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أشكال العالمة ورشوط صّحتها (دراسة مقارنة)/
Forms of the Trademark and its Conditions of Validity

(Comparative Study)

الروح  جامعة  يف  أستاذ  الحقوق،  يف  دكتور  التمييز،  محكمة  لدى  مستشار  عجاقه،  جوزف 
القدس – الكسليك

Joseph Ajaca, Counselor at the Court of Cassation, Doctor in Law, Professor at the Holy 
Spirit University of Kaslik (USEK)

Abstract

This study covers, in the first place, the different forms that a trademark 
may have, such as nominal trademarks in the large sense of the expression 
(patronyms, geographic names, fantasy names, etc.); trademarks based 
on letters, numbers and acronyms, and other forms of trademarks such 
as colors, sound marks, taste/flavor marks, smell/scent marks, hologram 
(three-dimensional) marks, etc. 

We must note that in the absence of an exhaustive list, the forms of marks 
are multiplying, and the choice of a trademark is subjected to the principle 
of freedom of choice granted to the merchant or the artisan. 

In the second place, this study tackles the conditions for the validity of 
a trademark. We analyzed the legal character and the availability of the 
chosen sign; we went through the forbidden trademarks, trademarks that 
are contrary to public order, misleading, generic, descriptive and figurative 
trademarks; and we briefly considered the rights attaches to anterior marks. 
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We concluded with the sanctions linked to the disrespect of the conditions 
of validity of trademarks: nullity (nature and consequence). 

However, we insisted on the principles that govern the matter, without 
entering in too many details. 

Yet, this study shall not be the last one on the topic, since trademarks 
of brands, commerce and services are in perpetual evolution, given the 
position of the French and European jurisprudence. 
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التجارية  امللكية  بحقوق  املتعلّق   ٢٤/٢٣٨٥ رقم  القرار  من   ٦٨ املادة  بحسب 
والصناعية "تعترب ماركات مصانع أو تجارة األسامء املكتوبة عىل شكل يفّرقها عن غريها 
الصغرية  والرسامت  النافرة  والرسوم  والسامت  والحروف  واألختام  والرموز  والتسميات 
واألرقام وبالعموم كل إشارة مهام كانت يقصد منها حًبا يف منفعة املستهلك ومنفعة 
أو  البضاعة  ومصدر  ذاتية  وإظهار  غريها  عن  األشياء  فرق  التاجر  أو  املعمل  صاحب 
الغابات أو املعادن"، كام نّصت  التجاري والزراعي أو محاصيل  الصناعي أو  املحصول 
املادة ٧٠١ من قانون العقوبات اللبناين عىل أنه "تعترب عالمات فارقة للصناعة او التجارة 
باملعنى املقصود يف هذه النبذة األسامء املكتوبة عىل شكل مييزها عن غريها، واأللقاب 
والتصويرات،  البارزة،  والرسوم  والسامت،  والحروف،  والدمغات،  واألختام،  والرموز، 
التاجر  او  املعمل  املستهلك وصاحب  ترمي يف مصلحة  إشارة  وباإلجامل كل  واألرقام، 
اإىل اظهار ماهية بضاعة ما ومصدرها أو ماهية محصول صناعي او تجاري، أو زراعي 
أو محاصيل الغابات واملناجم، إذا سجلت هذه العالمات ونرشت وفاقا للقوانني املرعية 

اإلجراء١".

العالمة  ودقيقة  واضحة  بصورة  يعرّفا  مل  انهام  املذكورين  النصنّي  من  يتبنّي  إًذا، 
أن  التي من شأنها  العنارص واإلشارات  لبعض  تعداًدا  أوردتا  بل  الصناعية  أو  التجارية 
تؤلف عالمة تجارية أو صناعية، كام اشرتطتا أن تقّدم العالمة بشكل مميّز يفرّقها عن 

غريها من العالمات األخرى املشابهة. 

باملقابل، يف لبنان، لقد عرّف الفقه العالمة بأنها تلك التي يضعها التاجر أو الصانع 
عىل منتجاته أو سلعه أو يتّخذها الصانع أو التاجر شعاًرا ملنتجاته أو بضائعه، لتمييزها 

عن غريها من السلع واملنتجات املامثلة٢. 

إذن، إن املاركة هي عالمة أو إشارة ميكن أن تظهر بصورة خطية أو سمعية أو 
إىل شخص  العائدة  الخدمات  أو  املنتوجات  أو  السلع  للتعرف عىل  وتستخدم  برصية 

 Selon l’article 711-1 c. pr. int. français : « la marque de produits ou de services est un signe  ١
 servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres

personnes physiques ou morales … ».

إ. عيد و ك. عيد، الوسيط يف القانون التجاري، صادر، ٢٠٠٧، ج ١، رقم ٢٧١؛ م. كامل طه، أساسيات القانون   ٢
التجاري، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، ط ١، ٢٠٠٦، رقم ٧٥٨. 



٨ | جوزف عجاقه

Copyright © PUSEK, Kaslik, 2021 | All Rights Reserved منشورات جامعة الّروح القدس – الكسليك، ٢٠٢١ | جميع الحقوق محفوظة ©

طبيعي أو معنوي٣، وهي وجدت لتعريف املنتوجات والسلع التي متثلها عن غريها من 
السلع واملنتجات املامثلة، أو املشابهة لدى التّجار املنافسني٤. وبجب أن تظهر العالمة 
إىل املستهلك من خالل أي شكل واضح وثابت ومتكامل، وأن تكون اإلشارة قابلة للتعبري 

عنها مبقتىض متثيل بياين٥. 

من  يليها  وما   (١-٧١١ (ق.   L-711-1 املواد  تضّمنت  لقد  الفرنيس،  القانون  ويف 
قانون امللكية الفكرية القواعد التي ترعى العالمات التجارية، وقد نّصت املادة ١-٧١١ 

منه عىل اآليت:
« La marque de produits ou de services est un signe servant à distinguer 
les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres 
personnes physiques ou morales.

Ce signe doit être représenté dans le registre national des marques de manière 
à permettre à toute personne de déterminer précisément et clairement l’objet de 
la protection conférée à son titulaire ».

فيها  يرفض  حاالت  عىل  ذاته  القانون  من  و٣-٧١١   ٢-٧١١ املادتان  نّصت  كام 
تسجيل العالمة وإذا سّجلت وميكن إبطالها كحالة التعرض لعالمة سابقة أو عدم توفر 

.Caractère distinctif عنرص التاميز فيها

كذلك عرّف الفقه الفرنيس العالمة عىل الشكل اآليت: 
« La marque …est un signe qui permet à un fabricant ou à un commerçant, 
dans ses rapports avec la clientèle, de distinguer ses produits ou ses services de 
ceux de ses concurrents et dont le droit de la marque permet l’appropriation6 ». 

إذ إن مالك العالمة ميكن أن يكون شخًصا طبيعيًا أو معنويًا كتاجر أو صانع أو مزارع أو رشكة تجارية أو رشكة   ٣
مدنية....

ن. مغبغب، املاركة التجارية، عالمة فارقة أم مميزة، دراسة يف القانون املقارن، ط ١، ٢٠١٠، ص ٢٣.   ٤

 J. CANLORBE, « Différents signes susceptibles de constituer une marque »,  ٥
 J.-Cl. Marques-dessins et modèles, fasc. 7100, du 16 avril 2015 (mise à jour 3 septembre

 2020), n° 4 et 7.

N. BINCTIN, Rép. com. Dalloz, V° « marque », octobre 2020, n° 1.  ٦
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كام نورد تعريًفا آخر: 
« la marque est un signe qui permet de distinguer les produits ou services d’une 
entreprise et d’attirer la clientèle7 ».

الغري  لتعريف  التاجر  أو  الصانع  يستخدمها  غريها)  أو  (إشارة  وسيلة  هي  إذن، 
أو  املنتج  أو  السلعة  التعرّف عىل  املستهلك من  يتمّكن  عىل سلعه ومنتجاته. وبذلك 
الخدمة أينام وجدت، ما يضمن عدم تضليل الجمهور أو خداعه حول مصدرها أو هوية 

صاحبها...٨. 

باإلجامل، تُلصق العالمة عىل املنتوجات والسلع، وتُستعمل لتمييزها عن غريها من 
السلع واملنتوجات العائدة لتّجار أو صناعيني منافسني. 

وال يقترص إستخدام العالمات عىل الحقل التجاري أو الصناعي فحسب بل تستخدم 
يف متييز املنتجات والسلع بوجه عام أيًا كان مصدرها: زراعي، أو صناعي، أو تجاري، أو 
استثامر املوارد الطبيعية (محاصيل الغابات واملناجم واملعادن). فتدخل يف ذلك أوراق 
التبغ والفواكه واملعادن واملياه املعدنية والزهور والدقيق٩... وهذا واضح برصاحة نص 
املادتني ٦٨ من القرار رقم ٢٤/٢٣٨٥ و٧٠١ من قانون العقوبات اللبناين إذ أن كالهام مل 

يحرصا إستخدامها يف مجال محّدد بل جاء مضمونهام عاًما شامًال. 

إذن، يتعّدد أنواع العالمات التجارية بتعّدد مجاالت استعاملها يف املجتمع. نذكر 
عىل سبيل املثال:

العالمة التجارية والصناعية والخدمات، وعالمة األدوية، وعالمة اإلنتاج، ... وغريها 
من العالمات. 

لناحية العالمات الصناعية Marques de fabrique، فهي التي يضعها الصانع عىل 
السلعة التي يُنتجها لتمييزها عن السلع املامثلة (لتمييز املنتجات التي يقوم بتصنيعها). 
إذن، تعود العالمة الصناعية إىل الصانع الذي يضعها عىل منتوجاته املصّنعة من قبله. 

 G. RIPERT et R. ROBLOT, Traité de droit commercial, L.G.D.J. – Delta, t.1, vol. 1,  ٧
 2003, n° 686.

القانون  الوسيط يف  عيد،  و ك.  عيد  إ.  التجاري، دراسة مقارنة، رقم ٧٥٨؛  القانون  أساسيات  كامل طه،  م.   ٨
التجاري، رقم ٢٧١.

املرجع السابق، رقم ٧٥٨.   ٩
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ويف حال تضّمنت سلعة أو منتج ما عنارص مختلفة عبارة عن عالمات متعددة مدموجة 
مختلف  أصحاب  من  إذن  عىل  يستحصل  أن  النهايئ  السلعة  مصّنع  عىل  يجب  فيها، 

العالمات التجارية ليذكرها يف املنتج النهايئ. 

يستخدمها  التي  فهي   ،Marques de commerce التجارية  العالمات  لناحية  أما 
التاجر لتحديد ومتييز السلع واملنتجات، التي يقوم بتسويقها وبيعها (لتمييز البضائع 
التي يقوم ببيعها) دون أن يكون قد أقدم عىل تصنيعها. والسلعة هي أشياء مادية قابلة 

للتبادل وميكن أن تكون موضوع تبادل تجاري.

إذا كانت منترشة عىل نطاق واسع  تعترب عالمة مشهورة  انه  إىل  اإلشارة  وتجدر 
ومعروفة من نسبة هامة من الجمهور املعني بها١٠. 

ويعتقد البعض انه ليس للتفريق بني العالمة التجارية والعالمة الصناعية أية قيمة 
عملية، السيّام إذا كان الشخص الواحد ينتج السلعة ويبيعها يف ذات الوقت فتكون له 
عالمة واحدة تحقق الغرضني، وتتّحد العالمة الصناعية بالعالمة التجارية يف عالمة واحدة، 
بإعتبار أن العالمة التجارية والعالمة الصناعية تخضعان لذات القواعد واألحكام١١. وال 

يشء يحول دون أن يكون للصانع عالمتان واحدة صناعية وواحدة تجارية.

املرصفية،  (كالخدمات   ١٢
 Marques de service الخدمات  عالمات  لناحية  أما 

تتعلّق  التي  فهي  وغريها)،  السيارات...  غسيل  وخدمة  السيارات،  تصليح  وخدمة 
بالخدمات التي يقّدمها التاجر إىل زبائنه وترتك أثرًا ماديًا عليها. وهي بالتايل ال تختلف 
يقّدمها  التي  الخدمة  متييز  إىل  وتهدف  الصناعية،  أو  التجارية  العالمات  عن  جوهريًا 
الجمهور،  إىل  عنها  اإلعالن  أو  بينها  والتفريق  املامثلة  الخدمات  عن  التاجر  أو  املورّد 
والنقل  والتصليح  والبناء  والتأمني  الدعاية  أم  والرتفيه  التسلية  مجال  يف  أكانت  سواء 
املطاعم  وشبكات  الكتب  وتوزيع  السيارات  وتأجري  والفنادق  والتعليم  واإلتصاالت 

تجاوزت شهرتها حدود بلدها األصيل: ع. الجياليل، العالمة التجارية، خصائصها، حاميتها، ط ١، منشورات زين،   ١٠
٢٠١٥، ج ٤، ص ٣٨ وما يليها. 

أساسيات القانون التجاري، دراسة  الوسيط يف القانون التجاري، رقم ٢٧١؛ م. كامل طه،  إ. عيد وك. عيد ،   ١١
مقارنة، رقم ٧٥٨.

 J. CANLORBE, « Différents signes susceptibles de constituer une marque », n° 20 :  ١٢
« toute prestation effectuée pour le compte d’autrui ».

واملادة ٧١٢-٢ من قانون امللكية الفكرية الفرنيس.   
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والخدمات املرصفية، كالعالمة التي توضع عىل حقيبة السفر، أو أكياس املالبس املعّدة 

أو  الغري  لحساب  واإلعالن  الدعاية  مؤسسات  تستعملها  التي  العالمات  أو  للتنظيف، 

مؤسسات النقل، أو اإلشارات التي تلصق عىل السيارات التي يكون صاحب الكاراج قد 

أنهى تصليحها وغريها١٣. وتجدر اإلشارة هنا إىل أن الخدمة هي عبارة عن أفعال مادية 
أو غري مادية يقوم بها شخص ما ملصلحة شخص آخر.

وقد نظّمها القانون الفرنيس رصاحة يف القانون رقم ٦٤-١٣٦٠ تاريخ ١٩٦٤/١٢/٣١، 

بينام مل ينّص عليها القانون اللبناين رصاحة يف القرار رقم ٢٤/٢٣٨٥. ولكن بالعودة إىل 

روح النص وغايته الراميني إىل حامية حقوق صاحب العالمة أيًا كانت السيّام وأن نص 

ما مينع  فليس  الحرص،  وليس  التعداد  القرار ٢٤/٢٣٨٥ جاء عىل سبيل  املادة ٦٨ من 

من تطبيق األحكام التي تطبّق عىل العالمات التجارية والصناعية عىل عالمات الخدمة 

يف حال حصول منافسة أو تقليد١٤. ويعود لصاحب عالمة الخدمة حاميتها من خالل 

اعتامد طرق الحامية املقررة يف القرار ٢٣٨٥، إضافة إىل إمكانية تطبيق النصوص العامة 

املتعلّقة بأحكام املسؤولية عن الفعل الشخيص١٥.

الطبية  والسلع  املنتجات  عىل  توضع  التي  فهي  األدوية،  عالمات  لناحية  أما 

والصيدالنية ويتّم بيعها من قبل الصيادلة، والعالمة املشهورة هي التي ترسخ يف ذهن 

الطبيب والصيديل واملستهلك وتحظى بثقته١٦.

من  شبكة  أو  معيّنة  إنتاجات  عىل  توضع  التي  فهي  اإلنتاج  عالمات  لناحية  أما 

اإلنتاجات. وهي تستند إجامًال إىل الدور الوظيفي للسلعة أو املنتج من خالل اإلسم 

الذي تعتمده١٧.

التجاري، دراسة  القانون  أساسيات  كامل طه،  م.  التجاري، رقم ٢٧١؛  القانون  الوسيط يف  عيد،  عيد وك.  إ.   ١٣
مقارنة، رقم ٧٥٨؛ ن. مغبغب، املاركة التجارية، عالمة فارقة أم مميزة، ص ٣٣ و٣٤. 

ن. مغبغب، املاركة التجارية، عالمة فارقة أم مميزة، ص ٨٤ و٨٥.   ١٤

قانون املوجبات والعقود املادة ١٢٢ و١٢٣ .   ١٥

ن. مغبغب، املاركة التجارية، عالمة فارقة أم مميزة، ص ٣٠ و٣١.   ١٦

املرجع السابق، ص ٣١.   ١٧
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وتجدر اإلشارة هنا إىل أنه تحّدد العالمة بعّدة وسائل، منها تحديد دقيق للمنتج 
أو السلعة أو الخدمة موضوعها، أو تحديد صنف (أو رمز) عام تقع ضمنه، علامً بوجود 

تصنيفات متعّددة للسلع والخدمات كتصنيف نيس Nice لعام ١٩٥٧١٨. 

تنتقل العالمة مع السلع واملنتجات وهذا من شأنه أن يحث الصانع أو التاجر عىل 
بذل الجهود من أجل املحافظة عىل جودة السلعة أو املنتج أو الخدمة التي يقّدمها، 
ويعمل عىل بذل الجهد من أجل تحسني منتجاته وسلعه وخدماته وتخفيض تكاليف 
إنتاجها، بحيث يعمل عىل كسب ثقة املستهلك (الزبون) ما يزداد من رواجها فتكتسب 

الشهرة التي يصبو إليها١٩.

تختلف العالمة عن اإلسم والشعار وبيان املصدر والختم. 

لناحية الفرق بني اإلسم والعالمة، يطلق اإلسم التجاري عىل املؤسسة التجارية، فهو 
مييّزها عن غريها من املؤسسات، كام يطلق عىل التاجر نفسه٢٠. أما العالمة التجارية 
فهي تعني السلعة أو املنتج أو الخدمة التي تقّدمها تلك املؤسسة، وتهدف إىل متييزها 
عن غريها من السلع واملنتجات والخدمات التي يقّدمها املنافسون٢١. ويصار إىل حامية 
كدعوى  جزائية  دعوى  طريق  عن  القانونية  األصول  وفق  املسّجلة  التجارية  العالمة 
التقليد أو اإلحتذاء التحاييل، بينام يحمى اإلسم التجاري عن طريق دعوى املنافسة غري 
املرشوعة. وتجدر اإلشارة إىل أنه وإن كانت املؤسسة التجارية ال ميكن أن تحمل أسامء 

متعّددة، إال أنه ميكن لصاحبها أن ميتلك عّدة عالمات تجارية. 

لناحية الفرق بني الشعار والعالمة، إن الشعار هو تسمية مبتكرة أو رمز يستعمله 
غرار  يستعمل عىل  وهو  التجارية.  املؤسسات  من  مؤسسته عن غريها  لتمييز  التاجر 

 J. CANLORBE, « Différents signes susceptibles de constituer une marque », n° 25.  ١٨

التجاري، دراسة  القانون  أساسيات  كامل طه،  م.  التجاري، رقم ٢٧١؛  القانون  الوسيط يف  عيد،  عيد وك.  إ.   ١٩
مقارنة، رقم ٧٥٨.

 N. BINCTIN, Rép. com. Dalloz, V° « marque », n° 15 : « le nom commercial est l’appellation  ٢٠
sous laquelle une personne physique ou morale exerce son activité commerciale ».

 N. BINCTIN, Rép. com. Dalloz, ١٧؛  ص  مميزة،  أم  فارقة  عالمة  التجارية،  املاركة  مغبغب،  ن.   ٢١
 V° « marque », n° 15,
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اإلسم إلجتذاب الزبائن٢٢. ويجب يك يتذرع به تجاه الغري أن يكون مسجًال يف السجل 
التجاري٢٣. وال يتمتّع الشعار بالضامنات املمنوحة للعالمة التجارية من خالل تسجيلها 
يلجأ صاحب  أن  اإلقتصاد٢٤. وميكن  التجارية لدى وزارة  بالعالمات  الخاص  السجل  يف 
املنتج  أو  السلعة  متييز  يف  دوًرا  يلعب  عندها  تجارية،  كعالمة  استعامله  إىل  الشعار 
تقّدمها  التي  الخدمات  أو  املنتجات  أو  السلع  عن  املؤسسة  تقّدمها  التي  الخدمة  أو 

مؤسسات أخرى مامثلة. 

املصدر  إظهار  إىل  املصدر  بيان  يهدف  املصدر،  وبيان  العالمة  بني  الفرق  لناحية 
الجغرايف للسلعة أو املنتج أو الخدمة، بينام تهدف العالمة إىل متييز املنتجات والسلع 
والخدمات التي تقّدمها املؤسسة عن غريها من السلع و املنتجات و الخدمات٢٥. إجامًال 
ال تحّدد العالمة األصل الجغرايف للسلعة أو املنتج ولكن مصدرها الصناعي أو التجاري٢٦... 

وتشكل العالمة الصحيحة حقاً لصاحبها فقط، دون أن يكون للتّجار أو الصناعيني 
أو املزارعني اآلخرين أي حق عليها.

لناحية الفرق بني الختم والعالمة، الختم هو إشارة تعلّق عىل السلعة املتميّزة وهو 
أن  توقيع أصيل إلبتكار بحت مميّز٢٧، وهو يدّل عىل اختصاص وحرفية، كام يدّل عىل 
السلعة أو املنتج نابعني عن عمل فنان مشهور مبتكر٢٨، ما يجعل من السلعة أو املنتج 
امللصق عليها سلعة أو منتج متميّزين يتمتعان بشهرة قد تفوق أي سلعة أو منتج آخر 
مشابهني أو متطابقني. والعالمة هي التي تلصق عىل السلعة أو املنتج ومتيّزها عن غريها 
من السلع أو املنتوجات أو الخدمات. ويف بعض األحيان يتحّول الختم إىل عالمة فخمة٢٩.

 N. BINCTIN, Rép. com. Dalloz, ٩١؛  رقم  التجاري،  القانون  يف  الوسيط  عيد،  وك.  عيد  إ.   ٢٢
 V° « marque », n° 14 : « l’enseigne est le signe exterieur qui permet d’individualiser l’établissement

ou le magasin » ; Cass. com., 22 octobre 2002, D. 2002, 3142, obs. E. Chevrier.

N. BINCTIN, Rép. com. Dalloz, V° « marque », n° 14.  ٢٣

ن. مغبغب، املاركة التجارية، عالمة فارقة أم مميزة، ص ١٧.   ٢٤

املرجع السابق، ص ١٨.   ٢٥

 N. BINCTIN, Rép. com. Dalloz, V° « marque », n° 17: Elle n’a pas pour fonction  ٢٦
 « de distinguer le produit, mais de certifier d’une qualité de ce dernier ».

Création pure et originale  ٢٧

ن. مغبغب، املاركة التجارية، عالمة فارقة أم مميزة، ص ٢٠.   ٢٨

املرجع السابق، ص ١٩.   ٢٩
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إن لصق اإلشارات لتمييز السلع عن غريها هو تقليد قديم (ظهر يف صناعة الفخار 
وغريها) وقد تصاعد نتيجة رواج وسائل الدعاية واإلنرتنت والتبادل التجاري. وضعت 
يف البدء لدرء مخاطر الرسقة ولتأكيد مصدرها، وازدهر استخدام العالمات يف العصور 
الوسطى وكان يوجد عالمة فردية وعالمة مهنية صادرة عن النقابات. فالحريف كان يضع 
عالمة عىل املنتج التي تعترب مبثابة توقيعه عليه والنقابة كضامن املصدر ونوعية املنتج. 
ومع الثورة الفرنسية وزوال النقابات املهنية كرس مبدأ حرية التجارة والصناعة، وصدر 
قانون منع تقليد بعض العالمات. ثم صدر القانون تاريخ ١٨٢٤/٤/٢٨ الرامي إىل حامية 
الذي رعى  قانون ١٨٥٧/٦/٢٣  ثم  املصانع،  يطبّق عىل عالمات  والذي  التجاري  اإلسم 
العالمات التجارية، وجرى تنظيم العالمة وحق التاجر عليها ألول مرة مبقتىض القانون 
تاريخ  القانون  صدر  ثم   ،١٩٦٤/١٢/٣١ تاريخ  القانون  لحقه  ثم   ،١٨٥٧/٦/٢٣ تاريخ 
١٩٩١/١/٤ وتبعه قوانني أخرى متعّددة كقانون ١٩٩٦/١٢/١٨ و٢٠٠٤/٣/٩، واملرسوم 
الفرنيس  الفكرية  امللكية  قانون  تضّمن  وقد   .٣٠

 ٢٠١٩/١٢/٩ تاريخ   ١٣١٦/٢٠١٩ رقم 
الحايل يف الكتاب السابع منه املعنَون عالمات املنتجات أو الخدمات واإلشارات املتميّزة 
والحقوق  اكتسابها،  وكيفية  لها،  املكّونة  والعنارص  بالعالمات  تتعلّق  أحكاماً  األخرى، 
املرتبطة بها، وطرق انتقالها وفقدان الحق عليها، وبطالنها وسقوطها... وذلك يف املواد 

٧١١-١ إىل ٧٣١-٤ منه.

ويف القانون اللبناين، ترعى العالمات (املاركات) األحكام الواردة يف الباب الثالث 
من القرار رقم ١٩٢٤/٢٣٨٥ تاريخ ١٧ ك٢ ١٩٢٤ (املواد ٦٨ إىل ٨٨) تحت عنوان ماركات 
بتقليد  تتعلّق  خاصة  أحكاًما  اللبناين  العقوبات  قانون  تضّمن  كام  واملصانع،  التجارة 

العالمات الفارقة للصناعة والتجارة (مواد ٧٠١ حتى ٧٠٦ عقوبات). 

تلعب العالمة دوًرا هاًما بالنسبة إىل املستهلك والصانع والتاجر واالقتصاد الوطني. 
بالنسبة إىل املستهلك وذلك ملا متثّله من ثقة وضامنة وجودة، التي يبحث عنها املستهلك 
يف املنتج أو السلعة أو الخدمة. وبالنسبة إىل الصانع والتاجر بإعتبار أنهام يتوقان إىل 
إستثامر السلعة أو املنتج من خالل العالمة التجارية، وانتشارها ما يؤدي إىل اكتسابها 
الشهرة التي يصبوان اليها. وأخرياً، بالنسبة إىل اإلقتصاد الوطني، إذ أنه من خالل شهرة 
العالمة وامتدادها خارج حدود الوطن تزداد قيمتها ما يؤثر حتامً عىل اإلقتصاد الوطني. 

 G. RIPERT et R. ROBLOT, Traité de droit commercial, n° 686; N. BINCTIN,  ٣٠
 Rép. com. Dalloz, V° « marque », n° 19 et s.
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تلعب العالمة دوًرا هاًما سواء لناحية اإلستهالك واملستهلك، إذ أن قانون العالمات 
مرتبط بقانون حامية املستهلك (منع الغش واإلعالن الكاذب)، أم لناحية ترابط قانون 
العالمات وقانون املنافسة السيّام وأن العالمة تدخل يف ذمة التاجر أو الصانع ويهدف 
من خاللها جذب عنرص الزبائن وزيادة مقدار وحجم األعامل. كام يؤخذ بعني اإلعتبار 
الطابع اإلستثامري للعالمة، إذ يعود لصاحبها إستثامرها بحرية تامة. من هنا، يظهر دور 
العالمة يف تأمني حق إستئثاري يف استعامل العالمة وحامية صاحبها من أي تعد واقع 
عليها. كام تلعب العالمة دوًرا يف تأمني الضامنة للمستهلك ليك يتمّكن من متييز مصدر 
العالمات وهوية صاحبها بدون أي التباس٣١. وهنا تربز أهمية تحديد صانع السلعة أو 
املنتج والتاجر املتداول بها بدقة٣٢ . إذن، إن الدور الحايل للعالمة يتمثل بضامن مصدر 
السلع أو الخدمات موضوعها، مبعنى أنه يتبنّي للجمهور بصورة واضحة مصدر السلع 
يف  وتنطبع  أخرى،  جهة  من  تنتجها  أو  تسّوقها  التي  واملؤسسة  جهة  من  والخدمات 
ذهن املستهلك متايز العالمة وفرادتها٣٣. وال ميكن لصاحب العالمة أن يتذّرع بالحقوق 

 .La finalité de la marque املرتبطة بها إال يف حدود الغاية والهدف منها

لقد تنّوعت اآلراء حول الطبيعة القانونية٣٤ للحق بالعالمة التجارية وما إذا كان 
يتمتع صاحبها بحق ملكية عليها من الواجب حاميته. يف مطلق األحوال، تعود ملكية 
العالمة ملن استحدثها وسبق له أن استعملها يف منتوجاته وسلعه التجارية أو الصناعية٣٥ 

أو أقدم عىل ايداعها وفق األصول القانونية. 

 N. BINCTIN, Rép. com. Dalloz, V° « marque », n° 3 et 128 ; J. CANLORBE,  ٣١
 « Différents signes susceptibles de constituer une marque », n° 12 et 13.

N. BINCTIN, Rép. com. Dalloz, V° « marque », n° 128.  ٣٢

J. CANLORBE, « Différents signes susceptibles de constituer une marque », n° 15.  ٣٣

ن. مغبغب، املاركة التجارية، عالمة فارقة أم مميزة، ص ٢٤؛ ع. الجياليل، العالمة التجارية، خصائصها، حاميتها،   ٣٤
ص ٢٦؛ 

 N. BINCTIN, Rép. com. Dalloz, V° « marque », n° 3 : le droit de la marque est souvent
 classé parmi les droits de clientèle et exclu des droits de propriété… et n° 8 : la propriété
 intellectuelle, dont le droit de marque, n’est pas une exception à un ou plusieurs droits

 fondamentaux , mais une pleine et entière propriété… et n° 10.

ن. مغبغب، املاركة التجارية، عالمة فارقة أم مميزة، ص ٢٥.   ٣٥
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وتعترب العالمة التجارية ذات طابع شخيص فردي، ويحق بالتايل لصاحبه إستثامره 
سواء أكان هذا الشخص شخًصا طبيعيًا أم معنويًا٣٦، غري أن املادة ٧٠ من القرار رقم 
األدبية  املهن  العالمة مشرتكة٣٧ وكرّست حق جمعيات  تكون  أن  أجازت   ١٩٢٤/٢٣٨٥
ورشكات الزراعة أو الصناعة املرّخصة أن تكون حائزة عىل عالمة مشرتكة وذلك صيانة 
لجودة صناعة بضائعهم أو مصدرها. ويحق ألعضاء هذه الرشكات وحدهم استعامل 
لكل  التي ميكن  الشخصية  العالمة  بصورة مستقلة عن   Label املشرتكة  العالمة  هذه 
العائدة  والخدمات  السلع  متييز  إىل  تهدف  وهي  عليها.  حائزًا  يكون  أن  منهم  واحد 

للجمعية وأعضائها عن غريها من السلع والخدمات، إضافة إىل تسهيل تداولها٣٨. 

امللكية  الفكرية  امللكية  قانون  من   ٧١٢-١ املادة  يف  الفرنيس  القانون  كرّس  وقد 
الشائعة للعالمة. وبالتايل، ميكن أن تكون العالمة ملًكا شائًعا بني عدة أشخاص عندها 
تطبّق القواعد املتعلّقة بامللكية الشائعة. ومن املستحسن أن يُقدم املالكون يف الشيوع 
إدارة كيفية  إىل  إضافة  منهم،  واحد  كل  وواجبات  حقوق  يحّدد  عقد  تنظيم  عىل 

امللك املشرتك. 

وتؤلف العالمة ماًال يف الذمة املالية العائدة إىل التاجر أو الصانع. وهي تعترب من 
العالمة عنًرصا  التوصيف. وتعترب  الناتجة عن هذا  القانونية  النتائج  املنقوالت مع كل 
غري مادي من عنارص املؤسسة التجارية لكن مع بعض الخصوصية٣٩، تنتقل عند التفرغ 
عن املؤسسة التجارية بكامل عنارصها إىل املشرتي ومن بينها العالمة يف حال وجودها، 
كام ميكن أن تنتقل مبعزل عن بيع املؤسسة التجارية مبجموعها إذ من املمكن أن تباع 
عىل حدة أي بصورة مستقلة وهي بالتايل متثّل قيمة مالية لصاحبها، يبغي من خالل 
استنباطها واستعاملها إجتناء الربح عن طريق زيادة حجم األعامل يف املؤسسة. وتحمى 

ن. مغبغب، املاركة التجارية، عالمة فارقة أم مميزة، ص ٢٥؛ إ. عيد وك. عيد، الوسيط يف القانون التجاري، رقم   ٣٦
٢٧١؛ م. كامل طه، أساسيات القانون التجاري، دراسة مقارنة، رقم ٧٥٨. 

 Une marque collective; N. BINCTIN, Rép. com. Dalloz, V° « marque », n° 169 et s ;  ٣٧
 n° 171 : son but est un but d’interêt général de caractère industriel, commercial ou
 agricole ; et n° 174 : elle se définit « comme une marque ansi désignée lors de son dépôt et
 propre à distinguer les produits ou les services des personnes autorisées à l’utiliser en vertu de son

 règlement d’usage ».

Ibid., n° 174.  ٣٨

Ibid., n° 11 :حول هذه الخصوصية يراجع  ٣٩
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العالمة عن طريق دعوى التقليد أو املنافسة غري املرشوعة. يعود ملالك العالمة، سواء 
أكان شخًصا طبيعيًا أم معنويًا، التفرغ عنها أو اإلجازة لشخص آخر باستعاملها٤٠.

التدابري  جميع  واتخاذ  واإلستعامل  واإلنتفاع  الترصف  حق  العالمة  ملالك  ويكون 
اإلحتياطية للمحافظة عليها.

وليس من الرضوري أن توضع (تُلصق) العالمة عىل السلعة أو املنتج، بل ميكن أن 
تلعب دوراً يف عرض السلعة وتوزيعها أو تسليمها. 

إىل خداع  تؤدي  أن  شأنها  التي من  العالمة  تكون محمية  ال  األحوال،  يف مطلق 
املستهلك أو الجمهور أو إىل حصول إلتباس يف ذهن املستهلك حول طبيعة السلعة أو 
نوعها أو مصدرها، وتُبطل يف حاالت محّددة يف قانون امللكية الفكرية الفرنيس والقانون 

رقم ٢٣٨٥ /٢٤ اللبناين. 

إن قرار إنشاء واستخدام عالمة من عدمه هو أمر جوازي اختياري لصاحبها التاجر 
أو الصانع. 

وبالتايل، ال يُلزم التاجر أو الصانع يف األصل بإستخدام عالمة لتمييز منتجاته وسلعه 
عن غريها. وعندما يضع عالمته عىل املنتج أو السلعة أو الخدمة، فيكون لتمييز سلعه 
ينعكس  ما  جودتها،  ضامن  إىل  إضافة  غريها،  عن  يقّدمها  التي  والخدمات  ومنتجاته 
ضامنة للمستهلك. وقد يختار أن يستخدم عالمة لبعض منتوجاته دون األخرى٤١. كام ال 

يُلزم الصانع أو التاجر أو املزارع بتسجيل العالمة العائدة له٤٢. 

عىل أن استخدام عالمة تجارية قد يصبح إجباريًا إذا وجد نص قانوين يقيض بذلك. 
بالفعل لقد نّصت املادة ٦٩ من القرار ٢٤/٢٣٨٥ عىل أن "املاركة اختيارية ما مل يكن مثة 

أحكام رشعية تخالف ذلك".

N. BINCTIN, Rép. com. Dalloz, V° « marque », n° 2.  ٤٠
إ. عيد و ك. عيد، الوسيط يف القانون التجاري، رقم ٢٧١؛ ن. مغبغب، املاركة التجارية، عالمة فارقة أم مميزة،   

ص ١٨٩. 

القانون  الوسيط يف  عيد،  و ك.  عيد  إ.  التجاري، دراسة مقارنة، رقم ٧٥٨؛  القانون  أساسيات  كامل طه،  م.   ٤١
التجاري، رقم ٢٧١.

N. BINCTIN, Rép. com. Dalloz, V° « marque », n° 12.  ٤٢
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ال ترتبط العالمة بالرضورة باملوضوع أو اليشء الذي متثله إذ من املمكن أن تطبّق 
غازية،  أو  سائلة  أو  صلبة  األشياء  هذه  كانت  سواء  مختلفة  ومجاالت  مواضيع  عىل 
مصّنعة أم ال، تجارية أو صناعية أو زراعية، أو غريها، سواء كانت خاضعة لقواعد خاصة 

أم مل تكن٤٣، وال ميكن حّدها إال مبقتىض أحكام القانون.

إذن، تتعّدد املواضيع التي تصلح لإلستعامل كعالمة ومن شأنها أن تؤدي إىل إظهار 
ذاتية ومصدر البضائع أو املنتج وفق أحكام املادة ٦٨ من القرار ٢٤/٢٣٨٥، كاألعامل 

الواردة يف املادة ٦ من قانون التجارة اللبناين و ق١١٠-١ من قانون التجارة الفرنيس. 

لناحية عنوان الجريدة أو موسوعة الكتب، لقد استقر اإلجتهاد الفرنيس عىل قبوله 
كعالمة تجارية أو صناعية ألن األمر يتعلّق بإشارة مميّزة ميكن استنباطها واستعاملها 
وذلك ألن الجريدة ذاتها ثابتة ال تتغري، األمر الذي ميّكنها من اكتساب عنوان باإلستعامل٤٤. 

تقدير صحة  يتّم  أنه  كام  موضوعها٤٥.  وعن  مالكها  عن  مستقلة  العالمة  وتعترب 
العالمة بتاريخ نشوء الحق عليها. 

يف ضوء املواضيع املتعّددة التي تطرحها العالمة، كان ال بّد لنا من حرص هذه الدراسة 
باملبادىء األساسية املتعلّقة بأشكال ورشوط صحة العالمة، وسوف نستعرضها تباًعا. 

القسم األول. أشكال العالمة 

لقد تضّمنت املادتان ٦٨ من القرار رقم ١٩٢٤/٢٣٨٥ و٧٠١ من قانون العقوبات 
اللبناين٤٦ تعداًدا للعنارص واألشكال التي ميكن أن تتكّون منها العالمة (املشمولة بالحامية)،

ن. مغبغب، املاركة التجارية، عالمة فارقة أم مميزة، ص ٣٥.   ٤٣

J. CANLORBE, « Différents signes susceptibles de constituer une marque », n° 20 et s ;  ٤٤
 Cass. com., 5 déc. 1967, Bull. civ. IV, n° 402; Cass. com., 4 oct. 1976, Bull. civ. IV,

n° 244 ; Cass. com., 5 juill. 1977, JCP 1977, IV, 233.

 Ibid., n° 20 : l’indépendance de la marque par rapport à son objet.  ٤٥

 Selon l’article L. 711-1 c. pr. int. français : « la marque de produits ou de services est un signe  ٤٦
 servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres
 personnes physiques ou morales … », et selon l’article L. 711-2 « ne peuvent être valablement
 enregistrés et, s’ils sont enregistrés, sont susceptibles d’être déclaré nuls : 1- un signe qui ne peut
 constituer une marque au sens de l’article L. 711-1 ;2- une marque dépourvue de caractère

distinctif ;… ».
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 ٦٨ املادة  يف  ورد  ما  بدليل  الحرص  ال  والبيان  املثال  سبيل  التعداد عىل  هذا  أىت  وقد 
املذكورة "... وبالعموم كل إشارة مهام كانت يقصد منها..."، واملادة ٧٠١ عقوبات "... 
....إىل إظهار ذاتية بضاعتها ومصدرها٤٧"، السيّام وأن  باإلجامل كل إشارة كانت ترمي 
األشكال التي ميكن أن تتخذها العالمة ال ميكن حرصها. كذلك تضّمنت املادة ٧١١-١ 

من قانون امللكية الفكرية الفرنيس تعابري عامة بدون أي تحديد. 

إذن، ميكن أن تشّكل عالمات تجارية عىل سبيل املثال: التسميات بإختالف أنواعها 
كالكلامت واألسامء واألرقام والرموز، واإلشارات الصوتية كاألصوات والجمل املوسيقية، 
يبقى  املجال  ان  كام  األبعاد...  والثالثية  النافرة  والصور  كالرسوم  الصورية  واإلشارات 
مفتوًحا إلختيار وقبول أي عالمة جديدة حقيقية أو خيالية تبًعا لنوع املنتجات والسلع 

والخدمات والتقّدم التقني والعلمي والتكنولوجي٤٨.

يكرّس اإلجتهاد العالمة املركّبة marques complexes وهي تتكّون من مجموعة 
عنارص وأشكال مكتوبة ومصّورة، وتكون محمية بشكلها النهايئ كوحدة وليس من خالل 
مكّوناتها طاغيًا عىل  مكّونًا من  يكون  أن  ما مينع  وليس  منها عىل حدة٤٩،  كل عنرص 

العنارص واملكّونات األخرى٥٠. 

ممثّلة  تكون  أن  يجب  العالمة  منها  تتكّون  التي  اإلشارة  ان  األحوال،  مطلق  يف 
بوسيلة مكتوبة أو بيانية، ويف مطلق األحوال بصورة واضحة، دقيقة، ثابتة وموضوعية٥١.

سوف نتطرّق تباًعا إىل أبرز أشكال العالمة كالتسميات مبعناها الواسع، والرسوم 
والرموز والتصاوير، وغريها من األشكال. 

الفرع األول. العالمة اإلسمية، الحروف واألرقام (التسميات مبعناها الواسع)

سوف نبحث تباًعا العالمات اإلسمية والعالمات املكّونة من الحروف واألرقام. 

القانون  الوسيط يف  عيد،  و ك.  عيد  إ.  التجاري، دراسة مقارنة، رقم ٧٦٢؛  القانون  أساسيات  كامل طه،  م.   ٤٧
التجاري، رقم ٢٧٢.

ن. مغبغب، املاركة التجارية، عالمة فارقة أم مميزة، ص ٤٠.   ٤٨

N. BINCTIN, Rép. com. Dalloz, V° « marque », n° 57.  ٤٩

Ibid.  ٥٠

Ibid, n° 36.  ٥١
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املبحث األول. العالمات اإلسمية٥٢ 

يُقصد بالعالمة اإلسمية، األسامء املتّخذة شكًال مميّزًا. وتتكّون من تعابري مكتوبة 
سواء كانت أسامء التجار أو أسامء عائلية أو تسميات مبتكرة وغريها.

لقد كرس القانون اللبناين العالمات اإلسمية، مبقتىض نص املادة ٦٨ من القرار رقم 
 .٢٤/٢٣٨٥

ويشرتط القانون اللبناين أن يتّخذ اإلسم شكًال مميّزًا٥٣ يك يُقبل كعالمة، كأن يكتب 
ويعرض بشكل خاص كإحاطته بدائرة أو إحاطته بشكل دائري أو مربّع أو بيضاوي أو 
إليه عبارات بأحرف بخط خاص أو رسوم أخرى  استعامل خطٍّا مزركًشا أو أن يضاف 
وغريها، بحيث ال يشّكل العنرص الوحيد للعالمة، وليس فقط كتابته بأحرف كبرية دون 

اتخاذ أي شكل خاص مميّز٥٤. 

إذن، مبوجب املادة ٦٨ من القرار ٢٤/٢٣٨٥ يجب أن تكون األسامء مكتوبة بشكل 
ال مجال  وعليه،  للتسجيل كعالمة.  وقابلة  وذلك إلعتبارها صحيحة  يفرقها عن غريها 
كعالمة  منفرداً  علم  إسم  كإستخدام  تجارية  والعادية كعالمة  البسيطة  األسامء  لقبول 

تجارية (فريد أو وفاء مثالً). 

واعترب قسم من الفقهاء الفرنسيني أنه ال رضورة إللزامية وجود اإلسم املميّز أو 
الشكل املميّز بل يكفي وجود اإلسم العادي كعالمة٥٥، باعتبار أنه بالنسبة إىل املستهلك 
العربة تكون لإلسم املستعمل كعالمة وليس لكيفية عرضه لتمييزه عن غريه من األسامء 

والعالمات التجارية.

وهذا وقد أجاز املشرتع الفرنيس مبوجب التعديل الحاصل لقانون ١٨٥٧ (بتاريخ 
١٩٦٤/١٢/٢١) إمكانية تسجيل اإلسم العادي كعالمة جديرة بالحامية وذلك لقاء التقيّد 

 J. CANLORBE, « Différents signes susceptibles de constituer une :يراجع عىل سبيل املثال  ٥٢
 marque », n° 28 ets.

القانون  الوسيط يف  عيد،  و ك.  عيد  إ.  التجاري، دراسة مقارنة، رقم ٧٦٣؛  القانون  أساسيات  كامل طه،  م.   ٥٣
التجاري، ، رقم ٢٧٣.

إ. عيد و ك. عيد، الوسيط يف القانون التجاري، ، رقم ٢٧٣؛ ن. مغبغب، املاركة التجارية، عالمة فارقة أم مميزة،   ٥٤
ص ٤٢و٤٨. 

G. RIPERT et R. ROBLOT, Traité de droit commercial, n° 687-1.  ٥٥
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برشوط خاصة من شأنها الحؤول دون وقوع املستهلك يف االلتباس بني األسامء املشابهة 
املستعملة كعالمة تجارية٥٦. 

ميكن أن تودع العالمة إما باسم معني أو مجموعة من األسامء باللغة العربية أو 
األجنبية يف لبنان.

أما يف فرنسا، فيجب أن يتّم اإليداع باللغة الفرنسية مع بعض االستثناءات املحّددة 
قانونًا٥٧. 

أوًال. اإلسم العائيل والشخيص

ميكن أن يكون اإلسم املستخدم كعالمة اإلسم العائيل أو الشخيص العائد للتاجر أو 
الصانع أو إسم عائد للغري٥٨. كام أنه من املمكن يف حال وجود أسامء مركّبة أو مكّونة 

من عّدة عنارص أن يستعمل جزء من العنارص فقط كعالمة.

إذا استُعمل اإلسم الشخيص يف املجال التجاري مثًال فيصبح عندها إساًم تجاريًا، 
ميكن الترصف به يف هذا املجال ولكن بصورة ضيّقة وحرصية.

وإذا استعمل أحد التّجار إسمه العائيل، فال يستطيع منع تاجر آخر من استعامل 
إسمه العائيل ذاته أيًضا رشط أن مييّزه عن سواه بحيث ال يقع املستهلك يف الغلط أو 
بشخصه  املتعلّقة  الغري  بحقوق  املّس  ودون  السلعة،  أو  املنتج  مصدر  حول  اإللتباس 
وكيانه٥٩. ويف حال متاثل األسامء العائلية، يعود للمحاكم، يف حال حصول إلتباس يف ذهن 
بتنظيم هذا اإلستعامل عن طريق إضافة أي عنرص  الصانع  أو  التاجر  إلزام  الجمهور، 
مميّز كتاريخ التأسيس أو املوقع الجغرايف أو أي عنرص آخر من شأنه أن يزيل اإللتباس 

الحاصل يف ذهن املستهلك٦٠ بحيث ميّكن من متييزها عن العالمة األوىل السابقة. 

ن. مغبغب، املاركة التجارية، عالمة فارقة أم مميزة، ص ٥٠.  ٥٦

املرجع السابق، ص ٤٢.   ٥٧

إ. عيد و ك. عيد، الوسيط يف القانون التجاري، رقم ٢٧٣ .   ٥٨

 N. BINCTIN, Rép. com. Dalloz, V° « marque », n° 43.  ٥٩

القانون  الوسيط يف  عيد،  و ك.  عيد  إ.  ص ٤٨ و٥١؛  أم مميزة،  فارقة  التجارية، عالمة  املاركة  مغبغب،  ن.   ٦٠
التجاري، رقم ٢٧٣. 
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غري  العنارص  أحد  هو  كعالمة  املستخدم  العائيل  اإلسم  أن  القول  البديهي  ومن 
التجاري  القانون  لقواعد  ويخضع  ذاتيته،  بالتايل  ويفقد  التجارية  للمؤسسة  املعنوية 

وقانون العالمات، وبالتايل يكون قابالً للتفّرغ عنه والترصّف به٦١. 

أو  تجاري  وعنوان  تجاري  كإسم  نيّة  بحسن  العائيل  اإلسم  إستعامل  يجوز  إذن، 
العائيل  اإلسم  عن  متميّز  أو  مركب  إسم  إستعامل  ويجوز  تجارية٦٢.  لرشكة  تسمية 

املسّجل كعالمة. 

املؤسسة  وانتقال  املورّث  وفاة  املشاكل يف حال  العائيل عدًدا من  اإلسم  يثري  قد 
التجارية بكامل عنارصها ومن بينها العالمة التجارية إىل الورثة. يف هذه الحالة، يعود 
لكل واحد منهم حق استعاملها كام هي بدون أي إضافة عليها. ومن حال املنافسة غري 
املرشوعة يصار إىل رفع الرضر واتّخاذ التدابري اآليلة إىل منع اإللتباس الحاصل يف ذهن 
املستهلك (الجمهور). وتجدر اإلشارة إىل أنه إذا كانت السلع واملنتجات مختلفة، كذلك 
األمر بالنسبة إىل النشاطني التجاريني أو الصناعيني، عندئٍذ ال يشء يحول دون استعامل 

ذات اإلسم العائيل٦٣.

ويصار إىل تنظيم اإلستعامل خاصة يف حال النزاع بني ورثة الشخص الواحد عىل 
يؤّجج  أن  الشيوع من شأنه  نظام  أن  املحكمة  إذا رأت  العائيل كعالمة، السيّام  اإلسم 

النزاع بينهم.

وإذا ُمنع التاجر أو الصانع من استعامل إسمه كعالمة تجارية – لسبق استعامله 
من قبل تاجر أو صانع آخر – ال يشء يحول دون إمكانية استعامله كإسم تجاري أو 
شعار، رشط االّ يحصل ذلك بقصد التحايل أو الغش٦٤. وال ميكن تسجيل عالمة – حتى 
إذا كانت مشهورة - يف حال جرى تسجيل عالمة سابقة بذات النشاط التجاري من قبل 

تاجر أو صانع آخر٦٥. 

 V. à titre d’exemple : Cass. com., 12 mars 1985, Bull. civ. IV, n° 95 ; D. 1985, p. 471  ٦١
 note Ghestin.

G. RIPERT et R. ROBLOT, Traité de droit commercial, n° 687-1.  ٦٢

ن. مغبغب، املاركة التجارية، عالمة فارقة أم مميزة، ص ٤٦.   ٦٣

 Cass. com., 17 juill. 1984, D. 1986, IR. 85, إ. عيد و ك. عيد، الوسيط يف القانون التجاري، رقم ٢٧٣؛  ٦٤
obs. J.-J Burst ; Cass. com., 17 janv.1989, D. 1989, I.R. 37.

 Paris, 4 juill. 2001, RTD com 2001, p. 885, obs. Azéma ; Cass. com., 27 mai 1986,  ٦٥
 D. 1987, p. 22, note J.-J. Burst .
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ويف حال كانت العالمة أو اإلسم التجاري مستعمالً من قبل تاجر منافس بتاريخ 
سابق، عندها ميكن لهذا األخري إقامة دعوى تقليد العالمة أو املنافسة غري املرشوعة إذا 
ما توافرت رشوطهام. إذن، يصار إىل إبطال اإليداع الثاين الالحق أو عىل األقل تنظيمه 
التمييز بني اإلسمني املستعملني وتزيل  بإضافة كلامت أو أشكال أو بيانات من شأنها 

اإللتباس الحاصل٦٦. 

الرتخيص  لصاحبه  يعود  أنه  إال  عنه،  للتنازل  قابل  غري  العائيل  اإلسم  كان  وإذا 
كإسم  فيستعمله  الصناعي  أو  التجاري  النطاق  يف  بإستعامله  آخر  لشخص  (اإلجازة) 
تجاري أو عالمة تجارية أو صناعية، ويكون هذا اإلستعامل وفق اإلتفاق الحاصل صحيحاً 
ومرشوعاً. ويف هذه الحالة، يجب أن يضمن صاحب اإلسم للمرّخص له عدم التعرض أو 

املنافسة يف املجال التجاري أو الصناعي ذاته٦٧. 

إذن، يجوز لصاحب العالمة الرتخيص لشخص آخر بإستعاملها ملدة زمنية محّددة 
العقد بينهام ال يجوز اإلستمرار بإستعاملها  املّدة وعدم تجديد  انتهاء  العقد وعند  يف 
وتجدر  العالمة٦٨.  بصاحب  الالحقة  األرضار  عن  املالئم  والتعويض  املنع  طائلة  تحت 
اإلشارة يف هذا املجال، إىل أن الرتخيص يجب أن يكون وارًدا يف العقد بصورة واضحة 
مع تحديد إطاره ومداه وآثاره بصورة دقيقة. وقد اعتربت محكمة التمييز الفرنسية أنه 
ميكن أن تحصل اإلجازة باإلستعامل بصورة ضمنية٦٩، أو أن تقترص اإلجازة عىل استعامل 

جزء من اإلسم العائيل املكّون من عنارص متعّددة٧٠.

ثانًيا. اإلسم املستوحى من األدب والتاريخ 

ال يشء يحول دون استعامل اساًم مستنبطًا من محيط األدب أو السينام أو الفن أو 
الروايات أو من التاريخ (أو من شخص ترك أثراً يف تاريخ اإلنسانية)... مع مراعاة حقوق 

يراجع حول بطالن العالمة الالحقة عىل سبيل املثال:   ٦٦
Cass. com., 28 juin 1971, RTD com 1972, p. 83, obs. Chavanne.

 Paris, 13 janv. 1993, D. 1994, somm. 55 obs. Burst ; Versailles, 6 fév. 1990, D. 1993,  ٦٧
 somm. 111, obs. Burst.

ن. مغبغب، املاركة التجارية، عالمة فارقة أم مميزة، ص ٤٦.  

املرجع السابق، ص ٤٩.  ٦٨

Cass. com., 27 fév. 1990, JCP 1990, II, 21545, obs. Polland-Dulian.  ٦٩

Cass. com., 1er déc. 1987, JCP 1988, II, 21081, note E. Agostini.  ٧٠
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املؤلف يف هذا املجال٧١، أي الحصول عىل اإلذن ممن تعود له امللكية كموافقة املؤلف 
نفسه أو موافقة الورثة عىل هذا اإلستعامل أو اإلستخدام، إال إذا دخلت هذه األسامء 
يف امللك العام، فيمكن استعاملها عندها من قبل الجميع بدون حاجة لإلستحصال عىل 

إذن أو ترخيص ألنها ال تخص شخًصا محّدًدا. 

ثالًثا. لقب الرشف

العائد ألحد األشخاص كعالمة   titre nobiliaire أن يستخدم لقب الرشف  ميكن 
ويتّم إيداعه بشكل صحيح. وتطبّق عليها القواعد املتعلّقة باألسامء العائلية. أما إذا كان 
اللقب يعود لشخص متوىف، عندها يعود للورثة أن يعرتضوا إستخدامه وال يجوز إيداعه 

إال بعد الحصول عىل إذن رصيح بذلك من قبلهم. 

رابًعا. عنوان الرشكة والتوقيع 

يجوز اتخاذ عنوان الرشكة الذي يضم أسامء الرشكاء عالمة تجارية، كام ميكن أن 
يشّكل مركز الرشكة إساًم جغرافيًا، ويُقبل إيداعه كعالمة تجارية٧٢. كام يجوز استعامل 
إسم الغري كعالمة برشط الحصول عىل موافقته أو موافقة ورثته. ويجوز للتاجر استعامل 
التوقيع كعالمة تجارية رشط أن يتّخذ العنوان أو التوقيع شكًال مميّزًا٧٣. ويأخذ اإلجتهاد 
بالرشيك  أو  الرشكة  عن  بالتوقيع  باملفّوض  العائيل  اإلسم  يرتبط  أن  برضورة  الفرنيس 

األكرثي فيها يك يُقبل استعامله كعالمة للرشكة٧٤. 

خامًسا. اإلسم املستعار 

 ميكن أن يُستعمل اإلسم املستعار كعالمة، فيحّل محل اإلسم الحقيقي يف التعامل 
التجاري ويطبّق عندها عليه ذات الرشوط املفروضة عىل اإلسم الحقيقي. ولكن، يجب 

إ. عيد و ك. عيد، الوسيط يف القانون التجاري، رقم ٢٧٣.   ٧١

ن. مغبغب، املاركة التجارية، عالمة فارقة أم مميزة، ص ٥٥.   ٧٢

الفرنيس عىل سبيل  القانون  التجاري، دراسة مقارنة، رقم ٧٦٣؛ ويراجع يف  القانون  أساسيات  كامل طه،  م.   ٧٣
املثال: 

 N. BINCTIN, Rép. com. Dalloz, V° « marque », n° 44 ; Cass. com., 12 mars 1985, RTD
 com 1986, p. 245, obs. A. Chavane et J. Azéma ; Cass. com., 29 janv. 2008, RTD com

2009, p. 116, obs. Azéma.

 J. CANLORBE, « Différents signes susceptibles de constituer une marque », n° 36.  ٧٤



أشكال العالمة ورشوط صّحتها | ٢٥

Copyright © PUSEK, Kaslik, 2021 | All Rights Reserved منشورات جامعة الّروح القدس – الكسليك، ٢٠٢١ | جميع الحقوق محفوظة ©

أن يكون اإلسم املستعار متاميزًا يك يتّم قبوله كعالمة تجارية٧٥. وإذا تّم إيداع عالمة 
مبوجب إسم مستعار فال يحق ألي كان أن يودع إساًم مشابًها، وإال اعترب عمله تعديًا٧٦.

سادًسا. التسمية املبتكرة 

يجوز للصانع أو التاجر أن يتّخذ تسمية مبتكرة لتمييز منتجاته أو سلعه عن غريها 
من املنتوجات والسلع مثيالتها، كإقرتانها بصورة حيوان يستمع إىل املوسيقى٧٧ وتطبّق 

القواعد ذاتها املتعلّقة باألسامء العائلية عىل األسامء املبتكرة٧٨.

املجاالت سواء  املبتكرة هي متعّددة غري محصورة وتطال مختلف  العالمات  ان 
التجاري أو الصناعي أو الخدمات. وميكن أن تتكّون من كلمة أو مجموعة كلامت أو 

تآلف بني كلامت وأرقام أو أحرف سواء أكانت يف اللغة األجنبية أم العربية. 

ويتوّجب عىل صاحب اإلسم املبتكر أن يثبت أن هذا اإلسم اكتسب شهرة معيّنة٧٩.

يصح  مميّزًا يك  يتّخذ شكًال  أن  يكفي  الذي  اإلسم  أنه عىل عكس  البعض  واعترب 
اعتامده كعالمة تجارية، فإن التسمية املبتكرة ال يتوّجب اتّخاذها شكًال مميزًا٨٠. 

وإذا استعملت تسمية مبتكرة معيّنة، فإن ذلك ال مينع الغري من استعامل تسمية 
أخرى مختلفة عنها يف الوقع عىل السمع وإن اتّحدت معها يف املعنى، وينطبق ذات 
الحل فيام يتعلّق بالتسمية التي تكون مجرّد ترجمة لعالمة أخرى بلغة أجنبية يجهلها 
الجمهور، السيّام إذا كانت معرفة الجمهور باللغات األجنبية محدودة مام ينتفي معه 

احتامل الخلط بني العالمتني٨١.

ن. مغبغب، املاركة التجارية، عالمة فارقة أم مميزة، ص ٦٧.   ٧٥

املرجع السابق، ص ٤٢.  ٧٦

م. كامل طه، أساسيات القانون التجاري، دراسة مقارنة، رقم ٧٦٨.   ٧٧

إ. عيد و ك. عيد، الوسيط يف القانون التجاري، رقم ٢٧٤.   ٧٨

 Cass. civ. 1ère, 19 fév. 1975, D. 1975, 411, note Lindon; Paris 18 janv. 1983, D. 1984, I.R.  ٧٩
64, obs. J.-J Burst.

إ. عيد و ك. عيد، الوسيط يف القانون التجاري، رقم ٢٧٤  ٨٠

م. كامل طه، أساسيات القانون التجاري، دراسة مقارنة، رقم ٧٦٤.  ٨١
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وتجدر اإلشارة أخريًا إىل أمرين: 

األول- إذا اكتسبت العالمة شهرة معيّنة نتيجة اإلستعامل املتامدي يف الزمن، وال 
يجوز استعامل تسمية مشابهة لها. ويستثنى من ذلك، حالة اإلجازة بإستعاملها من قبل 

صاحبها وعىل قدر هذه اإلجازة.

الثاين- يحق ملن أقدم عىل استعامل القسم األول من الكلمة بعد أن أضاف إليها 
أقساًما أخرى مختلفة، أن يعرتض عىل أي شخص آخر يستعمل هذا القسم، حتى ولو 

أضاف إليه أقساًما أخرى، فالحّق بإستعامل هذه العالمة إمنا يعود للمودع األول٨٢.

بهذا نكون قد انتهينا من بحث العالمات اإلسمية، ننتقل إىل العالمة املكّونة من 
الحروف واألرقام. 

املبحث الثاين. الحروف واألرقام٨٣

تجيز املادة ٦٨ من القرار ٢٤/٢٣٨٥ استخدام الحروف أو األرقام كعالمات. كذلك 
كرّس القانون الفرنيس إمكانية إستعامل األحرف واألرقام كعالمات تجارية. 

من ناحية أوىل، ميكن أن تتكّون العالمة من الحروف األوىل إلسم التاجر أو الصانع 
أو الحروف األوىل لألسامء التي تدخل يف إسم الرشكة أو عنوانها أو حروف أخرى غري 
إسم التاجر أو الصانع، عندها ال يجوز للغري إستخدام ذات الحروف ولو كانت مطابقة 
للحروف األوىل من إسمه الشخيص٨٤. وميكن أن يشّكل الجزء األكرث أهمية من العالمة 
حرف أو رسم معنّي مكّون لها٨٥. كام يجوز استعامل املفصل األول للكلمة برشط تقدميه 

بشكل يفرّقه عن غريه٨٦. 

ن. مغبغب، املاركة التجارية، عالمة فارقة أم مميزة، ص ٤٥.   ٨٢

 J. CANLORBE, « Différents signes susceptibles de constituer une :يراجع عىل سبيل املثال  ٨٣
 marque », n° 28 et 61 ets.

القانون  الوسيط يف  عيد،  و ك.  عيد  إ.  التجاري، دراسة مقارنة، رقم ٧٦٥؛  القانون  أساسيات  كامل طه،  م.   ٨٤
التجاري، رقم ٢٧٥.

ن. مغبغب، املاركة التجارية، عالمة فارقة أم مميزة، ص ٤٩.  ٨٥

املرجع السابق، ص ٥٦.  ٨٦
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ويف مطلق األحوال، ال يجب أن ينطوي استخدام الحروف األوىل من اإلسم عىل 
الغش الذي يؤدي مثًال إىل تقليد عالمة الغري، وال يجب أن يؤدي ذلك إىل أي التباس مع 

عالمة أخرى يف النشاط التجاري أو الصناعي ذاته٨٧.

ومن ناحية ثانية، ميكن أن تتكّون العالمة من األرقام.

حتى  أو  وتسميات  أرقام  أو  وأرقام٨٨  حروف  من  العالمة  تتكّون  أن  يجوز  كام 
تسميات وكلامت مخترصة٨٩، فتدمج اإلرقام بالحروف أو الكلامت لتشّكل عالمة٩٠، كام 
ميكن أن تتكّون العالمة من حرف واحد رشط أن تتخذ الحروف أو األرقام شكًال متميزًا 

كام هو شأن اإلسم٩١. 

تعترب العالمة يف هذه الحالة مبثابة عالمة مرتكزة عىل الصورة (صورية)، وال يختلف 
األمر إذا كانت األحرف املختارة تشّكل األحرف األوىل لإلسم الشخيص لصاحب العالمة، 

أم الحروف األوىل من إسم الرشكة٩٢.

ومن املتعارف عليه أنه يصار إىل حامية العالمة املكّونة من أرقام حتى ولو امتزجت 
بكلامت أو أحرف. وتجدر اإلشارة إىل أن القانون الفرنيس يقبل الحروف بدون أن تتّخذ 
شكًال أو قالبًا مميّزًا٩٣. ولكن، يف مطلق األحوال، نعتقد أنه ليك تدوم العالمة املبنية عىل 

األرقام والحروف يجب ان تتوافر فيها رشوط صحة العالمات بوجه عام. 

إ. عيد و ك. عيد، الوسيط يف القانون التجاري، رقم ٢٧٥؛ ن. مغبغب، املاركة التجارية، عالمة فارقة أم مميزة،   ٨٧
ص ٥٦.

 J. CANLORBE, « Différents signes susceptibles de constituer une marque », n° 65 :  ٨٨
 pour R10 ou B21.

 Ibid, n° 65 pour AVS à votre service.  ٨٩

 Ibid, n° 61 : 6 minutes, Metal 25.  ٩٠

القانون  الوسيط يف  عيد،  و ك.  عيد  إ.  التجاري، دراسة مقارنة، رقم ٧٦٥؛  القانون  أساسيات  كامل طه،  م.   ٩١
التجاري، رقم ٢٧٥.

