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ملخص البحث
تهــدف هــذه الدراســة إلــى تحديــد مســؤولية الصحفــي المدنيــة فــي حــال االعتــداء علــى الحــق فــي
الصــورة .ذلــك أن الصحفــي أثنــاء قيامــه بمهمــات عملــه مــن نشــر لألخبــار والتقاريــر والتحقيقــات
يقــوم بالتقــاط العديــد مــن الصــور ومــن ثــم يعــاود نشــرها للجمهــور .وبالرغــم مــن عــدم وجــود
نــص قانونــي خــاص يوفــر حمايــة للحــق فــي الصــورة تبقــى إمكانيــة حمايــة الحــق فــي الصــورة
ممكنـا ً وفقـا ً للقواعــد العامــة فــي القانــون المدنــي األردنــي وقواعــد قانــون حــق المؤلــف .وإذا مــا
توافــرت أركان المســؤولية المدنيــة يصبــح المتضــرر قــادراً علــى مطالبــة الصحفــي بالتعويــض
عــن األضــرار التــي أصابتــه.
وحيــث إن الصحفــي عنــد ممارســته لعملــه يهــدف إلــى إيصــال المعلومــات إلــى الجمهــور ،إعمــاالً
لحــق الجمهــور فــي الحصــول علــى المعلومــة فإنــه بذلــك يقــوم بنشــر العديــد مــن الصــور تحقيقـا ً
للمصلحــة العامــة وحــق الجمهــور فــي المعرفــة .فيصبــح الحــق فــي الصــورة حق ـا ً مقيــداً وغيــر
مطلــق يســتطيع الصحفــي أن يدفــع عــن نفســه المســؤولية بإثبــات أن الصــورة التقطــت فــي المــكان
العــام أو لشــخصي ٍة عامــة ،أو كان التقاطهــا ونشــرها تحقيقـا ً للمصلحــة العامــة.
وقــد تــم معالجــة الدراســة بمبحثيــن المبحــث األول خصــص للبحــث فــي أســاس المســؤولية المدنيــة
للصحفــي وشــروط قيامهــا .بينمــا يتنــاول المبحــث الثانــي أحــكام المســؤولية المدنيــة للصحفــي
حــال االعتــداء علــى الصــورة.
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املسؤولية املدنية للصحفي عن االعتداء عىل الحق يف الصورة يف القانون املدين األردين ( ) 197-171
المقدمة:
الصحفــي هــو الشــخص الــذي يمــارس مهنــة الصحافــة ،وعملــه هــو جمــع ونشــر المعلومــات عــن
األحــداث واالتجاهــات وقضايــا النــاس؛ ذلــك أن مهنــة الصحفــي هــي إعــداد التقاريــر إلذاعتهــا أو
نشــرها فــي وســائل اإلعــام المختلفــة مثــل الصحــف والتلفــاز واإلذاعــة والمجــات .فالصحفــي
عندمــا يقــوم بمهماتــه يقــوم بالتقــاط ونشــر العديــد مــن الصــور لألحــداث والشــخصيات المتعلقــة
بالخبــر الــذي يوجهــه إلــى الجمهــور وقــد يشــكل عملــه هــذا اعتــداء علــى حــق األفــراد فــي
الصــورة.
يعــد االعتــداء علــى الحــق فــي الصــورة مــن قبــل الصحفييــن مــن االعتــداءات الشــائعة ،خصوصـا ً
بعــد التطــور الحديــث فــي مجــال تقنيــات التصويــر واالتصــال وثــورة المعلومــات والشــبكات
العالميــة .وازدادت احتماليــة االعتــداء علــى الحــق فــي الصــورة بعــد تطــور وســائل ســرعة نقــل
المعلومــات وبرامــج التالعــب بالصــور عــن طريــق تحريفهــا بالمونتــاج وغيرهــا مــن الوســائل.
القانــون األردنــي شــأنه مثــل بقيــة القوانيــن العربيــة لــم يضــع تعريفـا ً محــدداً للصــورة فقــد تــرك
ذلــك للفقــه والقضــاء .ممــا دفــع بعضهــم إلــى تعريــف الصــورة بأنهــا« :مجموعــة الخطــوط
واألشــكال التــي تشــير إلــى الشــكل الخارجــي لشــخص معيــن بذاتــه ،ســوا ًء أكانــت صــورة ضوئية
أو لوحــة مرســومة وذلــك بغــض النظــر عــن األدوات المســتخدمة والطريقــة المســتخدمة»(((.
وعُرفــت أيضــا بأنهــا  « :كل امتــداد ضوئــي للجســم البشــري ،يــدل داللــة واضحــة علــى شــخصية
صاحبهــا ،ويســتوي أن يكــون هــذا ناقـاً للصــورة علــى حقيقتهــا ،أو يدخــل عليهــا تحريفـا ً بحيــث
يعطيهــا منظــراً هزلي ـاً»((( .وال تقــف الصــورة عنــد حــدود التجســيد المــادي لشــخص مــا ،بــل
تعكــس أيضــا ً شــخصيته وانفعاالتــه وبؤســه وحرمانــه أو ســمعته ولهــذا فــإن الصــورة ترتبــط
بشــخص اإلنســان ارتباطـا ً وثيقـاً ،ومــن هنــا تأتــي قيمتهــا وأيضـا ً ضــرورة حمايتهــا((( .هنــا كان
مــن الطبيعــي أن يــرد عليهــا مجموعــة مــن الحقــوق((( .وبنــا ًء علــى ذلــك فقــد اعتــرف الفقــه
والقضــاء بحــق اإلنســان علــى صورتــه ويشــمل حــق الشــخص فــي عــدم التقــاط الصــورة لــه دون
موافقتــه ،كمــا يتضمــن هــذا الحــق إمكانيــة رفــض بــث أو نشــر هــذه الصــورة أو اســتغاللها دون
إذنــه ،باإلضافــة إلــى إمكانيــة اعتــراض الشــخص علــى المســاس بصورتــه أو تحريفهــا .و يتضمن
(((ممدوح المسلمي ،المسؤولية المدنية الناشئة عن االعتداء على الحق في الصورة ،دار النهضة العربية ،مصر
 2001ص  .176كندة فواز شماط ،الحق في الحياة الخاصة ،رسالة دكتوراه ،جامعة دمشق .2005 ،ص .176
((( محمود نجيب حسني ،جرائم االعتداء على األشخاص ،دار النهضة العربية 1978 ،ص .776
(((أحمد محمد حسان ،نحو نظرية عامة لحماية الحق في الحياة الخاصة في العالقة بين الدولة واألفراد -دراسة
مقارنة ،دار النهضة العربية القاهرة ،مصر ،2001 ،ص.92
((( عماد حمدي حجازي ،الحق في الخصوصية ومسئولية الصحفي ،دار الفكر الجامعي 2008 ،ص 175
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هــذا الحــق االعتــراض علــى نشــر صورتــه فــي الصحافــة المكتوبــة أو المرئيــة .أمــا فيمــا يتعلــق
بتعريــف الحــق فــي الصــورة فنجــد مجموعــة مــن التعاريــف للحــق فــي الصــورة نوجــز منهــا
مــا يأتــي:
عرفــه بعضهــم بأنــه« :حــق اإلنســان فــي أن يعتــرض علــى إنتــاج صورتــه أو نشــرها دون رضاه،
ويســتوي إنتــاج الصــورة بالطــرق التقليديــة كالرســم بأنواعــه علــى الــورق ،القمــاش ،الزجــاج أو
النحــت ...أو بالوســائل الحديثــة كالتصويــر الفوتوغرافــي((( .كمــا عُــرّف بــأن يكــون لصاحــب
الحــق فــي الصــورة ســلطة االعتــراض علــى إنتــاج صورتــه دون رضــاه ،بصــرف النظــر عــن
الوســيلة المســتخدمة فــي إنتــاج الصــورة ســواء كانــت بالوســائل القديمــة أو اآلالت الحديثــة»(((.
وقــد مــر الحــق فــي الصــورة بعــدة مراحــل حيــث رفضــه البعــض ووافقــه البعــض اآلخــر وألحقــه
جانبــا ثالثــا بالحــق فــي الخصوصيــة .إال أن الحــق فــي الصــورة تجــاوز مراحــل الخــاف حــول
االعتــراف بــه إلــى مرحلــة األمــر الواقــع حيــث فــرض نفســه فــي التشــريعات الصــادرة إمــا
صراحــة أو ضمنًــا((( .إال أنــه مــن المالحــظ أن التشــريعات بشــكل عــام عالجــت الحــق فــي
الصــورة فــي نصــوص ذات طابــع جنائــي تهــدف بذلــك إلــى حمايــة هــذا الحــق مــن الناحيــة
الجنائيــة ولــم تضــع قواعــد خاصــة لحمايــة الحــق فــي الصــورة .وعليــه فإنــه لتقريــر حمايــة مدنيــة
للحــق بالصــورة يقتضــي األمــر الرجــوع إلــى القواعــد التقليديــة التــي أسســت حمايــة هــذا الحــق
ســواء فــي القانــون المدنــي أو غيــره مــن التشــريعات كمــا هــو الحــال فــي قانــون حــق المؤلــف
ومــن ثــم الرجــوع لقواعــد المســؤولية المدنيــة فــي الفعــل الضــار لتعويــض المتضــرر عمــا أصابــه
مــن اعتــداء علــى حقــه فــي الصــورة.
