأي ان اثرام ال

ص الاي ولج ف ،النصاو

المعلومات ،للغير لنقو المعلومات لو يقابله افتقار لد

الغيرالاي نقلت منه

هاه المعلومات  ،ومن ثو ال يمكن اثبات ا ابه الغير باي ضرر ،بيد ان

هاا الت ور يتعارض م راي فقا ،ا ر ير

ى

ما تقدو .

الرأي الثاني :ير البعض اال ر ان الولوج ف ،النصاو المعلومات ،للغير

لنقو المعلومات يسب

ضر ار ماديا ،تتوة

تكون المعلومة المغ وبة تتعل

يسب

بتركيبة منتج جديد ،وسرةتاا واالنتفاع باا

ضر ار ماديا عبار عما ا ا

من كس

 ،بسب

جسامته عل اهمية المعلومة ،فقد

اح

المعلومة من سار  ،وما فاته

نقو هاه المعلومة منه دون علمه .

وحجتاو ف ،الك ه ،ان المعلومة ال يمكن اعتبارها مجرد فكر بو ه،

مجموعة من االفكار ةد انتجت

المعلومة مملوكة ل

ي ا معنويا  ،عليه فى بد من ان تكون

ص ما  ،وهاا ما يفسر وجود معلومات اات ةيمة

اةت ادية كبير يتو االحتفاص باا بعيدا عن متناوو الجمي

ر1

ومن ابرا االمثلة العملية عل هاا النوع من الضرر ما حدث ال حد

ركات البتروو بالواليات المتحد االمريكية حيث الحصت اناا سرت عد
مرات متتابعة المناة ات الت ،تد لاا للفوا بعقود التنقي

احد

ال ركات المنافسة  ،ال ان اكت

عن البتروو اماو

ان المعلومات المعالجة الكترونيا

 ،والت ،يتو عل اساساا تحديد سعر العرض الاي تتقدو به للمناة ة – ةد
ر2

انتقلت ال ال ركة المنافسة دون علماا .

ر 1محمااد حساااو محمااود لطفاا ،،الحمايااة القانونيااة لب ارامج الحاسا

اذلكتروناا ،،دار الثقافااة

للطباعة والن ر ،م ر ،.1392 ،ص ، 129نقى عن بكة االنترنيت علا الموةا

. www.yiiam.com.
ر 2م ااار الا ا وة ااا

ه اااه القض ااية ف اا ،د .ع ااا محم ااود احم ااد لي ااو  ،المرجا ا الس اااب ،

ص949
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وف ،هاه ال ور يمكن ترجمة الضرر المادي ال

المعتد
بسب

ما ا ا

عل معلوماتاا من سار  ،وما فاتاا من كس

ال ركة

نتيجة ل سارتاا ،

اعتدام ال ركة المنافسة عل

نصاماا المعلومات ، ،ونقو المعلومات

ويقرر ال برام ان االعتدام عل

المعلومة ا طر من االعتدام عل

ال ا ة بتحديد سعر العروض الت ،تتقدو باا للمناة ات.
البرنامج  ،فااا كان البرنامج محميا بقانون ح المعل

فان المعلومات يج

– ه ،اال ر – ان تلق حماية اكبر من تلك الت ،يتمت باا البرنامج  ،والك
بمن االعتدام علياا بالنقو  ،الن هاا النقو البد ان يفيد الناةو ويضر

بالمنقوو منه .

عليه نعتقد ان الراي الثان ،هو الراي االةر لل وا

المادي يتوفر ف ،ال ور الت ،يعتدي فياا رالفاعو المعلومات،

 ،وان الضرر
عل النصاو

المعلومات ،للغير بق د نقو المعلومات المعالجة الكترونيا  ،وان هاا الضرر
المادي تتوة

جسامته عل ما يقدره ال برام .

كما نعتقد ان تد و الم رع ضروري لمعالجة م كلة نقو المعلومات

المعالجة الكترونيا من الغير دون علو هاا الغير  ،حت يستطي المضرور

ان يرج عل المسعوو بالتعويض عن الفعو غير الم روع.

الم لب الثاني:
موقف التشريعات المقارنة من مدى خضوع المسؤولية عن
الغصب االلكتروني إلحكام القواعد التقليدية .

لتفادي هاا األسلو المست دو ف ،احداث الضرر فان بعض الدوو تلجل
ال وض القواعد القانونية الىامة لتكريس مبدأ حماية نصو المعلومات لدياا
 ،فقد صار بوضوا ان القواعد القانونية القا مة ةد ال توفر تلك الحماية
المطلوبة  ،حيث ال تستاد

الن وص التقليدية الت ،تعالج التن ت عل

المكالمات التلفونية والتقاط المراسىت المتبادلة سو

تسجيو المحداثات
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واالت االت ال فوية الت ،تتو بين

لتحقي الحماية الىامة

ر1

ين  ،وه ،غير كافية عل كو حاو

.

بيد ان الم كلة الت ،تواجه الم رع ف ،هاا المجاو ه ،معرفة ما ااا
تنصيو الد وو ال

كان يج

المعلومات والبيانات  ،او انه يج

حماية

المعلومات لااتاا  ،او ان يعمو بالحلين معا ف ،الوةت نفسه  ،ولعو ا و

الم كلة يبدو  ،حس
للد وو ال

تقديرنا  ،ف ،امكانية اعتبار مجرد ات اا االسالي

نصو المعلومات عمى ضا ار او البد ان تقترن هاه االسالي
للمعلومات يترت

باعماو غ

علياا ضرر مادي ،اا تاه

ةوانين بعض

الدوو ال ان مجرد الد وو ال نصو المعلومات يعتبر فعى ضا ار يترت
غ

غ

وةت الحاسو

 ،وتستلاو ت ريعات دوو ا ر ان يكون هناك فعى

للمعطيات  ،ونتيجة لالك برات عد مواة

الموقف االول :

ن ت بعض الت ريعات عل
نصاو الحاسو

الرتكا
الموة

عليه

ت ريعية .

ان مجرد الد وو غير الم روع ف،

 ،يعتبر عمى ضا ار والاي يمكن ان يكون الوسيلة االساسية

عملية غ

ر2

الم رع الفرنس،

المعلومات باست داو الحاسو

 ،ولقد تتبن

هاا

ف ،ةانونه رةو ر 88-18لعاو .1888

ر 1احمد محمود سعد ،نحو ارسام نصاو ةانون ،لعقد الم اور المعلوماتياة رالمعالجاة االلياة
بواس ااطة الحاسا ا
الموة

االل اا ،ط  ،1الق اااهر  1339 ،نق ااى ع اان اابكة االنترني اات علا ا

، www.almstafa info.com.