ن. مغبغب، املاركة التجارية، عالمة فارقة أم مميزة، ص ٥٧.  ٩٢

 J. CANLORBE, « Différents signes susceptibles de constituer une marque », n° 61 ;  ٩٣
concernant la protection de « pastis 51 »: Paris, 27 oct. 1978, RTD com 1979, p. 124, n° 9.
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هكذا نكون قد انهينا بإيجاز العالمات اإلسمية مبعناها الواسع، وهي من العالمات 
الشائعة سواء أكانت عبارة عن كلامت وتسميات أو حروف أو أرقام، ويشرتط اتخاذها 

شكالً أو قالباً مييّزها عن غريها. ننتقل اآلن إىل بحث الرسوم والتصاوير. 

الفرع الثاين. الرسوم والرموز والتصاوير٩٤

العالمة من رسم أو رمز أو صورة رشط أن يكون شكلها مميّزًا  يجوز أن تتكّون 
أو  (ثور  معني  حيوان  كرسم  املشابهة،  األخرى  العالمات  من  غريها  عن  تتّميز  بحيث 
متساح مثًال)، أو أحد اآلثار القدمية، أو حتى اتخاذ التاجر لصورته كرمز مميّز ملنتجاته 
وبضائعه، أو صورة رجل مشهور يف املايض أو الحارض ولكن بعد أخذ موافقته أو موافقة 
ورثته٩٥ أو شخصية مختارة من الرسوم املتحّركة بعد أخذ املوافقة وفق األصول القانونية. 
وباإلجامل يعترب الرسم عبارة عن شكل مسطّح ولكن ميكن قبوله كعالمة حتى ولو كان 

بارزًا٩٦. 

كام تُقبل العالمات الثالثية األبعاد سواء لناحية شكل السلعة أو شكل املنتج أو 
الثالثية األبعاد كعالمات قبل  الفرنيس األشكال  العائد لها. وقد كرّس االجتهاد  الغالف 
أن يكرّس قانونًا سواء تعلّق األمر بالقناين أو الغالفات وغريها. ويجب أن تتوافر فيها 
جميع الرشوط املفروضة لصحة العالمة باإلجامل، السيّام متتّعها بطابع الجّدة والتاميز 

وتطابقها مع املحتوى الذي تصّوره٩٧. 

وإذا شّكل الرسم بذات الوقت عالمة تجارية ورساًم صناعيًا وعمًال فنيًا، فيجوز أن 
يكون محًال للحامية يف كل من هذه األوصاف، أي يتمتّع بحامية امللكية الفنية وامللكية 

الصناعية بوصفه رساًم صناعيًا٩٨.

 J. CANLORBE, « Différents signes susceptibles de constituer une marque », n° 74  ٩٤
et s. ; N. BINCTIN, Rép. com. Dalloz, V° « marque », n° 47 et s.

القانون  الوسيط يف  عيد،  و ك.  عيد  إ.  التجاري، دراسة مقارنة، رقم ٧٦٦؛  القانون  أساسيات  كامل طه،  م.   ٩٥
التجاري، رقم ٢٧٦.

 Des formes en relief ; N. BINCTIN, Rép. com. Dalloz, V° « marque », n° 47 et s ; Cass.  ٩٦
com., 18 déc. 1961, Bull. civ. IV, n° 482.

 N. BINCTIN, Rép. com. Dalloz, V° « marque », n° 48 et 52.  ٩٧

القانون  الوسيط يف  عيد،  و ك.  عيد  إ.  التجاري، دراسة مقارنة، رقم ٧٦٦؛  القانون  أساسيات  كامل طه،  م.   ٩٨
التجاري، رقم ٢٧٦؛

N. BINCTIN, Rép. com. Dalloz, V° « marque », n° 47.  
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وتجدر اإلشارة إىل أن العالمة الصورية هي العالمة الرمزية التي تتوّجه إىل النظر، 
وهي عبارة عن الصور والرسوم والعالمات ذات األحجام الثالثية األبعاد... وهناك ترابط 
واضح بني العالمة اإلسمية أو املسندة إىل الحروف أو األرقام والعالمة الصورية املتعلّقة 
بها. والعربة تكون لإلنطباع العام الذي ترتكه العالمة يف الذهن والصورة البسيطة التي 

تحتفظ بها يف ذاكرة املستهلك العادي٩٩.

وتبًعا لذلك، إن ثبوت الحق يف الرسم أو الرمز أو الصورة، يستتبع الحق يف التسمية 
التي يعّرب عنها والتي تّدل عليهم. كذلك إن الحق يف التسمية يستتبع الحق يف الرسم 
أو الرمز أو الصورة املقابل لها وذلك لقيام حالة التالزم يف ذهن املستهلك بني الرمز أو 
الصورة من جهة والكلمة الدالة عليهام من جهة أخرى١٠٠. ونعتقد مع البعض أنه من 
املستحسن أن يقوم التاجر بإيداع الرمز أو الصورة أو التسمية املقابلة لهم درًءا ألي نزاع 
محتمل حول ملكيتها١٠١. ومن املالحظ ان اإلشارات البسيطة ال ميكن أن تشّكل عالمة 

صحيحة، وذلك إلنعدام عنرص التاميز فيها١٠٢.

ومن البديهي القول أخريًا، ان األختام والدمغات ال تشكل، يف الواقع، عالمات بحد 
ذاتها بل هي طرق لوضع العالمات عىل املنتجات والسلع أو الخدمات، إذ أن العالمات 
بطاقات  بلصق  وإما  البارز  النقش  أو  الختم  أو  الدمغ  بطريق  املنتجات  عىل  توضع 

مطبوعة عليها١٠٣. 

بعد أن بحثنا بصورة مقتضبة الرسوم والتصاوير، ننتقل إىل بحث أشكال متفرقة 
من العالمات. 

 N. BINCTIN, Rép. com. Dalloz, ٦٦؛  ص  مميزة،  أم  فارقة  عالمة  التجارية،  املاركة  مغبغب،  ن.   ٩٩
V° « marque », n° 48, 49 et 53.

القانون  الوسيط يف  عيد،  و ك.  عيد  إ.  التجاري، دراسة مقارنة، رقم ٧٦٦؛  القانون  أساسيات  كامل طه،  م.   ١٠٠
التجاري، رقم ٢٧٦.

م. كامل طه، أساسيات القانون التجاري، دراسة مقارنة، رقم ٧٦٦.   ١٠١

 J. CANLORBE, « Différents signes susceptibles de constituer une marque », n° 76.  ١٠٢

التجاري،  القانون  يف  الوسيط  عيد،  إ.  ٧٦٧؛  رقم  مقارنة،  دراسة  التجاري،  القانون  أساسيات  طه،  كامل  م.   ١٠٣
 N. BINCTIN, Rép. com. Dalloz, V° « marque », n° 56 et s ; J. CANLORBE, رقم ٢٧٧؛

« Différents signes susceptibles de constituer une marque », n° 107 et s.
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الفرع الثالث. أشكال متفرقة من العالمات 

املثال  سبيل  تعداًدا عىل  تضّمنت   ١٩٢٤/٢٣٨٥ رقم  القرار  من   ٦٨ املادة  أن  مبا 
لألشكال التي ميكن أن تتكّون منها العالمات التجارية، فيكون ملحاكم املوضوع سلطة 
التاجر يعترب من قبيل  الـُمعتمد من قبل  تقديرية واسعة لتحديد ما إذا كان الشكل 
العالمة التجارية دون أن يخضع يف ذلك لرقابة محكمة التمييز١٠٤. تبًعا لذلك، اعتربت 
من قبيل العالمة الصحيحة: وضع خيوط من مادة مختلفة ولون خاص داخل النسيج، أو 
وضع أرشطة Lisérés ذات شكل أو لون خاص عىل طريف أثواب القامش١٠٥، أو الغالفات 
الغالف  شكل  من  فقط  العالمة  تتكّون  الحالة،  هذه  ويف  للمنتجات.  املميّزة  الخاصة 

الخاص املميّز. كام أن الغالف ميكن أن يحمى أيًضا بوصفه منوذًجا صناعيًا.

سوف نتطرّق يف هذه املرحلة تباًعا إىل األلوان، واإلشارات التي ترمي إىل إظهار 
مصدر البضاعة أو السلعة، والعالمة املؤلفة من الالبل، والعالمة باللغة األجنبية مبا فيها 

الرتجمة، والعالمة الصوتية، والعالمة املسندة إىل الذوق والرائحة. 

املبحث األول. األلوان١٠٦ 

الخدمات  أو  املنتجات  متييز  بها  يقصد  "إشارة  عن  عبارة  هي  اللونية  العالمة 
والداللة عىل مصدرها. إن اللون بذاته، أو ممزوًجا مع ألوان أخرى أو مع عنارص أخرى 

ميكن اعتباره عالمة تجارية ...١٠٧". 

من الثابت أنه ميكن ان تتألّف العالمة من إشارة أو عّدة إشارات لونية توضع عىل 
املنتجات أو السلع أو عىل الغالفات أو عىل األشياء املالزمة للخدمات. 

التجاري،  القانون  يف  الوسيط  عيد،  إ.  ٧٦٨؛  رقم  مقارنة،  دراسة  التجاري،  القانون  أساسيات  طه،  كامل  م.   ١٠٤
رقم ٢٧٨.

م. كامل طه، أساسيات القانون التجاري، دراسة مقارنة، رقم ٧٦٨.  ١٠٥

 J. CANLORBE, « Différents signes susceptibles de constituer une :يراجع عىل سبيل املثال  ١٠٦
 marque », n° 107 et s.

لبنان والواليات املتحدة األمريكية واإلتحاد األورويب  اللون كعالمة تجارية يف  عبيد، "حامية  صادر و ف.  ر.   ١٠٧
(دراسة مقارنة)"، العدل ٢٠٠٧، عدد ٣، ص ١٠٦٨. 
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وتجدر اإلشارة إىل أن تنسيق األلوان يعني إنشاء عدة ألوان متجانسة تتعلّق بهيئة 
أو حالة هذه األلوان. والتجانس يكون مثًال من خالل استعامل األلوان يف أشكال أو أطر 

محددة كاأللوان بشكل دائري أو مربع أو غريهام١٠٨. 

لقد أجاز القانون الفرنيس مبقتىض أحكام املادة ١-٧١١ من قانون امللكية الفكرية 
(بتعابريه العامة)، إمكانية أن يكون اللون عالمة، سواء أكانت ألوانًا مركّبة أم خليطًا من 

.les dispositions, combinaisons ou nuances de couleurs ألوان متعّددة١٠٩

العادي  اللون  يُقبل  وال  متميّزة،  تكون  أن  يجب  كعالمة  األلوان  تُقبل  يك  إذن، 
ومنع  اللون  الصانع  أو  التاجر  إلحتكر  وإالّ  الكافة  من  واملعروف  املجرد  أو  الطبيعي 
منافسيه من استعامله١١٠. فالعالمة تكون صحيحة إذا ضّمت مجموعة منّسقة أو منظّمة 
من األلوان. فتعّدد األلوان وترتيبها ودمجها وتنسيقها وصقلها بصورة مميّزة مبعنى أن 
يكون ناشئًا عن اجتامع ألوان متعّددة متآلفة فيام بينها هي رشط الزم لقبولها١١١. إذن، 
متايز١١٢  أو  تنويع  أي  بدون  مبّسطة  بصورة  املقّدمة  العالمة  وتُبطل  محمية  تعترب  ال 
كإستعامل اللون األسود أو األحمر مثًال، إذ أن استعامل اللون األسايس، ال يحول دون 
استعامل ذات اللون من قبل بقية التّجار أو الصناعيني وال يعترب ذلك من قبيل املنافسة 

ن. مغبغب، املاركة التجارية، عالمة فارقة أم مميزة، ص ٥٩.   ١٠٨

N. BINCTIN, Rép. com. Dalloz, V° « marque », n° 56 et s.  ١٠٩
وحول رشوط قبول اللون الواحد يف القانون الفرنيس:  

 J. CANLORBE, « Différents signes susceptibles de constituer une marque », n° 110 ; 
 N. BINCTIN, Rép. com. Dalloz, V° « marque », n° 56 : « il peut s’agir d’une couleur seule,
 dont il faudra définir la nuance à défaut de quoi le dépôt ne sera pas assez précis, objectif ou de

 combinaison de couleur ».

 J. CANLORBE, « Différents signes susceptibles de constituer une marque », n° 109.  ١١٠

G. RIPERT et R. ROBLOT, Traité de droit commercial, n° 687-3 ; Limoges, 28 avril 1953,  ١١١
RTD com 1953, p. 662, n° 9 ; Cass. com., 22 fév. 2000, D. 2001, somm. 468, obs. Durrande.

وحول التوليفة اللونية: ر. صادر و ف. عبيد، "حامية اللون كعالمة تجارية يف لبنان والواليات املتحدة األمريكية   
واإلتحاد األورويب (دراسة مقارنة)"، ص ١٠٧٠. 

 N. BINCTIN, Rép. com. Dalloz, V° « marque », n° 56 ; J. CANLORBE, « Différents  ١١٢
 signes susceptibles de constituer une marque », n° 116 ; Paris, 3 mars 1971, D. 1971,
 p. 368 ; Paris, 28 mai 1986, D. 1987, somm. 55, obs. J.-J Burst ; Paris, 6 fév. 2002, JCP

 E. 2002, chron. 1164, n° 4.
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إيداع عالمة مبثل هذه  تّم  إذا  انه  لبنان  الفقهاء يف  اعترب بعض  غري املرشوعة١١٣. كام 
الطريقة أي لون واحد يعّد ذلك منطويًا عىل سوء استعامل الحق١١٤. 

مقبوًال  يكون  الحاد  إىل  البسيط  من  الواحد  اللون  تدّرج  ان  إىل  اإلشارة  وتجدر 
مميّز.  طابع  له  بل  مجرًدا  يكن  مل  إذا  السيّام   les dégradés de couleurs كعالمة 
ويُشرتط أن يشّكل اللون، كام اإلشارات األخرى غري املكتوبة، إشارة قابلة للتمثيل البياين

والخدمات  واملنتجات  الّسلع  لتمييز  قابلة  وتكون   une représentation graphique

العالمة  تتطابق  أن  ويجب  ملنافسني١١٥.  العائدة  غريها  عن  الصانع  أو  للتاجر  العائدة 
املسّجلة املكّونة من األلوان مع تلك امللصقة عىل املنتجات والخدمات. 

املبحث الثاين. اإلشارات التي ترمي إىل بيان مصدر البضاعة أو السلعة١١٦

العقوبات  قانون  من   ٧٠١ واملادة   ٢٣٨٥ رقم  القرار  من   ٦٨ املادة  نص  بحسب 
يكون  أن  وميكن  السلع.  أو  البضائع  مصدر  إظهار  إىل  ترمي  إشارة  كل  عالمة  تعترب 
أن  السلعة رشط  بإنتاج  أو مكان جغرايف مشهور  أو مدينة معينة  معيًنا  بلًدا  املصدر 
الحرفية املنتجات والسلع  فارقة و متميّزة. وتلعب دوًرا هاًما يف مجال  يشكل عالمة 

 .production artisanale

منطقة  أو  ببلد  املرتبطة  الجغرافية  األسامء  من  العالمة  تتألف  أن  ميكن  إذن، 
معينة١١٧ والتي تشري إىل مصدر املنتوجات والسلع والخدمات برشط أن تكون متميّزة 
عن غريها وأن تكون مرتبطة فعًال بهذا املكان، واالّ ميس حقوق صاحب عالمة سابقة يف 
ذات النشاط املهني. ويجوز أن يستخدم اإلسم الجغرايف عىل سبيل الشهرة أو من باب 
الخيال١١٨. ويف مطلق األحوال، يجب أن يكون اإلسم الجغرايف حقيقيًا وواضًحا، وأن ال 

ن. مغبغب، املاركة التجارية، عالمة فارقة أم مميزة، ص ٦٠ و٦١.   ١١٣

إ. عيد و ك. عيد، الوسيط يف القانون التجاري، رقم ٢٧٨.  ١١٤

N. BINCTIN, Rép. com. Dalloz, V° « marque », n° 64, 65, 75 et 96.  ١١٥

J. CANLORBE, « Différents signes susceptibles de constituer une marque », n° 41 et s. ;  ١١٦
Cass. com., 3 mai 1983, Bull. civ. 1983, IV, n° 130 ; N. BINCTIN, Rép. com. Dalloz,

 V° « marque », n° 118 et s.

 J. CANLORBE, « Différents signes susceptibles de constituer une marque », n° 36 et  ١١٧
 39 et 45.

إ. عيد و ك. عيد، الوسيط يف القانون التجاري، رقم ٢٧٨ واألمثلة الواردة فيه.   ١١٨
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يثري اإللتباس يف ذهن املستهلك أو بينه وبني عالمة أخرى، ودون أن يكون بقصد التحايل 
والغش١١٩ أو تضليل املستهلك وإيقاعه يف الغلط١٢٠. وال يجوز استعامل ان تكون مخالفة 
للنظام العام واآلداب العامة أو من شأنها ايقاع املستهلك يف الغلط سواء لناحية نوع أو 

طبيعة أو املصدر الجغرايف للسلعة أو الخدمة.

فضًال عن ذلك، إن استعامل اإلسم الجغرايف الخايل من التاميز كعالمة وتسجيلها من 
شأنه أن يجعل تاجرًا أو صانًعا واحًدا مالًكا لها، ما يؤدي إىل احتكارها من قبله وحرمان 

بقيّة التجار أو الصناعيني الذين يعملون يف النطاق الجغرايف ذاته من استعاملها١٢١. 

كذلك، ال يجوز أن يوحي اإلسم الجغرايف بأن البضاعة صادرة عن مؤسسة أو جهة 
رسمية، عندها تكون عرضة لإلبطال١٢٢.

مبتكرًا، كان  وإذا  جغرافيًا،  إساًم  مؤسسة  تواجد  مكان  يشّكل  أن  ميكن 
terme de fantaisie، ميكن تسجيله كعالمة صحيحة. 

اإللتباس  تقبل  للمستهلك بصورة واضحة ال  يتبنّي  أن  األحوال، يجب  ويف مطلق 
العالقة بني املنتج ومصدره. 

Label املبحث الثالث. العالمة املؤلفة من الالبل

املاركة شخصية  أن تكون  "ميكن  أنه:  القرار ٢٤/٢٣٨٥ عىل  املادة ٧٠ من  نصت 
أو مشرتكة، ويحق لجمعيات املهن األدبية... ورشكات الزراعة أو الصناعة املرّخص لها 
من الحكومة أن تكون حائزة عىل ماركة مشرتكة ليصونوا بها جودة صناعة بضائعهم 
أو مصدرها أو محصوالتهم. ويحق ألعضاء هذه الرشكات وحدهم فقط استعامل هذه 

ن. مغبغب، املاركة التجارية، عالمة فارقة أم مميزة، ص ٥٢ و٥٣ و٩٧.   ١١٩

 J. CANLORBE, « Différents signes susceptibles de constituer une marque », n° 47 :  ١٢٠
 « Brazil » pour du café ne provenant pas du Brésil , Paris, 16 juin 1988, D. 1989, p. 282.

 I. ROUJOU DE BOUBÉE, « Signes illicites ne pouvant constituer des marques  ١٢١
 valables », J.-Cl. Marques, dessins et modèles, fasc. 7115, du 20 décembre 2017 (date
 de la mise à jour 18 décembre 2020), n° 23 : « Le titulaire d’une marque constituée
 simplement d’une appellation d’origine ou d’une mention traditionnelle ne peut sur la base de

son enregistrement, en interdire l’usage aux tiers qui remplissent les conditions requises ».

ن. مغبغب، املاركة التجارية، عالمة فارقة أم مميزة، ص ٩٨.   ١٢٢
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املاركة املشرتكة أو ’الالبل‘ مستقلة عن املاركة الشخصية التي ميكن لكل واحد منهم أن 
يكون حائزاً عليها". 

الخصائص  مع  عليها  توضع  التي  والسلع  املنتجات  مطابقة  الالبل  إشارة  تعني 
واملقاييس املسموح بها قانونًا، أو إحرتامها للمواصفات العلمية والقانونية املفروضة١٢٣. 
وهي بالتايل، تضمن نوعية وجودة السلع واملنتجات املوضوعة عليها ما يوحي باإلطمئنان 
بشأنها. وقد تضمن بعض طرق العمل أو تعني اإلنتامء إىل إحدى النقابات املهنية أو 

تضمن النوعية أو رشوط تقديم اإلتصال١٢٤. 

عىل  وأخرى  اإلستهالكية  املواد  عىل  يوضع  ما  منها  الالبالت:  تتعدد  أن  وميكن 
قانونًا.  املقّررة  بالحامية  العالمات  النوع من  الكهربائية وغريها. ويتمتّع هذا  األدوات 

ويفرض القانون الفرنيس الحصول عىل رخصة قبل إستخدام عالمة الالبل١٢٥.

املبحث الرابع. العالمة باللغة األجنبية

هي التي تستند إىل حروف وكلامت مأخوذة من لغة واحدة أو عدة لغات أجنبية، 
وميكن لهذه الكلامت أن يكون لها معنى أو حتى أن تكون بال معنى محّدد. 

مبدئيًا، ال مينع القانون اللبناين إستعامل اللغة األجنبية إىل جانب اللغة العربية يف 
منت عالمة. فضالً عن ان التسميات األجنبية التي دخلت يف امللك العام يف بلد أجنبي 
تصلح أن تعتمد كعالمة تجارية رشط أالّ تكون معروفة وشائعة يف اللغة العربية، مبعنى 

أنه إذا كانت معروفة ومتعارف عليها يف لبنان فال ميكن اعتامدها كعالمة١٢٦. 

وال يجوز استخدام اللغة األجنبية كعالمة إنتسابية أو نوعية كونها متنع الغري من 
استعاملها بدون وجه حق. فالعبارة األجنبية املستعملة كعالمة ال يجب أن تكون متداولة 
الحالة غري صحيحة ألنها عادية  ايداعها كعالمة، وتعترب يف هذه  بصورة عادية بتاريخ 

 Selon le Petit Larousse, le mot label signifie « une marque distinctive créée par un syndicat  ١٢٣
 professionnel et apposée sur un produit destiné à la vente, pour en certifier l’origine, en garantir

 la qualité et la conformité avec les norms de fabrication » (Larousse 2020, V˚ « label »).

ن. مغبغب، املاركة التجارية، عالمة فارقة أم مميزة، ص ٧٠.   ١٢٤

Code de la consommation français, art L. 121-4, 2˚.  ١٢٥

ن. مغبغب، املاركة التجارية، عالمة فارقة أم مميزة، ص ٢٤٧.   ١٢٦
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املستعملة  األجنبية  الكلمة  كانت  إذا  إذن،  إبطالها١٢٧.  ويقتيض  الجميع  من  ومعلومة 
متعارف عليها من قبل املستهلك عندها ال تصلح أن تكون عالمة صحيحة. وعىل العكس 
إيداعها ومل  اإلنتسابية وقت  أو  النوعية  الصفة  األجنبية  للعبارة  إذا مل تكن  من ذلك، 
يكن الجمهور عىل علم بها ومبعناها، وهي غري منترشة بشكل واسع ومعروف، ميكن أن 

تستخدم كعالمة صحيحة١٢٨.

ويقبل القانون الفرنيس العالمات املكتوبة باللغة األجنبية١٢٩. وميكن اعتامد اإلسم 
اإلجنبي كعالمة صحيحة إذا مل يكن قد دخل يف امللك العام أو العادات usages وقت 
الذين يشرتون تلك  الجمهور  القسم األكرب من  التسجيل ومل يكن معناه معلوًما لدى 

العالمة١٣٠، وال يجب أن تخلق أي إلتباس يف ذهن املستهلك. 

أما لناحية الرتجمة إىل لغة أجنبية، ال مينع القانون اللبناين، ترجمة اللغة األجنبية 
إىل اللغة الرسمية، ولكن ال يجب أن يؤدي ذلك إىل خلق التباس يف ذهن املستهلك، أو 

ان يكون مشوباً بالغش أو الخداع. 

كانت  إذا  لها  تقليًدا  األجنبية  اللغة  إىل  التجارية  العالمة  إسم  ترجمة  يعترب  قد 
الرتجمة من شأنها أن توحي للجمهور أن العالمة املرتجمة هي مطابقة للعالمة الحقيقية 
أو هي ذاتها. وال تعترب تقليًدا إذا كانت الرتجمة ال توحي بذلك، وال توقع املستهلك يف 

الغلط أو تخلق لديه أي إلتباس حول هوية صاحبها أو مصدرها١٣١. 

إذا  غري مرشوعة  منافسة  أو  تقليًدا  تشّكل  ال  ذاتها  بحد  الرتجمة  عملية  إن  إذن، 
اللغة  خالل  من  الغلط  يف  وقوعه  أو  املستهلك  ذهن  يف  إلتباس  أي  خلق  إىل  تؤدي  مل 
املستعملة، خاصة إذا كانت الكلمة أو التعابري األجنبية غري معروفة من قبل الجمهور، 
فتكون عندها الكلمة أو التعابري مبثابة إشارة غري مفهومة من قبله. وتعترب بالتايل، العالمة 
مقبولة وصحيحة١٣٢. ولكن تبطل كل ترجمة من شأنها خلق إلتباس يف ذهن املستهلك. 

ن. مغبغب، املاركة التجارية، عالمة فارقة أم مميزة، ص ١٠٧ و١٠٨.   ١٢٧

املرجع السابق، ص ١٠٩.   ١٢٨

J. CANLORBE, « Différents signes susceptibles de constituer une marque », n° 55.  ١٢٩

 Paris, 2 mai 1983, D. 1985, I.R. 81, obs. J.-J Burst ; Paris, 9 nov. 1968, RTD com 1969,  ١٣٠
p. 479, n° 10 ; Paris, 12 mars 1962, RTD com 1963, p. 87.

ن. مغبغب، املاركة التجارية، عالمة فارقة أم مميزة، ص ٧٣.   ١٣١

املرجع السابق، ص ٢٤٦ و٢٤٧.   ١٣٢
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وتجدر اإلشارة إىل أنه إذا كانت العالمة التجارية تتألف من كلامت باللغة األجنبية 
بعضها معروف من قبل املستهلك، وبعضها غري معروف منه، فتؤخذ الكلمة الرئيسية 

من هذه الكلامت ملقارنتها بالعالمة التجارية املنافسة١٣٣.

وإذا كانت العالمة مؤلفة من عدة كلامت فإنه ينظر إىل مجموعها وليس إىل كل 
كلمة منها وتؤخذ بعني اإلعتبار الكلمة األساس فيها١٣٤.

املبحث الخامس. العالمات الصوتية والسمعية١٣٥

ال مينع القانون اللبناين أو الفرنيس من اختيار عالمة صوتية رشط أن تكون متميزة 
عن غريها من العالمات املامثلة. ويكون بالتايل، استخدام اإلشارات والصور املوسيقية 
يكون  أن  االنرتنت١٣٦، رشط  أم  الراديو  أم  التلفزيون  كعالمة صحيًحا، سواء من خالل 

الرتابط بني الصوت والعالمة واضًحا بالنسبة للجمهور١٣٧.

والفنية رقم ١٩٩٩/٧٥  األدبية  امللكية  قانون  أحكام  أنه وفق  إىل  اإلشارة  وتجدر 
يجوز نسخ جمل موسيقية رشط أالّ تتعّدى ثالث نوتات وإذا تجاوزت الحّد املسموح به 
يصار إىل إبطال العالمة الصوتية أو تنظيمها من خالل إلزام املقلّد بإضافة نوتات لتفريق 

النوتات املوسيقية العائدة لعالمة أخرى عائدة لذات النشاط املهني. 

وليك تُقبل العالمة الصوتية يجب أن تكون مرسومة أو مكتوبة، كنوتات موسيقية 
لعدة  موسيقية  نوتات  ثالث  من  مؤلفة  عالمة  (كتسجيل  بياين  متثيل  شكل  عىل  أو 
مقطوعات موسيقية مدمجة كعالمة واحدة)، ودون أن تؤدي إىل أي إلتباس يف ذهن 
املستهلك١٣٨. وال تُقبل كعالمة صحيحة أصوات الحيوانات العادية أو هدير املحركات 

املجردة من أي متايز١٣٩. 

ن. مغبغب، املاركة التجارية، عالمة فارقة أم مميزة، ص ٢٥٠.   ١٣٣

املرجع السابق، ص ٢٥٣.  ١٣٤

J. CANLORBE, « Différents signes susceptibles de constituer une marque », n° 68 et s ;  ١٣٥
 N. BINCTIN, Rép. com. Dalloz, V° « marque », n° 46.

ن. مغبغب، املاركة التجارية، عالمة فارقة أم مميزة، ص ٧٥.   ١٣٦

N. BINCTIN, Rép. com. Dalloz, V° « marque », n° 46.  ١٣٧

J. CANLORBE, « Différents signes susceptibles de constituer une marque », n° 69.  ١٣٨

 Ibid, n° 72 et 73 ; N. BINCTIN, Rép. com. Dalloz, V° « marque », n° 46.  ١٣٩
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املبحث السادس. العالمة املُسندة إىل الذوق والرائحة

بخصائص  تتمتّع  كانت  إذا  السيّام  السلعة  مذاق  إىل  ُمسندة  عالمة  إنشاء  ميكن 
متيّزها عن غريها رشط تحديدها بصورة دقيقة إنطالقًا من معايري واضحة، عىل أن تبقى 
ثابتة ومستقرة دون أي تبّدل أو تغيري الحق. ويشّكل املذاق وسيلة لتفريق املنتجات 
محكمة  اعتربت  وقد  وغريها...١٤٠.  العلكة  ومذاق  النبيذ  كمذاق  بعضها.  عن  والسلع 
« arôme artificiel de fraise » – استئناف باريس أن عبارة – طعم اصطناعي من الفراولة

ال يصلح كعالمة١٤١.

كذلك تُقبل العالمة املسندة إىل الرائحة une odeur ou un parfum رشط أن يكون 
عىل شكل متثيل بياين محّدد ومتاميز . وقد اعتربت صحيحة ومقبولة العالمة املتعلّقة 
بكرة تنس ومرتكزة عىل رائحة العشب بإعتبار انها عالمة متميّزة وتتمتّع بطابع شخيص 
مرتبط بذاكرة كل مستهلك١٤٢. كام اعترب ان ترك منوذج من العطر مثًال ال يشّكل متثيًال 
بيانيًا وذلك لعدم الدميومة والثبات١٤٣. وتجدر اإلشارة إىل ان محكمة العدل األوروبية 

رفضت تسجيل عالمة مبنية عىل الرائحة١٤٤. 

هكذا نكون قد عالجنا بصورة مقتضبة املبادىء األساسية املتعلّقة بأشكال العالمات، 
وقد تبنّي لنا انها متعّددة ال حرص لها، لكن إلعتبار العالمة صحيحة وبالتايل محمية ال بد 
من أو تتوافر فيها بعض الرشوط، وسوف نستعرضها يف القسم الثاين من هذه الدراسة. 

القسم الثاين. رشوط صحة العالمة 

إن حرية إختيار التاجر أو الصانع العالمة التي يريدها ليست مطلقة، إذ يتوّجب 
 Licite, distinctif لالستعامل  وصالحة  ومتميّزة  عالمة صحيحة ورشعية  إختيار  عليه 

ن. مغبغب، املاركة التجارية، عالمة فارقة أم مميزة، ص ٨١ و٨٢ وقرار محكمة التمييز حول العالمة املسندة   ١٤٠
إىل الذوق: رقم ٧٢، تاريخ ٢٠٠٠/١١/٨، اجتهادات امللكية الفكرية، صادر ٢٠٠٦، ص ٢٠٦، منشور لدى املرجع 

ذاته. 

N. BINCTIN, Rép. com. Dalloz, V° « marque », n° 75.  ١٤١

 G. RIPERT et R. ROBLOT, Traité de droit commercial, n° 687-3 : l’odeur de l’herbe  ١٤٢
fraichement coupée.

J. CANLORBE, « Différents signes susceptibles de constituer une marque », n° 8.  ١٤٣

CJCE 12 déc. 2002, RTD com 2003, p. 603, obs. M. Luby.  ١٤٤
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et disponible، إذ ال يكفي أن تأخذ العالمة شكًال معيًنا يك تكون صحيحة ومتمتّعة 

تتوافر فيها رشوطًا معينة هي: أن تكون ذات صفة  القانونية، بل يجب أن  بالحامية 
مميّزة، وأن تكون جديدة مل يسبق استعاملها أي مبعنى أن ال تكون قد سبقتها عالمة 
الغري  الصناعي من قبل  أو  التجاري  النشاط  لها جرى استعاملها بذات  أخرى مشابهة 
بتاريخ إيداعها أي أن تكون صالحة لإلستعامل، وأن تكون مرشوعة غري منافية للنظام 

العام أو اآلداب العامة١٤٥. 

الفرع األول. الطابع األصيل املمّيز للعالمة 

مميّزة،  صفة  عىل  تنطوي  أن  يجب  للحامية  ومحًال  العالمة صحيحة  تكون  ليك 
عىل شكل مميّز أو قالب مميّز١٤٦. وقد اشرتط ذلك رصاحة نّص املادتني ٦٨ من القرار 
٢٤/٢٣٨٥ و ٢-٧١١ من قانون امللكية الفكرية الفرنيس، فالعالمة التي تتكّون من إشارة 
أو شكل عادي أو شائع مألوف أو بيان يستعمل للداللة عىل صفة املنتج أو السلعة أو 
الخدمة أو الغرض منها أو مصدرها أو زمن إنتاجها أو نوعها، أو العنارص األساسية التي 
تدخل يف تركيبها، أو تكون عبارة عن وصف للمنتج أو السلعة١٤٧، أي التي ال تحتوي 
عىل أي عنرص مميّز خاص، ال ميكن أن تكون صحيحة ومحًال للحامية، كأن تكون العالمة 
العالمة  تكون  أن  أو  مربّع١٤٨  رسم  أو  للشعر  صبغة  يف  إمرأة  رأس  من صورة  مكّونة 
يرفض  و  للسلعة،  املعتادة  التسمية  من  فقط  وتتكّون   marque nécessaire رضورية 
تسجيل عالمة ال تتمتّع بطابع األصالة والتاميز، وإذا سّجلت يبطل التسجيل، وبالتايل، ال 

ميكن منع الغري من إستعاملها يف هذه األحوال١٤٩.

م. كامل طه، أساسيات القانون التجاري، دراسة مقارنة، رقم ٧٦٩؛ ن. مغبغب، املاركة التجارية، عالمة فارقة   ١٤٥
أم مميزة، ص ٩١ و٩٢. 

 N. BINCTIN, Rép. com. Dalloz, V° « marque », n° 129.  ١٤٦
وقد رُفض تسجيل عالمة maman je t’aime لعدم توافر رشط التاميز فيها.   

Générique et descriptif des qualités de l’objet marqué.  ١٤٧

م. كامل طه، أساسيات القانون التجاري، دراسة مقارنة، رقم ٧٧٠.   ١٤٨

إ. عيد و ك. عيد، الوسيط يف القانون التجاري، رقم ٢٨٠ ؛ ن. مغبغب، املاركة التجارية، عالمة فارقة أم مميزة،   ١٤٩
ص ١٠٢. 
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وتقّدر صفة التاميز من خالل املنتجات والسلع والخدمات املعّددة يف طلب تسجيل 
العالمة مع األخذ مببدأ التخّصص١٥٠، كام أن ذات التعبري أو الكلمة ميكن أن تكون عادية 
األساس  محاكم  لسلطان  التاميز  تقدير  ويخضع  آخر١٥١،  ملنتج  متاميزة  وأصلية  ملنتج 
املطلق١٥٢، ويؤخذ بعني اإلعتبار معيار املستهلك العادي املتوسط الحريص واإلنتباه١٥٣. 

ويؤخذ بعني اإلعتبار لتحديد التاميز إىل مجموع العنارص املكّونة للعالمة. وبالتايل، 
تؤلّف عالمات متميّزة ميكن  أن  تّم دمجها،  أو وصفية،  ميكن ملجموعة عنارص عادية 
قبولها وتسجيلها. كام أن عالمة عادية وقت طلب التسجيل ميكن أن تكتسب الصفة 
املتاميزة من خالل اإلستعامل، أو أن تفقد هذه الصفة خالل اإلستعامل١٥٤، ويقّدر التاميز 

بتاريخ طلب التسجيل١٥٥. 

ال يشرتط يف الصفة املميّزة أن تعادل صفة اإلبداع، ولكن التاميز ميكن أن يتواجد 
من خالل عمل مبدع. ولكن يكفي أن تكون العالمة متاميزة عن غريها حتى ولو بصورة 
بسيطة ما يسّهل متييزها عن عالمة أو سلعة أو خدمة أخرى ، بحيث يزول أي إلتباس 

يف ذهن املستهلك١٥٦. وعىل قدر متايز العالمة، يكون صاحبها محميًا من املنافسني١٥٧.

 N. BINCTIN, Rép. com. Dalloz, V° « marque », n° 130 et s ; Cass. com., 19 déc. 2000,  ١٥٠
 Bull. civ. IV, n° 205.

G. RIPERT et R. ROBLOT, Traité de droit commercial, n° 688.  ١٥١

 Cass. com., 24 mai 1994, JCP 1994, IV, 1883 ; Cass. com., 23 oct. 1990, JCP E., 1990,  ١٥٢
109, note Chavanne.

N. BINCTIN, Rép. com. Dalloz, V° « marque », n° 131 ;  ١٥٣
املرجع  كساندر   ،٢٠٠٨/١٢/١١ تاريخ   ،٢٠٠٨/١٥٥١ رقم  املدنية،  بريوت  استئناف  املثال:  سبيل  يراجع عىل   

اإللكرتوين. 

G. RIPERT et R. ROBLOT, Traité de droit commercial, n° 688.  ١٥٤

 Ibid, n° 688 : …le caractère distinctif peut être acquis par l’usage: un signe qui, à l’origine,  ١٥٥
 n’est pas distinctif peut le devenir du fait de la notoriété acquise par les produits qu’il

désigne; Versailles, 4 mars 1999, JCP E. 1999, 1131.

 N. BINCTIN, Rép. com. Dalloz, V° « marque », n° 127 : « la distinctivité est le siège de la  ١٥٦
 créativité en droit des marques… » ; et n° 137 : « le choix d’un signe pouvant constituer une

 marque relève de “l’activité créatrice” ».

 Ibid., n° 127.  ١٥٧
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إذن، ال تعترب عالمات قابلة للحامية العالمات النوعية marques génériques أي 
التي تدّل عىل نوع املنتجات أو الخدمات فقط، كإستخدام صورة العنب يف صناعة عصري 
العنب، أو استعامل تسمية دواليب كعالمة لبيع نوع من الدواليب١٥٨. إذن، ال يجوز أن 
تتألّف العالمة من الصفة النوعية أو اإلنتسابية للسلع واملنتجات التي متثلها السيّام أن 
اإلعتامد فقط عىل نوع السلعة أو املنتج أو الخدمة وعىل إشارات يتوافق الجميع عىل 
تحديدها واعتامدها وانتسابها كعالمة يفقدها صفة التاميز املفروضة قانونًا. وال تعترب 

هذه العالمات صحيحة وال يُقبل تسجيلها. 

وقد اعتُرب أن "التسميات أو اإلشارات التي تعترب بصورة حرصية عن اإلسم اإللزامي 
املتعلّق بنوعية السلع واملنتجات أو بانتسابها أو بأسامء عادية تشكل الصفة اإلنتسابية. 
والسلع  للمحاصيل  املشرتكة  الخصائص  تلك  هي  اإلنتسابية  أو  النوعية  فالتسميات 
املتداولة يف بلد املنشأ، وهي التسميات اإللزامية لها واملرتبطة بها بشكل ال ميكن فصلها 

أو إبعادها عنها١٥٩". 

إذن، ال ميكن قبول العالمة النوعية، السيّام وأنه ال ميكن منع تاجر أو صانع منافس 
من استعامل عالمة مامثلة وتعابري عادية لتحديد املنتجات أو السلع أو الخدمات التي 
القاموس ال يجعل منها عالمة متاميزة. ويبطل  يقّدمها، فإختيار كلمة أو عبارة ما يف 

تسجيل العالمات النوعية البحت١٦٠.

كـام أن تقديـر الطابع النوعي للعالمـة يخرج عن رقابة محكمـة التمييز بإعتبارها 
الدعـوى وقائـع  إىل  للتقديـر  األسـاس  قضـاة  يسـتند  باإلجـامل،  إذ  واقـع١٦١،  مسـألة 

والخربة الفنية. 

 N. BINCTIN, Rép. com. Dalloz, V° « marque », n° 72 et 144 ; Cass. com., 3 juin 2014,  ١٥٨
D. 2015, p. 230, obs. J.-P Clavier, N. Martial-Braz et C. Zolynski.

 G. RIPERT et R. ROBLOT, ن. مغبغب، املاركة التجارية، عالمة فارقة أم مميزة، ص ١٠٤ و١٠٥؛  ١٥٩
Traité de droit commercial, n° 688 .

 Cass. com., 2 juill. 1996, Bull. civ. IV, n° 200 ; Cass. crim., 11 oct. 1989, Bull. crim.  ١٦٠
 n° 351 ; Cass., 5 nov. 1976, D. 1977, I.R. 51; Paris, 27 mai 1992, D. 1992, I.R. 240 ;

Paris, 20 avr. 1961, RTD com1962, p. 667, n° 9.

حول تقدير التشابه باإلجامل، يراجع عىل سبيل املثال: متييز، غرفة ثالثة، رقم ٣٣١/٩٩، تاريخ ١٩٩٩/١٢/١،   ١٦١
كساندر املرجع اإللكرتوين. 
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 marques الوصفية  العالمات  والحامية  للتملّك  قابلة  عالمات  تعترب  ال  كذلك 
descriptives التي تتكّون من بيانات أو إشارات أو تسميات تدّل عىل صفة املنتجات 

أو الخدمات أو الغرض منها أو تاريخ إنتاجها أو مصدرها الجغرايف أو قيمتها أو كميّتها 
أو نوعها أو تصفها بأوصاف جاذبة، أو إحدى صفاته األساسية ١٦٢، وذلك للداللة عىل 
جودة املنتجات لعدم قابلية استئثار تاجر أو صانع واحد بحق استعامل هذه األلفاظ 
الوصفية١٦٣، بحيث يحتكر تحت ستار عالمة مميّزة، عالمة وصفية وإشارات وعنارص ال 

بّد من استخدامها من قبل منافسني آخرين.

إذن، ال تقبل العالمة الوصفية البحت أي التي تستند إىل أوصاف السلعة أو املنتج 
أو الخدمة أو التي تشري إىل طبيعة السلعة أو الخدمة أو تكوينها أو صفاتها األساسية 
أو إىل غاياتها، أو التي تُستعمل للداللة عىل املنتجات أو السلع أو الخدمة، وذلك لعدم 
متايزها. كام هو حال التسميات املختارة للمستحرضات الطبية مثًال، إذ تندمج التسمية 

يف املنتج ذاته وتعد من قبيل التسمية الالزمة١٦٤.

بالنسبة إىل منتج  الوصفية باطلة  العالمة  أنه ميكن أن تكون  وتجدر اإلشارة إىل 
وصحيحة بالنسبة إىل منتج آخر١٦٥. وال تعترب عالمة قابلة للحامية التسميات التي تفيد 

عن مصدر املنتجات فقط، كتسمية الجبنة البلغارية مثًال١٦٦. 

كالزبدة الطرية مثًال ؛ يراجع عىل سبيل املثال: متييز، غرفة رابعة، رقم ٢٠١٩/٥٢، تاريخ ٢٠١٩/٧/٣٠، كساندر   ١٦٢
املرجع اإللكرتوين. 

G. RIPERT et R. ROBLOT, Traité de droit commercial, n° 688 , p. 536, note 252.

القانون  الوسيط يف  عيد،  و ك.  عيد  إ.  التجاري، دراسة مقارنة، رقم ٧٧٠؛  القانون  أساسيات  كامل طه،  م.   ١٦٣
N. BINCTIN, Rép. com. Dalloz, V° « marque », n° 145 التجاري، رقم ٢٨٠؛

م. كامل طه، أساسيات القانون التجاري، دراسة مقارنة، رقم ٧٧٠؛ ن. مغبغب، املاركة التجارية، عالمة فارقة   ١٦٤
أم مميزة، ص ١١٢. 

 Paris, 12 janv. 1966, RTD com 1967, p. 1066, n° 8, obs. A. Chavanne ; Paris, 16 mai  ١٦٥
 1977, RTD com 1978, 379, n° 7, obs. A. Chavanne et J. Azéma ; Paris, 27 janv. 1978,
 RTD com 1978, 380, n° 8 obs. A. Chavanne et J. Azéma ; Paris, 30 juin 1978, RTD com
 1978, p. 789, n° 2 ; Paris, 28 juin 1979, JCP 1980, II, 19428, note Y. L. ; Paris, 23 juin
 1981, D. 1982, p. 434, note Y. Reboul ; Paris, 28 juin 1982, RTD com 1983, p. 239, n° 3,

obs. A. Chavanne et J. Azéma.

القانون  الوسيط يف  عيد،  و ك.  عيد  إ.  التجاري، دراسة مقارنة، رقم ٧٧٠؛  القانون  أساسيات  كامل طه،  م.   ١٦٦
N. BINCTIN, Rép. com. Dalloz, V° « marque », n° 145 التجاري، رقم ٢٨٠؛
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ويف بعض األحيان، قبلت العالمة الوصفية إذا كان اإلسم املكّون لها مكتوب بصورة 
متاميزة أي مختلفة عن الطريقة واألصول اللغوية التي تكتب فيه١٦٧. كام اعترب اإلجتهاد 
الفرنيس صحيحة وقابلة للحامية العالمة التي تتكّون من عنرص وصفي وعنرص مبتكر١٦٨.

إن التسميات الالزمة أو النوعية أو العادية أو الوصفية إذا كانت ال تصلح بذاتها 
ككتابتها   ، مميزًا  شكًال  اتخذت  إذا  كذلك  تصبح  فإنها  للحامية،  قابلة  تجارية  عالمة 
بطريقة أو بحروف خاصة، أو لون خاص أو تآلف من األلوان أو ألوان وكلامت أو شكل 
ومحًال  تكون صحيحة  املبتكرة  والتسميات  الرموز  إن  العكس،  هنديس خاص... وعىل 
للحامية يف ذاتها برصف النظر عن الشكل املعتمد ومن ثم يكون ملالك العالمة أن مينع 

غريه من استعاملها ولو يف شكل أو قالب آخر١٦٩.

التي ال  املبتكرة  التسمية  استعامل  الرغم من شيوع  أنه عىل  إىل  اإلشارة  وتجدر 
عالقة لها بنوع املنتجات أو تركيبها، والذي يجعلها من قبيل العالمة النوعية، فإنها ال 
تفقد صفة العالمة القابلة للتملك والحامية، ما يوجب عىل مالكها الدفاع عنها للحؤول 
دون شيوع استعاملها يف حدود واسعة. وكل تقصري أو إهامل يف ذلك، يفقده أي حق 

مرتبط بها١٧٠.

كذلك األمر، يجوز استخدام اإلشارات العادية والوصفية والنوعية والالزمة ال بصفة 
متميّز،  جديد  شكل  يف  العالمة  تظهر  بحيث  مركّبة  عالمة  يف  كعنارص  ولكن  منفردة 

فتكون محالً للحامية يف مجموعها١٧١. 

تبدأ  فقد  لها.  املميّزة  الصفة  تقدير  العالمة عند  استعامل  االعتداد مبّدة  ويجب 
العالمة مجرّدة من أية صفة مميزة ثم تنطبع يف أذهان الناس عن طريق اإلستعامل 

والدعاية وتصبح عندها عالمة قابلة للحامية١٧٢.

Paris, 5 fév. 1970, RTD com 1970, p. 696, n° 7.  ١٦٧

 V. les arrêts cités par G. RIPERT et R. ROBLOT, Traité de droit commercial, n° 688,  ١٦٨
 p. 536, note 251.

القانون  الوسيط يف  عيد،  و ك.  عيد  إ.  التجاري، دراسة مقارنة، رقم ٧٧١؛  القانون  أساسيات  كامل طه،  م.   ١٦٩
التجاري، رقم ٢٨٠.

إ. عيد و ك. عيد، الوسيط يف القانون التجاري، رقم ٢٨٠.  ١٧٠

م. كامل طه، أساسيات القانون التجاري، دراسة مقارنة، رقم ٧٧١.   ١٧١

 N. BINCTIN, Rép. com. Dalloz, V° « marque », n° 149 et 150. املرجع السابق، رقم ٧٧٠؛  ١٧٢
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لصحة  األساسية  الرشوط  من  يعترب  والذي  التاميز  رشط  انهينا  قد  نكون  هكذا 
وقبول وحامية العالمة، ننتقل إىل الرشط الثاين. 

الفرع الثاين. جّدة العالمة أو عالمة صالحة لإلستعامل 

يجب يف العالمة أن تكون جديدة يك تكون صحيحة وتكتسب الحامية القانونية، 
أي أالّ يكون قد سبق استعاملها من قبل تاجر أو صانع آخر١٧٣. والجّدة التي يعتد بها 

ليست الجّدة املطلقة بل الجّدة النسبية١٧٤، اي أن تكون جديدة نسبيًا. 

دون  إستثامرها  لصاحبها  ميكن  أنه  يعني  لإلستعامل  صالحة  العالمة  تكون  أن 
التعرّض ألي مالحقة من قبل شخص آخر يستعمل عالمة مامثلة سواء عن طريق إقامة 
دعوى البطالن أم التقّدم بإعرتاض أو أي دعوى أخرى١٧٥. وبالتايل، يجوز لتاجران اختيار 
الخدمة رشط عدم  أو  السلعة  أو  املنتج  ذات  إىل  للداللة  متاميزتني  تجاريتني  عالمتني 
وقوع املستهلك يف الغلط واإللتباس حول هاتني العالمتني. ويجوز استعامل ذات العالمة 
رشط أن يشري كل منهام إىل سلع أو منتجات تختلف عن تلك التي تتكّون منها العالمة 

الثانية، وعدم وقوع املستهلك يف الغلط أو اإللتباس١٧٦.

وتجدر اإلشارة إىل أنه يف القانون الفرنيس، استبدلت عبارة "الجّدة" بعبارة "صالحة 
لإلستعامل". 

إذن، ليك تكون العالمة قابلة للتسجيل، يجب أن تكون اإلشارة املكّونة لها متاحة 
أي غري مسّجلة أو مستعملة سابًقا من قبل تاجر أو صانع آخر (منافس) يف ذات النشاط 

املهني١٧٧.

 N. BINCTIN, Rép. com. Dalloz, V° « marque », n° 78 : « il n’est pas possible d’obtenir  ١٧٣
 un droit de marque que si le signe est disponible c’est à-dire qu’il ne fait pas l’objet d’une

appropriation antérieure ».

القانون  الوسيط يف  عيد،  و ك.  عيد  إ.  التجاري، دراسة مقارنة، رقم ٧٧٢؛  القانون  أساسيات  كامل طه،  م.   ١٧٤
التجاري، رقم ٢٨١.

N. BINCTIN, Rép. com. Dalloz, V° « marque », n° 79.  ١٧٥

ن. مغبغب، املاركة التجارية، عالمة فارقة أم مميزة، ص ١١٢ و١١٣.   ١٧٦

 Cass. com., 9 déc. 1980, Bull. civ. IV, n° 418 ; Paris, 1er déc. 1992, Gaz. pal. 31 déc. 1993,  ١٧٧
 p. 5.
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وبالتايل، ال ميكن اعتامدها كعالمة اإلشارة التي متّس بحقوق سابقة: كعالمة سابقة 
مسّجلة أو مشهورة، أو إسم أو شعار معروفني، إذا كان من شأن ذلك خلق إلتباس يف 

ذهن املستهلك، أو من شأنها أن متّس بحقوق امللكية الفكرية.

تتحّقق من  التي ال  البلدان  إشارة كعالمة وخاصة يف  بتسجيل  يرغب  وعىل من 
وما  سابًقا،  مستخدمة  أو  مستعملة  كانت  إذا  عام  يبحث  أن  وجّديتها،  العالمة  متايز 
التسجيل  بطلب  التقّدم  قبل   la disponibilité du signe لإلستعامل  قابلة  كانت  إذا 
عدم  ويعترب  مشابهة.  أو  مامثلة  لعالمة  املسبق  التسجيل  من  التحّقق  بهدف  وذلك 
التحقق من قبيل اإلهامل الحاصل من قبله، من شأنه أن يرتّب نتائج قانونية بحّقه.

Une faute d’imprudence ou de négligence وميكن لصاحب العالقة أن يوكل مكتبًا 

أو محاميًا متخصًصا لهذه الغاية١٧٨. 

وتجدر اإلشارة إىل أن التقسيامت العاملية للمنتجات والسلع وفق أبواب محددة 
تساعد يف التحقق من اإلستعامل السابق للعالمة. ويُرفض قيد العالمة أو يبطل قيدها 

إذا كانت مشابهة لعالمة سابقة١٧٩.

وال يكون هناك أي إلتباس إذا كان املستهلك يعلم بإختالف العالمات، ومصدرها 
وهوية مالكها.

ويف القانون الفرنيس، يحمى اإلسم السابق للعالمة إذا كان منتًرشا ومعلوًما من قبل 
رشيحة واسعة من الناس. ويصار إىل تقدير مدى علم الجمهور بتاريخ التقّدم بطلب 

تسجيل العالمة. ويؤخذ بعني اإلعتبار يف هذا املجال حقوق املؤلف السابقة للعالمة. 

سوف نتطرّق هنا إىل أنواع األسبقيات . 

املبحث األول. أسبقية لناحية نوع املنتجات والسلع والخدمات

يشرتط يف العالمة املؤهلة للحامية أن تكون جديدة بالنسبة إىل نوع املنتجات التي 
يصّنعها أو يتاجر بها صاحبها، أي يجب أالّ تكون العالمة قد سبق استخدامها للداللة 
عىل منتجات مامثلة، مبعنى أنه إذا استخدمت عالمة لتمييز منتجات أو سلع معيّنة، فال 
يجوز استخدامها لتمييز منتجات أو سلع مامثلة أو مشابهة لها كإستخدام عالمة لتمييز 

 V. à titre d’exemple : Cass. com., 20 déc. 1971, D. 1972, somm. 100.  ١٧٨

N. BINCTIN, Rép. com. Dalloz, V° « marque », n° 80.  ١٧٩
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ساعات، واستخدام ذات العالمة لتمييز نوع من املنبّهات١٨٠، وذلك لدرء أي إلتباس قد 
يقع يف ذهن املستهلك. 

ولكن، إن استعامل عالمة لتمييز سلعة أو منتج أو خدمة ال يحول دون استعاملها 
إذ ال ينشأ عن ذلك أي  أو منتج أو خدمة من نوع آخر مختلفة عنها،  لتمييز سلعة 
إلتباس أو خلط بينهام ما مل تكن سلع أو منتجات أو خدمات متقاربة بحيث يعتقد 

املستهلك أنها تعود ملصدر واحد١٨١. 

املبحث الثاين. األسبقية من حيث الزمان

تقّدر جّدة العالمة من حيث الزمان أيًضا بصورة نسبية ال مطلقة. وال يشرتط يك 
تعترب العالمة جديدة أال يكون قد استُعملت يف السابق أبًدا، بل يجوز أن تعترب جديدة 
إذا كان قد استعملها تاجر أو صانع ثم ترك هذا اإلستعامل فرتة طويلة من الزمن أو 
انتهت مّدة الحامية بدون أن يتقّدم صاحبها بطلب تجديدها وفق األصول القانونية. 
ويف هذه الحالة، يجوز للغري إستعاملها عىل وجه صحيح ذلك ما مل تكن قد دخلت يف 
امللك العام وشاع استعاملها فتفقد عندها الصفة املميّزة الالزمة لصّحتها. وتبًعا لذلك، 

تعترب باطلة لتجرّدها من الصفة املميّزة١٨٢. 

املبحث الثالث. األسبقية من حيث املكان

تقّدر الصفة النسبية لجّدة العالمة بالنظر لكامل إقليم الدولة وليس بالنظر ملكان 
معني فيها. ويؤخذ بعني اإلعتبار البلد أو البلدان حيث تستثمر العالمة١٨٣. وإذا كانت 
عالمة مستخدمة يف لبنان من قبل تاجر أو صانع، فال يجوز لشخص آخر إستخدامها 
لتمييز سلع ومنتجات وخدمات مامثلة أو مشابهة لها يف لبنان، إذ أن الحامية متتّد إىل 

م. كامل طه، أساسيات القانون التجاري، دراسة مقارنة، رقم ٧٧٢ و٧٧٣؛ إ. عيد و ك. عيد، الوسيط يف القانون   ١٨٠
التجاري، رقم ٢٨١.

القانون  الوسيط يف  عيد،  و ك.  عيد  إ.  التجاري، دراسة مقارنة، رقم ٧٧٣؛  القانون  أساسيات  كامل طه،  م.   ١٨١
التجاري، رقم ٢٨١ واألمثلة املذكورة يف متنه. 

م. كامل طه، أساسيات القانون التجاري، دراسة مقارنة، رقم ٧٧٢ و٧٧٤؛ إ. عيد و ك. عيد، الوسيط يف القانون   ١٨٢
التجاري، رقم ٢٨١.

N. BINCTIN, Rép. com. Dalloz, V° « marque », n° 83.  ١٨٣
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كامل الجمهورية اللبنانية ألن ترصيف السلعة أو املنتج أو الخدمة قد يحصل يف أي 
مكان فيها١٨٤. 

إذن، تخضع العالمات ملبدأ اإلقليمية، ما يعني أن حقوق امللكية املتعلقة بها سواء 
لناحية وجودها أم آثارها هي محصورة يف إقليم الدولة التي أنشأتها، كام أن النظام 
القانوين لتلك الحقوق تخضع أيًضا لقوانني هذه الدولة. أما إذا كانت العالمة أجنبية 
وتستخدم يف الخارج، ومل تودع يف لبنان، فإنها ال تتمتع مبدئيًا بالحامية يف لبنان ولو 
أودعت يف الخارج، ذلك ألن القانون اللبناين ال يضفي حاميته إال عىل العالمات املودعة 
يف لبنان. لذلك يجوز استخدام ذات العالمة لتمييز منتجات مامثلة يف لبنان١٨٥، ما مل 
يرص إىل تسجيلها دوليًا وفق األصول القانونية مع اإلحتفاظ بحق اإليداع والحامية داخل 

اقليم دولة ما أو عّدة دول.

مبدأ  تكريس  ضوء  يف  العالمة،  إقليمية  مبدأ  فاعلية  مدى  حول  التساؤل  ويثار 
حرية انتقال السلع والبضائع La libre circulation des marchandises. من هنا، تربز 
أهمية التسجيل الدويل للعالمة مع ما يستتبع ذلك من حامية واسعة النطاق للسلع أو 

املنتجات أو الخدمات موضوعها.

لكن هذا املبدأ ال يطبق يف حالتني:

األوىل: وجود اتفاقية دولية تضمن، لرعايا كل الدول املنضّمة اليها، حامية عالماتهم 
يف الدول األخرى، كإتفاقية إتحاد باريس التي تقرر حامية العالمات لرعايا كل دولة من 

دول اإلتحاد يف سائر الدول األخرى منه١٨٦.

الثانية: يف حال حصول غش أو سوء نية من جانب التاجر اللبناين يف استعامل العالمة 
األجنبية بقصد تضليل الجمهور أو إحداث خلط بني السلعتني اللبنانية واألجنبية. وذلك 
تطبيًقا ملبدأ الغش يفسد كل يشء. ال يعترب أن مثة تقليد طاملا أن العالمة األجنبية ال 

م. كامل طه، أساسيات القانون التجاري، دراسة مقارنة، رقم ٧٧٢ و ٧٧٥؛ إ. عيد و ك. عيد، الوسيط يف القانون   ١٨٤
التجاري، رقم ٢٨١ . 

القانون  الوسيط يف  عيد،  و ك.  عيد  إ.  التجاري، دراسة مقارنة، رقم ٧٧٥؛  القانون  أساسيات  كامل طه،  م.   ١٨٥
التجاري، رقم ٢٨١ . 

املرجع السابق، رقم ٢٨١ .  ١٨٦
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تتمتع بالحامية يف لبنان، ويعود لصاحب العالمة أن يرفع دعوى املنافسة غري املرشوعة 
للمطالبة بالتعويض عن الرضر الالحق به جراء هذا اإلستعامل١٨٧. 

من  كبري  قسم  من  املعروفة  تلك  هي  املشهورة  العالمة  ان  إىل  اإلشارة  وتجدر 
حجم  خالل  من  العالمة  أسبقية  اإلعتبار  بعني  اإلجتهاد  ويأخذ  الدولة،  يف  الجمهور 
الجغرايف،  اإلنتشار  وبخاصة  موضوعها  والخدمات  السلع  وانتشار  لها  املعلنة  الدعاية 
تسجيل  بتاريخ  مشهورة  العالمة  تكون  أن  ويجب  اإلستعامل...  ومّدة  املبيع،  وحجم 

العالمة الالحقة لها١٨٨. 

يبقى أن نتطرّق أخريًا يف هذه املرحلة إىل مبدأ التخصيص. 

أو  العالمة يجب أن تحدد سلعة  إذ أن  املتاميزة بحامية نسبية  تتمتّع اإلشارات 
منتج أو خدمة بشكل محّدد ومعني تطبيقاً ملبدأ التخصيص الذي يلعب دور املنظّم 

للمنافسة بني التّجار أو الصناعيني.

وال ميكن التذّرع باألسبقية تجاه العالمة إال إذا كان هناك نشاط تجاري أو صناعي 
اقتصادي مختلف  العالمة يف نشاط  أو  اإلشارة  أو متقارب. وال عربة إلستعامل  مشابه 
لعدم إمكانية حصول إلتباس يف ذهن املستهلك وتبقى للعالمة دورها املتاميز. ويؤخذ 
بعني اإلعتبار مضمون طلب تسجيل العالمة لتحديد نوع السلعة أو املنتج أو الخدمة 

موضوعها. 

من هنا، يتبنّي أهمية تحديد نوع السلعة أو املنتج بدقّة، إضافة إىل تحديد الرمز 
أو التصنيف اإلداري la classe correspondante والقانوين العائد لها١٨٩. 

كام يلعب مبدأ التخصيص دوًرا يف حال أقدم تاجر أو صانع عىل توسيع نشاطه 
التجاري أو الصناعي، عندها ينظر إىل التخصيص من خالل النشاطات املضافة وبحسب 

تواريخ مبارشتها١٩٠. 

القانون  الوسيط يف  عيد،  و ك.  عيد  إ.  التجاري، دراسة مقارنة، رقم ٧٧٥؛  القانون  أساسيات  كامل طه،  م.   ١٨٧
التجاري، رقم ٢٨١ .

G. RIPERT et R. ROBLOT, Traité de droit commercial, n° 690.  ١٨٨

Cass. com., 23 avr. 1985, D. 1986, I.R. 87, obs. J.-J Burst.  ١٨٩

Cass. com., 6 mai 1986, Bull. civ. IV, n° 84.  ١٩٠
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وتجدر اإلشارة إىل أنه يؤخذ بأسبقية العالمة ليس فقط يف حال وجود تشابه أو 
تطابق لإلشارتني التي تحدد سلع أو خدمات متطابقة، بل أيًضا اإلشارة التي تحدد سلع 
أو خدمات متجانسة ومتشابهة١٩١. وتعترب سلعتني متشابهتني إذا كانت تحمالن ذات 
أنها  أي  واحد،  الصناعي  أو  التجاري  مصدرهام  أن  العادي  املستهلك  ويعتقد  العالمة 
تصّنع وتباع من قبل املؤسسة ذاتها١٩٢. فمفهوم التشابه، إذن، مرتبط بحصول إلتباس 

يف ذهن الجمهور. 

مختلفة،  سلع  أو  ملنتجات  متطابقتان  أو  متشابهتان  عالمتان  تتواجد  أن  وميكن 
إضافة التشابه أو التطابق بني العالمات املوضوعة عىل منتجات أو سلع متشابهة، وذلك 
إلمكانية اعتقاد املستهلك بأنها تعود إىل ذات املؤسسة١٩٣. كام ميكن أن تتشابه عالمة 

الخدمة وعالمة السلعة.