والحــق فــي الصــورة ليــس حقـا َ مطلقـا ً بــل يتالشــى فــي كثيــر مــن األحيــان أمــام حــق الجمهــور
باإلعــام حيــث إنــه مــن الثابــت كذلــك أنــه مــن حــق األفــراد داخــل المجتمــع العلــم بمــا يجــري
مــن أحــداث داخــل المجتمــع الــذي يعيشــون بــه .ويقــع علــى عاتــق الصحفــي باعتبــاره جــز ًءا
مــن الجهــاز اإلعالمــي داخــل الدولــة ،ممــا يــؤدي إلــى عــبء نشــر المعلومــات لألفــراد ،وهــو
عندمــا يقــوم بهــذه المهمــة يمــارس حقــه فــي إعــام الجمهــور بمــا يحــدث مســتخدما ً فــي كثيــر
مــن األوقــات الصــورة للتعبيــر الصريــح عمــا يجــري مــن أحــداث .وهنــا يثــار التســاؤل حــول
(((ممدوح المسلمي ،المسؤولية المدنية الناشئة عن االعتداء على الحق .المرجع السابق ص.176
(((عباس الصراف و جورج حزبون ،المدخل إلى علم القانون ،دار الثقافة ،عمان ،ط ،1ص .125حسام الدين
األهواني ،الحق في احترام الحياة الخاصة ،الحق في الخصوصية ،دراسة مقارنة ،دار النهضة العربية ،القاهرة،
جعفر المغربي و حسين شاكر عساف ،المسؤولية عن االعتداء على الحق في الصورة بواسطة الهاتف المحمول،
ط ،1دار الثقافة ،األردن  ،ص .88
(((لتفاصيل أكثر عن مدى االعتراف بالحق بالصور راجع جعفر المغربي وحسين شاكر عساف ،المرجع
السابق،ص63ـ72
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مــدى المســؤولية المدنيــة التــي تقــع علــى عاتــق الصحفــي بالتعويــض عــن األضــرار التــي لحقــت
بغيــره نتيجــة انتهــاك حقــه بالصــورة ،فــي الوقــت الــذي يكــون الصحفــي فيــه يقــوم بنشــر الصــور
ممارس ـا ً حقــه الثابــت بإعــام الجمهــور بمــا يحــدث فــي المجتمــع.

مشكلة الدراسة:
إن اإلشــكالية الرئيســة التــي تقــوم عليهــا الدراســة هــي البحــث فــي إمكانيــة إجــراء التــوازن بيــن
حــق األفــراد علــى صورهــم ،وعــدم الســماح باالعتــداء عليهــا مــن قبــل الصحفــي مــن جهــة،
وحــق الصحفــي فــي التقــاط الصــور ونشــرها كجــزء مــن واجبــه المهنــي فــي إعــام الجمهــور
بمــا يجــري مــن أحــداث مــن جهــة أخــرى.
ولمعالجــة اإلشــكالية الرئيســة فــي البحــث البــد مــن اإلجابــة عــن بعــض التســاؤالت اآلتيــة :هــل
يتمتــع الحــق فــي الصــورة بالحمايــة القانونيــة؟ ومــا هــو الســند القانونــي وراء ذلــك؟ ومــا هــي
الشــروط الواجــب توافرهــا لقيــام مســؤولية الصحفــي المدنيــة فــي حــال االعتــداء علــى الصــورة؟
وكيــف يتــم اقتضــاء التعويــض فــي حــال ثبــوت المســؤولية المدنيــة؟ وأخيــراً كيــف يســتطيع
الصحفــي أن يدفــع عــن نفســه المســؤولية المدنيــة؟ وهــل يســتطيع أن يســتند إلــى حــق الجمهــور
باإلعــام لدفــع المســؤولية المدنيــة؟ ومــا هــي الحــاالت التــي تبيــح للصحفــي التصويــر؟
لهــذا ســيتم معالجــة هــذا الموضــوع ضمــن مبحثيــنُ ،خصــص األول لبحــث أســاس المســؤولية
المدنيــة للصحفــي وشــروط قيامهــا .و ُخصــص المبحــث الثانــي ألحــكام المســؤولية المدنيــة
للصحفــي حــال االعتــداء علــى الصــورة.

المبحــث األول :أســاس المســؤولية المدنيــة للصحفــي عــن االعتــداء علــى الصورة
وشــروط قيامها.
إن البحــث فــي مســؤولية الصحفــي المدنيــة فــي حــال االعتــداء علــى الصــورة يتطلــب أوالً البحــث
فــي أســاس المســؤولية المدنيــة للصحفــي عــن االعتــداء علــى الحــق فــي الصــورة ،إذ ال يمكــن أن
نتصــور مســاءلة الصحفــي مدنيـا ً اذا لــم يثبــت أن الصحفــي ارتكــب فعــا غيــر مشــروع تجــاوز
بــه علــى حقــوق اآلخريــن مســببا ً ضــرراً لهــم .وبالرغــم مــن اســتقرار رأي الفقــه علــى ضــرورة
حمايــة الحــق فــي الصــورة ،إال أنــه ولغايــة اليــوم ال يوجــد نــص قانونــي خــاص فــي األردن ينظــم
الحــق فــي الصــورة ،متفقـا ً فــي ذلــك مــع التشــريعات العربيــة مثــل القانــون المصــري والســوري
واإلماراتــي .والبــد مــن البحــث فــي شــروط المســؤولية المدنيــة للصحفــي التــي تمكــن المتضــرر
مــن الرجــوع علــى الصحفــي القتضــاء التعويــض.
لذلــك ،ســيتم تقســيم المبحــث إلــى مطلبيــن يُخصــص األول ألســاس المســؤولية المدنيــة للصحفــي
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بينمــا يُخصــص الثانــي لشــروط المســؤولية المدنيــة للصحفــي عــن االعتــداء علــى الحــق فــي
الصــورة.
المطلب األول :أساس المسؤولية المدنية للصحفي عن االعتداء على الحق في الصورة.
اختلــف الفقــه فــي نظرتــه إلــى الحــق فــي الصــورة حيــث يــرى االتجــاه األول أن الحــق فــي
الصــورة ال وجــود لــه مســتندين إلــى عــدم وجــود نــص تشــريعي يقــرر حــق اإلنســان علــى
صورتــه وبالتالــي فــا يوجــد مبــرر قانونــي يمنــع مــن تصويــر الشــخص ونشــر صورتــه .وبنــا ًء
علــى ذلــك تــم رفــض مبــدأ عــدم الســماح للمصوريــن والصحفييــن بأخــذ صــور لبعض األشــخاص
العادييــن ،أو ألحــد الشــخصيات العامــة ،حيــث إن ذلــك ســيؤدي لعرقلــة عملهــم وعــدم القيــام بــه
كاف .كذلــك اســتند أصحــاب هــذا الــرأي إلــى انتفــاء المصلحــة لالعتــراف بهــذا الحــق،
علــى نحــو
ٍ
(((
حيــث إنــه ال يوجــد ضــرر مــن قيــام شــخص بتصويــر آخــر ونشــر صورتــه .
أمــا االتجــاه الثانــي فيؤيــد أنصــاره -علــى عكــس ســابقه -وجــود الحــق فــي الصورة لكل شــخص،
وكذلــك يعتــرف أنصــار هــذا االتجــاه بوجــود حمايــة قانونيــة لهــذا الحــق((( ،كمــا تولــى أنصــار
هــذا الــرأي مهمــة الــرد علــى حجــج وأســانيد االتجــاه األول .فمــن ناحيــة ال يمكــن االحتجــاج بعــدم
وجــود نــص تشــريعي خــاص بالحــق فــي الصــورة ،كمبــرر لعــدم االعتــراف بهــذا الحــق كحــق
قائــم بذاتــه ومســتوجبا ً للحمايــة القانونيــة الخاصــة .أمــا بخصــوص القــول بعــدم وجــود مصلحــة
فــي االعتــراف بالحــق فــي الصــورة ،فــا شــك أن االعتــداء علــى حــق اإلنســان يعــد مصلحــة
مشــروعة تكفــي إلقامــة الدعــوى للحمايــة ،أو التعويــض ،وال يشــترط أن تكــون المصلحــة ماديــة.
أمــا مــا يقــال عــن أن االعتــراف بالحــق فــي الصــورة ســيؤدي المتنــاع المصوريــن عــن أداء
عملهــم خوفـا ً مــن وقوعهــم تحــت طائلــة المســؤولية ،فإنــه قــول مــردود؛ ألن المصــور ،أو الفنــان
إذا اســتأذن األشــخاص قبــل نشــر صورهــم ،فــإن الغالبيــة ســتقبل ذلــك وبــكل ســرور ،وبالتالــي
فــإن االعتــراف بالحــق فــي الصــورة لــن يعــوق عمــل الصحفــي ،ولــن يــؤدي حصــول المصــور
علــى إذن صاحــب الصــورة لمتاعــب فــي أداء العمــل بــل العكــس صحيــح(((.
وقــد حــاول الفقــه االســتناد إلــى مبــادئ الحــق فــي الخصوصيــة فــي القانــون المدنــي ،فيمــا ذهــب
اتجــاه آخــر إلــى حمايــة الحــق فــي الصــورة باعتبــاره حقـا ً مســتقالً وفقـا ً لقانــون الملكيــة الفكريــة.
وبنــا ًء علــى ذلــك ســيتم تقســيم المطلــب إلــى فرعيــن:
(((سعيد جبر ،الحق في الصورة ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،1986 ،ص. 5خالد فهمي .المسؤولية المدنية
للصحفي عن أعماله الصحفية ،دار الجامعة الجديدة للنشر ،اإلسكندرية ،ص .185
((( سعيد جبر :المرجع السابق ،ص  9وما بعدها .خالد فهمي ،المرجع السابق ،ص.186
((( سعيد جبر :المرجع السابق ،ص 5وما بعدها.
