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 :الملخص 
نستخلص من بحثنا ان الثابت  يتظ ورت ا  ارنت نت  ئئ تاتو الت اجتو ار تدتااظ ا   الت     

ة ئلدا تقدمه هذه الشبكات من  ئاها يظ تسريو نقتو الدر يتة بتين ينقلة ن اية يظ الحياة ارنسان
الشتتتر ل ئلستتتر لة ئ تتت اة ارت تتتا  متتتع ام مكتتتان يتتتظ الرتتتالل ئ تتتد انركتتت  هتتتذا الت تتت ا التتت  
مختلتتتتا   انتتتت  الحيتتتتاة ارنستتتتانية اواابتتتتال ئ تتتتلبال   ئان هتتتتذا الدستتتتا  ا   التتتت  ورتتتت ا برتتتت  

ت الت اجتو ار تدتااظ  ت اء با تتخدا  ا تل الدشكالت الدترلقة با اءة ا تتخدا  التبر  لشتبكا
ئهدتتتظ ائ نشتتت  مرل متتتات ايتتت  رتقتتتة ائ انتحتتتا  جتتت ة الميتتت  ائ نشتتت  م تتتد ن ايتتت  مشتتت ئ  

 لردف  يع البر  ال   تو شخص ائ اثااة ال تن ئالرنا .
Abstract : 

    We conclude from our research that the constant appearance of the 

Internet and the means of social communication led to a quantum leap 

in human life and the role of these networks in facilitating the transfer 

of knowledge among peoples and the ease and speed of communication 

with any place in the world. This development has been reflected on 

various aspects of human life positively and negatively, And that this 

prejudice led to the emergence of some problems related to the abuse 

of some of the social networks, whether by using a fictitious name or 

dissemination of inappropriate information or the impersonation of 

others or the dissemination of illegal content for the purpose of some to 

kill a person or provoke sedition and violence. 
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 المقدمة
الثابتت  ان ورتت ا  ارنت نتت  ئئ تتاتو الت اجتتو ار تدتتااظ ا   التت  نقلتتة ن ايتتة يتتظ الحيتتاة     

ة ئلدتتتا تقدمتتته هتتتذه الشتتتبكات متتتن  ئا يتتتظ تستتتريو نقتتتو الدر يتتتة بتتتين الشتتتر ل ئلستتتر لة يارنستتتان
ئ تت اة ارت تتا  متتع ام مكتتان يتتظ الرتتالل يقتتد انركتت  هتتذا الت تت ا التت  مختلتتا   انتت  الحيتتاة 
ارنستتتانية  تتتلبال ئاواابتتتال  ئان هتتتذا الدستتتا  ا   التتت  ورتتت ا برتتت  الدشتتتكالت الدترلقتتتة با تتتاءة 

ت اجو ار تدااظ   اء با تتخدا  ا تل ئهدتظ ائ نشت  مرل متات ايت  ا تخدا  البر  لشبكة ال
رتقة ائ انتحا  ج ة المي  ائ نش  م د ن اي  مش ئ  بردف  يع التبر  الت   تتو شتخص 

 ائ اثااة ال تن ئالرنا .
 -مشكلة البحث :

تدثتتتو عبيرتتتة مشتتتكلة البحتتتا يتتتظ ان وثيتتت ا متتتن ائا  م ا تتتع الت اجتتتو ار تدتتتااظ ر تتتداو ن ت   
مة متتاوقت ي ن متتن اثتتا  راتدتتا هل التت  مبتتد  ب وتتة التت  م  ب تت اة م لقتتة  ئن ام  تت اب   ستتا

بيتا ان لرتذا الدبتد   ت اب  مبينتة يتظ التشت ورات الدختل تة  ئبيتا ان الدشت   ا  متانص الت  
ب وة ال  م اي  انه  يد  لك برد  ا اءة ا تخدامه يالح وتة الد لقتة م ستدة م لقتة ئلتذلك  تر  

ا بتة هتذا ال رتو اتن ع وتق مرا بتة وتو متن الناشت  ارلصت ئنتظ ئ   جتال ا ا متا الدش   الت  مر
ت تتتت  التتت  نشتتت ه  تتتتو ابتتتد ارشتتتخا  ئهتتتذا ا ا ماالدنتتتا ان هنتتتا   تتت اتل اد تتتدة تصتتت ات يتتتظ 
الداتدتتتتع الر ا تتتتظ اتتتتن ع وتتتتق النشتتتت  ارلصت ئنتتتتظ   ئلتتتتذلك بتتتت  ت الحا تتتتة لبيتتتتان ااوتتتتان هتتتتذه 

 ا ان اي ها من الا اتل النش  الرا وة .الدسؤئلية ئبيان الخ اتص الدديزة لر
 تساوالت البحث 

الدشكلة ار ا تية تتدثتو ب  ت   يتنتة تتؤ م الت  القتتو  ئوتذلك ماهيتة الدستؤئلية الازاتيتة للناشت  
ارلصت ئنتتتظ  ئماهيتتتة   تتتاتص الدستتتؤئلية الازاتيتتتة للناشتتت  ارلصت ئنتتتظ ئهتتتو ودكتتتن ان وستتت م 

ن  تت اتل النشتت  اراتيا وتتة ئتحد تتد الحتتد ال اجتتو بتتين التقتتا   التت  هتتذه الدستتؤئلية ا  تختلتتا اتت
ب وتتتة التربيتتت  اتتتن التتت  م ئبتتتين ال  تتت   تحتتت  عاتلتتتة الدستتتؤئلية الازاتيتتتة انتتتد ا تتتتخدا  ئ تتتاتو 
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الت اجتتو ار تدتتااظ ئ  يتت ال الدحكدتتة الدخت تتة بنمتت   اتت   الدستتؤئلية الازاتيتتة للناشتت  ئبيتتان 
 الرق بة التظ ودكن اوقاارا ال  ال ااو .

 ية البحث منهج
بائلنا تنائ  هذا البحا ب ا  ة الدنرج التحليلظ الدقاان ا  نتبتع يتظ  لتك تحليتو ن ت       

التشتتتت ورات الر ا يتتتتة الدخت تتتتة ئمقاانترتتتتا متتتتع التشتتتت ورات الدقاانتتتتة للتتتتدئ  التتتتتظ نمدتتتت  هتتتتذه 
 الدسؤئلية يظ تش وراترا .

 هيكلية البحث 
ابتتا وخ تتص ارئ  منتته التت  بيتتان ماهيتتة  تت ف نتنتتائ  هتتذا البحتتا م  اتتال التت  ثالثتتة مب    

الدستتتتتؤئلية الاناتيتتتتتة للناشتتتتت  ارلصت ئنتتتتتظ ا  نتنتتتتتائ  يتتتتتظ الد لتتتتت  ارئ  منتتتتته التر وتتتتت  برتتتتتذه 
الدستتتؤئلية بيندتتتا نخ تتتص الد لتتت  الثتتتانظ لبيتتتان   ات تتترا التتتتظ تديزهتتتا اتتتن  تتت اتل النشتتت  

ائلنتتا يتتظ الد لتت  ار تت      متتا الدبحتتا الثتتانظ يقتتد   تتص لبيتتان ااوتتان هتتذه الدستتؤئلية ا  تن
ارئ  منتته التت ون الدتتا م لرتتذه بيندتتا نتنتتائ  يتتظ الد لتت  الثتتانظ بيتتان التت ون الدرنتت م ثتتل تنائلنتتا 
يظ الدبحا الثالا الرق بة الدحد ة للا ودة ئبيان الدحكدة الدخت تة بنمت  التدا   ئ لتك يتظ 

  التت   هتتل  م لبتتين التت   ات الدنتت ا  التتذم  تت نا اليتته يتتظ الدبابتتا الستتابقة لتتنص يتتظ الختتتا
 النتاتج التظ نت جو  اليرا ئاهل الت جيات التظ   ف ن تأ را .

 المبحث االول
 شر االلكتروني عن جريمة القتلاماهية المسؤولية الجنائية للن

 )وسائل التواصل االجتماعي انموذجًا(
 six))بأ تلبيتا ورت  ائ  م  تع  7991اتا   تدتااظ يتظار انتش ت م ا ع الت اجو        

degrees.com   الذم اتاح ال  جة ب  ع مل تات الدستتخدمين الت  الد ا تع متع ت ريتو ميتزة
الترليق يتظ ار بتاا الد  ت  ة الت  الد  تع ئاتابتة اا تا  ال  تاتو ثتل ت ت ا ارمت  ئجت رل الت  
ورتتت ا م ا تتتع ت اجتتتو ا تدتتتااظ  د تتتدة بيتتتا اجتتتبح  هتتتذه الد ا تتتع مر ئيتتتة بأ تتتل اراتتتال  
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نتياة لت  ع ن اق هذا الداتدتع وتان ربتد لنتا متن ت  تيؤ الدستؤئلية الازاتيتة   ئ (7)ار تدااظ
للناشتت  يتتظ هتتذه الد ا تتع ئ لتتك لصتت ن الح وتتة ليستت  م لقتتة ئاندتتا مقيتتدة ئهتتذا التقيتتد برتتد  ا تتاءة 

 ا تخدا  هذه الد ا ع ئلذلك بائلنا تقسيل هذا الدبحا ال  م لبين ئواألتظ:
 ة الازاتية للناش  ارلصت ئنظ.الد ل  ارئ : التر و  بالدسؤئلي

 الد ل  الثانظ:   اتص الدسؤئلية الازاتية للناش  ارلصت ئنظ.
 المطلب االول

 التعريف بالمسؤولية الجزائية للناشر االلكتروني
لمتتتت ا بيتتتتان التر وتتتت  بالدستتتتؤئلية الازاتيتتتتة للناشتتتت  ارليكت ئنتتتتظ يتتتتال بتتتتد بيتتتتان مرتتتتانظ       

الد تت لحات ار ا تتية التتتظ نرتدتتد اليرتتا يتتظ هتتذه الداا تتة ئهتتذه الد تت لحات هتتظ وتتو متتن 
الدستتتؤئلية الازاتيتتتة ئم تتت لؤ الناشتتت  ارلصت ئنتتتظ اتتتن ع وتتتق ئ تتتاتو الت اجتتتو ار تدتتتااظ. 

 الد ل  ال  نقاط نبين ييرا مرانظ الصلدات الدذو اة ان ال. ئلذلك ااتأ نا تقسيل هذا
 ائرل: الدسؤئلية الازاتية :

ترتتت ف الدستتتؤئلية الازاتيتتتة يتتتظ اللمتتتة بأنرتتتا الدحا تتتبة ئالتبريتتتة ئهتتتظ م تتتدا لصلدتتتة  تتتأ        
ئوقا   ؤارل ئ ألة ئمسألة  ترد  ال  الدسؤئلية اليته بنيتة ئت لتق الدستؤئلية ئورنتظ برتا التتزا  

 (3). ئ    ترال  " ئ   هل انرل مسؤئل ن" (2)الشخص بدا جدا انه   رل ئادالل 
اما الازاء يرظ مأ   ة من  زء ئوقا  هذا  زاء مايرل   ده ام اقابه ئيظ القتان ن هتظ       
 الرق بة  

                                                           

(  . بسنظ ا ا  اثت  م ا تع الت اجتو ار تدتااظ يتظ تنديتة الدستؤئلية لتد  يبتة الشتبال  بحتا منشت ا 7)
 717    2173يظ مالة  امرة الشاا ة للرل   ارنسانية ئار تدااية  الدالد الراشت   الرتد  الثتانظ  

 ئمابردها.
  مادع اللمة الر بية  ماد اة مؤل ين,الدرال ال  تي   7991  7( ابن منم ا  لسان الر ل  بي ئت  ط2)

 .477   2114  مكتبة الش ئق الدئلية  م    4ط
 .241(   اة ال ايات   اروة 3)
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 .(7)الد  ئ ة بنص القان ن ال  ااتصال يرو ب مه القان ن 
 ثانيال: الناش  ارلصت ئنظ :

ور ف الناش  لمة بأنه ا ل يااو من نشت  ئهت  متن وحتت ف نشت  الصتت  ئبيررتا  ئنشت         
.ئنحتن نق تد بته بأنته الشتخص التذم وستتخد  م ا تع (2) نش  نش اال ير  ناشت  ئالد رت   منشت ا

 الت اجو ار تدااظ لينش  ما وا   يظ  اع ه يظ هذه الد ا ع.
 تتع تر وتت  محتتد  للناشتت  ارلصت ئنتتظ يتتظ  تت اتل ئيتتظ ال ا تتع لتتل تتتنص التشتت ورات التت  ئ      

متتتن القتتتان ن  6النشتتت  بختتتالف مقتتتدمظ  تتتدمات ا ت تتتاية الد  تتتع ئالتتتذم بينتتت  ترتتت و رل الدتتتا ة 
  ئلتتذلك الناشتت  ارلصت ئنتتظ متتن الددكتتن ان  تحتتد  lcen(3))ال  نستتظ بشتتأن ار ت تتا  ال  دتتظ )

يتت ة للقا تتظ يتظ تحد تتد الدتت ا  بتته متتن ئيقتال لدرتتا ي  ادليتتة ائ تقنيتتة ئهتتذا  تت    تتل ة تقد  وتتة وب
الناشتت  ارلصت ئنتتظ ئ تتد ا يتته تقتتد   الادريتتة ال عنيتتة ال  نستتية بأنتته "ارشتتخا  التتذ ن وق متت ن 
  (4)ب يااة الدرل مات ائ تح و ها ائ نش ها ائ ااتا ة نشت ها الت  م ا تع الت اجتو ارلصت ئنتظ"

ئبالتتتتالظ يتتتان هتتتذا    تتتع متتتن م رتتت   الناشتتت  ارلصت ئنتتتظ التتتذم  تتتد وكتتت ن متتتد   الد  تتتع التتت  
ج حات الت اجو ار تدااظ ائ من  ا  بنشت  الدحتت   ائ وتت  ترليقتال ائ اا تو ا تالة ن تية 

 ائ مق ع ج تظ ائ م تظ ئمن وق   بااا ة نش ه ئمشااوته او ال.
التذم ات ف  2172لستنة  5يتظ القتان ن ارتحتا م ا تل ئهذا ما  اا اليه الدش   ارمتاااتظ    

الناش  ارلصت ئنظ بأنه ))الشخص الذم وق   بأنشاء م ا ع الشبكة ئوسدؤ بأ اية اشتخا  ائ 
                                                           

 .21/4/2171  ا    وااة ttps://www.almaany.com h( مرال الدرانظ  7)
 . 27/4/2171ا    وااة  www. Alamany.com.( مادع الدرانظ   نم  الد  ع ارلصت ئنظ  2)
بديد  درة الظ الدامكظ  الدسؤئلية الاناتية لدقدمظ  دمة ارنت ني   ا الة ما ستي  مقدمة ال  ولية ( 3)

 .74   2173القان ن   امرة ارمااات الر بية الدتحدة  
(  التد بامتتد م تت     الدستتؤئلية الاناتيتتة لناشتت م الختتدمات التقنيتتة ئمقتتدميرا اتتن  تت ء ا تتتخدا  شتتيكات 4)

  2173  متتاا  2الت اجتتو ار تدتتااظ  بحتتا منشتت ا يتتظ مالتتة ائ  ا تتت اتياية  الدالتتد ارئ   الرتتد 
  75 . 
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تلقظ ب امج ئمن وق   بتتدئون الدحتت   ائ جتيااته ائ ئ تره ائ اا تاله الت  ابتد ئ تاتو تقنيتة 
 .(7)الدرل مات ئ رله متابال لدستخدمظ ارنت ني ((

 ثالثال: م ا ع الت اجو ار تدااظ :
 تص ن هذا الد  لؤ من م   تين هدتا الت اجتو ئار تدتااظ ئ  تنحائ  بيتان م رت   هتذ ن    

 الد   تين.
ا  ور ف الت اجو يظ اللمة بأنه م دا ئجو ئهت   تد  الت   تل شتظء الت  شتظء ئهت   تد 

ا ئالتاتتاال ئتبتتا   الخبتت ات  ئيتتظ ارجتت الح ادليتتة نقتتو اريصتتا(2)الراتت ان ئمتتن بتتال ال جتتلة
 .      (3)ئالدرااف من شخص ائ  دااة ال  شخص ائ  دااة ا    

امتتتا ار تدتتتااظ يتتتظ اللمتتتة يأنتتته م تتتدا ار تدتتتا  ئورنتتتظ مدل لتتته التتت  ت تتتامل الشتتتظء        
 .(4)ئوقا   در  الشظء  درال ئتادع الق   ئا تدع الق   ئار تدا   د الت  وق ئارنقسا 

الح يرتتت  ابتتتااة اتتتن ماد اتتتة متتتن اريتتت ا   تتت ب  بيتتتنرل اابتتت  مشتتتت   وارلرتتتل ئيتتتظ ارجتتت     
 .(5)وريش ن ايشة مشت وة تنمل بياترل يظ اال ات منتمدة مرت ف برا ييدا بينرل

ئمن  تال   دتع الد ت لحين ومرت  لنتا مرنت  ئا تؤ ل  تاتو الت اجتو ار تدتااظ ئالتتظ     
ات الت اجتو ابت  م  تع الصت ئنتظ  ات ترت ف بأنرتا ابتااة اتن تادرتات رشتخا  يتظ ماد ات

عتتتابع ا تدتتتااظ التتت  شتتتكو ارنت نيتتت  مقدمتتتة ئا رتتتال ايت ا تتتيال ئو ب رتتتا اهتدامتتتات ئنشتتتاعات 

                                                           

 .2172لسنة  5من  ان ن ارتحا  ارماااتظ ا ل  2( الدا ة 7)
 .246  7413بن الظ الا  انظ  التر و ات   اا البيان للت اث  القاه ة   ( الظ بن دمحم2)
 .634,   7919, 6( ابن ياا   مرال مقا ي  اللمة  تحقيق ابد السال  دمحم هاائن, مالد 3)
 .246( الد دا ن سه    4)
 .1   7917( دمحم الدباا   الداتدع ار المظ الدراج    اا ال ص   بي ئت,5)



 

  

 

 املسؤولية اجلزائية للناشر االلكرتوني عن
 جرمية القتل )وسائل التواصل

 االجتماعي أمنوذجًا(

 