هكذا نكون قد انتهينا من بحث رشط الجّدة أو قابلية العالمة لإلستعامل، الذي 
مستعملة  العالمة  كانت  إذا  ما  حول  بتحقيقات  القيام  عىل  الصانع  أو  التاجر  يحث 
سابقاً قبل إقدامه عىل استعاملها وتسجيلها، ننتقل إىل رشط عدم جواز استعامل عالمة 

مغشوشة. 

الفرع الثالث. عدم جواز استعامل عالمة مغشوشة

ولكنه  الرشط،  توافر هذا  مبارشة عىل رضورة  بصورة   ٢٤  /٢٣٨٥ القرار  ينّص  مل 
يستخلص من املبادئ القانونية العامة التي متنع إنشاء عالمة من إشارة أو عدة إشارات 
ذات طبيعة من شأنها خداع املستهلك خاصة فيام يتعلّق مبصدر ونوعية البضائع أو 

املنتوجات أو الخدمات، أو ايقاعه يف الغلط حول مصدرها أو نوعها١٩٤. 

وبحسب البند الثامن من املادة ٧١١-٢ من قانون امللكية الفكرية الفرنيس: 

N. BINCTIN, Rép. com. Dalloz, V° « marque », n° 87 et s.  ١٩١

Ibid., n° 87 ; Cass. com., 7 avr. 1992, Bull. civ. IV, n° 152.  ١٩٢

N. BINCTIN, Rép. com. Dalloz, V° « marque », n° 87 et 88.  ١٩٣

Ibid., n° 162.  ١٩٤
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« Ne peuvent être valablement enregistrés et, s’ils sont enregistrés, sont 
sucseptibles d’être déclaré nuls : 8- une marque de nature à tromper le public, 
notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit 
ou service ».

وتجدر اإلشارة إىل أن املادة ١٠٥ من القرار ٢٤/٢٣٨٥ نّصت عىل عدد من الحاالت 
التي تعترب فيها العالمة غري صحيحة وُمعظم هذه الحاالت مبنية عىل الغش، كام هو 
الحال إذا تّم لصق عالمة عىل منتجات التاجر بإعتبارها له يف حني تكون ملكيتها للغري 

أو حالة اإلعالن الكاذب أو الخادع١٩٥. 

ومبا أن الغش يفسد كل يشء، ال تعترب العالمة صحيحة ومحمية عند وجوده. كام 
ان العالمة املبنية عىل عيب يتّصف بالغش، ال ميكن إزالته باإلستعامل مهام مّر عليه 
بعد  العيب حتى  إثارة هذا  لإلدارة  يجوز  أي وقت. كام  به يف  التذّرع  الزمن، وميكن 
املوافقة عىل تسجيل العالمة١٩٦، وذلك توصًال إلبطال التسجيل الحاصل. وقد تعّددت 

القرارات الرامية إىل إبطال العالمة يف حال وجود غش١٩٧. 

يجب أن تكون العالمة مرآة صادقة وحقيقية ووسيلة إلعالم املستهلك حول مصدر 
املنتج أو الخدمة موضوعها بحيث ال تسّجل أي عالمة من شأنها أن توقع املستهلك يف 
الغلط حول طبيعة، مصدر أو حقيقة املنتج أو الخدمة١٩٨. ويف حال تفّرغ صاحب عالمة 
مشهورة عنها، يجب االّ يقع املستهلك يف الغلط حول هوية املتفرغ له والشخص الذي 
يتابع استعاملها واستثامرها. ولتحديد ما إذا كانت العالمة مغشوشة، من شأنها أن توقع 
املستهلك يف الغلط، يتوّجب القيام بتحليالت لغوية وصورية لإلشارة التي تتكّون منها 

العالمة مع األخذ بالعادات ووعي الجمهور. 

 Art. L. 121-2 et s. du :ن. مغبغب، املاركة التجارية، عالمة فارقة أم مميزة، ص ٩٦؛ ويف القانون الفرنيس  ١٩٥
Code de la consommation français.

 N. BINCTIN, Rép. com. Dalloz, ؛  ص.٩٧  مميزة،  أم  فارقة  عالمة  التجارية،  املاركة  مغبغب،  ن.   ١٩٦
V° « marque », n° 162

يراجع عىل سبيل املثال القرارات الواردة لدى   ١٩٧
G. RIPERT et R. ROBLOT, Traité de droit commercial, n° 689-3, note 256.

 Paris, 15 déc. 2004, RTD com 2005, p. 171, note Azéma ; D. 2005, p. 772, note Alleys ;  ١٩٨
 I. ROUJOU DE BOUBÉE, « Signes illicites ne pouvant constituer des marques

valables », n° 27 .
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الحاصل يف  كالغش  أن يحرصها  أي نص من شأنه  الغش يف غياب  أوجه  تتعّدد 
املصدر أو املوقع الجغرايف للسلعة أو املنتج والذي يتمحور حول وضع بيان كاذب حول 
مصدر البضائع واملنتجات ما يحدث إلتباس يف ذهن املستهلك مشرتي السلعة أو املنتج 
حول مصدرها١٩٩، أو الغش الحاصل يف تركيب السلعة أو املنتج ومواصفاتها األساسية 
كإيرادها بشكل يظهر املواصفات األساسية للمنتجات والسلع بصورة غري صحيحة. وقد 
يقع الغش من خالل عرض املنتجات والسلع بنوعية مغايرة ملا هو وراد عىل امللصق. 
كام لو أقدم صاحب عالمة عىل عرض منتجات بنوعية أدىن مام هو وارد عىل ملصق 

الغالف٢٠٠. 

ويف حال الغش، ميكن اتخاذ تدابري تبدأ من تنظيم العالمة إىل إبطالها مع التعويض 
عن العطل والرضر عند االقتضاء. ويصار إىل تحديد، وفق كل حالة عىل حدة، ما إذا 

كانت العالمة من شأنها أن توقع املستهلك يف الغلط. 

وتجدر اإلشارة يف هذا املجال اىل أن املادتني ١٠٥ و١٠٦ من القرار رقم ٢٤/٢٣٨٥ 
عىل  الغري  تخّص  عالمة  يضع  كمن  فيهام  محّددة  حاالت  يف  جزائية  عقوبات  تضّمنتا 
عليه عالمة  للبيع محصوًال  أو عرض  باع عن معرفة  أو كل من  واملحاصيل،  املنتجات 
مقلّدة أو تشبه العالمة األصلية شبًها يقصد به الغش، أو كل من صنع عالمة تشبه عالمة 
أخرى بقصد الغش لكن دون أن يقلّدها امنا صنعها بطريقة يخدع بها الشاري، أو كل 
من استعمل عالمة عليها تعليامت من طبعها غش الشاري عىل نوع املحصول املطلوب 
وكل من باع عن معرفة أو عرض للبيع محصوًال عليه عالمة أخرى بقصد الغش... ويقّدر 
وجود الغش يف العالمة وفًقا لكل منتج أو سلعة كام هي واردة يف طلب القيد، وبتاريخ 

اإليداع، مع األخذ مبعيار املستهلك معتدل اإلنتباه والوعي٢٠١.

ننتقل اآلن إىل مرشوعية العالمة. 

 I. ROUJOU DE BOUBÉE, « Signes illicites ne pouvant constituer des marques  ١٩٩
valables », n° 32 et 44.

ن. مغبغب، املاركة التجارية، عالمة فارقة أم مميزة، ص ٩٨ وما يليها.   ٢٠٠

 N. BINCTIN, Rép. com. Dalloz, V° « marque », n° 162 et s.; Cass. com., 18 sept. 2019,  ٢٠١
D. 2020, p. 451, obs. J.-P. Clavier; Cass. com., 27 juin 2018, D. 2019, p. 453.
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الفرع الرابع. مرشوعية العالمة٢٠٢

يشرتط أن تكون العالمة مرشوعة ليك يصار إىل تسجيلها، وإذا سّجلت عىل الرغم 
من عدم مرشوعيتها يبطل التسجيل الحاصل. بالفعل لقد نصت املادة ٧١ من القرار 
رقم ٢٤/٢٣٨٥ عىل أنه: "يجب أن ال ميثل يف املاركة ال الوسامات الوطنية وال األجنبية وال 
أن يذكر فيها كلمة أو إشارة أو رمز ثوري أو مخالف للنظام العام أو لآلداب السليمة". 

وقد نّصت االبند ٧ من املادة ٢-٧١١ من قانون امللكية الفكرية الفرنيس عىل اآليت:
« Ne peuvent être valablement enregistrés et, s’ils sont enregistrés, sont 
sucseptibles d’être déclaré nuls : 7- une marque contraire à l’ordre public ou 
dont l’usage est légalement interdit203 ».

باإلجامل ال ميكن إعتامد إشارة أو بيان ما كعالمة إذا كان القانون مينع ذلك، أو 
كانت مخالفة للنظام العام واآلداب العامة. 

املبحث األول. العالمات املخالفة للنظام العام واآلداب العامة 

أو  العام  للنظام  أو شكل مخالف  إشارة  أو  رمز  أي  العالمة  تتضّمن  أن  يجوز  ال 
نابية أو متّس األخالق أو  العامة٢٠٤. وهذا بديهي، إذ ال يجوز استعامل تعابري  اآلداب 
القيم األساسية التي يقوم عليها املجتمع، كأن تكون العالمة عبارة عن شعار هّدام أو أن 
يتّضمن متييزًا عنرصيًا أو مساًسا بكرامة اإلنسان٢٠٥ أو شعار عام وطني أو أجنبي كالعلم 
الوطني أو الرموز والدمغات الرسمية أو رموز ذات طابع ديني بحت أو شعائر أو صور 
العائدة  الدينية  اإلشارات  ترتكز عىل  أو  الدينية  الشعائر  أو  بالرموز  مخلّة  كلامت  أو 
لألديان الساموية أو العالمة املحرّضة أو التي تحوي عىل متييز عنرصي أو فئوي أو إشارة 
خادشة للحياء كإستعامل صور أو كلامت ذات طابع جنيس (إباحي) أو رسوم وتسميات 
فاحشة وصور فاضحة، أو استعامل رمز وطني كعالمة موضوعها مستحرضات تجميل 
أو تدعو إىل اإلنتحار أو إىل العنف أو استعامل كلامت نابية كعالمة موضوعها ألبسة 

N. BINCTIN, Rép. com. Dalloz, V° « marque », n° 155 et s.  ٢٠٢

 V. l’art. L.711-3, b du Code de la propriété intellectuelle français.  ٢٠٣

 Cass. com., 28 juin 1976, JCP 1977, 2, 18700, note Burst; Paris, 15 :يراجع عىل سبيل املثال  ٢٠٤
fév. 1990, RTD com1990, p. 576, obs. Chavanne et Azéma.

Paris, 26 fév. 2016, D. 2017, p. 318.  ٢٠٥
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أو العالمة التي من شأنها تضليل املستهلك (الجمهور)، أو التي من شأنها أن تؤدي إىل 
إحداث لبس فيام يتعلق مبصدر املنتجات أو أصلها٢٠٦. وتجدر اإلشارة إىل رفض تسجيل 
عالمة أنا باريس « je suis Paris » ملخالفتها النظام العام ولعدم متايزها٢٠٧. ومن املعلوم 

انه ال يوجد حرص للعالمات املخالفة للنظام العام واآلداب العامة. 

يتمحور النظام العام حول ما هو مقبول من املجتمع يف مرحلة معينة ويستنتج 
أو من خالل  منها  الغرض  من  وليس  ذاتها  العالمة  من  العام  للنظام  املخالف  الطابع 
ما  البت  أمر  يعود  األحوال،  مطلق  ويف  موضوعها٢٠٨.  الخدمات  أو  السلع  أو  البضائع 
العام أم ال إىل سلطان محكمة  الرسم أو العالمة مخالفة للنظام  إذا كانت اإلشارة أو 
األساس املطلق٢٠٩. وباإلجامل، يؤخذ بعني االعتبار القواعد اآلمرة املتعلّقة بالنظام العام 

االقتصادي الذي يرمي إىل حامية املستهلك، أو الذي يرمي إىل حامية الصحة العامة. 

ويعترب مخالًفا للنظام العام استخدام عالمة عائدة إىل مهنة منظّمة قانونًا بدون أن 
يكون الشخص الذي يستخدمها مالًكا لها، خاصة إذا كان يهدف بذلك إىل خلق إلتباس 

يف ذهن املستهلك حول هوية مالكها.

 Les sans » وتجدر اإلشارة إىل أن محكمة إستئناف باريس رفضت تسجيل عالمة
dents » ملخالفتها النظام العام، معتربة أن هذا يشّكل مخالفة ملبادئ أساسية تتعلّق 

ا بجزء من الجمهور الذي تطاله العالمة٢١٠. بحسن سري املجتمع، ومسٍّ

القانون  الوسيط يف  عيد،  و ك.  عيد  إ.  التجاري، دراسة مقارنة، رقم ٧٧٦؛  القانون  أساسيات  كامل طه،  م.   ٢٠٦
 N. BINCTIN, ص ٩٢ و٩٣؛ التجارية، عالمة فارقة أم مميزة،  املاركة  مغبغب،  التجاري، رقم ٢٨٢؛ ن. 
 Rép. com. Dalloz, V° « marque », n° 156 et s ; I. ROUJOU DE BOUBÉE, « Signes

illicites ne pouvant constituer des marques valables », n° 3 et 13.

I. ROUJOU DE BOUBÉE, « Signes illicites ne pouvant constituer des marques valables »,  ٢٠٧
n° 12.

 G. RIPERT et R. ROBLOT, Traité de droit commercial, n° 689-2 ; N. BINCTIN,  ٢٠٨
Rép. com. Dalloz, V° « marque », n° 157.

Cass. com., 28 juin 1976, Bull. civ. IV, n° 217.  ٢٠٩

 I. ROUJOU DE BOUBÉE, « Signes illicites ne pouvant constituer des marques  ٢١٠
valables », n° 11.



أشكال العالمة ورشوط صّحتها | ٥٣

Copyright © PUSEK, Kaslik, 2021 | All Rights Reserved منشورات جامعة الّروح القدس – الكسليك، ٢٠٢١ | جميع الحقوق محفوظة ©

املبحث الثاين. منع استعامل األوسمة الوطنية واألجنبية والرموز الثورية

متثّل  التي  العالمة  استعامل  يجوز  ال   ٢٤/٢٣٨٥ القرار  من   ٧١ املادة  بحسب 
ُمثل وقيم أخالقية  تنبع من  الثورية٢١١، ألنها  الرموز  أو األجنبية وال  الوطنية  األوسمة 
بعيدة عن التجارة والصناعة. وإذا منحت هذه األوسمة إىل أشخاص محّددين ال يجوز 
لهؤالء إستعاملها كعالمة تجارية. وتكون العالمات املؤلفة عىل الوجه املذكور ممنوعة. 
وبالتايل، ال يجوز إستخدام إشارات ورموز األلعاب األوملبية كعالمة٢١٢. باإلجامل، ال يجوز 
إستعامل إشارات عائدة للدولة أو للمنظامت الدولية كشعار العلم العائد لدولة ما، إذ 

من شأن ذلك أن يخلق اإللتباس يف ذهن املستهلك بأنها تعود إلدارة رسمية.

وتجدر اإلشارة إىل أنه اعترب صحيًحا استعامل ألوان العلم الفرنيس بطريقة ال تؤدي 
إىل خلق إلتباس يف ذهن املستهلك٢١٣. وتبطل العالمة املخالفة للمنع املذكور٢١٤، كالتي 
توقع املستهلك الجمهور يف الغلط عىل اعتبار أنها عائدة ملؤسسة رسمية أو مؤسسة أو 

 .٢١٦ France "دائرة صحية٢١٥، وقد رُفض تسجيل عالمة "فرنسا

أو  طب  كعبارة  عالمات  منت  يف  أو  كعالمات  التسميات  بعض  استعامل  ان  كام 
طبيب... وغريها تحمل عىل التشّدد يف قبولها٢١٧.

بعد أن تطرقنا بإيجاز إىل املبادىء األساسية التي ترعى مرشوعية العالمة، وهي يف 
الواقع عبارة عن املبادىء العامة التي ترعى العقود واإلتفاقات باإلجامل (عدم مخالفة 
النظام العام واآلداب العامة وعدم استعامل األوسمة والرموز الوطنية)، يبقى ان نبحث 

الجزاء املرتتّب عن مخالفة الرشوط املذكورة. 

كذلك فعلت املادة ٦ من معاهدة اتحاد باريس.   ٢١١

 N. BINCTIN, Rép. com. Dalloz, V° « marque », n° 71 ; I. ROUJOU DE BOUBÉE, «  ٢١٢
 Signes illicites ne pouvant constituer des marques valables », n° 21; Cass. com., 15 sept.

 2009, D. 2009, p. 2341.

 I. ROUJOU DE BOUBÉE, « Signes illicites ne pouvant constituer des marques  ٢١٣
valables », n° 9.

Paris, 17 déc. 1997, JCP 1998, II, 10083 ; Paris, 17 oct. 1989, D. 1989, I.R. 285.  ٢١٤

 Paris, 21 juin 1978, RTD com 1979, 123, n° 6, obs. A. Chavanne et J. Azéma ; Paris, 16  ٢١٥
 juin 1980, RTD com 1980, 335, n° 4, obs. A. Chavanne et J. Azéma ; Paris, 28 fév. 1988,

D. 1988, I.R. 95 ; Paris, 26 oct. 1988, D. 1988, I.R. 278.

 I. ROUJOU DE BOUBÉE, « Signes illicites ne pouvant constituer des marques  ٢١٦
valables », n° 44.

Ibid., n° 45.  ٢١٧
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الفرع الخامس. جزاء تخلف الرشوط املوضوعية: بطالن العالمة 

تكن  مل  لو  كام  قانونًا،  املفروضة  املوضوعية  الرشوط  توافر  لعدم  العالمة  تبطل 
العام أو متّس بحق سابق. وتبطل  للنظام  العالمة مميّزة، أو غري مرشوعة أو مخالفة 
العالمة كذلك تطبيًقا ملبدأ الغش يفسد كل يشء، fraus omnia corrumpit، كام هو 

حال ايداع عالمة مع العلم بوجود عالمة مشابهة تستعمل سابًقا من قبل منافس. 

وقد اعترب هذا اإليداع إلتفافًا عىل دور وهدف قانون امللكية الفكرية والصناعية. 
ويجب إثبات العلم بوجود عالمة سابقة، واستخدامها من قبل املنافس٢١٨.

تقليد  به مبعرض دعوى  اإلدالء  أم  أصلية  البطالن بصورة  تقام دعوى  أن  وميكن 
يديل  الذي  الطرف  وعىل  العالمة.  ببطالن  عليه)  (املدعى  املقلّد  يديل  عندها  مقامة، 

بالبطالن أن يثبت توافر رشوطه.

تكون  أعاله  املذكورة  املوضوعية  الرشوط  أحد  إىل  تفتقر  التي  العالمة  إن  إذن، 
باطلة وتفقد الحق يف الحامية، كام يرفض طلب تسجيلها٢١٩. 

وتجدر اإلشارة إىل أن تسجيل العالمة يفرتض صحتها لحني إثبات العكس وال ميكن 
قضاء  أمام  الدعوى  رفع  قضايئ مختص. كام ميكن  مرجع  بقرار صادر عن  إال  إبطالها 
األمور املستعجلة يف حالة وجود خطر مداهم إلتخاذ التدابري الالزمة لوقف التعدي عىل 
العالمة، ويأخذ بعني اإلعتبار عدم توافر رشوط صحة العالمة بشكل واضح ال لبس فيه 

إلتخاذ التدبري املناسب٢٢٠.

مرور  الفرنسية  التمييز  محكمة  كرّست  وقد  التسامح،  نتيجة  الحق  يسقط  وال 
الزمن العرشي عىل دعوى إبطال العالمة املغشوشة٢٢١.

 Cass. com., 21 sept. 2004, JCP 2005, I, 101, n° 18, obs. Caron; Cass. com., 4 oct. 1977,  ٢١٨
 Bull. civ. IV, n° 216, D. 1978, I.R. 90; Paris, 18 déc. 1991, RTD com 1992, p. 606, obs.

A. Chavanne.

 I. ROUJOU DE BOUBÉE, « Signes illicites ne pouvant constituer des marques  ٢١٩
valables », n° 52.

Ibid., n° 56.  ٢٢٠

Cass. com., 13 oct. 2009, D. 2010, p. 299.  ٢٢١
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املبحث األول. طبيعة البطالن 

يكون البطالن إما مطلًقا وإما نسبيًا تبًعا للعيب الذي يشوب العالمة. 

البطالن املطلق٢٢٢ هو الذي ينتج عن عيب ذايت يصيب العالمة يف كيانها ويرمي 
إجامًال إىل حامية املصلحة العامة، كحال خلو العالمة من الطابع املميز (عالمة وصفية، 
نوعية، رضورية)، أو العالمة املمنوعة قانونًا (قانون داخيل أو اتفاقية دولية)، أو العالمة 
امللكية  قانون  من   ٧١١-٢ املادة  نّصت  وقد  العامة.  اآلداب  أو  العام  للنظام  املخالفة 
الفكرية الفرنيس عىل حاالت البطالن املطلق. وميكن أن يكون البطالن كليًا أو جزئيًا. 
البطالن  أسباب  من  سبب  وجود  عند  الدعوى  إقامة  مصلحة  كل صاحب  إىل  ويعود 
املطلق كاملنافس التاجر أو الصانع أو النقابات املهنية، ألن من شأن ذلك الدفاع عن 

املصلحة العامة. 

أما البطالن النسبي٢٢٣ فينتج عن وجود حقوق سابقة عىل العالمة مملوكة من قبل 
الغري أو نتيجة استعامل اسم عائيل من شأنه أن يلحق رضًرا باملستعمل السابق٢٢٤. وال 
تكون عندها العالمة جديدة (ينتفي عنرص الجّدة). ويعود حق اإلدعاء ببطالن العالمة 
التقّدم  ويجوز  الالحقة.  العالمة  ببطالن  عندئٍذ  ويطالب  عليها  األسبقية  حق  له  ملن 

بالطلب إما بصورة أصلية وإما بصورة طارئة يف معرض الدفاع يف الدعوى٢٢٥. 

املبحث الثاين. نتائج البطالن 

يرتتّب عليه  العالمة مبفعول رجعي٢٢٦. كام  الحق عىل  البطالن زوال  يرتتّب عىل 
زوال الحق يف حاميتها ويف اإلدعاء بتقليدها٢٢٧. 

N. BINCTIN, Rép. com. Dalloz, V° « marque », n° 372 et s.  ٢٢٢

Ibid., n° 120 et 378 et s.  ٢٢٣

Ibid., n° 43 et 78.  ٢٢٤

إ. عيد و ك. عيد، الوسيط يف القانون التجاري، رقم ٢٨٣.   ٢٢٥

Elle est censée n’avoir jamais existé.  ٢٢٦

N. BINCTIN, Rép. com. Dalloz, V° « marque », n° 378.  ٢٢٧
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ويف مطلق األحوال، يعود لصاحبها إقامة دعوى املنافسة غري املرشوعة، يف حال 
استعمل تاجر أو صانع منافس عالمة شبيهة بها بحيث يكون من شأن ذلك إحداث 

إلتباس يف ذهن املستهلك.

أو  املنتجات  أو  السلع  من  جزء  شموله  حال  يف  جزئيًا  العالمة  بطالن  ويكون 
أو  التجار  جميع  متناول  يف  الجزء  هذا  فيصبح  التسجيل،  طلب  يف  الواردة  الخدمات 
الصناعيني املنافسني. كام أن استعامل عالمة أبطل تسجيلها يفتح املجال أمام صاحبها 

بإقامة دعوى املنافسة غري املرشوعة.

العام  النظام  مخالفة  عن  ناتًجا  البطالن  كان  إذا  أنه  القول  البديهي  من  وأخريًا، 
بالغش فال تكون هناك مصلحة مرشوعة  العالمة مشوبة  أو لكون  العامة،  اآلداب  أو 

للحامية وال وجود ألية حامية ممكنة٢٢٨. 

العالمة  بها صاحب  قام  التي  بالعالمة،  املرتبطة  األعامل،  جميع  البطالن  ويطال 
الباطلة٢٢٩. كام يعود للتاجر أو الصانع استعامل العالمة املبطلة كإسم تجاري أو شعار.

ونتيجة إبطال العالمة يقرر شطب اإليداع٢٣٠ إذ يعترب ايداع العالمة الباطلة من 
قبيل فعل التقليد غري الجائز قانونًا الذي يقتيض وقفه. ويسّجل القرار الصادر بإبطال 
كاتب  االطّالع عىل وضعها. وعىل  للغري من  اإلقتصاد وذلك متكيًنا  لدى وزارة  العالمة 
املحكمة أن يحيل نسخة من القرار الصادر إىل مصلحة حامية امللكية الفكرية يف وزارة 

اإلقتصاد٢٣١.

إ. عيد و ك. عيد، الوسيط يف القانون التجاري، رقم ٢٨٣؛   ٢٢٨
Cass. com., 28 juin 1976, D. 1976, I.R. 275.

 Cass. com., 1er juin 1999, JCP 1999, II, 10147, note Alleaume ; I. ROUJOU DE  ٢٢٩
BOUBÉE, « Signes illicites ne pouvant constituer des marques valables », n° 58.

 I. ROUJOU DE BOUBÉE, « Signes illicites ne pouvant constituer des marques  ٢٣٠
valables », n° 57.

إ. عيد و ك. عيد، الوسيط يف القانون التجاري، رقم ٢٨٣.   ٢٣١
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Abstract
In order to prevent any abuse or misbehavior, the law had to regulate, in 
its comprehensive and general sense, the movement of public authority 
and delineate its boundaries towards the parish crowd, in order for it to be 
able to perform the tasks entrusted to it to achieve the public good while 
respecting legitimate individual rights. For this, it is necessary for the judge 
to intervene, considering that the law remains a static rule, dead, if the 
judge does not breath into it the spirit of life. The true state of law is the 
one in which there is judicial control over its administrative actions. He 
acknowledges the correct outcome of these actions and rejects the wrong 
one. Is it permissible for the administration to take its enforceable decision 
without first hearing those involved in this decision? 
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ال قيمة وال قوة للهيكلية السياسية واالجتامعية وللتنظيم اإلداري يف بلد ما، مهام 
بلغت درجة التقدم فيه، اال اذا كان محكوًما بسلطان القانون. فتصنيف املجتمعات بني 
راقية ومتخلفة، مرتبط بشكل مطلق بخضوعها أو عدم خضوعها ملقتضيات الرشعية 
القانونية التي تجسدها أحكام الدستور والقوانني، واملبادئ العامة للقانون، واجتهادات 
القضاء، وسائر األنظمة العامة. فعىل حد تعبري الفقيه رونيه دافيد، "املجتمع املنظم هو 

ذلك الذي تكون الضامنة فيه سيادة الحق والقانون١".

املزاجية  وترصفاتها  العامة  السلطة  تجاوزات  من  األفراد  وجوب حامية  فان  لذا 
أحيانًا، أمر بالغ األهمية وبات االعتامد عليه رضوريًا لتصنيف األنظمة السياسية بني 
دميقراطية أو دكتاتورية، راقية أو متخلفة. فاملرافق العامة عىل اختالفها، وهي التي بتنا 
نطلق عليها تسمية "اإلدارة"، قد تكون نشاطاتها املتشعبة التي يتوجب أصًال خضوعها 
ملجموعة كبرية من القوانني واألنظمة والقواعد القانونية املتعددة املصادر، يف غري محلها 
فتمّس الحقوق واألوضاع القانونية لألفراد أو تلحق بهم رضًرا معيًنا. فالدولة العرصية، 
مل تعد الدولة الرشطي فقط، امنا أصبحت أيًضا مؤسسة ضخمة تعنى مبختلف نواحي 
يؤدي  ان  الطبيعي،  فمن  املعنوية،  واإلمنائية  واألمنية  واالجتامعية  االقتصادية  الحياة 
أحيانًا مجمل نشاطها هذا اىل تجاوزات تكون نتيجة إهامل لألصول والصيغ التي يجب 
نتيجة  أو  اإلداري املختص،  املرجع  يرتكبه  نتيجة خطأ مقصود وجسيم  أو  بها،  التقيد 

نشاط وسري املرفق العام بحد ذاته ومبعزل عن أي خطأ.

لذلك، ومنًعا ألي تعسف أو سوء ترصف، كان ال بد من ان ينظم القانون مبفهومه 
ليك  الرعية،  جمهور  تجاه  الحدود  لها  ويرسم  العامة  السلطة  تحرك  والعام،  الشامل 
اليها لتحقيق الصالح العام مع احرتام الحقوق الفردية  تتمكن من أداء املهام املوكلة 
قاعدة  يبقى  القانون  ان  باعتبار  القايض  تدخل  بد من  كان ال  ذلك  املرشوعة. وألجل 
جامدة، ميتة، اذا مل ينفخ القايض فيه روح الحياة. فدولة القانون الحقيقية هي تلك 
التي توجد فيها رقابة قضائية عىل أعاملها اإلدارية، يسلم بنتيجتها الصحيح من هذه 
االعامل ويرذل غري الصحيح – ففي الدولة الدميقراطية الحديثة، ال يجوز ألية سلطة أن 
تترصف أو أن تعمل اال بظل القانون ووفًقا ألحكامه، ومن هنا فقط تستمد رشعيتها 
وقوتها. فعىل هذا األساس بني مبدأ الرشعية الذي – عىل حّد تعبري العّالمة «فيديل» 

  R. DAVID, « Le dépassement du droit et les systèmes de droit contemporains », in  ١
Archives de philosophie du droit et de sociologie juridique 1963, p. 4.
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– "امنا هو تكريس للقاعدة القائلة بأنه عىل اإلدارة أن تعمل وفًقا ألحكام القانون، وان 
هذا املبدأ يعني أيًضا خضوع اإلدارة لقواعد قانونية وضعها قاض ينتمي اليها٢" – وهذا 
يعني حتاًم فرض قيود عىل اإلدارة وضبط تحركها ضمن قواعد وأصول تتناىف مع رغبتها 
التي تشوبها،  النواقص والعيوب  أيًا تكن  يف عدم رؤية أي حاجز يعرتض سري أعاملها 
باعتبار ان إدارة الشأن العام – بحسب املفهوم الكالسييك للسلطة العامة – ال ميكن 
حرصها وتقنينها يف دائرة أو حدود معينة، ومن هنا قيل انه يستحيل عىل اإلدارة أن 

تقوم مبا أوكل اليها اذا كان يتوجب عليها اإللتزام بأحكام القوانني.

اقرتاح حل يقيض  "جلّينيك٣" و"هوريو٤" عىل  الفقهاء مثل  وهذا ما حمل بعض 
بالرقابة الذاتية أي بأن تتوىل اإلدارة مراقبة نفسها بنفسها، فتلتزم حدود القانون تلقائيًا 
وبدون تدخل خارجي٥ – اال ان اعتامد مثل هذا الحل يؤدي عمليًا اىل اطالق يد اإلدارة 
يف العبث بحقوق املواطنني وحرياتهم األساسية، اذ انها، أي اإلدارة، ليست يف الحقيقة، 
أصًال، مقيدة وهي ال ولن تكون كذلك اذا كان استنباط القواعد القانونية مرتوكًا لرغبتها 
وخاضًعا ملزاجها، ألنه بإمكانها عندئٍذ، ويف أي وقت، تغيري هذه القواعد، او الغاءها، أو 
الشذوذ عليها وفق ما يحلو لها وكيفام تشاء. فصاحب السلطة يجنح دامئًا اىل التعسف 

باستعاملها.

الدولة، وفق  رئيسية، مجلس شورى  بصورة  التي ميارسها،  القضائية  فالرقابة  لذا 
اإلداري،  التحرك  مبدأ حرية  األحيان مع  أكرث  تناقضت يف  أصول وقواعد ومبادئ رمبا 
باتت واجبة ورضورية وأكرث إلحاًحا يف مواجهة السلطة العامة التي هي األهم واألخطر 
يف آن، ألنها ليست مخولة تنفيذ القوانني وحسب، وامنا هي الوحيدة التي متلك أيًضا 
للحد من حرياتهم  األفراد،  التي قد ال تستنكف عن استعاملها يف وجه  املادية  القوة 
وإلرغامهم عىل الخضوع ملشيئتها التي قد تكون أو ال تكون متفقة مع األحكام والقواعد 
القانونية املرعية، كام سرنى يف بحثنا ادناه لحق الدفاع عن النفس الذي يعترب يف قمة 

املبادئ العامة التي انزلها االجتهاد منزلة القانون.

G. VEDEL, Droit administratif, Thémis 1966, p. 236.  ٢

 G. JELLINEK, L’État moderne et son droit, préface O. Jouanjan, Panthéon-Assas, 2005,  ٣
t. I, p. 126 et s, et t. II, p. 594 et s.

M. HAURIOU, Précis de droit administratif et de droit public, Dalloz, 13e éd., 2002, p. 8.  ٤

Auto limitation.  ٥
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فهل يجوز لإلدارة اتخاذ قرارها النافذ دون االستامع مسبًقا اىل املعنيني بهذا القرار؟

من حيث املبدأ، ليس عىل اإلدارة ان تطلع االفراد عىل ما تنوي اتخاذه من مقررات 
تتعلق بهم. ذلك ان القول بالعكس، أي بوجوب اطالع هؤالء مسبًقا عىل كل قرار تنوي 
اإلدارة اتخاذه، نكون قد حكمنا عىل النشاط املرفقي العام بالشلل شبه التام، باعتبار ان 
مجمل هذا النشاط يرتكز عىل إيالء اإلدارة سلطة اتخاذ تدابري من طرف واحد، مبشيئتها 
املنفردة٦، وفق ما تقتضيه ظروف املصلحة العامة، املؤمتنة هي عىل تحقيقها والحفاظ 
عليها. غري أنه ال يجوز، من جهة أخرى، األخذ بهذا املبدأ عىل اطالقه ألنه قد يشكل 
عندئٍذ تعديًا عىل الحريات العامة وبالتايل عىل حقوق االفراد. ولذا، ال بد من العودة 
اىل التمييز بني النوعني من القرارات اللذين تصدرهام اإلدارة: التنظيمية منها والفردية.

أ. فبالنسبة اىل حقل التنظيم، وان يكن املبدأ السالف الذكر، هو الذي كان وال 
يزال سائًدا، اال ان اإلدارة تتجه أكرث فأكرث نحو مشاركة من يعنيهم األمر أو من ميثلهم، 
أو استشارتهم عىل األقل، يف وضع األنظمة املناسبة ويحدث هذا عىل األخص يف الحقل 
االقتصادي واالجتامعي. وما من شك بأن مثل هذه األنظمة تأيت، بنتيجة هذا التشاور 
مع أصحاب االختصاص والخربة، أكرث مالءمة وتجاوبًا مع متطلبات املجتمع ومصلحة 

املجموع فتؤدي بذلك الغاية من إصدارها.

ب. أما بالنسبة اىل التدابري الفردية، فان دائرة املبدأ املشار اليه تبدو أكرث تقلًصا 
مام هي عليه يف حقل التنظيم ولكن تتسع باملقابل دائرة الزام اإلدارة بإبالغ أصحاب 
العالقة التدابري املنوي اتخاذها بحقهم تأميًنا ملبدأ قانوين عام أسايس وجوهري، أال وهو 

حق الدفاع عن النفس.

فبموجب هذا املبدأ، يتوجب عىل اإلدارة، عندما تنوي اتخاذ تدابري متّس حقوق 
األفراد وأوضاعهم، ان تطلعهم عىل ما تنسبه اليهم، وان تتيح لهم املجال للدفاع عن 
أنفسهم، وأال تعرّض قرارها لإلبطال بسبب تجاوز حد السلطة. وعندما يقول القضاء 
أن  أعاله، فمعنى ذلك  الوارد  النحو  العالقة عىل  اطالع أصحاب  اإلدارة  بإلزام  اإلداري 
مجلس شورى الدولة يخفف من غلواء امتيازات اإلدارة ليتجه نحو حامية حقوق االفراد 
وحرياتهم األساسية من أي عيب قد تتعرض له بفعل أي تقاعس يف استكامل التحقيق، 

أو تجاهل ألية واقعة قد تكون مؤثرة يف النتيجة التي يؤول اليها القرار.

Actes unilatéraux.  ٦
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دامئًا  ملزمة  ليست  اإلدارة  بان  لنا  يتضح  املبدأ،  ولكن، من خالل معطيات هذا 
األفراد  بحقوق  املّس  اىل  تدابريها  تؤدي  عندما  فقط  كذلك  تكون  فهي  به.  بالتقيد 
وأوضاعهم القانونية. ولذا ال بد من بحث أمرين أساسيني هام: حدود تطبيق مبدأ حق 

الدفاع، وكيفية تطبيقه.

أوًال. حدود تطبيق مبدأ الدفاع عن النفس

وفًقا للفقه واالجتهاد، فانه ال وجود لحق الدفاع اال اذا كان التدبري اإلداري املتخذ 
ذا صفة فردية، وأصًال، كان ال يجوز لألفراد التذرع مببدأ حق الدفاع عن النفس اال اذا 
اليهم. غري ان  ارتكبوه أو عزي  التدبري املتخذ بحقهم يشكل عقوبة نتيجة لخطأ  كان 
االجتهاد عاد وتوسع بعض اليشء دون ان يستقر، بعد، عىل نحو نهايئ معني. لذا، قد 

يكون من األفضل، يف ضوء االجتهاد، ربط دائرة تطبيق املبدأ املذكور بالحاالت التالية:

أ. وجود تدبري مسليك أو عقوبة

اىل  تؤدي  قد  معينة،  عامة  سلطة  قبل  من  معينة  تهمة  اليه  توجه  لكل شخص 
اتخاذ تدبري زجري بحقه له صفة العقوبة، أن يتذرع بحقه يف اإلفادة من مبدأ الدفاع 
عن النفس، أيًا يكن الوضع القانوين لهذا الشخص تجاه هذه اإلدارة. ذلك انه يتوجب 
عىل كل سلطة عامة منحها القانون صالحية فرض تدابري زجرية أو عقوبات تأديبية، ان 
تبلغ صاحب العالقة مسبًقا وقبل اتخاذ التدبري أو العقوبة بحقه، أو ما من شأنه الحاق 
الرضر به، التقارير أو املعلومات او املستندات التي بحوزتها والتي، بنظرها، تدينه، يك 
يتمكن من بيان أقواله والدفاع عن نفسه٧، واال فإنها تكون قد تجاوزت حد سلطتها 

وعرّضت قرارها لإلبطال٨.

لبنان كام يف فرنسا، يعترب مثل هذه اإلجراءات من األصول  فالقضاء اإلداري، يف 
الجوهرية لتعلقها باملبادئ العامة التي يؤدي عدم احرتامها اىل ابطال العمل اإلداري 

ملخالفته مبدأ حق الدفاع.

الجامعة  الوطنية، مركز األبحاث والدراسات يف  الرتبية  الدولة – وزارة   / أيار ١٩٩٨، آغا  الدولة، ١٤  شورى   ٧
املعاينة يف  www.legallaw.ul.edu.lb/RulingFile.aspx?RulilD=52053&type=list ، متت  اللبنانية، 

٢٦ نيسان ٢٠٢١.

  J. PUISOYE, « La jurisprudence sur le respect des droits de la défense devant  ٨
l’administration », AJDA 1962, 79.
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من صنع  أصًال،  هو،  ذاته  بحد  املبدأ  ان  اذ  املجال خصب،  هذا  االجتهاد يف  ان 
القايض اإلداري الذي أرىس قواعده ألول مرة يف قرار شهري صدر يف ٥ أيار ١٩٤٤ حيث 
أبطل مجلس شورى الدولة الفرنيس قرار سحب الرخصة املمنوحة الستثامر محل لبيع 
الصحف، وذلك ألن اإلدارة املختصة اتخذت هذا التدبري دون ان تطلع صاحبة الرخصة 
عىل ما نسب اليها ومل متكنها، بالتايل، من الدفاع عن نفسها٩. وقد تّم تأييد هذا القرار، 
من ثم، مبجموعة كبرية من القرارات باملعنى ذاته، فهكذا نرى، مثًال، ان مجلس الدولة 
الفرنيس يعترب قرار اإلدارة باطًال لعدم التزامها مبدأ حق الدفاع عن النفس يف القضايا 

التالية:

–  اعتبار عضو مجلس بلدي مستقيًال لتغيبه دون عذر مرشوع عن اجتامعات 
املجلس١٠.

–  سحب صفة املنفعة العامة عن مؤسسة عقابًا لها عىل ارتكابها بعض األخطاء١١.

–  التوقف عن إعطاء مساعدة مالية مينحها القانون بسبب البطالة لعاطل عن 
العمل رفض وظيفة عرضت عليه١٢.

الفرنيس وكرّس هذا  لبنان عىل خطى زميله  الدولة يف  و قد سار مجلس شورى 
املبدأ دون أي تردد اذ اعترب أن هذا املبدأ يعترب التجسيد الفعيل األهم الحرتام حقوق 

الدفاع، حيث جاء:

"... ومبا ان حق الدفاع عن النفس هو من األصول اإلجرائية الجوهرية التي يجب عىل 
اإلدارات ان تحرتمها يف معرض تأديب املوظفني والتحقيق معهم قبل انزال العقوبات 
التي  املستندات  وعىل  اليهم  منسوب  مأخذ  كل  عىل  اطالعهم  عليها  ويرتتب  بحقهم 

تدينهم او تتضمن اقرتاًحا مبؤاخذتهم، 

... ومبا ان حق الدفاع يضفي عىل أصول التحقيق طابع الوجاهية الذي يقيض باطالع 
صاحب العالقة عىل كل مأخذ بحقه وعىل كل مستند يرمي اىل ادانته...١٣".

شورى فرنسا، ٥ أيار ١٩٤٤، ترومبييه – كرافييه Trompier – Gravier، مجموعة ١٩٤٤، ١٣٣.  ٩

شورى فرنسا، ٤ ترشين الثاين ١٩٦٦، بريتون Breton، مجموعة، ٥٨٣.  ١٠

شورى فرنسا، ٣١ ترشين األول ١٩٥٢، اإلتحاد لرعاية األمهات املهمالت، مجموعة، ٤٨٠.  ١١

شورى فرنسا، ١٠ كانون األول ١٩٦٢، وزير العمل، مجموعة، ٦٧٢.  ١٢

١٣  شورى الدولة، أول متوز ١٩٩٨، قطار، مجلة القضاء اإلداري، العدد ١٣، ١٩٩٩، م ٢، ص ٦١٢.



القرار اإلداري الفردي وحق الدفاع | ٦٥

Copyright © PUSEK, Kaslik, 2021 | All Rights Reserved منشورات جامعة الّروح القدس – الكسليك، ٢٠٢١ | جميع الحقوق محفوظة ©

كام نراه يجزم بأنه:

–  يعد خرقًا لحقوق الدفاع عدم دعوة من هو متهم بالتعامل مع إرسائيل ليدافع 
عن نفسه١٤.

–  يشكل خرقًا لحقوق الدفاع رصف موظف يف مجلس تنفيذ املشاريع الكربى 
ملدينة بريوت ألسباب مسلكية بدون االستامع اليه مسبًقا يف دفاعه١٥.

–  يشكل خرقًا لحق الدفاع عدم ابالغ املوظف، قبل إدانته، املعلومات املتوافرة 
لدى السلطة التأديبية١٦.

أنفسهم بخطأ اإلدارة، وعليه  الدفاع عن  املتقاضني من حق  –  ال يجوز حرمان 
فان املراجعة التي تقدم بها املستدعي والتي احتفظ بها بحق االدالء باألسباب 

القانونية بعد اطالعه عىل امللف تكون مقبولة١٧.

يكون  بحيث  املتبعة...  لألصول  وفًقا  يتم  ان  يجب  التأديبي  القرار  تبليغ  –  ان 
كامًال يك يتمكن صاحب العالقة من الرجوع اليه والتمعن مبضمونه للوقوف 

عىل ما يلحقه به من رضر واتخاذ موقف بشأنه١٨.

هذا، ويسعى القايض دامئًا اىل معرفة ما اذا كان حق الدفاع عن النفس قد تأمن 
فعًال، يف كل قضية عىل حدة، ويف ظروف مرضية. فاذا تبني له ان هذا الرشط تحقق، 
يسلم قرار اإلدارة واال فانه يقيض بإبطاله حتاًم. وهذا االمر واضح يف املبدأ الذي نجده 
يف احد القرارات الصادرة عن مجلس شورى الدولة الفرنيس والذي جاء فيه ما معناه: 
ان اإلدارة العسكرية غري ملزمة مبنح ضابط محال عىل املجلس التأديبي اذنًا بحضور 
محام اىل جانبه، واذا فعلت فيمكنها، حرًصا منها عىل املصلحة العسكرية، حرص تدخل 
املحامي يف جزء من مراحل القضية رشط ان ال يؤدي ذلك اىل املّس بالحقوق األساسية 

شورى الدولة، ٢٣ كانون األول ١٩٦٦، رشكة مارك روس ورشكة جدع اخوان، مجموعة ١٩٦٧، ٤٩.  ١٤

شورى الدولة، ٢١ كانون الثاين ١٩٦٩، حداد، مجموعة ١٩٦٩، ٨٨.  ١٥

 ،١٩٧٩ نيسان  و١٧   ٢٦١ رقم  قرار   ،٥ ج.   ،١٩٧٧ ش.  .م.  ق  أدهمي،   ،١٩٧٧ حزيران   ١٥ الدولة،  شورى   ١٦
أبو مرعي، ق. م. ش. ١٩٧٩، ج. ٢، قرار رقم ١٢٩.

شورى الدولة، مجلس القضايا، ٤ أذار ١٩٨٥، قطان/الدولة، مجلة القضاء اإلداري ١٩٨٦، ١٣٥.  ١٧

شورى الدولة، ٤ كانون الثاين ١٩٨٤، حداد، غري منشور.  ١٨
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للدفاع عن النفس١٩. ومن هذا املنطلق، يعترب حق الدفاع غري مؤّمن عندما تكون املهلة 
املمنوحة لالطالع عىل ملف القضية قصرية جًدا٢٠. فاذا مل مينح املوظف املالحق أمام 
هيئة تأديبية سوى يوم واحد لتحضري دفاعه، يكون حق الدفاع غري مؤمن ويكون بالتايل 
عمل اإلدارة معيوبًا لهذه الجهة ومستوجبًا اإلبطال٢١ وال ينىس القايض اإلداري أبًدا ان 
يدقق يف نوعية وصفة التدبري املتخذ، حتى اذا تبني له انه يشكل عقوبة تأديبية، أوجب 

التقيد مببدأ حق الدفاع عن النفس، واال فال. فهكذا مثًال: 

–  ان نقل ضابط من مركز اىل اخر ال يستلزم سبق االطالع عىل امللف اذا مل يكن 
له صفة العقوبة التأديبية٢٢.

–  يف حني ان نقل ضابط ألسباب شخصية وليس يف سبيل تأمني مقتضيات الخدمة، 
يعترب مبثابة العقوبة التأديبية التي تستوجب اطالعه مسبًقا عىل ملفه، ما مل 

تكن هنالك حالة رضورة طارئة٢٣.

–  ان تدبريًا تتخذه اإلدارة انفاًذا لقرار ادانة بحق صاحب العالقة، ال يشكل تدبريًا 
مسلكيًا وميكن اتخاذه بالتايل دون االلتزام باالطالع املسبق عىل امللف٢٤.

–  ان مرسوم تكريس اعتبار املوظف مستقيًال من الوظيفة بعد نهاية الخمسة 
الطابع  له  ليس  مرشوع  عذر  بدون  الوظيفة  عن  انقطاعه  عىل  يوًما  عرش 
التأديبي فال لزوم بالتايل الستباقه بتوفري ضامنة حق الدفاع ومواجهة املوظف 

مبا هو منسوب اليه٢٥.

التي تتخذها اإلدارة  التدابري  القول بأن  وباملقابل، نرى ان االجتهاد مستقرًا عىل 
العامة، ال يعترب  العامة والسالمة  الضابطة اإلدارية يف املحافظة عىل الصحة  يف نطاق 

شورى فرنسا، ٢٣ أذار ١٩٦٢، ماست Mast، مجموعة ١٩٦٢، ٢٠٣.  ١٩

شورى فرنسا، ٣ كانون الثاين ١٩٦٨، داينس Daens، مجموعة ١٩٦٨، ٣.  ٢٠

شورى فرنسا، ٧ أيار ١٩٧٥، لوجون Le Jeune، مجموعة ١٩٧٥، ٢٨٢.  ٢١

شورى فرنسا، ١٨ كانون الثاين ١٩٧٤، غومان، مجموعة ١٩٧٤، ٤٦.  ٢٢

شورى فرنسا، ٢١ حزيران ١٩٧٤، غريلبيالور Grilbellauer، مطالعة بريبان Braibant، مجموعة ١٩٧٤،   ٢٣
.٣٥٦

شورى فرنسا، ٣ كانون األول ١٩٧١، وزير الرتبية الوطنية، مجموعة ١٩٧١، ٧٤.  ٢٤

شورى الدولة، ٥ حزيران ١٩٩٦، فرحات، مجلة القضاء اإلداري، عدد ١٠، ١٩٩٧، م ٢، ٦٧١.  ٢٥
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من عداد العقوبات وال تستوجب بالتايل تطبيق حق الدفاع عن النفس٢٦. فرنى مجلس 
شورى الدولة الفرنيس يلجأ عادة اىل التعليل التايل:

"ان القرار املشكو منه يعترب من تدابري الضابطة اإلدارية لتعلقه باملحافظة عىل السالمة 
اإلدارية  السلطة  عىل  تحتم  تنظيمية  أو  ترشيعية  أحكام  غياب  ويف  العامة.  واآلداب 
ان تقف عىل آراء ومالحظات أصحاب العالقة بشأن نتيجة التحقيق، فليس لهؤالء ان 
يتذرعوا بالقول بأنه كان يجب عدم اتخاذ القرار املبحوث فيه اال بعد افساح املجال 

أمامهم لتقديم دفاعهم٢٧".

وبعبارة أخرى، عندما تتخذ اإلدارة تدبريًا فرديًا ذا طبيعة وقائية ويف سبيل تحقيق 
الصالح العام، فانه ليس للشخص الذي استهدفه هذا التدبري أن يدعي أن حق الدفاع 

عن النفس قد خرق باعتبار أن اإلدارة أقدمت عىل عملها دون االستامع مسبَقا اليه.

و ما من شك ان موقف القضاء اإلداري هذا مرده اىل تسليمه مببدأ بديهي وأسايس 
ال ينفك يسعى اىل تعزيزه، وهو االفرتاض بأن السلطة اإلدارية امنا تكون قد ترصفت 
باملوضوع،  املتعلقة  املعطيات  بكل  األكيد  علمها  مع  العموم  ملصلحة  ودراية  بحكمة 
اىل  مدعوة  بالتايل  ليست  فهي  وجودها،  مستلزمات  من  حًقا  اعتباره  ميكن  ما  وهذا 
الكشف مسبًقا عن نواياها أمام أصحاب العالقة املعنيني مبارشة بالتدبري املنوي اتخاذه، 
ويف ذلك تركيز عىل امتيازات اإلدارة يف هذا املجال وحامية لها. ونكاد نقول بأن االجتهاد 
جعل من مبدأ تحرر اإلدارة من التقيد بحق الدفاع عن النفس قبل اتخاذها أي تدبري 
فردي، القاعدة األساسية بينام أصبح التقيد بحق الدفاع هذا، االستثناء، بحيث ال يجري 

االلتزام به اال اذا اتّسم التدبري بطابع العقوبة املسلكية كام سبق وذكرنا.

و يف املقابل، من الخطأ االعتقاد بأنه من السهل دامئًا التمييز بني تدابري الضابطة 
اإلدارية والتدابري الزجرية أو ذات الصفة التأديبية املسلكية. فكيف ميكن التمييز بينها؟ 
وما هو املعيار الذي يعتمده القضاء اإلداري يف هذا املجال؟ من خالل مراجعة القرارات 
القضائية ذات الصلة باملوضوع، يتبني لنا أن القضاء اإلداري قد اعتمد املعيار التايل: ان 
تدابري الضابطة اإلدارية ذات طابع وقايئ يسبق وقوع أو حصول املخالفة، ويرمي بالتايل 

.١٩٨٠، ٢٤٢ AJ ،شورى فرنسا، ٣٠ كانون الثاين ١٩٨٠، وزير الداخلية  ٢٦

شورى فرنسا، ١١ كانون األول ١٩٤٦، هوبكو وغريبيل Hubco et Grepelle، مجموعة، ٣٠٠.  ٢٧
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اىل منع وقوعها، بينام التدابري التأديبية هي ذات طابع زجري ييل وقوع املخالفة ويرمي 
بالتايل اىل معاقبة مرتكبها.

ان هذا املعيار ال يخلو يف الواقع من املزاجية وهو غري عميل ويؤدي اىل كثري من 
املغالطات اذ انه غالبًا ما يكون هناك تداخل بني الصفة الوقائية والصفة الزجرية. فهناك 
تتناولهم  الذين  باألفراد  اإلدارة ألسباب شخصية خاصة  تتخذها  إدارية  تدابري ضابطة 
هذه التدابري، وعندها يصعب معرفة ما اذا كانت متخذة بداعي األمن واملحافظة عىل 
الرشطة  تدابري  وان  سيام  ال  االفراد،  هؤالء  معاقبة  بداعي  أم  العامة  والسالمة  النظام 
تكون من باب العقاب املسليك اذا مل يكن الدافع اىل اتخاذها اضطراب األمن او عىل 
األقل إمكانية اضطراب األمن واالنتظام العام. فعند ذاك، يأخذ التدبري، أيًا تكن صفته 
األساسية أو النية التي رافقت اتخاذه، طابع العقوبة ويصبح من الصعوبة مبكان تجريده 
من هذا الطابع. يف أي حال، كثريًا ما يجد مجلس شورى الدولة نفسه أمام مثل هذه 
الحاالت، فيأخذ املوقف الذي يراه مناسبًا مع املصلحة العامة، مع مراعاة حقوق األفراد 
وحرياتهم األساسية كلام كان ذلك واجبًا، ويف ضوء ظروف كل قضية عىل حدة، فعندما 
يرى ان التدبري اتخذ بدافع وقايئ وللمحافظة عىل مقتضيات املصلحة العامة فيعتربه 
من تدابري الضابطة اإلدارية حتى وان تداخل مع مصالح خاصة باألفراد املعنيني به، مثًال: 
البالد٢٨ أو اقفال مركز ملكافحة السل يف سبيل املحافظة عىل الصحة  طرد أجنبي من 

العامة٢٩ أو اقفال محل للمرشوبات مؤقتًا٣٠.

ترصف  تحت  موظف  وضع  أن  يعترب  عندما  ذلك  من  أبعد  االجتهاد  ويذهب 
طلب  يف  الحق  يوليه  ال  الرشطة،  اتخذته  ابعاد  لقرار  حتمية  كنتيجة  األصلية،  ادارته 
الحصانة النظامية املقررة عادة للموظفني٣١. كثرية هي القرارات القضائية الصادرة يف 
معرض حاالت ال تعترب من تدابري الضابطة اإلدارية كام انها ال تعترب يف الوقت عينه من 
العقوبات املسلكية، والتي يعترب القايض اإلداري فيها انه ال موجب لاللتزام بحق الدفاع 

عن النفس بشأنها، وكمثال عىل ذلك: سحب بطاقة محارب من شخص أعطيت له٣٢.

شورى فرنسا، ١٠ كانون األول ١٩٥٤، أندرياين، مجموعة ١٩٥٤، ٦٥٦.  ٢٨

شورى فرنسا ١٢ حزيران ١٩٥٩، وزير الصحة العامة، مجموعة ١٩٥٩، ٣٦١.  ٢٩

شورى فرنسا، ١٨ حزيران ١٩٧٥، السيدة كانو Dame Canu، مجموعة ١٩٧٥، ٣٦٢.  ٣٠

شورى فرنسا، ٢١ حزيران ١٩٦١، سمري Smir، مجموعة ١٩٦١، ٤٢١.  ٣١

شورى فرنسا، ٢٠ ترشين الثاين ١٩٦٤، توش Touche، مجموعة ١٩٦٤، ٥٦٤.  ٣٢
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ان القضاء اإلداري، يف الحقيقة، غالبًا ما يرى نفسه يف وضع متأرجح ينم عن حرية 
يف اتخاذ موقف نهايئ وحاسم لفقدان أي معيار واضح باملوضوع، األمر الذي يحدوه عىل 
اعتامد مقاييس قد ال تكون مقنعة: فمجلس شورى الدولة الفرنيس اعترب مثًال ان اقفال 
ملهى للمرشوبات بحجة تحويله، يف ضوء ظروف استثامره، اىل مكان للفجور والدعارة، 
هو من قبيل تدابري الرشطة اإلدارية الذي يعفي اإلدارة من االلتزام مببدأ حق الدفاع عن 
النفس٣٣، يف حني ان العنرصين األساسيني اللذين يرافقان كل عقوبة متوافران يف القضية 
الضابطة  تدابري  فان  معاقبته.  ونية  مقبول،  الغري  الفعل  أو  الترصف  وهام:  املذكورة، 
اإلدارية ميكن ان تعترب من قبيل العقوبة عندما متس يف وضع فردي قانوين قائم بحجة 
ان صاحب العالقة ترصف بصورة غري مقبولة أو خاطئة٣٤. فمثًال، ليس هناك فارق كبري 
بني سحب املوافقة املعطاة ملدير مركز ملكافحة السل، املعتربة وفًقا لالجتهاد من عداد 
العقوبات، وبني اقفال املركز املذكور املعترب، اجتهاًدا، من عداد تدابري الرشطة كام سبق 

ورأينا سابًقا٣٥.

اإلداري  القايض  ان  بد  ال  متاًما،  الواضحة  وغري  الحاسمة  غري  املواقف  هذه  إزاء 
يرتكز عىل الدوافع واألسباب التي أملت عىل اإلدارة اتخاذ تدبريها، حتى يقرر يف كل 
التدبري املشكو منه. فالقايض يحرر  قضية عىل حدة كام سبق وأرشنا، نوعية وطبيعة 
اإلدارة عادة من موجب اطالع من ميس به تدبريها عىل ما تنوي القيام به للدفاع عن 
الخطورة  أو  النتائج  أيٍّا تكن  العامة  القرار املصلحة  اتخاذ  الدافع اىل  نفسه، كلام كان 
عىل أوضاع وحقوق الشخص املذكور. يف الواقع، ميكن القول ان موقف االجتهاد هذا 
ال  ألنه  عينه،  الوقت  يف  األفراد  العامة وحقوق  املصلحة  مزدوج عىل  يعّرب عن حرص 
يجوز التضحية بالشأن العام وشّل تحرّك الذين يتولونه بحجة املغاالة يف الحفاظ عىل 
أصول معقدة وطويلة اذا كان تحقيق مصلحة املجموع يتطلب التعرض لهذه األوضاع 
برسعة ودراية خوفًا من تفاقم الرضر الذي أصبحت تتسبب به، كام انه باملقابل ليس 
جائزًا البتة التضحية بالحقوق الشخصية والقضاء عىل استقرار األوضاع الفردية بالسامح 
لإلدارة بنقضها أو املّس بها عندما يحلو لها ذلك بحجة انها تسعى اىل تحقيق املصلحة 
العامة متلطّية وراء تدابري ذات صفة أمنية. فالخطر يكمن هنا يف إمكانية لجوء اإلدارة 
اىل فرض عقوبات حقيقية تبدو ظاهريًا كأنها تدابري رشطة يف حني انها ليست كذلك 

شورى فرنسا، ٢٠ كانون الثاين ١٩٥٤، مجموعة ١٩٥٤، ٤٠.  ٣٣

شورى فرنسا، ٨ كانون الثاين ١٩٦٠، روهمن وفاست، تعليق بريبان Braibant، مجلة القانون العام ١٩٦٠، ٣٣٣.  ٣٤

شورى فرنسا، ١٢ حزيران ١٩٥٩، وزير الصحة العامة، مذكور أعاله.  ٣٥
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بفعل عدم وضوح الحدود بني الحالتني. فليس من العدالة واالنصاف يف يشء ان تهدر 
حقوق املواطنني ومتّس حرياتهم األساسية دون ان يعطوا فرصة حقيقية وكافية إلبداء 
مالحظاتهم وملناقشة القرار املنوي اتخاذه بحجة ان اإلدارة غلّفت تدبريها بدوافع ذات 
صفة أمنية. فأيٍّا تكن األسباب والدوافع، فانه يقتيض، بنظرنا، االلتزام بحق الدفاع عن 
النفس كلام كان من شأن القرار اإلداري أن يّرض، بصورة مبارشة أو غري مبارشة، بحقوق 
مكتسبة أو بأوضاع قانونية فردية قامئة. وقد يكون من األنسب واألفضل تطوير االجتهاد 
نحو هذا االتجاه بحيث يفرض عىل اإلدارة التقيد باملبدأ املذكور حتى يف حال اتخاذها 
تدابري رشطة، كلام كانت هذه األخرية ذات صفة تستهدف وضًعا شخصيًا معيًنا. غري ان 
هذا الهدف بعيد املنال نوًعا ما باعتبار ان القضاء اإلداري ال يزال، بالرغم من تعرض 
اجتهاده السالف الذكر النتقادات عنيفة من قبل الفقه، يرص عىل تحرير أي من تدابري 
الرشطة من مبدأ الدفاع عن النفس٣٦، اال اذا كانت من التدابري الخطرية التي ترمي اىل 
معاقبة من تستهدفه، فقد اعترب مجلس شورى الدولة الفرنيس ان عىل اإلدارة ان تتقيد 
بحق الدفاع عن النفس قبل ان متارس سلطتها يف اتخاذ تدابري رشطة تستهدف األمكنة 
التدابري تؤدي، بالنظر لدوافعها ولخطورة  التي تشغلها املرافق العامة اذا كانت هذه 

نتائجها، اىل التعرض إلحدى الحريات األساسية يف املجتمع٣٧.

من هنا ميكن القول بان االجتهاد ال يزال حائرًا باعتبار أنه يصعب التمييز بني ما 
ميكن أن يكون تدبريًا لدواٍع أمنية، وما ميكن أن يكون تدبريًا لدواٍع مسلكية. ونكرر أنه 
ليس بإمكان أحد اجراء مثل هذا التمييز بوضوح ألنه ليس هناك سوى تدابري مختلطة 
تجمع الصفتني: فتدابري الرشطة مثًال تؤدي اىل فرض األمن والنظام ألنها، قبل كل يشء، 

تعاقب املخلنّي باألمن والنظام، ولوال ذلك لجاءت عقيمة.

ب. التقيد بحق الدفاع كلام كان التدبري يستهدف املوظف شخصًيا

اإلدارة  تصدره  والذي  الزجري  التدبري  املتضمن  اإلداري  القرار  ان  االجتهاد  يعترب 
التأديبية  آخذة بعني االعتبار شخصية املوظف لديها، إمنا يكون من القرارات الفردية 
التي يتحتم التقيد بأصول الدفاع عن النفس قبل اتخاذها تحت طائلة نقضها او بطالنها. 

 AJ جوردان،  تعليق   ،Genevois جينيفوا  مطالعة  الداخلية،  وزير   ،١٩٨٠ الثاين  كانون   ٣٠ فرنسا،  شورى   ٣٦
.١٩٨٠، ٢٤٢

شورى فرنسا، ٢٢ أذار ١٩٦٣، االنسة لوريه، مجلة القانون العام ١٩٦٣، ١٨٦ واملجموعة ١٩٦٣، ١٩٣.  ٣٧
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فعىل سبيل املثال، ان شطب قاٍض من الئحة التأهيل التي كان اسمه وارًدا فيها ألنه مل 
يكن يقبل مركزًا خارج املدينة التي كان مركز عمله فيها هو من هذا القبيل، ويستوجب 
بالتايل إبالغه املآخذ املنسوبة اليه للدفاع عن النفس قبل اتخاذ القرار بالشطب٣٨. يف 
النحو املذكور، بل أكرث من ذلك، انه تطور  مطلق األحوال، فان االجتهاد مستقر عىل 
بصورة ملحوظة بحيث أصبح يشمل حاالت كانت فيام مىض تعترب خارجة عن إطار 
املبدأ املبحوث فيه – من هذه الحاالت، وضع ضباط عامني قيد االحتياط ألسباب غري 
مسلكية أو تأديبية٣٩، فيام مل تكن قبًال من عداد التدابري التي تخضع ملوجب التقيد مببدأ 

الدفاع عن النفس٤٠.

كام املوظف، هكذا أيًضا العامل لدى اإلدارة أيٍّا يكن شكل العالقة بينهام. فكل 
مبدأ  احرتام  عىل  معلّقة  تكون صحته  لديها  العامل  بحق  اإلدارة  تتخذه  تدبري خطري 
الدفاع عن النفس قبل اتخاذه، ما مل يكن من عداد تدابري الرشطة بصورة ال يرقى اليها 
الشك٤١. فقد اعتربت، مثًال، من التدابري املسلكية: انهاء خدمة متمرن قبل حلول أجل 

مدة مترينه٤٢.