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الفرع األول :االعتداء على الصورة يعد اعتداء على الحياة الخاصة.
يؤســس أصحــاب هــذا االتجــاه االعتــداء علــى الحــق فــي الصــورة علــى أســاس أنــه اعتــداء علــى
الحيــاة الخاصــة حيــث أن صاحــب الحــق يســتأثر بــه وحــده ،فــا يجــوز بــأي حــال مــن األحــوال
التقــاط صورتــه أو نشــرها دون إذنــه ألنــه العنصــر المهــم والمقصــود فــي الصــورة .ويجــوز
االعتــراض علــى التقــاط صورتــه قبــل نشــرها ،فــإذا نشــرت بالفعــل جــاز لــه أن يطلــب التعويــض
مــع وقــف النشــر عمــا أصابــه مــن ضــرر((( .ذلــك أن الصــورة تدخــل فــي صميــم الحيــاة الخاصــة
للشــخص ،وال يمكــن أن يكــون هنــاك مســاس بالحــق فــي الصــورة دون أن يعــد ذلــك مساســا ً
بالحــق فــي الشــخصية ،حيــث إن الصلــة وثيقــة جــداً بينهمــا ،فالمســاس بالصــورة هــو أخطــر
أنــواع االعتــداء علــى الحــق فــي الخصوصيــة.
ففــي فرنســا اســتند أصحــاب هــذا الــرأي إلــى المــادة ( )9مــن القانــون المدنــي الفرنســي التــي تنص
علــى أنــه «للجميــع الحــق فــي احتــرام حياتــه الخاصــة» حيــث تعطــي المــادة لــكل شــخص الحــق
فــي احتــرام حياتــه الخاصــة ،وبالتالــي الحــق فــي أن يعتــرض علــى إنتــاج صورتــه باعتبــاره
مساسـا ً بالحــق فــي الحيــاة الخاصــة((( ،ويســتدل أصحــاب هــذا الــرأي علــى صحــة قولهــم ببعــض
أحــكام القضــاء الفرنســي حيــث قضــت إحــدى المحاكــم بــأن التقــاط صــور ألحــد األشــخاص فــي
فندقــه الخــاص دون الحصــول علــى إذنــه الصريــح تعتبــر مساسـا ً بحياتــه الخاصــة((( .وكذلــك فــي
حكــم آخــر قضــت أن وصــف حالــة إنســان علــى فــراش المــرض ،أو المــوت بأســلوب أدبــي لــن
يكــون لــه نفــس القــدر مــن المســاس بالحيــاة الخاصــة الــذي يحدثــه تصويــر هــذا اإلنســان فــي هــذه
الحالــة(((.
وفــي المملكــة المتحــدة ،وفقـا ً ألحــكام القانــون العــام لــم يكــن هنــاك تنظيــم قائــم بذاتــه لحمايــة الحــق
فــي الخصوصيــة ،وكل مــا يمكــن العثــور عليــه هــو بعــض النصــوص التشــريعية التــي تحمــي
الصــورة فــي ظــروف خاصــة .كمــا يالحــظ أن التطــور القضائــي للحــق فــي الصــورة مــا زال
قليـاً جــداً ،علــى الرغــم مــن محــاوالت المحاميــن التوســع فــي تطبيــق القواعــد العامــة((( .ويرجــع
((( حسام الدين األهواني ،المرجع السابق ،ص.152
(2) Huw Beverley-Smith,Ansgar Ohly, gnes Lucas-Schloetter .Privacy, Property and
Personality: Civil Law Perspectives on Commercial Appropriation. Cambridge
University Press. 2006. P167.
(((القرار مشار إليه في نقوال فتوش واندريه برتران .الحق في الحياة الخاصة والحق في الصورة ،الطبعة األولى،
مكتبة صادر ،بيروت  2003ص197
((( ً
تقال عن خالد فهمي ،المرجع السابق ،ص 196
(5) J. Morgan, “Privacy, Confidence and Horizontal Effect: “Hello” Trouble” (2003) 62
(2) Cambridge Law Journal 444.
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الســبب فــي انعــدام تطــور حمايــة الحــق فــي الخصوصيــة فــي انكلتــرة هــو مبــدأ حريــة التعبيــر.
ذلــك أن منــع نشــر الصــور التــي غالبـا ً مــا تعطــي انطباعـا ً صادقـا ً لمــا يقــع مــن أحــداث يخالــف
مبــادئ حريــة الــرأي والتعبيــر ويؤثــر علــى المصلحــة العامــة مــن منــع الجمهــور مــن الحصــول
علــى المعلومــات(((.
إال أن الحــق فــي الخصوصيــة أصبــح منظمــا ً اآلن فــي قانــون المملكــة المتحــدة ،نتيجــةً لدمــج
االتفاقيــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان فــي القانــون الوطنــي مــن خــال قانــون حقــوق اإلنســان
لعــام  1998حيــث تنــص المــادة  8مــن القانــون علــى واجــب احتــرام الحيــاة الخاصــة لألفــراد ((( .
وبالتالــي أصبــح مــن الممكــن فــرض قيــود علــى نشــر الصــور .حيــث صــدر العديــد مــن القــرارات
فــي المملكــة المتحــدة لصالــح حمايــة الحــق فــي الصــورة اســتناداً للحــق فــي الخصوصيــة((( مــن
أشــهرها قضيــة نشــر صــور عارضــة األزيــاء الشــهيرة ناعومــي كامبــل ضــد صحيفــة الديلــي
(((
ميــرور التــي اعتبرتهــا المحكمــة اعتــداء علــى الخصوصيــة.
أمــا فــي األردن فــا يوجــد نــص خــاص فــي القانــون المدنــي األردنــي ينظــم الحــق فــي
الخصوصيــة ،كمــا هــو الحــال فــي القانــون الفرنســي إال أنــه يمكــن االســتدالل علــى حمايــة الحيــاة
الخاصــة فــي عــدة نصــوص فــي القانــون األردنــي .فقــد نــص قانــون العقوبــات األردنــي علــى
أنــه« :يعاقــب بنــا ًء علــى شــكوى المتضــرر بالحبــس مــدة ال تتجــاوز ثالثــة أشــهر كل مــن خــرق
الحيــاة الخاصــة لآلخريــن باســتراق الســمع أو البصــر بأيــة وســيلة كانــت ،بمــا فــي ذلــك التســجيل
الصوتــي أو التقــاط الصــور أو اســتخدام المنظــار وتضاعــف العقوبــة فــي حــال التكــرار»(((.
وكذلــك نــص قانــون المطبوعــات والنشــر لســنة  ،1998والــذي ينظــم عمــل المطبوعــات فــي
األردن ،ومنهــا المطبوعــات الصحفيــة فــي المــادة  7منــه علــى ضــرورة احتــرام آداب مهنــة
الصحافــة ،وأخالقياتهــا التــي مــن ضمنهــا احتــرام الحريــات العامــة لآلخريــن ،وحفــظ حقوقهــم
وعــدم المــس بحرمــة حياتهــم الخاصــة .وبنــا ًء علــى ذلــك إذا قــام الصحفــي باالعتــداء علــى الحــق
فــي الصــورة ونشــرها فــي إحــدى المطبوعــات فإنــه يخالــف المــادة  7مــن قانــون المطبوعــات

(1) Ibid.
(2) David Hoffman., The Impact of the UK Human Rights Act on Private Law. 2005.
p143-145.
(3) J. Morgan, ‘Privacy in the House of Lords, Again’ (2004), 120 Law Quarterly Review
563, 565.
(4) Campbell v Mirror Group Newspapers Ltd [2004] UKHL 22.
(((المادة  348مكرر من قانون العقوبات األردني رقم  16لسنة  1960والمعدل بالقانون المؤقت رقم  12لسنة
.2010
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والنشــر ((( .وبالرغــم مــن أن كال النصيــن يوفــران الحمايــة الجنائيــة للحــق بالحيــاة الخاصــة ،فإنــه
ليــس هنــاك مــا يمنــع مــن التعويــض المدنــي فــي حــال ثبتــت المســؤولية الجنائيــة إذا توافــرت
عناصــر المســؤولية المدنيــة .وممــا يؤيــد هــذا المبــدأ مــا تنــص عليــه المــادة  48مــن القانــون
المدنــي التــي تنــص علــى أنــه «لــكل مــن وقــع عليــه اعتــداء غيــر مشــروع فــي حــق مــن الحقــوق
المالزمــة لشــخصيته ،أن يطلــب وقــف هــذا االعتــداء مــع التعويــض عمــا يكــون قــد لحقــه مــن
ضــرر» .ذلــك أن الحيــاة الخاصــة تعــد عنصــر مــن العناصــر المالزمــة لشــخصية اإلنســان وكل
اعتــداء عليهــا يســتلزم بالتالــي التعويــض(((.