ر 2اا ن اات الم اااد ر 229ماان القااانون ال ااادر 1399/2/1علاا مس ااعولية الولااوج فاا،
المعلومااات او الب ارامج الم تانااة فاا ،اجاااا المعالجااة االلكترونيااة للمعلومااات  .انصاار
المحام ،يونس عر  ،م در ساب  ،ص. 11
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وير البعضر ، 1ان المستحدث ف ،هااالقانون هو االستجابة ال

المق ود ربالماو المعلومات ،وتقسيمه وفقا لااه الطبيعة ال ماو معلومات،
اي طبيعة معنوية ) (du nuture incorporeleويتمثو ف ،الك البرنامج
والمعلومات ايا كان موضوعاا  ،وماو معلومات ،اات طبيعة مادية ( du
)  nature corporeleويتمثو ف ،ادوات واالت الحاسو الملموسة،

ويت ور هعالم

ر2

عل الماو المعلومات ،بنوعية ،وف

بامكان وةوع الغ

ت ور القانون الفرنس ،اعىه .

ويمكن ان نفاو من ىو نص الفقر الثانية من الماد  462من القانون

الفرنس ،الساب  ،ان مجرد الد وو ال نصو الحاسو يعتبر نتيجة ضار  ،اا
يقرر النص الماكور ما يل ،ر يعاة

 ..كو من ولج او تواجد بطري الغش

ف ،كو جام من نصاو المعلومات ،والك باعتبار ان وةت الحاسو له ةيمة
اةت ادية  ،وان مجرد الد وو للنصاو يترت

عليه ضياع هاه القيمة  ،وهكاا

فقد تقدو الم رع الفرنس ،ب طو ايجابية نحو تحديد االن طة غير الم روعة

الت ،تق عل
واالسالي

الترحي

الماو المعلومات ،مستوعبا ف ،هاا

و ية هاا الماو ،

المبتكر ف ،احداث هاا الضرر وا كاله  ،وةد الة هاا الت ري

من الفقه

ر3

وان كان لو ي لو من النقد .

وةد تبن الم رع السويدي هاا الموة

ايضا  ،اا ن ت الماد  21من

القانون اي الرةو  288ال ادر عاو  1873ال اص بالبيانات  ،عل
مسعولية كو من ولج بطريقة غير م روعة ال

سجو م

ص لمعالجة

البيانات اليا.
ر 1د .احمااد محمااود سااعد ،نحااو ارسااام نصاااو ةااانون ،لعقااد الم ااور المعلوماتيااة رالمعالجااة
االلية بواسطة الحاس
الموة

االل ،ط  ،1القاهر  1339 ،نقى عان ابكة االنترنيات علا

 ، www.almstafa info.com.ص.22

ر 2المرج الساب  ،ص.29
ر 9نقى عن :د .هد ة قوش ،م در ساب  ،ص.229
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وبموج

هاه الماد فان الم رع السويدي ةرر المسعولية عل

فعو

الد وو ال السجىت الم اونة ف ،الحاسو  ،او ف ،دعامات ال ان الثانوي
والاي من لنه ان يعدي – كونه تح يى لااا الفعو – ال اطىع الفاعو
عل المعطيات ومن ثو التقاطاا اهنيا او القياو بافعاو ا ر من اناا ان

تعدي ال غ

المعطيات الم اونة ف ،كو سجىت .

ومن احدث القوانين الت ،تبنت هاا الموة

القانون االنكلياي ال ادر

ف 28 ،تموا  ، 1881 .والاي طب اعتبا ار من  28ا
يطل

ر1

 1881و ،والاي

عليه ةانون اسام است داو الحاسو  ،ولن نتعرض لبنود القانون

جميعاا  ،لكن ما يامنا هنا هو اال ار ال

المسعولية بموج

ان الم رع االنكلياي ةرر

ةانون اسام است داو الحاسو عل االفعاو التالية :

 -1الد وو غير الم را به  unauthorizedعل نصاو الحاسو
-2
-3

الد وو غير الم را به عل نصاو الحاسو

غير م روع عن علو وتعمد

الد وو غير الم را به عل

الحاسو

لتسايو ارتكا

فعو

بواسطة اراعة البرامج

الفيروسية  ،او اي برامج ا ر غريبة  ،من لناا التعديو ف ،نصاو

الحاسو .

وما يامنا ف ،هاا القانون هو انه بتقريره المسعولية عل االفعاو الماكور
ومناا اراعة البرامج الفيروسية سيستطي المضرور ان يدع بالح المدن، ،
سوام كان هاا المضرور مرتبطا م المسعوو بعقد او غير مرتبط  ،وبالتال،

يح و عل التعويض العادو عن كو ما ا ابه من اضرار  ،نتيجة الرتكا

المسعوو عمى غير م روع لد وله ف ،النصاو المعلومات ،ال اص بالغير ،

عن طري البرامج الفيروسية وغيرها .

ر 1د محمد سام ،ال وا ،الحماية القانونية للكيانات المنطقية ،دار الناضة العربياة،القااهر ،
 ،.1330ص ،139متاا عل

بكة االنترنت عل الموة

 ،ص249-242
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ورغو ان هاا القانون هو احدث القوانين الت،

الت ،تترت
حس

عل اسام است داو الحاسو

ما ير البعض

ر1

درت لتغط ،الم كىت

 ،اال انه ترك عد اس لة ما االت

تحتاج ال اجابة وه: ،

 -1هل باعة كود البرنامج الخاص بالفيروس يعتبر فعال ضار ؟
 -2هل توليد وتحميل الفيروسات الغراض التجارب فعال ضار ؟
-3

هل انفالت الفيروسات من سي رة خبير معمل البرامج تجعل من

مسؤوال عن االضرار التي تحدث ؟

 -4هل تحميل الفيروس الحميد يشكل فعال ضا ار ؟
-5

هل في حالة عدم علم المستخدم باالع ال التي تترتب عل

الفيروس

ومن ثم تتفاقم االضرار الواقعة علي  -يعتبر هاا

المستخدم مسؤول

الضرر .