اال ان االجتهاد يوضح الصورة فيعترب ان الذين استخدمتهم اإلدارة ملدة معينة ال 
يستفيدون من مبدأ الدفاع عن النفس اذا اقترص التدبري املشكو منه عىل رفض السلطة 
املختصة تجديد التعاقد معهم عىل أثر انتهاء مدة العقد٤٣ اال اذا كان سبب هذا الرفض 
ذات طابع تأديبي، فعندها يتخذ صفة العقوبة وال مناص بالتايل من احرتام حق الدفاع 

عن النفس٤٤.

ال بد من اإلشارة هنا، اىل ان القواعد التي كرسها االجتهاد والتي ذكرناها آنًفا، ميكن 
ان يشّذ عنها بنص ترشيعي رصيح بحيث يحتمل الزام اإلدارة بالتقيد مببدأ الدفاع عن 

شورى فرنسا، ٥ ترشين الثاين ١٩٧٦، زارفودايك، مجموعة ١٩٧٦، ٤٧٧.  ٣٨

شورى فرنسا، ٢٣ حزيران ١٩٦٧، مريامبو، مجموعة ١٩٦٧، ٢٧٢.  ٣٩

شورى فرنسا، ١٦ متوز ١٩١٥، كوزان، مجموعة ١٩١٥، ٢٣٥.  ٤٠

شورى فرنسا، ٣ متوز ١٩٥٧، بيورو، مجموعة ١٩٥٧، ٤٣٥.  ٤١

شورى فرنسا، ١٩ اذار ١٩٦٥، مدينة بوردو، مجموعة ١٩٦٥، ١٨٤.  ٤٢

شورى فرنسا، ٧ متوز ١٩٦٥، سنتناك، مجموعة ١٩٦٥، ٤١٤.  ٤٣

شورى فرنسا، ١٦ اذار ١٩٧٩، وزير العمل، مجموعة ١٩٧٩، ١٢٠.  ٤٤
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النفس يف قضايا وحاالت ما كانت لتخضع لهذا املبدأ لو مل يفرض النص الرصيح ذلك. 
اال انه، يف مثل هذه الحال، يقتيض تفسري النص تفسريًا ضيًقا بحيث ال يستفاد من حق 
الدفاع اال ضمن األطر والحدود التي حددها النص فقط، ألن النص يكون يف هذه الحال 
من قبيل االستثناء عىل القاعدة، الذي بحسب الفقه واالجتهاد، يقتيض عدم التوسع يف 

تفسريه وعدم القياس عليه.

لقد توسع االجتهاد أكرث فأكرث، فأضاف اىل الئحة املستفيدين من حق الدفاع عن 
النفس األشخاص غري املوظفني وغري العاملني يف القطاع العام والذين ال تربطهم باإلدارة 
أية عالقة من أي نوع كانت، عندما تتخذ بحقهم تدابري، عىل درجة معينة من الخطورة، 
تستهدفهم ويكون الدافع اليها ترصفات شخصية صدرت عنهم. فهذه هي الحال مثًال 
يف الرجوع عن قرار اداري منح بعض املنافع يف القوات الفرنسية املحاربة، عندما يكون 

الدافع اىل هذا الرجوع ترصفات شخصية منسوبة اىل صاحب العالقة٤٥.

وما من شك بأنه عندما ينص القانون رصاحة عىل تعليق اتخاذ بعض املقررات 
والتدابري اإلدارية عىل رشط احاطة أصحاب العالقة مسبًقا بنوايا اإلدارة تجاههم، فان 
اعالم هؤالء ملزم لإلدارة ويعترب من األصول الجوهرية التي تشبه متاًما تلك التي يتميز 
بها مبدأ الدفاع عن النفس والتي عىل مدى احرتامها تعلق صحة العمل اإلداري. هذا 
ما قىض به مجلس شورى الدولة الفرنيس، مثًال، يف قضية تتعلق بإعادة تجميع حقول 
زراعية٤٦ اال انه ينبغي عدم الذهاب اىل أبعد مام يقول به النص. ولكن يكفي ان يفرض 
النص اتباع هذه األصول بصورة مبارشة أو غري مبارشة حتى تعترب الزامية يف وجه اإلدارة.

هذا وال بد من التذكري بأن حق الدفاع عن النفس يعترب من أهم املبادئ القانونية 
العامة التي أنزلها االجتهاد منزلة القانون٤٧، وال يجوز وال ميكن بالتايل للسلطة التنظيمية 
أو اإلجرائية الخروج عليه بل هي مقيدة به، كام انه يفرتض دامئًا يف الترشيعات أن تتقيد 

به أيًضا ما مل تتضمن نًصا رصيًحا يفيد عكس ذلك بصورة واضحة ال لبس فيها.

شورى فرنسا، ١٩ كانون الثاين ١٩٦٢، شاربو، مجموعة ١٩٦٢، ٤٥.  ٤٥

شورى فرنسا، ٢٧ كانون الثاين ١٩٥٠، لوغران، مجموعة ١٩٥٠، ٥٧.  ٤٦

املجلس الدستوري الفرنيس، ٢١ كانون األول ١٩٧٢، مجموعة ١٩٧٢، ٣٦.  ٤٧
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ثانًيا. كيفية تطبيق املبدأ

ان فرض احرتام مبدأ حق الدفاع عن النفس يلقي عىل عاتق اإلدارة موجبات يجب 
عليها ان تلتزم بها تحت طائلة ابطال ما تتخذه من تدابري بهذا الشأن. ميكن تحديد هذه 

املوجبات، بحسب االجتهاد، بثالثة:

أ. املوجب األول

عىل اإلدارة أن تحيط صاحب العالقة علاًم، ومسبًقا، بالتدبري الذي تنوي اتخاذه 
بحقه، وقد أوضح االجتهاد الرشوط التي يجب أن تتوفر يف هذا العلم أو اإلبالغ ليك 

يعترب كافًا ومحقًقا لهدفه، وأهمها ما ييل:

العالقة  كافية، ولكن معقولة، لالتصال بصاحب  تبذل جهوًدا  أن  اإلدارة  عىل   –١
اذا كانت تجهل محل إقامته٤٨، ولكن اذا كان هذا األخري، عندما جرت املالحقة بحقه، 
قد ترك محل إقامته دون أن يبني عنوانه، فانه يكون بفعله هذا قد حال دون إبالغه 
الدعوات املوجهة اليه للدفاع عن نفسه، ويكون بالتايل تذرعه لجهة حرمانه من مامرسة 

حق الدفاع، يف غري محله٤٩.

يجب أن يعطى العلم املسبق يف الوقت املناسب حتى يتمكن صاحب العالقة   –٢
العالقة  ابداء مالحظاته والدفاع عن نفسه. بعبارة أخرى، يجب أن مينح صاحب  من 
مهلة كافية ومعقولة تسبق اتخاذ القرار، للدفاع عن نفسه. وقد اعترب االجتهاد ان هذه 
املهلة تختلف باختالف نوعية وأهمية التدابري املتخذة، وما يتطلبه الدفاع عن النفس 

بشأنها من جهد معقول وطبيعي٥٠.

يف أي حال، ال بد من التأكيد بأنه عندما ال يكون هنالك مهلة محددة مبوجب نص 
رصيح، فان القضاء اإلداري يتمتع بسلطة تقديرية واضحة، وذلك يف ضوء كل قضية عىل 
حدة كام أرشنا سالًفا. يجب استبعاد املقاييس الجامدة باملوضوع، والقول بأن املهم هو 

شورى فرنسا، ٢٤ متوز ١٩٥٣، موران، مجموعة ١٩٥٣، ٣٩١.  ٤٨

شورى الدولة، 22 اذار ١٩٧٩، حكيم، قرارات مجلس شورى الدولة، ج ٢، ١٩٨٢، ٨٧٩.  ٤٩

شورى فرنسا، ١٣ حزيران ١٩٣٦، سوفيفو، مجموعة ١٩٣٦، ٦٤٥. وشورى فرنسا، ٢١ حزيران ١٩٧٤، غريبلبارو،   ٥٠
 ،Muller مولر   ،١٩٥٥ الثاين  كانون   ٢١ فرنسا،  ٣٥٦. وشورى   ،١٩٧٤ مجموعة   ،Braibant بريبان  مطالعة 

مجموعة ١٩٥٥، ٤١.
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يف أن يتمكن صاحب العالقة من الدفاع فعًال عن نفسه ضمن فسحة الوقت املمنوحة 
له لهذه الغاية مهام كانت مدتها وكيفام كان شكل اعالمه مبا هو منسوب اليه. فمثًال، 
اعترب مجلس شورى الدولة الفرنيس بأنه يف ضوء ما نسب اىل موظف، فان اطالعه عىل 
ذلك عند مثوله أمام الهيئة املكلفة بالتطهري، ال يوليه الحق بالتذرع بعدم احرتام مبدأ 

حق الدفاع عن النفس، وذلك ألنه متكن فعًال من الدفاع عن نفسه بصورة كافية٥١.

تجاه هذه املواقف وتلك التي رأيناها يف مستهل حديثنا عن املبدأ موضوع البحث، 
والتي تختلف بني حالة وأخرى تبًعا الختالف املعطيات والظروف التي ترافق كل قضية 
مبفردها، ميكننا التأكيد عىل ما سبق وأرشنا اليه، وهو أن الجوهر، كل الجوهر، يف نظر 
القايض اإلداري هو أن تكون مقتضيات مبدأ حق الدفاع عن النفس قد تأمنت بصورة 
كافية وجدية ال يعود بعدها من مجال للقول بتسلط اإلدارة بشكل غري مقبول وعىل 
نحو تنتهك فيه الحريات األساسية للمواطنني. فاذا كان لإلدارة امتيازاتها التي ال بد من 
حاميتها حرًصا عىل املصلحة العامة، فان لألفراد أيًضا حقوقًا مقدسة ال يجوز السكوت 

عن تجاهلها وذلك خدمة للمصلحة العامة ولالستقرار يف املجتمع أيًضا.

ليست اإلدارة ملزمة باطالع أصحاب العالقة عىل دقائق وتفاصيل التدابري التي   –٣
تنوي اتخاذها، ولكنها، باملقابل، ملزمة باطالعهم بصورة  كافية حتى ال يفاجأوا فيام بعد 
وحتى ال يكون هناك، بالتايل، أي التباس حول طبيعة ودرجة التدابري املتخذة. فمثًال، 
فيه  ما  قد وضع  يكون  فانه  استقالته  تقديم  اإلدارات  احدى  عندما يطلب من مدير 
الكفاية يف جو العزم عىل استبداله مبدير آخر وال ميكنه بالتايل االدعاء بأن حق الدفاع 
عن النفس مل يحرتم٥٢. ولكن عندما تبلغ اإلدارة موظًفا عن عزمها عىل عزله، وبعد اتباع 
من حقه  بحرمانه  العزل  تستتبع  ثم  ومن  ذلك،  تقدم عىل  النفس  عن  الدفاع  أصول 
يف املعاش او التعويض دون اتباع األصول نفسها مجدًدا، فإنها تكون قد خرقت مبدأ 
الدفاع عن النفس وعرّضت قرارها الثاين لإلبطال، وذلك ألن اإلبالغ األول ليس كافيًا بحد 
ذاته لوضع صاحب العالقة يف جو التدبري األخري٥٣. كذلك الدريك الذي يدافع عن نفسه 
مبناسبة مالحقته عن مخالفات ابلغته اإلدارة إياها مشرية اىل عزمها عىل عزله عن مالك 

شورى فرنسا، ٦ كانون الثاين ١٩٥٠، بريفييه، مجموعة ١٩٥٠، ٦.  ٥١

شورى فرنسا، ٥ حزيران ١٩٥٩، دوفاي، مجموعة ١٩٥٩، ٣٤٥.  ٥٢

شورى فرنسا، ١٥ متوز ١٩٦٤، جاكييه، مجموعة ١٩٦٤، ٤٣٣.  ٥٣
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الدرك، ال يعترب مبلًغا عن مالحقة تأديبية أخرى تؤدي اىل شطبه من الئحة مستحقي 
امليدالية العسكرية٥٤.

يحرص االجتهاد، يف آن، عىل عدم تكبيل اإلدارة بسيل من املوجبات التي قد تجعل 
نفسه عىل عدم جعل حقوق وحريات هؤالء  الوقت  األفراد، ويف  مزاجية  أسرية  منها 
فريسة سهلة ألهواء اإلدارة وترصفاتها غري املقبولة تجاههم بحيث تفعل بهم ما تشاء 
وتتخذ التدابري التي يحلو لها اتخاذها دون قيد أو رشط. فهي – أي اإلدارة – معفية 
ابًدا من  مبدئيًا من نرش تفاصيل مآخذها امام أصحاب العالقة ولكنها ليست معفية 
موجب اطالعهم عىل خالصة ما تنسبه إليهم أي أهم التهم التي تنسبها إليهم، عىل حد 

تعبري مجلس شورى الدولة الفرنيس٥٥.

يرمي االجتهاد من خالل تقليص موجبات اإلدارة عىل هذا النحو، اىل الحفاظ عىل 
امتيازاتها وابقائها يف املوقع األفضل، ويتجىل ذلك أكرث فأكرث يف كونه يجيز لها بأن تطلع 
صاحب العالقة عىل سائر التهم غري املهمة، بالطريقة الخطّية او الشفهية كام تشاء٥٦. 
باإلضافة اىل ذلك، يعترب مجلس شورى الدولة ان اإلدارة يف وضع يسمح لها برفض إجراء 
مقابلة شخصية بني صاحب العالقة والشهود يف القضية أيًا تكن النتائج، وهذا املوقف 
كان محل انتقاد عنيف من قبل بعض الفقهاء الذين اعتربوا – وعن حق – ان مثل هذه 

املواجهة كان ميكن ان تكون حاسمة يف معرفة الحقيقة وإعالء شأن الحق والعدالة.

و من مظاهر الحرص عىل امتيازات اإلدارة ايًضا، تبسيط واختصار األصول واملهل 
تقديم  األخري  العالقة: فبصورة عامة، ال يستطيع هذا  لصالحها وعىل حساب صاحب 
مالحظاته اال بتقرير واحد يبلغ اىل الهيئة املناط بها اتخاذ القرار، وأحيانًا قد يطلب اليه 
إعطاء جوابه فوًرا أمام الهيئة التأديبية عندما تكون مناقشة التهم واضحة وال تتطلب 
الرجوع اىل أي مستند او مؤلف، رشط ان يكون حقه يف الدفاع عن النفس قد تأمن فعًال 

وكفاية، كام سبق وحددنا أعاله.

أما يف حال وجود نص رصيح يعطي األفراد ضامنات إضافية، كوجوب اطالعهم 
عىل دقائق وتفاصيل ما ينسب اليهم أو عىل كامل مستندات امللف... فانه عىل اإلدارة 

شورى فرنسا، ١٢ اذار ١٩٦٩، بارولت Barrault، مجموعة ١٩٦٩، ١٥٣.  ٥٤

شورى فرنسا، ١ نيسان ١٩٥٥، غودفروا، مجموعة ١٩٥٥، ١٩٧.  ٥٥

شورى فرنسا، ٧ كانون الثاين ١٩٥٥، االنسة لوبرون Lebrun، مجموعة ١٩٥٥، ١١.  ٥٦
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عندئٍذ ان تلتزم كليًا وبأمانة بكل هذه الضامنات، وان ال تحيد ابًدا عن املقصود من وراء 
ذلك. وما من شك، إزاء مثل هذه النصوص، بأن الرقابة القضائية تأخذ منحى جديًدا 
آخر أكرث شّدة وقساوة مام هي عليه يف حالة عدم وجود النص، سواء بالنسبة لإلدارة 
مع  ولكن  لهؤالء  املعطاة  الضامنات  احرتام  هو  دامئًا  املطلوب  ان  باعتبار  لألفراد،  أم 
الحفاظ عىل الحد األدىن من حقوق وامتيازات السلطة العامة. ولذا، فان مهمة القايض 
ليست، يف مثل هذه الحال، سهلة باعتبار ان هناك أموًرا دقيقة تطرح نفسها، بالرغم 
املطروح.  باملوضوع  املتصلة  التفاصيل  كل  يعالج  أن  ميكن  ال  الذي  النص  وجود  من 
فاذا انذرت اإلدارة احدى املؤسسات بوجوب الكف عن ارتكاب بعض املخالفات تحت 
طائلة معاقبتها، ومن ثم، وبعد مرور سنتني وتسعة أشهر عىل هذا اإلنذار، أقدمت عىل 
فرض عقوبة عىل هذه املؤسسة دون سابق انذار جديد، فإنها تكون قد خرقت مبدأ 
حق الدفاع عن النفس ويكون العقاب، بالتايل، واقًعا يف غري محله٥٧. وكذلك، اذا فرض 
النص وجوب اطالع صاحب العالقة عىل ملف مالحقته، فان هذا الحق ال يعني وجوب 
إعطائه نسًخا من مستندات هذا امللف٥٨ ما مل يقيض القانون رصاحة بذلك. ان االستعانة 
مبحام غري واجبة وال تلزم اإلدارة أو الهيئة التي تتوىل املالحقة بها، ما مل يفرضها القانون 
رصاحة، ويف هذه الحال، يتوجب عىل اإلدارة اطالع املحامي عىل ملف موكله. اما اذا 
باملوضوع،  ملزم  بالرغم من عدم وجود نص  باالستعانة مبحام  العالقة  لصاحب  سمح 
ال  العامة٥٩.  املصلحة  مع  يتوافق  محدود  اطار  ضمن  املحامي  دور  حرص  ميكن  فانه 
ميكن لصاحب العالقة التذرع بحق املثول شخصيًا امام الهيئة املعنية مبالحقته اال اذا 
نص القانون رصاحة عىل ذلك ايًضا. ويف حال وجود نص بهذا املعنى، فانه عىل الهيئة 
املذكورة ان تؤجل جلستها اذا أبلغها صاحب العالقة انه لن يتمكن او مل يتمكن من 
الحضور يف اليوم املحدد٦٠. أما اذا كان لدى الهيئة اقتناع بأن طلب التأجيل ليس سوى 
عندئٍذ  بإمكانها  فانه  املالحقة،  إجراءات  لتعطيل  أو  الوقت  لكسب  التحايل  من  نوع 

تجاهل الطلب، ويبقى ترصفها هذا خاضًعا لرقابة القضاء االداري٦١.

شورى فرنسا، ٨ ترشين الثاين ١٩٦٣، وزير الزراعة، مجموعة ١٩٦٣، ٥٣٢.  ٥٧

شورى فرنسا، ١٣ شباط ١٩٥٣، ريفوديار، مجموعة ١٩٥٣، ٦٨.  ٥٨

شورى فرنسا، ٢٣ اذار ١٩٦٢، ماست، مجموعة ١٩٦٢، ٢٠٣.  ٥٩

شورى فرنسا، ٣٠ اذار ١٩٦٢، بروفو Pruvot، مجموعة ١٩٦٢، ٢٣٤.  ٦٠

شورى فرنسا، ٢٢ ترشين الثاين ١٩٥٧، بيشون Pichon، مجموعة ١٩٥٧، ٦٣٤.  ٦١
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ب. املوجب الثاين

اذا طلب صاحب العالقة من اإلدارة ان تطلعه عىل الدوافع واألسباب التي تستند 
اليها تربيرًا التخاذ قرارها، فعليها القيام بذلك. وهذا يعني انه عىل صاحب العالقة ان 
يتخذ املبادرة ويطلب من اإلدارة اطالعه عىل ملف القضية واذا مل يقدم طلبًا رصيًحا 
بهذا الشأن فانه ال يكون يف وضع يسمح له بالتذرع بعدم تقيد اإلدارة مببدأ حق الدفاع 
نفسها ومبعزل  تلقاء  العالقة من  بدعوة صاحب  ملزمة  ليست  فاإلدارة  النفس٦٢.  عن 
عن أي طلب منه، لالطالع عىل امللف ومستنداته. هذا هو املبدأ الذي يحرص االجتهاد 
عىل تكريسه والذي ال يجوز االستثناء منه اال بنص واضح ورصيح، وعندها يدخل هذا 
االستثناء يف اطار الضامنات اإلضافية التي تفرضها النصوص والتي تحدثنا عنها يف الفقرة 

(٣) من املوجب األول.

اإلدارة  أمام  النفس ليس واحًدا  الدفاع عن  بأن حق  وعليه، يتضح من كل ذلك 
وأمام القضاء اإلداري. فبينام تقيض أصول املحاكامت اإلدارية بأن يستفيد كل الفرقاء 
من كل الضامنات الشخصية التي ترافق أطوار املقاضاة، وبصورة خاصة تلك املتعلقة 
بحق االطالع عىل كل املستندات العائدة للملف سواء كان مصدرها افرقاء النزاع او اية 
جهة إدارية أخرى، رأينا ان األصول اإلدارية غري القضائية ال تشمل عىل االلزام نفسه 
كله وبصورة مطلقة. ففي الواقع ترتدي رضورة اطالع الفرقاء يف الدعوى عىل مستندات 
امللف كافة، أهمية بالغة تعلق عليها صحة اإلجراءات وصحة الحكم عىل حد سواء. 
اال من خالل  يتجىل  ان  الحق ال ميكن  الحق، وهذا  قول  النتيجة،  تعني، يف  فالعدالة 
الردود واألجوبة املتقابلة التي تصدر عن الجهة املدعية والجهة املدعى عليها، وهذه 
الردود واألجوبة ال ميكن ان تساعد عىل معرفة وجالء الحق اال اذا كانت مبنية عىل كل 
مستند يف امللف مهام كان نوعه ومصدره، ال سيام وان أصول املحاكامت لدى القضاء 
العمل اإلداري  اإلداري خطية بكاملها. بينام، يف املقابل، قد تستوجب مقتضيات سري 
يف األصول اإلدارية غري القضائية، عدم االرساف يف نرش كل ما لدى اإلدارة أمام أصحاب 

العالقة واقتصار ذلك عىل املهم كام رأينا، ما مل يُقض بغري هذا بنص رصيح.

شورى فرنسا، ٢٣ ترشين الثاين ١٩٣٥، السيدة روكسل، مجموعة ١٩٣٥، ٩٧٠.  ٦٢
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ج. املوجب الثالث

أخريًا، عىل اإلدارة ان ال تفرض العقاب اال بعد ان تكون قد اطلعت عىل مالحظات 
صاحب العالقة، اذا كان هذا األخري قد قّدم مثل هذه املالحظات يف مهلة معقولة.

وعىل هذا األساس، اذا كان هنالك من مالحظات ومل يجر ضّمها اىل ملف القضية 
املعروض عىل السلطة املختصة التخاذ القرار، فان القرار املتخذ باملوضوع يكون مشوبًا 
بلدية يكون  بالتايل، يف غري محله٦٣. فمثًال، ان كّف يد رئيس  بعيب جوهري ويكون، 
مشوبًا بعيب تجاوز حد السلطة اذا تبني ان املحافظ وقّع القرار املذكور دون االطالع 
عىل مالحظات رئيس البلدية يف حني ان هذا األخري أرسلها برقيًا اىل مساعد املحافظ يف 

اليوم نفسه الذي طلبت منه٦٤.

ويف املقابل، اذا مل يتقيد صاحب العالقة باملهلة املحددة رصاحة يف النص، وانقضت 
هذه املهلة دون ورود مالحظاته، فان السلطة املختصة تكون يف حل من موجب مراعاة 
األصول املار ذكرها، وبالتايل يكون صاحب العالقة غري مؤهل ملؤاخذة السلطة اإلدارية 
املوقف  لهذا  بأن  وما من شك  النفس٦٥.  الدفاع عن  مبدأ حق  تحرتم  مل  بأنها  والقول 

تربيراته القانونية والواقعية:

التقيد  األفراد، كل يف ما خصه،  اإلدارة وعىل  القانونية، يجب عىل  الناحية  فمن 
بأحكام النصوص الترشيعية والتنظيمية الرصيحة واإللزامية. واذا جاءت هذه النصوص 
املهلة  الحق يف  االستنكاف عن مامرسة هذا  فان  ما،  معينة ملامرسة حق  مهًال  تحدد 
املحددة رصاحة يؤدي اىل حرمان صاحب العالقة من مامرسة حقه. ذلك ان النصوص 
املتعلقة باملهل هي، مبدئيًا، ذات طابع إلزامي صارم، وانقضاء املهلة بالتايل يسقط الحق 
الذي حددت املهلة له إذا مل يطالب به خاللها، ما مل يتبني للقايض ان النص ال يتمتع 

بصفة االلزام او ان انقضاء املهلة ليس – يف ضوء النص املذكور – مسقطًا للحق.

شورى فرنسا، أول نيسان ١٩٦٠، راملو، مجموعة ١٩٦٠، ٢٤٥.  ٦٣

شورى فرنسا، ٧ متوز ١٩٧١، سيمونتي Simonetti، مجموعة ١٩٧١، ٥١٢.  ٦٤

شورى فرنسا، ٥ كانون األول ١٩٦٢، البوردونيار La Bourdonnière، مجموعة ١٩٦٢، ٧٥٥.  ٦٥
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ورهًنا  معلًقا  اإلداري  النشاط  إبقاء  بأن  االعرتاف  يجب  الواقعية،  الناحية  ومن 
يبقى  ان  يجوز  فال  العامة.  املرافق  اىل شلل  بالتأكيد  يؤدي  الحقوق  أصحاب  مبزاجية 
سيف الحق الشخيص مسلطًا فوق العمل اإلداري اىل ما ال نهاية. ولذا، كانت الحكمة 
من وضع نصوص لتحديد املهل ألصحاب الحقوق، حتى اننا نادًرا ما نرى حًقا شخصيًا 
ال تكون مامرسته يف وجه اإلدارة مرتبطة مبهلة زمنية معينة، وذلك حرًصا من السلطة 
العامة عىل استقرار الوضع اإلداري، بحيث ان انعدام املهلة دون مامرسة الحق الشخيص 

يجعل من التدبري اإلداري قامئًا نهائيًا، وبالتايل مبنأى عن أية مراجعة قضائية الحقة٦٦.

٦٦  شورى الدولة، ٢٨ شباط ١٩٨٥، عسريان، مجلة القضاء اإلداري، ١٢١.
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Abstract
Coronavirus (COVID19-) is an evolving contagious disease that transmitted 
among human beings through direct contact (kissing, sneezing, coughing, 
etc.). This virus disturbs the respiratory system and may lead to death in 
some cases. As this disease labeled as a pandemic by the WHO as of its high 
risks on both individuals and society, some criminals used it to make harm or 
kill their personal enemies deliberately transmitting the infection to them. 
As this crime is easy to be committed and difficult to prove, as the criminal 
does not leave any obvious impact of it, thus, it is significant to impose 
severe punishments on the offenders, as of their guilt for the deterrence 
purposes for the victims. The crime of contingent disease transmission of 
the COVID has become one of the most serious criminal acts threatening 
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human life, and therefore it has created various challenges on the current 
Egyptian criminal law (Penal Code 37 of 1937) and its amendments along 
with other related laws. This paper explains, to what extent the current 
legal texts are sufficient to confront this crime? or do we need – urgently – 
to enact new provisions that capable of facing it? Countries normally have 
two possibilities for prosecuting individuals who recklessly or intentionally 
spread the COVID: communicable disease statutes and general criminal 
laws. Communicable disease laws typically require that defendants: (a) have 
knowledge that they have a disease; (b) specifically intend (consciously 
desire) to transmit the disease, and (c) engage in conduct that poses a 
substantial risk of transmission of the disease. The sentences for breaching 
communicable disease laws vary substantially from country to country, and 
mostly categorize the crime as a misdemeanor. Critics of communicable 
disease regulations argue that penalizing folks who spread the virus might 
have negative public health impacts: (a) booking people with the COVID 
into custody destabilizes efforts to stop the spread of the virus in jails/
prisons, where physical distancing is impractical, (b) infectious disease 
statutes might make people less willing to get tested and reveal their status 
as they fear criminal prosecution and discrimination.

Note: 

–  The present publication is the first part of the study. The second part 
will be published in the next issue of USEK Law Journal. 

مالحظات:

–  إن هذه الدراسة سوف تنرش عىل مرحلتني. يف هذا العدد تجدون الفصل 
الحقوقية  املجلة  من  املقبل  العدد  يف  الثاين  الفصل  سينرش  بينام  األول 

لجامعة الروح القدس الكسليك.

القدس  الروح  لجامعة  الحقوقية  املجلة  إىل  الدراسة  هذه  إرسال  –  منذ 
الكسليك، قد عرف العامل الطبي تحّوالت كثرية يف مجال مكافحة فريوس 
الكورونا، فيجب التنبّه إىل أن بعض املعلومات الطبية املذكورة يف هذه 

الدراسة قد عرفت تطّورات ملحوظة.
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 The World Health Organization العاملية  الصحة  منظمة  أعلنت  عندما 
واعتربته  "جائحة"  إىل  املستجد  كورونا  فريوس  تحول  عن   ،٢٠٢٠ مارس  يف   (WHO)

وباء عامليًا، اختلفت مواقف الدول عىل املستوى الداخيل والدويل ملحارصة املرض ومنع 
تحول  نقطة  شكلت  العامل  دول  قبل  من  املتخذة  املواقف  هذه  أن  إذ  الوباء.  تفيش 
واعتربت مبثابة محطة قاسية الختبار مدى قدرة وجاهزية الدول عىل استيعاب األزمة 
املستجدة  واألخطار  تتسق  ومتزنة  ناجحة  بصورة  انتشاره  ومنع  الوباء  مع  والتعامل 

العابرة للحدود والقارات١.

املتوقعة)  (غري  الطارئة  االستثنائية  الكارثة  أن هول وخطورة هذه  هذا ويالحظ 
قد دفعت الدول إىل اتخاذ تدابري واعتامد إجراءات غري مسبوقة أو معهودة أدت إىل 
شل حركة االقتصاد وكذا العجلة التجارية للتنمية بالكامل فضًال عن التعليم وقطاعي 
إغالق  نحو  التوجه  بعد  ذلك  االجتامعية،  الحياة  مناحي  ومختلف  والطريان  السياحة 
العبادة وإعالن حالة  والجامعات) ودور  (املدارس  التعليمية  املؤسسات  الحدود وكذا 

الطوارئ الصحية يف شتى قطاعات الدول والحكومات٢.

بل  الحد،  هذا  عند  الوباء  هذا  ومخاطر  تداعيات  تتوقف  مل  إنه  بالذكر  وجدير 
تخطتها وتجاوزتها إىل تغرّيات جذرية وعميقة يف مالمح الجرمية، إذ أن تلك الجائحة 
أثرت بشكل كبري وملحوظ عىل الظاهرة اإلجرامية، خاصة فيام يتعلق بأنشطة الجرمية 
املنظمة وكيفية (أساليب) عمل الشبكات اإلجرامية واألسواق غري املرشوعة٣. يضاف إىل 

انظر بوجه عام:  ١
“World Health Organization Declares COVID-19 a ‘Pandemic’:  Here’s What That 

Means”, The Time, March 11, 2020.

ويف ذات السياق، ينظر عىل سبيل املثال:  
L. BIRD & A. BISH, Crime And Contagion: The Impact of a Pandemic on Organized Crime, 

The Global Initiative Against Transnational Organized Crime, Policy Brief, March 2020.

 A. GUTERRES, “This Is, Above All, A Human Crisis That Calls For Solidarity”,  ٢
United Nations, March 19, 2020.

أنظر أيًضا:  
 K. HJELMGAARD, “These Countries are Doing the Best and Worst Jobs Fighting 

Coronavirus”, USA Today, March 20, 2020.

م. الهينى، "املنظومة الجنائية بني واقع األزمة وأحكام الردع الزجري يف ظل حالة الطوارئ الصحية"، سلسلة   ٣
أحياء علوم القانون، الدولة والقانون يف زمن جائحة كورونا، مايو ٢٠٢٠، ص ١٩٦.
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القانون يف مواجهتها،  (تطبيق)  وإنفاذ  الدول  واستجابة مؤسسات  ذلك، طبيعة ردود 
وإن كان من الصعوبة مبكان استيعاب تداعيات وفهم آثار تلك الكارثة عىل الظاهرة 
اإلجرامية، إال إنه كان لهذه الجائحة دوًرا فعاًال يف تراجع بعض الصور التقليدية للجرمية 
وتشكيل تربة خصبة يف ظهور وانتعاش أنشطة جرمية مستحدثة، قد تؤدي لعواقب 
وخيمة عىل املدى الطويل تتعلق باقتصاد وأمن املجتمع، إذ مل تُتخذ التدابري املناسبة 

ملواجهة هذه الجائحة ومحارصة كافة جوانبها وأبعادها٤.

انتشار  إىل  أدت  وأسباب  عوامل  عدة  هناك  بأن  القول  آخر، ميكن  وعىل صعيد 
وتفاقم بعض الصور اإلجرامية زمن كارثة وباء كورونا املستجد، حيث إنها أسباب تبدو 
متداخلة ومتعددة تتعلق بظروف الحياة االقتصادية واالجتامعية والنفسية وكذا األمنية 
العوامل  أهم هذه  املتخذة ملجابهتها٥ ومن  الوبائية واإلجراءات  بالحالة  اتصلت  التي 

املشجعة عىل منو الجرم يف بعض تجلياته زمن الوباء ما ييل:

١.  اإلقبال الشديد عىل أسواق التجارة اإللكرتونية ”E-commerce“ واللجوء املكثف 
بعد  البنكية،  واملالية  التجارية  واألرصدة  والسندات  لألموال  الرقمي  للتعامل 

تقييد وشل حركة املواطنني وتدفقهم عرب الحدود الدولية.

٢.  ارتفاع معدالت زيادة القلق والشعور بالخوف، نتيجة العزلة بني األفراد، مام 
أدى إىل استغاللهم وتعرضهم ألفعال النصب وأعامل االحتيال.

لقضاء ساعات  املجتمع  أفراد  كبري من  بقطاع  الصحي  الحجر  أو  العزل  ٣.  دفع 
طويلة أمام أجهزة الحاسوب (الكمبيوتر) والهواتف املحمولة، واعتامد الربامج 
وبعض  والرشكات  األعامل  أصحاب  من  بعد  عن  العمل  وبرامج  الدراسية 
التعليمية، ما أسفر عن وقوع هذه الرشيحة  األجهزة الحكومية واملؤسسات 
التحرش  وكذا  اإللكرتوين  واالحتيال  الرسقة  لجرائم  فريسة  منها)  بعض  (أو 

واإلبتزاز الجنيس وغريها من األفعال اإللكرتونية األخرى غري املرشوعة.

م. الهينى، "املنظومة الجنائية بني واقع األزمة وأحكام الردع الزجري يف ظل حالة الطوارئ الصحية"، ص ١٩٨   ٤
وما يليها.

انظر بوجه عام حول هذه العوامل:  ٥
K. PISTROR, Law in the Time of COVID-19, Columbia Law School, 2020, at 5.
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بها  يكون  التي  والبعيدة،  النائية  املناطق  عىل  وتركيزهم  املجرمني  ٤.  استغالل 
ما  املنعزلة،  املناطق  وبعض  والبوادي  والنجوع  كالقرى  ضعيًفا،  أمنيًا  وضعاً 
املغلقة  والبيوت  التجارية  املحالت  والسطو عىل  الرسقة  النتشار جرائم  أدى 

واملهجورة نتيجة تقييد الحركة وفرض الحجر الصحي.

٥.  انتشار الوباء فيام بني السجناء؛ مام أدى الضطرار بعض الدول لإلفراج عن عدد 
كبري يف صفوفهم تحسبًا وخوفًا من تحول السجون لبؤر النتشار الوباء.

٦.  إسهام بعض التحديات والصعوبات التي تواجهها السلطات واألجهزة األمنية 
نفسها  تنظيم  إعادة  نفسها مجربة عىل  إذ وجدت  للجرم،  انتشار محدود  يف 
– عىل نطاق واسع – ملحارصة الوباء وإحرتام الحجر الصحي ومنع الجمهور 
من التجمع يف األماكن العامة والزامهم باإلجراءات الوقائية، ما أدى بها لعدم 
قلة  مع  الجرمية خاصة  ومحاربة  الجناة  ومالحقة  لتعقب  كاٍف  وقت  وجود 
املوارد البرشية وزيادة املبادالت غري الرشعية اإللكرتونية رسمية كانت أو غري 
رسمية، رسية أو علنية، صحيحة أو خاطئة ملعلومات وبضائع وسلع وخدمات.

بل  دخولهم  وقلة  الخاص  القطاع  يف  العاملني  من  كبري  عدد  أجور  ٧.  انقطاع 
وترسيحهم يف كثري من األحيان ووقف فرص العمل من وراء الحجر الصحي 
مام جعل ظاهرة البطالة تعود من جديد ملعدالت مرتفعة ودورها يف انتشار 
بعض جرائم النصب واالحتيال وخيانة األمانة وغري ذلك من جرائم اإلعتداء 

عىل األموال٦. 

هذا ومام تجدر مالحظته إنه قد زامن الحجر الصحي ظاهرة وموجة كبرية من 
األعامل اإلجرامية، متثلت يف بيع مواد وأساليب الحامية والوقاية املزيفة وغري الحقيقية 
من كاممات وأقنعة ومواد كحولية ومطهرة ال ترقى ملعايري ومواصفات الجودة الطبية 
املتطلبة، باإلضافة إىل الرتويج لبعض الوصفات واألعشاب غري الطبية التي يُعتقد إنها 

,K. PISTROR, Law in the Time of COVID-19 ص ١٣-١٥ وانظر أيًضا:  ٦
S. STURM, Linked Fate: Justice and the Criminal Legal System during the COVID-19 
Pandemic in Legal and Social Resources for People Affected by Incarceration, (2020), at 17-35 

in Law in the Time of COVID-19.
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تساعد عىل تقوية مناعة الجسم ومن ثم القضاء عىل املرض، إذ أن ذلك يدخل يف عداد 
أعامل السحر والشعوذة غري املرشوعة.٧

ومن ناحية أخرى ظهرت عىل الساحة اإلجرامية جرائم جديدة وغريبة رافقت أو 
زامنت انتشار األزمة، منها عىل سبيل املثال رسقة عينات دم ألفراد مصابني بالفريوس 
وعرضها للبيع إلكرتونيًا، وكذا جرائم الكراهية والعنرصية (كاإلعتداء عىل بعض أشخاص 

الجنس اآلسيوي باعتبارهم املنشأ الرئييس للوباء)٨.

هذا فضًال عن انتشار النقل املتعمد أو بإهامل للفريوس لألشخاص األصحاء بوسائل 
متعددة منها املصافحة أو البصق يف وسائل النقل العامة الجامعية أو األماكن العامة، 
حيث إنه قد ألقت الرشطة النمساوية والربيطانية القبض عىل أشخاص مصابني باملرض 
كانوا قد بصقوا أو سعلوا بشكل مبارش ودون اتخاذ اإلجراءات الوقائية، مام أدى لنقل 

العدوى برسعة شديدة بني أشخاص أصحاء٩.

معدالت  سجلت  الدول،  بعض  يف  عنه  اإلعالن  ومجرد  الوباء  انتشار  بداية  ومع 
الجرائم اإللكرتونية أعىل معدالتها، فقد تزايدت أعامل الغش والنصب واالحتيال وكذا 
الرتهيب  ظاهرة  لتنامي  باإلضافة  إلكرتونيًا  املرشوعة  غري  البيع  وحركة  وترية  تسارع 
غري  مبعلومات  واإلدالء  واإلشاعات  األكاذيب  نرش  طريق  عن  اإللكرتوين  والتخويف 
 Check Point Software” ما حذرت منه رشكة  الوباء، وهذا  انتشار  حقيقية بخصوص 
Technologies“ األمريكية لألمن السيرباين فضًال عن تحذير اإلنرتبول الدويل من الهجمة 

املتصاعدة من "مواقع التصيد االحتيـإيل"؛ إذ هي عبارة عن رسائل إلكرتونية يُعتقد إنها 
صادرة عن أجهزة صحية عاملية أو جهات وطنية تهدف لخداع الضحايا وإجبارهم عىل 

توفري بيانات ومعلومات تتعلق بهويتهم الشخصية١٠.

 C. NYAMUTALA, “Do Civil Liberties Really Matter during Pandemics?”, Int’l Human  ٧
Rights L. Rev. 1 (2020), at 62-98.

 B. ALONGI, “The Negative Ramifications of Mate Crime Legistation: It’s Time to  ٨
 Reevluate Who the Mate Crime Laws are Beneficial to Society”, 37 Pace L. Rev. (2016),

p. 330-350.

 H. QUIRK and C. STANTON, Disease Transmission and the Criminal Law:  ٩
A Growing Concern, Cambridge Univ. Press, 2016, at 1-17.

 J. HAWDAN, K. PARTI, and Th. E. DEARDEU, “Cybercrime in America amid  ١٠
 COVID-19: The Initial Results from a Natural Experiment”, 45 American J. of Criminal

Justice (2020), p. 546-562.
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هذا وإن كانت الجائحة قد ساهمت يف إرباك أنشطة ومجرمي الجرمية املنظمة 
إرباكاً قصري املدى، فإنها مل تستطع وقف تلك الجرمية. ففي إطار تأقلم الجرمية املنظمة 
العصابات  أفراد  استغل  الجديدة،  اإلستثنائية  والصحية  الوبائية  األوضاع  تحديات  مع 
والشبكات اإلجرامية حرية التنقل التي يتمتع بها املشتغلون يف الحقل الطبي، إذ لجأ 
أفرادها لتكتيك التنكر وانتحال الصفة أو الشخصية بهيئة طواقم ومركبات طبية مزيفة 
طرق  أجل  من  الغذائية،  املساعدات  وتوزيع  الوقائية  التوعية  حمالت  استغالل  وكذا 
تقييد الحركة فرتة العزل الصحي، وبالتايل تسوية وترصيف أعامل منظامتهم وتوسيع 

أوجه أنشطتها اإلجرامية١١.

كل ذلك فضًال عن تفيش ظاهرة الفساد املايل – وخاصة يف دول العامل الثالث – 
يف العمليات التي تستخدم لتوزيع عقود األشغال واملقاوالت العامة وتدبري الشأن املحيل 
عليها،  واالستيالء  الجائحة  ملواجهة  احرتازي  كتدبري  املرصودة  العامة  األموال  واختالس 
مستغلني عدم نزاهة وشفافية األجهزة الصحية واألنظمة الوطنية وكذا انتشار حاالت 

االضطراب والفوىض وعدم االستقرار األمني والسيايس يف بلدانهم١٢.

هذا ومع تبني سياسة إغالق الحدود وغياب التضامن الدويل، تصارعت املنافسة 
غري املرشوعة عىل أسواق املعدات الطبية والوسائل الوقائية، مام أدى إىل وقوع عمليات 
الدولية واختفائها يف ظروف غامضة غري  السطو والقرصنة عىل الحموالت والشحنات 

معلومة١٣.

وعىل الرغم من ذلك، أدى وباء كورونا إىل تقهقر وتراجع معدالت الجرمية العادية 
(التقليدية) كجرائم القتل أو اإلعتداء بالرضب أو الجرح وكذا رسقة املمتلكات باإلكراه 
(أي تحت تأثري التهديد)، وذلك نتيجة لظهور نوع من اإلحساس والشعور باألمن عامليًا 
خالل فرتة الطوارئ الصحية والعزل املنزيل١٤. إال أن تقييد الحركة قد يؤدي إلحتاملية 

ي. س. الزهروين، "سياسة التجريم والعقاب يف ظل حالة الطوارئ الصحية: دراسة مقارنة بني القانون املغريب   ١١
ونظريه الفرنيس"، مجلة القانون واألعامل الدولية، مايو ٢٠٢٠، ص ١٨٢ وما يليها.

القانون  مجلة كلية  الجنايئ"،  الجزاء  للقاىض يف  التقديرية  السلطة  اإلجرامية يف  الخطورة  "أثر  القدو،  م.  ز.   ١٢
للعلوم القانونية والسياسية ٢٠١٢، مجلد ١، عدد ٣، ص ٢١.

املرجع السابق.  ١٣

 J. M. MILLER and A. BLUMSTEIN, “Crime, Justice, & the COVID-19 Pandemic:  ١٤
 Toward a National Research Agenda”, 45 American J. of Criminal Justice (2020), at

515-524.
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االنتهازية  العدوى  مثل  "ينرصف  إنه  إذ  أخطر،  وبصورة  بزيادة  األرسي  العنف  وقوع 
تتكاثر وتنمو يف الظروف التي أوجدها الوباء إذا ما مل يتم التدخل يف الوقت املناسب"، 
فالحجر   .١٥

 Bristol بجامعة  هيسرت  ماريان  االجتامع  عاملة  له  أشارت  ملا  طبًقا  وذلك 
العالقة  يف  واالحتقان  التوتر  لزيادة  يؤدي  قد  مغلق  فضاء  يف  طويلة  لفرتات  الصحي 
الزوجية مام يكون له أثره البالغ عىل األطفال (إن وجد)، وقد تزداد الحالة سوًءا إذا 
كان األزواج يعانون من اضطراب نفيس وضغط عصبي وخوف نتيجة الظروف الصحية 

واالجتامعية واالقتصادية التي خلفها الوباء١٦.

هذا وقد تالحظ أيًضا مع ظهور الوباء وانتشاره يف أسابيعه األوىل، قد أدى لرتاجع 
ملحوظ يف تجارة املواد املخدرة إثر الحجر، إذ أصبح ترويج هذه املواد عملية محاطة 

باملخاطر بالنسبة لتجارة املخدرات ملا تتطلبه من حركة وتنقل مستمر١٧.

هذا وقد اختفت ظاهرة الهجرة غري الرشعية (الرسية) منذ ظهور الوباء خاصة 
بعد سقوط الضحايا يف بعض الدول األوروبية عىل اعتبار إنها الوجهة األساسية لغالبية 
خططهم  عن  عزفوا  قد  الرسيني  املهاجرين  من  األعم  الغالب  يف  إذ  املوت"،  "قوارب 
الكاريث  الوضع  نتيجة  الرسية  رحالتهم  تأجيل  حيث  الرشعية،  غري  بالهجرة  الخاصة 

العاملي١٨. 

أجمع  العامل  يف  ينترش   (COVID-19) كورونا  وباء  أصبح  تقدم،  ما  عىل  وبناء 
حاصًدا عدًدا كبريًا من األرواح البرشية، إذ إنه حتى اآلن ال يُعلم خطورة ومرىس ومجرى 
هذا املرض، فهو رسيع االنتشار كالنار يف الهشيم، فهو ينتقل للمخالطني للمريض ألهون 
األسباب إذ إنه مل يكتشف عالج وإن كان قد أتيح بعض املصل (اللقاح) الذي قد يكون 

ب. مزور، "العنف األرسى يف ظل فرتة الحجر الصحي"، سلسلة أحياء علوم القانون، الدولة والقانون يف زمن   ١٥
جائحة كورونا، مايو ٢٠٢٠، ص ١٠-١٦.

املرجع السابق. أنظر أيًضا:  ١٦
A. SHARMA and S. BIKASH BORAH, “COVID-19 and Domestic Violence: Indirect 

Path to Social and Economic Crisis”, J. of Family Violence (2020).                                                                                     

ز. القدو، "أثر الخطورة اإلجرامية يف السلطة التقديرية للقاىض يف الجزاء الجنايئ".  ١٧

املرجع السابق.  ١٨
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فعاًال حتى اآلن ملحارصته، فأهم ما ميكن إجراءه حاليًا هو عزل املصاب به يف مكان آمن، 
وذلك محاولًة إلنقاذه ومنع نقله للمحيطني١٩.

العامل  الصينية وتفشيه يف أرجاء   “Wuhan” ومع بداية ظهوره يف مدينة ووهان 
انتشاره، تتسارع رشكات  السيطرة عليه – رغم رسعه  باعتباره جائحة، ولكنه ميكن   –
األدوية العاملية اليجاد دواء أو إنتاج لقاح لهذا الفريوس الذي حري العلامء واألطباء، إذ 
رغم صغر حجمه الذي ال يُرى بالعني املجردة إال إنه قد جعل الكرة األرضية بأكملها 

تحت رحمته نتيجة لغموضه ومعرفة مصدره٢٠.

وأعظم  أخطر  من  الفريوس  بهذا   – الراهن  الوقت  يف   – اإلنسان  إصابة  فتعترب 
اإلصابات لرسعة وسهولة انتشاره بني األشخاص، إذ تكمن خطورته يف عدم وجود عالج 
أو لقاح فعال يقي من رشه، إذ إنه يصيب اإلنسان يف جهازه التنفيس، وخاصة الرئتني 

وقد ينتج عنه يف حاالت كثرية الوفاة ملن هو ضعيف املناعة٢١.

تجب  مريض  هو  به  املصاب  أن  ومبا  العرص  طاعون  هو  الوباء  هذا  كان  فإذا 
معاملته عىل هذا األساس وليس عىل أساس إنه مجرًما، إال إنه يف العديد من الظروف 
قد يكون خطر عىل املجتمع ومن مصلحة املجتمع ذاته أن يكون منتبًها يك ال يستخدم 
املريض مرضه كسالح ضده، فال يجوز للمجتمع أن يتخذ موقًفا سلبيًا من السلوكيات 
اإلجرامية التي قد تصدر عن مامرسة بعض املصابني – مع علمهم بحملهم للفريوس أو 
إصابتهم به – كاإلمتناع عن عزل أنفسهم منزليًا أو عدم إلتزامهم باإلجراءات الصحية 
أو حتى عدم ذهابهم  الصحية املختصة  الهيئات  املفروضة من قبل  الوقائية  والتدابري 
أرواح اآلخرين من  إنقاذ  أنفسهم وكذا  للمستشفيات لحجرهم صحيًا وغريها لحامية 

 A. KUMAR, “COVID-19: China’s Reponsibilty and Possible Legal Actions”, Jurist  ١٩
Commentary, May 10, 2020.

ي. س. الزهروين، "سياسة التجريم والعقاب يف ظل حالة الطوارئ الصحية: دراسة مقارنة بني القانون املغريب   ٢٠
ونظريه الفرنيس".

 J. M. MILLER and A. BLUMSTEIN, “Crime, Justice, & the COVID-19 Pandemic:  ٢١
Toward a National Research Agenda”.
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ذلك الوباء اللعني، مام قد يؤدي بنقل هذا الفريوس عمًدا أو خطأً للغري، مام يرتب حالة 
اإلصابة (اإليذاء) أو الوفاة٢٢.

ومع استمرار حصد فريوس كورونا لألرواح عىل املستوى العاملي، الذي جعل الدول 
تتخذ العديد والكثري من اإلجراءات الوقائية والتدابري العالجية يف محاولة للسيطرة عليه 
ومنع تفشيه بصورة أوسع، يتضح أن هذه التدابري موجهة لألفراد للتأكيد عىل أهمية 
وجود وعي مجتمعي لديهم ومدى إحساسهم بقدر املسؤولية امللقاة عىل عاتقهم ملنع 

إصابتهم بالعدوى أو نقلها لغريهم حال إصابتهم.

هذا ويزال – عىل الرغم من تلك اإلجراءات املشددة – هناك البعض من األشخاص 
وال  املجتمعية،  باملسؤولية  يشعرون  أو  يبالون  ال  إذ  األزمة،  لحجم  يكرتثون  ال  الذين 
يدركون مدى خطورة إحتكاكهم أو حجم مخالطتهم املبارش مع األشخاص. وهنا تكمن 
الخطورة عندما نفرتض أن شخًصا ما ميكن أن يكون حامًال (أو مصابًا) بالفريوس وال يزال 
العدوى سواء كان ذلك  يتنقل ويتجول بني الجمهور عن علم أو دون علم ناقالً لهم 
ألهله أو جريانه أو أوالده أو أصدقائه أو حتى األشخاص الذي يتعامل معهم ويخالطهم 
يف حياته اليومية (كموظف البنك أو صاحب املتجر.... إلخ.). فالسؤال هنا، كيف ميكن 
تحديد مسؤولية هذا الشخص جنائيًا عام يسببه من أرضار للغري؟ بعبارة أخرى، ما هي 
املسؤولية الجنائية التي تقع عىل عاتق كل من ينقل العدوى لغريه بفريوس كوڤيد-١٩؟

العدوى  ونقل  (املصاب)  للفريوس  الحامل  الشخص  ومعاقبة  تجريم  مدى  فام 
لغريه؟ هل توجد تكييفات قانونية لجرمية نقل العدوى يف نصوص القانون املرصي؟

ونتيجة للخطر الداهم لهذه الجرمية عىل األفراد وكذا املجتمع، فقد تصدت لها 
الدولة وحاربتها من خالل نصوص ترشيعية (قانونية) عامة تحدد املسؤولية الجنائية 
لكل شخص يتسبب – بقصد أو دون قصد – عمًدا أو خطأً يف نقل العدوى للغري فضالً 

عن وضع وفرض جزاءات جنائية عام اقرتفه من ذنب. 

A. KUMAR, “COVID-19: China’s Reponsibilty and Possible Legal Actions”.  ٢٢
أنظر أيًضا عىل سبيل املثال:  

T. SKOLNIK, “Criminal Law during (and After), COVID-19”, Mani-toba L. J. (2020), 
at 4-30. 
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العدوى  نقل  لجرمية  مفهوم  أو  تعريف  عىل  الوقوف  إىل  البحث  هذا  فيهدف 
بفريوس كورونا وبيان أركانها فضًال عن املسؤولية الجنائية والعقوبات الجزائية املقررة 
لها وذلك للفت االنتباه لخطر هذا الجرم من تدمري لألشخاص من ناحية وتوقف وشل 

عجلة التنمية واإلنتاج (جميع مناحي الحياة) من ناحية أخرى.

أمر  الوباء  هذا  مع  للتعامل  قانونية  أو خطة  اسرتاتيجية  وضع  فأن  ذلك،  وعىل 
إذ  املجتمع.  أفراد  بني  انتشارها  وملكافحة  بالعدوى،  مصاب  هو  من  لحامية  رضوري 
أن هذه االسرتاتيجية القانونية – يف كافة جوانبها – يجب أن تنطلق من فكرة إحرتام 
املبادئ والقيم العامة املعلنة يف املواثيق الدولية لحقوق اإلنسان أو حتى املستقاة من 
الحريات  توجب حامية  التي  العامة  الدينية  املفاهيم  األساسية وكذا  الحضارية  القيم 
فال  العامة.  الصحة  توجب حامية  ما  بقدر  لإلنسان  األساسية  الحقوق  العامة وصيانة 
ريب يف أن صيانة حقوق اإلنسان وحرياته العامة الزمة ورضورية ال غنى عنها لدعم 

حامية وصيانة الصحة العامة يف ذات اآلن.

والقيم  املبادئ  بعض  فيهام  نتناول  فصلني،  إىل  بحثنا  تقسيم  ارتأينا  ذلك،  وعىل 
الحاكمة لحقوق اإلنسان، إذ تقرر املواثيق الدولية إنعكاسها يف مجال فريوس كورونا 
املنوطة  املحلية  والسياسات  والنظم  الداخلية  القوانني  إلتزام  مدى  بيان  مع  املستجد 
بإحرتامها، فضًال عن بيان موقف القانون الجنايئ املرصي من جرمية نقل العدوى بهذا 

الوباء من حيث أوصافها الجنائية وما يرتتب عليها من محاسبة جنائية.

أصبح وباء كورونا املستجد يشكل خطرًا عامليًا وكذا معضلة صحية عاملية عابرة 
للحدود تحصد آالف األرواح وتصيب ماليني البرش دون تفرقة بني قوي أو ضعيف، صغري 
أو كبري، غني أو فقري، مشهور أو مغمور، وأمام وضع كذلك، تثور اإلشكالية األساسية 
املتمثلة فيام ييل: هل تصدى املرشع املرصي بنصوص قانونية خاصة قاطعة ورصيحة 
كانت  فإذا  للغري؟  املستجد  الفريوس  بهذا  العدوى  نقل  جرمية  ملرتكب  فيها  لبس  ال 
اإلجابة بالنفي، فهل ميكن تكييف وتطبيق النصوص القانونية العقابية العامة عىل تلك 
ومن  ملجابهتها؟  مستحدثة  قانونية  لنصوص  ملحة ورضورية  بحاجة  نحن  أم  الجرمية 
هذه اإلشكالية تنطلق إشكاليات فرعية أخرى، منها ما هو فريوس كورونا – كوڤيد١٩– 
املستجد وما خصائصه وكيف يتم نقله وما هي طرق الحامية والوقاية منه؟ وما هي 

جرمية نقل العدوى وما هي العقوبات املقررة التي ميكن تطبيقها عىل ناقل العدوى؟
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هل ميكن الدفع بقدرة أو بعجز املنظومة القانونية العقابية يف القانون املرصي 
عىل مواجهة جرمية نقل العدوى بفريوس كورونا املستجد؟ هل ميكن إعامل اإلجتهادات 
الفقهية والتطبيقات (األحكام) القضائية عىل هذا الجرم حتى يتمكن املرشع من إصدار 

أو إضافه نصوص قانونية مستحدثة ملكافحة هذه الجرمية الجديدة؟

لإلجابة عىل هذه التساؤالت وغريها، فأننا نعتمد عىل املنهج التحلييل وإستقراء 
النصوص القانونية ذات الصلة وبيان مواطن النقص أو القصور ببعضها بغية الوصول 

للمعنى الدقيق الذي أراده املرشع، وذلك يف فصلني عىل النحو التايل:

الفصل األول. مفهوم حقوق اإلنسان ملريض فريوس الكورونا أو حامله
٢٣(COVID-19) الفصل الثاين. جرمية نقل العدوى بفريوس كورونا املستجد

الفصل األول. مفهوم حقوق اإلنسان ملريض فريوس الكورونا (أو حامله)

القيم  بإحرتام  املنوطة  والقوانني  الترشيعات  إلتزام  مدى  يتحدد  بدء  ذي  بادىء 
واملبادئ العامة املعلن عنها يف املواثيق واإلتفاقات الدولية لحقوق وحريات اإلنسان، 
يهم  العام  القانوين  اإلطار  لهذا  واملامرسات  القوانني  تلك  إحرتام  مدى  أن  اعتبار  عىل 
يف تحديد موقف الترشيعات املعمول بها من حقوق األفراد املصابني بفريوس كورونا 
هذا  فان  ذلك،  إىل  باإلضافة  عدواه.  إليهم  انتقلت  التي  أو  به  املتأثرين  أو  املستجد 
التحديد ميثل معياًرا ويعد مقياًسا ملدى إلتزام الترشيعات الداخلية وما يتصل بها من 
الدول عند تصديقها عىل معاهدات  بها  امللتزمة  الدولية  باملواثيق واملعايري  مامرسات 
منزلة  يف  (أي  الداخيل  القانون  من  يتجزأ  ال  جزًءا  تكون  إذ  الدولية،  اإلنسان  حقوق 

القواعد القانونية الوطنية) تطبيًقا لنصوص الدستور املرصي ٢٠١٤.

وعىل ذلك، تعترب هذه املبادئ حجر الزاوية وكذا املصدر الدويل لحقوق اإلنسان 
بوجه عام، إذ تستقي أحكامها من:

أوًال. املواثيق العامة: ومنها ميثاق األمم املتحدة والعهد الدويل للحقوق املدنية 
والسياسية وكذا العهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية.

مالحظة من النارش: إن الفصل الثاين من هذه الدراسة سينرش يف العدد املقبل من املجلة الحقوقية لجامعة   ٢٣
الروح القدس الكسليك.
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كاتفاقيات  تتعلق بحق معني  قد  الخصوصية  أن هذه  إذ  الخاصة:  املواثيق  ثانًيا. 
أو  وغريهم،  واملعوق  واملرأة  كالطفل  معني  بإنسان  ارتباطها  أو  التعذيب  ومنع  العمل 
لرسيانها يف أوقات معينة، كمعاهدات ضامن الحقوق اإلنسانية أثناء فرتة النزاع املسلح٢٤.

وعليه ينقسم هذا الفصل إىل ثالثة مباحث عىل النحو التايل:

املبحث األول: الحقوق األساسية املحمية جنائيًا؛

املبحث الثاين: الحق يف الصحة والوقاية العامة؛

املبحث الثالث: القانون الجنايئ والوقاية من انتشار فريوس كورونا املستجد.

املبحث األول. حقوق اإلنسان العامة املشمولة بالحامية الجنائية

إن تدعيم حقوق اإلنسان يف نطاق فريوس كورونا املستجد، باعتباره "طاعون" أو 
وباء الساعة، يدخل ضمن سياسات مكافحة هذا املرض، إذ أن حقوق اإلنسان املتعلقة 
مبريض الكورونا أو حامل فريوسه متثل إطاًرا قانونيًا ومجتمعيًا مرتابطًا ارتباطًا غري قابل 
للتجزئة، إذ إنه يكفل متتع املرىض واملصابني متتًعا كامًال غري منقوص بجميع تلك الحقوق.

هذا وقد أدرك الكثريون من املشتغلني بالقانون وخاصة املهتمني مبكافحة األمراض 
اإلنسان  مبادئ حقوق  بإعالء  إال  تكتمل  أو  تتحقق  املجتمعات ال  أن حامية  واألوبئة 
وتدعيم حرياته وقيامها العامة، خاصة املريض أو حامل الفريوس. ومن املعلوم أن الفكرة 
السائدة عن فريوس الكورونا يف الوقت الراهن هي الحفاظ عىل املجتمع وحاميته من 
التهميش  ثقافة  ويقوي من  يؤكد  ما  للغري، وهو  باعتباره مصدر عدوى  املرض  حامل 
واالنعزال وغريها من اإلجراءات العنرصية واملامرسات التمييزية الفردية والجامعية – 
التي قد تتخذ شكل املرشوعية – املتخذة تجاه املريض أو حامل الفريوس. جدير بالذكر 
تتعارض)  (أو  تتناقض  ال  العدوى  انتشار  من  مواطنيها  ووقاية  املجتمعات  حامية  أن 
الطبية  الرعاية  سبل  تقديم  عن  فضًال  للمصاب،  اإلنسان  بحقوق  االعرتاف  مع  مطلًقا 
والعالجية والوقائية وكذا الدعم املادي واملعنوي له، إذ أن ذلك ميثل يف حد ذاته عامًال 

من عوامل الوقاية من انتشار العدوى.

املادة الثالثة من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان ١٩٤٨ واملادة الثانية من اإلتفاقية األوروبية لحامية حقوق   ٢٤
اإلنسان واملادة الرابعة من اإلتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان واملادة الرابعة من امليثاق األفريقي لحقوق 

اإلنسان والشعوب.
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املقررة للضوابط  العامة  للمبادىء والقيم  املنطلق كان رضوريًا اإلستناد  من هذا 
القانونية للتعامل مع فريوس كورونا املستجد، حيث أن هذه الضوابط متثل إطاًرا عاًما 
تدور يف فلكه األحكام القانونية التي ميكن استحداثها وتبنيها ملواجهة التحديات القانونية 
التي يثريها الوباء، إذ تتطلب لذلك تدخًال من املرشع، وكذا تقدير مدى توافق واتساق 
القواعد القانونية القامئة مع معطيات ومقرتحات حامية الوضع القانوين لحملة الفريوس 
أو املصابني باملرض أو املتأثرين به أو باإلجراءات الوقائية املتطلبة للحامية من العدوى.

وتتمثل هذه الحقوق يف قيم أساسية حاكمة ملنظومة حقوق اإلنسان املريض أو 
املصاب، كحقه يف الحياة والبقاء والنمو وكذا حقه يف سالمته الجسدية والنفسية وعدم 
التمييز ضده وإحرتام حياته الخاصة وما يتصل بها من حقه يف الحصول عىل املعلومات.

أوًال. حق املريض أو املصاب يف الحياة والنمو والبقاء

من املسلم به أن الحق يف الحياة والبقاء والنمو من الحقوق الطبيعية اللصيقة 
باإلنسان، إذ عنيت املواثيق واالتفاقات الدولية بالنص عىل ذلك الحق.

فتنص املادة الثالثة من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان عىل "أن لكل فرد الحق 
يف الحياة" كام تؤكد املادة السادسة من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية هذا 
الحق بنصها رصاحة عىل "أن لكل إنسان الحق الطبيعى يف الحياة، ويحمى القانون هذا 
الحق وال يجوز حرمان أي فرد من حياته بشكل تعسفي٢٥". هذا ويُحظر القضاء قهرًا 
أو تعسًفا عىل حياة األطفال أو حرمانهم من النمو أو البقاء أو اإلعتداء عىل أي حق 

من حقوقهم الطبيعية وذلك تطبيًقا  لنص املادة السادسة من اتفاقية حقوق الطفل٢٦.