 .م.د ياسر حممد عبداهللأ

 

 

 

 
82 

  ئمتن اشتر  م ا تع الت اجتو (7)مشت وة ال  ال ال من ا تاليرل يظ الدكتان ئارادتاا ئالت صيت 
 ( .facebook ,Instagram  , Twitterار تدااظ)
ئان وان الت  ا  د مكن اال  ارشتخا  متن التد    الت  هتذه الد ا تع لص نرتا ماانيتة        

يان  لك رورنظ انرل اي  مسؤئل ون ادتا  نشت ئنه   لتذلك وتان ربتد لنتا متن ت  تيؤ مستؤئلية 
الناشتت  يتتظ هتتذه الد ا تتع اتتن الدحتتت   ايتت  الدشتت ئ  التتذم  نشتت ه ئوتتؤ م التت  ااتصتتال الا ودتتة 

ن بينتتتا م رتتت   م تتت لحات هتتتذا البحتتتا وتتتان ربتتتد لنتتتا متتتن ئ تتتع تر وتتت  وشتتتدو ئلتتتذلك برتتتد ا
الد ت لحات الثالثتة ماتدرتتة ئلتذلك ودكننتتا ان نر يرتا بانرتا) التتتزا  الناشت  يتتظ م ا تع الت اجتتو 
ار تدتتااظ بتحدتتو ارثتتاا القان نيتتة الدت تبتتة التت  تتت اي  ااوتتان الا ودتتة ئم  تتع هتتذا ارلتتتزا  

بي  ابتتتت ا م محتتتد ة بتتتنص القتتتان ن يتتتظ بالتتتة  يتتتا  مستتتؤئلية ام الازاتتتتظ يتتت ا اق بتتتة ائ تتتتد
 . شخص (
ئا ا مابحثنا يظ ار تا  القتان نظ لرتذه الدستؤئلية ل  تدناها بتاا ة يتظ وتو  ت انين مترتد ة       

متتن اب  هتتا  تت انين الرق بتتات يتتظ االتت  التتدئ  ثتتل  تت انين الد ب اتتات ئ تت انين النشتت  ئاراتتال  
  اتل تقنية الدرل مات.الد تظ ئ  انين مكايحة  

 المطلب الثاني
 خصائص مسؤولية الناشر االلكتروني عن جريمة القتل

تتديز هذه الدسؤئلية بداد اة من الخ اتص التظ ودكن متن  اللرتا الترت ف اليرتا ئهتذه     
الخ تتتاتص الدديتتتتزة هتتتتظ التتتتظ تديزهتتتتا اتتتتن  تتت اتل النشتتتت  ار تتتت    تتت اء القتتتتذف ائ الستتتت  ائ 

 -لخيص هذه الخ اتص بدا وأتظ :التشري  ئودكننا ت
 

                                                           

 ب وتتو ابتتد الل يتتا  ا تتت اتياية اث وتتة مقت بتتة  اتدتتة التت  البناتيتتة ار تداايتتة متتن  تتال  م ا تتع ( ا تتامو 7)
الت اجو ار تدااظ لتندية الدايرية لالناا   بحا منش ا يظ مالة الت بية الردلية   امرة اين شتد   

 .15    2172  74 اد  75القاه ة  مالد
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 قيام المسؤولية بسبب النشر في مواقع التواصل االجتماعي  -اواًل:
ان م ا ع الت اجو ار تدااظ هظ م ا ع ب ة تتيؤ لدستتخدميرا امكانيتة ال جت   الست وع       

ذه التت  الدرل متتات ئتتتتيؤ الستت اة ئالستتر لة يتتظ تنا تتو ار بتتاا ئ مقتتاعع ال يتتد   ئلتتذلك ترتتد هتت
الد ا تتع ا اة مت تت اة راتصتتال الاتت اتل  تت اء ا تتتردي  انترتتا  الخ  جتتية ائ  تت اتل القتتذف ائ 
الستت  ائ التحتت و  ائ الركتت   ائ انتحتتا  الشخ تتية   دتتا ان هتتذه الد ا تتع  تتد تتت تب  بالحا تت  
ارلصت ئنتتتتتظ ئالرتتتتتاتا النقتتتتتا  ئا رتتتتتزة ا تتتتت   ئهتتتتت  متتتتتا  تتتتتااد بشتتتتتكو وبيتتتتت  التتتتت   وتتتتتا ة اتتتتتد  

ورتبتت  ان تت ا مردتتا ا تترل يتتظ  وتتا ة التبرتتات الستتلبية التتتظ تتتؤث  التت  بيتتاة  الدستتتخدمين ئهتتذا
 .(7)الرد د من اري ا 

ئان هتتتذه ال  تتتاتو ترتبتتت  ااالمتتتا مترتتتد  ال  تتتات  بيتتتا ودكتتتن نشتتت  متتتزوج متتتن الن تتت        
 الصتابية ئال  اوة ائ ال  تية ائ الصتابية ئالد تية ئنتياة لذلك اث ت هتذه الد ا تع يتظ اريت ا   
 دتتا ان هتتذه الد ا تتع روشتتت ط ييرتتا التتتزامن  رن اريتت ا  ودكتتنرل الح تت   التت  الدرل متتات يتتظ 

 .(2)ام ئ   ئبالتالظ تنت ظ الحا ة ل     الد  و ئالدتلقظ يظ ن   ال   
 تتميز هذه المسؤولية بالعالنية  -ثانيًا:
ا   ورتت ا ئ تتاتو الت اجتتو ار تدتتااظ التت  الت تت ق التت  ئ تتاتو اراتتال  التقليدوتتة مثتتو      

التل زوتت ن ئار ااتتتة ئال تتتحا  ئهتتذا ا   التتت  ااتبتتتاا ئ تتتاتو الت اجتتو ار تدتتتااظ ابتتتااة اتتتن 
ئ اتو ااتال  ائ ودتا تستد  بل تع اراتال  ار تدتااظ التتظ  تديتز بال تابع الشخ تظ ئالدتنا تو 

  (3)  ئ تتيلة ا تداايتتة متتع ب وتتة ال تت   يتتظ النشتت  ئب وتتة الدتلقتتظ يتتظ التاتتائلبتتين عتت يين ابتت
                                                           

ن ا تتخدا  الرتاتا النقتا  ت بحتا مقتد  الت  الدررتد الق تاتظ ( ابدتد شترال ابدتد   الدستؤئلية الازاتيتة ات7)
 ئمابردها 73    2177 ازء من مت لبات التخ ج من الدررد   

( دمحم بن ابدالرزوز جالؤ الدحد     الدسؤئلية الاناتية اتن ا تاءة ا تتخدا  ئ تاتو الت اجتو ار تدتااظ 2)
اناتية)  ستل الشت ورة ئالقتان ن (  امرتة نتاو  للرلت   الحد ثة   اع ئبة  وت ااه مقدمة ال  ولية الردالة ال

 .37     2174  ارمنية 
 .43  ( دمحم بن ابدالرزوز جالؤ الدحد     م دا  ابق   3)
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ئلتتتتذلك  ت تتتتؤ ان هتتتتذه ال  تتتتاتو تتستتتتل بالرالنيتتتتة يالناشتتتت  ارلصت ئنتتتتظ روستتتتتردف متتتتن نشتتتت ه 
 الخ  جية اندا  نش  يظ مكان اا  .

 لتتك ئ تتد شتت ا  القتت انين بتاتت ول هتتذه الدستتؤئلية لدتتا تت تتدنه متتن ان تت  الرالنيتتة ئمثتتا      
التذم شت   ر تو مكايحتة  2172لستنة  5 ان ن مكايحتة  ت اتل تقنيتة الدرل متات ارمتاااتظ ا تل 

الا اتل الدرل ماتية ئمرا بة وو من انشا ائ ا اا م  رال ائ اش ف اليه ائ نش  ييه ام مرل متة 
  ئالتت  هتتذا التتنرج  تتاا الدشتت   الصتت وتظ التتذم  (7)مخال تتة لدتتا من تت   اليتته يتتظ هتتذا القتتان ن 

 .(2)ا   الدا   الدرل ماتظ ئ    ا تخدا  ام ئ يلة تقنية لم ا ااتصال الا ودةا
ئان وان  هذه التش ورات  د اا ب  مستخد  ئ تاتو التقنيتة يتان القت انين الرقابيتة لتل تختو      

من ارشااة ال  مبد  الرالنية يقد اشاا اليرا الدش   ارا نتظ ئبينرتا بتالنص    اتد منرتا ئ تاتو 
يتتتة ارادتتتا  ئالح وتتتات ا ا ب تتتل  يتتتظ محتتتو اتتتا  ائ مكتتتان مبتتتاح للادرتتت ا ائ مرتتت ا الرالن

 .(3)لالنماا ئالصال  ائ ال  اخ   اء  ر  بردا ائ نقالل بال  اتو ارلية
اما الدش   الر ا ظ يقد نص ال  الرالنيتة يتظ  تان ن الرق بتات ئ اتد  الحتارت التتظ ورتد      

ال رو النيال ئهظ ارادا  ئارشااات ائ الح وات ا ا ب ل  يظ ع وتق اتا  ائ مح تو اتا  ائ 
مكان مباح ائ م  ئق ائ مر ا رنماا الادرت ا ائ ا ا ب تل  بحيتا تستت يع ااوترتا متن 

. ئان متتدل   ال تت ق ارليتة تشتتدو م ا تتع (4)ك الدكتتان ائ نقلت  اليتته ب  وتتق اليتة تان يتتظ مثتو  لتت
الت اجتتو ار تدتتااظ ئبتتذلك اتاتته الق تتاء الر ا تتظ ئاتتد النشتت  يتتظ م ا تتع الت اجتتو ار تدتتااظ 

. ئهتتذا ارتاتتاه جتتات  ئ لتتك لرتتد  (5)و يتتال مشتتد ال  لصتت ن هتتذه الد ا تتع ترتتد متتن ئ تتاتو اراتتال 
                                                           

 .2172لسنة  5(  نم  ار بال الد  بة لقان ن مكايحة   اتل تقنية الدرل مات ارماااتظ ا ل 7)
 .2175لسنة  63  اتل تقنية الدرل مات الص وتظ ا ل (  نم  ار بال الد  بة لقان ن مكايحة 2)
 .7961لسنة  63( من  ان ن الرق بات ارا نظ ا ل 13(  نم  الدا ة )3)
 الدرد  النايذ. 7969لسنة  777( من  ان ن الرق بات الر ا ظ ا ل 79(  نم  الدا ة )4)
النشت ئ اراتال  يتظ القتان ن الر ا تظ   ( القا ظ  واول ابد  ا ل الزودم   الدسؤئلية الازاتية ان   اتل 5)

 .36     2176مكتبة جباح بمدا    
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ل هتتذه ال تت حات ئودكتتن متتن  اللرتتا الترتت ف التت  جتتاببرا ارجتتلظ ئ تت   نمتتا   تتان نظ وحكتت
رنه يظ المال   يتخذ ا دال ئهديال لي تدن اتد  مستاءلته يرتظ ي تاء ابت  ودكتن الاديتع متن 
ال جتتتت   اليتتتته و نتتتته  تدتتتتتع ب تتتت ة الداانيتتتتة ئودكتتتتن انشتتتتاء جتتتت حات ئهديتتتتة ئلص نتتتته  ت تتتتا 

ه ) لتتتد  التتتتد يق ئالددائلتتتة ئ تتتد ان بالرالنيتتتة ئ لتتتك ماا تتتده الق تتتاء الر ا تتتظ بيتتتا   تتت  بانتتت
ال رن مقد   دن الددة القان نية   ا  ب له شكالل ئلد  ا ا النمت  اتن الحكتل الدديتز ئ تد 
انتته جتتحيؤ ئم ايتتق للقتتان ن رن ار لتتة الدتح تتلة متتن ئ تتاتع التتدا   تص تتظ لال انتتة لتتذا  تت ا 

الد تصتت  رن بنشتت  القتتذف ت تتد ق بكتتل ار انتتة ار ان الرق بتتة ئ تتد انرتتا رتتنا تت  متتع ال رتتو 
ابتت  ئ تتاتو اراتتال  ورتتد و يتتال مشتتد ال .... ئالنشتت  ابتت  ئ تتاتو الت اجتتو ار تدتتااظ )ال تتي  
بتت  ( ورتتد متتن ئ تتاتو اراتتال  رنتته متتتاح للاديتتع ئو تتو التت  الاديتتع ئوتت ي  ان تت  الرالنيتتة 

 .(7) اق بات....( 79/3ال  ئيق الدا ة 
 لتقادم عدم قابلية هذه المسؤولية ل -ثالثًا:
متتن الدستتلل بتته ان القتتان ن   تتت  اثتتااال لدتت ئا التتزمن بشتت ئط ئودكتتن تر وتت  التقتتا   بأنتته      

م ظ مدة مرينة ال  التتزا  الدئلتة الستك ت تاتاه يرتو مرتين يتال تتختذ اثنتاءه ار ت اءات بحثتال 
يتته اتتن ياالتته ارجتتلظ ائ رن الحكتتل ال تتا ا برقتتال مقت ييتته تن يتتذال لرتتذا الرقتتال  تتد م تت  ال

  يتا ا ئ رت    ودتة (2)الددة يينق ظ بقرا يظ التق ظ ان الا ودتة ائ مالبقتة الدحكت   اليته
ئنشأ انرا بتق الداتدتع يتظ مكايحتة ياالرتا ئمرا بتته الت  متاا ت ف ئمتن اثتل ا تو يتظ نمامته 

 . (3)ئامنه يان بق الدئلة ر بق  م لقال بو مقيد بددة مرينة
                                                           

 ايت   72/2174/ 29يتظ  2174/ تزاء /989(   اا محكدة ا تبناف ال جاية ب  ترا التدييزوة الد  ل 7)
 منش ا.

     7984( امستتتي  برنتتتا    ار تتت اءات الاناتيتتتة تأجتتتيالل ئتحلتتتيالل   منشتتتاة الدرتتتااف بار تتتكنداوة   2)
397 

( بسن جا ق الد ج ائم  الد ج ائم يظ اجت   ار ت اءات الاناتيتة   منشتأة الدرتااف   ار تكنداوة   3)
2111     744. 
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ئوالبع ان  ت انين النشت  ئاراتال  يتظ االت  التدئ   تد ن ت  الت  التقتا   ئبالتتالظ يتان       
مستتتتتؤئلية الناشتتتتت  ارلصت ئنتتتتتظ تخ تتتتتع للتقتتتتتا     ئهتتتتتذا ورنتتتتتظ اتتتتتد  امكانيتتتتتة مستتتتتاءلة الناشتتتتت  

  ئيتتظ   لتتك   تت  محكدتتة التدييتتز ارتحا وتتة يتتظ   ااهتتا بأنتته ).... (7)ارلصت ئنتتظ بدتت ئا الدتتدة
لنم  ال  الحكل الدديز ئ د انه جحيؤ لد ايقته ابكا  القان ن ئ لك رن الخبت  ئبرد ا ا ا

ئان التتتتتدا   ا يدتتتتت  بتتتتتتااو   5/1/21172الدنشتتتتت ا يتتتتتظ الد  تتتتتع ارلصت ئنتتتتتظ وتتتتتان بتتتتتتااو  
 تتد ن تت  7968لستتنة  216متتن  تتان ن الد ب اتتات ا تتل  31ئبيتتا ان الدتتا ة  1/71/2172

ل الدن تتتت   اليرتتتا متتتتن هتتتذا القتتتتان ن ئر التتت  اتتتتد   تتت ا  ا امتتتتة التتتدا   بخ تتتت   الاتتت ات
الد البة بالتر ب  برد م ئا ثالثة اشر  من تااو  النش  ئبيا ان الددة الدذو اة  تد م ت  

 . (2)  بو ا امة الدا   يتص ن الد البة  اليال لدا ائ به القان ن ....(
ظ الاناوتات ئ د ا ذ الدش   الد  م بالتقتا   وأجتو اتا  ئنتص الت   تق ط الرق بتة يت       

بد تتظ اشتت ون  تتنة ميال وتتة ار ان اق بتتة اراتتدا  تستتق  بد تتظ ثالثتتين  تتنة ئتستتق  الرق بتتة 
الدحكتت   برتتا يتتظ  نحتتة بدتت ئا  دتت   تتن ات ئتستتق  الرق بتتة الدحكتت   برتتا بالدخال تتة بد تتظ 

 . ئبالتالظ يان الدش   الد  م  د ا ذ بالتقا   بت  يظ   ودة القتو .(3) نتين
لدشتتت   الصتتت وتظ يتتتظ  تتتان ن مكايحتتتة  تتت اتل تقنيتتتة الدرل متتتات بالتقتتتا   ئ تتتق ط ئ تتتد ا تتتذ ا      

الدا   الازاتية بحست  متدة الرق بتة يتان وانت  الدتدة محتد ة بتثالث  تن ات يانرتا تستق   تال  
 تتتنتين ئا ا تاتتتائ ت التتتثالث  تتتن ات يستستتتق   تتتال   دتتت   تتتن ات متتتن  تتت   ئ تتت   الا ودتتتة 

                                                           

 .776    2171( م دق اا     محا  ات يظ   انين راال  ئالنش     اا السنر ام  بمدا    7)
/  5/  21يتتظ  2173ر تتتبنايية منقتت   // الريبتتة ا7254(  نمتت   تت اا محكدتتة التدييتتز ارتحا وتتة الدتت  ل 2)

   اي  منش ا . 2173
 .7951لسنة  751( من  ان ن اج   ار  اءات الازاتية ا ل 528(  نم  نص الدا ة )3)
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 تن ات متن تتااو  التل الدت ت ا متالل تصتن التدا    ئرتسدع  ا   الترت و  برتد مت ئا ثتالث
 .(7)الازاتية  اتدة ييبد  ميرا   داارا من تااو  انق اترا ائ جدئا بكل نراتظ

اما الدش   ارماااتظ يانته لتل  تنص الت  تقتا   مستؤئلية الناشت  يتظ  تان ن مكايحتة  ت اتل تقنيتة 
بيتتا ناتتد انتته نتتص التت  التقتتا   يتتظ الدرل متتات ئلصتتن بتتال     التت   تتان ن ار تت اءات الازاتيتتة 