ومن ثم ال يس ل منتج الفيروس عن هاا

تلك اهو التساعالت الت ،ةاو بطرحاا بعض  ،رجاو القانون  ،وبعض

العاملين ف ،مجاو الحاسبات  ،الاين اكدوا ان هاه االس لة الملحة ما االت
تنتصر اجابة  ،بو ان البعض عل عل هاا القانون بقوله انه " در م يبا

الماو الكثيرين من رجاو القانون والعاملين ف ،مجاو الحاسبات " .
عليه طال

اعضام ف ،البرلمان البريطان ،بت ديد المسعولية عن

االضرار الواةعة ف ،ال بكة الدولية راالنترنيت

ةانون معدو لقانون اسام است داو الحاسو

 ،والك بموج

النافا ف 28 ،ا

م روع

 1881ةدمه

اعضام ف ،البرلمان ،وباالضافة ال المسعولية الم دد  ،فان م روع القانون
يسع

لتقرير المسعولية عن االعتدامات المتسببة ف ،حج

نوع من االضرار الت ،تترت

نتيجة االعتدام عل

ال دمة  ،وهو

بكة االنترنيت يطل عليه

ر 1سليو عبد اي احمد النا ر ،م در ساب  ،ص . 92
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ال برام اسو رالطوفان الرةم ،والاي يعدي ال توة
ر1

االنترنيت لفترات طويلة

.

لالك عقدت مجموعة رمن االح اا

االعماو الت ،تتو عبر

ف ،البرلمان البريطان ،معتم ار

لىنترنيت لتقديو التعديىت كجام من التعديو االوو لقانون اسام است داو
الحاسو  ،وهو القانون الوحيد ف ،بريطانيا ال اص بالحاسو .

وب دد الك عل ر يس المجموعة " ديرك ويات " ةا ى " ان ةانون عاو

 1881السام است داو الحاسو
يتسن

للمضرور ان يح و عل

يحتاج ب كو واضح ال

تعديو حت

التعويض بافضو السبو "

ويضي

االستاا " ديريك ويات " ب دد تعليقه عل م روع القانون ةا ى " ان الضرر

الاي ين ،م عن اسام است داو الحاسو يكل

ال ناعة ف ،بريطانيا م ات

المىيين وربما المليارات من الجنياات سنويا  ،اما عل
فالرةو ي ي

ال عيد العالم،

بالاهوو وهو ما دف القا مين عل تنفيا القانون ال المطالبة

بسن ةوانين ا د

رامة ما امكن الك " .

ر2

ويفضو بعض اعضام البرلمان البريطان ،لو ان الحكومة تبنت

مقترحاتاو ال ا ة بالحاسو

ضمن الت ربعات المستقبلية .

مثو تقرير المسعولية عل

غ

البيانات

الموقف الثاني :
اهبت ةوانين بعض الدوو ال انه يج

حماية المعطيات لااتاا ،والك

ان مجرد ات اا الوسا و للد وو ال نصو المعلومات ال ي كو – حس
البعض -ضر ار ما لو يقترن الك بغ
الك ه،

رأي

او ةر نة للمعلومات  .وحجتاو ف،

عوبة اثبات وتمييا الد وو بنية االضرار عن الد وو الم روع

ر 1م ار اليه ف ،د .عا محمود احمد ليو  ،م در ساب  ،ص912
ر Ibid,p.410 2نقىً عن ،د .عا محمود احمد ليو  ،الم درنفسه.
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و ا وان بكة المعلومات االن تيسر من امكانية د وو اال

نصو المعلومات الم تلفة .

ويعتبر االستاا رريت ارد ستالمان

ان ار هاا الموة

اص ال

 Richard Stalmanمن ا د

الت ريع ، ،ويتل ص رايه ف ،ان د وو النصاو من دون

اان مالكه ليس ضر ار طالما لو توجد اضرار مادية او سرةة  :وةد تبن

عل ال عيد الفيدرال ،ف،

الم رع ف ،الواليات المتحد االمريكية هاا الموة

الواليات المتحد ف ،ةانون اسام است داو الحاسو
بموج

ال ادر عاو 1886

الفقر الثانية من البند را من الماد ر 1131الت ،تنص عل انه

يعتبر فعى ضا ار "الح وو عل

معلومات متوافر ف ،السجىت المالية

للمعسسات االةت ادية الم اونة ف ،انصمة الحواسي  ،بعد االت او ب ور
مبا ر ودون ت ريح او عن طري

ويىحص عل

اال ت ار

وعن بعد لااه الحواسي

هاا النص انه ةرر المسعولية عن غ

"

المعطيات المالية

فقط العا د للمعسسات االةت ادية رالعامة وال ا ة  ،سوام تو الفعو عن

طري التماس المبا ر م الحاسو

محو االعتدام او عن طري اال ت ار

عن بعد باست داو ال بكات الت ،تربط ما بين الحواسي

الحاسو المعن .

ويبرر االستاا ستالمان Stallman

هاا الموة

االمريك ،بالقوو انه يعتقد ان نصو أمن الحاسو

الت ريع ،للم رع

ه ،مرض اكثر مناا

عىجا  ،الناا تعو تبادو المعلومات  ،ومن ثو تعو تقدو
اال ان الرأي الغال

ناعتاا

ر1

:

ف ،الواليات المتحد ينادي بضرور ا دار القوانين

الت ،تقرر المسعولية عل
ات االت بدون اان

والد وو ال

اح

د وو او اعتراض نصاو حاسو

النصاو الغراض غير م روعة .

او

بكة

ر 1م ار اليه ف ،د .عا محمود احمد ليو  ،المرج الساب  ،ص912
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واستجابة لندامات رجاو القانون والعاملين ف ،مجاو الحاسبات ةدمت

عد م روعات للكونكرس االمريك،

ركا معصماا عل

المسعولية عل الد وو غير الم روع للنصاو المعلومات. ،
ويعتبر م روع "وال ،هرجر"  Wally Hergerالنا

ضرور تقرير

االمريك ،والاي

ةدمه للكونكرس – من اوو م روعات القوانين الت ،تناولت م كلة الد وو
غير الم را به للنصاو المعلومات ،ف ،الواليات المتحد االمريكية .
كما ةدو النا

ر1

"باترك ليا- Patrick Leahy "،الاي يعمو ر يس

لجنة مجلس ال يوع االمريك ،للتكنلوجيا والقانون – م روع ةانون للكونكرس
 ،ولكن تقوو التقارير ان "ليا " ،يحاوو جاهدا ان يكون الت ري مناسبا

للم كلة بالقدر الاي ال يعرةو انسيا

وتقدو تكنلوجيا المعلومات.

ر2

المعلومات عبر بكات الحاسو ،

الم لب الثالث:

موقف المشرع العراقي من مدى خضوع المسؤولية عن
الغصب االلكتروني الحكام القواعد التقليدية .