حظــي هــذا االتجــاه بالقبــول لــدى كثيــر مــن الفقهــاء ،حيــث إن صــورة اإلنســان هــي مرآتــه التــي
تكشــف عــن ذاتــه ،ومــن خاللهــا يمكــن التعــرف عليــه ورصــد مكنونــات نفســه .إال أن هــذا الــرأي
وجــه إليــه نقــد يتمثــل فــي وجــود اختــاف بيــن الحــق فــي الصــورة والحــق فــي الخصوصيــة،
حيــث إن الحــق فــي الصــورة مســتقل ويتميــز عــن الحــق فــي الخصوصيــة .حيــث إن االعتــداء
علــى الحــق فــي الصــورة يمكــن أن يقــع أثنــاء الحيــاة العامــة للشــخص ويبقــى مــن حــق الشــخص
أن يعتــرض علــى التقــاط صورتــه ،ســواء كان فــي الحيــاة الخاصــة أو الحيــاة العامــة؛ ألن هــذا ال
يعنــي أن اســتعمال الصــورة التــي تلتقــط أثنــاء ممارســته لنشــاطه العــام جائــز نشــرها((( .ونتيجــة
لذلــك ظهــر اتجــاه جديــد فــي الفقــه يــرى أن الحــق فــي الصــورة هــو حــق مســتقل بذاتــه عــن الحــق
فــي الخصوصيــة يســتطيع الشــخص بمقتضــاه أن يعتــرض علــى نشــرها حتــى لــو كان النشــر ال
يعــد اعتــداء علــى الحيــاة الخاصــة .وقــد أيــد القضــاء الفرنســي هــذا االتجــاه فــي بعــض قراراتــه
حيــث أعطــى للشــخص الحــق فــي االعتــراض علــى نشــر صورتــه حتــى لــو كان النشــر ال يمثــل
أي اعتــداء علــى خصوصيتــه(((.

(((وقد طبق القضاء األردني هذا النص في النزاعات التي تتعلق باالعتداء على الحق في الصورة .ففي قرار لمحكمة
البداية قُضي بأن « القيام بنشر صورة المشتكية أثناء جلوسها مع صديقتها في كوفي شوب و بدون إذنها وهي
تمسك النارجيلة ووضع تعليق اسفل الصفحة ( السهر يحلو في عمان ) مما أدى إلى اإلساءة للمشتكية وتعريضها
وأهلها إلى انتقاد اآلخرين يجعل فعل الكاتب مخالف ألحكام المواد  7 ،4من قانون المطبوعات والنشر /قرار رقم
 1389/2003صادر عن محكمة بداية جزاء عمان أبدته محكمة استئناف عمان.
(((عماد حمدي حجازي ،الحق في الخصوصية ومسؤولية الصحفي ،دار الفكر العربي ،اإلسكندرية2008 ،
ص66ـ.67
(((حسام الدين األهواني ،المرجع السابق ،ص .79ممدوح خليل بحر ،حماية الحياة الخاصة في القانون لجنائي،
دار النهضة العربية ،لقاهرة،1983 ،ص  . 237محمود عبد الرحمن محمد ،نطاق الحق في الحياة الخاصة ،دار
النهضة العربية ،القاهرة. 1994 ،ص.236
(4) Huw Beverley-Smith,Ansgar Ohly, gnes Lucas-Schloetter. .Privacy, Property and Personality: Civil Law Perspectives on Commercial Appropriation. Ibid. P156.
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الفرع الثاني :الحق في الصورة حق أدبي.
يــرى هــذا االتجــاه أن الحــق فــي الصــورة يعــد حقـا ً مســتقالً متميــزاً عــن الحــق فــي الخصوصيــة،
ذلــك أن حــق الشــخص فــي االعتــراض علــى صورتــه يجــب أن ال يقتصــر فــي وقــت ممارســة
حياتــه الخاصــة بــل يمتــد إلــى وقــت ممارســته حياتــه العامــة ،وأن قيــام الصحفــي بنشــر صــورة
التقطــت أثنــاء ممارســة الحيــاة العامــة جائــز علــى أســاس الرضــا المفتــرض أي ممــا ال يســيء
إلــى الشــخص صاحــب الصــورة ممــا ال يجيــز لــه حــق االعتــراض علــى نشــر صورتــه(((.
ويســتند أصحــاب هــذا الــرأي علــى فكــرة أن االعتــداء علــى الحــق فــي الصــورة ونشــرها غالبـا ً
مــا يكــون نتيجــة االعتــداء علــى الحيــاة الخاصــة لصاحبهــا .إال أنــه فــي كثيــر مــن األحيــان قــد يقــع
االعتــداء دون المســاس بحــق الشــخص فــي صورتــه وعــدم الحصــول علــى إذنــه قبــل تصويرهــا
ممــا يترتــب عليــه ضــرورة اعتبــار الحــق فــي الصــورة حق ـا ً مســتقالً فــي ذاتــه يتمتــع بالحمايــة
القانونيــة.
واســتند أصحــاب هــذا الــرأي إلــى قواعــد الملكيــة الفكريــة؛ حيــث اعتبــروا الحــق فــي الصــورة
حق ـا ً أدبي ـا ً منظم ـا ً وفق ـا ً ألحــكام قواعــد الملكيــة الفكريــة((( ،وبالرغــم مــن أن مــا يميــز الحقــوق
األدبيــة هــو عنصــر االبتــكار ،وإذا مــا توافــر فــي اإلنتــاج الذهنــي ُعـ َّد صاحبــه مؤلفـاً؛ وبالتالــي
يتمتــع بالحمايــة القانونيــة عــن طريــق االعتــراف لــه بحــق معنــوي وحــق مالــي علــى الســواء ،أيـا ً
كان نــوع هــذا المؤلــف وأي ـا ً كانــت طريقــة التعبيــر عنــه بالكتابــة ،الصــوت ،الرســم ،التصويــر
أو الحركــة .إال أن انصــار هــذا الــرأي يــرون أن صــورة الشــخص ال تخلــو مــن نتــاج فكــر فقــد
يكــون الشــخص صاحــب الصــورة لــه دور كبيــر فــي إظهــار الصــورة بالمظهــر الجيــد فتســريحة
الشــعر التــي يختارهــا الشــخص صاحــب الصــورة مثـاً أو المكيــاج واختيــار االبتســامة المناســبة
والوضــع أو الوقفــة الجيــدة كلهــا تعــد ابتــكارا يدخــل فــي مفهــوم الحــق األدبــي((( .كذلــك يــرى
أصحــاب هــذا االتجــاه أن اإلنســان لــه علــى مالمحــه نفــس الحقــوق التــي للفنــان علــى لوحتــه،
وهــو مــا يــؤدي إلــى أن أي اســتعمال للصــورة دون موافقــة صاحبهــا يجعــل الشــخص مســؤوالً
بالتعويــض عــن االســتعمال غيــر المشــروع((( .فقــد نــص قانــون حــق المؤلــف األردنــي رقــم 22
لســنة  1992صراحــة علــى حمايــة الحــق فــي الصــورة فــي المــادة  26ونــص بشــكل مباشــر
بعــدم أحقيــة مــن قــام بعمــل صــورة أن يعــرض أو ينشــر أو يــوزع أصلهــا أو نســخا ً منهــا دون
(((محمود عبد الرحمن محمد :نطاق الحق في الحياة الخاصة – المرجع السابق – ص .235دكتور /حسام األهواني:
الحق في احترام الحياة الخاصة – المرجع السابق – ص.76
((( ممدوح خليل بحر ،حماية الحياة الخاصة في القانون الجنائي ،دار النهضة العربية ،القاهرة 1983 ،م ،ص .237
(((نوري حمد خاطر ،شرح قواعد الملكية الفكرية ،حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة ،مطبوعات جامعة اإلمارات،
ص.113
((( عالء خصاونة و بشار المومني ،المرجع السابق ،ص249
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إذن األشــخاص الذيــن قــام بتصويرهــم مــا لــم يتفــق علــى غيــر ذلــك .وأيـا ً كانــت الطريقــة التــي
عملــت بهــا الصــور ســواء بالرســم أو الحفــر أو بالنحــت أو بأيــة وســيلة أخــرى.
وبهــذا يمكــن القــول أن الحــق فــي الصــورة يمكــن أن يكــون لــه مظهــران ،مظهــر يتعلــق بالحيــاة
الخاصــة للشــخص وتشــمل حمايــة خصوصيتــه فــي جســده ،عاطفتــه ،انفعاالتــه ورغباتــه،
وبالتالــي كل مســاس فــي هــذه العناصــر تعطــي صاحبهــا الحــق فــي االعتــراض علــى نشــر
صورتــه .والمظهــر الثانــي هــو مظهــر مــادي ظاهــري يتعلــق بحمايــة صــورة اإلنســان كحــق
ذاتــي مســتقل عــن الحــق فــي الخصوصيــة ،بحيــث يســتطيع اإلنســان أن يعتــرض علــى نشــر
صورتــه بغيــر إذنــه حتــى لــو أن النشــر لــم يســتتبع المســاس بحياتــه الخاصــة .وبنــا ًء عليــه فــإن
الحــق فــي الصــورة يتمتــع بنوعيــن مــن الحمايــة أولهمــا حمايــة الصــورة عــن طريــق منــع التدخــل
فــي حيــاة الشــخص الخاصــة .وثانيهمــا حمايــة الصــورة كحــق مســتقل يتمتــع بــه الشــخص يمنــع
غيــره مــن التقــاط صــور لــه ونشــرها دون إذنــه حتــى لــو لــم تتعلــق بحياتــه الخاصــة.
المطلب الثاني :شروط قيام مسؤولية الصحفي المدنية عن انتهاك الحق في الصورة.