 . (3)  ئوذلك يرو اد  من التش ورات الازاتية(2)م د نه
امتتا الدشتت   الر ا تتظ يقتتد ا تتذ بالتقتتا   يتتظ  تتان ن الد ب اتتات الدستتق  ر امتتة التتدا   الازاتيتتة  

  ئ تتد (4)ئالددنيتة اتتن  تت اتل النشت  ئاراتتال  ييستتق  الحتتق بدت ئا ثالثتتة اشتتر  متن تتتااو  النشتت 
  ئوالبتتع  متتن ن تت   (5)منرتتا الدشتت   يتتظ ا لتتيل و ا  تتتان الرتت اق ئبتتد ها بستتتة اشتتر ئ تتع 

هتتتذه الدتتت ا  ان التشتتت وع الر ا تتتظ  تتتد ا تتتذ بالتقتتتا   يتتتظ الاتتت اتل التتتتظ ن تتت  اليرتتتا هتتتذه القتتت انين 
                                                           

 الص وتظ . 2175لسنة  63من  ان ن مكايحة   اتل تقنية الدرل مات ا ل  78(  نم  نص الدا ة 7)
الدرتد  النايتذ التذم نتص  7992لستنة  35الازاتية ارماااتظ ا تل من  ان ن ار  اءات  21(  نم  الدا ة 2)

ال  انق اء الدا   بد ظ اش ون  نة يظ مت ا  الاناوتات التتظ وحكتل ييرتا باراتدا  ائ الستان الدؤبتد 
 ن ات يظ م ا  الانؤ ئ نة يتظ الدخال تات  3ئبد ظ اش   ن ات يظ م ا  الاناوات ار    ئبد ظ 

 دة ئ لك من     ئ    الا و
منته الت  التقتا      78يتظ الدتا ة  2112لسنة  26( ئوذلك نص  ان ن ار  اءات الاناتية البح ونظ ا ل 3)

( منته الت  تقتا   الرق بتة بالنستبة لالاتدا  763 762 767ئ ان ن الرق بات الس ام ا  نص يظ الد ا  )
وتات الدؤ تته الت  ان رتتاتائ  ئالرق بات الاناتية الد بدة بخد  ئاشت ون  تنة  ئمتدة تقتا   اق بتة الانا

اش ون  تنة ئرتقتو اتن اشت   تن ات ئبالنستة بالرق بتات الاناوتات ار ت   بدتدة اشت   تن ات ئبالنستبة 
لستتنة  9للاتتنؤ بخدتت   تتن ات ئ تتنتان للدخال تتة   امتتا  تتان ن اجتت   الدحا دتتات الازاتيتتة ارا نتتظ ا تتل 

القتان ن الست ام ار انته ا تاف تقتا    ( ودتا يرتو341 342 342ينص ال  التقا   يظ الدت ا  ) 7967
 التدابي  اربت ا وة بثالث  ن ات .

 الدرد  النايذ. 7968لسنة  216من  ان ن الد ب اات ا ل  31(  نم  نص الدا ة 4)
الدرتتد   7993لستتنة  71متتن  تتان ن الد ب اتتات يتتظ ا لتتيل و ا  تتتان الرتت اق ا تتل  77(  نمتت  نتتص الدتتا ة 5)

 النايذ.
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ب  ال ئهظ ال   بيو الدثا  القذف ئالس  ئالتشري  ئلصتن   ت اة الدستؤئلية الازاتيتة للناشت  
  ودتتة القتتتو التتتظ لتتل  تتنص اليرتتا يتتظ القتت انين الستتال ة التتذو  ئلتتذلك ئلخ تت اة  ارلصت ئنتتظ اتتن

هتتتتذه الا ودتتتتة يانرتتتتا رتخ تتتتع للتقتتتتا   ئيقتتتتال للق ااتتتتد الرامتتتتة   ئا ا بحثنتتتتا يتتتتظ ن تتتت    تتتتان ن 
الرق بات الر ا ظ  يناد انه لتل وأ تذ بالتقتا   ودبتد  اتا  الت   تالف تشت ورات التدئ  الدحي تة 

ثتت  يااليتتة ئاا اتتة لدتتن تستت   لتته ن ستته اراتتتداء التت  بيتتاة ار تت ون ثتتل بتته لتصتت ن الرق بتتة ا 
 الر ل ونال منه اريالت من الرقال بد ظ تلك الددة .

نتياتتة لرتتد  ئ تت    تتان ن  تتنمل ادتتو هتتذه الد ا تتع ئلدتتا تتديتتز بتته متتن  تت اة ال جتت   متتع      
 ان هذه المسؤولية تعتبر ظرفًا مشدداً  -ربعًا: ر لة الد    

ئنش  الدرل مات بار اية ال  و نه م  را  د تنرد  ييه ه وة ال ااو الحقيقظ ئلذلك وتان ربتد 
 من تشد د هذه الدسؤئلية ال  الناش  ارلصت ئنظ .

ئيتتظ هتتذا الداتتا  ناتتد التشتت ورات  تتد نمدتت  ئشتت ا   تت انين لدكايحتتة تقنيتتة الدرل متتات       
ا تتتتخدا  ار رتتتزة ارلصت ئنيتتتة ااتتتل انرتتتا ئن تتت  التتت  الاتتت اتل التتتتظ ودكتتتن ان تقتتتع اتتتن ع وتتتق 

نمدتت  الاتت اتل بتشتت ورات بد ثتتة ار انرتتا ن تت  التت  اتتد  ار تتال  بالرق بتتة الدقتت اة يتتظ ام 
 .(7) ان ن  زاتظ ا   مت  وان اشد من الرق بة الدق اة يظ هذه الق انين

املرتا مراملتة ئ تاتو ئا ا وان الدش   الر ا ظ  لل  نمل  ان نا لردو هذه الد ا ع ار انه  ا     
اراتتتال  ئالتتت  التتت ال متتتن ال تتت ق بتتتين ارثنتتتين وتتت ن ال رتتتو وقتتتع ب ا تتت ة ئ تتتيلة تتحدتتتو مرنتتت  
الرالنيتتة ئمقتتداا الرق بتتة ئابتتد ا ا ئ تتع متتن ابتتد  ال  تتيلتين ئااتتل  لتتك تت تتؤ لنتتا ار تاليتتات 
بتتتأن هتتتذه الد ا تتتع رتخ تتتع راا ة مؤ ستتتة باجتتتلة التتت  جتتت ة  متتتن  بتتتو الارتتتات الدخت تتتة 

كنرتتا ال  تت   التت  جتتاببرا ر تتو مستتتاءلته بختتالف ئ تتاتو اراتتال  الخا تترة لقتتان ن  تتتنمل تد

                                                           

متتن  تتان ن  76متتن  تتان ن مكايحتتة  تت اتل تقنيتتة الدرل متتات ارمتتاااتظ النايتتذ   ئالدتتا ة  48 (  نمتت  الدتتا ة7)
 مكايحة   اتل تقنية الدرل مات الص وتظ النايذ.
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  ئتخ تع (7)ادلرا ئيظ القان ن الر ا ظ تخ ع هذه ال  تاتو ل  ابتة هيبتة اراتال  ئارت تارت
. ودتا  (2)ل  اب  ئت ا يص ت دا ان هذه الريبتة ئ تد اعلتق اليرتا يتظ ارا ن بريبتة اراتال 

بيتتتا التتتزمن التتتذم تستتتتم  ه ئ تتتاتو الت اجتتتو ار تدتتتااظ اتتتن التتتزمن التتتذم انرتتتا تختلتتتا متتتن 
تستتتتم  ه ئ تتتاتو اراتتتال  الد تتتتظ ئالدستتتد   بيتتتا ان ار يتتت ة تستتتتم ق ئ تتتتال اعتتت   يتتتظ ماتتتا  

 .(3)الرالنية
ئ نتياتة ر تتالف الق ااتتد الدترلقتة باتت اتل هتذه الد ا تع يقتتد تنائلت  القتت انين تنمتيل الدستتؤئلية   

 .(4)شبة انرا بد     ان ن  ا   ت ق مع ال بيرة الخاجة لرذه الدسؤئليةالازاتية النا
ئبتتتال ال متتتن ار تتتتالف بتتتين ئ تتتاتو اراتتتال  ئئ تتتاتو الت اجتتتو ار تدتتتااظ ار ان اتاتتتاه      

الق تتاء الر ا تتظ متدثتتو بقتت اا محكدتتة ا تتتبناف ال جتتاية ارتحا وتتة بربيترتتا التدييزوتتة التتذم اتتد 

                                                           

ال ا ا ان  ل ة ارتتالف  65( هيبة اراال  ئارت ارت  هيبة بك مية مستقلة انشب  بد    ارم  7)
الدؤ تتتتة ئوتتتان ا تتتدرا ائ  ارمتتت  الريبتتتة الر ا يتتتة لالت تتتارت ئاراتتتال  التتتتظ انشتتتب  راتتت اا التنديتتتة 

لصية ئ تدمات الدرل متات ار ت ا وة ئت  و  البن  التحتية ئاات ايال باهدية ارت ارت الستلصية ئايت  الست
التذم نتص الت   2115الدت لة بتلك ارت ارت    ثل ا د النص اليرا بد    الد تت ا الر ا تظ لرتا  
/ائرل منته الت  ) ورتد 713هذه الريبة  تدن ال  تو ال ابتع تحت  انت ان الريبتات الدستتقلة ين ت  الدتا ة 

ة اراال  ئارت ارت ئ ئائون ارئ تاف هيبتات  و من البنك الد وزم الر ا ظ ئ   ان ال  ابة الدالية ئهيب
 مستقلة ماليال ئا ااوال ئونمل ادو وو هيبة  ان ن(

 تان ن اراتال  الد تتظ ئالدستد   ارا نتظ  2175لستنة  26( هيبة اراال  التظ انشب  بد     ان ن ا تل 2)
ان ن ارا نتتظ ئالصتت وتظ   ئللت  تتع  نمتت  يي تتو ايتتا  الرنتتزم    تت اتل اراتتال  الد تتتظ ئالدستتد   يتتظ القتت

 47     2171-2119ا الة ما ستي  مقدمة ال   امرة الش ق ارئ     
 .722     2117( ليل  ابد الدايد   تش ورات اراال    الر بظ للنش  ئالت  وع   3)

)4 ( TGI Paris, référé, 15 décembre 2008, Madmoiselle Claire L dite Claire K c/ 
JFG Networks  .p. www.juriscom.net , last visit 20\4\2017,  

 ئوذلك  ان ن مكايحة   اتل تقنية الدرل مات ارماااتظ ئالص وتظ الدشاا اليردا  ابقال.

http://www.juriscom.net/
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. ئالدالبتع (7))ال ي  ب  ( ودا انه اد النش  ييرا و يال مشتد ال ييته م ا ع الت اجو ار تدااظ
ان الق تتاء الر ا تتظ  تتد ابتت  بينرتتا رشتتت ا درا يتتظ جتت ة الرالنيتتة ئت  ورتتال للتتنص لصتتظ روستتاء 

 ا تخدا  هذه الد ا ع ئونا  منرا الشخص بحاة اد  ئ     ان ن  نمل ادلرا .
 لكتروني صعوبة اثبات مسؤولية الناشر اال  -خامسًا:
 ت تتت  التتت  متتاتل ع بتتته متتن   تتتاتص تترلتتق بدستتتؤئلية الناشتت  ارلصت ئنتتتظ التت  م ا تتتع     

الت اجتتتو ار تدتتتااظ    ي تتتة ا يتتت ة هتتتظ جتتتر بة ا تشتتتاف ئاثبتتتات هتتتذه الدستتتؤئلية لصتتت ن 
الاتت اتل الناشتتبة انرتتا ترتبتت   تت اتل ها تتتة  ئ لتتك لص نرتتا رتتتت   اثتت ا ما وتتا مدل  تتا ي تتالل اتتن 

شتتخا   تتد  تتد ل ن با تتداء ئهديتتة  ئبستتب  نقتتص الخبتت ة ر رزتنتتا ارمنيتتة ئاتتد  ئ  ارتتا متتن ا
ئ     را  مختص بدكايحة هذه الا اتل ئ البحتا اتن ناشت ها الحقيقتظ ئ لتك لصت ن ان ااتدا  
 رتا  متخ تص بدكايحتة الاتت اتل التقنيتة  ت لت  تتتداوبال ئتتأهيالل ريت ا  هتتذا الارتا  ئهتذا ورنتتظ 

ة لم ا ارش اف ال  تداوبرل متن  بتو  رتات محت يتة يتظ وتو ا متة   ئاة ت يي  م اا  مالي
مالية  انقة ئتااهو الارات الدخت تة رهديتة انشتاء هتذا الارتا  ئما ت تت  الت  ئ ت  ه  متن 
تسريو ام   رات مخت ة يظ   دتع ار لتة ئالت تتيض ي تال اتن الدستاادة يتظ ت ت و  النمتا  

 . (2)الق اتظ
  نالدا مين الددانين ان هذه الا اتل مقاانتة بتالدا مين الرتا  يئلذلك نالبع  لة يظ اد      

بت  ا ا مااا رنا يظ   ااات الدحا ل يظ الدئ  الصب   ائ يظ الر اق يستناد انخ ا تال ملح وتال 
 . (3)يظ   ااات ا انترل

                                                           

يتتتتتتتظ  2174/ تتتتتتتزاء/989(  تتتتتتت اا محكدتتتتتتتة ا تتتتتتتتبناف ال جتتتتتتتاية ارتحا وتتتتتتتة ب تتتتتتت ترا التدييزوتتتتتتتة الدتتتتتتت  ل 7)
29/72/2174  . 

  منشتتتت اات  وتتتتن  7متتتتات   ط(  .ادتتتتاا ابتتتتا  الحستتتتينظ    تتتت اتل الحا تتتت ل ئارنت نتتتت  الاتتتت اتل الدرل  2)
 .54     2171  بي ئت  الحق  ية

يتظ ام وكتا ئاتن ع وتق ا تتر اا اربكتا  ال تا اة  متن الدحتتا ل  7996( متن  تال   اا تة ا  وت  اتا  3)
نتتترل  تتال  الستتن ات الرشتت  الستتابقة التت  هتتذه الداا تتة , ماتت   مرل متتاتظ تتتل ا ا 714ال يدااليتتة تبتتين انتته 
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بدات   النشت  لص نرتا متن الات اتل الشتكلية التتظ تقتع بدات   نشت   تنر  هذه الدس لية - ا  ال:
.  بيتتا تتتنر  مستتؤئليته (7)ال ااتتو م تتد نا ايتت  مشتت ئ  التت  م ا تتع الت اجتتو ار تدتتااظ 

بدا   النش  ئترتب  الا ودة  اتدة ئان اث ها مدتتد ام انرتا ترتبت  متن الات اتل ال  تيتة  ات اثت  
نتتا امتتا  تحت و  التت    ودتتة القتتتو ئبالتتتالظ وستتأ  انتته مستتد    يتتان ا ت التت    ودتتة القتتتو و

الا ودتتة ئان لتتل تتتؤ م التت    ودتتة القتتتو ياننتتا امتتا  تحتت و  التت  ااتصتتال  ناوتتة ئبالتتتالظ يتتان 
( متتن  تتان ن الرق بتتات الر ا تتظ ئاا تت  272الدشتت   ا تتتثن  هتتذا النتت   متتن الاتت اتل يتتظ الدتتا ة )
 ا ودة لدا   التح و  اليه  ئن النم  ال  ااتصال ال

 المبحث الثاني
 اركان المسؤولية الجنائية للناشر االلكتروني عن جريمة القتل

ان الدسؤئلية بشكو اا   ليو ال  مرن  ارلتزا  بتحدو النتاتج القان نية ائ ارت ا ية ئلصتن     
تدتا  الدسؤئلية الاناتية  بخ ي ة مردة ئ دت  دانال لحق ق اري ا  ئجيانة ب واترل ئهتذه 

خ ي تة تتاستد بدبتتد  الشت اية  التتظ ترنتتظ ر   ودتة ئر اق بتة  ار بتتنص ئهتذا متا ت تتدنه ال
 .(2)2115من الد ت ا الر ا ظ  لسنة  79الد ت ا الر ا ظ يظ الدا ة 

ئا ا مابحثنا يظ الن    القان نية التظ تنمل هذه الدستؤئلية ل  تدنا ن  جتا مت   تة يتظ      
د يتت ا التزامتتال التت  ئ تتاتو اراتتال  برتتد  بتتا متتاوح  التت  اتتدة  تت انين  يالدشتت   ارا نتتظ  تت

                                                                                                                                                                   

 نمتتت   .ابتتتد ال تتتتاح بيتتت مظ باتتتا م   التتتدليو الانتتتاتظ ئالتزئوتتت  يتتتظ  تتت اتل الص مبيتتت ت  ئارنت نتتت     اا 
 .29-28     2112الصت  القان نية   م     

 . 26(  . م دق اا     م دا  ابق    7)
ر  ودتتة ئراق بتتة ار  -لادر اوتتة الرتت اق التتتظ ن تت  التت  )ثانيتتال: 2115متتن   تتت ا  79(  نمتت  الدتتا ة 2)

بتتنص ئراق بتتة ار التت  ال رتتو التتذم ورتتده القتتان ن ئ تت  ا ت ايتته   ودتتة ئرواتت   ت بيتتق اق بتتة اشتتد متتن 
 الرق بة النايذة ئ   ااتصال الا ودة (
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  ئيت ا الدشت   ارمتاااتظ اتدة (7)اراهال ائ اثتااة ال تتن ائ وختو بتارمن الت عنظ ئار تدتااظ
التزامتتتات التتت  الناشتتت  ارلصت ئنتتتظ  ئاا تتت  وتتتو متتتن  نشتتت  التتت  شتتتبكة الدرل متتتات ائ ابتتتد  

بيتتذ رم بتت امج متتن شتتأنرا اثتتااة ال تتتن ائ ئ تتاتو تقنيتتة الدرل متتات ام م تتد ن للتتت ئوج ائ وح
 .(2)الص اهية ائ الرن  وة ائ ال ات ية ائ ار  اا بال بدة ال عنية ائ السلل ار تدااظ