اورد الم رع العراة ،عد مواد ا ة بالغ

من هاا المواد فيما يتعل

ر3

واحكامه

بالضرر النا ،م عن الغ

 ،ويتضح

ان من ح

المغ و منه سوام كان المغ و منقوال او عقا ار ان يسترده عينا ان بق
المغ و

ةا ما وان م اري

نقله ومعونه رده تق عل

عات

الغا

ر 1م ار اليه ف ،د .عا محمود احمد ليو  ،المرج الساب  ،ص912
ر 2انصر المرج الساب  ،نفس ال فحة .
ر 3انصر المواد ر 241-132مدن ،عراة. ،
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والك من دون ا ىو بالتعويض عن االضرار اال ر الت ،سبباا الغ

ل اح

الماو المغ و كفوات منفعة المغ و .

ر1

اما ااا هلك الماو المغ و فقد بينت الماد ر 183مدن ،عراة ،بانه

" يضمن الغا

ااا استالك الماو المغ و او اتلفه اوضاع منه او تل

كله او بعضه بتعديه او بدون تعديه".

يلتاو ف ،حالة هىك الماو

ويتضح من هاه الماد ان الغا

المغ و برد مثو المغ و ان كان مثليا وبادام ةيمته ان كان ةيميا.
الغ
غ

ومن هنا فان التساعو الاي يثار هو  ،هو ان الضرر النا ،م عن
االلكترون ،لمعطيات الحاسو

ص ال يح

 ،كاالطىع علياا وغ باا من

له الك يد و ف ،المفاوو التقليدي للضرر النا ،م عن

االمواو  ،ومن ثو ي ض الحكاو المواد السابقة ف ،القانون المدن،

العراة،؟ .

من ىو التحليو القانون ،والمنطق ،للمواد السابقة ر 183-182مدن،

عراة ،يتضح ان الغ

ال يق اال عل ماو مادي رمنقوو او عقار  ،اي

كو ،م اي كيان مادي ملموس  ،ي لح ف ،نصر القانون ان يكون محو

للتملك  ،وبالتال ،فان المعطيات ال يمكن ان تكون وف الت ور اعىه محى
للغ

الناا امواو معنوية  ،كاالفكار واالرام واالبتكارات ،فا ،ليست منقوال

ماديا يمكن انتااعه ،بيد ان المحررات المثبتة لااه االمواو المعنوية ونص ار

لكوناا ا يام مادية فاناا ةابلة الن تكون محى للغ
ر2

ومن الجدير بالاكر  ،فان القضام

ياه

.

ال اعتبار كو ةو او طاةة

يمكن ان ت ض لسيطر االنسان  ،ويكون بوسعه ان يوجااا عل

الاي يحق منفعته  ،من اال يام الت ،تكون محى للغ

.

النحو

ر 1انصر الماد  132مدن ،عراة. ،
ر 2نقى عن :د .محمد محمود حساو لطف ، ،الحماية القانونية لبرامج الحاس

االلكترون،

 ،المرج الساب  ،ص.129
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بيد ان السعاو الاي ةد يثار هو  ،هو يمكن تطبي

ال ا ة بغ

رالمنقوو والعقار

االمواو كالقواعد  ،واالحكاو المتعلقة بغ
عل

القواعد القانونية
االمواو المادية

المعلومات المتنقلة او الم اونة دا و النصاو
ا ر هو يمكن القوو وفقا

المعلومات ،ااا ما تو االستحواا علياا ؟ بمعن

للقانون العراة ،بوجود ضرر مادي نا ،م عن غ

المعلومات؟

ةد ير البعض ان المعلومة الت ،يتو التعامو باا بين الحواسي
الحة الن تكون محى للغ

الم تانة فياا تعد بحد ااتاا

فان معالجة الضرر الاي ين ،م عن غ

احكاو القواعد التقليدية السابقة

ر2

ر1

او

 ،وبالتال،

تلك المعلومات ي ض لنفس

الت ،تعالج غ

االمواو  ،وةد يحاوو

البعض دعو هاا الراي بالحجج االتية :
-1

المعلومة وان لو تكن ي اً ملموساً محسوساً ،ولكن وهاا هو االهو

لاا كيان مادي يمكن رعيته عل

ال ا ة مترجو ال

المعلومات المتنقلة عبر االسىك عن طري
فرات يمكن حلاا وترجمتاا ال

افكار ،وان

نبضات ورموا تمثو

معلومة معينة ،لاا ا و وم در

ادر عنه  ،يمكن غ به ،وبنام عل الك فان للمعلومة كيانا ماديا

-2

 ،كاي كيان مادي ا ر.

ان م طلح "الماو " الوارد ف ،المواد ر 211-182من القانون

المدن ،العراة ،ي مو االمواو المادية وغير المادية  ،وااا كان من
الممكن حياا االمواو غير المادية مثو ح

االرتفا

وح

االنتفاع

فانه يكون ممكنا  ،ايضا  ،حياا المعلومات  ،طالما كان الك ممكنا

وحقيقيا فانه يمكن بالمقابو سل

تكون محى للغ

.

حيااتاا وبالتال ،من المت ور ان

ر 1د .هد حامد ة قوش  ،ص29
ر 2انصر المواد ر 241-132مدن ،عراة،
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-3

ان التسليو بان المعلومات غير ةابلة لىستحواا وليست ماال ومن ثو
االمواو مما يعدي حتما ال تجريدها من

ال ت ض الحكاو غ

الحماية القانونية ،وهاا ةد يفتح المجاو واسعا اماو االضرار الواةعة

عل
-4

المعلومات واالستحواا غير الم روع عل

اال رين .

ان االستيىم عل

المعلومة يمكن ان يتحق

المعلومة وجاود

عن طري

السم او

الم اهد ومن ثو فان المعلومة يمكن ان تنتقو من عقو ال
ا ر ،والمعلومة يمكن و فاا  ،من جان

ا ر  ،ف ،اطار مادي

واالست ثار به  ،ويتحق الك ف ،الواة  ،ااا ةاو ال
المعلومة بتسجيلاا عل

عقو

ص الاي التقط

دعامة ثو يعرضاا للبي مثى  .فف ،هاه

الحالة تنتقو المعلومة من امة مالية ال امة مالية ا ر  ،كما ينتقو

اي ماو ا ر ،ومن هنا فقد ا بحت االسالي

التقليدية لجم

المعلومات وتنصيماا عاجا عن تلبية تلك االحتياجات بكفام وفاعلية
وهكاا حلت اجاا الحاسو

بامكانيتاا الاا لة ف ،ا تاان المعلومات

واسترجاعاا محو الوسا و التقليدية من اجو تحقي

الاد

المثال،

لنصاو المعلومات وهو تقديو المعلومات المناسبة ف ،الوةت المناس

وبالقدر المناس

.