تبيــن مــن البحــث أعــاه أن الحــق فــي الصــورة يتمتــع بالحمايــة القانونيــة فــي القانــون األردنــي
تجعــل كل مــن يعتــدي عليــه مســؤوالً أمــام القانــون .وقــد تبيــن كذلــك أن هــذه الحمايــة مقــررة
فــي عــدة نصــوص فــي التشــريعات األردنيــة فــي كل مــن القانــون المدنــي وقانــون المطبوعــات
والنشــر وقانــون حــق المؤلــف .إال أن قيــام الصحفــي بتصويــر أحــد األشــخاص ونشــر صورتــه ال
يســتتبع بالتالــي قيــام مســؤوليته المدنيــة والتعويــض عنهــا .حيــث إن المســؤولية المدنيــة تســتوجب
توافــر مجموعــة مــن الشــروط األساســية مجتمعــة مــع بعضهــا ،بحيــث إذا لــم تتوافــر هذه الشــروط
ال تقــوم المســؤولية المدنيــة ،ويشــترط لتحقــق المســؤولية المدنيــة للصحفــي توافــر عناصرهــا
الثــاث اإلضــرار ،الضــرر وعالقــة الســببية((( .فــي هــذا المطلــب ســوف يتــم معالجــة هــذه
العناصــر فــي ثالثــة فــروع:
الفرع األول :إضرار الصحفي.
تنــص المــادة  256مــن القانــون المدنــي علــى أنــه« :كل إضــرار بالغيــر يلــزم فاعلــه ولــو غيــر
مميــز بالضمــان» وتنــص المــادة 1« :257ـ يكــون اإلضــرار بالمباشــرة أو التســبب2 .ـ فــإن كان
بالمباشــرة لــزم الضمــان ،وال شــرط لــه واذا وقــع بالتســبب فيشــترط التعــدي أو التعمــد أو أن يكون
الفعــل مفضي ـا ً إلــى الضــرر» .وبالتالــي فإنــه وفق ـا ً ألحــكام هــذه المــادة فإنــه ال يجــوز للصحفــي
بــأي حــال مــن األحــوال نشــر صــورة إنســان واســتغاللها صحفيـا ً أو تجاريـا ً إال برضــاه .وإضرار
(((ال بد من اإلشارة هنا إلى أن القانون المدني األردني قد أخذ بنظرية الفعل الضار كأساس للمسؤولية المدنية.
متاثراً في ذلك بأحكام الفقه اإلسالمي وجعل أركان المسؤولية هي اإلضرار و الضرر و العالقة السببية .وهو
بذلك خالف معظم التشريعات العربية التي تقيم المسؤولية على أساس الخطأ الذي اخذ به القانون المدني الفرنسي.
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الصحفــي فــي هــذه الحالــة يكــون دائمـا ً بصــورة التســبب ألنــه يجــب أن يســبقه فعــل النشــر فإنــه
يشــترط لقيــام المســؤولية المدنيــة أن يكــون الصحفــي متعمــداً أو متعديـاً ،وعلــى المتضــرر إثبــات
تعمــد الصحفــي أو تعديــه .والتعــدي علــى الحــق فــي الصــورة ســواء أكان تعمــداً أو تعديـا ً بشــكل
عــام يحــدث فــي عــدة صــور مثــل نشــر الصــور بشــكل يشــوه حقيقتهــا أو نشــر الصــور بحيــث
تشــوه ســمعة الشــخص أو عــن طريــق الكاريكاتيــر.
أوال :تشويه صورة اإلنسان عن طريق تحريف صورته.
نتيجــة للتطــور التقنــي الــذي شــهده العالــم فــي مجــال الكاميــرات الرقميــة وبرامــج الحاســوب
أصبــح مــن الممكــن التغييــر بصــورة اإلنســان بشــكل كبيــر .كأن يتــم تغييــر لــون البشــرة أو
شــكل الشــخص كوضــع لحيــة لشــخص غيــر ملتحــي أو نــزع الحجــاب عــن فتــاة محجبــة ويســمى
هــذا العمــل بالمونتــاج((( .ويتحقــق الضــرر فــي المونتــاج بســبب تشــويه شــخصية اإلنســان محــل
الصــورة عــن طريــق عمــل تعديــات وتغييــرات عليهــا .وقــد يؤثــر تشــويه الصــورة عــن طريــق
التحريــف فــي الجانــب االجتماعــي ،الفكــري والسياســي والمهنــي لصاحــب الصــورة كمــا قــد
يــؤدي إلــى الخلــط بيــن شــخصيتين بشــكل يســئ إلــى أحدهمــا أو كليهمــا((( .ومــن األمثلــة علــى
هــذه الحالــة مــا عــرض علــى القضــاء الفرنســي فــي قضيــة جنــازة الرئيــس الفرنســي الســابق
جــورج بومبيــدو حيــث التقــط مصــور صحفــي صــورة لعمــال الموكــب الجنائــزي ،وهــم يحملــون
نعــش الرئيــس وعــن طريــق التركيــب قــام الصحفــي بوضــع شــارة الجيــش األلمانــي علــى كتــف
الحامليــن للنعــش ونشــرت الصــورة متبوعــة بتعليــق أن الجيــش األلمانــي قــد اقتحــم باريــس ،وقــد
حكــم القضــاء بمســؤولية الصحيفــة علــى أســاس االعتــداء علــى الحــق فــي الصــورة((( .وتشــويه
صــورة إنســان بنشــر صورتــه ال يمثــل فقــط اعتــدا ًء علــى مصلحــة خاصــة بصاحــب الصــورة،
ولكنــه اعتــداء علــى مصلحــة عامــة .فــإذا كانــت الصــورة اإلعالميــة تعطــي معانــي غيــر حقيقيــة
فــإن ذلــك يعنــي أن الجمهــور يتلقــى إعالمــا ً مزيفــا ً غيــر صــادق خصوصــا ً إذا تعلــق األمــر
بشــخصيات مشــهورة((( .وقــد نــص ميثــاق الشــرف الصحفــي األردنــي فــي المــادة  10فــي الفقــرة
الثالثــة علــى عــدم جــواز تركيــب الصــور لألفــراد أو اســتخدام الصــور المركبــة لهــم والتــي تحــط
مــن قيمتهــم أو تشــوه ســمعتهم .وعلــى الرغــم مــن أن هــذه الطريقــة مألوفــة ويمارســها العديــد مــن
األشــخاص إال أنــه ال يوجــد تطبيقــات لهــا أمــام المحاكــم األردنيــة ســواء فــي مجــال الصحافــة أو
بالحيــاة العاديــة.
((( درويش اللبان ،تكنولوجيا االتصال « المخاطر و التحديات و التأثيرات االجتماعية» الدار المصرية ،ص 217
((( هشام رستم ،الحماية الجنائية لحق اإلنسان في صورته ،ط ،1مكتية صادر ناشرون ،بيروت ،2003 ،ص113
(((مشار إليه في شميشم رشيد ،الحق بالصرة ،مجلة البحوث و الدراسات العلمية ،عدد  3ديسيمبر  2009منشور
على اإلنترنت.
((( سعيد جبر ،الحق في الصورة ،المرجع السابق ،ص 27
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ثانياً :تشويه سمعة اإلنسان بواسطة نشر صورته.
تعــد هــذه الحالــة أكثــر حــاالت االعتــداء علــى الصــورة شــيوعا ً وانتشــاراً ويطلــق عليهــا بالتزييــف
المعنــوي .وبموجبهــا ال يحــدث الصحفــي أي تغييــر مــادي فــي الصــورة بــل تبقــى الصــورة كمــا
هــي إال أنهــا ال تعكــس حقيقــة صاحبهــا كونهــا تقتــرن بتعليــق يخلــق انطباعـا ً خاطئـا ً عــن حقيقــة
صاحبهــا((( .وبموجــب هــذه الطريقــة يتــم تشــويه ســمعة الشــخص ويتعــرض إلــى ذم أو قــدح
عــن طريــق نشــر صورتــه بحيــث توضــع الصــورة فــي ســياق معيــن يــؤدي إلــى تشــويه ســمعة
صاحــب الصــورة .وقــد يكــون نشــر الصــور مباحـا ً إال أن الصــورة تقتــرن بتعليــق أو مقــال يــؤدي
إلــى تشــويه ســمعة الشــخص ويــؤذي كرامتــه .ومــن األمثلــة علــى هــذه الصــورة أمــام القضــاء
الفرنســي مــا نشــرته إحــدى الصحــف لصــورة ألم وهــي تنــادي علــى ابنهــا وقــد بــدت بالصــورة
بأنهــا مرهقــة .وصاحــب نشــر الصــورة تعليــق للصحفــي تحــت عنــوان «األمومــة الســعيدة التــي
اختارتهــا بحريتهــا» وحكــم القضــاء بمســؤولية الصحيفــة ألن التعليــق يشــوه شــخصية األم ويعطي
(((
انطباعـا ً بتعاســة هــذه األم وهــو أمــر مخالــف للحقيقــة.
وفــي األردن هنــاك العديــد مــن التطبيقــات أمــام القضــاء األردنــي لهــذه الحالــة فقــد قضــت محكمــة
البدايــة وأيدتهــا محكمــة االســتئناف مــا يأتــي« :إن نشــر الصحيفــة اليوميــة صــورة المشــتكي
بالحــق الشــخصي وهــو نائــم يشــكل اعتــدا ًء علــى حريــة اآلخريــن وحرمتهــا ،ويحقــق جــرم مخالفة
أحــكام المــادة  4مــن قانــون المطبوعــات والنشــر يشــكل عــدم احتــرام للحريــات العامــة لآلخريــن
ويمــس حرمــة الحيــاة الخاصــة للمشــتكي ويشــكل مخالفــة المــادة /7أ مــن قانــون المطبوعــات»(((.