امتتا الدشتتت   الر ا تتظ يناتتتد انتته نمتتتل الدستتتؤئلية الاناتيتتة التتت   تت اتل النشتتت  يتتظ اتتتد  متتتن      
برنتت ان الدستتؤئلية اتتن  تت اتل  الدت ا  ئ تتاء بن تت   اامتتة يتتظ ال  تتو الثالتتا متتن البتتال ارئ 

( يتتتتظ  تتتتان ن الرق بتتتتات   ثتتتتل يتتتت ا التزامتتتتال ا تتتت  يتتتتظ  تتتت انين 84-87النشتتتت  يتتتتظ الدتتتت ا   ) 
الد ب اات ودنع نش  ام شظ  ثي  الرنا ائ البم اء ئوح ا ال  ااتصال الا ودة ائ اتد  

 تتان ن  الرتت اق يتتظ –. ئالتت  ن تت  التتنرج  تتاا الدشتت   يتتظ ا لتتيل و ا  تتتان (3)اعااتتة القتت انين
الد ب اتتات ئمتتن ثتتل اتتز   لتتك بتتان جتتدا  تتان ن  تتا  لدنتتع ا تتاءة ا رتتزة ارت تتارت يتتظ 
ار لتتتيل  ئاا تتت  ييتتته وتتتو متتتن ا تتتاء ا تتتتردا  ارنت نتتت  ائ الب وتتتد ارلصت ئنتتتظ للتحتتت و  التتت  

 .(4)ااتصال الا ودة
ئنتتت   ان الق ااتتتد الدن تتت   اليرتتتا يتتتظ  تتت انين الد ب اتتتات هتتتظ   ااتتتد تختتتص  تتت اتل       

محتد ة ئان الرق بتتة الدن تت   اليرتتا رتتنا تت  متتع   ودتة القتتتو ئلتتذلك ئبتتال     التت  الق ااتتد 
الرامة يظ  ان ن الرق بات ن   ان الدش    د اا   وو من نش  ا بااا وا بة ائ بيانتات ادتدال 

  ئيظ هذه الحالتة يتان مستؤئلية الناشت  (5)   ارمن الرا  ئالقاء ال ا  بين النا من شأنرا تصد
 تتتق   يتتظ بالتتة نشتت ه رم بيتتان متتن  شتتأنه تصتتد   ارمتتن الرتتا  ائ القتتاء ال اتت  بتتين النتتا   ثتتل 

                                                           

 النايذ. 2175لسنة  26  الد تظ ئالدسد   ارا نظ ا ل من  ان ن اراال 2/ /21(  نم  الدا ة 7)
 من  ان ن مكايحة   اتل تقنية الدرل مات ارماااتظ النايذ. 24(  نم  الدا ة 2)
 الدرد  النايذ. 7968لسنة  216من  ان ن الد ب اات الر ا ظ ا ل   76(  نم  الدا ة 3)
متتن  2  ئالدتتا ة  7993لستتنة  71ان الرتت اق ا تتل متتن  تتان ن الد ب اتتات ر لتتيل و ا  تتت 9(  نمتت  الدتتا ة 4)

 . 2118لسنة  6 ان ن منع ا اءة ا تردا  ا رزة ارت ا  ا ل 
 من  ان ن الرق بات الر ا ظ الدرد  النايذ. 271(  نم  الدا ة 5)
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اتا  الدشتت   ئاا ت  الدحتت ا الرلنتتظ الت  ااتصتتال  ت اتل  ناوتتات مثتتو  ناوتة القتتتو ائ الستت  ة 
. ئيتظ هتذه (7)شأنه تصد   ارمن الرا  ئل  لتل تقتع   ودتة بنتاءا الت  تح و تهائ ام  ناوة من 

الحالة يان الناشت   ت ف وستأ  اتن يرتو النشت  ئ تتنر  مستؤئليته بدات   النشت  ئوستأ  اتن 
هتذه الا ودتة متتت  ما تان م تتد ن منشت اه  تتد  الت  التحتت و  الت  ااتصتتال الا ودتة   ئايتت  

اه ياننتتتا نصتتت ن امتتتا  ن تتت   اامتتتة محتتتد ة بد  تتت    نتتته ان ئ رتتت  الا ودتتتة بنتتتاء التتت  منشتتت  
 .(2)ارشت ا  يظ الا ودة

ئبذلك  ت ؤ لنا ان الدش   الر ا ظ ا ا  مسؤئلية الناش  ارلصت ئنظ يظ اتد  متن الحتارت     
اهدرا مسؤئلية الناش  يظ بالة نش  مرل مات ائ بيانات من شأنرا تصد   ارمن الرتا  ائ القتاء 

ئثانيرا اا   الناش  ارلصت ئنظ يظ بالة تح و ه ال  ااتصتال الاناوتات  ال ا  بين النا   
ئان لتتل تقتتع   ودتتة بنتتاءا التت  تح و تته ئاندتتتذ نصتت ن امتتا    ودتتة شتتكلية تقتت   بداتت   النشتت  
ئوسا  اتن يرلته ئان لتل وستتا  ابتد لنشت ه   ئثالثرتا نرت ا مستؤئلية الناشت  ارلصت ئنتظ اتن 

 اءا ال  مانش ه يظ هذه الد ا ع .  ودة القتو  يظ بالة ئ ر  بن
ئبرد ان تبين لنا ار ا  القان نظ لرذه الدسؤئلية ياننا   ف نبين ااوتان هتذه الدستؤئلية       

ئلذلك  سدنا هتذا الدبحتا الت  م لبتين    تنا الد لت  ارئ  لبحتا الت ون الدتا م ئنبحتا 
 يظ الد ل  الثانظ ال ون الدرن م .

 المطلب االول
 الركن المادي

ورتبتت  التت ون الدتتا م هتت  ال ويتتزة ئالداامتتة ارئلتت  التتتظ تستتتند اليرتتا الا ودتتة ئمتتن ثتتل        
الدسؤئلية الازاتية الناشبة انرا ئورد تخل ه مانرتال متن  يتا  الا ودتة   ئ يتا  الدستؤئلية الازاتيتة 

                                                           

 من  ان ن الرق بات الر ا ظ الدرد  النايذ. 272(  نم  الدا ة 7)
تيتة للدؤ ستة اراالميتة   اع ئبتة  وتت ااه مقدمتة الت  وليتة الحقت ق (  ي    الل   ن    الدسؤئلية الانا2)

 .217      2176يظ  امرة الد جو   
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ذا التت ون   ئالتت ون الدتتا م هتت  الدمرتت  الختتاا ظ للا ودتتة ائ ما واترتتا الدحس  تتة ئلرتت(7)ابتتتداءال 
  رن  تان ن الرق بتات رورا ت  الت  (2)اهدية ئا حة يالور ف القان ن   اتل بتدئن اوتن متا م

ماتصنه الن    ئاندا ورا   ال  السل   اي  الدش ئ  لصظ تتتل محا تبته ئوبت   الت ون الدتا م 
ع يتتتظ الدستتتؤئلية الازاتيتتتة الناشتتت  ارلصت ئنتتتظ اتتتن   ودتتتة القتتتتو ييدتتتا  نشتتت ه ال تتت   التتت  م ا تتت
الت اجتتتو ار تدتتتااظ  هتتتذا ئان التتت ون الدتتتا م  نقستتتل التتت  ثالثتتتة اناجتتت  ئهتتتظ الستتتل   ايتتت  
الدشتتت ئ  ئالنتياتتتة الا ميتتتة ئالرال تتتة الستتتببية التتتتظ تتتت ب  بتتتين وتتتو متتتن الستتتل   ايتتت  الدشتتت ئ  

 ئالنتياة الا مية . 
 السلوك غير المشروع النشر المحرض على القتل في مواقع التواصل االجتماعي    -اواًل:

ورتب  النش  يظ م ا تع الت جتو ار تدتااظ هت  الرن ت  ارئ  للت ون الدتا م ئوتاستد         
يظ النشاط الذم وق   به الناشت  ارلصت ئنتظ اتن ع وتق  نشت  مق تع جت تظ ائ م تتظ ائ نتص 

البم تتاء يتتظ الن تت   ائ  تتديع اريتت ا  التت  الرنتتا ئيتتظ هتتذا الاانتت   تتد و متتن شتتأنه ان  ثيتت  
  ئبالتتالظ يتان  تل   الناشت  ورتبت    ودتة بدات   (3) دن بال ارشت ا  ان ع وق التح و 

 ئ  اه  ئن انتماا النتياة الا مية لرذا النش  .
 بظ ..؟؟ئوثاا  ؤا  ب   امكانية  يا  هذه الدسؤئلية ان ع وق السل   السل     
ئالمدتت ا بيتتا  تت    انتت  متتن ال قتته ان م  تت   النشتتاط ارواتتابظ ئالستتلبظ  ثيتت  اللتتب      
رمتتتانع متتتن مؤا تتتذة شتتتخص التتت  ارشتتتت ا  ب  وقتتتة ارمتنتتتا  مدتتتن  تتتاهل بنشتتتاعه بح تتت   )

  بيندتتتا  تتت    انتتت  ا تتت  ) ربتتتد متتتن ئ تتت   التحتتت و  متتتن نشتتتاط (4) النتياتتتة ئوتتتان ااابتتتال برتتتا (
                                                           

    7992(  . يختت م ابتتتد الحتتد ثظ   شتتت ح  تتتان ن الرق بتتات ) القستتتل الرتتتا (   م برتتة الزمتتتان   بمتتتدا     7)
711. 

)2(   Rene Garraud , tracte theoraque ot partique de droit panal francais , I , 
3edtion ,paris,1913, 223-p472. 

 .26(  . م دق اا     م دا  ابق     3)
 .38     7969  القاه ة   8(  . محد   محد   م       ش ح  ان ن الرق بات )القسل الرا  ( ط4)
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ة ارشتتت ا  ب  وتتق  تتلبظ  تتد  ثتت ا يتتظ بالتتة الدستتاهدة اتتن ع وتتق مستتاادة اواتتابظ لصتتن مستتاءل
الدساهل ارجلظ يظ ااتصال الا ودة بارمتنا  من ااتصابرا بق د ئ  ارتا مدتا  تؤ م الت   لتك 

  ئنحتن (7)  دا ر   د يظ القان ن متاودنع متن ئ ت   ائ تحقتق الدستؤئلية اتن ع وتق ارمتنتا  (
اشتتت  ارلصت ئنتتتظ بتتتال  وق الستتتتلبظ ئاندتتتا ما هتتت  اليتتته  تتتتا  نتتت   جتتتر بة  يتتتا  مستتتتؤئلية الن

بالدستتتاادة وابتتتد ئ تتتاتو ارشتتتت ا  ودتتتا ان الدستتتؤئلية اتتتن   ودتتتة النشتتت  تقتتتع بداتتت   النشتتت  
ارلصت ئنظ ال  م ا ع الت اجو ار تدااظ ئرودكن ت  ا ان امتنا  الناش  ان ا الة منشت اه 

 ترتب   اتدة ئمدتدة ارث  .ه   ل    ؤ م ال   يا  الا ودة رن الا ودة 
 -ئوشت ط يظ  ل   الناش  ان  تسل بدا  لظ :     
 ان وك ن هنا  نش    -7
ربد من ئ    نشت  ر تو  يتا  الدستؤئلية الت  الناشت  ارلصت ئنتظ ودتا ان هتذا النشت  ربتد     

ئ تت   النشتت   ان  تتد  يتتظ م تتد نه بشتتكو مباشتت  التت  ار تتدا  التت  ااتصتتال الا ودتتة يالوك تتظ
ئاندتتا  نبمتتظ ان وكتت ن التتدايع الدحتت   راتصتتال الا ودتتة بحيتتا ودتنتتع   يتتا  الا ودتتة يتتظ بالتتة 

 تخلا  ل   الناش  ارلصت ئنظ .
ئروك تتظ ئ تتت   النشتتت  لقيتتا  الدستتتؤئلية ئاندتتتا وشتتتت ط ان  تستتل هتتتذا النشتتت  بالدباشتتت ة ام ان     

 ا  الت  ااتصتال الا ودتة   رنته وأجتو وك ن  ا م د ن محد  ئوردف من  الله ال   يع اري
اا  رودكتن ان تقت   مستؤئلية الدحت ا الت  نشت  البم تاء ئالصت ه بتين اريت   ار انته ا تتثناء 
متن  لتك يتان القتان ن  تد نتص الت  التتزا   تا  ب  تاتو اراتال  ئهتظ امتناارتا اتن نشت  ام 

ودتا ان تحد تد م تد ن م د ن  ثي  الرنتا ئوحتا الت  البم تاء ئال تتن ئااتصتال الا ودتة   
النشت  هتت  الماوتتة ار ا تية التتتظ  رتتدف اليرتتا الدشت   رن الناشتت   تتد وستتخد  ا ثتت  متتن ا تتل ل 
لم ا نش ه ئ د وحتدو منش اه ا ث  من مرن  ئبالتالظ يان  لك  ي لد الشك ئان الشتك و ست  

                                                           

رة الزه اء   م ب 7  ط  7(  . الظ بسين  لا   ال  ي  يظ ش ح  ان ن الرق بات )النم وة الرامة(  ج7)
 .348   7968بمدا    
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 ة ل تتتتالؤ الدتتتتترل   ئيتتتتظ هتتتتذا الخ تتتت   ا انتتتتة محكدتتتتة  ناوتتتتات ال جتتتتاية الدتتتتترل ئيتتتتق الدتتتتا
اتتن   ودتتة اشتتت ا ه متتع متردتتين ا تت ون بقتتتو الدانتت   41 48 49  ئبدرلتتة الدتت ا  -416/7

اليه اث  شااا ناشئ ان مشا ة والمية باجلة بسب  ت  وغ جاب  الل ام القالل مع ئالتده 
بد لتردتتا يتتظ الستتتكلة الق وبتتة متتن  اا  الدتتتترل تحتت  ارنشتتاء يتتتتد و اجتتحال الستتكلية ب تتت  

ترل الدتذو ا ات تو بتائر ه ئعلت  متنرل القتدئ  يتاتد ت الدشتا  ة ئ تا  ائر  الدشا ة ار ان الدت
الدتتتترل بتتتتاعالق النتتتتاا التتتت  جتتتتاب  الستتتتكلة ئجتتتتاب  اللتتتت ام ئئلتتتتده ئبرتتتتد التحقيتتتتق بكدتتتت  
الدحكدة الت  الدتترل ئائر ه باراتدا  شتنقال بتت  الدت ت ئ تد   ت  محكدتة التدييتز بتأن ).... 

  ئالق ااات ال ا اة ييرا من لتدن الريبتة ....  ت تؤ متن ئلد  ا ا النم  ال  ائااق الدا  
 تتال  ار لتتة الد  ئبتتة يتتظ الق تتية بتتأن تلتتك ار لتتة ايتت  واييتتة ئايتت  مقنرتتة لال انتتة ئ تتائاها 
الشك ئالتأئوو بيا ان     الددايين بالحق الشخ ظ ... ئالت  يت ا جتحترا ر ت  ت  الت  

 وكال يتتظ الحتتا ث بيتتا ان ماتت   ارت تتا  مستتت   التحتت و  التتذم ودكتتن ييتته ااتبتتاا الدتتترل شتت
ب لتت  الح تت ا ئلتتل و لتت  متتنرل شتتيبال ائ وتتأم هل القيتتا  بردتتو ر تتيدا ان ارت تتا  بتتدث يتتظ 

 .(7) ث اة الم   ئارن را  .... لذا   ا بنق  الق ااات ال ا اة بالدا   ..(
لدن ت   اليرتا يتظ ئبرذا يان الدنش ا اي  الدش ئ  وك ن مباش ال لص نه  الا الق ااد ا     

القتتان ن بيتتتا  تتتالا الناشتتت  ارلصت ئنتتتظ القتتتان ن بنشتتت ه متتتا ثي  التتت  الرنتتتا ئالبم تتتاء ئالتتتديع 
راتصال الا ودة ئهذا ماوارتو لته    جتية اتن التحت و  يتظ الدت ا  الدن ت   اليرتا يتظ 

 الد ا  الخاجة بارشت ا  يظ  ان ن الرق بات . 
 ان  ت ا النش  بالرالنية   -2

  هذه الدسؤئلية ان ا اءة ا تخدا  م ا ع الت اجو ار تدااظ ربد متن تت ي  اويتزة لقيا       
مردة تتاسد بالرالنية ئهظ  زء مرل  دال لل ون الدتا م ئترنتظ ئجت   م تد ن الدنشت ا الت  

                                                           

 78يتتتتظ  488  ت  2174/ الريبتتتتة الد  تتتترة الازاتيتتتتة /216(  تتتت اا محكدتتتتة التدييتتتتز ارتحا وتتتتة الدتتتت  ل 7)
   اي  منش ا .8/2174/
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متتن  تتان ن الرق بتات الر ا تتظ ئ تتاء بتتنص  79  ئ تتد بتتين الدشت   الرالنيتتة يتتظ الدتا ة (7)ار ت ون
الحارت ئلذلك يان ان   الرالنية ورد مت ي ال ا ا متاتل مشتااوة الدحتت   م  ع وشدو مختلا 

ال  ج حات الت اجو ار تدااظ   ودا ان الشخص الذم وريد نشت  الدحتت   ايت  الدشت ئ  
وسأ  او ال لتحقق ان   الرالنية ال  ااتباا ان الد    يظ هذه الد ا ع متتاح لاديتع اريت   

 .(2)من مختلا  ئ  الرالل
ئلصن  د روسأ  الشخص اتن يرتو النشت  ارلصت ئنتظ ا ا ما تا  بترتد و    جتية النشت       

 دتتا يتتظ )ال تتي  بتت   ( بتتأن روستتدؤ ربتتد ب اوتتة الدحتتت   ابتتد  تت اه ئبالتتتالظ  تتينت ظ ان تت  
 الرالنية من يرله ئ يتخلا  يا  الدسؤئلية الازاتية .