وةد استطاع الحاسو

ر1

ان يحو م كلت ،الحفص والتداوو  ،والك بابتكار

الااكر الجبار الت ،تستطي ان تستوع
يقوو الحاسو

اال

البىيين من البيانات  ،حيث

بتنسيقاا وتنصيو تداولاا وليست بنوك المعلومات (Data

ر 1انصاارر alant kantالاان كناات  ،ثااور المعلومااات  ،اساات داو الحاساابات االلكترونيااة ،
ا ت ااان المعلومااات واسااترجاعاا  ،ترجمااة ح اامت ةاسااو  ،ااوة ،سااالو  ،مراجعااة د.
احمد بدر  ،ط ،2الكويت  ،1323ص. 3
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)Bank

ر1

اال مراكا ض مة تعتمد عل

اجاا الحاسو

المعلومات واسترجاعاا وتقديو ال دمات السريعة للمعلومات .

ف ،حفص

وم الك فانه البد من التنويه ال ان تطبي االحكاو والقواعد التقليدية
االمواو عل اةتنام المعلومات وغ باا ةد ي طدو بجملة

ال ا ة بغ

من ال عوبات ال يمكن معاا القوو بوجود ضرر مادي كما هو المللو

الفقه القانون ،ومن اهو هاه ال عوبات -:
ان االعتدام ف ،الغ

-1

او عقارية  ،بحرمان

ين

عل ملكية اال يام المادية منقولة

احباا مناا  ،اا يقوو الغا

ر 1ان اساات داو الحاساابات فاا ،مياادان جم ا

ف،

ومعالجااة البيانااات ال

بانتااع الماو
ااية المتعلقااة بالحيااا

ال ا ااة لألفااراد ل ا ّ اث ااار ايجابيااة واسااعة  ،ال يسااتطي اح ااد انكاره ااا ا ااة ف اا،
مجاو تنصيو الدولة ل اعون االفاراد االةت اادية واالجتماعياة والعلمياة وغيرهاا وهااا ماا
اوج ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااد ف ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ،الحقيق ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااة م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا يع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اار ببن ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااوك المعلوم ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااات
) (Banques Donness)(Data bankوبنااوك المعلومااات ةااد تكااون مق ااور
عل بيانات ومعلومات تت و بقطاع معاين  ،كبناوك المعوماات القانونياة ماثى او ةاد

تك ااون اااملة لم تلا ا

ال ااعون والقطاعا ااات  ،وة ااد تكاااون ماي اال لىس اات داو عل ا ا

المساتو الااوطن ،العاااو كم اركااا وبنااوك المعلومااات الوطنيااة او المساات دمة علا نحااو
ا اااص كم ارك ا ااا وبن ا ااوك معلوم ا ااات ال ا ااركات المالي ا ااة والبن ا ااوك  ،ويق ا ااد ببن ا ااوك
المعلومااات تكااوين ةاعااد بيانااات تفيااد موضااوعا معينااا وتااادد

ل دمااة غاارض معااين

ومعالجتا ااا بواس ااطة اجا ااا الحاس اابات االلكتروني ااة وم اان الوجا ااة الفني ااة يق ااد با ااا

معلومات تفيد مست دمين م تلفاين فا ،اغاراض معيناة وبفعاو الكفاام العالياة لوساا و

التقنيااة واالمكانااات غياار المحاادود فاا ،مجاااو تحليااو واسااترجاع المعلومااات اتجااات
جميا ا دوو الع ااالو بم تلا ا

هي اتا ااا ومعسس اااتاا الا ا ان ااام ةواع ااد البيان ااات لتنص اايو

عملاااا واتس ا عل ا نحااو كبياار اساات داو الحاسااو لجم ا وت ااين ومعالجااة البيانااات

ال

ية الغراض متعدد فيما يعر ببنوك ومراكا المعلومات .

انصر المحام ،يونس عر  ،ال

و ية المعلوماتية  ،بحث من ور عل

بكة االنترنيت

عل الموة :
www.arablaw.com
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ونقله من حياا

احبه ال رع ،ال حيااته هو  ،وهاا الواة ي تل

احباا ال رع، ،

عن عملية اةتنام المعلومات ولو تمت دون موافقة

اا يبق هاا اال ير محتفصا باا  ،وكو ما ف ،االمر  ،ان غيره ةاو
بنسخ هاه المعلومات او بعضاا  ،وبالك يكون الغا

-2

-3

االطىع عل المعلومات م
ان الغا

المعلومات

احباا ال رع. ،

ةد تقاسو

ر1

ليس لديه نية حرمان المغ و

منه ر اح

مما استحوا عليه منه  ،ب فة دا مة او معةتة  ،ااا لو

تكن لديه سو نية االطىع عل المعلومات او معرفتاا .

ال يجدي نفعا توسي االلفاص المست دمة ف ،القانون لحو الم كلة

الن توسي هاه االلفاص واة

ارج نطا الت ور الت ريع ، ،فغ

معطيات الحاسو لو ي طر للم رع عل باو عند وضعه الت ري ،

فااا لو يكن الضرر واةعا ضمن نطا

اللغة المستعملة ف ،القانون

المراد تطبيقه ،فى مجاو لمعالجته ماما كان هاا الضرر جدي اًر بالنقد
وال ج

او االستنكار االجتماع. ،

تحليل واستنتاج -:
عل الرغو من انت ار است داو الحاسبات االلكترونية ف ،الع ار ود وو

بكة االنترنيت ف ،جمي دوا ر الدولة  ،ومنح االفراد

ىحية است داماا ،

بيد ان فقه القانون لو يبحث اثار اسام است داو هاه الحاسبات عل حقو

ر 1انصاار د .وليااد عبااد الحاا ، ،ا ااكالية الفضااام االلكتروناا ،فاا ،حقااو الملكيااة الفكريااة ،
بحث مقدو ال المعتمر العلم ،العالم ،االوو حوو الملكية الفكرياة المنعقاد فا ،كلياة

القااانون  ،جامعااة اليرمااوك  ،االردن  ،تمااوا  ، 2444 ،ص .19بحااث من ااور علا
بكة االنترنيت عل الموة . www.yiiam.com.
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االفراد اال ف ،نطا

ضي

.

ر1

بحمايتاا ف ،مواجاة هاه اال طار .

وبالتال ،لو توض الت ريعات ال ا ة

وعليه نر ان تد و الم رع ف ،هاا المجاو امر ال مندوحة منه اا ان

هاا التطور التكنولوج ،الاا و ف ،مجاو المعلوماتية البد ان يقابله تطور ف،
القواعد القانونية .