الحق  هذا  وصيانة  بحامية  الجنائية  الترشيعات  تتكفل  إنه  بالذكر  الجدير  ومن 
للحقوق  الدويل  العهد  أن  إال  تعسفية  بصورة  منه  الحرمان  أو  عليه  اإلعتداء  وحظر 
القانون  ويحدد  تعسفيًا٢٧.  يكون  أال  الحرمان برشط  ذلك  أجاز  قد  والسياسية  املدنية 
املرصي املوضوعى واإلجراىئ ضوابط وضامنات صون وحامية حق الفرد يف الحياة من 

كافة أشكال التعسف وصور اإلعتداء.

املادة السادسة من اتفاقية حقوق الطفل ١٩٨٩.  ٢٥

املادة الرابعة وكذا املادة السادسة من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية ١٩٦٦.  ٢٦

ف. ع. الشاذيل، رشح قانون العقوبات، القسم الخاص، دار املطبوعات الجامعية، اإلسكندرية، ١٩٩٦.  ٢٧
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فيأيت قانون العقوبات بتجرميه اإلعتداء عىل حق اإلنسان يف الحياة بالقتل، عمًدا كان 
أو خطأً، حيث يقرر عقوبات السجن املؤبد أو املشدد للقتل العميد البسيط، واإلعدام 
أو السجن املؤبد إذا اقرتن القتل بأحد الظروف املشددة كالقتل بالسم أو إذا كان مقرتنا 
القانون  الظروف املشددة لعقابه. وكذا يحمي  بجناية أو مرتبطًا بجنحة أو غريها من 
الجنايئ حق الجنني يف البقاء والنمو يف رحم األم لحني امليعاد الطبيعي لوالدته، فيُحظر 
اإلجهاض العمدي – ويكون مجرماٍ – أيا كانت وسيلته، سواء وقع من األم ذاتها أو طبيب 
إنقاًذا لحياتها من  أو  (أو جراح) يف غري حاالت الرضورة املرشوعة حفاظًا عىل صحتها 
خطر جسيم يتهددها، إذ يعترب اإلسقاط تعديًا عىل حق الجنني يف الحياة املستقبلية، هذا 

وال يبيح الترشيع املرصي اإلنهاء اإلرادى للحمل يف غري حاالت الرضورة٢٨.

ومن ناحية أخرى، يضع قانون اإلجراءات الجنائية الضوابط التي تضمن أال توقع 
أحكام قضائية أو تنفذ بشكل تعسفي أو نتيجة خطأ قضايئ وخاصة فيام يتعلق بحكم 
الجنايات وعدم  أعضاء محكمة  آراء  بإجامع  إذ يشرتط صدور حكم قضايئ  اإلعدام٢٩. 
صدوره إال بعد أخذ رأي فضيلة مفتي الجمهورية وكذا وجوب عرضه من النيابة العامة 
عىل محكمة النقض ولو مل يطعن فيه املحكوم عليه، ولرئيس الجمهورية استعامل حق 

العفو من العقوبة الجنائية أو تخفيضها تطبيقاً ألحكام الدستور٣٠.

هذا وال يجوز – مطلًقا – أن يُحكم باإلعدام وقت ارتكاب الجرم عىل من يبلغ 
الثامنية عرش عاماً من عمره طبقاً ألحكام قانون الطفل. هذا ويجب تأجيل تنفيذ حكم 
إمرأة حامل، حتى تضع حملها ومتيض مدة شهرين عىل وضع  إذا صدر عىل  اإلعدام 

املولود حاميًة وصونًا لحق الجنني يف الحياة٣١.

ومن املسلم به أن حق كل إنسان يف الحياة والنمو والبقاء يتمتع ويكتسب أهمية 
خاصة فيام يتعلق بفريوس كورونا. فال شك من أن حرمان أي شخص من هذا الحق 
يُعد إجراًء تعسفيًا ال مربر له، إذ ال ميكن أن يكون املرض مهام بلغت شدته (جسامته) 

ف. ع. الشاذيل، رشح قانون العقوبات، القسم الخاص، دار املطبوعات الجامعية، اإلسكندرية، ١٩٩٦.  ٢٨

أ. ف. رسور ، الوسيط يف قانون اإلجراءات الجنائية، الكتاب األول، (األحكام العامة لإلجراءات الجنائية، األحكام   ٢٩
السابقة عىل املحاكمة، إجراءات املحاكمة)، دار النهضة العربية، القاهرة، ٢٠١٦.

املرجع السابق.  ٣٠

املواد ٥١ و٥٤ و٥٥ من دستور جمهورية مرص العربية ٢٠١٤.  ٣١
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أو خطورته وسيلة مرشوعة للقضاء عىل ذلك الحق أو انهائه بشكل مبترس، حيث أن 
اإلنسان  حق  لتقرير  يصدر  قد  ترشيع  أي  يف  رصاحة  النص  تقتيض  املجتمع  مصلحة 

املريض بفريوس كورونا أو حامله عىل عدم حرمانه من هذا الحق الطبيعي.

ثانًيا. الحق يف السالمة البدنية والنفسية 

حق اإلنسان يف سالمته البدنية والنفسية مصون وال يجب أن مُيس حتى ولو كان 
متهاًم يف جرمية طبًقا للدستور. فيحظر كل إيذاء جسدي أو نفيس ملن يقبض عليه أو 
يحبس أو تقيد حريته بأي قيد، كام تجب رضورة معاملته مبا يحفظ كرامته اإلنسانية. 
وجوهر االعرتاف بهذا الحق يكمن يف حظر تعذيب أي إنسان، تعذيبًا بدنيًا أو معنويا 
فضًال عن عدم جواز إخضاع أي شخص دون رضاه الحر للتجارب العلمية أو الطبية، 
وذلك طبًقا للامدة الثالثة من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان وكذا ما تم التأكيد عليه 

يف العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية٣٢.

هذا ويجرم قانون العقوبات كل سلوك ميثل اعتداء عىل سالمة اإلنسان بدنيًا، أو 
نفسيًا أو عقليًا، فضًال عن تقريره ظروفًا مشددة ملعاقبة هذه الجرائم حسب جسامة 

النتيجة التي أسفر عنها التعدي أو صفة املتعدي كالطبيب أو الجراح٣٣. 

ويثري هذا الحق يف خصوص فريوس كورونا كوڤيد–١٩، مدى جواز إجراء التجارب 
العلمية أو الطبية عىل املصابني باملرض وكذا مدى جواز مرشوعية تعقيم حامل الفريوس 

وأخذ مسحات(Swabs) أو عينات منه بقصد إجراء التحاليل الطبية املخربية.

أ. إجراء التجارب الطبية عىل مصايب كورونا

التجارب  إجراء  حظر  عىل  قطعي  وبنص  حاسمة  بصورة  املرصي  الدستور  ينص 
هذا  أهمية  تأيت  ذلك،  وعىل  الحر.  املصاب  أو  املريض  رىض  دون  الطبية  أو  العلمية 
النص يف إنه يرتفع بالحق يف سالمة الجسد إىل مصاف الحقوق املصونة دستوريًا، فال 
يجوز ملجلس النواب أن يصدر قانونًا يُلزم مصاب كورونا أو حامل فريوسه بالخضوع 
الرضا  يكفي  فال  الرصيح٣٤.  الحر  رضائه  غري  من  دواء  أو  لقاح  إنتاج  لتجربة  القرسي 

املادة ٣ من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان واملادة ٦ من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسة وكذا املواد   ٣٢
٧ و٩ و١٠ من ذات العهد.

ف. ع. الشاذيل، رشح قانون العقوبات، القسم الخاص.  ٣٣

املادة ٦٠ من الدستور املرصي.  ٣٤
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الضمني للمريض أو حامل الفريوس املستفاد من عدم معارضته، بل يشرتط إعالمه بذلك 
والحصول عىل موافقة كتابية منه لخضوعه للتجربة٣٥.  

هذا ومام تجدر مالحظته يف هذا الصدد إنه قد نظمت الئحة آداب مهنة الطب 
كيفية إجراء البحوث والتجارب الطبية والعلمية عىل األشخاص. فتنص هذه الالئحة عىل 
إلتزام الباحث برضورة إعالم املتطوع وتعريفه بصورة كاملة وطريقة واضحة مفصلة ال 
لبس فيها بأهداف التجربة وطرق البحث وفوائده وأهدافه ومخاطره ومدى إحتاملية 
تأثريه عىل املتطوع فضًال عن التأكيد عىل حقه يف التوقف عن تطوعه أو خضوعه إلجراء 
التجارب واألبحاث أو انسحابه كامًال يف أى مرحلة من التجربة من دون إلحاق عواقب 

وخيمة أو آثار سلبية به أسفرت عنه انسحابه أو توقفه٣٦.

كتابية  موافقة  عىل  بالحصول  ملزًما  الباحث  الطبيب  يكون  السياق،  ذات  ويف 
ويف  رسمية  بصفة  عليه،  العلمية  األبحاث  أو  التجارب  إلجراء  للخضوع  املتطوع  من 
إذا  القيم  أو  الرسمي  الويص  املوافقة من  أن تصدر هذه  إثبات ويجب  حضور شهود 
كان املتطوع قاًرصا أو ناقًصا لألهلية أو معاقًا، ويجب أن يكون البحث مرتبطأً وخاًصا 

بحالته املرضية٣٧.

ويجب أن يتوقف الباحث أو ميتنع الطبيب فوريًا عن اكامل أي تجارب طبية عىل 
االشخاص إذا ما تبني أن املخاطر املرتبطة تتعدى الفوائد والنتائج املتوقعة من البحث، 
فضًال عن اإللتزام بضوابط حامية خصوصية األفراد وضامن رسية النتائج والحفاظ عليها 

والحد من اآلثار السلبية عىل سالمة املتطوعني جسديًا أو عقليًا أو نفسيًا٣٨.

وعىل ذلك يجب التأكيد عىل رضورة خطر إجراء تجارب إنتاج األدوية أو اللقاحات 
أو أي وسيلة عالجية من دون املوافقة الرصيحة الرسمية الكتابية املبنية عىل العلم التام 
بالتجربة وما يحيط بها، تأكيًدا لهذا الحق لعدم وجود ما يستثني مريض الكورونا من 

رشط الرضاء الرصيح مبامرسة التجارب الطبية عليه.

املادة ٧ من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية.  ٣٥

صادرة بقرار من وزير الصحة والسكان رقم ٣٢٨ لسنة ٢٠٠٣ بتاريخ ٥ سبتمرب ٢٠٠٣؛ املادة ٥٢ من الئحة   ٣٦
آداب مهنة الطب.

املادة ٥٥ من الئحة آداب مهنة الطب.  ٣٧

املادة ٥٦ و٥٨ من الئحة آداب مهنة الطب.  ٣٨
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ب. أخذ مسحات أو عينات بقصد تحليلها مخربًيا أو معملًيا

من املعروف أن هناك عدًدا من الرشوط املفروضة إلباحة األعامل الطبية وذلك 
إذا  الطبيب  الجراحة ويُسأل  أو  بالعالج  املريض  التطبيب رضورة رىض  استعامًال لحق 
تدخل جراحيًا أو طبيًا من غري رضائه الحر أو من ينوب عنه٣٩. هذا وتنص الئحة آداب 
مهنة الطب عىل إنه "ال يجوز للطبيب إجراء الفحص الطبي للمريض أو عالجه دون 
إذا مل يكن املريض  موافقة (مبنية عىل املعرفة) من املريض أو من ينوب عنه قانونًا 
أهًال لذلك، ويعترب ذهاب املريض إىل الطبيب يف مكان عمله موافقة ضمنية عىل ذلك 
ويف حاالت التدخل الجراحي أو شبه الجراحي يلزم الحصول عىل موافقه (مبنية عىل 

املعرفة) ... إال يف دواعي إنقاذ الحياة٤٠". 

اإلختبار  إىل  اللجوء  يف  الشخص  بحرية  تقيض  الصدد  هذا  يف  العامة  والقاعدة 
الفرد للفحص جربًا عنه أو إجراء إختبارات  أو الفحص اإلختياري، إذ ال يجوز خضوع 
للكشف عن الفريوس مبا يتطلبه ذلك من أخذ مسحات أوعينات منه إلجراء هذا التحليل 

.Polymerase Chain Reaction  (PCR test) املعروف طبيًا بأسم

فيها  يتم  التي  الحاالت  بعض  توجد  الذكر،  سالفة  العامة  القاعدة  من  واستثناًءا 
سحب العينات للكشف عن الفريوس دون رضاء الشخص أو دون علمه وذلك ملكافحة 

خطر تفيش العدوى حامية للصحة العامة. من هذه الحاالت:

الفحص اإلرادي يف معامل التحاليل املركزية أو الخاصة املعتمدة.  .١

٢.  الفحص دون علم الشخص، إذ أن ذلك يدخل يف عداد األعامل الطبية املشمولة 
باإلباحة، ويتقرر ذلك ملدمني املخدرات الذين يعالجون يف وحدات أو عيادات 

األمراض النفسية.

واألشخاص  كاملسنني  باملرض،  لإلصابة  عرضة  األكرث  للفئات  الدوري  ٣.  الفحص 
املزمنة  باألمراض  املصابني  وكذا  املناعي  جهازهم  يف  بقوة  يتمتعوا  مل  الذين 

(كالقلب والسكر وغريها).

م. ن. حسني، رشح قانون العقوبات – القسم العام، ط ٣، ١٩٧٣، بند ١٧٦ ص ١٨٣-١٨٢؛ أ. ع. قايد، املسؤولية   ٣٩
الجنائية لألطباء: دراسة مقارنة، ط ٢، دار النهضة العربية، القاهرة، ١٩٩٥، ص ٥٥.

املادة ٢٨ من الئحة آداب مهنة الطب.  ٤٠
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٤.  فحص ذوي الخطورة الخاصة، كالسجناء واألجانب القادمني من أماكن متثل بؤر 
وبائية بهدف العمل أو اإلقامة للدراسة أو التدريب عىل األرايض املرصية٤١.

هذا وميكن أن يشمل هذا الفحص الصفوف األوىل من العاملني يف الحقل الطبي 
(أطباء، ممرضني ومن يف حكمهم) وكذا العاملون يف مجال السياحة. وميكن اإلضافة إىل 

هذه القامئة يف حاالت الرضورة أو الطوارئ الصحية. 

ج. تجريم تعقيم حامل الفريوس 

من املسلم به أن الحق يف السالمة الجسدية والنفسية يحول دون تعقيم حامل 
الفريوس كسبب ملنعه من نقل العدوى لغريه أو اتخاذ أى إجراء آخر شبيه بالتعقيم 
يف نطاق األمراض التنفسية املعدية بحجة منع تفيش الوباء، إذ يعترب قانون العقوبات 
املرصي هذا السلوك جرمية اعتداء عىل السالمة البدنية تفرتض عقاب مرتكبها بالجزاءات 
الجنائية املقررة قانونًا، حتى لو حدث الفعل برضاء املجنى عليه٤٢. فال يجوز املساس 
بحق مريض الكورونا يف سالمته البدنية أو الترصف فيه أو اإلعتداء عليه بأي صورة حتى 

ولو من طبيب.

ثالًثا. الحق يف عدم التمييز للحالة املرضية 

بعبارات قاطعة ورصيحة يف الدستور املرصي، يحظر التمييز بني األفراد يف الحقوق 
والواجبات، إذ ينص عىل إنه "املواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوين يف الحقوق 
والواجبات العامة، ال متييز بينهم يف ذلك بسبب الجنس أو األصل أو اللغة أو الدين أو 
العقيدة أو اإلعاقة أو الحالة االجتامعية ... فالتمييز والحث عىل الكراهية جرمية يعاقب 
لحقوق  العاملي  كاإلعالن  الدولية  املواثيق  عليه  أكدت  ما  وهذا   "٤٣... القانون  عليها 
التي  الطفل  حقوق  اتفاقية  وكذا  والسياسية  املدنية  للحقوق  الدويل  والعهد  اإلنسان 
العنرصي عامًال  التمييز وخاصة  التمييز واالعرتاف بحقوق األطفال واعتبار  تقرر عدم 

مسؤوًال عن تعرضهم للمرض٤٤. 

القرارات املستندة إىل القانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٦٠ بشأن تجميع وتخزين الدم ومركباته، وكذا املادة ٨ من   ٤١
اإلعالن العاملي لحقوق مرىض األيدز.

م. القبالوي، املسؤولية الجنائية للطبيب، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، ٢٠٠٥، ص ٣١-٣٤؛ س.عبد املنعم،   ٤٢
النظرية العامة لقانون العقوبات: دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، بريوت، ٢٠٠٣، ص ٣٧٧-٣٨٠.

املادة ٥٣ من الدستور املرصي.  ٤٣

املادة ٢ من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية واملادة ٢،١ من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان.  ٤٤
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وبناء عىل ذلك، ميكن القول بأنه عىل الرغم من أن عبارات التمييز بسبب الحالة 
الصحية أو املرضية مل ترد بشكل واضح أو رصيح يف الدستور أو املواثيق الدولية إال إنها 
قد أوردت هذه األسباب عىل سبيل املثال وليس الحرص، ولذلك بالنظر لهذه النصوص 
."٤٥

يتضح إنها تشمل عبارات "أو غريها"، "أو أي وضع آخر"، "أو سواء كان ذلك بسبب... 

الحالة الصحية أو املرضية عدوانًا عىل حق  التمييز املبني عىل  وعىل ذلك، ميثل 
حتى  وال  الداخلية  القوانني  وال  الدولية  املواثيق  تقره  ال  إذ  التمييز،  عدم  يف  اإلنسان 
الرشائع الساموية. ويثري ذلك الحق بعض اإلجراءات املرتبطة بفريوس كورونا وخاصة يف 

مجال الصحة العامة.

أ. حبس حامل املرض أو الفريوس

ال  مصونة  وهى  طبيعي  الشخصية حق  "الحرية  إن  عىل  املرصي  الدستور  ينص 
متس، وفيام عدا حالة التلبس بالجرمية ال يجوز القبض عىل أحد أو تفتيشه أو حبسه أو 
تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إال بأمر تستلزمه رضورة التحقيق وصيانة أمن 

املجتمع، ويصدر هذا األمر من القايض املختص أو النيابة العامة٤٦".

بناًء عىل هذا النص، ال يجوز بأي حال من األحوال حبس أي فرد أو تقييد حريته 
إال اذا كان قد ارتكب جرًما وكان ذلك مرتبطًا بصيانة أمن املجتمع فضًال عن أن تقييد 
حرية حامل الفريوس أو املصاب به يخالف القواعد العاملية لحقوق اإلنسان، حيث أن 

مرص ملزمة بتلك املعايري والقواعد.

ب. عزل املريض (أو حامل الفريوس)

ينص قانون مكافحة األمراض املعدية رقم ١٣٧ لسنة ١٩٥٨ عىل جواز عزل حامل 
الفريوس أو املصاب باملرض وذلك يف إطار اإلجراءات اإلحرتازية والتدابري الوقائية التي 

املادة ٢ من اتفاقية حقوق الطفل وكذا التعليق رقم (٣) للجنة حقوق الطفل يف دورتها الثانية والثالثني، "فريوس   ٤٥
نقص املناعة البرشى/األيدز وحقوق الطفل". املادة ٥٣ من الدستور املرصي، وإن كان نصها ال يتضمن هذه 
العبارة العامة التي متنع التمييز ألسباب غري املذكورة يف النص، إال أن النصوص الواردة يف مواثيق واتفاقيات 
حقوق اإلنسان الدولية تكون ملزمة "لها قوة القانون" طبًقا لنص املادة ١٥١ من الدستور املرصي، إذ تصبح جزًء 
ال يتجزأ من القانون الداخيل للدولة بعد تصديق الرئيس عىل املعاهدة الدولية. ومن املعروف أن الحق يف عدم 

التمييز من الحقوق واجبة اإلعامل الكامل الفوري، فال يجوز التدرج فيها أو تأجيلها كقاعدة عامة.

املادة ٥٤ من الدستور املرصي واملادة ٥٥ من ذات الدستور.  ٤٦
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إطار  للغري، يف  انتقالها  العدوى ومنع  لتفيش  املعنية منًعا  الصحية  السلطات  تحددها 
حامية الصحة العامة٤٧. ويجوز إجراء العزل يف مراكز متخصصة الستقبال الحاالت الحرجة 
وميكن أن يكون العزل منزليًا مع توخي الحذر واتباع اإلجراءات الوقائية ومتابعة العالج 
العزل يف  بأعراض حقيقية وحالته غري مرتدية. هذا وسواء كان  إذ كان املريض يشعر 
أحد األماكن املتخصصة أو منزليًا، فانه يتطلب ليس فقط رعاية عالجية بل دعامً نفسياً 

واجتامعياً للمريض من قبل من يتوىل رعايته٤٨. 

ويف هذا الصدد، يلزم قانون تنظيم السجون مدير أو مأمور السجن بإخطار اإلدارة 
الطبية مبصلحة السجون ومفتش صحة الجهة عند إصابة مسجون مبرض معد أو االشتباه 
باقي  عن  معدية  بأمراض  املصاب  املسجون  عزل  القانون  ذات  يوجب  كام  ذلك.  يف 

املسجونني، كإجراء صحي مؤقت تفرضه حالة الرضورة الوقائية٤٩. 

كام يجوز وضع السجني عند قبوله بالسجن تحت االختبار مدة عرشة أيام ليُجرى 
خاللها فحصه طبيًا وتوقيع الكشف عليه، وال يسمح له باإلختالط بغريه من السجناء وال 
القيام بالعمل أو حتى الزيارة من الخارج٥٠. وال يجوز بأي حال من األحوال أن توضع 
ميثل  ذلك  أن  إذ  للعدوى  تجنبًا  األشخاص  من  غريه  عن  الفريوس  حامل  لتميز  عالمة 
إعتداًء صارًخا عىل سالمة املريض النفسية فضًال عن تعارضه مع القيم اإلنسانية الدولية.

ج. حرمان املريض من مامرسة بعض األنشطة (أو تقييد بعض حقوقه)

ال يجوز حرمان حامل فريوس كورونا أو املصاب به من بعض حقوقه اإلنسانية 
أو تقييد حريته أو حركته يف مامرسة بعض األنشطة االقتصادية أو االجتامعية كقاعدة 
عامة. فال يجوز اإلمتناع عن تقديم الخدمات العالجية أو الرعاية الصحية للمريض من 
يؤدى  قد  ذلك مام  أو غري  لهم  العدوى  انتقال  بحجة  الطبي  املجال  العاملني يف  قبل 

اإلحتياطات  بشأن   ٢٠٢٠ لسنة   ١٤٥ رقم  بالقانون  املعدل   ١٩٥٨ لسنة   ١٣٧ رقم  القانون  من  األوىل  املادة   ٤٧
الصحية للوقاية من األمراض املعدية.

الفتالوى،  ١٩٩٢؛ ص.ع.  القاهرة،  العربية،  النهضة  دار  الطبي،  العمل  يف  الطبيب  التزامات  نجيده،  ح.  ع.   ٤٨
الترشيعات الصحية، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنرش والتوزيع، ط١، عامن، ١٩٩٧، ص ٤٠ وما يليها. 

املادة ٤٧ من قانون تنظيم السجون املرصي رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦.  ٤٩

املادة ٤٩ من قانون تنظيم السجون املرصي رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦.  ٥٠
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لحرمانه من الحصول عىل الخدمات أو مامرسة األنشطة التي يتمتع بها اآلخرين بسبب 
حالته الصحية٥١.

الجديد   الفرنيس  العقوبات  قانون  أن  هذا ومام تجدر مالحظته يف هذا املضامر 
اشتمل عىل نصوٍص خاصة تُجرم وتعاقب عىل التفرقة بني األشخاص يف الحقوق أو يف 
أو  السلع  الحصول عىل  أو حتى  املختلفة  االجتامعية  أو  االقتصادية  األنشطة  مامرسة 

الخدمات، ألسباب تتعلق بحالة املريض العالجية أو الصحية٥٢.

هذا وميكن القول بأن عزل املريض أو حامل فريوسه عن الحياة وكذا حرمانه من 
التمتع بحقوقه الطبيعة اإلنسانية يعد أشد خطرًا عىل املجتمع من الوباء يف ذاته، إذ إنه 
ينهي شعوره باملسؤولية. كام أن تطبيق اإلجراءات اإلحرتازية والوقائية يضمن حامية 
املخالطني للمريض من نقل العدوى له. وجدير بالذكر أن حرمان املريض أو املصاب من 
حقوقه بسبب حالته املرضية ال يتسق وأحكام الرشيعة اإلسالمية الغراء التي تحث عىل 

رعاية املرىض والضعفاء وذوى االحتياجات الخاصة وكذا نبذ الفرقة بني األفراد.

رابًعا. احرتام الحياة الخاصة للمريض (أو حامل الفريوس)

الحق يف الخصوصية وإحرتام الحياة الخاصة للمواطنني مصون دستوريًا إذ قررته 
الترشيعات الداخلية وكذا املواثيق الدولية املعنية بحقوق اإلنسان. فينص الدستور عىل 
إنه "لحياة املواطنني الخاصة حرمة يحميها القانون..." ويؤكد أيًضا أن "كل اعتداء عىل 
والحريات  الحقوق  من  للمواطنني وغريها  الخاصة  الحياة  أو حرية  الشخصية  الحرية 
املدنية  وال  الجنائية  الدعوى  تسقط  ال  جرمية  والقانون  الدستور  يكفلها  التي  العامة 

الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضاً عادالً ملن وقع عليه اإلعتداء٥٣".

ويعاقب القانون الجنايئ يف هذا الصدد عىل من يعتدي عىل حرمة الحياة الخاصة 
لألشخاص فضًال عن النصوص العقابية املتعلقة بإفشاء أرسار املهنة أو التعدي عىل حرمة 

املواد ٧ و٣٠ من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان، والتي تقىض بأنه: "ليس يف هذا اإلعالن نص يجوز تأويله   ٥١
عىل أنه يخول لدولة أو جامعة أو فرد حق يف القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف عىل هدم الحقوق والحريات 

الواردة فيه".

املواد ٢٢٥-٤،٣،٢،١ من قانون العقوبات الفرنيس الجديد، الواردة تحت عنوان "العنرصية" يف الفصل املتعلق   ٥٢
"باإلعتداء عىل كرامة الشخص".

املادة ٥٧ من الدستور املرصي وكذا املواد ٥١ و٩٩ من ذات الدستور.  ٥٣
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املساكن أو غريها من أشكال التعدي عىل حرمة الحياة الخاصة، حيث أن هذه القواعد 
والقيم العامة تم تأكيدها يف األدوات الدولية٥٤. إال أن هذا الحق قد يصطدم يف نطاق 
فريوس كورونا ويتعارض مع بعض اإلجراءات اإلحرتازية الرضورية ملنع تفيش العدوى. 
من ذلك مثًال، إلتزام األطباء باإلبالغ عن الحاالت املرضية مبا يشمله ذلك من إحتاملية 
إفشاء أرسار املهنة، فرض التحاليل اإلجبارية للكشف عن اإلصابات فضًال عن إلزام حامل 

الفريوس باإلبالغ عن حالته أو خضوعه للعالج.

أ. التحاليل املخربية اإلجبارية

من املعلوم إنه ال ميكن بأي شكل من األشكال خضوع جميع أفراد املجتمع لفحص 
أو منطًقا –  إذ أن ذلك ال يتصور – عقًال  دوري إجباري بغية كشف حاالت اإلصابة، 
بسبب الكلفة االقتصادية الباهظة لهذا التحليل وكذا لعدم االعتامد عليه كليًا أو بصفة 
أساسية للتصدي لوباء عام فضًال عن اشرتاط الرىض الرصيح للمريض عند الحصول عىل 

مسحة أو عينة منه بغرض فحصها٥٥.

اختيارية،  إنتقائية محدودة  بعمل فحوصات  الصدد  يكتفى يف هذا  ذلك،  وعىل 
تهدف لشعور الشخص مبسؤوليته املجتمعية، وينبغى دعم األفراد – يف حاالت معينة – 
وتشجيعهم عىل إجراء هذه التحاليل٥٦. هذا ويجب أن تكون هذه االختبارات متوافرة 
يف متناول جميع فئات املجتمع والحث عىل مجانيتها أو تقايض رسوم بسيطة مقابل 
نتيجته  كانت  إذا  معنويًا  ودعمه  التحليل  بنتيجة  الشخص  إخطار  عن  فضًال  الخدمة 

إيجابية فضًال عن إحرتام خصوصية ورسية البيانات واملعلومات املتعلقة به٥٧.

وتجوز الفحوصات اإلجبارية دون علم الشخص (أو الحصول عىل رضاه) بغرض 
حاميته وكذا حامية الصحة العامة التي تربرها أحوال الرضورة (الطوارئ الصحية) وفًقا 
باألفراد.  الخاصة  املعلومات  أبرزها حامية رسية  من  والتي  قانونًا،  املحددة  للضوابط 

املواد ٣٠٩ مكرراً و٣٠٩ مكرر(أ) من قانون العقوبات املرصي رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧.  ٥٤

املادة ٥ من اإلعالن العاملي لحقوق مرىض األيدز؛ املادة ١٢ من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان؛ املادة ١٧   ٥٥
من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية؛ املادة ١٦ من اتفاقية حقوق الطفل؛ أ. ش. أبو خطوة، القانون 

الجنايئ والطب الحديث، دار النهضة العربية، القاهرة، ١٩٨٦.

املادة ٢٤ من اتفاقية حقوق الطفل.  ٥٦

املادة ١٢-٣ من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية.  ٥٧
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وهذا ما حرصت عىل تأكيده األدوات الدولية بقولها رضورة الوقاية من األمراض املعدية 
واملتفشية واملهنية وغريها ومعالجتها وحرصها دون مبالغة أو تعسف٥٨.

ب. خصوصية املريض وضامن رسية املعلومات املرضية

تشرتط حرمة الحياة الخاصة ضامن وفاعلية رسية املعلومات املتعلقة بالفريوس. 
حيث يقرر القانون املرصي حامية أرسار املهنة والتي منها أرسار املهنة الطبية. وتطبيًقا 
لنصوص الئحة آداب مهنة الطب، يضع القانون إلتزاًما عىل عاتق الطبيب بعدم إفشاء 
أرسار مريضه التي عرفها بحكم وظيفته إال يف "حالة إمكان وقوع رضر جسيم ومتيقن 

ُيصيب الغري أو يف الحاالت األخرى التي يحددها القانون٥٩".

هذا وتنص املادة ٣١٠ من قانون العقوبات عىل إنه "كل من كان من األطباء أو 
الجراحني أو الصيادلة أو القوابل أو غريهم مودًعا إليه مبقتىض صناعته أو وظيفته رس 
خصويص أُئتمن عليه فأفشاه يف غري األحوال التي يلزمه القانون فيها بتبليغ ذلك يعاقب 
بالحبس مدة ال تزيد عىل ستة شهور أو بغرامة... وال ترسي أحكام هذه املادة إال يف 

األحوال التي مل يرخص فيها قانونًا بأفشاء أمور معينة ...٦٠".

وإذا كان هذا النص يعاقب جنائيًا عىل إفشاء أرسار املهنة، إال إنه يستثني الطبيب 
ويُبيح له اإلبالغ أو إفشاء أمور معينة يف الحاالت املرخص له فيها بذلك قانونًا، ومنها 

األمراض واألوبئة املعدية.

ولعقاب اإلفشاء جنائيًا، يشرتط تطبيق النص السالف ذكره ما ييل من عنارص:

أوًال: صفة الجاين– أن يكون صاحب مهنة أو وظيفة يلزمه القانون بكتامن األرسار، 
ويشمل ذلك أصحاب املهن الطبية أو من يف حكمهم الوارد ذكرهم رصاحًة (امللتزمون 
والقوابل  الصيادلة  وكذا  تخصصهم  كان  أي  والجراحني  األطباء  وهم  األرسار)  بكتامن 
والفنيني  ومساعديه  وموظفوه  املستشفى،  (كمدير  اإلداريني  بعض  وكذا  (املولدين) 

وغريهم ممن يطلعوا عىل أرسار املرىض بحكم مهنتهم)٦١.

املادة ١٢(ج) من العهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية ١٩٦٦.  ٥٨

املادة ٣٠ من الئحة آداب مهنة الطب.  ٥٩

املادة ٣١٠ من قانون العقوبات.  ٦٠

والطب  الجنايئ  القانون  خطوة،  أبو  أ.  الطب؛  مهنة  مزاولة  بشأن  املرصي   ١٩٤٥ لسنة   ٤١٥ رقم  القانون   ٦١
الحديث، ص٣٠؛ املادة ٣١٠ من قانون العقوبات.
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ثانًيا: وقائع يُضفى عليها وصف "أرسار املهنة"، يجب أن تكون الواقعة رسية أي 
ينحرص العلم بها يف أشخاص ُمعينني كاألطباء املعالجني له أو املمرضات اللوايت يُقدمن 
العالج. كام يجب أن تشمل تلك الوقائع ما أباح به صاحب الرس للطبيب أو ما اكتشفه 
األخري من معلومات بحكم خرباته الفنية حتى ولو كان يجهله املصاب (املريض) أو ال 
يريد اإلباحة به، وسواء كانت واقعة إيجابية أو سلبية شفاهية أو كتابية يف شهادة طبية 
األفراد غري مؤكدة  للطبيب شائعة بني  بالنسبة  الواقعة  معتمدة. هذا فضًال عن كون 
مبعنى أن إفشاءه ال يضفي عليها أهمية وثقة ويجعلها معلومة مؤكدة يقينية بدًال من 

كونها مجرد إشاعة مرتددة٦٢.

هذا ويشرتط اتصال الواقعة باملهنة أو الوظيفة التي ميارسها من قام بإفشاء األرسار، 
أي واقعة مرتبطة بصفته كطبيب بسبب نشاطه الحريف، أي كل ما علم به أثناء أداء 
مهنته بطريق مبارش أو غري مبارش، كتشخيص املرض وعالجه وكذا شخصية من فحصه 
ومتابعة عالجه إلخ.، إذ يقترص ذلك عىل وقائع اطلع عليها بسبب وظيفته وليس بصفته 
الشخصية، إذ أن هذه الصفة الوظيفية ال تغطي (تشمل) وقائع أو معلومات علم بها 

الطبيب مبناسبة أداء مهنته وليس بسببها٦٣.

ثالًثا: ماديات الجرمية: (أي إفشاء الرس ممن يلزمه القانون بالكتامن)، فاإلفشاء 
هو نقل العلم بالرس للغري، وال يشرتط فيه أن يكون علنيًا كنرشه يف مقالة أو إلقاءه يف 
ندوة أو محارضة علمية، إذ إنه ال يعني اإلذاعة، فيكفي اإلدالء به للغري يف حديث أو 
لقاء شفهي أو يف رسالة خاصة مكتوبة، ولو تم لفرد واحد طلب منه الطبيب كتامنه٦٤.

بناء عىل  أو  تلقائيًا  أو ضمنيًا،  اإلفشاء رصيًحا  يكون  أن  اإلطار  ويستوي يف هذا 
املعلومة.  الغري  الوقائع  عن  بشهادته  لإلدالء  املحكمة  أمام  الطبيب  كأستدعاء  طلب، 
ويستوي أيًضا أن يكون اإلفشاء كليًا أو جزئيًا، ينحرص يف بعض الظروف التي يجهلها 

الغري، أو بعض التفصيالت عن واقعة يعلمها الغري جملًة أو كان مشكوكًا فيها٦٥.

ح. أ. عبيد، القصد الجنايئ الخاص: دراسة تحليلية تطبيقية، دار النهضة العربية، القاهرة، ط ١، ١٩٨١، ص ٦٨؛   ٦٢
ع. نجيده، التزامات الطبيب يف العمل الطبي، ص١٩٢ وما يليها.

ع. الرتمناين، "الرس الطبي"، مجلة الحقوق والرشيعة، عدد ٢، السنة الخامسة، ١٩٨١، ص ٥٤؛  املادة ٤٣٧ من   ٦٣
قانون العقوبات العراقي واملادة ٣٥٥ من قانون العقوبات األردين.

املواد ٢٢٢،٢٢٣ من قانون العقوبات املرصي.  ٦٤

قانون  يف  العامة  األحكام  السعيد،  م.  ا.  ١٨٣؛  ص  العام،  القسم   – العقوبات  قانون  حسني،  رشح  ن.  م.   ٦٥
العقوبات، دار النهضة العربية، القاهرة، ١٩٥٧، ص ١٨٢ وما يليها.
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هذا ويشرتط يف اإلفشاء أن يكون محدًدا للواقعة موضوع الرس وكذا الفرد املتعلق 
به الواقعة أو ذكرها إجامًال بحيث ميكن معرفته، كنرش صورته يف مقال دون ذكر اسمه٦٦.

يتخذ  عمدية  جرمية  املهنة  أرسار  إفشاء  الجنايئ)،  (القصد  املعنوي  الركن  رابًعا: 
القائم عىل العلم بأركان وماديات الجرم واإلرادة  ركنها املعنوي صورة القصد الجنايئ 
نحو تحقيق النتيجة اإلجرامية، فهي جرمية ال تقوم باإلهامل أو عدم اإلحرتاز(اإلحتياط)، 

وإن كان اإلهامل ال مينع من انعقاد املسؤولية التأديبية٦٧.

هذا وال يشرتط أن تتوافر نية (أو قصد) اإلساءة أو اإلرضار بصاحب الرس أو املساس 
بسمعته لقيام الجرم، فال عربة للبواعث عىل إفشاء الرس ولو كانت نبيلة يف ذاتها. وال 
يشرتط لتحريك الدعوى الجنائية عن هذه الجرمية تقديم شكوى من املجنى عليه أو 
ورثته، وإن كان عمليًا ال ميكن تحريكها إال بهذه الشكوى منهم أو عن طريق اإلدعاء 
املبارش (جنحة مبارشة) تجاه الطبيب٦٨. هذا ومام تجدر اإلشارة إليه يف هذا الصدد إىل 
إنه يُباح إفشاء الرس وجوبًا إذا كان بنص القانون، كإلتزام الطبيب بالتبليغ عن األمراض 
املعدية أو إذا طلب منه صاحب الرس إذا كان األمر يتعلق بأداء شهادة أمام املحكمة 
وكذا إذا متت دعوة الطبيب أو انتدابه للقضاء كخبرياً فنياً يف واقعة معينة ورضورية 

ومحددة بعينها أمام القضاء املختص إلمتام أعامل الخربة املنتدب إليها٦٩.

ويكون إفشاء الرس جوازيًا إذا كان من شأنه منع وقوع أو ارتكاب جناية أو جنحة 
مل تقع أو تُرتكب بعد وكذا إذا أدىل له شخص (مريضه أو غريه) مبعلومات توحي بأنه 
يُقدم عىل ارتكاب جرمية، جاز له هنا إبالغ السلطات العامة املختصة آخًذا يف االعتبار 
تقديره لظروف الواقعة املحيطة (كل حالة حدة)٧٠. كام يجوز له اإلفشاء إذا ما مانع 
صاحب الرس بذلك رصاحة وإن كان ال يقع إلتزاًما عىل عاتق الطبيب بذلك، فله إفشاء 

املعارف،  منشأة  والتأديبية،  والجنائية  املدنية  واملستشفيات:  والصيادلة  األطباء  مسؤولية  الشواريب،  ع.   ٦٦
اإلسكندرية، ٢٠٠٤، ص ٢٧١ وما يليها.

ف. ع. الحديثي، رشح قانون العقوبات: القسم الخاص، مطبعة الزمان، بغداد، ١٩٩٦، ص ٢٦ وما يليها.  ٦٧

ر. ك. خري، رشوط قيام املسؤولية الجزائية للطبيب، املؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، ٢٠٠٤، ص ١٦.  ٦٨

قانون األمراض املعدية املرصي واملواد ٨٤ و٩٨ من قانون العقوبات (اإللتزام بالتبليغ عن جرائم أمن الدولة)؛   ٦٩
املادة ٢/٦٦ من قانون اإلثبات املرصي واملادة ٣٠ من الئحة آداب مهنة الطب.

املادة ٣ من الئحة آداب مهنة الطب.  ٧٠
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األمر أو التمسك بكتامنه بحسب ما يقرره أو يراه٧١. ويجب عىل الطبيب إحرتام املجال 
الذي قصد صاحب الرس جواز اإلدالء فيه. ويجب صدور الرضا باألفشاء جمعاء إذا تعدد 
املطلعني (أصحاب) الرس إذ أن الرضا به حق شخيص ال ينتقل للورثة٧٢. كام قد يكون 
لألمني عىل الرس أو غريه مصلحة من هذا اإلفشاء، كالدفاع عن نفسه ضد اتهام وجه إليه 
من صاحب الرس إذا كان ذلك الزًما للدفاع، فيكون اإلفشاء قاًرصا عىل الوقائع الرسية 
الالزمة وإذا كان للغري إحتاملية تحقيق مصلحة وذلك يف حالة وجود شخص بريء عىل 
وشك اإلدانة يف جرمية ال عالقة له بها – إذا كان اإلفشاء هو الوسيلة الوحيدة – يف إنقاذ 

هذا الغري الربيء من وقوع خطأ قضايئ٧٣.

ينتقص  الكورونا  مبريض  املتعلقة  املعلومات  رسية  فضامن  تقدم،  ما  عىل  وبناء 
ويحد منه اإللتزام بالتبليغ عن حاالت اإلصابة، حيث إنه إلتزام قرره القانون املرصي.

هذا وبناء عىل اعتبار فريوس كورونا من األمراض املعدية، طبًقا للقانون رقم ١٣٧ 
لسنة ١٩٥٨ والذي يحدد اإلجراءات الوقائية والتدابري الصحية للوقاية منها، فيقع عىل 
الشخص املصاب أو الحامل للفريوس اإللتزام باإلبالغ عن حالته وعن كل حالة قد يتم 
كشفها بسبب اختالطه باملحيطني به فرتة حضانته للمرض. هذا ويحدد القانون من يقع 
عىل عاتقهم واجب التبليغ والجهة الواجب تبليغها وكذا اآلثار املرتتبة عىل عدم اإلبالغ 
التبليغ  ويقع واجب  البالغ. هذا  تلقي  إتباعها عند  أو  اتخاذها  الواجب  واإلحتياطات 
ليس فقط عىل من يحمل املرض بل عىل الطبيب الذي اكتشف الحالة، وكذا رب أرسة 
اإلدارية  الجهات  ممثيل  فضًال عن  يتوىل خدمته  من  أو  ويعيله  يأويه  من  أو  املريض 
وكذا العمد واملشايخ واملحافظني وغريهم. ويُعاقب املمتنع منهم عن اإلبالغ بالغرامة 

أو الحبس٧٤.

ويجب أن يكون أو يقع التبليغ يف الحال (عىل الفور) إىل طبيب الصحة املختص 
أو إىل الوحدات الصحية املختصة الكائنة يف جميع املناطق واألحياء السكنية وكذا قسم 
سنه،  لقبه،  (اسمه،  املريض  بيانات  متضمًنا  الصحية،  الشؤون  مبديرية  الوقايئ  الطب 

املادة ٥٠ من قانون الصحة العامة العراقي رقم ٨٩ لسنة ١٩٨١.  ٧١

ع. الرتمناين، "الرس الطبي"، ص٥٤.  ٧٢

أ. أبو الوفا، التعليق عىل قانون اإلثبات، منشأة املعارف، اإلسكندرية، ١٩٩٨، ص ٤٠.  ٧٣

املواد ١٠ و١٢ من قانون األمراض املعدية املرصي.  ٧٤
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عمله، إلخ.) للتمكن من الوصول إليه٧٥. ويف هذه الحالة يتعني عىل السلطات الصحية 
عىل وجه االستعجال اتخاذ جميع التدابري اإلحرتازية والوقائية ملنع خطر انتشار العدوى 
وكذا مراقبة األشخاص املخالطني للمريض أو حامل فريوسه خالل املدة املقررة – وهى 
اختبارات  تتطلب إجراء  املراقبة قد  أن هذه  الحالة. كام  يوًما – يف هذه  أربعة عرش 
معملية للتأكد من عدم انتقال العدوى للمخالطني فضًال عن توعيتهم بطرق الوقاية من 

العدوى وتحذيرهم من عدم اتباع أو إهامل اإلجراءات اإلحتياطية الوقائية٧٦. 

ويف جميع األحوال ال يُسأل جنائيًا الطبيب أو املرشد الصحي يف حال إخطارهم 
العقوبات املقررة لحالة الرضورة كامنع من  القرناء تطبيًقا لنص املادة ٦١ من قانون 
موانع املسؤولية الجنائية والتي تقىض بأنه "ال عقاب عىل من ارتكب جرمية ألجأته إىل 
ارتكابها رضورة وقاية نفسه أو غريه من خطر جسيم عىل النفس عىل وشك الوقوع به 

أو بغريه ومل يكن إلرادته دخل يف حلوله وال يف قدرته منعه بطريقة أخرى٧٧".

نخلص مام تقدم من أن حق اإلنسان يف حرمة حياته الخاصة (الحق يف الخصوصية) 
متقيًدا مبا هو رضوري ومناسب لحامية حقوق اآلخرين يف الصحة والسالمة. فأذا امتنع 
حامل الفريوس أو رفض املصاب حامية حقوق الغري، وكان من شأن سلوكه ما يُعرض 
سالمتهم الصحية لخطر اإلصابة بالعدوى بالفريوس املستجد، كان من الواجب التدخل 

لوقف ومواجهة هذا السلوك املحاط باملخاطر حفاظًا عىل حقوق الغري٧٨.

خامًسا: الحق يف الحصول عىل املعلومات

املبادئ  الحق لريتقي به ملصاف  الدستور املرصي ٢٠١٤ ألول مرة عىل هذا  نص 
يف  القانوين  وسندها  أساسها  تجد  التي  الرضورية  الحقوق  من  واعتباره  الدستورية 
النصوص الوطنية والعاملية. فتنص املادة ٦٨ عىل أن "املعلومات والبيانات واإلحصاءات 
تكفله  حق  املختلفة،  مصادرها  من  عنها  واإلفصاح  للشعب،  ملك  الرسمية  والوثائق 

املادة ١٢ من قانون األمراض املعدية املرصي.  ٧٥

املادة ٢٠ مكررا و٢/٢٣ و٢٦ مكرر من قانون األمراض املعدية املرصي.  ٧٦

املادة ٦١ من قانون العقوبات املرصي.  ٧٧

 G. GOTT, “The Devil We Know: Racial Subordination and National Security Law”,  ٧٨
50 Villinova L. Rev. 1073 (2005), at  1075-77.

D. COLE, “The Priority of Morality: The Emergency Constitution’s Blind Spot”, 114 
Yale L. J.17 53 (2004), 1756-1757.                                                                                                                                                                                        
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الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفريها وإتاحتها للمواطنني بشفافية، وينظم القانون 
ضوابط الحصول عليها وإتاحتها ورسيتها، وقواعد إيداعها وحفظها، والتظلم من رفض 
إعطائها، كام يحدد عقوبة حجب املعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمًدا...٧٩". 
فرض  وجه  بأي  ويحظر  مكفولة  والنرش  والطباعة  الصحافة  حرية  أن  عىل  ينص  كام 
رقابة عىل الصحف أو وسائل اإلعالم أو مصادرتها أو وقفها إال يف الحاالت االستثنائية

املحددة قانونًا٨٠.

من ذلك يتضح أن وسائل اإلعالم عىل اختالف أشكالها (مقروءة، مسموعة، مرئية، 
إذ  املواطنني،  وتوعية  وتثقيف  املعلومات  وفعاًال يف نرش  هاًما  دوًرا  تلعب  إلكرتونية) 
أن ضامن حريتها يضمن متكينها من أداء واجبها املنوطة به، وخاصة يف مجال التوعية 
الصحية والتثقيف الوقايئ٨١. وللحق يف الحصول عىل املعلومات أهمية واضحة تتجىل 
يف تفعيل وتزويد وعي وجهود املجتمع يف الوقاية من انتشار الفريوس، إذ أن الوقاية 
كاستنشاق  العدوى،  انتقال  وطرق  وسائل  توضيح  خالل  من  وذلك  العالج،  من  خري 
الرذاذ املتطاير الذي قد يكون حامًال للفريوس أو املصافحة لشخص مصاب أو السعال 
أو مالمسة بعض األسطح التي تحمل الفريوس وغريها من السلوكيات املُحاطة مبخاطر 

نرش ونقل العدوى٨٢.

فإتاحة املعلومات املتعلقة بالوقاية واإلجراءات اإلحرتازية بصورة كافية وواضحة 
ومفصلة تساعد عىل متكني األشخاص من الوصول إليها بسهولة ومتابعتها بيرس٨٣.

والفردي  املجتمعي  السلوك  صور  تعديل  عىل  يساعد  املعلومات  إتاحة  أن  كام 
وخاصة فيام يتعلق باألشخاص األكرث ُعرضة ألخذ التدابري الوقائية والصحية منًعا لتفيش 
العدوى كالعاملون يف الحقل الطبي واملرشفون عىل املؤسسات العقابية وكذا املساجني 
وغريهم، سواء تم تقديم تلك املعلومات من هيئات رسمية أو غري رسمية. كام أن ذلك 
يساعد عىل ضبط مواقف املواطنني املصابني، وبالتايل يجب استبعاد سياسات اإلقصاء 

املادة ٦٨ من الدستور املرصي.  ٧٩

املادة ٧٠ من الدستور املرصي؛ وكذلك انظر املواد ٧١ و٧٢ من ذات الدستور.  ٨٠

املادة ١٢ من العهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية.  ٨١

إعالن القاهرة للقادة الدينيني يف البالد العربية ملواجهة وباء األيدز، القاهرة، ١١-١٣ ديسمرب ٢٠٠٤.  ٨٢

توصيات املشاورة اإلقليمية بشأن دور الدين واألخالقيات يف مجال الوقاية من األيدز واألمراض املنقولة جنسياً   ٨٣
ومكافحتها، اإلسكندرية، ٩-١٠ سبتمرب ١٩٩١.
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العنرصية  التمييزية  املواقف  إذ أن  التمييز لحملة فريوس كورونا،  والتهميش وأشكال 
نقص  به سببها  املصابني  أو  الفريوس  يحملون  والعداء ضد من  بالكراهية  تتسم  التي 
التوعية وعدم إتاحة أو كفاية املعلومات عن طرق نقل العدوى وطرق الوقاية منها٨٤. 

وبناء عىل ذلك، يجب إعادة النظر يف إزالة جميع املعوقات التي قد تحول دون 
أو  األفكار  بعض  وجود  نتيجة  وذلك  متييز  دون  للمواطنني  الكافية  املعلومات  وصول 
املعتقدات السائدة أو القواعد القانونية الهادفة لفرض رقابة عىل املعلومات الصحية 
وبالتايل تقويض دور األجهزة املعنية يف إتاحة وتوفري املعلومات والبيانات٨٥. ويف هذا 
الصدد، يجب أن يربز الدور الفعال لرجال الدين املسيحي واإلسالمي يف إيضاح املفاهيم 
وبيان أن املصابني أو الحاملني للفريوس هم مرىض يستحقون العالج والرعاية وتقديم 
والتدابري  الوقاية  استخدام جميع وسائل  والحث عىل  والدعوة  لهم  الدعم  كافة صور 
اإلحرتازية ونبذ أي سلوك قد يؤدي إلهانة مريض الكورونا وحتى املتويف به، كاإلمتناع 
عن دفنه، بحجة إحتاملية انتقال العدوى، إذ أن رجال الدين عىل إجامع بأن األديان أو 
جميع الرشائع ساموية كانت أو غري ساموية ال تجيز تعريض املرىض أو املصابني للتمييز 

أو اإلقصاء أو اإلهامل ألى سبب ودون مربر، مهام كانت طريقة إصابتهم باملرض٨٦. 

هذا وضامنًا لتفعيل الحق يف الحصول عىل املعلومات إتاحتها من خالل أسلوب 
علمي منهجي متعدد الوسائل عرب القنوات الرسمية أو غري الرسمية مع ضامن الحفاظ 
الدولة املتمثلة يف وزارة  القنوات يتم دعمها من أجهزة  عىل الخصوصية. إذ أن هذه 
الصحة بأجهزتها املتنوعة، التي قد تتمثل يف خلق برامج وطنية ملكافحة الفريوس وكذا 
لجان عليا ملكافحة الوباء برئاسة رئيس الوزراء واملستشار الصحي والوقايئ لرئيس الدولة 

والخرباء وأساتذة الجامعات وغريهم من املتخصصني يف علم الوبائيات والفريوسات٨٧.

القاهرة، ١٩٩٧، ص ٢  اليونسيف،  بالتعاون مع  األيدز  الوطني ملكافحة  الربنامج  اإلعالم واأليدز، مطبوعات   ٨٤
وما يليها.

توصيات املشاورة اإلقليمية بشأن دور الدين.  ٨٥

إعالن القاهرة للقادة الدينيني يف البالد العربية ملواجهة وباء األيدز، ٢٠٠٤.  ٨٦

ومن أمثلة القنوات الرسمية للحصول عىل املعلومات يف هذا الصدد، الربنامج الوطني ملكافحة األيدز الذي   ٨٧
تم إنشاءه عام ١٩٨٦ فضًال عن اللجنة العليا ملكافحة مرض األيدز املشكلة برئاسة وزير الصحة وكذا عضوية 

ممثيل الوزارات املعنية واملختصني بوزارة الصحة وأساتذة الجامعات.
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للمرض،  الوبايئ  الرتصد  واسرتاتيجيات  الوطنية وضع خطط  الربامج  هذه  وتتوىل 
وقياس  للمرض  ُعرضة  األكرث  (الفئات)  لألشخاص  صحي  مسح  لعمل  تحقيًقا  وذلك 
معدالت تفشيه، التثقيف الصحي والوقايئ والعالجي ملختلف الفئات العمرية وخاصة 
التأثر  الحرجة وكذا  الشباب عىل تقليل اإلحتكاك واإلختالط خالل هذه املرحلة  حث 
من متابعة وتطبيق إجراءات السالمة والصحة ومكافحة العدوى يف الهيئات والوحدات 
الصحية٨٨. هذا فضًال عن عقد الندوات والحلقات النقاشية وورش العمل لرجال اإلعالم 
عىل  للمرض  الوبايئ  والوضع  والقانونية  الصحية  بالجوانب  املواطنني  لتوعيه  وغريهم 
املستويني الداخيل والدويل. باإلضافة إىل إنشاء خدمة الخط الساخن للرد عىل أسئلة 
وتزويدهم  املعدية  واألمراض  األوبئة  علوم  يف  ومتخصصني  أطباء  من خالل  املواطنني 

باملعلومات الالزمة والصحية وكذا تقديم اإلرشاد النفيس والصحي واإلجتامعي٨٩.

املجتمع  كمؤسسات  دورها  مبامرسة  تضطلع  التي  الرسمية  غري  القنوات  وهناك 
املدين املتعلقة بتفعيل الحق يف املعلومات عن الوضع الصحي الوبايئ للفريوس والتي 
وغري  حكومية  منظامت  من  وغريها  األهلية  الجمعيات  يف  األعم  الغالب  يف  تتمثل 
حكومية محلية ودولية التي تهدف لدعم األبحاث العلمية يف مجال مكافحة الفريوسات 

والوبائيات٩٠.

وكذا   ١٩٧٥ والقانون  للطب  املرصية  الجمعية  املجال  هذا  يف  األمثلة  أبرز  ومن 
جمعية الحق يف الدواء التي يتمثل دورها يف دعم حق املواطنني يف الحصول عىل أدوية 
وعقاقري آمنة وبأسعار مناسبة، ومنع أي سلوكيات ضارة باملواطنني متس بحقهم يف مجال 
صناعة الدواء وكذا صحتهم؛ إذ أن الحق يف الحصول عىل الدواء من أهم عنارص الرعاية 

الطبية والصحية امللزمة بتوفريها الدولة بحكم الدستور والقانون٩١. 

اإلعالم واأليدز، الربنامج الوطنى ملكافحة األيدز.    ٨٨

 E. POSNER & A. VERMEULE, “Accommodating Emergencies”, 56 Stanford L. Rev.  ٨٩
605 (2003), at 611-622.

"دليل اإلرشاد بشأن العدوى واملرض بفريوس العوز املناعى البرشى"، منظمة الصحة العاملية، سلسلة األيدز،   ٩٠
عدد ٨، ١٩٩٠، ص ٢٢.

راجع "الوقاية من انتقال فريوس العوز املناعى البرشى جنسيًا"، منظمة الصحة العاملية، سلسلة األيدز، عدد   ٩١
٦ (ملحق ٢) سنة ١٩٩٠.
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احتكار  أوجه  الدولية ملامرسة ضغوط  التكتالت  تصديها يف وجه  هذا فضًال عن 
أسواق األدوية وتشجيع البحث يف الحقل الدوايئ وتدعيم حقوق امللكية الفكرية املثبتة 
عىل أنشطة مرشوعية وكذا التغلب عىل أزمة الدواء وارتفاع أسعارها التي تهدد الحق 

يف الصحة كحق طبيعي من الحقوق األساسية اإلنسانية٩٢.

املبحث الثاين. الحق يف الصحة والوقاية العامة

ينطلق الحق يف الصحة من منظومة حقوق اإلنسان العاملية، إذ يتطلب تحديد 
وتوفري طرق الوقاية وسبل الحامية من األمراض واألوبئة فضًال عن اقتضائه توفري الرعاية 
العالجية من الفريوسات واألمراض املعدية مبا يتطلبه العالج من رضورة وجود الوحدات 

العالجية واملرافق الصحية وتوفري الدواء.

تتوىل  دولية  وأخرى  داخلية  وطنية  نصوص  إىل  الصحة  يف  الحق  ويستند  هذا 
حاميته. فهو من الحقوق املكفولة دستوريًا فضًال عن ما يتفرع عنه من عنارص تتعلق 
بالتأمني الصحي والضامن االجتامعي وكذا الوقاية والعالج حيث تكفل الدولة وأجهزتها 

املختلفة تأمني هذا الحق وجميع عنارصه ومتطلباته.

ينص الدستور املرصي عىل أن تكفل الدولة الخدمات الثقافية واالجتامعية والصحية 
وكذا خدمات التأمني اإلجتامعي والصحي والحفاظ عىل مرافق الخدمات الصحية العامة 
والعمل عىل رفع كفاءتها وانتشارها جغرافيًا بطريقة عادلة٩٣. وتكفل الدولة إقامة نظام 
تأمني صحي شامل لجميع املواطنني يغطي جميع األمراض مبا فيها األوبئة ويُعد جرمية 
اإلمتناع عن تقديم العالج بصوره املختلفة لكل فرد وخاصة يف حاالت الخطر عىل الحياة 

انظر عىل سبيل املثال:  ٩٢
–  D. PAGER, “The Mark of a Criminal Record”, 108 Am. J. Social. 937 (2003), at 954-60.

–  D. STUART, Canadian Criminal Law: A Treatise, 7th ed. (Toronto: Carsw l, 2014), at 142.

–  R.V. Malmo-Levine; R.V.Caine, 2003SCC74, at para. 74.

–  A. SIMESTER & A. VON HIRSCH, Crimes, Harms, and Wrongs: On the Principles of 
Criminalization, Oxford:Hart, 2011, at 43-46 & 51. In the same vein, Article 604 of the 
Lebanese Penal Code reads “anyone who is negligent and does not observe laws and regula-
tions during the spread of an epidemic disease will face imprisonment for up to six months. And 
anyone who knowingly refuses to take caution will be sentenced to prison for one to three years”.

املادة ١٧ من الدستور املرصي.  ٩٣



جرمية نقل العدوى بفريوس كورونا املستجد | ١١٣

Copyright © PUSEK, Kaslik, 2021 | All Rights Reserved منشورات جامعة الّروح القدس – الكسليك، ٢٠٢١ | جميع الحقوق محفوظة ©

الدوائية  الصحية واملنتجات  الوحدات واملنشآت  الطوارئ فضًال عن خضوع جميع  أو 
والوسائل الوقائية وغريها لرقابة الدولة٩٤.

اإلجتامعي  والضامن  التأميني  والعالج  الصحي  بالتأمني  املتعلقة  القوانني  وتنظم 
بجميع العاملني يف الحكومة مبختلف هيئاتها ووحداتها ومؤسساتها العامة وكذا العاملني 

بالقطاع الخاص وكل ما يتعلق بالوقاية والعالج من الفريوسات واألمراض املعدية.

وبطبيعة الحال ال تخفى عالقة الحق يف الغذاء الصحي واملسكن اآلمن والنظيف 
فحق  منها.  عالًجا  يكون  أن  قبل  األمراض  من  وقاية  خري  باعتباره  الصحة  يف  بالحق 
إنها ملتزمة – طبًقا للدستور–  الدولة إذ  املواطن يف غذاء صحي وكاٍف تلتزم بتأمينه 
اإلنسانية ويضمن  املالئم واآلمن والصحي مبا يحفظ كرامته  املسكن  الحق يف  بكفالة 

الحفاظ عىل صحته٩٥.

بعد  املرصي  النظام  يف  قانونية  قوة  الحق  بهذا  املعنية  الدولية  وللنصوص  هذا 
املعدية  األمراض  من  الوقاية  "ج-  عىل  مثًال  ينص  ما  فمنها  ونرشها،  عليها  التصديق 
تؤمن  أن  شأنها  د- خلق ظروف من  ومعالجتها وحرصها.  واملهنية وغريها  واملتفشية 

الخدمات الطبية والعناية الطبية يف حالة املرض...٩٦".

وفيام يىل نعرض ملا يثريه هذا الحق من صعوبات وتطبيقات من الناحية الجنائية.

أوًال. يف األعامل الطبية ورشوط إباحتها

من املسلم به أن األعامل الطبية مباحة وال يُسأل جنائيًا ُمقدم الرعاية والخدمات 
الطبية إذ ما توافرت قواعد ورشوط إباحتها قانونًا. فاألعامل والخدمات الطبية هي تلك 
التي يكون غرضها عالج املريض أو املصاب أو تخفيف آالمه وذلك بحسب ما تقتضيه 

املادة ١٨ من الدستور املرصي.  ٩٤

املواد ٤٦، ٧٨، ٧٩ من الدستور املرصي.  ٩٥

املادة ٢٥ من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان؛ املادة ١٢ من العهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتامعية   ٩٦
والثقافية وكذا التعليق العام رقم (١٤) للجنة األمم املتحدة للحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية عىل 
املادة ١/١٢ من هذا العهد، حيث أكدت اللجنة وقررت إلتزام الحكومات بتوفر األدوية بكميات كافية بأسعار 
يف متناول املواطنني فضالً عن حامية حقهم يف الصحة من أية إنتهاكات تقوم بها أطراف غري حكومية؛ املادة 
١٦ من امليثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب الصادر ١٩٨٠ (واملنضمة إليه مرص بالقرار الجمهوري رقم 

٧٧ لسنة ١٩٨٤، ونرش بالجريدة الرسمية بالعدد ١٧ يف ٢٣ أبريل ١٩٩٣).
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حالة املريض أو املصاب بالفريوس أو مبرض معٍد، إذ ميارس مقدم هذه الخدمة يف إطار 
األصول العلمية املعروفة واملقررة يف كل عمل منها٩٧.

ومن الجدير بالذكر أن إلتزام الطبيب وكل من يعاونه عىل أداء مهمته يف تقديم 
الرعاية الصحية املتطلبة هو إلتزام ببذل عناية وال ميكن اعتباره إلتزاًما بتحقيق نتيجة 
فشل  أو  املريض  وفاة  بأن  القول  يجوز  ال  ذلك،  وعىل  وشفائه٩٨.  املريض  بربء  تتعلق 
عالجه يُعد مبثابة قرينه قاطعة عىل خطأ مقدمي الخدمة الطبية، إذا مل يثبت يف حقه 
أي مقدار من الخطأ ولو كان بسيطًا (يسريًا)، فتكون الوفاة قضاًء وقدًرا ال يُسأل جنائيًا 

عنها أحد إذا انتفى الخطأ يف جانب مقدم تلك الخدمة ولو يف أبسط صوره٩٩.

ومام تقدم، يشرتط إلباحة العمل الطبي ما ييل:

أن يحصل كل من  إنه يجب  القانوين)، مبعنى  (الرتخيص  قانونًا  املهنة  أ. مزاولة 
يتقدم ملزاولة مهنة الطب عىل ترخيٍص قانويّن بذلك من الجهات املعنية املختصة.

فإذا مارس ُمقدم تلك الخدمة مهنته دون ترخيص، كان مسؤوًال وقامت يف حقه 
عن  العمدية  الجنائية  املسؤولية  انعقاد  عن  فضًال  ترخيص  دون  املهنة  مزاولة  جنحة 
النتائج املرتتبة عىل أفعاله بحسب جسامة تلك النتائج التي قد تكون جرًحا أفىض إىل 

موت أو إيذاًء عمديًا أو غري ذلك١٠٠.