وفــي قــرار آخــر لمحكمــة البدايــة والــذي أيدتــه محكمــة االســتئناف وجــاء فيــه  :إذا نشــرت
الصحيفــة مقــاالً صحفيـا ً بعنــوان حملــة تموينيــة لضبــط المــواد الفاســدة فــي الســوق وقــد ظهــرت
فيــه صــورة المدعــي وابنــه ،فــإن ذلــك يعطــي مدلــوالً بــأن المدعــي مــن ضمــن األشــخاص الذيــن
جــرى ضبطهــم الرتكابهــم المخالفــات المشــار إليهــا فــي المقــال ،وحيــث لــم تــرد أيــة بينــة تثبــت
ذلــك فــإن عمــل الصحيفــة يشــكل مساس ـا ً بحرمــة الحيــاة الخاصــة للمدعــي وبســمعته التجاريــة
ومركــزه االجتماعــي (((.

((( مصطفى حجازي ،المرجع السابق ،ص.97
(((مشار إليه في شميشم رشيد ،الحق في الصورة ،مجلة البحوث والدراسات العلمية ،عدد 3ديسيمبر  2009منشور
على اإلنترنت.
((( قرار رقم  1067/2004تاريخ  14/7/2004صادر عن محكمة بداية جزاء عمان.
((( قرار رقم  3650/98تاريخ  31/5/2001صادر عن محكمة بداية جزاء عمان.
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ثالثاً :الكاريكاتير:
ث مــا والنقــد مــن أجــل
هــو فــن التصويــر بخــط اليــد بطريقــة ســاخرة هدفــه التعليــق علــى حــد ٍ
تقويــم ســلوك اجتماعــي أو التعبيــر عــن توجهــات فكريــة وسياســية (((.وعلــى الرغــم مــن تمتــع
رســام الكاريكاتيــر بحريــة واســعة فإنــه يجــب أن تهــدف تلــك الحريــة للضحــك وتوجيــه النقــد
فقــط .فالحريــة ليســت مطلقــة ،حيــث إنــه يجــب أن ال يقصــد مــن وراء الكاريكاتيــر اإلضــرار
بالغيــر أو االعتــداء علــى حقــه فــي صورتــه((( .وقــد جــرى العــرف فــي الــدول الديمقراطيــة علــى
التســامح فــي الكاريكاتيــر الــذي يعــد واحــدا مــن األعمــال التــي يمارســها الصحفــي فــي إطــار النقــد
الصحفــي المترتــب عــن الحــق فــي اإلعــام؛ ولهــذا تبقــى أحــكام المحاكــم التــي تتعلــق بالرســومات
الكاريكاتيريــة نــادرة .إال أن عمــل الكاريكاتيــر يبقــى مقيــداً بعــد االعتــداء علــى ســمعة األفــراد
وتشــويه ســمعتهم .فــإذا تــم االعتــداء يصبــح الصحفــي مســؤوالً عــن هــذا االعتــداء.
الفرع الثاني :الضرر.
إن الحديــث عــن ركــن الضــرر هنــا ســيقتصر علــى بعــض المســائل المتصلــة بموضــوع البحــث
بشــكل جوهــري ،وبالتالــي لــن يتــم االســتفاضة بالبحــث فــي موضــوع الضــرر بشــكل عــام حيــث
يســتطيع القــارئ الرجــوع إلــى الكتــب المتخصصــة فــي هــذا المجــال .إال أنــه مــن المتفــق عليــه أن
ركــن الضــرر يجــب أن يتوافــر لقيــام المســؤولية المدنيــة عــن الفعــل الضــار وليــس هنــاك خــاف
فقهــي علــى هــذه المســألة.
ويعــرف الضــرر بأنــه« :األذى الــذي يلحــق بالشــخص فــي مالــه أو جســده أو عرضــه أو
عاطفتــه»((( ويقســم الضــرر إلــى نوعيــن همــا الضــرر المــادي والضــرر األدبــي .والضــرر
المــادي هــو الــذي يلحــق خســارة بالذمــة الماليــة للشــخص((( .أمــا الضــرر المعنــوي فهــو الضــرر
الــذي ال يســبب خســارة فــي الذمــة الماليــة بــل ألمــا نفســيا ً ومعنوي ـاً((( ،والتعويــض عــن الضــرر
المعنــوي ال يكــون بغيــة إصــاح الضــرر بــل الهــدف منــه ترضيــة المتضــرر ومواســاته ،وقــد
نــص القانــون المدنــي األردنــي صراحــة علــى الضــرر المعنــوي فــي المــادة « :267يتنــاول
حــق الضمــان الضــرر األدبــي كذلــك ،فــكل تعـ ٍد علــى الغيــر فــي حريتــه أو فــي عرضــه أو فــي
(((هبة احمد حسنين ،الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة :دراسة مقارنة ،رسالة دكتوراه ،جامعة القاهرة2007 ،
ص .528
((( خالد فهمي ،المسؤولية المدنية للصحفي ،المرجع السابق ،ص150
((( مصطفى الزرقا ،الفقه اإلسالمي في ثوبه الجديد :المدخل الفقهي العام ،دار الفكر ،دمشق.1967 .ص .587
(((عدنان السرحان ونوري خاطر ،مصادر الحقوق الشخصية (االلتزامات) دراسة مقارنة ،دار الثقافة ،عمان
ص306
((( المرجع السابق ،ص.309
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شــرفه أو فــي ســمعته أو مركــزه االجتماعــي أو فــي اعتبــاره المالــي يجعــل المعتــدي مســؤوال
عــن الضمــان».
ويشــترط للتعويــض عــن الضــرر أن يكــون محققـا ً بــأن يكــون الضــرر قــد وقــع فعـاً للمتضــرر
أو أن يكــون مؤكــداً وقوعــه فــي المســتقبل ،أمــا الضــرر المحتمــل الــذي لــم يقــع وال يوجــد مــا
يؤكــد وقوعــه فــي المســتقبل فــا يكــون ســببا ً للتعويــض عنــه .كذلــك يجــب أن يكــون هنــاك ضــررا
شــخصي حــل بالمدعــي نفســه ســواء كان فــي مالــه أو فــي نفســيته ،وبالتالــي فــإن كل ادعــاء مبنــي
علــى ضــرر وقــع بشــخص آخــر ال يتــم التعويــض عنــه((( .ومــن المســتقر عليــه فقهـا ً وقضــا ًء أن
الفعــل لــو اتســم بعــدم المشــروعية ال يتــم التعويــض عنــه إال بتوافــر عنصــر الضــرر ،فالضــرر
هــو منــاط المســؤولية التــي تــدور حولــه وجــوداً وعدمــاً ،فــا مجــال للقــول بقيــام المســؤولية
المدنيــة إذا لــم يتوافــر الضــرر ،وبالتالــي يقــع علــى المتضــرر عــبء إثبــات عنصــر الضــرر
باإلضافــة إلــى العناصــر األخــرى للمســؤولية المدنيــة.
إال أن جانبــا ً مــن الفقــه يــرى أن الحقــوق المالزمــة للشــخصية والتــي مــن ضمنهــا الحــق فــي
الصــورة تعطــي صاحبهــا اختصاصـا ً واســتئثاراً يمنــع الغيــر مــن مشــاركته فــي ســلطات حقــه أو
التدخــل فيهــا أو االعتــداء عليهــا .وعندمــا يعتــدى علــى هــذه الحقــوق فــإن االعتــداء يتضمــن فــي
ذاتــه حتمـا ً معنــى الضــرر دون حاجــة إلــى إثباتــه ويولــد المصلحــة لصاحــب الحــق فــي المطالبــة
بــرد االعتــداء وإيقافــه والمطالبــة بالتعويــض عنــه((( .ويذهــب بعضهــم فــي ذات الســياق إلــى القول
أن ســلطة القاضــي عنــد وقــوع االعتــداء علــى الحقــوق المالزمــة للشــخصية تقــوم علــى أســاس
تحديــد نطــاق األضــرار ،وليــس علــى إثبــات وجودهــا ألن وجودهــا مفتــرض ((( .وبنــا ًء علــى هــذا
الــرأي الــذي أتفــق معــه فإنــه إذا وقــع اعتــداء مــن قبــل الصحفــي علــى الحــق فــي صــورة شــخص
معيــن ،فيمكــن للمتضــرر أن يطالــب بالتعويــض عــن الضــرر الواقــع عليــه بمجــرد إثبــات عــدم
مشــروعية الفعــل الواقــع عليــه والمتمثــل باالعتــداء علــى صورتــه.
الفرع الثالث :عالقة السببية
يشــترط لقيــام المســؤولية عــن الفعــل الضــار باإلضافــة إلــى العناصــر التــي تــم ذكرهــا أعــاه
عنصــر ثالــث هــو :عالقــة الســببية ،ويقصــد بذلــك أنــه يجــب أن يكــون الفعــل الضــار هــو ســبب
الضــرر الــذي مــا كان ليقــع لــوال الفعــل الضــار .وركــن الســببية ركــن مســتقل عــن بقيــة األركان
األخــرى للفعــل الضــار فعــدم وجودهــا يعنــي عــدم وجــود الفعــل الضــار .وقــد جــاء فــي المــادة
((( المرجع السابق  ،ص ص420ـ424
(((حسن كيرة ،المدخل إلى علم القانون ،منشأة المعارف ،اإلسكندرية ص .457مبدر سلمان الويس ،أثر التطور
التكنولوجي على الحريات الشخصية في النظم السياسية ،رسالة دكتوراه ،جامعة القاهرة،1982 ،ص.95
((( جمال هارون ،الحماية المدنية للمؤلف في التشريع األردني ( دراسة مقارنة) دار الثقافة ،عمان ،ص.309
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 266مــن القانــون المدنــي األردنــي أنــه « :يقــدر الضمــان فــي جميــع األحــوال بقــدر مــا لحــق
المتضــرر مــن ضــرر ومــا فاتــه مــن كســب بشــرط أن يكــون ذلــك نتيجــة طبيعيــة للفعــل الضــار».