وف ،معرض جاود واار العدو ف ،الع ار

المتمثلة بتحديث ةانون

العقوبات ليواجه تحديات الع ر ،ف ،عاو  2111انجا مجلس ور الدولة
التاب لواار العدو ،م روعاً يعالج فيه اهو م اكو اسام است داو الحاسو

وما يامنا ف ،هاا الم روع هو انه ةرر مبدأ جديدا ف ،تحديد طبيعة الماو

المعلومات ،حيث ن ت الماد ر 2من الم روع عل

انه ر تكون حقو

الملكية والحقو المالية اال ر الم اونة ف ،اي واسطة من وسا ط الت اين

ال ا ة بالحاسو
الكتا

ف ،حكو الماو الغراض تطبي احكاو البا

الثالث من ةانون العقوبات رةو  111لسنة . 1868

وبموج

الحاسو

هاا الم روع يعد ف ،حكو الماو جمي ما تمثله معطيات

الم اونة من حقو ملكية او حقو مالية  ،فقد الحقت البرامج

والمعلومات والبيانات باحكاو البا
الواةعة عل
الت ري

ر2

الثالث من

الثالث من الكتا

الثالث المتعل بالج ار و

الماو والت ،ت مو السرةة و يانة االمانة واالحتياو وج ار و

واالتى

 ،وهكاا فان الم روع ةد اوجد حى الكثر الم اكو الت،

اثارات نقا ات كبير ف ،الوسط القضا  ،والفقا ،ف ،م تل

دوو العالو ،فقد

ر 1عقدت ندو فا ،بيات الحكماة تعاالج المساعولية القانونياة النا ا ة عان اسات داو الحاساو
االلكتروناا ،فاا ،ساانة  1333وةااد حضاارها اساااتا القااانون باالضااافة ال ا ن بااة ماان
الفنيااين المت

ااين  .انصاار فاا ،وةااا

هاااه الناادو احمااد كاايىن عبااد اي

ااكر،

الج ار و النا ة عن اسام است داو الحاسو  ،رسالة ماجستير ،كلية القاانون-جامعاة

بغداد  ، .2442 ،ص134-193
ر 2انصر المرج الساب  ،ص.242
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عد الماو المعنوي المت و بالحاسو ف ،حكو الماو التقليدي  ،بغض النصر

عن طبيعته غير الملموسة  ،فضى عن الك يىحص بان نطا تطبي م روع
القانون هاا يقت ر عل ةانون العقوبات ومن ثو فان الم رع ةد يض حى

للم كلة ف ،نطا المسعولية الج اا ية لكنه لو يض حى للم اكو الت ،تثار
ف ،نطا المسعولية المدنية.

لالك فان م كلة االضرار الت ،تن ل عن است داو الحاسو

بحاجة ال

معالجة وحلوو املة من ةبو الم رع ال أن يض حلوو جا ية فم كلة اسام
است داو الحاسو كما تثار ف ،المسعولية الج اا ية فان الم اكو الت ،تثار ف،

نطا

المسعولية المدنية اكبر واعصو ،ونر بان االمر بحاجة ال

الم رع والك لتقرير المسعولية عل

اسام است داو الحاسو

تلك الحاالت

ر1

تد و

عند ت ري ةانون

ليتمكن المضرور من الح وو عل

السبو ،ولالك نو  ،بان يقرر الم رع العراة ،المسعولية عل

حقه بايسر

الحاالت

التالية -:

 -1اد او او تغير او محو او الغام او ابطاو اي من البيانات الم تانة
ف ،الحاسو او اي من برامجه بق د تحويو امواو او اي ،م اي

-2

ةيمة ب ور غير م روعة .

اد او او تغيير او محو او الغام او ابطاو اي من البيانات الم تانة

ف ،الحاسو

انصمة الحواسي

او اي من برامجه  ،او التد و بطريقة او با ر ف،
بق د عرةلة عمو حاسو او بكة ات االته.

 -3االعتدام عل حقو التللي
-4

الولوج ال

المتعلقة ببرامج الحاسو

نصو المعلومات ومن دون اان المسعوو عن النصاو

،وي مو الك مجرد الولوج او كان بغرض ا ر غير م روع .

ر 1اكرنا سابقاً ف ،هاا البحث ان نص المادر 2من ةانون حماية ح المعل

والحقو

المجاور نص عل حماية برامج الحاسو ااتاا ،ولو ينص عل حماية البيانات

المعلوماتية النا ة عن برامج الحاسو .
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 -5الح وو بطري الغش عل
-6

دمات الحاسو .

الح وو غير الم را به عل

برامج الحاسو

او عل

البيانات

الم تانة دا له والت ،يجري نقلاا عبر بكات االت او .
االتى

-7

او عدو

او الت ري

او التعطيو لبرامج او بيانات معالجة الكترونيا

ىحيتاا و الفا د مناا

 -8التقاط غير الم روع للبيانات او المعلومات بنية االضرار بالغير .

ونر ايضا ضرور التوس ف ،مفاوو الماو بحيث ي مو كو ،م اي ةيمة
ومناا منفعة الحاسو والبيانات والمعلومات كوناا بحكو الماو كما هو الحاو

ف ،القو الكاربا ية والطاةات المحرا اال ر

ر1

 .الم ادر
أوالً :الكت

 .1د .اباراهيو ال ااعيدي ،الحاسا
مطاب الكتا

االلكتروناا ،ونصااو المعلومااات االداريااة،

الم ري الحديث ،القاهر.1883 ،

 .2الموسااوعة الفقايااة الكويتيااة ،ج،38ماان أعماااو واار األوةااا
لفص غ

الكويتيااة،

.