خص باا تتا  الد تتد ن ايتت  الدشتت ئ  ودتتا ان ان تت  الرالنيتتة  تتيتخلا ا ا ما تتا  الشتت      
ال  شخص ا   ابت  الدحا ثتات الخاجتة )الثناتيتة( ئلصتن  تد تقت     ودتة ا ت   ا ا ماتحققت  

 اواتزها مثو ارشت ا  بالا ودة ان ع وق التح و  البسي  .
 ان وك ن م د ن الدنش ا اي  الدش ئ  الدح   راتصال الا ودة   -3

اتصال الا ودتة انتدما وكت ن مثيت ا للرنتا ئالبم تاء ئوتؤ م ئوك ن النش  مح وا ر            
ال   لق ال تن بين اعياف الداتدع ئوديررل راتصتال الا ودتة   ئبرتذا وكت ن النشت  يتظ م ا تع 
الت اجتتو ار تدتتااظ الدحتت   ار ا تتظ راتصتتال الا ودتتة ئودكننتتا ان نبتتين  لتتك يتتظ بالتتة نشتت  

ق يرل  ال ال من ان جتاب  الدنشت ا وستأ  اتن شظ مناف لقان ن ار ال ئارا اف يظ الر ا
يرله ار ان الرا ات  د ت ي  مساءلته  ان نيال يق  لصتن تت لت  لدستاءلته ئيتق ااباترتا ئاندتتذ 
رتقبو بأ و من  تله ونال منرا ان  تله ه  انت اء للراا الذم  يلحق برا ل  بقتظ الشتخص الت  

                                                           

 .37( دمحم بن ابدالرزو  بن جالؤ الدحد     م دا  ابق     7)
  التشتري  ابتت  ارنت نت  ئاشتكارته القان نيتة يتتظ  (  . نت  ا  ابدتد شت انظ ئ وشتائ مرتت ئف  تيد الب  ناتظ2)

   76  ارجتتداا  5الرتت اق   بحتتا منشتت ا يتتظ مالتتة وليتتة القتتان ن للرلتت   القان نيتتة ئالسيا تتية   مالتتد 
2176     711. 
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شتت  ئالت ااتتو مرتته ئهتت  الدحتت   لتلتتك الرتتا ات  يتتد الحيتتاة ئهتتذا ارمتت    بينبتتذ وكتت ن وثيتت  الن
لال تتدا  التتت   لتتتته ئا هتتاق بياتتتته يلتتت  وثتت ة الت ااتتتو لدتتتا  تتتو هتتتذا الشتتتخص ئلصتتن نتياتتتة لصثتتت ة 

  ئهذا ارمت  هت  (7)مشااوة الد د ن اي  الدش ئ  ئمشااوته ه  ما يع ابد اري ا  لقتو ا  
لت اجتتو ار تدتتااظ ئمتتن ااانتته بالنشتت  التتدايع لبيتتان مستتؤئلية الناشتت  ارلصت ئنتتظ التت  م ا تتع ا

 ئالدشااوة .
ئبيتتتا ان مبتتتد   تتتيا ة القتتتان ن ئاربتصتتتا  للق تتتاء هتتت  ال اجتتتو ئان ر تحدتتتو شتتتخص ئ ا    

شتتخص ا تت  ئلتتذلك ئ تتد القتتان ن ليتتنمل الرال تتات بتتين الداتدتتع ئر تتت   الستتيا ة للقتت م ائ لصتتظ 
 وس   بكل ش ورة المال.

 د الحياة ان ود  الدنش ا انسانا ال   ي  -4
 بدتتا ان الناشتت  ارلصت ئنتتظ يتتأن لصتتظ وستتأ  اتتن   ودتتة  تتتو ييشتتت ط ان وكتت ن منشتت اه        

م  انسان ال   يد الحياة ئوديع اري ا  ال  ااتصال الا ودة  ده   يأن انت ت  ئ ت   ارنستان 
ال   يتد الحيتاة انت ت  مستؤئلية الناشت  اتن   ودتة القتتو متع امكانيتة  تؤاله اتن   ودتة ا ت   

 ا ا مات اي ت ااوانرا .
 -النتيجة االجرامية : -ثانيًا:

هتتظ ثدتت ة النشتتاط ار  امتتظ التتذم  تتا  بتته ال ااتتو الدتتا م نتياتتة لدتتا نشتت ه التت  م ا تتع         
الت اجتتو ار تدتتااظ ئهتتذه النتياتتة هتتظ الماوتتة التتتظ   وتتدها الناشتت  ارلصت ئنتتظ ئهديتته الدتدثتتو 
بالرتتدائن التت  الحتتق التتذم وحديتته القتتان ن ئتقتت   مستتؤئلية الناشتت  اتتن   ودتتة القتتتو ئ لتتك رن 

ظ النشتت  هتت  ا ثتت  تتتأثي ال ئار بتت  يتتظ  يتتع اريتت ا  التت  ااتصتتال الا ودتتة ئمتتن هتتذا ارمتت   ئاه يتت
وردو الناش  ادو الدح ا ال  ااتصال الا ودة ئمت  ما ئ ر    ودتة القتتو  تأ  الشتخص 

                                                           

(  مقتتتو شتتي  ال تت او ين يتتظ الب تت  التتذم ي تتحه الر ا يتت ن ئاعلقتت ا اليتته باتتظ  اا تتين   مقالتتة منشتت اة 7)
 -ذا الي   ار بااوة ال  ال اب  ارتظ :ال  م   اة ه

http:/hathalyoum.net/articles. 
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  ئا ا لتتل تقتتع يتتان هتتذا رورنتتظ اا تتاءه منرتتا رن ماتت   التحتت و  الرلنتتظ التت  ااتصتتال (7)انرتتا
   بختتتالف ما هتتت  اليتتته (2)     ودتتتة ورا تتت  اليرتتتا يتتتظ وتتتو التشتتت وع الر ا تتتظ ناوتتتة القتتتتو ترتبتتت

الت   االدش   ارا نظ الذم اا   ال  التح و  وو شخص بدو ائ بائ  ان وحدو شخ 
. ئوالبع ان الدش    د اا   ال  بدو الشخص ال  ااتصتال الا ودتة ائ (3)ااتصال   ودة 

 ان الش ئ  يظ محائلة التح و  . محائلة بدله ئهذا ورنظ ان الدسؤئلية تق  
ئوشت ط ر امة مسؤئلية الناش  ارلصت ئنتظ ان وكت ن نشت ه  ا تتأثي  بدرنت  ان وكت ن نشت ه      

مدا   ي ه القان ن ئالر ف ئالنما  الرتا  ئوثيت  يتظ ارن ت  البم تاء ائ وحت ا الت  ااتصتال 
  الا ودة ئلصن وستأ  اتن يرتو الا ودة  ئ بالتالظ يان وان م د ن نش ه لي   ا تأثي  يالتق  

النش  يق    ئيظ هذا     محكدة تدييتز الرت اق  بت تد ق  ت اا محكدتة الاناوتات الدت تدن 
اق بتتات متتن  بتتو الدانتت  اليرتتا  7ف/ 48ئ  41ا انتتة الدتردتتة بتردتتتين ارئلتت  ئيتتق الدتتا ة 

 ئ تتتتأثي  مرتبتتت ة الدحكدتتتة ان ئ تتت   الاتتت ودتين وانتتت  بتحتتت و  الدتردتتتة ئان تحتتت و  الددانتتتة 
 .(4)ال  الددانين ا ا يتص ن   ودة  تو الدان  اليردا ئ ر  بناءا ال  تح و را

ئمن الددكن ع ح  ؤا  ب   مد  امكانية مأءلة الناش  ان الا اتل الدحتدلة الد تاببة      
 للا ودة التظ  ديع ال  ااتصابرا ؟؟

                                                           

   اا النر ة الر بية   القتاه ة    5(  . محد   ناي  بسنظ   ش ح  ان ن الرق بات ) القسل الرا  (   ط7)
7984     519. 

 من  ان ن الرق بات الر ا ظ الدرد  النايذ ,  272(  نم  الدا ة 2)
 من  ان ن الرق بات ارا نظ الدرد  النايذ. 81لدا ة (   نم  ا3)
   21منش ا يظ مالتة ال  تاتع الردليتة   الرتد   3/7981/  75يظ  919/ هيبة اامة / 591(   اا ا ل 4)

 .461السنة الثانية     
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وأجتتو اتتا  يتتان اتتد   تتؤا  الناشتت  ارلصت ئنتتظ ر وكتت ن ار اتتن الا ودتتة التتتظ  تتاهل يتتظ     
  ئلصتن بدتا ان م ا تع الت اجتو ار تدتااظ (7)ااتصابرا ان ع وق نش ه للد د ن اي  الدشت ئ 

م ا تتع ااالميتتة تتستتل ب تتابع الرالنيتتة يتتان نشتت ه م  تته للادرتت ا ارمتت  التتذم  تتؤ م التت  امكانيتتة 
ا ت   التت   انت  الا ودتتة التتتظ نشت  الدحتتت   ر لرتا ئبالتتتالظ يانته اتتن ام   ودتتة   يتا   تت اتل

 وسأ  الناش  .
ئيتتظ هتتذا الخ تت   بستتل الدشتت   الر ا تتظ  لتتك بتتنص  تتان ن الرق بتتات ا ا ن تت  الدتتا ة      
ال  مسؤئلية وو من الدساهل )الناش  ارلصت ئنظ ( ان الا ودة الد تصبة يرالل ئان وان   53

ق تتد التتذم نشتت  لتته متتت  وانتت  النتياتتة محتدلتتة للنشتت  ئبالتتتالظ يتتان  تتا  شتتخص بنشتت  بميتت  ال
ييد   وسئ ال  ابد ارشخا  ثتل اشتت   ا ثت  متن شتخص بتالرا   الت  منتز  هتذا الشتخص 
يان الناش  ئمن  ا  بالرا   وسأ  ان الا ودة التظ ئ ر  يان ئ ر    ودة  تو ئ ت  ة  تأ  

 416ئبالتتالظ يانته  لتك ورتد و يتال مشتد ال لته ئيتق نتص الدتتا ة الناشت  اتن القتتو ر تو الست  ة 
 من  ان ن الرق بات . 

من  ان ن الرق بتات ئ تاا الت   43ئ د ا ذ الدش   الد  م برذا الحكل بنص الدا ة         
منتته التت   لتتك بيتتا  تتاء مان تته ) ترتتد الا ودتتة  64التتنرج ن ستته الدشتت   ارا نتتظ يتتظ الدتتا ة 

النتايتتتة الا ميتتتتة الناشتتتبة اتتتن ال رتتتو   تتتتد ال ااتتتو ا ا وتتتان  تتتد ت  تتتتع مق تتت  ة ئان تاتتتائ ت 
 ب  لرا يقبو بالدخاع ة ..( ئت  ع الح    ه  ابتدا  الحدئث للا ودة ئار دا  اليرا .

ئ تتاا الق تتتاء الر ا تتتظ التتت  هتتتذا التتتنرج بيتتا تتتتتلخص ئ تتتاتع الق تتتية بتتتأن اجتتتدات          
اتتتن   ودتتتة القتتتتو الخ تتتأ وتتت ن ان  477الدتتتا ة محكدتتتة الاناوتتتات بكدتتتال بأ انتتتة متتتترل بد  تتت  

الدتتتترل  تتتد اعلتتتق اتتتدة ايتتتااات نحتتت  الدانتتت  اليتتته بق تتتد ترد تتتده ئاوقايتتته للقتتتب  اليتتته ئلصتتتن 
محكدة التدييز     )بأن الدترل الدذو ا  نبمظ مساءلته ان   ودة  تو الدانت  اليته ادتدال 

                                                           

 (  . التتظ بستتين  لتتا ئ  .  تتل ان الشتتائم   شتت ح  تتان ن الرق بتتات )القستتل الرتتا (    اا ابتتن ارثيتت   7)
 .34 امرة الد جو    
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التدييتتز نقتت  وايتتة القتت ااات رنرتتا نتياتتة محتدلتتة للق تتد الانتتاتظ الدتتت ي  لتتذا  تت ات محكدتتة 
ال ا اة ئااا ة الدا   ال  محكدة الاناوات ر  اء الدحا دة بمية ا انة الدترل بد    الدا ة 

 .(7)اق بات 415
 -العالقة السببية : -ثالثًا:

هظ ال اب  الذم   ب  بين يرو الدترل متدثالل بسل وه اي  الدشت ئ  ئ النتياتة الا ميتة         
ءا التت  نشتت ه يقتتد تصتت ن الا ودتتة الترتتدم التت  امتت ا  الدئلتتة ائ ارشتتخا  ائ  تت اتل ال ا رتتة بنتتا

اراتداء الت  ارشتخا  مثتو   ودتة القتتو بيتا تصت ن الا ودتة هتذه ا هتاق ائح انستان ب رتو 
ايتت  مشتتت ئ  ئمتتتت  ماانرتتدم  ال اب تتتة ئانق تتتع ارت تتا  بتتتين ال رتتتو ئالنتياتتة انت تتت  مستتتؤئلية 

 .(2)ساءلته ان   ودة ا    ا ا ما ت ي ت ااوانراالناش  انرا مع امكانية م
ئالرال تتتة الستتتببية ان تتت  مرتتتل  تتتدن التتت ون الدتتتا م بدئنتتته  نرتتتد  التتت ون الدتتتا م لرتتتد        

الت اجو بين ال رو ئالنتياة الا مية ئهظ التظ ت ب  بين م د ن الدنشت ا ئ  ودتة القتتو لصتظ 
لتتت  الرال تتتة الستتتببية ا  نتتتص الدشتتت   تستتتند الدستتتؤئلية لل ااتتتو ئلتتتذلك يقتتتد ن تتت  التشتتت ورات ا

من  ان ن الرق بات ال  اد  مساءلة شخص ان   ودة لل تصن نتياتة  29الر ا ظ يظ الدا ة 
ئ شتت ط  ت ئاة  يتا   48لسل وه ار  امظ ثل اا  ئنص ال  اهدية الرال ة السببية يظ الدا ة 

اه التحتت و  تحد تتدال اال تتة مباشتت ة بتتين التحتت و  ئالنتياتتة    واتت  ان  ت تتدن محتتت   منشتت  
 اييتتتتال التتتت  ااتصتتتتال الا ودتتتتة ئبتتتتذلك   تتتت  محكدتتتتة التدييتتتتز بأنتتتته )رورتبتتتت  تح و تتتتال م  بتتتتال 

                                                           

 .75/72/2985يظ  86185/م  رة ثانية /761(   اا محكدة التدييز الر اق الد  ل 7)
  2( ابد القا ا ا  ة  التش وع الاناتظ ار المظ  ج2)
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لالشت ا  يظ الا ودة ار  ا  الخالية من ابااات التحت و  ال رلتظ ر اتصتال الا ودتة ال تا اة 
 .(7) من ابد ارشخا  ال  الدترل بااتصابرا(

ة النق  الد ت وة بتتأنتتتته )...... الرال تة الستببية يتظ ئيظ هذا الخ    ئ    محكد      
الدتتت ا  الاناتيتتتة اال تتتة ما وتتتة تبتتتد  بال رتتتو ال تتتاا التتتذم ا ت يتتته الاتتتانظ ئت ب تتته متتتن النابيتتتة 
الدرن وتتة بدتتا واتت  ان  ت  رتته متتن النتتتاتج الدأل يتتة ل رلتته ا ا متتا اتتتاه ادتتدا ئثبتت ت هتتذه الرال تتة 

برا  ا تظ الد  ت   تقتد  ا متت  ي تو يتظ شتأنرا اثباثتال ائ من الدساتو الد   اية التظ  ن    
ن يتتال يتتال ا ابتتة لدحكدتتة التتنق  اليتته متتا  ا   تتتد ا تتا    تتاه يتتظ تلتتك التت  ا تتبال تتتؤ م التتت  

 .(2)ماانتر  اليه
ئالرال ة السببية هظ بلقة ال جو ارهل بين اناج  الت ون الدتا م يتال وستأ  الشتخص        

ان   ودة لل تدكن نتياة ل رله ئلصن وسأ  ئان  تاهل متع  تل وه ار  امتظ  تل وال ا ت   تابقال 
ائ مراجتت ال ائربقتتتال بتتتت  لتتت  وتتتان وارلتتته متتالل وكتتتن الستتتل   واييتتتا ربتتتداث النتياتتتة ار  اميتتتة 

 يرندتذ روسأ  الشخص ار ان يرله.ل بده 
 المطلب الثاني
 الركن المعنوي 

ان الا ودة ر تنر  ئتستند مسؤئليترا ال  يرلرا بت اي  اونرا الدتا م يحست  ئاندتا           
وا  ان  ت اي  ال   ان  هذه الرال ة الدا وة اال ة ا    ن ستية تاتدتع ييرتا الرال تة الن ستية 

  ئوتختتذال ون الدرنتت م جتت اتين (3)رتتا ئ و لتتق اليتته التت ون الدرنتت م للا ودتتة يتتظ اوتتن وختتتص ب
                                                           

مشاا اليه لد   . ابا  الحسينظ  29/72/7954يظ  54/ ناوات/ 7631(   اا محكدة التدييز الد  ل 7)
ال قته الانتاتظ يتظ  ت ااات محتا ل التدييتز الددنيتة ئالرستك وة ةامتن  ئلتة  بمتدا   بتدئن ئوامو السام اتظ  
 .451 نة نش ,  

منشت ا الت  م  تع  6/4/2118يتظ تتااو   7917لسنة  73515(   ات محكدة النق  الد  وة الد  ل 2)
 21   7/77/2176  ا    وااة   httpi//tqmag.netالصت ئنظ لدالة التش وع ئالق اء 

 .346,  2175   ( ابدد يتحظ   ئا  ال  ي  يظ  ان ن الرق با) القسل الرا (3)
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ائلردتا الق تتد الانتتاتظ ئثانيردتتا الخ تتأ ايتت  الردتتد ئ تتن وز التت  الق تتد الانتتاتظ ا  تتاتته ااا ة 
الاتانظ الت  الستل   ار  امتظ التذم باشت ه ئالت  النتياتة الا ميتة الدت تبتة متع الدته برتا ئبكايتتة 