م. ن. حسني، رشح قانون العقوبات – القسم العام، ص ١٧٨.   ٩٧

ي. أنور، رشح قانون العقوبات: الجرمية واملجرم والعقوبة، دار النهضة العربية، القاهرة ١٩٩٤، ص ٣٢٦-٣٢٧.  ٩٨

القسم  العقوبات:  قانون  رشح  الحديثي،  دراسة مقارنة، ص ١٣١؛ ف.  لألطباء:  الجنائية  املسؤولية  قايد،  أ.   ٩٩
الخاص، ص ١٣٦ وما يليها؛ ك. السعيد، رشح األحكام العامة يف قانون العقوبات: دراسة مقارنة، ط ٣، دار 
الثقافة للنرش والتوزيع، عامن، ٢٠١١، ص ١٧٨؛ املواد ٤،٣ من قانون نقابة األطباء العراقيني رقم ٨١ لسنة 

١٩٨٤ واملادة ١ من القانون رقم ٤١٥ لسنة ١٩٤٥ املرصي (املعدل بالقانون رقم ١٥٣ لسنة ٢٠١٩).

ر. بهنام، النظرية العامة للقانون الجنايئ، ط ١، ١٩٧١، ص ٣٦٩؛ م. ح. منصور، املسؤولية الطبية: املسؤولية   ١٠٠
٣٤؛ مجموعة  اإلسكندرية، ١٩٩٩، ص  املعارف،  منشأة  األسنان،  وأطباء  والجراحني  األطباء  لكل من  املدنية 
أحكام النقض س ٢٥ رقم ٢٦٣؛ مجموعة القواعد القانونية ، ج ٤ رقم ٤١٧، ص٥٨٥؛ مجموعة أحكام محكمة 
النقض س ١١ رقم ١٧٦، ص ٩٠٤. وجدير بالذكر يف هذا الصدد إنه قد أكدت محكمة النقض املرصية يف 
املهنة ُيسأل عام يحدثه من رضر ويعترب  "كل من ال ميلك حق مزاولة  إنه  حكمها ١٣ ديسمرب ١٩٦٠ عىل 
معتدًيا"، ويرد عىل ذلك األصل استثناء يتمثل يف مامرسة العمل الطبي من غري الطبيب، يف حال قيام خطر 
جسيم يهدد حياة املريض، ومل يكن هناك مناص لدفعه إال بهذا العمل، وبالتايل متتنع املسؤولية الجنائية يف 
هذا الفرض تطبيًقا لتوافر رشوط حالة الرضورة. وتكمن علة التشديد هنا يف قرص مزاولة مهنة الطب عىل 

أصحابها حامية لها من املشعوذين والدجالني وغريهم.
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يكون هذا  الصحية، وقد  والرعاية  الطبي  بالعمل  املصاب  أو  املريض  ب. رضاء 
الرضاء صادًرا عن املريض ذاته أو من ميثله قانونًا يف صورة رصيحة شفهية كانت أو 
كتابية، كام قد يكون ضمنيًا بعد قيام الطبيب بتوضيح الوضع للمريض (نوع ومحتوى 
العمل الطبي املتطلب لحالته). هذا وقد يكون الرضاء متصوًرا يف شكل افرتايض إذا كان 
التدخل الطبي ثبت وإنه رضوريًا إلنقاذ حياته يف حالة عدم قدرة املريض عىل تبيان 

رضاه يف صوره السالفة١٠١. 

ج. غاية العمل الطبي: قصد العالج، وهو هدف الحق يف مامرسة أعامل الرعاية 
آآلمه  من  وتخليصه  املصاب  أو  املريض  عالج  هي  الطبي  العمل  غاية  أن  إذ  الطبية، 
استعامل هذا  يكون  النية ىك  توافر رشط حسن  وتخفيف معاناته. وعىل ذلك، يجب 
الحق مربًرا املتمثل يف قصد العالج. فإذا كان املقصود من الرعاية الطبية (العمل الطبي) 
العالج، كإجراء إختبار فاعلية لقاح للفريوس أو بحث علمي عىل املصاب أو غري  غري 
ُمقدم  إليها  التي يرمى  البواعث  نبل  النظر عن  النية برصف  انتفى رشط حسن  ذلك، 

العمل الطبي١٠٢.

د. مراعاة األصول الطبية والعلمية املعروفة واملتفق عليها، من املعروف أن لعلم 
العلمية والبحثية  الطب وما يرتبط به من تخصصات أخرى كالجراحة وغريها أصوله 
املتفق عليها، مبعنى إنه يجب أن يكون عمل ُمقدم الخدمة الطبية (الطبيب أو غريه) 
متسًقا ومتفًقا مع تلك األصول واملبادئ املتفق عليها علميًا وإال كان العمل غري مباح. 
مثال ذلك اللجوء لطرق عالجية محل خالف أو مل يكن قد اُستقر عليها من ِقبل علامء 
الطب ومتخصصوه أو إنهاء حالة املريض بناء عىل طلبه بقصد تخليصه من آالمه "القتل 

الرحيم" أو "بدافع الشفقة أو الرحمة" وغريها من الصور التي ال حرص لها١٠٣.

مجموعة القواعد القانونية ج ٤، رقم ٣٤، ص ٣١. أ. ن. إبراهيم، القواعد العامة يف قانون العقوبات املقارن،   ١٠١
املكتبة القانونية، ط ١، بغداد، ١٩٩٨، ص ١٤٧؛ م. ع. ا. الحلبي، رشح قانون العقوبات: القسم العام، دار 

الثقافة للنرش والتوزيع، عامن، ١٩٩٧، ص ٢٢٦.

العقوبات:  لقانون  العامة  النظرية  املنعم،  عبد  وس.  للطبيب، ص٣١-٣٢  الجنائية  املسؤولية  القبالوي،  م.   ١٠٢
دراسة مقارنة، ص ٣٧٧-٣٧٨.

القرار الجمهوري رقم ٢٤٢ لسنة ١٩٩٦ بشأن تنظيم وزارة الصحة والسكان (منشور بالجريدة الرسمية، العدد   ١٠٣
٣٠ بتاريخ ١ أغسطس ١٩٩٦). كام تشارك هيئات عامة أخرى يف تقديم خدمات الرعاية الطبية والصحية 
واملؤسسات  والجامعية  التعليمية  املستشفيات  وهيئة  الصحي،  للتأمني  العامة  كالهيئة  للجمهور،  املبارشة 

العالجية والقطاع الخاص.
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ثانًيا: يف الوقاية والعالج

الوقاية والعالج، إذ  تلتزم وزارة الصحة وأجهزتها املعنية وبحكم تنظيمها بتوفري 
تحدد القرارات الجمهورية بشأن تنظيمها أهدافها الرئيسية واملتمثلة يف الحفاظ عىل 
تحسني  عىل  والعمل  والعالجية،  الوقائية  الصحية  الخدمات  وتقديم  املواطنني  صحة 
صحة املواطنني وكذا مكافحة األمراض واألوبئة والفريوسات املعدية والتصدي لها بكل 
إمكانيتها وخاصة يف أحوال الطوارئ الصحية. هذا فضًال عن العمل عىل توفري األدوية 

واللقاحات والعالج واتخاذ اإلجراءات املتطلبة لضامن فعاليته وجودته١٠٤.

هذا ويُكمل مجهودات وزارة الصحة والسكان يف توفري الخدمات الطبية وقائية 
وعالجية بعض املؤسسات الطبية والصحية التابعة لبعض الهيئات الحكومية كالرشطة 
والقوات املسلحة والجامعات وغريها فضالً عام قد يسهم به القطاع الطبي الخاص يف 
هذا املجال. هذا وتنظم قوانني التأمني الصحي واإلجتامعي والضامن اإلجتامعي تقديم 
الخدمات الطبية والرعاية العالجية للمواطنني وخاصة يف حاالت الطوارئ التي تتفىش 

 .١٠٥
 COVID-19 فيها األمراض واألوبئة املعدية كفريوس كورونا املستجد

هل يجوز اإلمتناع عن تقديم الرعاية الطبية (اإلمتناع عن العالج)؟

لحامل فريوس كورونا أو املصاب به (أو حتى املتعايش معه لبعض الوقت) الحق 
املؤسسات  تتوىل  أن  يعني  وهذا  والدواء.  العالج  وتلقي  والصحية  الطبية  الرعاية  يف 
وعالجه  املصاب  أو  املريض  بقبول  وتلتزم  العالجية  الخاصة  والهيئات  العامة  الطبية 
أو تخفيف ما يُعانيه من آآلم وذلك بحسب ما تتطلبه حالة كل مريض١٠٦. وبناء عىل 
ذلك، يُجرم رفض تقديم العالج وكذا يحظر اإلمتناع عن تقديم الرعاية الصحية الطبية 
من جانب جميع العاملني يف الحقل الطبي (أطباء وممرضون وغريهم)، إذ يقع عليهم 
إلتزاًما وظيفيًا وقانونيًا بعالج املرىض واملصابني دون متييز أو تفرقة بينهم بحسب نوع 
املرض١٠٧. وتطبيًقا لالئحة آداب املهنة، إنه يجوز للطبيب – يف الحاالت غري العاجلة – 
اإلعتذار أو اإلمتناع عن عالج أي مريض بداءة أو يف أي مرحلة وذلك ألسباب مهنية أو 

ع. ع. القهوجي، رشح قانون العقوبات – القسم العام: نظرية الجرمية، منشورات الحلبي الحقوقية، بريوت،   ١٠٤
ط ١، ٢٠٠٨.

م. ج. عبد، جرمية االمتناع: دراسة مقارنة، دار الثقافة للنرش والتوزيع، عامن، ١٩٩٩، ص ٢٩٥.  ١٠٥

أ. قايد، املسؤولية الجنائية لألطباء: دراسة مقارنة، ص ٢٨٥.  ١٠٦

املادة ٢٤ من الئحة آداب املهنة.  ١٠٧
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شخصية١٠٨. وال يعد من تلك األسباب كون املريض مصابًا بالكورونا أو متعايًشا معه، 
باعتباره فريوس من الفريوسات املعدية رسيعة االنتشار، فأنه ليس من حق الطبيب أو 
معاونيه اإلعتذار بحجة إصابة املريض بفريوس ُمعٍد١٠٩. وال يجوز له ذلك مطلًقا – يف 
تنعقد  ذلك،  وعىل  أو شخصية.  وظيفية  بأسباب  األمر  تعلق  ولو   – العاجلة  الحاالت 
املسؤولية الجنائية واملدنية وكذا التأديبية واملهنية حال امتناع ُمقدم الخدمات الطبية 
والعالجية للمريض وخاصة إذا ترتب عىل ذلك اإلمتناع رضًرا (وخاصة الرضر الجسيم) 
للمريض أو املصاب مام أدى لتدهور حالته الصحية حيث تفاقم املرض أو تحقق أي 

شكل من أشكال اإليذاء١١٠.

الطبي  للمرفق  كامل  بشكل  واملدنية  الجنائية  املسؤولية  انعقاد  ويالحظ  هذا 
(املستشفيات أو الوحدات الصحية وغريها) حال اإلمتناع (رفض) عن قبول امرأة حامل 
عىل وشك الوالدة بحجة إصابتها بالكورونا وخوفًا من نقل العدوى، أو تم قبولها وأهمل 
أو تقاعس العاملون يف املرفق عن تقديم الرعاية الصحية الطبية املتطلبة لحالتها عن 

جميع النتائج املرتتبة عىل ذلك١١١.

تم  لفرد  جراحية  بعملية  القيام  رفض  حال  الطبي  املرفق  مسؤولية  تتحقق  كام 
الصحي  الوضع  تدهور  ذلك  عن  أسفر  إذ  بالفريوس،  إصابته  اكتشاف  حال  تخديره 
بعد  املبترس  الخروج  بسبب  أو  الجراحي  التدخل  عن  اإلمتناع  إثر  عىل  وفاته  أو  له 
الجراحة تخلًصا منه١١٢. وتكون مسؤولية الطبيب شخصية إذا كان يعمل لحسابه الخاص 

(يف عيادته) وتكون مرفقية إذا كان يزاول مهنته يف هيئة طبية عامة أو خاصة١١٣.

حكم محكمة النقض املرصية ١٩٨٤/١/١١، مجموعة أحكام محكمة النقض س ٣٥ رقم ٥ ص ٣٤. ويف ذات   ١٠٨
العالج إذا كان  بتاريخ ١٩٤٣/١٢/٣٠ بأن "الطبيب ُيسأل عن خطئه يف  السياق قضت محكمة اإلسكندرية 
واضحاً وظاهًرا ال يحتمل نقاًشا تختلف فيه اآلراء، كام ال يعترب فشل العالج قرينة قاطعة عىل خطأ الطبيب، 
إذ أن عمله هو التزام بعناية وليس بغاية، فالطبيب يلتزم باألصول الطبية ويعمل كل ما يف وسعه لتحقيق 
شفاء املريض. ولو مل يتحقق الشفاء فعًال، وبناء عليه ال تقوم املسؤولية الجنائية للطبيب إال إذ خالف أحد 

أصول الفن الطبي...".

األطباء  نقابة  لسنة ١٩٨٤ بشأن  القانون رقم ٨١  واملادة ٢٦ من  العراقي  العقوبات  قانون  املادة ٣٧٠ من   ١٠٩
العراقية.

املادة ٢٢ من القانون رقم ٨١ لسنة ١٩٨٤ بشأن نقابة األطباء.  ١١٠

أ. قايد، املسؤولية الجنائية لألطباء: دراسة مقارنة.  ١١١

املرجع السابق.  ١١٢

ع. التوبخي، املسؤولية املدنية للطبيب، دار املعارف، لبنان، ١٩٧٢، ص ٢٦٥-٢٦٦.  ١١٣
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ويف هذا الصدد، يجب عىل املريض أو أحًدا من أهله أو من يتوىل رعايته إثبات 
الرشطة،  بقسم  رسمي  يف محرض  العالج  رفض  أو  الطبية  الرعاية  تقديم  عن  اإلمتناع 
متهيًدا ملحاسبة املرفق الطبي أو عامليه أمام القضاء املختص جنائيًا أو إداريًا أو مدنيًا 
بحسب األحوال١١٤. وال يُقبل الدفع بعدم وجود نص أو خلو القانون املرصي من بعض 
الصحية  الرعاية  تقديم  رفض  حال  الجنائية  املسؤولية  وترتب  تعاقب  التي  القواعد 
والخدمات الطبية للمصاب بفريوس كورونا١١٥. إذ أن قانون العقوبات يحاسب جنائيًا 
عىل اإليذاء الناشئ عن الخطأ والذي من صوره اإلمتناع عن الوفاء (أداء) بواجب يلزمه 
القانون عىل املجتمع إذا أسفر هذا اإلمتناع عن حدوث أذى للمجنى عليه. هذا وال 
ريب يف أن ترشيعات ولوائح املهن الطبية تفرض عىل املشتغلني بها إلتزام تقديم الرعاية 
الصحية (الطبية) ملن هم يف حاجة إليها دون تفرقة أو متييز بحسب الحالة الصحية 
(نوع املرض)، فيكون اإلخالل بهذا اإللتزام القانوين خطأ يرتب مسؤولية مقدم الخدمة 

الطبية بكافة صورها سواء كان طبيب أو من يف حكمه١١٦. 

العدوى  إليهم  انتقلت  إذا  الطبية  الخدمة  ُمقدمي  عزل  الفور  ويجب عىل  هذا 
بشكل عرىض أثناء عملهم ولهم الحق يف املطالبة بالتعويض املدين – إن أرادوا – طبًقا 
املطالبة  ولهم  العمل١١٧.  وإصابات  املهنية  األمراض  ضد  التأمني  شأن  يف  مقرر  هو  ملا 
بذلك التعويض من املؤسسة العالجية حكومية كانت أو غري حكومية عىل أساس انعقاد 
مسؤوليتها العقدية أمام القضاء اإلداري أو املدين حسب األحوال. ويف جميع األحوال 
ال يجوز لجهة العمل (املرفق الطبي) حال تأكد العدوى العرضية خالل العمل، إنهاء 
خدمة الشخص املنتقل إليه العدوى بسبب مزاولة مهنته، وإن كان لها سلطة تقديرية 
يف تغيري نوع العمل إذا تبني لها عىل وجه اليقني أن استمرار املصاب أو بقاءه يف ذات 
العمل قد يُشكل خطورة نقل العدوى ملن يقدم لهم الرعاية الصحية وكذا العالجية، 

املادة ٢٠ من الئحة آداب مهنة الطب.  ١١٤

املادة ٩ من الئحة آداب مهنة الطب.  ١١٥

م. ح. منصور، املسؤولية الطبية: املسؤولية املدنية لكل من األطباء والجراحني وأطباء األسنان.  ١١٦

السلوكيات مع األصول  بتنايف بعض  الطب فيام يتعلق  املثال، ما قررته الئحة آداب مهنة  انظر عىل سبيل   ١١٧
بإجهاض  (القيام  الالئحة  املادة ٢٩ من  املريض)؛  التجربة عىل  يليها (قصد  املادة ٥٢ وما  والعلمية،  الطبية 
الحامل يف غري أحوال الرضورة الطبية)، املادة ٣٦ (إنهاء حياة املريض بناء عىل طلبه بدافع الشفقة "القتل 

الرحيم") وغريها.
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إذ هو أمر محفوف باملخاطر، فال بد من تجنبه خشية انتشار العدوى وتردي الوضع 
الوبايئ العام١١٨.

من  للعالج  الالزمة  األدوية  الحصول عىل  يف  الحق  للمواطنني  السياق،  ذات  ويف 
األمراض واألوبئة املعدية وغريها، إذ ميثل ذلك أحد جوانب الحق يف الصحة الذي يقابله 
عىل الجانب اآلخر إلتزام الدولة بتوفري الدواء للمواطنني حامية لحقهم يف الصحة طبًقا 
الحصول  النامية  للدول، وخاصة  يجوز  ذلك،  الدولية. وعىل  والقيم  واملبادئ  للدستور 
عىل الدواء واالستفادة من اإلستثناءات الخاصة بحق إمتيازات األدوية واللقاحات، والتي 
منها حق منح الرتاخيص اإلجبارية مع عدم اإلخالل بضامنات الحامية الكاملة للملكية 
الفكرية وبراءات اإلخرتاع يف مجال الدواء١١٩. وتربير ذلك هو اعتبار األمراض واألوبئة 

وخاصة املعدية منها (كالفريوسات) أزمات طارئة عىل الصحة العامة.

وبناء عىل ما تقدم، يجوز منح تراخيص إجبارية لصناعة األدوية، باستغالل اإلخرتاع 
– وذلك بحسب إعالن الدوحة حول اتفاقية الرتيبس TRIPS والصحة العامة – حفاظًا 
عىل مقتضيات الصحة العامة أو الطوارئ أو "ظروف الرضورة القصوى"، ويدخل فيها 
حاالت عالج فريوس كورونا حال اكتشاف دواء للفريوس١٢٠. كام يصدر الرتخيص اإلجباري 
حال تعلق اإلخرتاع بأدوية الحاالت الحرجة أو األمراض املتوطنة أو باملنتجات املستخدمة 
للوقاية من هذه األمراض١٢١. ويف هذه الحاالت، يصدر الرتخيص دون حاجة للتفاوض مع 

صاحب حق إمتياز الدواء وإن كان يجب إخطاره بقرار الرتخيص بشكل فوري.

تعنت صاحب  ثبوت  أو  تبيان  حال  اإلجباري  الرتخيص  هذا  إصدار  ويجوز  هذا 
براءة اإلخرتاع وتعسفه أو حتى مامرسة حقوقه املستمدة من الرباءة عىل نحو مجحف 
ومخالف لقواعد املنافسة العادلة، كاملبالغة يف أسعار الدواء أو التمييز بني العمالء أو 

اإلنسان ٢٠٠٥/٢٠٠٤، ص٣٠٧؛ ع.  القومي لحقوق  للمجلس  األول  السنوي  التقرير  املثال،  انظر عىل سبيل   ١١٨
فاروق، "املوازنة العامة للدولة وحقوق اإلنسان"، جمعية املساعدة القانونية لحقوق اإلنسان، ٢٠٠٢، ص ٢٠٢ 

(ترصيح وزير الصحة جريدة األهرام ٢٠٠٥/٧/١٠، ص ١٤).

املرجع السابق، ص٢٠١.  ١١٩

املواد ٣٠ و٣١ و٥/٣١ من اتفاقية الرتيبس.  ١٢٠

الفكرية  امللكية  حامية  اتفاقية  ضوء  يف  الصحة  يف  الحق  حامية  من  املرصية  الحكومة  "مسؤولية  انظر   ١٢١
(الرتيبس)"، املبادرة املرصية للحقوق الشخصية، يناير ٢٠٠٥، ص ٧ و١٦؛ املادة (٣٣) من اتفاقية الرتيبسس 
وكذا املادة األوىل من قانون حامية حقوق امللكية الفكرية املرصي رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ (الذي حل محل قانون 

.(١٩٤٩
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الرتخيص  يهدف  ولو مل  للتشاور،  الدواء برشوط مجحفة وغري ذلك دون حاجة  طرح 
الوفاء باحتياجات السوق املحيل١٢٢. 

نخلص من ذلك بأن للدول والحكومات بعض الصالحيات اإلستثنائية التي ميكن 
اللجوء إليها، مبا يسمح بدعم توفري وصناعة األدوية واللقاحات ملكافحة تفيش األمراض 
واألوبئة املعدية وغريها فضًال عن إصدار تراخيص إجبارية، حفاظًا عىل الحق يف الصحة، 

دون اإلخالل باإللتزامات والقواعد الدولية١٢٣.

بعض  املدين، هناك  املجتمع  الحكومية ومؤسسات  املنظامت غري  إطار  هذا ويف 
التي تهدف إىل  الدواء يف مرص،  الحق يف  إنشاؤها، ومنها جمعية  التي تم  الجمعيات 
الدفاع عن حقوق املواطنني يف الحصول عىل دواء وعالج آمن وبسعر مناسب فضالً عن 
الوقوف ضد أي انتهاكات أو مامرسات ترض بصحة الجمهور يف مجال صناعة األدوية، 
باإلضافة لنرش الوعي الثقايف والقانوين والصحي والوقايئ والتذكري بأن الحق يف الدواء 
باإلضافة إىل  اإلنسان١٢٤.  الصحة كمنظومة عاملية لحقوق  للحق يف  أساسيًا  ميثل جانبًا 
وبروتوكوالت  األدوية  لتوفري  املعنية  والسلطات  الجهات  مع  والتنسيق  التعاون  ذلك، 
أو  األدوية  نقص  أزمة  ومحاربة  باملرض  املصاب  أو  للمريض  والالزمة  اآلمنة  العالج 
عدم تصنيعها أو توفريها محليًا فضًال عن منع أي مامرسات إحتكارية ألسواق األدوية 
وتدعيم األبحاث العلمية يف املجاالت الدوائية واللقاحية وتدعيم حقوق امللكية الفكرية 

املستندة ملامرسات قانونية مرشوعة.

وال يفوتنا إىل أن نشري إىل أن ضعف وتردي املرافق الصحية له أثره عىل مرىض 
ومصايب الكورونا. فمع االعرتاف لهم بحقهم يف الصحة واملرافق الطبية – قانونًا – فإن 
تفعيل هذا الحق مرتبطا ارتباطًا وثيًقا مبدى توافر اإلمكانيات املالية والبرشية والفنية 
املتوفرة لهم، واملقتضية تكلفة باهظة لتوفري الكوادر املؤهلة فنيًا واألدوية وبروتوكوالت 
العالج واألمصال الالزمة وكذا املرافق الطبية املتخصصة يف إتاحة وتقديم مختلف أنواع 

الرعاية الصحية والوقائية.

املواد ١٢-١ و١٥-١ من العهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية وكذا التعليق رقم (١٤) للجنة   ١٢٢
األمم املتحدة للحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية عىل املادة ١٢-١.

انظر "مسؤولية الحكومة املرصية من حامية الحق يف الصحة يف ضوء اتفاقية حامية امللكية الفكرية (الرتيبس)".  ١٢٣

املرجع السابق.  ١٢٤
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فحرب املجتمعات ضد الكورونا ينبغي أن تستهدف العدو الحقيقي، وهو الفريوس 
ذاته وليس حامله أو املصاب به، أيا كان سبب أو مصدر انتقاله إليه.

املبحث الثالث. القانون الجنايئ والوقاية من فريوس الكورونا املستجد

عن  الفريوس  هذا  يتوقف  مل  بالصني،  املستجد  الكورونا  فريوس  وباء  ظهور  منذ 
التفيش واالنتشار يف جميع أرجاء العامل. حيث سارع بانتشاره يف الدول األوروبية وكذا 
العرص"  "طاعون  بعث  وقد  العربية.  واملنطقة  األوسط  الرشق  عن  فضًال  األمريكتني 
أن  بعضها  ظن  التي  املعارصة،  املجتمعات  أصابت  والرعب  والهلع  الخوف  من  حالة 
زمن األوبئة الخطرية التي تم حرصها والتغلب عليها قد وىل وانتهى، كاملالريا والجذام 
والكولريا واإلنفلونزا األسبانية وغريها. إال أن ظهور هذا الكوڤيد –١٩ أدى لصحوة يف 
جميع دول العامل، حيث دفع حكومات تلك الدول واملنظامت الدولية إىل االهتامم بهذا 
تحجيمه  انتشاره ىك ميكن  ومنع رسعة  تفشيه  السيطرة عىل  ومحاولة  الجديد  املرض 

والسيطرة عليه وحرصه من الناحية الصحية والطبية١٢٥. 

وجدير بالذكر يف هذا الخصوص، إنه ال ميكن إنكار فضل العدالة األلهية العظيمة 
عىل املنطقة العربية، إذ أن غالبية دول املنطقة – طبًقا ملا أكده خرباء منظمة الصحة 
العاملية – تعد من أقل دول العامل يف معدالت انتشار الفريوس. وهو ما دفع السلطات 
الصحية املحلية املختصة التخاذ إجراءات مشددة وفرض حالة طوارئ صحية وتدابري 

وقائية ملواجهة خطر تفيش العدوى١٢٦.

وتبدو أهمية الوقاية من انتشار هذا الفريوس، باعتبارها الطريق الوحيد يف الوقت 
الراهن إىل تقليص حجم انتشار عدوى هذا الفريوس القاتل. كام تتجىل هذه األهمية 
يف عدم اكتشاف عالج ضد هذا الوباء، فال بديل عن الوقاية التي تتطلب التعرف عىل 
طرق انتقال العدوى ثم توعية الجمهور بها ونرش الثقافة الصحية فيام بينهم والبعد عن 
التقليل أو اإلستخفاف بحجم الكارثة الصحية العاملية بحجة طأمنة األشخاص دون سند 

  R. WEBBER, Communicable Disease Epidemioogy and Control: A Global Perpective  ١٢٥
(Oxfordshrine: CABI 2005), at 26-28.

ف. ع. الشاذيل، "أضواء عىل الجوانب القانونية ملرض األيدز"، تقرير ُمقدم إىل ندوة الطب والقانون، الجمعية   ١٢٦
املرصية للطب والقانون، اإلسكندرية، ٥ يونيو ١٩٩١.
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واقعي وكذا عدم اإلفراط يف التهويل من األزمة إلثارة الفزع والخوف بني الناس دون 
سبب مام يؤدى لرتك متطلبات الوقاية١٢٧.

ويف هذا الصدد، يكون من الرضوري عدم املغاالة أو اإلفراط يف ارداد املرض ونسبة 
الوباء لألسباب الغيبية واالعتامد عىل املعتقدات واألفكار الدينية السائدة والتي تتوىل 
يف  سببًا  ذلك  فيكون  وتفشيه،  الوباء  وجود  ألسباب  خاطئة  بتفسريات  القيام  مهمة 

الرتاخي يف الوقاية وترك وإهامل سبل تدعيمها١٢٨.

لهم،  الصحي  التثقيف  وكذا  الجمهور  وعي  رضورة  تقتىض  الوقاية  كانت  وإذا 
فهناك بعض العوامل التي تحد الدور الفعال للوقاية التي يجب التغلب عليها لتحقيق 

األهداف والغايات األساسية والتي منها:

اختالف  عىل  املرض  من  الوقاية  ملقتضيات  الجمهور  وقبول  استجابة  أ.   مدى 
فئاتهم وأعامرهم.

قدرة السلطات واألجهزة املتعلقة بالتوعية ومدى فعالية دورها يف التثقيف. ب. 

ج.   قلة املوارد وقصور اإلمكانات الفنية واملادية عن توفري الوسائل الهامة ومتطلبات 
الوقاية الرضورية لتغيري مالمح السلوك البرشي الذي معه ترتفع العدوى. 

د.   وجود بعض العقبات القانونية وكذا بعض التقاليد واملعتقدات املعتمدة عىل 
اإلفرتاضات والخرافات التي تناقض املسلامت العلمية وإعامل العقل، فتشكل 

ثغرات ومشاكل أمام املجهودات املبذولة للوقاية من املرض١٢٩.

وللقانون دوًرا هاًما ال ميكن إنكاره أو تجاهله أو التهوين منه فيام يتعلق بطرق 
املواجهة  وكذا  الوباء  ملكافحة  عالج  وجود  عدم  ظل  يف  املرض،  انتشار  من  الوقاية 
الطبية الحاسمة واملؤثرة يف عالج املرض. هذا وال يتحقق التنظيم القانوين املقصود إال 
بتالزم هدفني لنجاح مظلة الوقاية، وهام حامية الصحة العامة وذلك عن طريق اتخاذ 
مجموعة من اإلجراءات الوقائية والتدابري القانونية، التي تتسم بطابع القرس واإلجبار 

ف. ع. الشاذيل، "دور القانون يف الوقاية من انتشار فريوس األيدز"، بحث ُمقدم إىل مؤمتر حق املواطن يف   ١٢٧
التثقيف الصحي، الجمعية املرصية للطب والقانون، اإلسكندرية، ١٩-٢١ أبريل ١٩٩٤.

م. ح. وهدان، وبائية متالزمة العوز املناعي املكتسب (األيدز)، ١٩٩١، ص ٦.  ١٢٨

املرجع السابق، ص ٧.  ١٢٩
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يف مواجهة الكافة (َحملة الفريوس والفئات األكرث ُعرضة له) وحامية ضامنات حقوق 
وليس من  الفريوس  ملحاربة  يهدف  قانوين  إطار  األساسية يف  العامة  اإلنسان وحرياته 
انتقل إليه، إذ إنه مريض تجب مساعدته وإعانته عىل آآلمه وليس مجرًما أو جانيًا تجب 

مطاردته١٣٠. 

فتكمن الصعوبة يف هذا الخصوص، يف محاولة قيام القانون وخاصة القانون الجنايئ 
بتحقيق التوازن الرضوري بني حقوق املواطنني وحق املجتمع يف الصحة العامة.

• الكورونا والقانون الجنايئ

من املسلم به أن جميع فروع القانون تعنى بالوقاية من تفيش فريوس كورونا، إال 
أن القانون الجنايئ هو أكرث وأوقع فروع القانون إسهاًما يف الجهود املبذولة يف هذا اإلطار، 
مبا يتضمنه من قواعد عقابية (قواعد سلوكية وجزائية) مُتثل رد فعل املجتمع وتضمن 
حقه يف العقاب إزاء الجرائم ومرتكبيها١٣١. حيث إنه يواجه كافة صور السلوك املنحرف 

الذي مُيثل خرقاً للقواعد السلوكية الرضورية املجتمعية للوقاية من نقل العدوى.

والتسليم  االنصياع  يعني  كورونا  فريوس  مجال  يف  القانون  هذا  أن  يف  ريب  وال 
بأن هذا البالء ترتبط به بعض صور السلوكيات الفردية التي تخرق مصالح عليا ومتثل 
إعتداء عىل القيم االجتامعية التي تتطلب الحامية تحت مظلة القانون الجنايئ. فيتدخل 
املرشع الجنايئ بسالح التجريم والعقاب لضامن حامية قيم ومصالح املجتمع العليا١٣٢. 
املتعارضة  املصالح  بني  التوفيق  العامة ويعمل عىل  املصالح  العقوبات يحمي  فقانون 
التي أضحت حاليًا محًال للحامية القانونية عىل املستويني الوطني والدويل. وعىل ذلك، 
فال مناص إىل التضحية بتلك املصلحة العامة املتعلقة بحامية الصحة العامة وإن كان ال 
ميكن التذرع بانكار حقوق املواطنني يف مواجهة تفيش العدوى، أصحاء كانوا أو مصابني 

(أو ُعرضه لإلصابة)١٣٣. 

ف. الشاذيل، "دور القانون يف الوقاية من انتشار فريوس األيدز".  ١٣٠

 F. ELCHAZLI, « Le Sida au regard du droit égyptien », rapport présenté au Colloque  ١٣١
 International sur  « Droit et Sida-Comparaison Internationale », Paris, Octobre 26-28,

1991, et publié in Droit et Sida, comparaison internationale, éd. CNRS Droit, 1994.

E. HEILMANN, « Les instruments juridiques relatifs au Sida: en quoi le Sida concerne-  ١٣٢
t-il les domaines du Droit? » in Sida: L’enjeu du Droit, 1991, p. 125.

 M. DANTI-JUAN, « Quelques réflexions en Droit pénal français sur les problèmes par  ١٣٣
  la Sida », Revue de Droit Pénal et de Criminologie 1988, p. 634.
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فحامية الصحة العامة تقيض اتخاذ إجراءات احرتازية ووقائية يف مواجهة املريض 
أو حامل الفريوس أو املخالطني لهم أو الفئات األكرث ُعرضه لإلصابة به وذلك للحد من 
خطر انتشار العدوى آخذين يف االعتبار ضوابط املصلحة العامة والقواعد الحاكمة دوليًا 

لحقوق اإلنسان، مواطًنا كان أو أجنبيًا١٣٤.  

الجنائية  الترشيعات  دور  إنكار  املعقول  من  ليس  بأنه  القول  ميكن  تقدم،  مام 
انتشار وتفيش فريوس  العامة من األمراض املعدية بوجه عام، ومن  الصحة  يف حامية 
كورونا بوجه خاص. ففي ظل عدم وجود لقاح فعال أو دواء للوباء، ال مفر من تطبيق 
تبني تدابري وقائية وإجراءات احرتازية مشددة ملنع نقل العدوى، ودعمها بالعقوبات 
الجنائية عند خرقها. ومبا أن املرشع الجنايئ اعترب فريوس كورونا من األمراض املعدية، 
عقوبات  من  يصحبها  مبا  العامة،  الصحة  لحفظ  املقررة  التدابري  جميع  عليه  فترسي 

وجزاءات جنائية.

قانون  تهم  التي  الجوانب  من  عدًدا  الفريوس  هذا  يثري  الوقاية،  مجال  ففي 
العقوبات، كالتبليغ والفحص غري الطوعي ومعاملة نزالء السجون. ونعرض يف مطلبني 
مستقلني لإلجراءات اإلحرتازية املقررة لحامية الصحة العامة وتبيان املسؤولية املرتتبة 

عىل مخالفة بعضها. فينقسم هذا املبحث إىل ما ييل: 

املطلب األول. التدابري اإلحرتازية الوقائية العامة

املطلب الثاين. اإلحتياطات الوقائية الفردية

املطلب األول. التدابري الوقائية العامة

املختصة  الصحية  والهيئات  السلطات  تتخذها  الوقائية  واإلجراءات  التدابري  تلك 
بالوسائل املقررة قانونًا، يف نطاق االختصاصات املخولة لهم. وتتمثل تلك التدابري العامة 
الفريوس ومعدالت منوه، وكذا  انتشار  ملراقبة  الهادفة  الصحية  اإلجراءات  يف عدد من 

تيسري اتخاذ التدابري الرضورية ملنع تفيش العدوى لدى الجمهور.

 G. MATHIEU, « Sida et Droit Pénal », Revue de Science Criminelle et de Droit Pénal  ١٣٤
Comparé 1996, p. 81.
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أوًال. تشكيل (إنشاء) اللجان العلمية املختصة بالوقاية من الفريوس

تبنت العديد من دول العامل فكرة تشكيل لجان عليا وإنشاء هيئات طبية علمية 
تطوره عىل  متابعة  عن  فضًال  للفريوس  الوبايئ  الوضع  ومتابعة  تدابري  باتخاذ  مختصة 
املستوى الوطني والعاملي والوقوف عىل ما اُستحدث من أبحاث علمية ودراسات طبية 
يف شأن املرض، وكذا متابعة تنفيذ وتقسيم الخطط والربامج الوطنية للمكافحة واملعايري 

الصحية واالسرتاتيجيات العالجية يف شأن الوباء١٣٥.

من  الناتجة  املرضية  الحاالت  مبتابعة  الخاصة  العلمية  اللجنة  شكلت  مرص  ويف 
لسنة  رقم ١٥٥  الصحة  وزير  بقرار   ،(COVID-19) املستجد  بفريوس كورونا  اإلصابة 
٢٠٢٠. هذا وتضم عضوية هذه اللجنة عدًدا من األطباء والخرباء املتخصصني يف علوم 
الفريوسات وعلوم األوبئة واألمراض املعدية وكذا أساتذة الجامعات من كليات الطب 
املختلفة عىل مستوى الجمهورية يف تخصصات األمراض الصدرية وطب الحاالت الحرجة 
وغريها. وتخضع هذه اللجنة لإلرشاف والرقابة الكاملة لوزارة الصحة وكذا اإلدارة العامة 

ملكافحة العدوى بالوزارة١٣٦. 

الجمهورية  بداخل  الوبايئ  ووضعه  املرض  متابعة  اللجنة  بهذه  وأنيط  هذا 
الباحثني عىل  وخارجها، ومتابعة اإلجراءات واألبحاث والدراسات الخاصة به وتشجيع 
إجراء االختبارات واألبحاث املتعلقة باملرض فضًال عن إمكانية إجراء التجارب الرسيرية 
واملعملية (Clinical Trials) يف محاولة الكتشاف عالج أو لقاح أو مصل فعال يف مواجهة 
هذا العدو اللدود. ولتلك اللجنة االستعانة مبن ترى أن لدية الخربة يف هذا املجال من 

القطاع الصحي أو غريه من قطاعات الدولة١٣٧.

قرار وزير الصحة املرصي رقم ٤٤٣ لسنة ١٩٨٦ بشأن تشكيل اللجنة التنفيذية ملتابعة مرض فقدان املناعة   ١٣٥
املكتسبة؛  قرار وزير الصحة اإلمارايت رقم ٥٠٤ لسنة ١٩٨٩ بشأن تشكيل اللجنة املركزية للوقاية وكذا القرار 
القرار  املنطقة؛  برئاسة مدير  للوقاية يف كل منطقة طبية  رقم ٥٠٦ مكرر لسنة ١٩٨٩ بشأن تشكيل لجنة 
العوز  متالزمة  مرض  من  للوقاية  (اإلمارات)  للدولة  الوطني  الربنامج  بشأن   ١٩٨٩ لسنة   ٥٠٢ رقم  الوزاري 

املناعي املكتسب.

مبتابعة  الخاصة  العلمية  اللجنة  تشكيل  بشأن   ٢٠٢٠ لسنة   ١٥٥ رقم  املرصي  والسكان  الصحة  وزير  قرار   ١٣٦
.(COVID-19) الحاالت املرضية الناتجة عن اإلصابة بفريوس كورونا املستجد

القرار السابق؛ ف. الشاذيل، "دور القانون يف الوقاية من انتشار فريوس األيدز".  ١٣٧
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ثانًيا. إدراج الكورونا يف خريطة األمراض املعدية

تنص املادة األوىل من القانون املرصي رقم ١٣٧ لسنة ١٩٥٨ يف شأن اإلحتياطات 
الصحية للوقاية من األمراض املعدية عىل أن "يعترب مرًضا ُمعدًيا كل مرض من األمراض 
الواردة بالجدول امللحق بهذا القانون ولوزير الصحة العمومية – بقرار منه – أن ُيعدل 
يف هذا الجدول باإلضافة أو الحذف أو بالنقل من قسم إىل آخر من أقسام الجدول١٣٨".

بناء عىل ذلك، صدر قرار وزير الصحة رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٢٠ بإدراج مرض كوڤيد-١٩ 
الناتج عن اإلصابة بفريوس كورونا املستجد إىل قامئة األمراض املنصوص عليها يف القسم 
املراقبة  تُطبق كافة أحكام  القرار،  لهذا  املعدية١٣٩. وتطبيًقا  األول من جدول األمراض 

واإلجراءات الوقائية والعقوبات املنصوص عليها يف القانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٥٨.

للحساسية  القومي  املعهد  أعلن  فقد  النهج،  ذات  الدول  بعض  وقد حذت  هذا 
برئاسة   “National Institute of Allergy and Infectious Diseases” املعدية  واألمراض 
كورونا  باعتبار فريوس  االمريكية  املتحدة  بالواليات   Anthony Fauci الدكتور  األستاذ 

املستجد كوڤيد-١٩ مرًضا تنفسيًا معديًا ويضاف لقامئة األمراض من ذات الفصيلة١٤٠.

هذا ومام تجدر مالحظته، إنه يرتتب عىل إضافة الكورونا لخريطة األمراض املعدية 
ما ييل:

املعدية  األمراض  من  للوقاية  الصحية  اإلحتياطات  لسنة ١٩٥٨ يف شأن   ١٣٧ رقم  القانون  من  األوىل  املادة   ١٣٨
األمراض  الذي يضم أخطر  الجدول  األول من  القسم  إىل  املستجد  الكورونا  إضافة فريوس  تم  املرصي. وقد 

املُعدية كالكولريا والطاعون والتيفوس والجدري والجمرة الخبيثة والحمى الراجعة والحمى الصفراء.

قرار وزير الصحة والسكان املرصي رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٢٠. وانظر أيًضا عىل سبيل املثال، قرار وزير الصحة   ١٣٩
والسكان رقم ٤٣٥ لسنة ١٩٨٦ بإضافة مرض األيدز لقامئة األمراض املنصوص عليها يف القسم الثاين من جدول 
األمراض املعدية وكذا القرار الوزاري رقم ١٠ لسنة ١٩٨٥ بإضافة مرض نقص املناعة باملادة ١٧ من القانون 

اإلتحادي اإلمارايت رقم ٢٧ لسنة ١٩٨١ يف شأن الوقاية من األمراض السارية.

 D. FISHER & A. WILDER-SMITH, “The Global Community Needs to be Swiftly  ١٤٠
 Ramp up the Response to Contain COVID”, Lancet 1109 (2020), at 1109-10; J. COHEN
 & K. KUPFER SCHMIDT, “Countries Test Tactics in ‘War’ against COVID-19”, 367

Science 1287 (2020), at 1288.
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أوًال: اإللتزام بالتبليغ ووجوبه عن كل حالة كورونا يتم اكتشافها. ويف هذا الفرض، 
أن يدخل ضمن  للحالة١٤١. وميكن  املكتشف  الطبيب  بالتبليغ عىل عاتق  اإللتزام  يقع 
هذا اإللتزام جميع املحيطني باملريض أو ممن خالطوه كأقاربه املقيمني معه يف منزله 
أو من يقوم عىل خدمته أو ممن تحددهم نصوص القوانني الخاصة بحاالت اإلبالغ غري 
الوحدات املختصة املحددة  أو  الصحية  السلطات  التبليغ إىل  الطوعي١٤٢. ويكون هذا 
املريض  تحديد  إلمكانية  تفصيلية  ومعلومات  بيانات  اإلبالغ  يتضمن  أن  قانونًا برشط 

والوصول إليه١٤٣.

يف ضوء ذلك ال يكون املريض أو حامل الفريوس ملزًما من الناحية القانونية باإلبالغ 
عن إصابته باملرض، فذلك يقع عىل عاتق املخالطني له أو املحيطني به. إال أن هناك بعض 
القوانني والترشيعات املقارنة التي تلزم الشخص املصاب (أو حامل الفريوس) بإخطار 
السلطة املختصة بوزارة الصحة العامة بحالته مبجرد علمه بذلك فضًال عن إلتزامه بكافة 

التدابري الصحية والوقائية واإلجراءات اإلرشادية التي تقررها الوزارة لذلك١٤٤.

ثانًيا: عقاب املمتنع عن التبليغ، يُعاقب جنائيًا كل من ميتنع أو يرتدد يف اإلبالغ 
عن حاالت اإلصابة بكوڤيد –١٩ إذا كان ممن يلزمهم القانون باإلبالغ. ويف هذا الفرض، 
تنعقد املسؤولية الجنائية للممتنع عن جرم اإلمتناع عن التبليغ إذا كان هذا اإلمتناع 
طوًعا أو إراديًا١٤٥. فهى مسؤولية منصوص عليها يف الترشيع املرصي وال تنعقد يف حق 
املريض الذي ميتنع عن التبليغ عن إصابته باملرض أو حمله لفريوسه، إذ ال يوجد إلتزام 

عليه بذلك١٤٦.

املادة ١٣ من قانون األمراض املعدية املرصي. وعىل سبيل املثال، انظر املادة ٥ من قانون الوقاية من األمراض   ١٤١
السارية األمارايت واملادة L.12 من قانون الصحة العامة الفرنيس. وهذا إفشاًء مباًحا، فال يُعد هذا التبليغ 
إفشاء لرس املهنة الطبية تطبيقاً لقواعد قانون العقوبات يف املادة ٣١٠ وال يشكل فعًال جنائيًا يعاقب عليه 

(حالة التبليغ عن األمراض املعدية). راجع ما يقابل هذه املادة، املادة ٣٧٩ من قانون العقوبات اإلمارايت.

املادة ١٣ فقرة (أ) (ب) (ج).  ١٤٢

املادة ١٣ فقرة (د) وكذا املادة (١٤).  ١٤٣

املادة ١١ من القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٩٢ الكويتى بشأن الوقاية من مرض متالزمة العوز املناعي املكتسب   ١٤٤
(األيدز).

املادة ٢٦ من قانون األمراض املعدية املرصي.  ١٤٥

املادة ٢٥ من قانون األمراض املعدية املرصي.  ١٤٦
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ومع ذلك، ميكن قيام مسؤولية املريض الجنائية التي ترتب عقابه باعتباره رشيًكا 
بالتحريض يف جرمية اإلمتناع عن التبليغ، حال ثبوت إنه قد حرض رصاحًة أو ضمنيًا من 
يقع عليه القيام بهذا الواجب عىل عدم أدائه طبًقا للقانون، فيعاقب املمتنع بوصفه 
هذه  يف  بالتحريض  كرشيك  (املصاب)  املريض  ويعاقب  اإلمتناع،  لجرم  أصليًا  فاعًال 
الواقعة١٤٧. هذا ويسأل املريض أو املصاب عىل أساس إنه فاعًال أصليًا يف جرمية اإلمتناع، 
إذا كان يلزمه القانون باإلبالغ عن حمله للفريوس أو إصابته به١٤٨. ويكون عقاب هذه 

الجرمية الغرامة والحبس بوصفها جنحة يف القانون املرصي١٤٩. 

الصحية  والهيئات  للجهات  املختصة،  الصحية  للهيئات  املخولة  السلطات  ثالًثا: 
املختصة عند علمها أو إخطارها بأصابة أحد األفراد باملرض، أن تتخذ عىل الفور جميع 
التدابري واإلجراءات اإلحرتازية والوقائية الرضورية التي يكون من شأنها منع خطر تفيش 
العدوى.١٥٠ وجدير بالذكر أن القانون ال يوجب عىل السلطات الصحية عزل املريض أو 

حامل فريوسه، وإمنا يجيز لها حجزه يف منزله أو يف األماكن املخصصة لذلك.

يجوز  إنه  عىل  الصحي  الحجر  إجراءات  شأن  يف  القانون  ينص  الصدد،  هذا  ويف 
لوزير الصحة أن يصدر القرارات الالزمة لعزل أو رقابة أو مالحظة األشخاص والحيوانات 
الصحية  واملواصفات  للرشوط  املحددة  القرارات  إصدار  له  كام  الخارج،  من  القادمة 
الواجب توافرها لدخول البضائع أو األشياء املستوردة من الخارج ملنع انتشار األمراض 
الصحية املختصة مبتابعة ومراقبة األفراد املخالطني  املعدية١٥١. هذا ويكون للسلطات 
للمريض وذلك خالل املدة التي تقررها، وهى أربعة عرش يوًما فرتة حضانة الفريوس، 
ويشمل ذلك املشتبه فيهم أو من تظهر عليه أعراض خفيفة أو من مل تظهر عليه أعراًضا 
مطلًقا١٥٢. ويف هذا الصدد، ينص القانون املرصي عىل إنه "إذا أصيب شخص أو اشتبه 

املادة ١٢ من قانون األمراض املعدية املرصي.  ١٤٧

ف. الشاذيل، قانون العقوبات – القسم الخاص.  ١٤٨

املرجع السابق.  ١٤٩

املادة ١٠ من قانون األمراض املعدية املرصي.  ١٥٠

املادة ١٠ و١٢ من قانون األمراض املعدية وكذا املادة ١٤ فضًال عن املادة ١١ بشأن تطعيم وتحصني الُحجاج   ١٥١
واملعتمرين ضد األمراض املعدية.

املادة ١٤ من قانون األمراض املعدية.  ١٥٢
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يف إصابته بأحد األمراض املعدية وجب اإلبالغ عنه خالل ٢٤ ساعة إىل طبيب الصحة 
املختص... للسلطة اإلدارية التي يقع يف دائرتها محل إقامة املريض١٥٣".

هذا وملأمور الضبط القضايئ تفتيش املنازل واألماكن املشتبه يف وجود املرض بها، 
ولهم أن يأمروا بعزل املرىض ومخالطيهم، وتطهري املساكن واملفروشات وتعقيم األسطح 
التى ميكن مالمستها (إذا كانت حاملة للفريوس) وكذا املالبس واألمتعة ووسائل النقل 
وغريها فضالً عن إعدام ما يتعذر تطهريه والتخلص منه، ولهم يف ذلك االستعانة برجال 
البوليس، بحكم القانون١٥٤. كام يكون لتلك السلطات أن تبعد املصابني بفريوس كورونا 
أو لحاملس ميكروب األمراض املعدية عن مامرسة كل من له صلة بتحضري أو بيع أو 
نقل املواد الغذائية أو املرشوبات من أي نوع فرتة تراها رضورية منًعا لإلرضار بصحة 
العاملني اآلخرين وكذا الحد من نرش العدوى١٥٥. ويف هذه الحالة قرر قانون العقوبات 
املسؤولية الجنائية ملن يخالف إجراء اإلبعاد أو تدبري الوقف عن العمل، سواء كان هو 
املريض أو حامل الفريوس أو كان رب العمل أو مدير املرشوع١٥٦. هذا وقرر القانون 
بتدبري  اإللتزام  عدم  جنحة  بوصفها  الحبس  أو  بالغرامة  الجرمية  تلك  عقاب  املرصي 

اإلبعاد أو اإليقاف١٥٧.  

وللسلطات الصحية توقيع اإلجراءات الصحية املشددة وخاصة عىل العائدين من 
الخارج فلها توقيع الكشف الحراري عليهم والزامهم بإجراء اختبارات معملية للتأكد 
من خلوهم من الفريوس وكذا حجرهم صحيًا إما يف منازلهم أو يف أماكن معدة لذلك 

فرتة حضانة املرض.

ويجوز لوزير الصحة، اعتبار منطقة أو جهة ما موبوءة بإحدى األمراض املعدية، 
ملنع  وقائية  تدابري  من  مناسبًا ورضوريًا  تراه  ما  اتخاذ  الصحية  للهيئات  يكون  وعليه 
تفيش الوباء من عزل وتطهري وتعقيم وتحصني ومراقبة وغري ذلك١٥٨. باإلضافة إىل ذلك، 

املادة ١٦ و١٢ من قانون األمراض املعدية.  ١٥٣

املادة ١٥ من قانون األمراض املعدية.  ١٥٤

املادة ٢١ من قانون األمراض املعدية.  ١٥٥

ف. الشاذيل، رشح قانون العقوبات.  ١٥٦

املواد ١٣ و١٧ من قانون األمراض السارية اإلمارايت.  ١٥٧

املواد ٢٢ و٢٣ من قانون األمراض املعدية املرصي.  ١٥٨
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لسلطات الدولة بكافة أجهزتها للحد من الوباء اتخاذ إجراءات إستثنائية قد يكون فيها 
تضييق للخناق عىل املواطنني ويف هذه الحالة ليس لهم سوى االنصياع لها حامية للصحة 
العامة وحفظ أرواح البرش، وهذه اإلجراءات تكون قانونية ويرتتب عىل مخالفتها أو 

خرقها جزاءات وعقوبات جنائية متعددة١٥٩.

والواقع أن هذه اإلجراءات تجد رشعيتها وتستند يف تطبيقها إىل ما قرره القانون 
املرصي من إنه لوزير الصحة ومن يعاونوه ومن هم مسؤولني عن إدارة الكارثة واألزمة 
املكافحة  وإجراءات  الوقائية  اإلجراءات  بشأن  قرار  أي  يصدرا  أن  الوباء  خلفها  التي 
ألي مرض من األمراض املعدية، وذلك بجانب ما هو منصوص عليه يف القانون الخاص 

باإلحتياطات الصحية للوقاية من األمراض الخطرة واملعدية١٦٠. 

ومثال ذلك، فرض حظر تجوال املواطنني يف أوقات محددة وال يستثنى من ذلك إال 
حاالت الرضورة. وكذا غلق األسواق العامة واملحال التجارية ودور العبادة ودور السينام 
واملرسح واملالهي واملقاهي والشواطىء العامة وغريها من أماكن الرتفية وكذا تعليق 
الدراسة باملدارس والجامعات وكذا تعليق العمل باملصالح الحكومية واالستعاضة عنه 
بالعمل والتعليم عند بُعد وغري ذلك من إجراءات قاسية قد يكون لها آثار سلبية عىل 

االقتصاد القومي كوقف حركة السياحة وتعليق حركة الطريان وإغالق الحدود.

وكذا ما صدر عن مجلس الوزراء من قرارات وزارية تلزم املواطنني بارتداء الكاممات 
ليس فقط لدخول املصالح الحكومية بل يف األماكن املزدحمة كام ألزمتهم باستخدام 
وامليكروبات وغريها من  والفريوسات  البكترييا  الكحولية ضد  واملعقمة  املطهرة  املواد 
اإلجراءات التي يرتتب عىل مخالفتها توقيع العقوبات الجنائية التي قد تصل يف كثري 
إىل  يضاف  العامة١٦١.  للصحة  حامية  وذلك  الباهظة،  والغرامات  للحبس  األحيان  من 
ذلك، أن قانون األمراض املعدية أكد عىل أحقية املخالطني للحاالت املصابة يف الحصول 
عىل إجازة من عملهم لدرء خطر انتشار العدوى، فضًال عن فرض حظر عىل املريض أو 
املصاب رسميًا وإلزامه بعدم اإلختالط بالجمهور١٦٢. ويف جميع األحوال يعاقب قانون 

املادة ٢٠ من قانون األمراض املعدية املرصي.  ١٥٩

املواد ٢١، ٢٢ و٢٣ من قانون األمراض املعدية املرصي.  ١٦٠

املواد ٢ ، ٢٠ مكرًرا، ٢/٢٣، و٢٩ مكرر١ من قانون األمراض املعدية املرصي.  ١٦١

املواد ٢٥ و٢٦ و٢٦ مكرر١ من قانون األمراض املعدية املرصي.  ١٦٢
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األمراض املعدية عىل مخالفة أحكامه بغرامة باهظة  كانت يف السابق ال تقل عن ٥٠ 
جنيًها وال يتجاوز ١٠٠ جنيًها (تم تعديل ورفع مبلغ الغرامة ليتناسب مع الوضع الحايل) 
أو الحبس مع مصادرة األشياء املستعملة يف الجرمية مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد 

يقيض بها قانون العقوبات.

وهذه التدابري الوقائية العامة املصحوبة بجزاءات جنائية يف حالة خرقها، من شأنها 
الحد من انتشار العدوى بني عامة الجمهور. وهذه التدابري ال ترتبط باملصاب أو حامل 
الفريوس، بل متثل إجراءات واحتياطات عمومية غرضها الحيلولة دون انتقال املرض أو 
فريوسه حفاظًا عىل الصحة العامة. بيد أن هذه اإلجراءات العامة الوقائية ال تكفي وال 
تكون فعالة وحدها، إذ يشرتط إكاملها بتدابري احرتازية "وقائية" فردية يكون الغرض 

منها اكتشاف حاالت االشتباه أو اإلصابة أو حمل الفريوس.

املطلب الثاين. اإلحتياطات اإلحرتازية "الوقائية" الفردية

يقصد بالتدابري واإلجراءات الوقائية الفردية الفحص واالختبار للكشف عن حاالت 
اإلصابة بالوباء أو فريوسه، بغية حامية ووقاية الصحة العامة من انتشار خطر العدوى 
ونقلها. فيكون الهدف الرئييس الكتشاف حاالت اإلصابة ليس فقط عالج املصاب، وإمنا 
توعية املريض وتثقيف حامل الفريوس بالحقائق واملعلومات الصحيحة والعلمية عن 
امللقاة عىل  املجتمعية  باملسؤولية  الشعور  وحثه عىل  وتنبيهه  إيقاظه  يتم  املرض، ىك 

عاتقه حتى ال يكون سببًا يف نقل العدوى لغريه من املحيطني به عمًدا أو خطأ١٦٣ً. 

وعىل ذلك فأن تفعيل وإعامل قواعد املسؤولية الجنائية والعقاب يكون له دوًرا 
فعاًال يف تدعيم دور التوعية املجتمعية، إذا ثبت إنعدام شعور املريض من رضورة تغيري 
وتجنب  العامة  للصحة  حاميًة  الوقائية  واإلجراءات  يتسق  مبا  وتعديله  سلوكه  أمناط 
خطر نقل العدوى. ويجب أن تشمل هذه التوعية عامة الجمهور وعىل وجه الخصوص 
الفئات األكرث ُعرضة للمرض (كالسجناء والعاملون يف الحقل الطبي باعتبارهم عىل وجه 
الصفوف األوىل "الجيش األبيض" يف مواجهة هذه املعركة) وغريهم من األشخاص الذين 

يتواجدون يف مواقف بعينها وظروف خاصة تعرضهم لنقل العدوى إليهم١٦٤.

ف. الشاذيل، "أضواء عىل الجوانب القانونية ملرض األيدز".  ١٦٣

ف. الشاذيل، "دور القانون يف الوقاية من انتشار فريس األيدز".  ١٦٤
M. CORNETT, “Criminalization of the Intended Transmission or Knowing Non-dis-

closure of HIV in Canada”, 5 McGill J. L. & Health 61 (2011), at 94-96.
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أن  ميكن  بالفريوس  اإلصابة  حاالت  الكتشاف  املختربى)  (التحليل  والفحص  هذا 
األكرث  الفئات  بعض  قاًرصا عىل  جزئيًا  يكون  وقد  املواطنني،  لجميع  شامًال  عاًما  يكون 

تعرًضا لإلصابة بكوڤيد-١٩.

الفحص العام الشامل وا لفحص الجزيئ

كشف  بغية  املختربية  للتحاليل  املواطنني  كافة  إخضاع  أو  فحص  املستحيل  من 
حاالت اإلصابة بالكوڤيد-١٩، إذ إنه من غري املتصور– من الناحية العملية – اللجوء لهذا 
العالية  االقتصادية  كلفته  بسبب  النامية)  (الدول  املجتمعات  بعض  يف  خاصًة  اإلجراء 
التي تتجاوز قدرة استيعاب الدول ذات معدالت سكان كبرية. حتى وإذا سلمنا بإمكانية 
إجراء التحليل والفحص لكافة مواطني ومقيمي الدول املتقدمة – التي تسمح مواردها 
االقتصادية بذلك – نجد إنه قد يكون عديم الفائدة أو غري ُمجٍد، إذ من املتصور نقل 
العدوى ملن تم سحب مسحة (عينة) منه، وهو ما يقتيض تكرار التحليل عىل فرتات 
متقاربة فضًال عن صعوبة دقة نتائج الفحوصات يف بعض األحيان١٦٥. وبناء عىل ذلك، 
فال مفر من جعل تحليل الـ PCR طوعيًا (أي اختياريًا) كقاعدة عامة، وقرص حاالت 

التحليل اإلجباري عىل بعض الفئات.

 “Voluntary PCR Test” أ. التحليل الطوعي

األصل العام هو حق كل فرد من أفراد املجتمع اللجوء طوعيًا أي من تلقاء نفسه 
مبحض إرادته واختياره – دون إجبار– أن يتقدم إىل أحد مراكز الفحص املعتمدة لتوقيع 
الكشف عليه عن طريق سحب العينة (من األنف والبلعوم) للتأكد من خلّوہ وعدم 

حملة للفريوس١٦٦. 

كونه  إما   PCR الـ تحليل  إلجراء  باختياره  يتقدم  من  أن  العملية،  الناحية  ومن 
بعض  اشرتطه  الذي  البالد  خارج  السفر  حاالت  يف  كام  احرتازي،  كإجراء  منه  مطلوباً 
الدول للدخول ألراضيها، إذ يجب إجراءه قبل ميعاد قيام رحلة الطريان بساعات قليلة 
وإما لالطمئنان عىل نفسه، كام لو كان قد تعرض ملوقف ما يجعله يشك يف إحتاملية 

 ،٢٠١٤ اإلسكندرية  الجامعية،  املطبوعات  دار  اإلنسان،  وحقوق  واأليدز  القانون  يف  دراسات  الشاذيل،  ف.   ١٦٥
ص ١٠٥.  

G. MATHIEU, « Sida et Droit Pénal », p. 83.  ١٦٦
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نقل الفريوس إليه، كام لو كان قد تردد عىل مصلحة حكومية وكان عامة الجمهور غري 
مرتدين للكاممات أو إذا كان قد سعل أحد أصدقائه وكان ال يرتدي الكاممة وكان حامالً 

للفريوس، فاستنشقه من يتقدم للفحص، إلخ١٦٧.

عىل أية حال، أيًا كان دافع الشخص املتقدم للتحليل والفحص، فإنه يجب حثه 
وتشجيعه عىل هذا اإلجراء النابع من شعوره باملسؤولية الفردية واملجتمعية، إذ يجب 
أن يكون هذا التحليل مجانيًا أو مبقابل رمزي (رسوم الخدمة)؛ جعله يف متناول جميع 
الفئات من خالل توفري املوارد واإلمكانيات الفنية والتقنية املتطلبة للتحليل يف أماكن 
غري نائية أو بعيدة؛ فضًال عن إحرتام خصوصية وأرسار املتقدم طوعياً للتحليل وإعالمه 

بنتيجته سلبية كانت أو إيجابية١٦٨.

يف  التقنية  الطبية  واإلمكانيات  املعدات  إتاحة  اإلختياري  الفحص  ويتطلب  هذا 
الوحدات أو املستشفيات أو املعامل (املركزية) التابعة واملعتمدة من وزارة الصحة. هذا 
ويف حالة إيجابية التحليل، وجب إبالغ السلطات الصحية املختصة وأخذ مسحة أخرى 

مبعرفتها إلرسالها مرة ثانية إىل املعامل املركزية لتأكيد نتيجة التحليل١٦٩.

ب. التحليل املختربي غري الطوعي (الفحص اإلجباري)

كافة  للمواطنني  الطوعي  الفحص  تقرر  التي  العامة  القاعدة  من  استثناًء  يجوز 
يف كل املجاالت، إجراء التحليل اإلجباري يف حاالت معينة. هذا وال توجد يف كثري من 
الترشيعات الجنائية للدول نص قانوين يقرر مسؤولية الشخص جنائيًا يف حالة مخالفة 
اإلجراءات  أن  الفرنيس  الفقه  بعض  ويرمي  هذا  اإلجباري١٧٠.  للتحليل  اللجوء  تدابري 
العقابية قد تكون عدمية األهمية أي ال داعي لها نظرًا لنبل البواعث التي تحرك الشخص 
إلجراء املسحة يف هذا املجال، إذ تبدو عدم جدوى العقوبات الجنائية يف هذا الصدد١٧١. 