 .3د .حميا ااد السا ااعدي  ،ا اارا ةا ااانون العقوبا ااات  ،ج ا ا ار و العتا اادام عل ا ا
االمواو  ،ج ،2ط ،2بغداد ،1876

 .4د.رمسيس باناو  ،القسو ال اص ف ،ةانون العقوبات  ،من ل المعار
 ،االسكندرية 1882

 .5د .عبد الار اا الساناوري  ،م اادر االلتاااو،ج ،1دار الناصاة العربياة،
.2113

 .6د .عب ااد الم اانعو ف اارج ال ااد  ،م ااادر االلتا اااو  ،دار الناض ااة العربي ااة
1882،

ر 1احمد كيىن عبد اي

كر ،م در ساب ،ص 131
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 .7محمد امين ال وابكة ،جا ار و الحاساو واالنترنات ،الجا ار و المعلوماتياة،
ط ،1اال دار الثان ،،د ار الثقافة ،لبنان،

 .8د .ه اااو محم ااد فري ااد رس ااتو ،ة ااانون العقوب ااات وم اااطر المعلوم ااات،
أسيوط1882 ،

 .8د .ها ااد حاما ااد ة ا ااقوش ،ج ا ا ار و الحاسا ااو االلكترونا اا ،فا اا ،الت ا اري
المقارن ،لطبعة جديد  ،دار لناضة العربية ،القاهر. 1882 ،

ثانياً :االطاريح والرسا و:

 .1سليو عبد اي احمد النا ر ،الحماية القانونياة لمعلوماات ابكة المعلوماات
"االنترنيت" ،أطروحة دكتوراه ،كلية القانون-جامعة النارين2111 ،

 .2احمد كيىن عبد اي

كر ،الج ار و النا ة عن اسام است داو الحاسو ،

رسالة ماجستير ،كلية القانون-جامعة بغداد .2112 ،

ثالثاً :الدوريات والبحوث:
 .1د .فااا

ال ااماع ةااانون االونساايتراو النمااواج ،والتعليا علا ن و ااه ،

التجااار االلكترونيااة  ،بحااث من ااور فاا ،مجلااة د ارسااات ةانونيااة  ،عاادد ،4

سنة  ،2111 ،2بغداد
رابعاً :القوانين:

 .1القانون المدن ،العراة ،رةو  41لسنة .1851

 .2قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة العراقي رقم  3لسنة
 1791المعدل
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امساً :مواة االنترنت
 .1ورةة العمو األساسية لمعتمر األمو المتحد العا ر ،البند ال اامس مان

الطبع ا ااة العربي ا ااة للم ا ااعتمر ،فين ا ااا 17-11 ،نيس ا ااان  ،.2111ص،16
من اا ا ا ا ا ا ا ا ا ااور عل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا

www.googel.com

اا ا ا ا ا ا ا ا ا اابكة االنترنا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اات عل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا الموة ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا :

 .2انصر ف ،االضرار الت ،ت ي
بغ

مالك النصاو المعلومات ،المعتد علياه

وةته :

 David Febrach ,op.cit,p.311نقى عن يونس عار  ،نصرياة ةاانون
الكومبي ا ا ا ا ا ا ااوتر ،بح ا ا ا ا ا ا ااث من ا ا ا ا ا ا ااور علا ا ا ا ا ا ا ا االنترني ا ا ا ا ا ا اات ف ا ا ا ا ا ا اا ،موةا ا ا ا ا ا ا ا :

www.arablaw.org

 .3د .كامو حامد الساعيد ،د .كاماو الساعيد ،جا ار و الكومبياوتر رالحاساو
والحاس ا

االلاا ،والج ا ار و األ اار فاا ،مجاااو التكنولوجيااا ،بحااث مقاادو

ال ا ا ما ااعتمر البح ا ارين العلما اا ،حا ااوو ج ا ا ار و الحاسا ااو انعقا ااد بتا اااريخ

 ،.2112/3/8ص .8مت ا اااا علا ا ا
www.4shared.com

ا اابكة االنترني ا اات علا ا ا الموةا ا ا :

 .4احمد محمود ساعد ،نحاو ارساام نصااو ةاانون ،لعقاد الم اور المعلوماتياة
رالمعالجة االلياة بواساطة الحاسا
عن بكة االنترنيت عل الموة

االلا ،ط  ،1القااهر 1885 ،نقاى

، www.almstafa info.com.

 .5د .عما اار حسا اان عا اادس ،ج ا ا ار و الحاس ا ا

االلا اا ،،ا ا ااكاليتاا واسا ااالي

مواجاتاا ،بحث مقدو الا الماعتمر التاسا ع ار لقااد ال ارطة واألمان

العاار  ،تااونس لفتاار مااا بااين  .1885/11/18-16متاااا عل ا
االنترنيت عل الموة جامعة ناي

العربية ،للعلوو األكاديمية.

اابكة
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 .6د محمد سام ،ال وا ،الحماية القانونية للكيانات المنطقية ،دار
الناضة العربية،القاهر ، ،.1884 ،متاا عل

الموة :

بكة االنترنت عل

www.almstafa info.com
،

 .7د .جميااو عبااد الباااة ،ال ااغير ،القااانون الجنااا  ،والتكنولوجيااا الحديثااة،
الكتااا

االوو ،الج ا ار و النا ا ة عاان اساات داو الحاس ا

االلاا ،،الطبعااة

االولا  ،دار الناضااة العربيااة ،القاااهر ، .1882 ،ص .28متاااا علا

ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اابكة االنترن ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اات علا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا الموةا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا :

www.bib_alex .net.com.

 .8د .عااا محمااود احمااد ليااو ،م ااكىت المسااعولية المدنيااة فاا ،مواجاااة
فيااروس الحاسا ا
عل الموة

 .8د .اري

اآللاا ،،الق اااهر 1884 ،مت اااا عل ا

اابكة االنترن اات

 ، www.bib_alex .net.com.ص.242

درويااش اللبااان  ،تكنولوجيااا االت اااو  ،الم اااطر والتحااديات

والتا ا ا االثيرات  ،ط ،1الا ا ا اادار الم ا ا ا ارية اللبنانيا ا ا ااة  ،بيا ا ا ااروت ،2111 ،

.11

www.bib_alex .net.com.

محمد حسااو محماود لطفا ،،الحماياة القانونياة لبارامج الحاسا

اذلكترون ،،دار الثقافة للطباعة والن ر ،م ر ،.1887 ،ص، 163
نقا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااى عا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اان ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اابكة االنترنيا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اات عل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا الموة ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا :

. www.yiiam.com.
.11

رkant

 alantالا اان كنا اات  ،ثا ااور المعلوما ااات  ،اسا اات داو

الحاس ا اابات االلكتروني ا ااة  ،ا تا ا ااان المعلوم ا ااات واس ا ااترجاعاا  ،ترجم ا ااة
ح اامت ةاسااو  ،ااوة ،سااالو  ،مراجعااة د .احمااد باادر  ،ط ،2الكوياات

www.arablaw.org 1878
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.12

المحا ااام ،يا ااونس ع ا اار  ،ال

من ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااور علا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا

و ا ااية المعلوماتيا ااة  ،بح ا ااث

ا ا ا ا ا ا ا ا ا اابكة االنترني ا ا ا ا ا ا ا ا ا اات علا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا الموةا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا :

www.arablaw.com

.13

د .وليااد عبااد الحاا ، ،ا ااكالية الفضااام االلكتروناا ،فاا ،حقااو

الملكية الفكرية  ،بحاث مقادو الا الماعتمر العلما ،العاالم ،االوو حاوو
الملكياة الفكرياة المنعقاد فاا ،كلياة القاانون  ،جامعاة اليرمااوك  ،االردن ،