وبنــا ًء علــى ذلــك يشــترط لقيــام مســؤولية الصحفــي المدنيــة أن يكــون الضــرر الــذي تســبب بــه
نتيجــة نشــر صــور المدعــي هــو نتيجــة طبيعيــة لذلــك الفعــل .ويعــد الفعــل نتيجــة طبيعيــة الضــرر
إذا كان نتيجــة مباشــرة وفق ـا ً للمجــرى العــادي لألمــور للفعــل الضــار الصــادر مــن الصحفــي.

المبحث الثاني :أحكام المسؤولية الناتجة عن االعتداء على الحق في الصورة
يتطلــب دراســة المســؤولية المدنيــة للصحفــي فــي حــال االعتــداء علــى الصــورة البحــث فــي
أحــكام التعويــض باعتبــاره األثــر الهــام والهــدف الرئيــس الــذي يســعى إليــه المعتــدى عليــه مــن
وراء رفــع دعــوى المســؤولية المدنيــة؛ لذلــك ســوف يتــم البحــث فــي أهــم أحــكام التعويــض الناتــج
عــن مســؤولية الصحفــي .وحيــث إن مســؤولية الصحفــي ليســت مطلقــة ،بــل يعطــى الصحفــي
الحــق فــي دفــع مســؤوليته فــي بعــض األحيــان ،فإنــه ســوف يتــم التطــرق إلــى أهــم األســباب التــي
تعفــي الصحفــي مــن مســؤوليته .لذلــك ســوف يتــم تقســيم هــذا المبحــث إلــى مطلبيــن يُخصــص
األول للتعويــض فيمــا يُخصــص الثانــي لبحــث وســائل دفــع المســؤولية.
المطلب األول :التعويض
التعويــض((( هــو جــزاء المســؤولية المدنيــة لجبــر الضــرر الــذي ألحقــه المســؤول عــن الضــرر
بالغيــر ،وهــو الوســيلة المســتخدمة إلزالــة الضــرر أو التخفيــف منــه وهــذا يبــدو جلي ـا ً بالنســبة
لألضــرار الماديــة ،بيــد أنــه ال يلعــب نفــس الــدور بالنســبة لألضــرار المعنويــة؛ ألن النقــود ال تزيل
(((إال انه وفي حالة االعتداء على الصورة قد يتخذ مجموعة من اإلجراءات الوقائية تمنع وبشكل مسبق المساس
بصورة الشخص ،حيث تختلف هذه اإلجراءات عن اإلجراءات التي قررها القانون بعد وقوع االعتداء مثل
التعويض والعقوبات الجزائية .وتتمثل هذه اإلجراءات بالغالب بمنع عرض الصورة أو نشرها إذا لم تكن قد
نشرت وقد تتمثل بوقف نشرها إذا كانت قد نشرت أصالً .وقد نص القانون الفرنسي في المادة  9من القانون
المدني على هذه اإلجراءات حيث أعطت للقضاء الحق باتخاذ جميع الوسائل مثل الحراسة ،والحجز و غيرها
دون المساس بالحق بالتعويض عما يصيبه من أضرار .ومن تطبيقات هذه اإلجراءات ما حصل في قضية مجلة
«كلوسر» الفرنسية التي نشرت صور كيت ميدلتون وهي عارية الصدر خالل قضاء عطلة مع زوجها في قلعة
فرنسية يملكها أحد أقربائه أصدرت محكمة نانتير الفرنسية ،حكما وقضي بمنع مجموعة موندادوري التي تملك
مجلة «كلوسر» من «بيع ،أو نشر هذه الصور ،بواسطة أي شخص كان ،ومن خالل أية وسيلة ،ال سيما الوسائل
اإللكترونية» .وحكمت المحكمة أيضا ً على المجموعة بإعادة الصور إلى العائلة المالكة في غضون  24ساعة،
مرفقةً هذا القرار بغرامة مالية قدرها  13000دوالر عن كل يوم تأخير .الخبر نشور في “Topless Kate
pictures: Duke and duchess sue French magazine Closer”. BBC News. 14 September
.2012. Retrieved 14 September 2012
وفي األردن على الرغم من ما ورد في المادة  48من القانون المدني األردني على الحق باتخاذ هذه اإلجراءات
عند االعتداء على الحق في الصورة «لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق المالزمة
لشخصيته ،أن يطلب وقف هذا االعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر» .إال أنه ال يوجد تنظيم قانوني
لهذه اإلجراءات كما هو الحال في القانون المدنس الفرنسي.
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األلــم((( .والتعويــض يتبــع الضــرر فلــو لــم يكــن هنــاك ضــرر لمــا كان هنــاك مبــرر للتعويــض.
والحــق بالتعويــض ثابــت فــي القانــون المدنــي األردنــي حيــث تنــص المــادة  256مــن القانــون
المدنــي األردنــي فــي القواعــد العامــة للمســؤولية المدنيــة علــى أنــه  « :كل إضــرار بالغيــر يلــزم
فاعلــه ولــو غيــر مميــز بالضمــان» .كذلــك تنــص المــادة  48مــن القانــون المدنــي األردنــي فــي
إطــار الــكالم عــن الحقــوق المالزمــة للشــخصية والتــي مــن ضمنهــا الحــق فــي الصــورة« :لــكل
مــن وقــع عليــه اعتــداء غيــر مشــروع فــي حــق مــن الحقــوق المالزمــة لشــخصيته أن يطلــب وقــف
هــذا االعتــداء مــع التعويــض عمــا يكــون قــد لحقــه مــن ضــرر» .ويقتضــي دراســة التعويــض
تحديــد كل مــن المســؤول عــن التعويــض باإلضافــة لصاحــب الحــق بالتعويــض.
الفرع األول :المسؤول عن التعويض.
وفقـا ً لقواعــد المســؤولية المدنيــة فــإن الملتــزم بدفــع التعويــض هــو مرتكــب الفعــل الضــار الــذي
ســبب األضــرار لآلخريــن ،وبنــا ًء علــى ذلــك يكــون الصحفــي هــو المســؤول عــن األضــرار
التــي ســببها للغيــر نتيجــة االعتــداء علــى صورهــم  .ويُعــرف الصحفــي وفق ـا ً لــكل مــن قانــون
المطبوعــات والنشــر وقانــون نقابــة الصحفييــن بأنــه « :عضــو النقابــة المســجل فــي ســجلها واتخــذ
الصحافــة مهنــة لــه وفــق أحــكام قانونهــا» .وهــذا التعريــف يختلــف عــن التعريــف الــذي تبنــاه
القانــون المصــري فــي القانــون الخــاص بنقابــة الصحفييــن لســنة  1970فــي المــادة  6حيــث
عرفــه باآلتــي« :مــن باشــر بصفــة أساســية ومنتظمــة مهنــة الصحافــة فــي صحيفــة يوميــة أو
دوريــة تطبــع فــي مصــر أو وكالــة أنبــاء مصريــة أو أجنبيــة تعمــل فيهــا ،وكان يتقاضــى عــن ذلــك
(((باإلضافة إلى التعويض النقدي هناك التعويض العيني ،وان كانت هذه الصورة محدودة التطبيق في اطار انتهاك
الحق في الصورة حيث تقتصر على الحالة عندما يكون انتهاك الحق في الصورة يمس في ذات الوقت سمعة
وكرامة الشخص ويكمن التعويض عينا ً من خالل نشر ما يكذب هذا المساس .وقد عالج القانون األردني موضوع
التعويض العيني عن النشر الصحفي في قانون المطبوعات والنشر تحت عنوان الرد والتصحيح .حيث تنص
المادة (« :)27أ -اذا نشرت المطبوعة الصحفية خبراً غير صحيح أو مقاالً يتضمن معلومات غير صحيحة فيحق
للشخص الذي يتعلق به الخبر او المقال الرد على الخبر او المقال او المطالبة بتصحيحه وعلى رئيس التحرير
نشر الرد او التصحيح مجانا ً في العدد الذي يلي تاريخ ورود أي منهما في المكان والحروف نفسها التي نشر فيها
الخبر او المقال في المطبوعة الصحفية .ب -اذا نشرت المطبوعة الصحفية خبراً غير صحيح او مقاالً يتضمن
معلومات غير صحيحة تتعلق بالمصلحة العامة فعلى رئيس التحرير ان ينشر مجانا ً الرد أو التصحيح الخطي الذي
يرده من الجهة المعنية او من المدير في العدد الذي يلي تاريخ ورود الرد او التصحيح و في المكان والحروف
نفسها التي ظهر فيها الخبر او المقال في المطبوعة الصحفية».