  يالق تد الانتاتظ هت  تردتد  يتا  ال رتو الدحت   (7)ن ن لقيتا  الا ودتةالرناج  التظ وشت عرا القا
  ئ تد ا يت  التشت ورات الت ون الدرنت م (2)ائ ت وه مع الرلتل بتأن الدشت   وات   ال رتو ائ    بته

متتن  تتان ن الرق بتتات الر ا تتظ  33/7ئاشتتاات اليتته بد رتت   الق تتد الانتتاتظ بيتتا ن تت  الدتتا ة 
اا ة ال ااتتو التت  ااتصتتال ال رتتو الدكتت ن للا ودتتة ها يتتال التت  التت  ) الق تتد الا متتظ هتت  ت  يتته ا

النتياتتتة الا ميتتتة التتتتظ ئ رتتت  ائ التتت  نتياتتتة   ميتتتة ا تتت  ( ئاشتتتاا اليتتته الدشتتت   ارا نتتتظ يتتتظ 
منته الت  ) النيته هتظ ااا ة ااتصتال  63ال  و الثانظ من  تان ن الرق بتات بيتا ن ت  الدتا ة 

 الا ودة ال  ما ا يرا القان ن (.
تالتت  التت ون الدرنتت م يتتظ مستتؤئلية الناشتت  يتتظ   تتد الناشتت  ارلصت ئنتتظ الا متتظ متتن ئو      

النش     جال ان مثو هذا النش   د  تؤ م الت  القتتو ب تابع متا وح لته الت  م تد ن مختالا 
للقان ن ئارا اف ئالرا ات ئوستند الق د الانتاتظ الت  ان ت ون ائلردتا الرلتل ئثانيردتا اراا ة 

لصت ئنتتظ ورلتتل بدرلتتة نشتت ه للد تتد ن ئمتتا ؤ م اليتته متتن نتياتتة  اجتتة ا ا   ام ان الناشتت  ار
 ان م د ن نش ه مخال ا للقان ن ائرل ئللر ف ثانيال ئودا انه  دا  يظ ان م د ن نش ه  تؤ م 
التتت  تح وتتتك الاتتتزاء القتتتان نظ التتت  الشتتتخص ئ تتتد  تتتؤ م التتت  تح وتتتك الاتتتزاء الرشتتتات م ئاندتتتتذ 

 تتتدن منشتت اه ام ان الناشتت  ورلتتل بحمتتت ا هتتذا النشتتاط يتتتظ  تتيؤ م التت   تتتو متتتن اشتتاا اليتته 
ااتصتتال الا ودتتة ئلدتتا وتتان الرلتتل بالتتة  هنيتتة ر تن تت م التت    يبتتة يتتال ودكتتن ل بتتدها القيتتا  
بالق د الا متظ ئاندتا وشتت ط ان  لحتق برتا ان ت  ا ت  هت  اراا ة ام اتاتاه ال ااتو الت   يتع 

للد تتد ن ايتت  الدشتت ئ  ئااتتا ة مشتتااوته متتن  اري ا التت  القيتتا  التت  الا ودتتة اتتن ع وتتق نشتت ه

                                                           

( اا      ا ابد النبظ الشك م  الدسؤئلية الاناتيتة الناشتبة  اتن ارهدتا   ا تالة ما ستتي  مقدمتة الت  7)
 .768   2115 لية القان ن  امرة بابو  

 .419( ابد القا ا ا  ة  م دا  ابق   2)
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 بتو اريت ا  ئااتتل الدته بحمت  نشتتاعه ارانته   وتد ثدتت ة نشتاعه ايت  الدشتت ئ  الدتدثتو بالنتياتتة 
 .(7)الا مية
ئهذا ئان انت اء الرلل لد  الناش  ر وارو منه ش وكال يظ الا ودة ئر وسأ  اتن الا ودتة       

دتا ان الرلتل ايت  مقتت ن بتاراا ة التتظ ترتبت   ت ه  الق تد  ش وك لرد  تت ي  الق تد الانتاتظ و
 يال ودكن ا نا ه للا ودة.

ئان الق د الاناتظ ر وستنتج ئاندا وا   يا  ئ اتع ئا لة ثابتة ئ لك لص نه ال ون الثتانظ       
للا ودتتة ئر تقتت   الا ودتتة بتتدئن تتت اي  وتتال التت ونين ماتدرتتين ئيتتظ  لتتك   تت  محكدتتة التدييتتز 

) لد  التد يق ئالددائلة ئ د ان الدحكدة الصد وية ...   ات بكل الددان ...ئلد  التأمتو بأنه 
يظ الق اا الدذو ا ئ د انه بنظ ال    أ يظ تقد   ار لتة ...... بيتا ان الت ون الدتا م هت  
 ل   ا  امظ بأاتصال يرو   مه القان ن ائ ارمتنتا  اتن يرتو امت  بته القتان ن ئان الدتترل لتل 

مثو هتذا الستل   ئلتل    ته ااا تته الت  ااتصتال ال رتو الدكت ن للا ودتة ها يتال الت  النتياتة  وسلك
الا مية التظ ئ ر  ..... ئبيا ان  ب  الدنتج يظ الد وبتة ر  ثبت  انرتا مرتدة للتر وت  ئان 
 الق د الاناتظ روستنتج ا تنتا ال ئاندا ورتدد ال  ا لة ئئ اتع ثابتة اليته وكت ن  ت اا الدحكدتة

 .(2) اي  جحيؤ ئمخالا للقان ن(
ئمدا تقد   ت ؤ ان مسؤئلية الناشت  ارلصت ئنتظ تقت   الت  ا تا  م تد ن ايت  منشت اه      

التتتتذم ورلتتتتل بأنتتتته مختتتتالا للقتتتتان ن ئالرتتتت ف ئمتتتتع  لتتتتك وقتتتتد  التتتت  نشتتتت ه يتتتتظ م ا تتتتع الت اجتتتتو 
و  ا ا ار تدااظ ئاليه ودكن ان وسأ  جاب  ال ت حة الت  هتذا الد  تع اتن   ودتة التحت  

من  ان ن الرق بات ئا ا ما ئ ر  الا ودتة  272ما وان محت   منش اه مؤ وال ال  القتو الدا ة 

                                                           

 .281    7916   اا ا و  لل بااة ئ النش   القاه ة  2المة   ان ن الرق بات  ط(  . مأم ن  7)
/تدييزوتتتة /  717(  تتت اا محكدتتتة التدييتتتز ارتحا وتتتة   الريبتتتة التدييزوتتتة الخاجتتتة بق تتتاوا الصدتتتاا  الدتتت  ل 2)

 , اي  منش ا. 24/1/2171  بتااو   2174
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يرندتتذ و تبؤ الشتتخص شت وكال يتظ الا ودتتة ئوستأ  اتن   ودتتة القتتو بدرلتة متت ا  ارشتت ا  يتتظ 
  ان ن الرق بات.

 المبحث الثالث
 عقوبة جريمة النشر االلكتروني المؤدي الى القتل

برتتد ان بينتتا الاانتت  الد  تت اظ لرتتذه الدستتؤئلية ربتتدلنا متتن ان نتمتت ق التت  الاتتزاء           
التتذم  لحتتق متتن وقتتد  التت  ااتصتتال هتتذه الدستتؤئلية   ئرودكتتن اوقتتا  الرقتتال متتن ام  رتتة رن 
اوقتتتا  الرق بتتتات متتتن ا ت تتتا   رتتتة بتتتد ها القتتتان ن ئان ام تاتتتائ  التتت  ا ت تتتا  الارتتتة 

 تت اا جتتا ا اتتن  رتتة ايتت  مخت تتة ئبالتتتالظ ر  يدتتة لتته متتن النابيتتة  الدخت تتة وارلنتتا امتتا 
ا التت   لتتك  تت ف نقستتل هتتذا الدبحتتا التت  م لبتتين نتنتتائ  يتتظ الد لتت  ارئ   القان نيتتة .ئبنتتاءل
الدحكدتتتة الدخت تتتة بت  يررتتتا ئنخ تتتص الد لتتت  ار تتت  يتتتظ التتتتصلل اتتتن الرق بتتتة التتتتظ تلحتتتق 

 بال ااو .
 المطلب االول

 الدعوى الناشئة عن مسؤولية الناشر االلكتروني الجهة المختصة بنظر
لدا تدتا  به هذه الا اتل من    جتية يقتد  تاا مالت  الق تاء بداوتة ارمت  الت  انشتاء     

محتتتا ل  اجتتتة للنمتتت  ييرتتتا ئوانتتت  يتتتظ بداوتتتة ارمتتت  يتتتظ بمتتتدا  يقتتت  ثتتتل ت تتت ا ارمتتت  ليشتتتدو 
و التتة ا تت اءات   تتاتية اا لتتة  محايمتتات اد تتدة ئا تتتند يتتظ انشتتاترا التت  مبتت اات اد تتدة ئمنرتتا

 ئن الدستتا  بحتتق ال تتح ظ ئ تت ئاة ت بيتتق مبتتد  تخ تتص القا تتظ الانتتاتظ بار تتاية التت  
  (7)التخ يا ان واهو اراالمظ الذم  د  ترت ا لتداائ  ويدوتة يتظ منتاعق بريتدة اتن ادلته
اتال  ئلذلك يقد ا تاال مال  الق اء ارالظ ئ ا  بانشاء محكدتة  اجتة بق تاوا النشت  ئار

                                                           

 .744    (  نم  القا ظ واول ابد  ا ل الزودم   م دا  ابق 7)
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  ئتدتتد ئر ترتا (7)تشكو يظ اتا ة ا تبناف ال جاية يظ الراجدة بمدا  72/1/2172يظ     
ال   ديع انحاء الر اق ئوخ ص لرا  اا مختص ئله  اا ة بالق تاوا الدترلقتة بتاراال  ثتل 
ئ تتتر  ئا ستتت  محتتتا ل مخت تتتة بق تتتاوا النشتتت  ئاراتتتال  ودتتتا ب تتتو يتتتظ محايمتتتة و وتتت   

  ئا ا مابحثنتا يتظ ا ت اجترا (2)ش  بيتان تشتكيلرا يتظ الا وتدة ال  تديةئمحايمة نين   بيا ن
ياننا ن   بيان تشكيلرا  د نص ال  ا ت اجرا يظ  ديع الق اوا الدترلقة بال تحاية ئالنشت  
متتن النتتابيتين الددنيتتة ئالازاتيتتة   ئ نقت تت  يتتظ بحثنتتا التت  بيتتان  ار ت تتا  الازاتتتظ لرتتا 

اي  مشت ئ   تد و  تدن ادلته ال تح ظ مثتو القتذف ئالستب  بيا وق   الناش  بااتصال يرو 
ئالا اتل الدترلقتة  بتأمن الدئلتة الختاا ظ ئالتدا لظ ئالتتأثي  الت  الاتيض ئالشتر  ئايشتاء ا ت اا 
ائ   ت  التديا  اتن التت عن ئالتحت و  الت  ااتصتال الاتت اتل اراهابيتة ئالتحت و  الت  ال تنتتة 

 .(3)ال ات ية
ئبقيقتتة  ثتتاا لتتد نا  تتؤا   ترلتتق بتتذهال التتبر  التت   متتج  نتت ا  متتن الاتت اتل ااتتاله باتت اتل       

ال حاية ئالنش   يانه   تلخص هذا السؤا  ئه  هتو تختتص محكدتة النشت  ئاراتال  بدستاءلة 
 و من ائج للتنميدات اراهابية اند   ل ها للددن ئا ت منش ااته الت   تق ط هتذه الدتدن ..؟ 

( اشتر  الت  مت ئا الدتدة 3ااتباا ال رو الذم  ام ا به ما    نحة ئوستق  بدت ئا ) هو ودكن
..؟ هتتتتو ت بتتتتق التتتتيرل القتتتت انين الدترلقتتتتة بالنشتتتت  ا  القتتتت انين الدترلقتتتتة بالدستتتتا  بتتتتأمن الدئلتتتتة 

 الدا لظ ئالخاا ظ ؟
                                                           

(  نم  بيان تشكيو محكدة الدخت ة بق اوا النش  ئاراتال  ال تا ا اتن مالت  الق تاء ارالت  بتال  ل 7)
   1/2171/ 77/ ق /  ( يظ  87)
( نشتت  بيتتان تشتتكيو الدحكدتتة الدخت تتة بق تتاوا النشتت  ئاراتتال  يتتظ اتا تتة ا تتتبناف نينتت   الدنشتت ا يتتظ 2)

 .23/7/2171ظ ي 4432  ودة ال  اتع الر ا ية بالرد  
(  نمتت   .ابتتد ال تتاتؤ بيتت مظ باتتا م   الدبتتا ج الرامتتة يتتظ  تت اتل ال تتحاية ئالنشتت    منشتتأة الدرتتااف   3)

 744دم   م تتتتتتدا  تتتتتتابق     ؛ القا تتتتتتظ وتتتتتتاول ابتتتتتتد  ا تتتتتتل الزوتتتتتت52     2119ار تتتتتتكنداوة  
 .ئمابردها
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بقيقتتة نتت   ان الدشتت   لتتل وم تتو اتتن التحتت و  التت   تت اتل النشتت  ئاراتتال  يتتظ  تتان ن       
الرق بتتات الرتتا  ئان الدشتت   وتتذلك اا تت  التت  التحتت و  التت  ااتصتتال الاتت اتل ائ التحتتت و  
ال  ال تنة ال ات ية مدا  يع ببر  التش ورات الت  ا تاية يقت ة ا ت   يتظ التشت ورات الدترلقتة 

ل التقنيتتتة ائ النشتتت  ئاراتتال  بربتتتااة مؤ  رتتتا متتتع اتتد  ار تتتال  بت بيتتتق الرق بتتتة بدكايحتتة الاتتت ات
  ئبدتا ان الدشت    تد ابتا  ال رتو الد تصت  متن  بتو ال ااتو (7)ارشد ال اا ة يتظ ام  تان ن ا ت 

التت   تتان ن الرق بتتات ائ ام  تتان ن اشتتد يتتان  لتتك  تتد وختت ج برتت  الاتت اتل متتن  ربتتة الدحكدتتة 
ئاراتتال  ئ   جتتا ا ا متا الدنتتا ان هتتذه الدحكدتة تحكتتل بتتالحب  ائ  الدخت تة بق تتاوا النشت 

  ام بدتتا مرنتتاه انرتتا محكدتتة  تتنؤ  ئبدتتا ان   ودتتة القتتتو ورا تت  اليرتتا بالستتان ام (2)بالم امتتة
هتتتتتتتتظ  ناوتتتتتتتتة يرتتتتتتتتو للدحكدتتتتتتتتة ان تنم هتتتتتتتتا ا ا متتتتتتتتا ااتصتتتتتتتت  الا ودتتتتتتتتة بنتتتتتتتتاءال التتتتتتتت  النشتتتتتتتت           

حكدتتة ان تنمتت  الاتت اتل تحتت  مستتد  الاناوتتات لصتت ن ان ارلصت ئنتتظ ؟ يتتظ ا  نتتا لتتي  لرتتذه الد
ا ت اجرا بد  بيان تأ يسرا ئنرز  هذا ال  م بان بيان تأ يسرا  رو ال رن بق ااترا وارتة 
تحقيتتتتق امتتتتا  محكدتتتتة  ناوتتتتات ال جتتتتاية يتتتتظ الدستتتتاتو الازاتيتتتتة ئودحكدتتتتة  تتتتنؤ امتتتتا  الريبتتتتة 

محكدتتتة مخت تتتة بنمتتت   اتتتائ  الاناوتتتات  ئبالتتتتالظ لتتتي  ييرتتتا (3)ار تتتتبنايية ب تتت ترا التدييزوتتتة

                                                           

 -نايذ التظ ن   ال  )ل الدرد  ال 7968لسنة  716/ل من  ان ن الد ب اات ا ل 28(  نم  الدا ة 7)
ا ا وان ال رو مرا با اليه برق بة اشد يظ ام  تان ن ا ت  يت بتق ابكتا  القتان ن الدتذو ا(   ئوتذلك يرتو 

منتته التت  ) روختتو ت بيتتق الرق بتتات  48 تتان ن مكايحتتة  تت اتل التقنيتتة ارمتتاااتظ التتذم نتتص يتتظ الدتتا ة 
 تتان ن الرق بتتات ائ ام  تتان ن   تتنص اليرتتاالدن تت   اليرتتا يتتظ هتتذا الد  تت   بقتتان ن بتتأم اق بتتة اشتتد 

منتته التت  ) روختتو بت بيتتق  76(   ئوتتذلك نتتص القتتان ن مكايحتتة الاتت اتل التقنيتتة الصتت وتظ يتتظ الدتتا ة ا تت 
الرق بات الدن    اليرا يظ هذا القتان ن بأوتة اق بتة اشتد  تنص اليرتا يتظ  تان ن الاتزاء ائ ام  تان ن 

 ا   (.
 . 776الزودم   م دا  ابق     (  نم  القا ظ واول ابد  ا ل 2)
(  نم  القا ظ ابدالستاا دمحم ام ان  ئبيانظ   ااوتة  ان نيتة يتظ الدحكدتة الدخت تة يتظ   تاوا النشت  3)

 ئاراال  يظ الر اق   مقالة منش اة ال  م  ع مال  الق اء ارال  ارلصت ئنظ
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ا ال   لك يان يرو من نش  ئ ال ئا د التنميدات اراهابية وخ ج من بال   اوا النشت   ئبناءل
ئاراتتتال  ئوتتتد و يتتتظ   تتتاوا  اتتتل اراهتتتال ئبالتتتتالظ  تتتد و بتتتق اليتتته  تتتان ن اراهتتتال ئاندتتتتذ 

دتة الاناتيتة الد وزوتة تختص محكدة تحقيق اراهال النمت  يتظ التدا   تحقيقتال ئتختتص الدحك
بالنم  يظ التدا     ئلتذا وكت ن متن البتد رظ ان هتذه الات اتل ر ودكتن ان تستق  بالتقتا   لصت ن 

 ان  ان ن الرق بات ئ ان ن اراهال لل وأ ذ بالتقا   .
ئنتياتتتتة لالشتتتتتبا  التتتتذم ب تتتتو ئتتتتتدا و ار ت تتتتا  بتتتتين محتتتتا ل التحقيتتتتق الرا وتتتتة        

النش  ئاراال   يع مال  الق اء ارال  يظ  لستته الدنرقتدة يتظ ئالدحا ل الدخت ة بق اوا 
التتت  ان  تتتنص التتت  المتتتاء الدحتتتا ل الدخت تتتة ئونتتتاط بنم هتتتا الدحتتتا ل الرا وتتتة  21/3/2171

بستتت  ار ت تتتا  الدكتتتانظ ئالتتت وي ظ ئلقتتتد وتتتان  تتتدن هتتتذا المتتتاء الدحكدتتتة الدخت تتتة يتتتظ 
اتا ة ا تبناف ال جاية ئالب ت ة ئبابتو    اوا النش  ئاراال  يظ الاان  الازاتظ ئالددنظ يظ

ئو و   ئ نين     ئبالتالظ يان مال  الق اء  د الم  محكدة النشت  ئاراتال  ئلتي  لرتا ان 
 تنم  ام  ا   تقا  برد التااو  الدحد  اااله .