تمااوا  ، 2111 ،ص .13بحااث من ااور عل ا
الموة :

اابكة االنترنياات عل ا

. www.yiiam.com.
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الخاتمة

بعد أن انتاينا مان هااا البحاث بحماد مان اي وتوفيقاه  ،فلنناا تو النا

ال جملة من النتا ج والتو يات نلمو أن تع ا بنصر االعتبار  ،وكاالت: ،

أوال  .النتا ج

 .1ان الوس اايلة االساس ااية الح ااداث الض اارر مح ااو البح ااث ه اا ،الحاس ااو

بتوافر كيانيه المادي والمنطق ،اللاين الباد مان تىاماماا لت اغيله علا

الوجااه المطلااو أمااا فعلاااا الاار يس فيتمثااو بالااد وو غياار الم ااروع الا
نصاو الحاسو

 .2الضاارر النا ا ماان اساات داو الحاسااو هااو اا ين اال عاان االساات داو
غير الم روع لتقنية الحاسو  ،من ىله ياتو االعتادام علا معطياات

الحاسااو و اابكاته باعتبارهااا تمثااو حقااً أو م االحة م ااروعة ل ا ص

ما.

 .3الضا اارر النا ا اا،م ع ا ان اسا اات داو الحاسا ااو او طبيعا ااة تقنيا ااة ووسا اايلة
ارتكابه تقنية ونمط الفعو الضار فيه او مضمون تقن ،،فالحاساو ةاد
يكون وسيلة لىعتدام عل مايمكن ان يتعاماو باه ضامن مجااو مفااوو

معطياته.

 .4ان لفص رماو الاي يق عليه الغ
م اادن ،ع ارة اا ،،ي تلا ا

الاوارد فا ،الماواد ر211-182

ع اان لف ااص ر اا،م )Chose

است دمه الم ارع الفرنسا ،،اا فسار جانا

 (Uneال اااي

مان الفقاه والقضاام الفرنسا،

لفا ااص ر ا اا،م بلنا ااه ي ا اامو اال ا اايام الماديا ااة وغيا اار الماديا ااة ،وال يمكا اان
الاااها

ال ا مااا اه ا

وال ااك ل ااى

اليااه هاااا الجان ا

ماان الفقااه والقضااام الفرنساا،،

ف اا ،الن ااوص القانوني ااة ،حي ااث يب اادو لف ااص اا،م اكث اار

ااموالً ماان لفااص ماااو ال اوارد فاا ،القااانون الع ارةاا ،،اا أن كااو ماااو يعااد
ي اً ،ولكن ال يعد كو ،م ماالً.
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 .5أن المح ااو المبا اار للض اارر ه ااو معطي ااات الحاس ااو بمعناه ااا الواسا ا
رمعلومات وبيانات وبرامج بم تل

ا كالاا رنص و وت و ور أو

متفاعلة معاً
ثانيا .التو يات

 .1ضرور ةياو الم ارع الع ارةا ،بت اري ةاانون ااص باسات داو الحاساو
ليتمكن المضرور من الح وو عل حقه بليسر السبو .

 .2توسي الم رع من مفاوو رالماو الوارد فا ،المااد ر 65مادن ،ع ارةا،
بحيث ي امو كاو ا،م يمثاو ةيماة ،ومان ثاو يمكان اموو كاو األ ايام

اات الطبيعااة المنطقيااة اضااافة ال ا الماديااة ،ماداماات تمثااو ةيمااة ماليااة
أو اةت ااادية ،ممااا يساااعد علا

ااموو المعطيااات ال ا ااة بالحاسااو

ضاامن مفاااوو م ااطلح الماااو وبااالك فااإن غ ااباا أو اتىفاااا يمكاان ان
ي ض الحكاو القواعد القا مة ف ،القانون المدن.،

 .3تقرير المسعولية ف ،الحاالت االتية :

أ .حالة الح وو غير الم را به عل برامج الحاسو أو عل

البيانا ااات الم اونا ااة دا لا ااه والتا اا ،يجا ااري نقلاا ااا عبا اار ا اابكات

االت او

 .الولا ااوج ال ا ا نصا ااو المعلوما ااات وما اان دون اان المسا ااعوو عا اان
النصاو ،وي مو الك مجرد الولوج أوانه كاان لغارض ن ار غيار

م روع.
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وأ يا ا ا اًر ف ا ااالقوو الف ا ااو أنن ا ااا سا ا ااعينا لىيض ا اااا المس ا ااعولية ع ا اان الغ ا ا ا

االلكترون ،وتسليط الضوم عل

اوره وأحكاماه  ،فالن ا ابنا فاالك توفيا مان

اي وفضااله وأن أ طلنااا فاالن كااو أباان ندو طاااعون  ،ونساالو اي أن يعيننااا الا

ال وا

والحمد ي من ةبو ومن بعد و ل اي عل نبينا أ ر ال ل .
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المستخلص

تعد المسعولية النا ة عن الغ

الحاسو

االلكترون ، ،نتيجة غ

معطيات

من بيانات ومعلومات وامواو او ا وو ألمواو  ،من اهو وا طر

االضرار الت ،يمكن ان تق عن طري است داو الحاسو  ،لالك ينبغ ،ان

نبحث ف،

ور الغ

االلكترون ،الت ،يمكن ان تق باست داو الحاسو ،

الن تلك ال ور ال تااو محو جدو فقا ،،ومن جان
مد

ا ر البد من بيان

كفاية القواعد التقليدية لمواجاة هاا الضرر ااا ما وة عل

المعطيات ،عليه نقسو هاا البحث ال

مبحثين نتناوو ف ،االوو

الغ

االلكترون ، ،والثان ،نتناوو فيه مد

الغ

االلكترون ،ألحكاو القواعد التقليدية .

تلك

ور

ضوع المسعولية النا ة عن
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Abstract
The damage resulting from irregularity-mail as a
result of grabbing the data of computer data, information
and funds or assets for the money, the most important and
most serious damage that can be located through the use of
computers, so it should be looking at the pictures
unlawfully seized mail that can be located using the
computer, because these images is still controversial
jurisprudential, and the other side has to be a statement of
the adequacy of the traditional rules to cope with this
damage if it falls on those data, it divide this research into
two sections address on the first images irregularity-mail,
and the second address in which the subject of liability
arising from the irregularity-mail to the provisions of the
traditional rules
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