املادة ٢٢٦-١٣ من قانون العقوبات الفرنيس.  ١٦٧

ح. وهدان، وبائية متالزمة العوز املناعي املكتسب (األيدز).  ١٦٨

ف. الشاذيل، دراسات يف القانون واأليدز وحقوق اإلنسان، ص ٥٢ و٥٣.  ١٦٩

املرجع السابق، ص ١٠٦.  ١٧٠

 M. DANTI-JUAN, « Quelques réflexions en Droit pénal français sur les problèmes par  ١٧١
  la Sida », p. 634.
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من  اإلتجاه  هذا  املرصي  نظريه  وكذا  الفرنيس  املرشع  تبنى  املنطلق،  هذا  ومن 
فيام  الجنائية  العقوبات  الستخدام  يلجأ  مل  الجنايئ  املرشع  أن  إذ  الترشيعية،  الناحية 
الفئات  الوقائية والتدابري اإلحرتازية الصحية، وإن قرر خضوع بعض  يتعلق بالسياسة 
للفحص اإلجباري عىل سبيل اإلستثناء دون أن يرتب عقوبة جنائية حال الخرق اكتفاًء 

بالتدابري الصحية واإلجراءات اإلدارية١٧٢.

وعىل ذلك تكمن يف عدم كون العقوبات الجنائية نواة لقانون جنايئ أو ترشيع 
من  للفريوس  الحاملني  أو  املصابني  وإقصاء  وتهميش  استبعاد  يستهدف  خاص  عقايب 
نواٍح حياتية شتى، اقتصادية أو ثقافية أو اجتامعية أو غريها، إذ أن الجزاءات العقابية 
١٧٣. وبالتايل ال يُسأل 

ال تجدي يف نطاق السياسة الصحية الوقائية ضد فريوس كوڤيد-١٩ 
جنائيًا املريض أو املصاب بالفريوس إذ كان يعلم بأصابته وامتنع عن العالج أو متابعته 

دوريًا أو حتى إذا كان قد غادر مؤقتًا أو نهائيًا مكان عالجه دون إذن/ترصيح.

هذا وميكن أن يخضع للفحص غري الطوعي ما ييل من فئات منًعا النتشار العدوى:

الجيش األبيض من األطباء وهيئة التمريض ومن يف حكمهم.  .١

العاملون بقطاع السياحة والطريان واملطارات.  .٢

نزالء السجون والعاملون باملؤسسات العقابية.  .٣

معينة،  ملدة  واإلقامة  للعمل  أو  للسياحة  القادمني  الجدد  الوافدين  ٤.  جميع 
وخاصة إذا كانوا قادمني من دول موبوءة ترتفع فيها معدالت انتشار الوباء. 
الرتخيص  عىل  الحصول  بطلبات  املتقدمون  األجانب  الفئة،  لهذه  ويُضاف 

بالعمل أو تجديده.

املخالطون للمريض أو حامل الفريوس (كافة املحيطني به من دائرته).   .٥

اإلنسان،  وحقوق  واأليدز  القانون  يف  دراسات  الشاذيل،  املرصي؛ ف.  املعدية  األمراض  قانون  من   ٢٦ املادة   ١٧٢
ص ١٠٧.

انظر مثًال الربنامج الوطني للوقاية من مرض األيدز يف دولة اإلمارات، مرجع سابق. انظر عىل سبيل املثال يف   ١٧٣
هذا الصدد، القرار الوزاري اإلمارايت رقم ٥٠٢ لسنة ١٩٨٦(منشور وكيل وزارة الصحة للشؤون الوقاية بتاريخ 
١٥ فرباير ١٩٩٨) يف شأن خضوع الوافدين الجدد للعمل أو اإلقامة يف اإلمارات لفحوصات وإختبارات طبية 

إجبارية.
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ويجوز أن يُضاف لتلك القامئة من ترى السلطات الصحية الوقائية إضافته لزوماً 
ترحيل  يجوز  املعدية  األمراض  قانون  لنصوص  وتطبيًقا  العدوى.  تفيش  خطر  لتحييد 
األجنبي الذي يثبت حمله للفريوس، ولحني إمتام إجراءات ترحيله، يجوز عزله يف منزله 
أو يف األماكن املخصصة لذلك. ويف حالة عدم وجود مكان مالئم لعزل األجنبي، ُسلم 
لسفارة دولته التي تتوىل مراقبته (متابعته) لحني مغادرته البالد١٧٤. ويف جميع األحوال، 
تويص منظمة الصحة العاملية بعدم جواز اللجوء إلجراء العزل املؤبد كأجراء احرتازي 
ملنع خطر نرش العدوى عىل وجه اإلطالق لحامل الفريوس، لعدم جدواه وكذا تعارضه 

ومبادئ القانون وقيم حقوق اإلنسان١٧٥.

ويف ذات السياق يجب االنتباه إىل عدم إنكار وجود بعض الفئات الذين يتعرضون 
أكرث من باقي مواطني املجتمع لخطر العدوى بهذا الفريوس. ويدخل يف هذه الفئة كبار 
الجهاز املناعي  السن وكذلك املرىض بأمراض مزمنة فضًال عن من يعانون من ضعف 
وبالتايل عدم القدرة عىل مقاومة الفريوسات أو األمراض املعدية. وميكن أن يُضاف لهذه 
الفئة األطباء ومن يعملون يف الحقل الطبي كعاميل املختربات واملعامل ومراكز نقل الدم 

وكذا املكلفني مبراقبة األمراض املعدية وحاالت الرتصد الوبايئ وغريهم١٧٦.

املؤسسات  يف  والعاملون  السجون  نزالء  السابقة  للفئات  يضاف  أن  وميكن  هذا 
األمراض  مشاكل  مبكافحة  خاًصا  تنظياًم  السجون  قوانني  يف  يوجد  ال  إنه  إذ  العقابية، 
أو  املتطاير  الرذاذ  طريق  عن  االنتشار  كانت رسيعة  إذا  ما  وخاصة  املعدية  واألوبئة 

مالمسة األسطح والتعامالت اليومية وغريها١٧٧.

للفحص  املرصية  السجون  املساجني يف  إخضاع جميع  الصعوبة مبكان  هذا ومن 
اإلجباري للكشف عن حاالت اإلصابة باملرض تجنباً لخطر تفيش العدوى بينهم إال إنه 
ميكن القول بإخضاع الحاالت املشتبه فيها وكذا التي تعاين من أعراض الفريوس، وذلك 
يرجع لضعف إمكانيات السجون املرصية وقلة مواردها فضالً عن تكدسها بالجناة١٧٨. 

املادة ٢٣ واملادة ٢١ من قانون األمراض املعدية املرصي.  ١٧٤

املواد ٨ و٩ و١٠ و١١ من اإلتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان ١٩٥٠ وكذا املواد ٢ و٥ من ذات اإلتفاقية.  ١٧٥

قانون األمراض املعدية املرصي املعدل بالقانون رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٢٠؛ ف. الشاذيل، دراسات يف القانون واأليدز   ١٧٦
وحقوق اإلنسان ، ص ٥٤-٥٥.

 G. MATHIEU, « Sida et Droit Pénal », p. 84.  ١٧٧

املادة ٣٥ من قانون تنظيم السجون املرصي رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦.  ١٧٨
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وانطالقًا من املالمح الرئيسية لسياسة الوقاية من الكورونا داخل السجون، فيقع عىل 
والعاملني  السجناء  بني  التثقيف  درجة  ورفع  الوعي  نرش  يف  العقابية  اإلدارات  عاتق 
مبخاطر انتقال العدوى بالفريوس فضًال عن تحسني الظروف الصحية والخدمات الطبية 
كام  ذلك١٧٩.  يف  يرغب  كان  إذا  الفحص  بإجراء  للسجني  السامح  وكذا  السجون  داخل 
ميكن بعد التشاور مع مديري السجون أو من يقومون عىل إدارتها بالنظر يف اإلفراج 
الجسيمة (أي دون  الجرائم غري  العقوبة، وخاصة يف حاالت  انقضاء  عن بعضهم قبل 
نرش  لتجنب  وكذا  وكرامة  حرية  يف  يتوفوا  يك  مصابني  أو  مرىض  كانوا  إذا  الجنايات)، 

العدوى بني قرنائهم١٨٠.

مدى  وهى  اإلجباري  بالفحص  تتعلق  هامة  مسألة  إىل  نشري  أن  إىل  يفوتنا  وال 
مرشوعية االختبار السابق (شهادة موثقة معتمدة) تؤكد خلو املتقدم للعمل من حملة 
للفريوس. بعبارة أخرى، هل يجوز مطالبة املتقدم للوظيفة أو العمل الخاص بشهادة 

طبية تفيد خلوة من فريوس كوڤيد -١٩ املستجد؟

تحظر منظمة العمل الدولية ربط قرارات التعيني يف الوظيفة بنتائج الفحوصات 
الطبية، ومن ثم ال يجوز أن تضمن التحاليل املختربية التي تُجرى للعامل أو املتقدم 
اختبارات إجبارية غري طوعية للكشف عن اإلصابة، إذ أن ذلك يعد من قبيل فحوص 
يشرتط  املدنية)  الخدمة  (قانون  املرصي  القانون  ويف  هذا  للعمل١٨١.  الطبية  اللياقة 
ملا  الوظيفة طبًقا  املتقدم لشغل  الطبية لدى  اللياقة  توافر  العامة،  بالخدمة  لاللتحاق 

املادة ٣٦ من قانون تنظيم السجون املرصي رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦.  ١٧٩

املادة ٣٧ من قانون تنظيم السجون املرصي رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦؛ التوصية الصادرة عن املجلس األورويب برقم   ١٨٠
R.93-6 بتاريخ ١٨ أكتوبر ١٩٩٣.

–  P. DARBEDA, « Les prisons face au Sida, vers des normes européennes », Revue de 
Science Criminelle 1990, p. 821.

–  ID., « Les directives européennes et internationales sur la lutte contre le VIH/Sida en 
milieu pénitentiaire », Revue de Science Criminelle 1995, p. 132.

–  املرسوم بقانون رقم ٨٩-٥٦٠ بتاريخ ١١ أغسطس ١٩٨٩ بشأن مكافحة انتشار إدمان املخدرات يف فرنسا   
(مستبدل باملرسوم الصادر يف ١٢ مارس ١٩٧٢).

املواد ١/٢٢٥، ٢/٢٢٥، ٣/٢٢٥ من قانون العقوبات الفرنيس الجديد (حظر التمييز املقام عىل الحالة الصحية   ١٨١
للشخص أو إعاقته والعقاب عليه بالحبس والغرامة).
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 PCRتقرره اللجنة الطبية املختصة١٨٢. فليس هناك ما مينع من تطلّب إجراء تحليل الـ
للتأكد من عدم  العدوى  الصحية – ملنع تفيش  الطوارئ  ولو بصفة مؤقتة – يف حالة 
حمله للمرض، إذ إنه ال يوجد ما مينع قانونًا أو الئحيًا من إدراج هذا الرشط وجعل 

التحليل إلزاميًا فرتة الرضورة الصحية.

هذا ويف القطاع الخاص، ينص قانون العمل الجديد رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ عىل إلتزام 
رب العمل بالكشف الطبي عىل العامل قبل إلتحاقه بالعمل للتأكد من سالمته ولياقته 
الصحية حسب نوع العمل املقرر له وكذا كشف القدرات لتحديد لياقة العامل بدنيًا 
وعقليًا ونفسيًا مبا تتطلبه حاجات العمل، وتُجرى هذه االختبارات (الفحوصات) طبًقا 
ألحكام التأمني الصحي، التي ال تلزم بإجراء اختبار إلزامي للكشف عن الفريوس١٨٣. إال 
أن هذه الشهادة (الفحص) قد تكون متطلبة يف حالة األجنبي املقيم عىل أرايض الدولة 
ترغب  التي  الجهة  أو  املنشأة  مطالبة  حتى  أو  للعمل  ترخيص  عىل  الحصول  بهدف 
للسلطات  كان  وإن  األحوال،  حسب  ترخيصه  تجديد  أو  للعمل  أجانب  استخدام  يف 
املختصة إعفاء بعض الفئات من هذا الرشط، كاألجانب املتزوجني من مرصيني وأبنائهم 
أو العكس وكذا املقيمني مبرص ومل يسبق لهم الخروج منها خالل مدة معينة وغريهم١٨٤.

هذا ويف جميع األحوال قرر قانون األمراض املعدية املرصي عقاب كل من يخالف 
نصوصه بالحبس أو الغرامة مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد يقيض بها قانون العقوبات 
أو أي قانون أخر. معنى ذلك إنه إذا أسفرت املخالفة الناتجة عن خرق تدابري الوقاية 
النتيجة، وعوقب  الفاعل جنائيًا عن هذه  انعقدت مسؤولية  نتيجة إجرامية،  الصحية 

بالجزاء الجنايئ املقرر يف قانون العقوبات أو يف أي قانون أخر للجرمية األشد١٨٥.

املادة ١٥ من قانون الخدمة املدنية املرصي رقم ١٨ لسنة ٢٠١٥ (املستبدل بقانون العاملني املدنيني بالدولة)   ١٨٢
والتي تنص عىل إنه "يشرتط فيمن ُيعني يف إحدى الوظائف ما يأيت: .... ٥- أن تثبت لياقته الصحية لشغل 
الوظيفة بشهادة تصدر من املجلس الطبي املختص". وكذا انظر املادة (٦٦) من ذات القانون التي تنص عىل 
إنه "تنتهى خدمة املوظف ألحد األسباب اآلتية": ....٢- عدم اللياقة للخدمة صحًيا بقرار من املجلس الطبي 

املختص".

املادة ٢١٦ من قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣.  ١٨٣

املادة ٢ من قرار وزيرالدولة للقوى العاملة والتدريب رقم ٤٦٩ لسنة ١٩٩٥ (منشور بالوقائع املرصية – العدد   ١٨٤
١٨٨، بتاريخ ١٩٩٥/٨/٢٢) بشأن تنظيم إجراءات الحصول عىل الرتخيص بالعمل لألجانب.

املادة ٢١ من قانون األمراض املعدية املرصي. راجع املادة ٢٦ من ذات القانون. وراجع عىل سبيل املثال، املادة   ١٨٥
٢/١٠ من قانون مكافحة األمراض الزهرية املرصي املقررة ملنع وحظر استخدام مرضع إال إذا قدمت شهادة 
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أو  كانت  عقدية  املدنية  املسؤولية  يف  العامة  للقواعد  طبًقا  السياق،  ذات  ويف 
تقصريية، تقيض املادة ١٦٣ من القانون املدين بأنه "كل خطأ سبب رضًرا للغري يلزم من 
ارتكبه بالتعويض". وعىل ذلك، تنعقد هذه املسؤولية إذا توافر الخطأ الذي نشأ عنه 

الرضر ماديًا كان أو معنويًا (أدبيًا) وقيام رابطة السببية بني الخطأ والرضر١٨٦.

وال ريب يف أن نقل الفريوس الخاص بالكوڤيد-١٩ من شخص مصاب أو حامًال له 
إىل غريه من األصحاء يُشكل خطأ يرتب رضًرا يُسأل عنه الشخص مسببه، سواء كان هو 
حامل املرض أو غريه. ويدخل يف عداد الخطأ اإلهامل وعدم االحرتاز (اإلحتياط) وعدم 
إمكانية  لذلك، يصعب  الالئحية١٨٧. وتطبيًقا  أو  القانونية  القواعد  به  تلزم  ملا  االنصياع 
إقامة الدليل عىل توافر الخطأ يف جانب حامل الفريوس، إذا كان يجهل حالته وترتب 
عىل سلوكه نقل املرض منه إىل غريه. أما إذا انتقلت العدوى من شخص ملزم بحكم 
ممن  أو  لإلصابة  تعرًضا  األكرث  األفراد  من  كونه  اإلجباري  للتحليل  بالخضوع  القانون 
تكمن فيهم خطورة معينة، فال يصعب إثبات ذلك إذا رفض هذا الشخص إجراء الفحص 
أو أهمل يف إجراءه١٨٨. كام يعد امتناع املريض عن إخطار من يحيطون به (كزوجته أو 
أوالده او أقرانه أو غريهم) بحالته الصحية خطأ تنعقد به مسئوليته املدنية إذا ترتب 
عىل ذلك السلوك رضًرا لهم. فاالحجام عن اإلفصاح بأمور من شأنها حامية الغري وكذا 

تثبت خلوها من األمراض املعدية كالزهرى. وميكن أن يرسي ذلك عىل أعامل الجراحة والتوليد وطب االسنان 
والتمريض والتعامل مع الدم يف بنوكه ومراكزه املختلفة وغري ذلك.

املادة ١٦٣ من القانون املدين املرصي؛ املواد ١٢٤ و١٢٧ من قانون العمل رقم ٢٠٠٣/١٢.  ١٨٦

املادة ٤٨ من قانون الخدمة املدنية بشأن اإلجازات املرضية للموظف العام والتي تنص عىل إنه "يستحق   ١٨٧
املوظف إجازة مرضية عن كل ثالث سنوات تقىض يف الخدمة ومُتنح بقرار من املجلس الطبي املختص... ويحق 
للموظف طلب مد االجازة املرضية بدون أجر للمدة التي ُيحددها املجلس الطبي املختص إذا قرر احتامل 
شفائه... ومينح املوظف املريض بأحد األمراض املزمنة التي يصدر بتجديدها قرار من وزير الصحة بناء عىل 
موافقة املجلس الطبي املختص إجازة استثنائية بأجر كامل إىل أن يشفى أو تستقر حالته استقراًرا ميكنه من 
العودة إىل العمل أو تبني عجزه عجزًا كامًال، ويف هذه الحالة األخرية يظل املوظف.... حتى بلوغه سن اإلحالة 
للمعاش... وأن يوافق املجلس الطبي املختص عىل عودته". انظر يف هذا الشأن قرار وزير الصحة والسكان رقم 

٦٩٠ لسنة ١٩٨٤.

ومام تجدر مالحظته يف هذا الصدد إنه يجوز يف القطاع الخاص إنهاء عقد العمل بعجز العامل عن تأدية   ١٨٨
عمله عجزًا كليًا بغض النظر عن سبب العجز، أما إذا كان عجزًا جزئيًا، فال تنتهي عالقة العمل يف هذه الحالة، 
إال إذا ثبت عدم وجود عمل آخر أو بديل لدى رب العمل يستطيع العامل القيام به عىل نحو ُمرض. ويحظر 
عىل رب العمل إنهاء عقد العمل ملرض العامل إال إذا استنفذ كافة إجازاته املرضية طبقاً ملا هو محدد بقانون 

التأمني اإلجتامعي فضًال عن متجمد إجازاته السنوية املستحقه له.  
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الصحة العامة من حظر نرش العدوى يشكل سلوكًا خاطئًا، كون اإلمتناع يخالف السلوك 
ظروف  نفس  يف  وجد  لو  العادي"  الرجل  "معيار  العادي  الشخص  ينتهجه  كان  الذي 

املدعى عليه١٨٩.

وخالصة القول أن القواعد القانونية املعمول بها يف إطار املسؤولية املدنية، عقدية 
إىل  انتشار عدوى فريوس كورونا – جنبًا  للوقاية من  كافية  تكون  أو تقصريية،  كانت 
جنب القواعد الجنائية – دون مربر إلصدار قوانني وترشيعات خاصة بالفريوس، إذ أن 

تطبيق القواعد العامة يف هذا الصدد يكون كافيًا ومرضيًا عىل األقل يف الوضع الراهن.

وعىل ذلك، فالتدابري الوقائية (عامة كانت أو فردية) التي يصحب بعضها جزاءات 
وعقوبات جنائية يف بعض األحيان هي يف األساس تتمثل يف توعية من يحملون الفريوس 
وكذا ممن هم أكرث تعرًضا لإلصابة به (وعامة الجمهور بصفة عامة)، إذ تهدف التوعية 
الصحية والتثقيف الوقايئ إىل دفع هؤالء األشخاص (واملجتمع) نحو تغيري وتعديل العديد 
من أمناط السلوك وصور الترصف التي تساعد عىل نقل العدوى منهم وإليهم وتفشيها 

عىل نحو يصعب معه تداركها أو حرصها نظرًا لرسعة انتشار هذا الوباء الجديد.

حيث أن تعديل السلوكيات الفردية يعتمد عىل مدى استيعاب وإدراك األشخاص 
لحجم املخاطر اللصيقة بالفريوس ومدى شعورهم باملسؤولية املجتمعية حامية لحق 

اإلنسان األسايس يف الصحة العامة املكفول قانونًا واملقرر دستوريًا وكذا املحمى دوليًا.

أشكال  تغيري  يف  املواطنني  ودعم  دفع  يف  القانونية  القواعد  أهمية  تأيت  وهنا 
أو فرض  ذلك  تشجيعهم عىل  أو حتى  الوقت  ذات  والخطرة  املقبولة  سلوكياتهم غري 
التغيري عليهم جربًا وبالقوة – إن لزم األمر – إذ ثبت وتجىل انعدام شعورهم بحجم 

الكارثة الصحية العاملية التي أىت بها هذا الفريوس من حيث ال ندري.

من هنا ميكن القول بأن القانون الجنايئ، وخاصة قانون العقوبات وقواعد املسؤولية 
العامة  الصحة  أو جحده يف مجايل حامية  فعاًال ال ميكن دحضه  دوًرا  تؤدي  الجنائية 
والوقاية من انتشار خطر العدوى بالفريوس. هذا ويتبلور دور قواعد املحاسبة الجنائية 
تفيش  خطر  من  رقابتهم  يف  يتجىل  إذ  األفراد،  لحقوق  الجنائية  الحامية  يف  والعقاب 
العدوى. إن دور هذا الترشيع يف مجال الوقاية من تفيش الفريوس هو محاولة إيجاد 

الفقرة الثانية من املادة ٢٢٣-٦ من قانون العقوبات الفرنيس الجديد؛ ف. الشاذيل، دراسات يف القانون واأليدز   ١٨٩
وحقوق اإلنسان، ص٦٧-٦٨.
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التوازن بني حق الجامعة يف حامية نفسها وحق الشخص يف إحرتام خصوصيته وحياته 
الخاصة وحقوق األساسية. وليس من الرضوري سن قوانني أو ترشيعات مستحدثة، يف 
مجايل الوقاية الصحية والعقاب الجنايئ، إذ أن األحكام املقررة يف هذا القانون أو غريه 
من القوانني – ذات الصلة – ميكن أن تصبو لتحقيق هدف املجتمع األول يف حاميته 

(فرد أو جامعة) من خطر تفيش الوباء أو انتقال العدوى.
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قامئة املراجع

أوًال.املراجع العربية

إبراهيم أ. ن.، القواعد العامة يف قانون العقوبات املقارن، املكتبة القانونية، بغداد، ط ١، ١٩٩٨.
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ثالًثا. املصادر األخرى

اإلتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان.. ١

اإلتفاقية األوروبية لحامية حقوق اإلنسان.. ٢

اتفاقية حقوق الطفل ١٩٨٩.. ٣

اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان ١٩٤٨.. ٤

اإلعالن العاملي لحقوق مرىض األيدز.. ٥

الربنامج الوطني  للوقاية من مرض األيدز يف دولة اإلمارات.. ٦

(الوثائق . ٧ والعارشة  السابعة  دورتها  أعامل  عن  الجنائية  والعدالة  الجرمية  منع  لجنة   تقرير 
 (E/1998/30)  ١٠ رقم  امللحق  و٢٠٠١،   ١٩٩٨ واإلجتامعي،  االقتصادى  للمجلس  الرسمية 

.(E/2001/30)

دستور جمهورية مرص العربية ٢٠١٤.. ٨

 دليل اإلرشاد بشأن العدوى واملرض بفريوس العوز املناعي البرشي، منظمة الصحة العاملية، . ٩
سلسلة األيدز، عدد ٨، ١٩٩٠. 

العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية ١٩٦٦.. ١٠

قانون الخدمة املدنية املرصي رقم ١٨ لسنة ٢٠١٥ (املستبدل بقانون العاملني املدنيني بالدولة).. ١١

قانون العقوبات العراقي واألردين.. ١٢

قانون العقوبات الفرنيس الجديد (حظر التمييز املقام عىل الحالة الصحية للشخص أو إعاقته).. ١٣

قانون تنظيم السجون املرصي رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦.. ١٤

قانون مكافحة األمراض الزهرية املرصي.. ١٥

 القرار الجمهوري رقم ٢٤٢ لسنة ١٩٩٦ بشأن تنظيم وزارة الصحة والسكان (منشور بالجريدة . ١٦
الرسمية، العدد ٣٠ بتاريخ ١ أغسطس ١٩٩٦).

الوقاية . ١٧ للشؤون  الصحة  وزارة  وكيل  (منشور  لسنة ١٩٨٦  رقم ٥٠٢  اإلمارايت  الوزاري   القرار 
بتاريخ ١٥ فرباير ١٩٩٨).

 قرار وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب رقم ٤٦٩ لسنة ١٩٩٥ (منشور بالوقائع املرصية – . ١٨
العدد ١٨٨، بتاريخ ١٩٩٥/٨/٢٢).

الئحة آداب مهنة الطب.. ١٩
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 املرسوم بقانون رقم ٨٩-٥٦٠ بتاريخ ١١ أغسطس ١٩٨٩ بشأن مكافحة انتشار إدمان املخدرات . ٢٠
يف فرنسا (مستبدل باملرسوم الصادر يف ١٢ مارس ١٩٧٢).

 مؤمتر األمم املتحدة السابع ملنع الجرمية ومعاملة املجرمني، ميالنو، ٢٦ أغسطس – ٦ سبتمرب . ٢١
١٩٥٨ (تقرير أعدته األمانة العامة، الفصل األول - الفرع د/٢).

امليثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب.. ٢٢

العاملية، سلسلة ٣٢.  الصحة  منظمة  البرشي جنسيًا"،  املناعي  العوز  فريوس  انتقال  من   "الوقاية 
األيدز، العدد ٦ (امللحق ٢) سنة ١٩٩٠.

24. Berg v. Glinos (1989), Ind., App., 538N. E.2d979.

25. King v. State (1984), Ind., App.469 N.E.2d1201, trans. denied.

26. Kliper v. State (1983), Ind., 445N.E.2d 1353.

27. State of Indiana v. Haines, 545 N E.2d 834 91989.

28. State v. Lewis (1981), Ind., 429 N.E.2d 1110.

29. Williams v. Wilson, No. 19A1041 (U.S. May 26, 2020).

30. Zickefoose v. State (1979), 270 Ind., 618, 388N.E. 2d507.
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١.  دين نقدي محّرر بالعملة االجنبية - تحديد عملة اإليفاء – "للعملة اللبنانية 
قوة إبرائية مطلقة عىل األرايض اللبنانية" – اتفاق املتعاقدين عىل عملة للدين 
النقد  قانون  املادة ٧ من  اللبنانية ليس من شأنه تعطيل أحكام  العملة  غري 

والتسليف.

األجنبية  العملة  رصف  سعر  تحديد   – االجنبية  بالعملة  محّرر  نقدي  ٢.  دين 
باللرية اللبنانية – سعر الرصف املحّدد من قبل مرصف لبنان – صّحة العرض 
الفعيل واإليداع – "إن إدالء املدعى عليه بعدم صّحة اإليفاء عىل سعر الرصف 
املحّدد من مرصف لبنان وبوجوب اإليفاء بسعر الرصف املتداول يف السوق هو 
مردود بدوره وذلك لعدم إمكانية الركون اىل أي سعر رصف غري ذلك املحّدد 

من مرصف لبنان".

٣.  مخالفة – تحديد سعر رصف العملة األجنبية باللرية اللبنانية – "ال يوجد سعر 
 – والطلب"  العرض  مببدأ  املتمثلة  الرصف  حرية  هي  فالقاعدة  ملزم،  رصف 
"تحديد سعر الرصف غري منوط باملرصف املركزي، اذ انه يلعب دوًرا يف اإلعالن 
عن هذا السعر" – عدم األخذ باإليفاء الحاصل عىل أساس سعر الرصف الـ١٥٢٠ 
ل.ل. مقابل الدوالر األمرييك الواحد، كونه ال يساوي كامل املبلغ املستحق بذمة 

املدعية بتاريخ اإليداع – عرض وإيداع غري صحيح.
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حكم
باسم الشعب اللبناين

سهجنان  القايض  برئاسة  والهيئة  الثالثة،  الغرفة  بريوت،  يف  البداية  محكمة  إن 
حاطوم وعضوية القاضيني مايا عفيش وتدي سالمه، الناظرة يف الدعاوى التجارية، 

لدى التدقيق و املذاكرة،

[...]

بنـاًء عليـه،

[...]

وحيث انه، ولجهة صحة املبلغ املودع تسديًدا للدين فثابت يف امللف إن املدعية 
عن  الصادر  الرسمي  الرصف  سعر  أساس  عىل  اللبنانية  بالعملة  الدين  قيمة  أودعت 

مرصف لبنان؛

وحيث انه عمًال باملادة ٧ من قانون النقد والتسليف فللعملة اللبنانية قوة إبرائية 
القانون نفسه وضعت عقوبات  اللبنانية، كام أن املادة ١٩٢ من  مطلقة عىل األرايض 
جزائية عىل من ميتنع عن قبول العملة اللبنانية بالرشوط املحددة يف املادة ٧ املشار 

إليها؛

وحيث أن إيفاء الجهة املدعية للدين بالعملة اللبنانية يكون بالتايل صحيًحا وذلك 
برصف النظر عن عملة الدين؛ 

وحيث أنه ال يغرّي من صحة اإليفاء بالعملة اللبنانية ما ورد يف املادة ٣٠١ ق. م. 
ع. عن اتفاق املتعاقدين عىل عملة للدين غري العملة اللبنانية ألّن هكذا إتفاق ليس 

من شأنه تعطيل أحكام املادة ٧ من قانون النقد والتسليف؛

املحّدد من  الرصف  اإليفاء عىل سعر  بعدم صّحة  عليه  املدعى  إدالء  إن  وحيث 
مرصف لبنان وبوجوب اإليفاء بسعر الرصف املتداول يف السوق هو مردود بدوره وذلك 
لعدم إمكانية الركون اىل أي سعر رصف غري ذلك املحّدد من مرصف لبنان طاملا إن هذا 
األخري قد وضع قيوًدا عىل سحب األموال بالعملة األجنبية من حسابات املودعني وذلك 

مبوجب التعميم رقم ١٥١؛ 
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... تكون بالتايل صحيحة وتكون  وحيث إن معاملة العرض الفعيل واإليداع رقم 
الدعوى األصلية مستوجبة القبول واإلدعاء املقابل مستوجب الرّد؛

وحيث انه وبعد النتيجة التي توّصلت إليها املحكمة مل يعد من حاجة لبحث سائر 
األسباب واملطالب الزائدة أو املخالفة ويقتيض رّدها؛

وحيث أنه يقتيض رّد طلب العطل والرضر عن املحاكمة املقّدم من املدعى عليه 
لعدم توفّر أسبابه؛

لـــذلــك،

تحكم املحكمة باألكرثية مبا ييل: 

أوًال: قبول الدعوى شكًال،

ثانيًا: قبول اإلدعاء املقابل شكًال، 

ثالثًا: إعالن صّحة معاملة العرض الفعيل واإليداع رقم … املسّجلة لدى الكاتب 
ل.  ل.   /١٬٢٩٢٬٦٣٤٬٠٠٠/ بقيمة  عليه  املدعى  املدعية ملصلحة  قبل  من   ... يف  العدل 

تسديًدا للدين البالغ /٨٥٠٬٤١٧/ د. أ.،

رابًعا:  رّد اإلدعاء املقابل يف األساس،

خامًسا: رّد سائر األسباب واملطالب الزائدة او املخالفة مبا يف ذلك طلب العطل 
والرضر املقدم من املدعى عليه،

سادسا: تضمني املدعى عليه النفقات كافة.

 

حكاًم صدر وأفهم علًنا يف بريوت يف تاريخ ١ /٧ /٢٠٢١ 
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مخالفة للقايض تدي سالمه

انني أخالف رأي األكرثية من ناحية التعليل والنتيجة التي توصلت اليها يف مسألة 
عرض وإيداع املدعية ما يعادل قيمة الدين لألسباب اآلتية:  

بتاريخ  اتفقا  الفريقني  أن  الراهنة  القضية  معطيات  وفق  الثابت  من  حيث 
 /٨٥٠٫٤١٧/ بلغ  املذكور  الحساب  رصيد  وان  جاٍر،  عقد حساب  فتح  عىل   ٢٠٠٦/٢/٦
د.أ. بتاريخ ٢٠٢٠/٨/٣١، وان املدعية قامت بالتاريخ املذكور بعرض وايداع املبلغ لدى 
الكاتب العدل عىل أساس سعر رصف يبلغ /١٥٢٠/ ل.ل. مقابل الدوالر األمرييك الواحد، 
أي مبلغ /١٫٢٩٢٫٦٣٤٫٠٠٠/ل.ل.، وقد رفض املرصف املّدعى عليه العرض وااليداع عند 
فتقدمت  املذكور،  التاريخ  يف  الحساب  بإقفال  وقام   ،٢٠٢٠/٨/٣١ بتاريخ  اياه  تبلغه 
املدعية بالدعوى الراهنة بغية إثبات صحة العرض وااليداع، يف حني تقدم املدعى عليه 

بطلب مقابل يرمي إىل إبطاله، 

وحيث من رشوط صحة العرض وااليداع أن يشمل كامل املبلغ املستحق يف ذمة 
املدين،

وحيث ان املبلغ املرتتب بذمة املدين يف الحساب الجاري يتمثل بالرصيد النهايئ 
الذي يشكل ديًنا معني املقدار ومستحق األداء، ويخضع ايفاؤه للقواعد العامة،

وحيث انه سنًدا ملبدأ القوة اإللزامية للعقد املنصوص عنه يف املادة ٢٢١ من قانون 
املوجبات والعقود، ال ميكن احداث أي تغيري أو تعديل فيه االّ باتفاق اإلرادتني، وال يعود 
للقايض تعديله للتحلل من بعض بنوده، أو إيجاد موجبات مل يتضمنها ملواجهة ظروف 

 ،“pacta sunt servanda” اقتصادية مستجدة١، اذ ان العقد ُوجَد لينفذ

التعاقد  يجوز  والعقود،  املوجبات  قانون  من   ١٦٦ املاّدة  بأحكام  عمًال  وحيث 
بالعملة األجنبية لعدم وجود نص مينعه ولعدم مخالفته للنظام العام٢، 

يراجع حول مبدأ القوة اإللزامية للعقود وعدم جواز تعديل املوجبات: متييز مدين، الغرفة الرابعة، قرار رقم   ١
٤٨، تاريخ ٢٠٠٢/١١/٢٨، باز ٢٠٠٢، ص ٣٧٧؛ متييز مدين، الغرفة الرابعة، قرار رقم ٣، تاريخ ١٩٩٧/٢/٧، العدل 

١٩٩٧، العدد ٢، ص ٥٥.

العدل ٢٠٠١، ص ٨٦؛ استئناف بريوت،  استئناف بريوت، الغرفة األوىل، قرار رقم ٦٥٩، تاريخ ١٩٩٩/٥/١٨،   ٢
الغرفة األوىل، قرار رقم ٣٣٣، تاريخ ١٩٩٧/٣/٢٠، صادر بني الترشيع واالجتهاد، املصارف، ص ٢٢؛ استئناف 
بريوت، قرار رقم ٥٣٢، تاريخ ١٩٩٢/١١/٢٦، العدل ١٩٩٣، العدد ١، ص ١٣٧؛ استئناف جبل لبنان، الغرفة 

الخامسة، قرار رقم ٣٨، تاريخ ١٩٨٩/١٠/١٦، حاتم، جزء ٢٠٠، ص ٦٠٣.
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وحيث ولنئ تم التعاقد بالعملة األجنبية وترتب رصيد نهايئ بهذه العملة، يبقى أنه 
ال ميكن رفض اإليفاء بالعملة الوطنية وإلزام املدين اإليفاء بالعملة األجنبية، باستثناء 
الحالة التي يقبل فيها هذا األخري بذلك، وذلك سنًدا للامدة ٣٠١ من قانون املوجبات 
والعقود التي تنص عىل أنه "عندما يكون الدين مبلًغا من النقود، يجب ايفاؤه من عملة 
البالد"،  وللامدة ٧ من قانون النقد والتسليف التي اعتربت أن "لألوراق النقدية التي 
تساوي قيمتها الخمسامية لرية وما فوق قوة ابرائية غري محدودة يف أرايض الجمهورية 
اللبنانية"، وللامدة ١٩٢ من هذا القانون التي عاقبت من ميتنع عن قبول العملة اللبنانية٣،

وحيث يف جميع األحوال، ال ميكن إيفاء الدين بغري ما يعادله متاًما، اذ ان اليشء 
املستحق هو االلتزام النقدي املُحدد يف العقد دون زيادة أو نقصان، وبرصف النظر عن 
ارتفاع أو تدين قيمته عند اإليفاء٤، وذلك عمًال بأحكام املادة ٢٤٩ من قانون املوجبات 
ان  اذ  عيًنا  املوجبات  أن توىف  املستطاع  "يجب عىل قدر  أنه  التي تنص عىل  والعقود 
القانون  من   ٢٩٩ واملادة  بالذات"،  املوجب  موضوع  استيفاء  يف  مكتسًبا  حًقا  للدائن 
يتعارض مع  املستحق نفسه"، وهذا ما ال  اليشء  ايفاء  "يجب  أنه  أوردت  التي  نفسه 
املادة ٣٠١ من هذا القانون التي عالجت عملة اإليفاء من دون أن تتطرق إىل كمية 
الوحدات النقدية التي تستحق للدائن٥، كام وعمًال بالقواعد العامة التي ترعى قرض 
االستهالك أي أحكام املواد ٧٥٤ وما يليها من قانون املوجبات والعقود٦، ال سيام املادتني 
٧٥٤ و٧٦١ اللتني يتبني منهام أنه عندما يكون موضوع القرض مبلًغا من النقود ويتم 

ويف الفقه: فايز الحاج شاهني، "مسألة تدين النقد يف االجتهاد اللبناين املدين والتجاري"، العدل ١٩٩٨، العددان   
٣ و٤، ص ١٨٢-١٨٣؛ ادوار عيد، أثر انخفاض قيمة العملة عىل االلتزامات املدنية، ص ١٩؛ ارستوت اراتيموس، 
"انخفاض قيمة العملة وتأثريه يف حقوق املتعاقدين واملتقاضني"، العدل ١٩٨٨، العدد ١، ص ٢٣؛ نديم رعد، 

"انخفاض النقد ومصري االلتزام النقدي يف القانون اللبناين"، العدل ١٩٩٢، رقم ٤٥.

استئناف بريوت، الغرفة األوىل، قرار رقم ٣١٥، تاريخ ٢٠٢١/٦/١٧، غري منشور.  ٣

متييز مدين، الغرفة الرابعة، قرار رقم ١٩، تاريخ ١٩٩٤/٦/١٤، باز ١٩٩٤، ص ٣٥٨؛ استئناف جبل لبنان، الغرفة   ٤
األوىل، قرار رقم ١١، تاريخ ١٩٨٧/١/٢٧، حاتم، جزء ١٩١، ص ٢٤؛ متييز مدين، الغرفة األوىل، قرار رقم ٨، تاريخ 
١٩٧٣/١/٢٩، باز ١٩٧٣، ص ١٥٠؛ استئناف بريوت قرار رقم ١٣، تاريخ ١٩٩٢/٣/٣٠، العدل ١٩٩٣، العدد ١، ص 
١٣٠؛ الغرفة االبتدائية يف بعبدا، حكم تاريخ ١٩٩٨/٣/١٢، املصنف السنوي يف االجتهاد يف القضايا املدنية لسنة 
١٩٩٨ للقايض عفيف شمس الدين، ص ٣٤٣؛ ادوار عيد، أثر انخفاض قيمة العملة عىل االلتزامات املدنية، 

١٩٩٠، ص ١٢ وص ١٤ وما يليها.

نديم رعد، "انخفاض النقد، ومصري االلتزام النقدي يف القانون اللبناين"، العدل ١٩٩٢، رقم ٤٥.  ٥

ادوار عيد، العقود التجارية وعمليات املصارف، ١٩٦٨، ص ٥٥٦.  ٦
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تحديده بكميته (أي مقدار الوحدات النقدية) وبنوعه (أي نسبة العملة إىل البلد الذي 
أصدرها)، يجب اإليفاء مقداًرا مياثله٧،

وحيث اّن االيفاء بالعملة الوطنية مبا يعادل قيمة االلتزام النقدي املحدد بالعملة 
األجنبية، يستوجب تحديد سعر رصف العملة الوطنية مقابل العملة االجنبية، وذلك 

بتاريخ اإليفاء، ما مل يوجد اتفاق معاكس أو قواعد خاصة مستوجبة التطبيق٨،

وحيث يتبني بالعودة إىل مجمل النصوص القانونية املرعية االجراء، انه ال يوجد 
سعر رصف ملزم، فالقاعدة هي حرية الرصف املتمثلة مببدأ العرض والطلب٩، واّن سعر 
الرصف القانوين للعملة الوطنية املنصوص عنه يف قانون النقد والتسليف، والذي يتطلب 
حاليًا،  محّدد  منه، غري   ١١

و٢٢٩   ١٠
 ٢ املادتني  وفًقا ألحكام  املشرتع  من  تدخًال  تحديده 

الثانية،  الطبعة  الحلبي،  منشورات  عرش،  الثاين  الجزء  والتجارية،  املدنية  العقود  موسوعة  ناصيف،  الياس   ٧
ص ٣٨٢؛ ويراجع حول كمية ونوع املبلغ من النقود، تقرير متييزي للقايض حبيب حديث، متييز مدين، الغرفة 

الرابعة، قرار رقم ٣٤، تاريخ ١٩٩٩/١١/٣٠، العدل ٢٠٠٠، العددان ٢ و٣، ص ١٩٧.

الغرفة األوىل،  باز ١٩٧٣، ص ١٥٠؛ متييز مدين،  تاريخ ١٩٧٣/١/٢٩،  الغرفة األوىل، قرار رقم ٨،  متييز مدين،   ٨
 ،٥٢ رقم  قرار  الثانية،  الغرفة  الشامل،  استئناف  ١٢٩؛  ص   ،١٩٥٤ باز   ،١٩٥٤/٤/٢٩ تاريخ   ،٤٨ رقم  قرار 
تاريخ ١٩٩٣/٢/١١، النرشة القضائية اللبنانية ١٩٩٣، العدد التاسع، ص ٩١١؛ محكمة ابتدائية، حكم تاريخ 
الدوريات  يف  واملقاالت  االجتهاد  خالصة  الزين،  حسني  للقايض  اللبنانية  القانونية  املوسوعة   ،١٩٩٣/١٠/٧

واملجموعات القانونية، الجزء الخامس، ص ٢١٣، رقم ١٧؛ 
ويف الفقه: يراجع سامي منصور، عنرص الثبات وعامل التغري يف العقد املدين، دار الفكر اللبناين، الطبعة األوىل،   

١٩٨٧، ص١٧٩ وما يليها؛ فادي منور، قانون املوجبات، منشورات صادر، الطبعة األوىل، ٢٠٢١، ص ٢٠١.

متييز مدين، الغرفة الخامسة، قرار رقم ١٣، تاريخ ١٩٩٢/٥/٢٨، باز ١٩٩٢، ص٤٤٤ الذي جاء فيه أنه: "ال يوجد   ٩
يف لبنان قوانني رصف مرصفية الن القاعدة األساسية يف هذا املجال هي حرية الرصف وبالتايل فان عمليات 
رشاء وبيع العملة األجنبية تخضع ملبدأ العرض والطلب"؛ استئناف بريوت، الغرفة األوىل، قرار رقم ٣١٥، تاريخ 
٢٠٢١/٦/١٧، غري منشور؛ هيئة الترشيع واالستشارات، استشارة رقم ١٩٨٥/٨٨١، تاريخ ١٩٨٥/١٠/٩، مجموعة 

استشارات الهيئة، ص ١١٢٥٢؛
ويف الفقه يراجع سامي منصور، عنرص الثبات وعامل التغري يف العقد املدين، دار الفكر اللبناين، الطبعة األوىل   
١٩٨٧، ص ١٩٢، الهامش رقم ٢؛ نديم رعد، "انخفاض النقد، ومصري االلتزام النقدي يف القانون اللبناين"، العدل 

١٩٩٢، رقم ٥٠.

"يحدد القانون قيمة اللرية اللبنانية بالذهب الخالص".  ١٠

"ريثام يحدد بالذهب سعر جديد للرية اللبنانية باالتفاق مع صندوق النقد الدويل وريثام يثبت هذا السعر   ١١
التنفيذ  التي تدخل حيز  التالية  االنتقالية  اإلجراءات  املالية  يتخذ وزير  الثانية،  للامدة  وفًقا  قانون  مبوجب 
بالتواريخ التي سيحددها، ١-يعتمد للرية اللبنانية، بالنسبة للدوالر األمرييك املحدد بـ ٠٫٨٨٨٦٧١ غرام ذهب 
خالص سعر قطع حقيقي أقرب ما يكون من سعر السوق الحرة يكون هو "السعر االنتقايل القانوين" للرية 

اللبنانية...".
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يطبق يف  أن  وايراداتها١٢، من دون  الدولة  إطار حسابات  اعتامده ضمن  يتم  أنه  كام 
التعامالت األخرى١٣، مع اإلشارة اىل أن املرشع اعتمد سعر السوق الحرة كمعيار لتحديد 

السعر االنتقايل القانوين للرية اللبنانية يف املادة ٢٢٩ املشار اليها،

يراجع املادة ٢٢٩ من قانون النقد والتسليف الفقرة ٢ اىل الفقرة ٦، وقرار وزير املالية رقم ١/٤٨٠٠ تاريخ   ١٢
١٩٦٤/١٢/٣٠ الذي أىت تطبيًقا للامدة ٢٢٩ املذكورة، وقرار وزير املالية رقم ٨٨٣ تاريخ ١٩٧٣/٣/٢٨ انفاذا 
 ١٩٧٣/١٠/٥ تاريخ  و٦١٠٥   ٦١٠٤ باملرسومني  املنفذين  والقانونني   ١٩٧٣/٣/٢١ تاريخ  الوزراء  مجلس  لقرار 

.Bretton Woods الذين صدروا بعد انتهاء اتفاقيات

سامي منصور، عنرص الثبات وعامل التغري يف العقد املدين، دار الفكر اللبناين، الطبعة األوىل ١٩٨٧، ص ١٩٢،  ١٣
الهامش رقم ٢؛ هيئة الترشيع واالستشارات، استشارة رقم ١٩٨٥/٨٨١، تاريخ ١٩٨٥/١٠/٩، مجموعة استشارات 
الهيئة، ص ١١٢٦٩-١١٢٧٠؛ األسباب املوجبة لقانون النقد والتسليف حيث ورد يف الصفحة ١: "غري ان هذا 
السعر القانوين (العائد لقانون ١٩٤٩) ال يعتمد عملًيا اال يف تسديد بعض نفقات الدولة الخارجية ويشكل من 
جهة أخرى أساًسا لحساب بعض الرسوم والرضائب، خاصة رسوم الجامرك. أما معظم العمليات فيجري بسعر 
السوق الذي يتحدد بصورة حرة مبوجب قانون العرض والطلب، فهذا السعر الحر يعرب بالتايل عن القيمة 
الخارجية الحقيقية للرية اللبنانية". ويف الصفحة ٢٨: "... ان ارضار املعدل القانوين الذي ال رابط له بالواقع هي: 
أ. بعض الواردات بالعمالت األجنبية تقيد بالسعر الرسمي ليتاح تسديد بعض نفقات الدولة الخارجية بهذا 
السعر نفسه وهذا العمل يجعل موازنة الدولة نوعا ما غري مطابقة للواقع. ب. بعض عمليات الخزينة األخرى 
تجري بأسعار السوق الحرة أو بأسعار ترتاوح بني السعر الحر والسعر القانوين بينام ان جميع عمليات القطاع 
الخاص تجري باألسعار الحرة. ينتج عام سبق ان لبنان يستعمل معدالت عدة وان تكن العمليات بالسعر 
الرسمي أو باألسعار املرتاوحة بني السعر الحر والسعر القانوين طفيفة جدا بالنسبة اىل حجم العمليات الجارية 
بسعر السوق الحرة. ومع ذلك فان هذا العمل معرض لالنتقاد يف حد ذاته ومخالف ألهداف صندوق النقد 
الدويل ولبنان عضو فيه.... د. ... وترى الحكومة ان الوقت قد حان الن تظهر حسابات الخزينة بوضوح أكرث 
وميزانية الدولة بدقة أوىف والن تصفي وضعها لدى مؤسسة اإلصدار وذلك بان تتبنى لعملياتها ولتقدير ذهب 
التغطية وعمالتها األجنبية معدال يقارب بقدر املستطاع قيمة اللرية اللبنانية الحقيقية يف سوق القطع الحر. 
ومن أجل ذلك فان أول تدبري كان ليقوم عىل تعيني معدل جديد قانوين، وبتحديد جديد بالذهب للوحدة 
النقدية غري ان هذا الحل بدا للحكومة سابًقا ألوانه، لذلك اعتمدت الحل القائم عىل تبني معدل مؤقت يكون 
مقابًال السعر الحقيقي للدوالر األمرييك يف سوق بريوت الحرة، وهو سعر تعتقد ان يف وسعها حرص تقلباته 
ضمن حدود ضيقة نسبًيا فتضمن بهذا استقراًرا منشوًدا من كل الوجوه"؛ محمد مرعشيل، النقود واالئتامن 
داغر، "سياسة سعر رصف العملة:  الرب  اللبنانية، ط ٢، ٢٠٠٤، ص ١٢٤ وما يليها؛  التجربة  املرصيف يف ضوء 

التجربة اللبنانية والدور املطلوب من هذه السياسة"، مجلة الجيش، العدد ٤٢.
 Et voir aussi : Mohamad MARAACHLI, La « force » de la livre libanaise sur le marché de
 Beyrouth et ses effets sur l’économie national, thèse, Aix-Marseille, 1980, p. 22 et s. et p. 28
et s.: «  Le Liban est doté d’un régime de changes libre où le cours de la livre est déterminé sui-

 vant la loi de l’offre et de la demande. La parité légale transitoire de la livre n’est utilisée que
 pour la comptabilisation des éléments or des devises de l’État d’une part et pour le calcul des droits

et taxes douanières à percevoir sur les sommes libellées en monnaies étrangères d’autres part. »,
 Et Joseph OUGHOURLIAN, Une Monnaie, un État, Histoire de la monnaie Libanaise,

éd. ères, 1981, p. 202, 203, 225, 226,
 Et Talal GEORGES, Le système monétaire et la banque au Liban, éditions Dar An-Nahar,

1970, p. 82.
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وحيث ان تحديد سعر الرصف غري منوط باملرصف املركزي، اذ انه يلعب دوًرا يف 
اإلعالن عن هذا السعر، كام ان أحد أهدافه ومهامه وفًقا للامدتني ٧٠ و٧٥ من قانون 
النقد والتسليف يتمثل بتحقيق ثبات سعر الرصف يف السوق والحفاظ عليه من خالل 

التدخل يف السوق مشرتيًا أو بائًعا، 

وحيث استناًدا إىل ما ذُكر، ال ميكن اعتامد سعر الـ ١٥٢٠ ل.ل. مقابل كل دوالر 
أمرييك، كونه ليس معادًال له بتاريخ اإليداع الحاصل يف ٢٠٢٠/٨/٣١ وال يعرب عن واقع 
الحال، وذلك وفًقا ملا هو معلوم لدى الكافة، وهو أمر ميكن الركون اليه عمًال بأحكام 

املادة ١٤١ من قانون أصول املحاكامت املدنية،

وحيث ال يُرد عىل ذلك بالقول ان العديد من التعامالت ال تزال تجري عىل أساس 
بهذا  الدائنني  بعض  قبول  ان  إذ  الواحد،  األمرييك  الدوالر  مقابل  ل.ل.  الـ١٥٢٠  سعر 
اإليفاء، وهو أمر جائز، ال يشكل معياًرا لسائر التعامالت التي تبقى خاضعة لألحكام 

املذكورة أعاله،

وحيث انَّ القول بخالف ذلك، فضًال عن انّه يتعارض مع األحكام القانونية املذكورة 
يرتد سلبًا عىل عقود وأوضاع  أن  املوجب، من شأنه  لتنفيذ  الراعية  تلك  أعاله السيام 
ضمن  من  انه  اذ  مبجمله،  االقتصادي  الوضع  بذلك  فيتأثر  كالودائع،  أخرى  قانونية 
عمليات املصارف أن تتلقى النقود بشكل ودائع وتستعملها لفتح اعتامدات١٤، كام من 
شأنه أن يؤثر عىل استقرار التعامالت والعالقات التعاقدية بني األفراد١٥، اذ ان عدم تنفيذ 
املوجبات العقدية بذاتها أو مبا يعادلها، استناًدا ملبدأي سلطان اإلرادة والقوة اإللزامية 
تحدد  عقدية  بنوًدا  تتضّمن  وتعهدات  عقود  ابرام  إمكانية  من  األفراد  يحرم  للعقود، 

االلتزام النقدي بالعملة األجنبية،

بشكل  مقاربته  يجب  أعاله،  اليها  املشار  القواعد  جميع  يف  تعديل  أي  اّن  علاًم 
متكامل ومتجانس من خالل وضع نصوص ترشيعية واضحة ومبارشة عىل هذا الصعيد، 

التجارية وعمليات املصارف، ١٩٦٨، ص ٤٩٩؛ كام يراجع حول تأثري تعديل املوجب يف  العقود  عيد،  ادوار   ١٤
تاريخ  الرابعة، قرار رقم ٣٤،  الغرفة  النقد، تقرير متييزي للقايض حبيب حديث، متييز مدين،  ظل تدين سعر 
تاريخ   ،٤٤ رقم  قرار  األوىل،  الغرفة  مدين،  ومتييز  ١٩٥؛  ص  و٣،   ٢ العددان   ،٢٠٠٠ العدل   ،١٩٩٩/١١/٣٠
٢٠٠٣/٦/١٢، العدل ٢٠٠٣، العددان ٢ و٣، ص٥١؛ سامي منصور، عنرص الثبات وعامل التغري يف العقد املدين، 

دار الفكر اللبناين، ط ١، ١٩٨٧، ص ٤٨٨.

متييز مدين، الغرفة الرابعة، قرار رقم ١٩، تاريخ ١٩٩٤/٦/١٤، باز ١٩٩٤، ص ٣٥٨؛ واستئناف جبل لبنان، الغرفة   ١٥
األوىل، قرار رقم ١١، تاريخ ١٩٨٧/١/٢٧، حاتم، جزء ١٩١، ص ٢٦.
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مع االشارة إىل أنه يف النزاع الراهن ميكن للمدعية أن تويف للمرصف املدعى عليه 
الدين املتوجب بذمتها مبوجب شيك مسحوب عىل أحد املصارف اللبنانية بعملة رصيد 

الحساب الجاري١٦،

أنه  الراهنة، أرى  القضية  وحيث تأسيًسا عىل مجمل ما تقّدم، ويف ضوء ظروف 
ال مُيكن األخذ باإليفاء الحاصل عىل أساس سعر الرصف الـ١٥٢٠ ل.ل. مقابل الدوالر 
اإليداع  بتاريخ  املدعية  بذمة  املستحق  املبلغ  كامل  يساوي  ال  كونه  الواحد،  األمرييك 
كان  ما  وااليداع غري صحيح،  العرض  معه  يصبح  الذي  األمر  الحاصل يف ٢٠٢٠/٨/٣١، 

يوجب بالتايل إجابة طلب املدعى عليه بإبطاله.

بريوت يف ٢٠٢١/٧/١
العضو املخالف 
القايض تدي سالمه

يراجع حول إمكانية اإليفاء بالعملة األجنبية: متييز مدين، الغرفة الرابعة، قرار رقم ٤٧، تاريخ ٢٠٠٥/٣/٢١، باز   ١٦
٢٠٠٥، ص ٦٣٧؛ متييز مدين، الغرفة الثانية، قرار رقم ٢١، تاريخ ٢٠٠٤/٣/٢٣، باز ٢٠٠٤، ص ٤٥٨؛ متييز مدين، 
الغرفة الخامسة، قرار رقم ١٣، تاريخ ١٩٩٢/٥/٢٨، باز ١٩٩٢، ص ٤٤٦؛ متييز مدين، الغرفة االوىل، قرار رقم 
٨، تاريخ ١٩٧٣/١/٢٩، باز ١٩٧٣، ص ١٥٠؛ استئناف بريوت، الغرفة األوىل، قرار رقم ٤١٣، تاريخ ١٩٩٢/٧/١٦، 
الرشق األدىن ١٩٩٢، العدد ٤٥، ص ١٩٢؛ محكمة استئناف، الغرفة األوىل، قرار رقم ١٧٣، تاريخ ١٩٥٠/٤/٤، 
كانون  عدد  البيان  مجلة  يف  املنشور  بريوت  تنفيذ  دائرة  رئيس  قرار  ٣؛  رقم   ،٣٢ السابع، ص  الجزء  حاتم، 
التنفيذ الجربي ومشاكله،  مجموعة املستكمل يف أصول  الحاج،  الثاين ١٩٧٨، ص ٣٣ مذكور يف كتاب بسام 
 ،١٩٩٣/١٠/٧ تاريخ  حكم  ابتدائية،  محكمة  ٩؛  رقم  الهامش   ،١٢١ الجربي، ص  التنفيذ  أركان  الثاين،  الجزء 
القانونية،  الدوريات واملجموعات  خالصة االجتهاد واملقاالت يف  الزين،  اللبنانية لحسني  القانونية  املوسوعة 
تاريخ ١٩٩٢/٥/١٢،  االبتدائية يف بريوت، حكم رقم ١٤٧،  الغرفة  رئيس  الخامس، ص ٢١٣، رقم ١٧؛  الجزء 

الرشق األدىن ١٩٩٢، العدد ٤٥، ص ١٩١-١٩٢؛ 
ويف الفقه يراجع بسام الحاج، املرجع ذاته، ص ١١٩؛ نديم رعد، "انخفاض النقد، ومصري االلتزام النقدي يف   

القانون اللبناين"، العدل، ١٩٩٢، الهامش رقم ٦٤.
 Voir aussi: Bechara KARAM, « Le paiement des obligations monétaires en monnaie
 étrangère en droit Libanais: une relecture de l’alinéa 2 de l’article 301 COC », Revue

juridique de l’USEK, n° 20, 2020, p. 27-28-29-30.





القايض املنفرد املدين يف بريوت الناظر يف القضايا 
املالية والتجارية، حكم تاريخ ١٤ كانون األّول ٢٠٢٠

١.  أصول موجزة – مادة ٥٥٠ مكرر ١ أ. م. م. – تطبيق قانون األصول املوجزة 
كون قيمة مطالب املدعي تقل عن ثالثني مرة الحّد األدىن لألجور.

٢.  تالزم – طلب مقابل – قبول الطلب املقابل شكال لتالزمه مع الطلب األصيل.

٣.  سند دين – مرور الزمن الرصيف – بقاء العالقة األصلية بني الفريقني – "إذا سقط
يف  الحال  هو  كام  االستحقاق،  تاريخ  عىل  سنوات  ثالث  مبرور  الرصيف  الدين 
القضية الراهنة، فإّن العالقة األصلية بني الفريقني والتي من أجلها جرى التوقيع 
عىل السند تظّل قامئة، وليس ما مينع عندئذ من استعامل السند الساقط مبرور 

الزمن كأداة إثبات لهذه العالقة".

٤.  سند دين – مرور الزمن الرصيف – بقاء العالقة األصلية بني الفريقني – إثبات 
بجميع وسائل اإلثبات.