ئااتتتل اهديتتتة هتتتذا ارلمتتتاء ب جتتت ه  تتتيحو اشتتتكالية وبيتتت ة يتتتظ ار ت اجتتتات ئبالتتتتالظ         
ابدة ئمرا بة الدق   ان ع وق شك   تقد   ده الناش  بالدحكدتة الدخت تة ب  ها بارة ئ 

مكانيتتال لصتتظ نتت    ار تت ون متتن القيتتا  برتتذا ال رتتو متت   ا تت     ئلصتتن والبتتع التت  هتتذا ارلمتتاء 
نق تتتة مردتتتة تتدثتتتو يتتتظ ان تأ تتتي  هتتتذه الدحتتتا ل وتتتان ب  وتتتق بيتتتان تشتتتكيو  نشتتت  يتتتظ ال  تتتاتع 

الدخت ة بق تاوا يتظ اتا تة ا تتبناف نينت     ايت   نته والبتع الر ا ية ئمنرا تشكيو الدحكدة 
ان  تت اا ارلمتتاء  تتاء يتتظ ا تدتتا  لدالتت  الق تتاء ارالتت   ئن ان و تتدا اتتن الدالتت  بيتتان 
لاللمتتتاء لصتتت ن ان هتتتذه الدحتتتا ل انشتتتب  ببيتتتان ئاندتتتا ا ت تتت  الدالتتت  بدتتتا تتتتل ارت تتتاق اليتتته يتتتظ 

 . 21/3/2171مح    لسة ار تدا  يظ 

                                                                                                                                                                   

http://www.iraqja.iq/view.591/ 
 . 3/1/2171ا    وااة يظ 

http://www.iraqja.iq/view.591/
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 ثانيالمطلب ال
 العقوبة التي تقع على الناشر

ان ام  ااتتدة  ان نيتتة تخلتت  متتن ان تت  الاتتزاء تصتت ن ا تت ل التت    ااتتد ار تتالق منرتتا          
ال  القاادة القان نية ئهذا ارم   ب   ا ث  يظ ن اق القان ن الاناتظ لصت ن ان هنتا  مبتد  هتا  

بتتتة ار بتتتنص ئرودكتتتن ان تقتتت   وحكدتتته ئهتتت  مبتتتد  الشتتت اية التتتذم  تتتتلخص بتتتان ر  ودتتتة ئراق  
. (7)الستتل ة التن يذوتتة باوقتتا  ام اق بتتة لتتل وحتتد ها الدشتت   ئ لتتك ا تتتنا ال للن تت   الد تتت اوة

ئترتتتت ف الرق بتتتتة بانرتتتتا  تتتتزاء  تتتتان نظ وقتتتت اه القتتتتان ن التتتت  م تصتتتت  الا ودتتتتة لد تتتتلحة الريتتتتأة 
القتان ن و تي  ار تدااية    ره  اا ال  من تثب  مسؤئليته ان يرو ورد   ودة يظ نم  

الدتتتترل يتتتظ شخ تتتة ائ مالتتته ائ شتتت يه ائ هتتتظ اوتتتال   لحتتتق الدتتتترل لصتتتظ رورتتت   التتت  ااتصتتتال 
الا ودتتتة ئان الاتتتزاء هنتتتا وكتتت ن يتتتظ الرتتتالج التتتذم وكتتت ن متستتتائوال مرتتته  تتت اء وتتتان اق بتتتة ائ 

ختا   . ئ د تترد  الرق بة لصظ تتالتل مع الا اتل الد تصبتة يتحتت م الت  الت    الرتا  ئال(2)تدبي ال 
ئالردالة ئلذلك يقد تص ن اق بة بدنية ائ  البة للح وة ائ مقيدة للح وة ائ اق بة  تالبة للحقت ق 
ائ اق بتة ما تة باراتبتاا ائ اق بتتة ماليتة .ئ ان للرق بتة   تاتص مترتتد ة ودكتن اب ا هتا ييدتتا 

 - لظ :
رتد جت ة اروال  الدتدثو بانتقا  ائ الح مان من الحق ق الشخ ية للاتانظ ئاروتال  و -7

 ا ا ية للرق بة.
ام رتقع ار ال  من ا د  ال  ااتصال ال رتو ئرت تي  شخ تال  -شخ ية الرق بة : -2

 تتت اه يرتتتظ رتدتتتتد التتت  ااتلتتتته ئوشتتتت ط ييرتتتا ان وكتتت ن الشتتتخص اهتتتالل روقتتتا  الرقتتتال 
 متدترال بالقداة ئار ااا  .

                                                           

متتتن   تتتت ا  در اوتتتة م تتت   64 ة   ئالدتتتا 2115متتتن الد تتتت ا الر ا تتتظ لستتتنة  79(  نمتتت  نتتتص الدتتتا ة 7)
 .2174لسنة

 .587     7916  منشأة الدرااه ار كنداوة    2(  نم  امسي  برنا    الا ودة ئالدا   ئالازاء  ط2)
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تقتتتع ار بقتتتان ن ائ     وستتت  ها مبتتتد  الشتتت اية يتتتال ودكتتتن ان -وحكدرتتتا مبتتتد  القان نيتتتة : -3
بناءا ال   تان ن  بينرتا ئان الدالبتع ان الدشت   الر ا تظ ب ت  اوقتا  الرق بتة بتشت وع 

 جا ا ان الارة الدخت ة .
الدسائاة يظ الرق بة يالقان ن و بق الت  الاديتع  ئن ا تتثناء  ئان ا تتثناء الرستك وين  -4

 تد ئ تع هتذ ن القان نتان  ئ  ات ارمن الدا لظ من   وانه رورنتظ اتد  الدستائاة ئاندتا
 لل  ع الذم  تدييز به ه رء ارشخا  .

  تتتاتية الرق بتتتة ئ تتت ئاة اوقتتتا  الرق بتتتة بحكتتتل   تتتاتظ جتتتا ا متتتن محكدتتتة مخت تتتة  -5
 وحتتد  ييرتتا الارتتة الدخت تتة نتت   الرق بتتة ئمقتتدااها يلتتي  هنتتا  اق بتتة م لقتتة ئرورنتتظ
بالق تتتاتية اوقاارتتتا متتتن ام  رتتتة   تتتاتية ئاندتتتا ربتتتد متتتن الارتتتة الق تتتاتية الدخت تتتة 

 باوقاارا .
ئالحقيقة ثل ان لا اتل النش     جية بت  يظ الرق بة الدن    اليرا ئلذلك يقد بتد      

الدشتتت   الرق بتتتات ارجتتتلية ئهتتتظ الحتتتب  ئالم امتتتة ئاق بتتتات ت بتتتق بحتتتق ال  تتتيلة الدستتتتخدمة 
د تتتتا اة ئالتر يتتتتو ئنشتتتت  الحكتتتتل  ئالتبريتتتتة ئالتصديليتتتتة التتتتتظ تتداثتتتتو يتتتتظ االتتتت  للنشتتتت  ئهتتتتظ ال

  ئبدتتتا ان   ودتتتة القتتتتو لتتتل  تتتنص اليرتتتا يتتتظ القتتت انين الخاجتتتة ياننتتتا ن  تتتع لقتتتان ن (7)الاتتت اتل
الرق بتتات الرتتا  بيتتا بتتين الرق بتتة الدحتتد ة لرتتا برتتد ان بينتتا الرق بتتة ئ  ات تترا ئربتتد لنتتا متتن 

شتت  اتتن   ودتتة القتتتو ئ لتتك لصتت ن ال رتتو التتذم وقتتد  اليتته  زهتتق بيتتاة الت تت ق التت  اق بتتة النا
التتظ  415انسان ئلذلك يان الرق بة تص ن محد ة بنص القان ن ئا ا  ماا رنا الت  نتص الدتا ة 

ن   ال  انه ورا   بالستان الدؤبتد ائ الدؤ ت  وتو متن  زهتق ائح انستان ئبالتتالظ  تد تصت ن 
 ة هتتظ الستتان الدؤبتتد ائ الدؤ تت    ئ تتد تصتت ن الرق بتتة اق بتتة هتتذه الا ودتتة يتتظ بالترتتا البستتي

متتتن  تتتان ن الرق بتتتات ا ا ماا ت نتتت  بابتتتد  416اراتتتدا   ئبالتتتتالظ تشتتتد  الا ودتتتة ئيقتتتال للدتتتا ة 
ال ق ات ئهذا ارم  وك ن يظ الحارت اراتيا وة لصن السؤا  الذم  ثاا متاهظ اق بتة الشتخص 

                                                           

 ئمابردها. 776ا ظ واول ابد  ا ل الزودم   م دا  ابق    (  نم  الق7)



 

  

 

 املسؤولية اجلزائية للناشر االلكرتوني عن
 جرمية القتل )وسائل التواصل

 االجتماعي أمنوذجًا(

 

 .م.د ياسر حممد عبداهللأ

 

 

 

 
111 

امتتة لمتت ا ا بتتاا الشتتخص التتذم ومرتت  يتتظ التتذم وقتت   بنشتت  مق تتع م تتتظ مختتو بتتار ال الر
 ال يد   ال  القيا  ب رو مخو بالحياء ئار تر ا للقتو نتياة لذلك ال يد   ؟

ان التش ورات الحد ثة  د اا ب  بتالحب  ئالم امتة وتو متن انشتأ م  رتا الصت ئنيتا ائ ا ااه       
رتا  ائ وتتو متا متن شتتأنه ائ اشت ف اليته ائ بتا ائ نشتت  ائااتا  نشت ه ام ييتتد   مختو بالحيتاء ال

الدسا  بار ال الرامة ئودا اا ب   وو من ابتز شخص لحدله ال  القيا  ب رو ائ ارمتنتا  
انه با تخدا  الشبكة الدرل ماتية ئتص ن الرق بة مدة رتزود ال  اشت   تن ات ا ا وتان الترد تد 

ذ التت  هتتذه القتت انين   ئلصتتن    تت(7)بااتصتتال  ناوتتة ائ با تتنا  امتت ا  ا شتتة للشتت ف ائ اراتبتتاا
انرا لل تبين ال  من    ه الترد د هو    ه الت  الشتخص ن سته التذم ورت  يتظ ال يتد   ا  الت  
اهلتته ئهتتو ورامتتو تحتت  ن تت  الن تتاق ا ا  تتاا اخ ائ ال التت  ار تتدا  التت  الا ودتتة متتن ا تتو 
بداوتتة شتت يه التتذم ورتت  يتتظ الدق تتع الد تتتظ ؟؟ ا  انتته مقت تت  التت  الشتتخص التتذم ورتت  يتتظ 

ل يد   .؟ ئا ا ماا ينا اننا يظ ماتدع لل وازه ئلصن اده وت ف مخ تا القتتو اتقتاءل  للرتاا يتظ ا
بتتارت محتتد ة   متتا اشتتات وال يأننتتا يتتظ بتتو متتن ااتبتتااه ألننتتا ب تتد  بحتتا  تتان نظ  نتتاتظ يرتتو 
ور   الشخص الذم  نش  ال يد   يظ بالتة ا ا ا تد  الشتخص الت   تتو ي اته متن ا تو جتيانة 

    ناش  ال يد   من الرق بة ؟ش يه ئهو ور
ييدا وخص الش   ارئ  يتنحن نت   ان هتذه الدتا ة تست م الت  الشتخص التذم ورت  يتظ      

ال يتتتد   ئ ئوتتته متتتا ا  وتتتان المتتت ا هتتت  جتتتيانة شتتت ف الراتلتتتة    جتتتال يتتتظ بالتتتة الداتدتتتع 
لتت  ورتت  يتتظ ال يتتد   . ئااتتل ان  لتتك  تتيؤ م ا  التتذمالرشتتات م التتذم روكت تتظ بد رتت   الشتت ف 

ت  رة الحكل ار اننا ن   يظ ال    ن سه   ئاة    ه ال  ارل ئارخ ئالزئج  ئن ان ودتتد 
 ليشدو اي هل .

                                                           

متن  4( من  تان ن مكايحتة  ت اتل التقنيتة ارمتاااتظ . ئيتظ ن ت  الد تد ن الدتا ة 71  76(  نم  الد ا  )7)
  ان ن مكايحة   اتل التقنية الص وتظ .
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ئييدتتا وختتص الشتت   الثتتانظ يتتان ا تتدا  ارل ائ ارخ ائ التتزئج التت  القتتتو اتقتتاءا للرتتاا        
وقتع  تال  يظ ث اة الم   وقت ظ نش  ال يد   ئبالتالظ ااتصال الشخص هتذه الا ودتة  ت ف 

ثتتت اة الم تتت  يتتتان ا تتتد  اليرتتتا ئهتتت  هتتتا ج ونتتتا امتتتا    ودتتتة  تتتتو ئروشتتتدو التخ تتتي    ئلصتتتظ 
ن دن اد  ه ئل الشخص ياننا نت   ئ ت ل ت  وتع التنص ئبالتتالظ ااتبتاا الناشت  ودحت ا 
ا تتد  التت  تح وتتك الدتتترل لصتتظ وقتت   ب رلتته وحالتتة ائليتتة   ودتتا نتت    تت ئاة مرا بتتته التت  ماتت   

لل  تل ااتصال ام   ودة متا ا  ان الناشت   تد  تالا  ت انين النشت  ئاراتال  بتت  نش ه يق  ا ا 
وكتت ن هنتتا  ا    تتا  للدتتترل    اتته اتتن القيتتا  برتتذا ال رتتو ثانيتتة ئا   اتتا  ودنتتع ايتت ه متتن 

 ار دا  ال  مثو هذا ال رو مستقبالل .
اعتاا ي  تين ئ لتك  ئبالتالظ ياننا يظ ئجا يرو الناش  ياننا ن   ان يرله روخت ج اتن      

  دا واتظ:  
ان  د و يرله تح  ن اق التحت و  الت  ااتصتال  ناوتة ئبالتتالظ ورا ت   تدن  ت انين  -ائرل:

مكايحتتتة  تتت اتل التقنيتتتة  ئن ان  تتتتل ااتصتتتال الا ودتتتة ييستتتأ  ئيتتتق القتتت انين الدحتتتد ة   ئا ت تتتاا 
الت اجتتو ار تدتتااظ  الرق بتتة التت  الحتتب  ئالم امتتة روك تتظ ئواتت  ان ورتبتت  النشتت  يتتظ م ا تتع

 و يال مشد ال .
ان وستتأ  الشتتخص اتتن   ودتة القتتتو التتتظ ئ رتت  بنتتاءا الت  تح و تته ئهنتتا نصتت ن امتتا   -ثانيتال:

  ودتتتتة  تتتتتو ئورا تتتت  بالرق بتتتتة الدقتتتت اة ئهتتتتظ امتتتتا الستتتتان الدؤبتتتتد ائ الدؤ تتتت  ائ تشتتتتد  لصتتتت ن 
امتا  وت يين مشتد  ن التح و   د تل بناءا الت   ايتع  نتئ ئمتع وت ف الرالنيتة ئبالتتالظ نصت ن 

وقت تتظ ان وشتتد ا التت  الناشتت  لصتتظ ودتنتتع ار تت ئن اتتن نشتت  ام شتتظ التت  م ا تتع الت اجتتو 
 ار تدااظ .

ئهنتتتا  ثتتتاا  تتتؤا  ا تتت  بتتت   متتتد  مستتتؤئلية متتتن وقتتت   بدشتتتااوة الدق تتتع الد تتتتظ التتت         
 ج تحه الشخ ية ائ ال  الص ئبات الدشت   ييرا ؟؟
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وة الدق تتتع الد تتتتظ وقتتت   ب ييتتتال بااتتتا ة نشتتت ه ام انتتته وقتتت   ان الشتتتخص التتتذم وقتتت   بدشتتتاا      
بااتصتتال   ودتتة تص تتظ رن وستتأ  الشتتخص ل بتتده ئلصتتن بدتتا ان النتياتتة هتتظ   ودتتة القتتتو يتتان 
التح و  ال ا ا ان الناش  ائ من وريد النش  روقت ظ ان وك ن مباش ال ئاندا ودكن ت ت ا 

لل وق   ارشت ا  الت  التحت و   48لدا ة ئ  اه  ان ع وق اي  مباش   رن القان ن يظ ا
 .(7)الدباش  ئاندا امكن  يامه ب  اة اي  مباش ة

ئالستتؤا  ار يتت   بتتو ارنتقتتا  التت  الد لتت  الثتتانظ هتت  هتتو تستتند الدستتؤئلية الازاتيتتة             
 لل    الذم ورلق ئوشي  ال  اجد اته لمت ا ااوتة الدحتت   ؟هتو انته ورتبت  انته وريتد النشت  ا  

 له اق بة  اجة ؟
بداوة ان الشخص التذم ورلتق الت  الدنشت ا ائ وشتي  الت  ابتد اجتد اته ادلته روختلتا       

اتتن ادتتو الدتت    ئالناشتت  لص نتته وردتتو التت  متتنؤ الد تتد ن ايتت  الدشتت ئ  جتت ة الرالنيتتة متتن 
 تتتال  اعتتتال  الصايتتتة اليتتته ئ لتتتك رنتتته بداتتت   ترليقتتته  تتتي ت ع ت تتتنيا ال يتتتد   ئوكتتت ن التتت  

ة ال  تتتدية التتت  ئ تتتاتو الت اجتتتو ار تدتتتااظ ودتتتا ان  لتتتك  تتتيؤ م التتت  وثتتت ة تدائلتتته ال تتت ح
ئانتشتتااه ئبالتتتالظ يانتته ئيتتق ا  نتتا ورتبتت  شتت وكال متتع الناشتت  ارجتتلظ يتتظ يرلتته ئبالتتتالظ ودكتتن ان 
وخ تترا التت  ن تت  الدستت الية ا ا متتاا ت التت    ودتتة القتتتو ئا ا لتتل تتتؤ م التت    ودتتة القتتتو يتتان 

  الدح ا ال   ناوات القتو ئالس  ة ئبالتتالظ  تد و يرلته  تدن هتذا الن تاق القان ن  د اا 
 ئودكن ان وسأ   الله .

 
 
 
 

                                                           

ا مقد  ال  مررد الق تاتظ (  نم   بيدا ا  ة واول هندم   ارشت ا  بالتح و  ئاث ه يظ الرقال   بح7)
 .56- 53     2177(   32الدئاة )
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 : الخاتمة
 النتائج : -اواًل:

 اهم االستنتاجات التي توصلت اليها من خالل كتابة هذا البحث اوجزه بما يأتي : 
تحدتتتو الناشتتت  تبرتتتة  -ترتتت ف الدستتتؤئلية الازاتيتتتة للناشتتت  ارلصت ئنتتتظ اتتتن   ودتتتة القتتتتو : -7

 ما نش ه ال  م ا ع الت اجو ار تدااظ ئوت ت  اليه ااتصال   ودة القتو .
ان هتتذه الدستتؤئلية تخلتتتا التت   تت اتل النشتت  ار تت   بك نرتتا رتتقتتا   رن الدشتت   انتتدما   -2

اتل النشتت  ار تت   ئبدتتا ان  تتان ن الرق بتتات الر ا تتظ نتتص التت  التقتتا   يقتتد   تت ه التت   تت  
لتتتتل وأ تتتتذ بالتقتتتتا   ئ   جتتتتال ان الا ودتتتتة الدت تبتتتتة اليتتتته هتتتتظ  7969لستتتتنة  777الدتتت  ل 

هتتتذه الدستتتؤئلية رتنق تتتظ    ودتتتة القتتتتو ئمتتتا تثيتتت ه هتتتذه الا ودتتتة متتتن مختتتاع  اليتتته يتتتان
 .  بالتقا  

التتت اا ة يتتظ  تتتان ن الد ب اتتتات ان ا تتا  هتتتذه الدستتؤئلية هتتت  مخال تتة الن تتت   القان نيتتة  -3
ئالق انين ئ ان ن الرق بات الدترلقة به من اد  نشت  متا ثي  ال تتن ائ وحت ا الت  ااتصتال 
  ودة  تو ئبدتا ان الناشت  وستكن يتظ مكتان محتد  يانته بكتو تأ يتد ورت ف الد تد ن التذم 

  ثي  ال  م الرا  ئوح ا ال  ااتصال الا اتل .
النش  ئاراال  ب  اة اامة هظ الحب  ئالم امتة بار تاية ان الرق بة الدحد ة يظ   اوا  -4

ال  الرق بة التظ تلحق ال  يلة الدستخدمة من م تا اة ئتر يتو ئالمتاء   بيندتا يتظ   ودتة 
القتتتتو يتتتان الرق بتتتة هتتتظ الستتتان الدؤبتتتد ائ الدؤ تتت  ئ تتتد ت تتتو التتت  اراتتتدا  ا ا ماااتصبتتت  

 ببااا  نئ.
  هتتظ الدخت تتتة بنمتت  الاتتت اتل الدترلقتتة بالنشتتت  يتتظ الستتابق وانتتت  محكدتتة النشتتت  ئاراتتال -5

المي  هذه الدحكدة ئاني  ا ت اجرا للدحتا ل ار ت    21/3/2171ئاراال  ئلصن برد 
بستت  ار ت تتا  الدكتتانظ ئالتت وي ظ ئبتتذلك تصتت ن محكدتتة التحقيتتق هتتظ الدخت تتة بتتذلك 

 .ي را للا ودةائ الاناوات بس  تص ئاند انتراترا تحيو ا بااة الدا   ال  محكدة الانؤ
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 -التوصيات : -ثانيًا :
ئان و تتتيا اليرتتا يقتتت ة  د تتتدة  416نأمتتو متتتن الدشتت   الر ا تتتظ ان ورتتتد  نتتص الدتتتا ة  -7

تشدو الناش  ارلصت ئنظ ان ع وق النص ) ا ا  ا  الناش  ارلصت ئنتظ بنشت   لتك يتظ 
 الد ا ع الرلنية (.

نأمتتتتو متتتتن الدشتتتت   الر ا تتتتظ ان و تتتت    ان نتتتتا  د تتتتدال مترلقتتتتال باتتتت اتل النشتتتت  ارلصت ئنتتتتظ   -2
ئ   جتتال اننتتا يتتظ ال  تت  الحتتالظ نرتتانظ متتن  لتتة يتتظ الدتت ا  القان نيتتة التتتظ تتتنمل هتتذا 
 الد     ئترالاه ئلذلك ربد من ا تداا  ارم  ئ ن  ان ن ورالج هذه الدسألة .

ظ الاتت اتل ارلصت ئنيتتة وستتااد التت  تستتريو ارمتت ا نتت    تت ئاة انشتتاء  رتتا  متدتت   يتت -3
للدحكدة الدخت ة ييدا وختص الا ودتة ارلصت ئنيتة ئ مالبقتة م تصبرتا ئبالتتالظ ارمت  

 الذم ودنع من ايالت الناش  ارلصت ئنظ.
 : قائمة المصادر والمراجع

 الق آن الص ول 
 :أواًل: معاجم اللغة العربية 

 .2114   اا الش ئق الدئلية  القاه ة  4ال  ي    طمادع اللمة الر بية  الدرال  -1
  4  مادع اللمة الر بية  الدرال ال  تي   ط7991  7ابن منم ا  لسان الر ل  بي ئت  ط -2

 .2114مكتبة الش ئق الدئلية  م    
 .7919, 6ابن ياا   مرال مقا ي  اللمة   تحقيق ابد السال  دمحم هاائن, مالد  -3

 ثانيًا: الكتب القانونية : 
   اا النر ة الر بيتة   م ت ,  ابدد يتحظ   ئا  ال  ي  يظ  ان ن الرق با) القسل الرا ( . -7

2175. 
بستتن جتتا ق الد جتت ائم  الد جتت ائم يتتظ اجتت   ار تت اءات الاناتيتتة   منشتتأة الدرتتااف    -2

 .2111ار كنداوة   
 .7984 كنداوة  امسي  برنا    ار  اءات الاناتية تأجيالل ئتحليالل   منشاة الدرااف بار -3
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 .2176ابد القا ا ا  ة  التش وع الاناتظ ار المظ   منش اات الحلبظ الحق  ية  لبنان    -4
 .ابد ال تاح بي مظ باا م   الدليو الاناتظ ئالتزئوت  يتظ  ت اتل الص مبيت ت  ئارنت نت     اا  -5

 .2112الصت  القان نية   م     
اية ئالنشت    منشتأة الدرتااف   ار تكنداوة ةةةةةةةةة   الدبا ج الرامتة يتظ  ت اتل ال تح -6

 2119 
  .246  7413الظ بن دمحم بن الظ الا  انظ  التر و ات   اا البيان للت اث  القاه ة    -1
  م برتة 7  ط7 . الظ بسين  لا  ال  ي  يظ ش ح  ان ن الرق بتات )النم وتة الرامتة(  ج -8

 .7968الزه اء بمدا   
ائم   شتت ح  تتان ن الرق بتتات )القستتل الرتتا (    اا ابتتن  . التتظ بستتين  لتتا ئ  .  تتل ان الشتت

 ارثي     امرة الد جو.
  منشتت اات  7 .ادتتاا ابتتا  الحستتينظ    تت اتل الحا تت ل ئارنت نتت  الاتت اتل الدرل متتات   ط -9

 .2171 ون الحق  ية   بي ئت  
ة  . ابتتا  الحستتينظ ئوامتتو الستتام اتظ  ال قتته الانتتاتظ يتتظ  تت ااات محتتا ل التدييتتز الددنيتت -71

 ئالرسك وة ةامن  ئلة  بمدا , بدئن  نة نش  .
الرتتتتا (   م برتتتتة الزمتتتتان    . يختتتت م ابتتتتد الحتتتتد ثظ   شتتتت ح  تتتتان ن الرق بتتتتات ) القستتتتل  -77

 .7992بمدا .
القا تتظ  وتتاول ابتتد  ا تتل الزوتتدم   الدستتؤئلية الازاتيتتة اتتن  تت اتل النشتت ئ اراتتال  يتتظ  -72

 .2176القان ن الر ا ظ   مكتبة جباح بمدا    
 . 2117ابد الدايد   تش ورات اراال    الر بظ للنش  ئالت  وع   ليل   -73
 .7916   اا ا و  لل بااة ئ النش   القاه ة  2 . مأم ن  المة   ان ن الرق بات  ط -74
 .7917دمحم الدباا   الداتدع ار المظ الدراج    اا ال ص   بي ئت,  -75
 . 7969  القاه ة   8( ط لقسل الرا  . محد   محد   م      ش ح  ان ن الرق بات )ا -76
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   اا النر تتتة  5 . محدتتت   نايتتت  بستتتنظ  شتتت ح  تتتان ن الرق بتتتات ) القستتتل الرتتتا  (   ط -71
 . 7984الر بية   القاه ة   

 .2171م دق اا     محا  ات يظ   انين راال  ئالنش     اا السنر ام  بمدا     -78
 ثالثًا: الرسائل واالطاريح الجامعية: 

  الدستتؤئلية الاناتيتتة لدقتتدمظ  دمتتة ارنت نيتت   ا تتالة ما ستتتتي  بديتتد  درتتة التتظ التتدامكظ -7
 .2173مقدمة ال  ولية القان ن   امرة ارمااات الر بية الدتحدة  

اا      ا ابتد النبتظ الشتك م  الدستؤئلية الاناتيتة الناشتبة  اتن ارهدتا   ا تالة ما ستتي   -2
  2115مقدمة ال  ولية القان ن  امرة بابو  

رزوز جتالؤ الدحدت     الدستؤئلية الاناتيتة اتن ا تاءة ا تتخدا  ئ تاتو الت اجتو دمحم بتن ابتدال -3
ار تدااظ الحد ثة   اع ئبة  وت ااه مقدمة ال  ولية الردالة الاناتية)  ستل الشت ورة ئالقتان ن 

 . 2174  (  امرة ناو  للرل   ارمنية 
ارا نتتظ ئالصتت وتظ ا تتالة يي تتو ايتتا  الرنتتزم    تت اتل اراتتال  الد تتتظ ئالدستتد   يتتظ القتتان ن  -4

 .2171-2119ما ستي  مقدمة ال   امرة الش ق ارئ     
 ي تت   تتالل  تت ن    الدستتؤئلية الاناتيتتة للدؤ ستتة اراالميتتة   اع ئبتتة  وتتت ااه مقدمتتة التت   -5

 .2176 لية الحق ق يظ  امرة الد جو   
 رابعًا: البحوث والدوريات: 

ا تتخدا  الرتاتا النقتا  ت بحتا مقتد  الت  الدررتد ابدد شرال ابدد   الدستؤئلية الازاتيتة اتن  -7
 .2177الق اتظ وازء من مت لبات التخ ج من الدررد   

ا امة  ب وو ابد الل يا  ا ت اتياية اث وة مقت بة  اتدة ال  البناتية ار تدااية متن  تال   -2
ردليتتة  م ا تتع الت اجتتو ار تدتتااظ لتنديتتة الدايريتتة لالناتتا   بحتتا منشتت ا يتتظ مالتتة الت بيتتة ال

 .2172  74 اد  75 امرة اين شد   القاه ة  مالد
بيتتدا اتت  ة وتتاول هنتتدم   ارشتتت ا  بتتالتح و  ئاثتت ه يتتظ الرقتتال   بحتتا مقتتد  التت  مررتتد  -3

 . 2177(   32الق اتظ الدئاة )



 

  

 

 املسؤولية اجلزائية للناشر االلكرتوني عن
 جرمية القتل )وسائل التواصل

 االجتماعي أمنوذجًا(

 

 .م.د ياسر حممد عبداهللأ

 

 

 

 
118 

 الد بامد م      الدسؤئلية الاناتية لناش م الخدمات التقنية ئمقدميرا ان  ت ء ا تتخدا   -4
  2ار تدااظ  بحا منش ا يظ مالة ائ  ا ت اتياية  الدالد ارئ   الرتد شيكات الت اجو 

 .2173ماا  
 . بستتنظ اتت ا  اثتت  م ا تتع الت اجتتو ار تدتتااظ يتتظ تنديتتة الدستتؤئلية لتتد  يبتتة الشتتبال   -5

بحتتا منشتت ا يتتظ مالتتة  امرتتة الشتتاا ة للرلتت   ارنستتانية ئار تداايتتة  الدالتتد الراشتت   الرتتد  
 .2173الثانظ  

 ا  ابدتتد شتت انظ ئ وشتتائ مرتت ئف  تتيد الب  ناتتظ   التشتتري  ابتت  ارنت نتت  ئاشتتكارته  . نتت   -6
القان نية يظ الر اق   بحتا منشت ا يتظ مالتة وليتة القتان ن للرلت   القان نيتة ئالسيا تية   مالتد 

 .2176   76  ارجداا  5
   السنة الثانية . 21مالة ال  اتع الردلية   الرد   -1
بيان تشتكيو محكدتة الدخت تة بق تاوا النشت  ئاراتال  ال تا ا اتن مالت  الق تاء ارالت    -8

  1/2171/ 77/ ق /  ( يظ  87بال  ل )
 .23/7/2171يظ  4432  ودة ال  اتع الر ا ية بالرد    -9

 مقاالت: -خامسًا:
ا القا تتظ ابدالستتتاا دمحم ام تتان  ئبيتتانظ   ااوتتة  ان نيتتة يتتظ الدحكدتتة الدخت تتة يتتظ   تتاو -7

 النش  ئاراال  يظ الر اق   مقالة منش اة ال  م  ع مال  الق اء ارال .
مقتو شي  ال  او ين يظ الب ت ة التذم ي تحه الر ا يت ن ئاعلقت ا اليته باتظ  اا تين   مقالتة  -2

 منش اة ال  م   اة هذا الي   ار بااوة.
 القرارات القضائية : -سادسًا:

يتتتظ  2174/ تتتزاء/989ب تتت ترا التدييزوتتتة الدتتت  ل   تتت اا محكدتتتة ا تتتتبناف ال جتتتاية ارتحا وتتتة -1
29/72/2174 . 

يتظ  488  ت  2174/ الريبتة الد  ترة الازاتيتة /216  اا محكدة التدييز ارتحا وة الد  ل  -2
   اي  منش ا .8/2174/ 78
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 5/  21يتظ  2173/ الريبتة ار تتبنايية منقت   /7254  اا محكدة التدييز ارتحا وة الد  ل  -3
 منش ا.   اي  2173/ 

 717 تتتت اا محكدتتتتة التدييتتتتز ارتحا وتتتتة   الريبتتتتة التدييزوتتتتة الخاجتتتتة بق تتتتاوا الصدتتتتاا  الدتتتت  ل  -4
 , اي  منش ا. 24/1/2171  بتااو   2174/تدييزوة / 

 سابعًا: القوانين:
 -أ_ التشريعات العراقية :

 ال ا ا ان  ل ة ارتتالف الدؤ تة الدنحلة . 65ارم   -7
 .2115   ت ا  در اوة الر اق لسنة -2
 الدرد  النايذ. 7969لسنة  777 ان ن الرق بات الر ا ظ ا ل  -3
 الر ا ظ الدرد  النايذ. 7968لسنة  216 ان ن الد ب اات ا ل  -4
 الدرد  النايذ. 7993لسنة  71الر اق ا ل  - ان ن الد ب اات يظ ا ليل و ا  تان -5
 . 2118لسنة  6 ا ل الر اق - ان ن منع ا اءة ا تردا  ا رزة ارت ا  يظ ا ليل و   تان -6

 -ب_ التشريعات المقارنة :
 .2175لسنة  63ار بال الد  بة لقان ن مكايحة   اتل تقنية الدرل مات الص وتظ ا ل  -7
 .2172لسنة  5ار بال الد  بة لقان ن مكايحة   اتل تقنية الدرل مات ارماااتظ ا ل  -2
 الدرد . 7994لسنة  748 ان ن الرق بات الس ام الد  ل  -3
 .2112لسنة  26ن ار  اءات الاناتية البح ونظ ا ل  ان   -4
 .7951لسنة  751 ان ن اج   ار  اءات الازاتية الد  م ا ل  -5
 الص وتظ. 2175لسنة  63 ان ن مكايحة   اتل تقنية الدرل مات ا ل  -6
 .2172لسنة  5 ان ن ارتحا  ارماااتظ ا ل  -1
 .7992لسنة  35 ان ن ار  اءات الازاتية ارماااتظ ا ل  -8
 .7961لسنة  63 ان ن الرق بات ارا نظ ا ل  -9
 .7967لسنة  9 ان ن اج   الدحا دات الازاتية ارا نظ ا ل  -71
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  ان ن اراال  الد تظ ئالدسد   ارا نظ. 2175لسنة  26 ان ن ا ل  -77
 ثامنًا: المواقع االلكترونية :

7- www.almanny.com  
2- http:/hathalyoum.net/articles. 
3- http://tqmag.net. 
4- RIGHTUMOSUL.EDU.IQ. 
5- www.juriscom.net. 
6- http://www.iraqja.iq. 

 تاسعًا: المصادر األجنبية :
7- TGI Paris, référé, 15 décembre 2008, Madmoiselle Claire L dite 

 www.juriscom.neton . Claire K c/ JFG Networks, p  
2- Rene Garraud , tracte theoraque ot partique de droit panal francais , I 

, 3edtion ,paris,1913, 223. 
3- -p472. 
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