٥.  سند مجاملة – سبب ظاهري – سبب املوجب – بطالن النعدام سبب املوجب –
"يف سندات املجاملة يعترب موجب االلتزام موضوع السند مجرًّدا من السبب 
وموقّع السند ملتزًما مقابل ال يشء، وبالتايل بانتفاء سبب املوجب يبطل االلتزام 
النعدام السبب، فيكون ما التزم به املّدعى عليه يف القضية الراهنة من خالل 
دين  لعدم وجود  أي سبب  من  مجرًّدا  الدعوى  موضوع  السند  توقيعه عىل 
يربّره، ما يقتيض معه الحكم ببطالن السند موضوع الدعوى النعدام السبب".
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حكم
باسم الشعب اللبناين

إّن القايض املنفرد املدين يف بريوت الناظر يف القضايا املالية والتجارية،

لدى التدقيق،

تبنّي أنّه بتاريخ ٢٠١٨/١٠/٢٥ قّدم املّدعي (م. ز.)، وكياله املحاميان (ر. ف.) و(ع. ش.)،
قطع  تجارة  مجال  يف  يعمل  أنّه  فيه  عرض  ك.)،  (ب.  عليه  املّدعى  بوجه  إستحضاًرا 
السيارات وتربطه باملّدعى عليه عالقة عمل منذ زمن، وأّن األخري وقّع سنًدا ملصلحته 
بقيمة /٥٠٠٠/ د.أ.، وأنّه طالب املّدعى عليه عّدة مرات بدفع املبلغ املستحّق فتجاهل 
املوضوع ومل يبادر اىل تسديده، وطلب الحكم بإلزام املّدعى عليه بأن يسّدد له قيمة 
ولغاية  االستحقاق  تاريخ  من  القانونية  الفائدة  اىل  إضافة  د.أ.   /٥٠٠٠/ البالغة  السند 
تاريخ الدفع الفعيل، وبإلزام  املّدعى عليه بدفع تعويض عن العطل والرضر وتدريكه 

النفقات كافّة؛

وتبنّي أنّه بتاريخ ٢٠١٨/١٠/٢٦ قّررت املحكمة اعتبار هذه الدعوى خاضعة لألصول 
املوجزة وإبالغ املّدعى عليه اإلستحضار ومرفقاته وتكليفه بتقديم جوابه خالل مهلة 

أسبوع من تاريخ تبلّغه عمًال بأحكام القانون الرقم /١٥٤/ تاريخ ٢٠١١/٨/١٧؛ 

وتبنّي أنّه بتاريخ ٢٠١٨/١١/٩ تقّدم املّدعى عليه (ب. ك.)، وكيله املحامي (م. ه.)،
سيارات  غيار  قطع  تاجر  املّدعي  أّن  فيها  مقابل عرض  أوىل مع طلب  بالئحة جوابية 
وميلك مؤسسة تجارية تحمل اسم "مؤسسة م. ز. للتجارة العامة"، وأّن شقيقته متزّوجة 
من املّدعي وأنّه كان يعمل لديه يف املؤّسسة املذكورة، وأّن املّدعي واجهته ظروف مادية 
حرجة يف عمله وقد ترتّب بذّمة األخري مبالغ مالية لصالح مرصف (.B) ولصالح املوردين 
الذين كان يستورد منهم بضاعته، وأّن املّدعي طلب منه أن يوقّع له سندات وهمية 
بقيمة مائة ألف دوالر أمرييك ليك يخدع املرصف ويوحي له بأّن له ديونًا بذّمة أشخاص 
مع  عينه  األمر  فعل  املّدعي  وأّن  مالية،  تسهيالت  عىل  الحصول  بهدف  وذلك  ثالثني 
شخص آخر وجعله يوقّع عىل سندات وهمية بقيمة مائة ألف دوالر أمرييك، وأنّه بحكم 
القرابة التي تربطه باملّدعي وبفعل كونه مستخدًما لديه نظّم بخط يده تسع سندات 
ألمر املّدعي بقيمة مائة ألف دوالر أمرييك وقّعها له من ضمنها السند موضوع الدعوى 
الحارضة عىل الشكل التايل: ٢٠١٥/٧/١ سند بقيمة /٥٠٠٠/ د.أ.، ٢٠١٥/٨/١ سند بقيمة 
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/٥٠٠٠/ د.أ.، ٢٠١٥/٩/١ سند بقيمة /٥٠٠٠/ د.أ.، ٢٠١٥/١٠/١ سند بقيمة /٥٠٠٠/ د.أ.، 
٢٠١٥/١١/١ سند بقيمة /٥٠٠٠/ د.أ.، ٢٠١٥/١٢/١ سند بقيمة /٥٠٠٠/ د.أ.، ٢٠١٦/١/١ 
سند   ٢٠١٦/٣/١ د.أ.،   /٣٠،٠٠٠/ بقيمة  سند   ٢٠١٦/٢/١ د.أ.،   /١٠،٠٠٠/ بقيمة  سند 
بقيمة /٣٠،٠٠٠/ د.أ.، وأنّه ترك عمله لدى املّدعي منذ حوايل سنة نتيجة املضايقات 
الكثرية واالزعاج الذي سبّبه له، وأنّه بعد أن ترك العمل ومرور أكرث من ثالث سنوات 
عىل عملية توقيع السندات فوجئ بتلّقيه انذاًرا  من املّدعي بتاريخ ٢٠١٨/٩/١٢ يطالبه 
مبوجبه بتسديد مبلغ قدره مائة ألف دوالر أمرييك ميثّل قيمة السندات التسعة، وأنّه 
بتاريخ ٢٠١٨/٩/٢٥ أجاب عىل اإلنذار، وأنّه خالل فرتة قيامه بتوقيع السندات الوهمية 
كان املّدعي مديًنا للمرصف مببلغ يوازي أو يفوق خمسامئة ألف دوالر أمرييك، وأنّه يف 
تلك الفرتة اضطر اىل استدانة مبلغ عرشة االف دوالر أمرييك من بنك (س.) فقام املّدعي 
بكفالته شخصياً، وطلب رّد الدعوى برّمتها لعدم صّحتها وعدم جّديتها وعدم قانونيّتها، 
واعتبار السند موضوعها باطًال بطالنًا مطلًقا لعدم توّجبه ولكونه دون موضوع ودون 

سبب، وتضمني املّدعي النفقات كافّة؛ 

وتبنّي أنّه بتاريخ ٢٠١٨/١٢/١٢ تقّدم املّدعي بالئحة جوابية أوىل طلب فيها رّد ما 
جاء يف الئحة املّدعى عليه لعدم القانونية ولعدم الصّحة ولعدم الثبوت، مكّرًرا أقواله 

وطلباته السابقة؛

وتبنّي أنّه بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٢٧ تقّدم املّدعى عليه بالئحة جوابية ثانية طلب فيها 
رّد ما جاء يف الئحة املّدعي لعدم الصّحة وعدم الجّدية وعدم القانونية، مكّرًرا أقواله 
وطلباته السابقة، واستطراًدا طلب دعوة املّدعي لالستجواب حول بعض وقائع الدعوى؛

وتبنّي أنّه يف الجلسة املنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٣/٢٧ تّم استجواب كّل من فريقي 
الدعوى؛

االستجواب،  تعليق عىل  بالئحة  عليه  املّدعى  تقّدم  بتاريخ ٢٠١٩/٤/٤  أنّه  وتبنّي 
وبتاريخ ٢٠١٩/٤/٢٣ تقّدم املّدعي بالئحة تعليق عىل االستجواب؛

وتبنّي أنّه بتاريخ ٢٠١٩/٦/٢٥ طلب املّدعي البّت بالدعوى وفًقا لألصول املوجزة، 
الدعوى  موضوع  السند  أصل  بها  مرفق  بالئحة  املّدعي  تقّدم   ٢٠٢٠/١٢/٢ وبتاريخ 
بتاريخ  الحديدي للمحكمة مبوجب قرار صادر عن املحكمة  الصندوق  فتّم وضعه يف 

٢٠٢٠/١٢/٣؛



 | ١٦٤

Copyright © PUSEK, Kaslik, 2021 | All Rights Reserved منشورات جامعة الّروح القدس – الكسليك، ٢٠٢١ | جميع الحقوق محفوظة ©

بنـاًء عليـه،

أوًال. يف األصول املوجزة

حيث إّن املّدعي، (م. ز.)، يطلب تطبيق أحكام قانون األصول املوجزة عىل الدعوى 
الحارضة؛ 

الرقم ٢٠١١/١٥٤  القانون  من   (١) مكّرر   /٥٠٠/ املادة  سنًدا ألحكام  إنّه  وحيث 
تاريخ ٢٠١١/٨/١٧ "تخضع لألصول الـموجزة الدعاوى الـمنصوص عليها يف البند ١ من 
الـامدة ٨٦ من قانون أصول الـمحاكامت الـمدنية الصادر بالـمرسوم االشرتاعي رقم ٩٠ 
تاريخ ١٩٨٣/٩/١٦ التي ال تتجاوز قيمتها مبلًغا يعادل ثالثني مرة الحد األدىن لألجور عىل 

أن يعتد بالـمبلغ األصيل الـمحدد باستدعاء الدعوى"؛

الحّد  مرّة  ثالثني  تقّل عن  د.أ.   /٥٠٠٠/ البالغة  املّدعي  مطالب  قيمة  إّن  وحيث 
األدىن لألجور مام يتوّجب معه تطبيق قانون األصول املوجزة عىل هذه الدعوى؛

ثانًيا. يف الطلب املقابل

وحيث إّن املّدعى عليه، (ب. ك.)، يطلب رّد الدعوى لعدم صّحتها وعدم جّديتها 
وعدم قانونيّتها، واعتبار السند موضوعها باطًال بطالنًا مطلًقا لعدم توّجبه ولكونه دون 

موضوع ودون سبب؛

وحيث إّن الطلب املقابل متالزم مع الطلب األصيل وهو مستوٍف سائر رشوطه 
الشكلية فهو مقبول شكًال وترى املحكمة البّت به مع الطلب األصيل؛

ثالًثا. يف موضوع الدعوى

د.أ.   /٥٠٠٠/ مبلغ  له  يسّدد  بأن  عليه  املّدعى  إلزام  يطلب  املّدعي  إّن  وحيث 
من  موقّع  دين  سند  موضوع  هو  املذكور  املبلغ  بأّن  مدليًا  والرضر،  العطل  وتدريكه 
السند  استحقاق  من  بالّرغم  قيمته  تسديد  عن  األخري  متّنع  وقد  ألمره  عليه  املّدعى 
ومطالبته تكراًرا بذلك، وبأّن هذا الترصّف أّرض به كونه يعمل يف مجال التجارة ما فّوت 

عليه فرصة الستثامر املبلغ يف عروض التجارة؛
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جّديتها  وعدم  صّحتها  لعدم  برّمتها  الدعوى  رّد  يطلب  عليه  املّدعى  إّن  وحيث 
وعدم قانونيّتها، مدليًا بأنّه مل يستلف أي مبلغ من املّدعي، وبأّن السند موضوع الدعوى 
بهدف متكني  املّدعي  لصالح  نظّمها  تسعة سندات وهمية  أصل  هو سند وهمي من 
املذكور  السند  ببطالن  الحكم  الحصول عىل تسهيالت مرصفية، كام يطلب  األخري من 

لعدم توّجبه ولكونه دون موضوع ودون سبب؛

وحيث إّن موضوع الدعوى يتعلّق بسند دين موقّع من املّدعى عليه ألمر املّدعي 
بقيمة /٥٠٠٠/ د.أ. رقمه /١/ تاريخ االستحقاق ٢٠١٥/٧/١، ومن املستقّر عليه أنّه إذا 
سقط الدين الرصيف مبرور ثالث سنوات عىل تاريخ االستحقاق، كام هو الحال يف القضية 
السند  التوقيع عىل  أجلها جرى  والتي من  الفريقني  بني  األصلية  العالقة  فإّن  الراهنة، 
تظّل قامئة، وليس ما مينع عندئذ من استعامل السند الساقط مبرور الزمن كأداة إثبات 

لهذه العالقة؛ 

وحيث إنّه ال نزاع بني فريقي الدعوى عىل صّحة تنظيم السند موضوعها غري أّن 
الخالف بينهام هو حول طبيعة العالقة األصلية التي من أجلها جرى التوقيع عىل هذا 
السند، علاًم أّن هذه املسألة ميكن إثباتها بجميع وسائل اإلثبات وتخضع لتقدير قضاة 

األساس املطلق؛
(cf. Deen GIBIRILA, Répertoire Dalloz de droit commercial, fasc. “Effet de commerce, 
juillet 2018, n° 61 : « En pratique, rien ne permet de différencier l’effet de complaisance 
de l’effet sérieux, dont la distinction n’est pas toujours aisée. Pour déceler la véritable nature 
des relations entre le tireur et le tiré et, par conséquent, savoir si le souscripteur a eu la 
volonté ou non d’honorer sa signature, notamment si le tiré a réellement voulu s’engager 
cambiairement, le banquier auquel une lettre est proposée à l’escompte ou le tribunal saisi 
d’une contestation vont recourir à des indices dont l’appréciation est parfois empreinte de 
subjectivité : émission d’une traite sur un parent, un ami, une société du groupe, une per-
sonne sans relation d’affaires avec le tireur, inscription des mêmes noms sur les effets où ils 
apparaissent alternativement en tant que tireur et tiré, disproportion entre le montant de la 
lettre de change et l’importance de l’entreprise du souscripteur…; le tribunal peut ordonner 
une expertise afin de se renseigner sur la situation et les relations réelles des parties »).

وحيث إّن املّدعي يديل بأّن عالقته باملّدعى عليه هي عالقة مداينة تتمثّل بإقراضه 
عمله  بإنشاء  يقوم  يك  وذلك  د.أ.   /١٠٠،٠٠٠/ االجاملية  قيمته  املال  من  مبلًغا  األخري 
الخاص بعد أن عمل لديه أكرث من عرشين عاماً، وبأّن هذا املبلغ تّم توزيعه يف تسعة 
التسعة  السندات  بأّن  يديل  عليه  املّدعى  بينام  الدعوى،  السند موضوع  بينها  سندات 
املذكورة، ومن بينها السند موضوع الدعوى، هي سندات وهمية نظّمها لصالح املّدعي 



 | ١٦٦

Copyright © PUSEK, Kaslik, 2021 | All Rights Reserved منشورات جامعة الّروح القدس – الكسليك، ٢٠٢١ | جميع الحقوق محفوظة ©

بناًء عىل طلب األخري، وبحكم القرابة املوجودة بينهام، وخوفًا من فقدان عمله لديه، 
ونتيجة الظروف الصعبة التي كانت متّر بها مؤسسة املّدعي التي كان يعمل فيها، وذلك 

بهدف متكني األخري من الحصول عىل تسهيالت مرصفية؛

للامدتني  البيّنة، سنًدا  فان  الدعوى  املداينة بني فريقي  إنّه إلثبات عالقة  وحيث 
/١٣٢/ أ.م.م. و/٣٦٢/ م.ع.، تقع عىل من يّدعي الواقعة أو العمل، أي املّدعي يف القضية 
تنظيمه من قبل فريقي  املنازع بصّحـة  الدعوى، غري  السند موضوع  أّن  الراهنة، كام 
الدعوى، ال ميكن أن يشّكل قّوة ثبوتية تاّمة لعالقة املداينة املذكورة لسقوط العالقة 

الرصفية مبرور الزمن؛

وحيث إّن املّدعي يديل يف هذا السياق بأّن سبب اقراضه مبلغ /١٠٠،٠٠٠/ د.أ. 
للمّدعى عليه هو من أجل مساعدته للبدء بعمل تجاري جديد مستقّل يف مجال تجارة 
قطع السيارات غري املنافسة له، وكون األخري هو شقيق زوجته وقد عمل يف مؤسسته 

التجارية ملّدة تزيد عن العرشين سنة؛

وحيث إنّه بالعودة اىل معطيات امللف واملستندات املربزة فانّه يتبنّي، من جهة 
أوىل، عدم ذكر سبب املبلغ موضوع السند يف خانة "القيمة وصلتنا ...." التي مل يتم ملء 
ثانية، قيام  الفراغ املوجود فيها (صورة السند املرفقة باستحضار الدعوى)، ومن جهة 
ثّم اسرتدادها منه (محرض  لبنك (.B) ومن  التسعة املذكورة  السندات  املّدعي بتجيري 
االستجواب ص ٧ و٨)، ما يشّكل قرينة عىل صّحة ما يديل به املّدعى عليه لناحية قيامه 
بتنظيم السندات التسعة لصالح املّدعي بعد أن طلب منه األخري ذلك بهدف الحصول 

عىل تسهيالت مرصفية؛

وحيث إنّه يتبنّي أيًضا بأّن القيمة االجاملية للمبلغ الذي يّدعي املّدعي أنّه أقرضه 
للمّدعى عليه، وهو عامل لديه، كبرية جًدا مقارنة مع معدالت األجور التي يتقاضاها 
كان  املّدعي  وأّن  سيّام  تجمعهام،  قدمية  أّن عالقة مصاهرة وعالقة عمل  ولو  العامل، 
قد كفل املّدعى عليه لدى بنك (س.) يف ٢٠١٥/٣/١٩، أي قبل بضعة أشهر من تاريخ 
استحقاق السند موضوع الدعوى يف ٢٠١٥/٧/١، وذلك بهدف متكني األخري من الحصول 
عىل قرض بقيمة /١٠،٠٠٠/ د.أ.(مستند مرفق بالئحة املّدعى عليه ورود  ٢٠١٨/١٢/٢٧)، 
فلو استدان املّدعى عليه فعًال من املّدعي مبلغ /١٠٠،٠٠٠/ د.أ. ملا كان بحاجة للجوء اىل 

املرصف القرتاض املبلغ املذكور بكفالة املّدعي؛
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وحيث إّن ما يعّزز قناعة املحكمة لناحية ما يديل به املّدعى عليه، ما ّرصح به 
املّدعي خالل جلسة االستجواب بأّن قساًم كبريًا من السندات الثامنية الباقية وقيمتها 
الدعوى  موضوع  هو  واحد  سند  بقي  وقد  الضياع  أو  بالرسقة  فقدت  د.أ.   /٩٥،٠٠٠/
لناحية  املّدعي  ادالءات  يف  جّدية  عدم  منه  يستخلص  ما   ،(٦ االستجواب ص  (محرض 

عالقة املداينة بينه وبني املّدعى عليه فيقتيض رّدها؛

وحيث إنّه يف ضوء املعطيات املذكورة أعاله يستنتج أّن السبب الظاهري للسند 
موضوع الدعوى هو املداينة بينام سببه الحقيقي هو سعي املّدعي من خالل السند 
بقية  املّدعى عليه كام عىل  أموال من املرصف، وقد وقّع عليه  املذكور للحصول عىل 
املجاملة سند  عليه  يطلق  ما  وهو  الهدف،  لهذا  املّدعي  طلب  عىل  بناء  السندات 

(effet de complaisance)؛

السند مجرًّدا من  االلتزام موضوع  إنّه يف سندات املجاملة يعترب موجب  وحيث 
السبب وموقّع السند ملتزًما مقابل ال يشء، وبالتايل بانتفاء سبب املوجب يبطل االلتزام 
النعدام السبب، فيكون ما التزم به املّدعى عليه يف القضية الراهنة من خالل توقيعه 
عىل السند موضوع الدعوى مجرًّدا من أي سبب لعدم وجود دين يّربره، ما يقتيض معه 

الحكم ببطالن السند موضوع الدعوى النعدام السبب؛

(مصطفى العوجي، القانون املدين – العقد، ج ١، ٢٠٠٣، ص ٣٢٨: "... اذا تبني أن السبب الظاهري 
يف االلتزام ال يخفي شيًئا وال صلة له بالحقيقة، كأن يلتزم شخص ظاهرًيا بدين ال أساس له وال 
وجود، كسندات املجاملة التي يصدرها أحيانًا التجار يف ما بينهم تغطية ألوضاع مالية مرتدية أو 
لسحب أموال من املصارف لدفع مثن بضائع استوردوها بينام ال وجود لدين تربره، يف هذه الحالة 
ُيعترب السبب منعدًما فيبطل االلتزام النعدام السبب..."؛ عبد الرزاق السنهوري، الوسيط يف رشح 
القانون املدين الجديد – نظرية االلتزام بوجه عام – مصادر االلتزام، املجلد األول، دار النهضة 
العربية – القاهرة، ص ٤٤١ و٤٤٢، رقم ٢٦٨: "...يكون السبب غري موجود، دون أن يكون هناك 
وهم أو إكراه، يف ما يسمى بسند املجاملة (effet de complaisance). وصورته أن يلتزم شخص 
نحو آخر التزاًما صورًيا، فيميض سنًدا ملصلحته، ويقصد من ذلك أن يعطي الدائن الصوري سنًدا 
يحصل عىل قيمته من طريق تحويله، حتى إذا حل ميعاد دفع السند قام الدائن الصوري بتوريد 
قيمته إىل املدين، فيدفعها هذا لحامل السند. وبذلك يستطيع الدائن الصوري أن يحصل عىل ما 
هو يف حاجة إليه من النقود إىل أجل معلوم، ال من مدينه بالذات، بل بفضل إمضاء هذا املدين 
عىل سند املجاملة. وال يحتج بانعدام السبب عىل حامل السند إذا كان حسن النية، ولكن يف 
العالقة ما بني املدين ودائنه الصوري يستطيع األول أن يتمسك ببطالن السند النعدام السبب".
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cf. Cass. com., 20 sept. 2017, Société Samse, https://juricaf.org/arret/FRANCE-
COURDECASSATION -20170920-1521450 : « ALORS QUE la lettre de change 
tirée sur un rapport fondamental inexistant constitue un effet de complaisance, entaché de 
nullité pour défaut de cause »).

وحيث إنّه تبًعا ملجمل ما تقّدم، تكون الدعوى مستوجبة الرّد برّمتها؛

وحيث إنّه يف ضوء النتيجة املنتهى إليها، يغدو بحث األسـباب الزائدة أو املخالفة، 
أكانت واقعية أم قانونية، دون جدوى ما يجعلها بالتايل مردودًة كلها، مبا فيها طلب 

الحكم بالعطل والرضر النتفاء ما يّربره قانونًا؛

 /٥٠٠/ املادة  بأحكام  عمًال  القانون  بقوة  التنفيذ  معّجل  الحكم  هذا  إّن  وحيث 
مكّرر (٨) من القانون رقم ٢٠١١/١٥٤؛

لـــذلــك،

يحكم: 

بتطبيق األصول املوجزة عىل الدعوى.  .١

بقبول الطلب املقابل شكالً.  .٢

بإعالن بطالن السند موضوع الدعوى ورّد الدعوى برّمتها.  .٣

بتضمني املّدعي النفقات.  .٤

برّد ما زاد أو خالف مبا فيه طلب الحكم بالعطل والرضر.  .٥

حكاًم معّجل التنفيذ صدر يف بريوت بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/١٤.

القايض رودين ضو



مجموعة أفكار قانونّية مبعرثة مبناسبة الحكم الّصادر 
عن حرضة القايض املنفرد املدين يف بريوت الرئيس 

رودين ضو تاريخ ١٤ كانون األول ٢٠٢٠ ١
كايب شاهني، دكتور يف القانون، أُستاذ جامعي، كاتب وباحث يف القانون التجاري، قاٍض عدّيل

« Le Droit ne trouve son contenu, propre et spécifique, que dans la notion 
du Juste » François Gény

يف  لينظَُر  ال  املَُجاَملة،  يتناَوُل  أنّه  بصدده  نحُن  الذي  البحِث  من صعوبات  لََعلَّ 
عندما  سيئاتها  يُحَيص  ليك  وال  الدبلوماسيّة،  يف  للتَّقارُِب  باٌب  إنّها  حيُث  من  حسناتها 

تُصبُح نِفاقًا، وهَي قَد ال تُحَىص!

املَُجاَملُة التي نحُن بصددها مسألٌة قانونيٌّة تجاريّة، قلاّم تواجهها محاكُم لبنان، 
وجدنَا  قرار  أو  حكٌم  صدر  ما  إذا  حتّى  تتناَولها،  التي  والقرارات  األحكام  نُدرَِت  وقد 
ليَس تعليًقا تقليديًا  لتناُول هذه املسألة. وما تقرأونه يف هذه األسطُِر  يف األمر فرصًة 
 (notes ou observations) مِبُالحظَاٍت  هَو  وال  حكم،  أو  قراٍر  عىل   (commentaire)
أََضُعَها عليِه كام ألِفَناُه يف دوريّات االجتهاد، بل هو مجموعة أفكاٍر قانونيّة استوحيتَُها 
من الحكم ومن مناسبة صدوره حول املسألة العلميّة التي يتناولها، علّني بها أَُساِهُم يف 

نفِض بعِض الُغبَاِر عاّم باَد من أفكاٍر توارثناها من القرننْي املنرصمنْي٢.  

الحكم منشور يف هذا العدد.  ١

ال أنىس ما كانت أستاذيت (الربفسورة ماري لور ماتيو التي كانت أستاذة الرياضيّات يف الجامعة قبل أن تلتحق   ٢
بكليّة الحقوق وتصبح برفسورة يف القانون) ترّدده دامئًا عىل مسمعي عندما كنُت ال زلت طالبًا يف جامعة 
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املبعرثة ال تربطها بعضها ببعض جدليٌّة واحدة وال تخضع ملنهجيٍّة  هذه األفكار 
بحثيّة طاملا ألزمُت نفيس وطُاليّب بها، بل هي بناُت شكويك التي أستعرضها وهَي تتمحوُر 
حوَل مسألة بطالن السند املنظّم مجاملًة la nullité des titres de complaisance. هذا 
كثافٍة  à géométrie variable، وذي  بكونه ذي مساحٍة متحرّكة  يتميّز  الذي  البطالن 

.à intensité variable متبّدلة

تعريف سند املجاملة

مل يُعرّف القانون اللبناين سنَد املُجاملة، بالّرغم من أّن هذا املوضوع ليَس حديثًا، 
بل هو طُِرَح منذ أواخر القرن التّاسع عرش يف فرنسا حيُث أُشِبَع درًسا٣، وقد تراجعت 
أهميّته بقّوٍة منذ مثانينات القرن املايض، سواء بسبب ابتكار املشرتع الفرنّيس لَوسائل 
ائتامن وأداء أكرث حداثًة وتوافًُقا مع متطلّبات العرص٤، وسواء بسبب الرتاُجعِ الحاّد يف 
التعامل باألوراق التجاريّة التقليديّة بعد مكَنَنِتَها وفُقدانَِها طابعها املاّدي، األمر الذي 

أّدى – يف الواقع ال يف القانون – إىل فقدان املزايا املختّصة بالتدوال٥.

اللجوء  يَكرُثُ  بحيُث  األوراق  بهذه  ُمتعلًّقا  زال  ما  الرّائِج  الُّلبنايّن  التعاُمَل  إّن  إالّ 
إليَْها يف مواَد مختلفٍة٦ وألسباٍب قانونيّة قد تُصحُّ أم ال، وقد تكون أخالقيًّة أم ال، كََكرثة 

مونبلييه عن "حقائق املايض" فتقول: "الكثري ماّم نعتربه حقيقًة قانونّيًة راسخة هو يف الواقع ما ألَِف الفقهاء 
نوا هذه األفكار تلقيًنا أثناء دراستهم  يف القانون القْوَل به، من غري تدقيٍق وال متحيص، بل فقط لكونهم قد لُقِّ
ثّم إنّهم قرأوها يف مؤلّفات أسالفهم أثناء أبحاثهم وكّرروها يف ما بعُد يف مؤلّفاتهم، حّتى اصبحت شكًال من 

”الحقيقة“ بقّوة التكرار ال أكرث!".

 A. WAGNER, De la Nullité de la cause illicite, Larose, Paris, 1900 ; G. MADRAY,  ٣
 « Les effets dits de complaisance », Revue critique de la législation et de la jurisprudence

1935, p. 496 et s.

 Bordereau Dailly, carte bancaire, virement Swift, etc. V. au sujet de ces nouveaux  ٤
instruments de paiement : F. NAMMOUR, Instruments de paiements et de crédit, LGDJ-

Delta-Bruylant, 2008, n° 182, p. 152 et s.

 Ch. EYAL, « Du déclin de la négociabilité des instruments de paiement et de crédit »,  ٥
 D. 2000, p. 615 ; V. aussi pour une vue d’ensemble en matière de dématérialisation des
 supports, M. GERMAIN, « Sociologie de la dématérialisation », in L’argent et le droit,

Archives de philosophie du droit, Sirey, 1998, t. 42, p. 106 et s.

وتجدر اإلشارة يف هذا املعرض إىل أّن التعامل اللبنايّن الرّائج – كام نراُه يف املحاكم – يحبّذ السند ألمر الثنايّئ   ٦
بسند  التعاُمل  يغلب  وامريكا حيُث  أوروبا  عليه يف  األمر  ملا هو  بكرثة، خالفًا  استعامله  إىل  ويلجأ  األطراف 

السحب.
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االستعامل يف مجال املراباة، أو خلق َضامنات واهية يف إطار عمليّاٍت إحتياليّة، أو سوى 
ذلك من التعامالت امللتوية التي تكرُثُ – لألسف – يف بالدنا بحسب ما ألِفَناُه يف خربتنا 

القضائيّة.

الولوج إىل  الرّاغب يف  التّاجر  املَُجاملة هذه، تزويد  الغالُب من سنداِت  والَهدُف 
اإلئتامن مبحفظِة أوراٍق ماليّة يُعّزُز من خاللها مالءته تجاه الّدائن، ما يَُساهُم يف رفعِ 
، ال بل  فرصه يف الحصول عىل اإلئتامن املنشود. وغالِبًا ما ينتهي األمر بالتّاجر إىل التعرثُّ
إىل اإلنزالق أكرث نحو اإلفالس املحتّم٧. وقد ذهَب املشرتع مذهب إنزال عقوبات جزائيّة 
بالتّاجر الذي يتوّسل هذه السندات تحايًُال عىل دائنيه٨، كام ذهَب بعُض الفقِه إىل حّد 
وصِف إنشائها بالتزوير املعنوّي٩. وتطّور اإلجتهاُد الفرنّيس نحو القْوِل مبسؤوليّة املُقرِِض 
مينحُه  قرٍض  مقابل  الضاَمنة  سبيل  سنداٍت عىل  يقبَُل  الذي  مثالً)  (كاملرصف  املُحَرتِف 
للتّاجر وهو يعلُم – أو كان من واجبه كَُمحرتٍف أن يَعلم١٠ – بطبيعتها من حيُث إنّها 
ُسحبت مجاَملًَة١١. ويتساَءُل الفقه الحديُث أيًضا عن املسؤوليّة القانونيّة التي قد تُصيُب 
الرشيَك يف املجاملة، أْي من تواطأ مع التّاجر وقَِبَل أْن تُسَحَب عليه سنداُت املجاملِة 

خدمًة لهذا األخري١٢ أو يف إطاِر مخطٍّط احتياٍيل مشرتك لُهام فيِه مصلحٌة ماديّة١٣. 

 V. à titre d’exemple B. BOULOC, « Recours à un moyen ruineux de se procurer des  ٧
  fonds », notes sous Cass. crim., 12 mars 1998, Bull. crim. n° 100 ; RTD com. 1998, p. 960.

كاملاّدة ٦٣٣ تجارة بريّة املتعلّقة باإلفالس التقصريّي واملاّدة ٦٩٠ عقوبات املتعلّقة بتجريم هذا النوع من   ٨
اإلفالس.

 Cass. crim., 8 janvier 2014, n° 13-80.087, LEDB mars 2013, p. 7, n° 28, obs. Routier  9
 Renaud ; V. aussi, J. LASSERRE CAPDEVILLE, « Chronique de droit pénal bancaire,

Effets de complaisance – Faux intellectuel », Banque et droit 2014, n° 154.

والعلُم هذا ُمَقّدر عندما يتعلّق األمر مبحرتف.  ١٠

 V. AVENA-ROBARDET, « Le rejet de chèques de complaisance », notes sous Cass.  ١١
 com., 8 mars 2005, D. 2005, p. 950 ; V. aussi, F. PASQUALINI, Rép. Dr. Comm. Dalloz,

V° « Responsabilité du banquier dispensateur de crédit de l’entreprise », 2021.

بالفعل، قد تصدر سندات املجاملة يف إطار عالقة صداقة (أو أكرث...) وبهدف مساعدة الصديق الذي يَُعاين   ١٢
من أزمٍة ماليّة. أنظر مثاًال عىل ذلك،

 M. CABRILLAC, « Lettre de change. Traite de complaisance et crédit abusif », notes
sous Cass. com., 9 avr. 1996, RTD com. 1996, p. 500.

 Fr. GRUA, « La responsabilité civile de celui qui fournit le moyen de causer un  ١٣
dommage », RTD civ. 1994, p. 1 et s.
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أّما يف لُبنان، فمسألُة ُمَساَءلة املرصف غري مطروحة أصالً، ال بل إّن َمَجاَل العمل 

عالقة  ترعى  التي  النصوص  غياب  بدليِل  والتَنِظيم،  التّقِننِي  عىل  َعِصيًا  يبُدو  املرصّيف 

املصارف بعمالئها وهي من بديهيّات حامية املواطن يف دولة القانون!

* * *

ينطلُق   ،définition fonctionnelle تعريٌف وظيفّي،  إًذا،  املجاملة  تعريف سند 

أّما  املتعرّث غًشا وتدليًسا.  للتّاجر  السيولة  أو  االئتامن  السند هذا يف توفري  من وظيفة 

مفهوم هذه السندات وطبيعتها القانونيّة فقد ال تحظى بتفسريٍ مستقر(!)

املساحة املتحّركة لُِبطالن سندات املجاملة

بالّرغم من تعّدد املُقاربات والقراءات القانونيّة التي أىت بها الفقه التقليدّي إالّ إّن 

مسألة تحديد املفهوم القانويّن fondement juridique لسندات املجاملة مل تُحَسم يوًما، 

بل هي بقيت مسألًة ذي مساحٍة متحرّكة يصعب تفسريَُها أو الرّكون إليها.

"الَحَسَنة"  املجاملة  سنَدات  بني  الكالسييّك١٤  الفقه  ميّز  املنوال،  هذا  وعىل 

 mauvais effets de) "السيئة"  املجاملة  وسندات   (bons effets de complaisance)

complaisance) فَقاَل بصّحة الفئة األوىل التي يوفّر فيها الصديُق املَُجاِمل املؤونة الالزمة 

عند االستحقاق، وببطالن الفئة الثّانية التي يُقَصُد عدم دفعِ قيمتها منذ لحظة سحِبَها 

 .(dessein frauduleux) فتغيُب عنها نيُّة االلتزام الّرصّيف وتندرُج يف إطاٍر إحتيايلٍّ أكيد

إالّ أّن هذا التمييز قد أُهِمَل من ِقبَِل االجتهاد والفقه الفرنِسينّْي الَحِديثنَْي١٥ باعتبار أنّه 

يكفي قانونًا لصّحة الورقة التجاريّة توافُُر املُؤونة عنَد االستحقاق١٦.

أنظر مثًال:   ١٤
E. TYAN, Droit commercial, éd. Librairie Antoine, 1970, t. 2, n° 982, p. 125.

أنظر أيًضا يف دراسة شاملة لإلجتهاد الفرنّيس حول هذا التمييز:  
 H. ROLAND, in R. HOUIN (sous la dir. de), Les grands arrêts de la jurisprudence

commerciale, Sirey, 1962, p. 293 et s.

 Cass. com., 14 mars 1989, RD bancaire et bourse 1989, 209, obs. F.-J. Crédot et Y. Gérard ;  ١٥
V. aussi, A. VIANDIER, « La complaisance », JCP N 1981, 384.

V. à ce sujet, R. FARHAT, Le Droit Bancaire, éd. Librairie Antoine, 1995, p. 297.  ١٦
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إالّ إّن الفقه الحديث قد قارب مفهوم هذه السندات بأنّها تُسحب احتياًال عىل 
ّيف، وتهُدُف إىل متكنِي املَُجاَمل من الولوج  الغري، فَتِغيُب عن الساِحِب نِيُّة االلتزاِم الرصَّ

إىل اإلئتامن ولَْو مل يكن مليئًا. 

فَنقَرأ يف الفقه املَُعاِرص17:
« Selon la doctrine contemporaine, l’expression “effets de complaisance” est 
exclusivement réservée aux lettres de change créées dans le but de tromper les 
tiers, la traite étant émise par un tireur qui a pertinemment conscience qu’à 
l’échéance la provision ne sera pas fournie. L’objectif recherché est l’obtention 
de crédit par le complu, sans aucune contrepartie et sans avoir à contraindre le 
complaisant à décaisser la somme mentionnée sur l’effet de commerce ».

وهكذا أهمل القانوُن الحديُث أيًضا ما توارثناه من الفقه واالجتهاد الكالسيكينّْي 
العرشين  القرن  قانونيّو  دأَب  فبالفعل،  املَُجاملة.  آليّة  بها  تتميّز  خصائص  من 
السابقة١٨ القانونيّة  العالقة  غياب  تقتيض  املجاملة  بأّن  القْول  عىل  قَبلَُهم  وَمن 

(le rapport fondamental) – أْي الرّابطة األصليّة الخاضعة لقواعد القانون العادي – 
بني أطراف السند بحيُث أّن هذا الغياب ينزع عن املسحوب عليه صفة املَِدين، سواء 
لحظة السحب أْو حتّى عند حلول االستحقاق، ويستتبع القول بأّن السند املسحوب غرُي 
ُمسَنٍد إىل حقيقٍة قانونيّة قامئة فعالً، فهو كالسحب يف الفراغ (tirage dans le vide) أو 

  .١٩(tirage dans l’air) يف الهواء

* * *

الفقُه الحديُث إًذا يتوقّف خصوًصا عند توافُِر النيِّة باإللتزام الَرصّيف، إْذ مل يشرتط 
القانون وجود عالقة أصليٍّة رشطًا لصّحة سحب الورقة التجاريّة. فنقرأ يف الفقه٢٠ اللبنايّن:

« L’effet de complaisance (…) se présente extérieurement comme un effet 
régulier ; il n’est cependant pas souscrit par le signataire dans l’intention de 

D. GIBIRILA, Rép. Dr. Comm. Dalloz, V° « Effets de commerce ».  ١٧

أنظر يف هذا املنحى: إ. عيد، األسناد التجارّية (مبادئ عاّمة – سند السحب – السند ألمر)، مطبعة النجوى،   ١٨
١٩٦٦، بند ١٤٠-أ، ص ٣٤٣.

 Th. MASSART, « Les effets de complaisance en question », LPA, 28 juin 1991, n° 77,  ١٩
p. 27 et s.

F. NAMMOUR, Instruments de paiements et de crédit, n° 275, p. 221.  ٢٠
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prendre et d’exécuter un engagement sincère mais dans l’intention de faire 
croire au tiers, par cette apparence, qu’il a pris un tel engagement, en vue de 
procurer un crédit artificiel (…) » 

* * *

ويف الحقيقة، ال يشء مينُع أن يلتزم املرُء َرصفيًا بغياِب أيِّ التزاٍم أصٍيل بذّمته، فال 

العالقة  الرصفيُّة تستغرُق  العالقة  الرصفيّة وال  العالقة  لنشوء  العالقة األصليُّة رضوريٌّة 

الرصّيف٢٢  الشكِل  قواعد  احرتاِم  من  تنشأ  هي  بل  تجّددها٢١،  أو  تختزنها  أو  األصليّة 

التجاريّة  الورقة  (formalisme cambiaire) ومن املظهر٢٣ (apparence) الذي ترتديه 

وتظهر به تجاه الغري، سواء أكانت ذي سبٍب قانويّن أو مجرّدًة عن أّي سبب٢٤. 

* * *

يرتديه٢٥  الذي  الشكل  يف  مندمًجا  الرصّيف  اإللتزام  ينشأُ  تقّدم،  ماّم  وانطالقًا 

(incorporé à l’instrumentum) كالتزاٍم مستقٍل متاًما عن العالقة القانونيّة السابقة 

لوجوده، إْن ُوِجَدت. ونقرأ:

« (…) l’engagement abstrait existe indépendamment de sa cause et même s’il 
n’est pas causé, pour peu qu’une apparence soit née en raison, notamment, des 
exigences formelles (…) c’est ce qui justifie l’entière autonomie de l’engagement 
cambiaire vis-à-vis du rapport fondamental (…)26 » 

 J.-L. RIVES-LANGE, « Les engagements abstraits pris par le banquier », in Travaux  ٢١
de l’association Henri Capitant, 1984, t. 35, p. 304 et s.

 M. VIVANT, « Le fondement juridique des obligations abstraites », D. 1978,  ٢٢
Chroniques 39.

F. NAMMOUR, Instruments de paiements et de crédit, n° 188 p. 157.  ٢٣

ِعلاًم أّن الفقه يعترب سبَب اإللتزام الرصّيف، إْن ُوِجَد - ونحُن نقوُل بعدم رضورة وجوده - كامًنا يف العالقة   ٢٤
األصليّة بحّد ذاتها. أنظر يف هذا الّصدد:

 J. STOUFFLET, Instruments de paiement et de crédit, LexisNexis, 8e éd., 2012, n° 232,
p. 246.

 V. dans ce sens, P. DIDIER, La monnaie, des valeurs mobilières, des effets de commerce, PUF,  ٢٥
coll. Thémis, 1999. 

D. GIBIRILA, Rép. Dr. Comm. Dalloz, V° « Effets de commerce », n° 7.  ٢٦
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بيّناُه  الذي  الّنحو  الَورَقة – عىل  أو يف  الشكل  الرصّيف يف  اإللتزام  اندماُج  ويؤّدي 
سابًقا – إىل نتيجتنْي قانونيّتنْي اثنتنْي:

األوىل، أّن نيّة اإللتزام الرصّيف ال ميكن أن تتظّهر إالّ من خالل الشكل بحيُث يغدو 
هذا األخري الدليل األوَحد إليها. وهكذا، بتوافر الشكل الرصّيف أْمَكَن الَقوُل بوجوِد النيّة 
وتوّجهها إىل اإللتزام وفق القواعد الخاّصة بالقانون الّرصيف (Droit cambiaire). ال بل 
أبَعُد من ذلك، فإّن توافر الشكل الرصّيف يكفي للقْوِل بصّحة ورقة الرصف ويجعل من 

هذه األخرية ذي قيمٍة قانونيّة رصفيٍّة ُمكتملة. 

والثّانية، إّن اإللتزام الّرصّيف ال يتحّرر من العالقة األصليّة – إْن ُوِجَدت – إالّ حني يخُرج 
 ،(instrumentum) من دائرة الفريقنْي األصلينّْي بالتداُول. بتعبريٍ آخر إّن انعتاق الشكل
أْي الورقة يف ماديّتها، من يَِد ساِحِبَها و(أو) من يَِد املستفيد املبارش منها، وانتقالها إىل يِد 
ثالث حسن النيّة هو ما يّربر تطبيق قواعد القانون الّرصّيف، سواء لجّهة تطهري الُعيوب 
القانونيِّة والُدفُوع، أو لجّهة التضاُمن الَرصّيف، أو اإللتزام الّناشئ عن مجرّد التوقيع (إلخ.) 
أو للجّهات األخرى كافًّة ومن غري استثناء. وما دامت الورقة الرصفيّة يف دائرة فرقائَِها 
األصلّيني، فإّن طبيعتها الرصفيّة تبقى يف موقعٍ هَو أَدىَن قانونًا من العالقة األصليّة – إْن 
ُوِجَدت – ألنّها تخضع لها، وهكذا يسمُح القانون بالتذّرع بالعالقة األصليّة بني فرقائَها 

يف كّل حني وتعِطيِل تطبيِق قواعد القانون الّرصّيف ألسباب ناشئٍة عنها.  

* * *

وطاملَا أّن الحّق الرصّيف يندمُج بالشكل ويبقى مستقًال متاًما عن الرّابطة األصليّة 
بعد التداُول فإنّنا نعتقُد أّن ما يُنَسُب تقليديًا من بطالٍن إىل سند املجاملة ليَس سوى 
العالقة األصليّة من عيوٍب ونواقص. وهذه املقاربة يف فهم مسألة  استعارًة ملَا يعرتي 

البطالن تتعّزز أكرثَ حنَي ننظُر يف ُمسبّبَات هذا البطالن ومفاعيله.

* * *

الكثافة املتبّدلة لبطالن سندات املجاملة

إّن مسألة بطالن سندات املجاملة، كام عالجها الفقه التقليدّي، هي ذات كثافٍة 
متبّدلة، سواء يف سندها القانويّن املُبَهم fondement juridique incertain أو يف مفاعيلها 

 .effets juridiques changeants املتأرجحة
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* * *

املجاملة  سند  بطالن  سبب  تفسري  يف  الكالسييكُّ  الفقه  انقَسم  الحقيقية،  ففي 
وَحرََم  بطالن،  بهكذا  القائل  القانويّن٢٧  النّص  انتفاء  ظّل  يف  سياّم  ال  القانويّن،  وارتكازه 
االجتهاد الفرنّيس حامل سند املجاملة اليسء النيّة من مزايا الحّق الرصّيف٢٨ يف حني قال 
بصّحة السنِد عينه ومتتّعه مبزايا الحّق الرصّيف كافًة ملصلحة حامله الحسن النيّة٢٩، حتّى 
أمست مسألة صّحة العمل القانويّن أو فساده مرتبطًة حًرصا، ال مبا قد يعرتي العمل 
حامله٣٠  بنوايا  بل  القانون،  لقواعد  مخالقٍة  من  عليه  ينطوي  ما  أو  عيوٍب،  من  عينُه 
الصعبة التَبْيَاِن واإلثبات (!) وذهب االجتهاد الفرنيسُّ أيًضا مذهبًا أكرث غرابًة حنَي قاَل 
بحّق املرصف الحامل اليسء النيّة أن يرجع عىل من ظّهر سند املجاملة ألمره ملُطالَبَته 

باملبلغ الذي سلّفه مقابل حسم السند املذكور٣١.

* * *
أّما سنُد البطالن ومبناه القانويّن، فهو ال يقع يف غياِب املؤونة إذ إّن األخرية ليست 
ركًنا واجبًا للصّحة، وال يف غياب السبب القانويّن إذ إّن صّحة األوراق املاليّة ال تتوقّف 
عنده بْل تنتُج عن احرتام الشكل الرصّيف، وإمّنا هو يف عدم مرشوعيّة السبب وتعارضه 

مع مبادئ حسن النيّة يف التعامل٣٢.

وهذه القراءات كافًة كانت وما تزال موضع انتقاٍد شديٍد من بعض الفقه الذي 
نؤيّده٣٣. ففي الواقع، إّن ورقة الرصف تنشأ وتكتمل باجتامع عنارص الشكل الواجبة إذ 

D. GIBIRILA, Rép. Dr. Comm. Dalloz, V° « Effets de commerce », n° 65.  ٢٧

Cass. com., 9 avr. 1996, n° 93-20.917, RTD com. 1996, p. 500, obs. M. Cabrillac.  ٢٨

 J. DEVEZE et Ph. PETEL, Droit commercial. Instruments de paiement et de crédit,  ٢٩
Montchrestien, 1992, no 184.

النيّة من غري  بالِعلِْم معياًرا لسوء  االكتفاء  استقّر االجتهاد يف فرنسا ولبنان عىل  تأرجٍح دام سنوات،  وبعد   ٣٠
التطلّع إىل ثبوت نيّة اإلرضار بالغري. أنظر:

Aix-en-Provence, 18 mars 1964, Revue Banque 1964. 317, obs. X. Marin.

 Cass. com., 21 juin 1977, D. 1977, p. 133, note C. Lucas de Leyssac ; RTD com. 1977, p.  ٣١
744, obs. M. Cabrillac et J.-L. Rives-Lange.

إ. عيد، األسناد التجارّية (مبادئ عاّمة – سند السحب – السند ألمر)، بند ١٤٢، ص ٣٤٩. وأيًضا:  ٣٢
J. STOUFFLET, Instruments de paiement et de crédit, Litec, 4e éd., 2001, no 36.

 P. LE CANNU, Th. GRANIER et R. ROUTIER, Droit commercial. Instruments de  ٣٣
paiement et de crédit. Titrisation, Précis Dalloz, 9e éd., 2017, n° 324.
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ُر مرشوعيّته نافًال ومتعارًضا مع ما  هَي معّدٌة للتداول. وهكذا يغدو ربطَُها بسبٍب تَُقدَّ
يرافق التداول من ضامناٍت للغري.

* * *

وطَالاََم أّن اإللتزام الَرصّيف هو َوليُد الشكل وأنّه ال يكتمُل إالّ بالتداُول فال مُيِكُن 
ينكّب عىل دراسة  أو  يقّدر صّحته  أو  الرصّيف  االلتزام  يتحّدث عن  أن  للقانويّن مبدئيًا 
وضعيّته إالّ بعد انعتاقه من الرابطة األصليّة. وبتعبريٍ آخر، تكون دراسة الرّابطة الرصفيّة، 
كلاّم كانت ما زالت متّصلة بالرّابطة األصليّة، دراسًة عبثيًّة تنسب إىل الرصف ما يتّصل 
باألصل من عيوٍب وأسباِب فساٍد يف القانون. وما يُثبُت هذه املُقاربة أّن األخذ بها يؤّدي 
ببطالنه  التقليدّي  الفقه  يقول  الذي  املجاملة  سنُد  ذلك  ومثاُل  مقبولة.  نتائج غري  إىل 
لِيَِد ثالث  املطلق٣٤ ألنّه موقّع ُمَجاملًة يف حني أنُّه يغدو صحيًحا وُملزًما عندما ينتقل 
العام ميكن  البطالن املطلق املتعلّق باالنتظام  إّن  الثّابت  أنّه من  النيّة، يف حني  حسن 
اإلدالء به من كُلِّ ذي مصلحة وبَوجِه الَكافّة ويف جميع األحوال، وهذا اإلدالء ال يتأثُّر 
بحسن النيّة أو بسوئَِها٣٥ إذ ميكن دامًئا التذّرع بالبطالن اُملطلق بوجه الغري٣٦ ولَْو كان 

هذا الغري حسن النيّة٣٧.  

أنظر إ. عيد، األسناد التجارّية (مبادئ عاّمة – سند السحب – السند ألمر)، بند ١٤٢-٣، ص ٣٥٣ واملراجع   ٣٤
الكثرية املؤيّدة لهذه الوجهة املذكورة يف الحوايش.

 Dans la mesure où l’acte annulé est censé n’avoir jamais existé, il ne devrait en toute  ٣٥
 logique produire aucun effet à l’égard des tiers. Toute prérogative octroyée à un tiers
 qui a sa source dans le contrat annulé devrait normalement être anéantie. Cette règle
 est exprimée par l’adage nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet : nul ne
 peut transmettre plus de droits qu’il n’en a. V. : Ph. MALAURIE et L. AYNES, Droit

des obligations, LGDJ, 2020, n° 346.

النيّة، بحجب نتائج  الغري الحسني  القانون يسمح، يف حاالت معيّنة تهدف إىل حامية  أّن  نحُن نعلم طبًعا   ٣٦
البطالن من خالل القول بعدم جواز التذّرع به، إالّ أّن القول بذلك يف ماّدة البطالن املطلق دونه بعُض الرتّدد 
والشّك. ولعلّه من األيرس فكريًا القول أّن العالقة الرصفيّة الّناشئة عن الشكل ال تتأثّر بسبٍب أو بعيب. بل 
هي تنشأ صحيحًة مبجرّد اجتامع عنارصها الشكليّة. وأن العيب والبطالن يبقى محصوًرا باملاّدة املكّونة للعالقة 

األصليّة.

 A. COUSIN-HENNIN, « Les conséquences de la nullité des contrats », consultable  ٣٧
à l’adresse https://www.village-justice.com/articles/Les-consequences-nullite-contrat,

 18387.html; V. aussi dans le même sens M. COTÉ, « La nullité des contrats »,
 Les Cahiers de droit du Québec 1956, 2 (2), 104-119.
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ويف الحقيقة، قد يصحُّ القول إّن البطالن يف حالة املجاملة ال يطاُل سوى الرّابطة 
األصليّة دون معاملة الرصف التي تبقى مبنأى عنُه طاملا إنّها نشأت من اجتامع رشوط 

الشكل وعنارصه الواجبة.

هذه بعض الشكوك واألفكار أتقاسمها معكم (...) عّل شكويك توقظ لديكم بعض 
رغبٍة يف البحث والتمحيص.



القايض املنفرد املدين يف بريوت الناظر يف القضايا 
املالية والتجارية، حكم تاريخ ١٦ شباط ٢٠٢١

١.  أصول موجزة – مادة ٥٥٠ مكرر ١ أ. م. م. – تطبيق قانون األصول املوجزة 
كون قيمة مطالب املدعي تقل عن ثالثني مرة الحّد األدىن لألجور. 

٢.  مرور زمن – قطع مرور الزمن بإعرتاف املديون بحق الدائن (مادة 358 م. 
– طلب سقوط دين مبرور زمن ثنايئ – إبداء املّدعى عليها استعدادها  ع.) 
يشّكل  عليها  املّدعى  به  تديل  ما  "إّن   – به  املطالب  الدين  لتسديد جزء من 
اعرتافًا رصيًحا وواضًحا من قبلها بجزء من الدين املطالب به يقتيض أن يؤخذ 

به وبالتايل الزامها بتسديده، ما يقتيض معه رّد طلب سقوط الدين".

٣.  مرور زمن ثنايئ – مادة ٣٥١ فقرة ١ – "إّن مرور الزمن الثنايئ يف الحالة املعّينة 
يف الفقرة األوىل من املادة /٣٥١/ موجبات وعقود املذكورة أعاله يطّبق بحّق 
الباعة بشأن البضائع املشرتاة من زبائنهم ألجل استهالكها وليس لإلتجار بها، 
وقد نّص عليه املشرتع للحؤول دون تعقيدات محتملة بعد السنتني من عالقة 
التاجر البائع باملشرتي، لو جاء أولهام يطالب الثاين بقيمة ما كان قد قّدمه من 

لوازم أو أشياء".
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حكم
باسم الشعب اللبناين

إّن القايض املنفرد املدين يف بريوت الناظر يف القضايا املالية والتجارية،

لدى التدقيق،

بواسطة وكيلها  املّدعية رشكة (ب. ش.م.م.)،  بتاريخ ٢٠١٩/١/٩ قّدمت  أنّه  تبنّي 
الرقم ٢٧٧/...، ممثّلًة برئيس  العقار  أ. م.)، إستحضاًرا بوجه لجنة ماليك  املحامي (ع. 
جمعية ماليك العقار املذكور، عرضت فيه أنّها تتعاطى تجارة املحروقات، وأنّها تعمد 
عىل  القائم  البناء  ضمنهم  ومن  لزبائنها  املازوت  مادة  وتوزيع  بيع  اىل  عملها  بحكم 
العقار الرقم ٢٧٧/... ممثًال برئيس جمعية املالكني، وأنّها قامت يف هذا اإلطار بتفريغ 
كميّتني من املازوت لصالح البناء املذكور، األوىل /٨٠٠٠/ ليرت بقيمة /٧٧٦٠/ د.أ. مبوجب 
الرقم  الفاتورة  د.أ. مبوجب  بقيمة /٤٩٠٠/  ليرت  والثانية /٥٠٠٠/  الرقم /٥٩/،  الفاتورة 
/٧٩/، وأّن البضاعة ُسلّمت وكّل من الفاتورتني املذكورتني تم توقيعها من قبل العاملني 
لدى رشكة (P. S.A.L.) املكلّفة من قبل الجمعية املذكورة بتوّيل زمام إدارة شؤون البناء، 
/١٢٦٦٠/د.أ.،  البالغ  ذّمتها  يف  املستحّق  املبلغ  تسديد  عن  متّنعت  عليها  املّدعى  وأّن 
وطلبت بالنتيجة تطبيق قانون األصول املوجزة عىل الدعوى والحكم بإلزام املّدعى عليها 
بأن تسّدد لها مبلًغا وقدره /١٢٦٦٠/ د.أ. مع الفائدة القانونية من تاريخ اإلستحقاق 

ولغاية تاريخ الدفع الفعيل، وتضمني هذه األخرية النفقات كافّة؛

وتبنّي أنّه بتاريخ ٢٠١٩/١/١٠ قّررت املحكمة اعتبار هذه الدعوى خاضعة لألصول 
املوجزة وإبالغ املّدعى عليها اإلستحضار ومرفقاته وتكليفها بتقديم جوابها خالل مهلة 

أسبوع من تاريخ تبلّغها عمًال بأحكام القانون رقم /١٥٤/ تاريخ ٢٠١١/٨/١٧؛ 

رقم  العقار  ماليك  لجنة  عليها  املّدعى  تقّدمت   ٢٠١٩/١/٢٤ بتاريخ  أنّه  وتبنّي 
بالئحة  (آ. ب.)،  املحامي  وكيلها  بواسطة  أ.)،  م.  (ت.  السيّد  برئيسها  ممثّلة   ،.../٢٧٧
جوابية أوىل أدلت فيها بعدم ثبوت تسلّمها كمية مازوت بقيمة /٤٩٠٠/ د.أ. إذ ال يوجد 
إذن تسليم بالكمية املذكورة موقّع من ناطور البناء كام جرت العادة، وبأنّه يوجد إذن 
تسليم بالكمية البالغة قيمتها /٧٧٦٠/ د.أ. وقد سبق لها أن طلبت من املّدعية يف العام 
٢٠١٧ بإجراء تسوية املحاسبة بينهام اال أّن األخرية نسيت املوضوع، وطلبت بالنتيجة رّد 
الدعوى لجهة كمية املازوت البالغة قيمتها /٤٩٠٠/ د.أ.، مضيفًة أنه تأكيًدا عىل حسن 
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تسليم  إذن  توافر  بسبب  د.أ.   /٧٧٦٠/ مبلغ  لتسديد  كامل  استعداد  فإنها عىل  نيّتها، 
بالكميّة موضوعه؛ 

أقوالها  فيها  كّررت  بالئحة جوابية  املّدعية  تقّدمت   ٢٠١٩/٤/١ بتاريخ  أنّه  وتبنّي 
وطلباتها السابقة؛

أدلت  ثانية  بالئحة جوابية  املّدعى عليها  تقّدمت  بتاريخ ٢٠١٩/٤/١٧  أنّه  وتبنّي 
فيها بوجوب رّد الدعوى ملرور الزمن الثنايئ عىل الحّق موضوعها وذلك سنًدا ألحكام 
املادة /٣٥١/ موجبات وعقود، إذ إّن تسليم البضاعة موضوع الدعوى – أي املازوت –

حصل يف العام ٢٠١٢ ومل يتّخذ أي إجراء للمطالبة بثمنها لغاية العام ٢٠١٨، وأنّه عىل 
فرض تسلّمها البضاعة املذكورة فإّن ذلك تّم الستخدامها الشخيص كونها جمعية مالكني 
الثنايئ،  الزمن  ملرور  الدعوى  ورّد  الحق  إسقاط  وطلبت  التجارية،  بالصفة  تتمتّع  وال 

ولعدم قانونيّتها وعدم صّحتها وعدم جّديتها، وتضمني املّدعية النفقات كافة؛

وتبنّي أّن املّدعية طلبت بتاريخ ٢٠١٩/٦/٣ رّد ما جاء يف الئحة املدعى عليها تاريخ 
٢٠١٩/٤/١٧، مبا فيه طلب اسقاط الحّق ورّد الدعوى ملرور الزمن، والبّت يف الدعوى؛

بنـاًء عليـه،

أوًال. يف األصول املوجزة

األصول  قانون  أحكام  تطبيق  تطلب  ش.م.م.)،  (ب.  رشكة  املّدعية،  إّن  وحيث 
املوجزة عىل الدعوى الحارضة؛    

وحيث إنّه سنًدا ألحكام املادة /٥٠٠/ مكّرر (١) من القانون رقم ٢٠١١/١٥٤ تاريخ 
٢٠١١/٨/١٧ "تخضع لألصول الـموجزة الدعاوى الـمنصوص عليها يف البند ١ من الـامدة 
٨٦ من قانون أصول الـمحاكامت الـمدنية الصادر بالـمرسوم االشرتاعي رقم ٩٠ تاريخ 
١٩٨٣/٩/١٦ التي ال تتجاوز قيمتها مبلًغا يعادل ثالثني مرة الحد األدىن لألجور عىل أن 

يعتد بالـمبلغ األصيل الـمحدد باستدعاء الدعوى"؛

وحيث إّن قيمة مطالب املّدعية البالغة / ١٢٦٦٠/ د.أ. تقّل عن ثالثني مرّة الحّد 
األدىن لألجور مام يتوّجب معه تطبيق قانون األصول املوجزة عىل هذه الدعوى؛
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ثانًيا. يف موضوع الدعوى

الرقم  العقار  لجنة ماليك  املّدعى عليها،  بإلزام  الحكم  املّدعية تطلب  إّن  وحيث 
وقدره  مبلًغا  لها  تسّدد  بأن  املذكور،  العقار  ماليك  جمعية  برئيس  ممثّلة   ،.../٢٧٧
/١٢٦٦٠/ د.أ. مع الفائدة القانونية من تاريخ اإلستحقاق ولغاية تاريخ الدفع الفعيل، 
مدليًة بأنّها قامت بتفريغ كّميتني من املازوت لصالح البناء القائم عىل العقار املذكور، 
األوىل /٨٠٠٠/ ليرت بقيمة /٧٧٦٠/ د.أ. مبوجب الفاتورة الرقم /٥٩/، والثانية /٥٠٠٠/ ليرت 
بقيمة /٤٩٠٠/ د.أ. مبوجب الفاتورة الرقم /٧٩/، وأّن املّدعى عليها متّنعت عن تسديد 

املبلغ املستحّق يف ذّمتها البالغ مجموعه /١٢٦٦٠/ د.أ.؛

وحيث إّن املّدعى عليها بعد أن طلبت من املحكمة، يف الئحتها الجوابية األوىل 
لها  تسّدد  أن  وموضوعه  املّدعية  من  املقّدم  الطلب  برّد  الحكم   ،٢٠١٩/١/٢٤ ورود 
مبلغ /٤٩٠٠/ د.أ. عن مادة مازوت مل تستلمها، مدليًة يف فقرة املطالب التي اختتمت 
بها الالئحة املذكورة بأنّها وتأكيًدا عىل حسن نيّتها "عىل استعداد كامل لتسديد مبلغ 
يف  وتقّدمت  عادت  املبلغ"،  لهذا  عائد  املازوت  تسليم  اذن  توفر  بسبب  د.أ.   /٧٧٦٠/
الئحتها الجوابية الثانية ورود ٢٠١٩/٤/١٧ بطلب رّد الدعوى بكاملها ملرور الزمن الثنايئ 
بأّن  مدليًة  وعقود،  موجبات   /٣٥١/ املادة  ألحكام  سنًدا  وذلك  موضوعها  الحّق  عىل 
تسليم البضاعة موضوعها – أي املازوت – حصل يف العام ٢٠١٢، وبأنّه مل يتّخذ أي إجراء 

للمطالبة بثمنها لغاية العام ٢٠١٨؛

وحيث إنّه يف ضوء ما تقّدم بيانه، تكون املّدعى عليها قد أدلت بصورة واضحة 
ورصيحة، يف فقرة املطالب التي اختتمت بها الئحتها الجوابية األوىل ورود ٢٠١٩/١/٢٤، 
وقبل التقّدم بطلب رّد الدعوى بكاملها لسقوط الحّق موضوعها مبرور الزمن يف الئحتها 
الجوابية الثانية ورود ٢٠١٩/٤/١٧، بأنّه "تأكيًدا أيًضا عىل حسن نيتها هي عىل استعداد 
كامل لتسديد مبلغ /٧٧٦٠/ د.أ. بسبب توفر اذن تسليم مادة املازوت عائد لهذا املبلغ"، 

أي املبلغ موضوع الفاتورة الرقم ٢٠١٢/٥٩ تاريخ ٢٠١٢/٣/١٧؛

وحيث إّن ما تديل به املّدعى عليها يشّكل اعرتافًا رصيًحا وواضًحا من قبلها بجزء من 
الدين املطالب به يقتيض أن يؤخذ به وبالتايل الزامها بتسديده، ما يقتيض معه رّد طلب 
سقوط الدين موضوع الفاتورة الرقم ٢٠١٢/٥٩ تاريخ ٢٠١٢/٣/١٧ مبرور الزمن الثنايئ 
وإلزام املّدعى عليها بأّن تسّدد للمّدعية قيمة هذه الفاتورة مبلًغا قدره /٧٧٦٠/ د.أ.
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تبلّغها  تاريخ  القانونية من  الفائدة  الدفع)، مع  بتاريخ  اللبنانية  باللرية  يعادله  ما  (أو 
الحكم الراهن ولغاية تاريخ الدفع الفعيل؛

(بهذا املعنى: -سمري وندي تيان نقًال عن اميل تيان، املوجبات والعقود – دروس 
يف النظرية العامة، دار أنطوان للنرش، ٢٠٠٩، ص ٢٦٢، رقم ١؛

Cf. Roger BOUT – actualisé par Philippe STOFFEL-MUNCK, Répertoire de droit 
civil, « Obligation naturelle », juillet 2018, n° 67).

وحيث إنّه بالنسبة للطلب املتعلّق بسقوط الدين موضوع الفاتورة الرقم ٢٠١٢/٧٩ 
تاريخ ٢٠١٢/٣/١٧ وقيمتها /٤٩٠٠/ د.أ. مبرور الزمن الثنايئ، فان املادة /٣٥١/ موجبات 
الباعة  دعوى  ١) حق  سنتني:  بعد  الزمن  مرور  بحكم  «يسقط  أنه  عىل  تنّص  وعقود 

وملتزمي تقديم البضائع واصحاب املعامل فيام يختص باالشياء التي يقدمونها...»؛

   وحيث إّن مرور الزمن الثنايئ يف الحالة املعيّنة يف الفقرة األوىل من املادة /٣٥١/ 
موجبات وعقود املذكورة أعاله يطبّق بحّق الباعة بشأن البضائع املشرتاة من زبائنهم 
تعقيدات  دون  للحؤول  املشرتع  عليه  نّص  وقد  بها،  لإلتجار  وليس  استهالكها  ألجل 
الثاين  يطالب  أولهام  جاء  لو  باملشرتي،  البائع  التاجر  عالقة  من  السنتني  بعد  محتملة 

بقيمة ما كان قد قّدمه من لوازم أو أشياء؛

(بهذا املعنى: -متييز مدنية، غ ٤، قرار تاريخ ٢٠٠٥/٣/٣، املستشار اإللكرتوين؛

النرشة  يف  االجتهاد  خالصة  زين،  حسني   ،٤٥٥:٧١  ،١٩٧١/٥/١٢ مدنية،  -متييز 
القضائية اللبنانية ١٩٤٥-١٩٧٤، ج٤، ص ٢١٨٣، رقم ٧٢)

   وحيث إنّه ثابت من الفاتورة الرقم ٢٠١٢/٧٩ املرفقة صورتها باإلستحضار أّن 
تاريخها يعود اىل: ٢٠١٢/٣/١٧؛

املّدعية  أّن  باإلستحضار  املرفقة  املستندات  من خالل  أيًضا  ثابت  إنّه  وحيث     
طالبت املّدعى عليها بأن تسّدد لها قيمة الفاتورة املذكورة مبوجب كتاب منظّم لدى 
الكاتب العدل يف بريوت األستاذة (ع. ر.) بتاريخ ٢٠١٨/٢/١٥ وقد أبلغ من املّدعى عليها 

بتاريخ ٢٠١٨/٢/٢٠ (مستند رقم ٤)؛

املازوت  املّدعية مادة  تاريخ تسليم     وحيث يكون قد مّر أكرث من سنتني من 
موضوع الفاتورة الرقم ٢٠١٢/٧٩ للمّدعى عليها، من دون أن يَثبُت قيام األوىل خاللها 

بأي عمل من شأنه قطع مرور الزمن عىل حّقها؛
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   وحيث يقتيض إًذا قبول الطلب املقّدم من املّدعى عليها بسقوط الدين موضوع 
املادة  ألحكام  سنًدا  الثنايئ  الزمن  مبرور   ٢٠١٢/٣/١٧ تاريخ   ٢٠١٢/٧٩ الرقم  الفاتورة 

/٣٥١/ موجبات وعقود؛

   وحيث يف ضوء ما ورد آنًفا والنتيجة التي توّصلت إليها املحكمة مل يعد من 
النتفاء  إّما  مخالفة،  أو  زائدة  وطلبات  أسباب  من  به  أديل  ما  سائر  للبحث يف  حاجة 
املساق  التعليل  ردٍّا ضمنيٍّا يف معرض  لكونها القت  وإّما  قانونيتها  لعدم  وإّما  الفائدة 

أعاله، فيقتيض رّدها؛

   وحيث إّن هذا الحكم معّجل التنفيذ بقّوة القانون عمًال بأحكام املادة /٥٠٠/ 
مكّرر (٨) من القانون رقم ٢٠١١/١٥٤؛

لـــذلــك،

يحكم :

بتطبيق األصول املوجزة عىل الدعوى.  .١

٢.  برّد طلب سقوط الدين موضوع الفاتورة الرقم ٢٠١٢/٥٩ تاريخ ٢٠١٢/٣/١٧ 
مبرور الزمن الثنايئ، وإلزام املّدعى عليها بأّن تسّدد للمّدعية مبلغ /٧،٧٦٠/د.أ. 
(أو ما يعادله باللرية اللبنانية بتاريخ الدفع)، مع الفائدة القانونية من تاريخ 

تبلّغ املّدعى عليها الحكم الراهن ولغاية تاريخ الدفع الفعيل.

مبرور   ٢٠١٢/٣/١٧ تاريخ   ٢٠١٢/٧٩ الرقم  الفاتورة  موضوع  الدين  ٣.  بسقوط 
الزمن الثنايئ.

بتضمني املّدعى عليها ثلثي نفقات املحاكمة واملّدعية الثلث الباقي.  .٤

برّد سائر ما زاد أو خالف.  .٥

حكاًم معّجل التنفيذ صدر يف بريوت بتاريخ ٢٠٢١/٢/١٦.

القايض رودين ضو املساعد القضايئ     
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