ومن صور التعويض العيني التي ينص عليها قانون المطبوعات والنشر األردني ما ورد في المادة « :44للمحكمة
التي أصدرت الحكم ان تأمر المحكوم عليه بنشر الحكم المكتسب للدرجة القطعية بكامله مجانا او نشر خالصة
عنه في أول عدد من المطبوعة الدورية سيصدر بعد تبليغ الحكم و في ذات المكان من المطبوعة التي نشر فيها
المقال موضوع الشكوى وباألحرف ذاتها وللمحكمة اذا رأت ذلك ضروريا ان تقضي بنشر الحكم او خالصة عنه
في صحيفتين اخريين على نفقة المحكوم عليه ».حيث اعتبر ان نشر الحكم الذي قرر إدانة الصحيفة والصحفي
المسؤول يتضمن تصحيحا للوقائع التي سبق ان نشرتها هذه الصحيفة والصحفي المسؤول ،وإثبات حق المتضرر
في مواجهة المسؤول ،وتأكيد صفة االعتداء على ما سبق نشره من وقائع.

186

ديسمرب 2015م

مجلة جامعة الشارقة للعلوم الرشعية والقانونية

املجلد  12العدد 2

مها يوسف خصاونة ( ) 197-171
أجــراً ثابتــا بشــرط أال يباشــر مهنــة أخــرى».
فالصحفــي فــي األردن يشــترط أن يســجل فــي ســجل نقابــة الصحفييــن ويتخــذ الصحافــة مهنــة
وال يشــترط أن يعمــل فــي مؤسســة صحفيــة أو كالــة أنبــاء تعمــل داخــل األردن ،وعليــه مــن
المتصــور أن يعمــل الصحفــي مســتقالً عــن طريــق نشــر األخبــار والتقاريــر علــى موقعــه الخــاص
أو علــى منتديــات خاصــة .كذلــك مــن الممكــن أن يعمــل فــي مؤسســة صحفيــة وهــذا األمــر يختلــف
عــن القانــون المصــري الــذي يشــترط فــي الصحفــي أن يكــون عامــاً فــي صحــف ووكاالت
أنبــاء تعمــل داخــل مصــر .وهــذا األمــر يؤثــر فــي تحديــد المســؤول عــن التعويــض .وبنــا ًء علــى
ذلــك فــإن الصحفــي فــي األردن عندمــا يتعــدى علــى اآلخريــن بواســطة نشــر صورهــم ،ويســبب
أضــرارا لهــم ،تختلــف أحــكام مســؤوليته باختــاف الطريقــة التــي تــم نشــر الصــور بهــا ،فــإذا قــام
بنشــر الصــور علــى موقعــة الخــاص أو منتديــات فإنــه يخضــع ألحــكام القانــون المدنــي .وبالمقابــل
إذا قــام بنشــر الصــور فــي مطبوعــة صحفيــة ســواء كانــت ورقيــة أم إلكترونيــة فإنــه يخضــع
لقانــون المطبوعــات والنشــر(((.
ففــي الفــرض األول إذا عمــل الصحفــي مســتقالً وقــام بنشــر الصــورة علــى موقعــه الخــاص
أو أي جهــة عــدا المطبوعــات فــإن المســؤول عــن النشــر هــو الصحفــي وحــده وفقــا ً ألحــكام
المســؤولية عــن الفعــل الشــخصي فــي القانــون المدنــي األردنــي وال يســأل أي شــخص آخــر إال
إذا ثبــت أنــه ســبب الضــرر .بينمــا إذا قــام بنشــر الصــورة بواســطة مطبوعــة فــإن النشــر يخضــع
لقانــون المطبوعــات والنشــر حيــث ينــص قانــون المطبوعــات والنشــر فــي المــادة « :42تقــام
دعــوى الحــق العــام فــي الجرائــم التــي ترتكــب بواســطة المطبوعــات الدوريــة علــى المطبوعــة
الصحفيــة ورئيــس تحريرهــا أو مديــر المطبوعــة المتخصصــة وكاتــب المــادة الصحفيــة كفاعليــن
أصلييــن ،ويكــون مالــك المطبوعــة مســؤوالً بالتضامــن والتكافــل عــن الحقــوق الشــخصية
المترتبــة علــى تلــك الجرائــم وعــن نفقــات المحاكمــة ،وال يترتــب عليــه أي مســؤولية جزائيــة إال
إذا ثبــت اشــتراكه أو تدخلــه الفعلــي فــي الجريمــة» .وبالتالــي فــإن المســؤول عــن التعويــض يكــون
الصحفــي ،المطبوعــة ،رئيــس التحريــر ومالــك المطبوعــة ويســتطيع المتضــرر أن يطالــب أي ـا ً
منهــم بالتعويــض عــن األضــرار التــي لحقــت بــه باعتبارهــم متضامنيــن ومتكافليــن.
الفرع الثاني :صاحب الحق في التعويض.
وفقـا ً لقواعــد المســؤولية المدنيــة فــإن دعــوى المطالبــة بالتعويــض ترفــع مــن قبــل الشــخص الــذي
أصابــه الضــرر؛ حيــث إنــه يشــترط المصلحــة فــي الدعــوى ،وذلــك وفق ـا ً للمــادة  3مــن قانــون
أصــول المحاكمــات المدنيــة والتــي تنــص علــى أنــه « :ال يقبــل أي طلــب أو دفــع ال يكــون لصاحبه
(((حيث يعرف قانون المطبوعات و النشر المطبوعة اإللكترونية بأنها  :موقع الكتروني له عنوان الكتروني محدد
على الشبكة المعلوماتية يقدم خدمات النشر ،بما في ذلك األخبار والتقارير.
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فيــه مصلحــة قائمــة يقرهــا القانــون» .فعندمــا يقيــم المدعــي الدعــوى يجــب أن تكــون لــه مصلحــة.
ويشــترط مــن طالــب التعويــض أن تتوافــر بــه األهليــة القانونيــة؛ حيــث إنــه مــن المتصــور جــداً
أن يقــوم الصحفــي بنشــر صــور أطفــال أو قُ ّ
صــر وبالتالــي يجــب رفــع الدعــوى مــن قبــل وليــه أو
وصيــه((( ومنعـا ً ألي نــزاع يجــب أن يســبق التقــاط صــور األطفــال طلــب اإلذن مــن ولــي الطفــل
الــذي يحــدد بــدوره شــروط وأحــكام اســتخدام الصــورة .وقــد يحــدث أحيانــا ويقــع التعــدي مــن قبــل
الصحفــي علــى عــدة أشــخاص فــي ذات الوقــت أي بصــور ٍة واحــد ٍة ،حينــذاك يحــق لــكل واحــد
منهــم علــى حــدة أن يطالــب بالتعويــض عمــا لحقــه مــن ضــرر ،وعلــى المحكمــة أن تقضــي لــكل
منهــم مــا يســتحق مــن التعويــض علــى أســاس الضــرر الــذي لحــق بــه (((.والســؤال الــذي يثــار
هنــا :هــل ينتقــل الحــق بالتعويــض فــي حــال االعتــداء علــى الصــورة ومــوت صاحب الصــورة إلى
الورثــة؟ فــإذا قــام الصحفــي بالتقــاط صــورة لشــخص قبــل وفاتــه وتــم نشــرها واعتــرض صاحــب
الصــورة علــى النشــر ،وباشــر دعــوى قضائيــة ثــم توفــي قبــل الحصــول علــى حكــم فيســتطيع
الورثــة هنــا مواصلــة الدعــوى التــي بــدأ بهــا المتوفــى ،وبــذات األســاس التــي رفعــت بــه((( .أمــا
إذا توفــي المتضــرر قبــل أن يباشــر إجــراءات الدعــوى القضائيــة فهنــا ال يســتطيع الورثــة رفــع
الدعــوى علــى أســاس انتهــاك حــق مورثهــم بالصــورة ،حيــث إن الحــق فــي الصــورة مــن الحقــوق
المالزمــة للشــخصية والتــي تنقضــي بالوفــاة وال تنتقــل إلــى الورثــة ((( .كذلــك يفقــد الورثــة هــذا
الحــق إذا كان المتوفــى قــد أجــاز النشــر قبــل وفاتــه((( .ويصبــح لهــم الحــق بالمطالبــة بالتعويــض
علــى أســاس الضــرر المعنــوي الــذي أصابهــم مــن واقعــة النشــر ،ويــرد علــى حــق الورثــة فــي
االعتــراض ذات القيــود الــواردة علــى مورثهــم نفســه((( .وهــذا الحــق للورثــة ثابــت فــي المــادة
 267مــن القانــون المدنــي األردنــي« :يتنــاول حــق الضمــان الضــرر األدبــي كذلــك .فــكل تع ـ ٍد
علــى الغيــر فــي حريتــه أو فــي عرضــه أو فــي شــرفه أو فــي ســمعته أو فــي مركــزه االجتماعــي
أو فــي اعتبــاره المالــي يجعــل المعتــدي مســئوالً عــن الضمــان» .وتطبيق ـا ً لهــذا المبــدأ فقــد قبــل
القضــاء الفرنســي الدعــوى التــي أقامهــا ورثــة الرئيــس الفرنســي فرنســوا ميتــران علــى إحــدى
الصحــف التــي نشــرت صورتــه وهــو علــى فــراش المــوت ،وقبلتهــا علــى أســاس حــق شــخصي
وليــس حقـا ً مورثـاً .وفــي ذات االتجــاه رأى المجلــس األعلــى للصحافــة فــي الشــكوى التــي قدمهــا
(((حسام الدين األهواني ،الحق في الخصوصية ،مرجع سابق ،ص  .198ممدوح المسلمي ،المرجع السابق ص.152
((( حسين عامر و عبد الرحيم عامر ص 151
((( عدنان السرحان و نوري خاطر ،المرجع السابق ،ص 455
(((حسام الدين األهواني ،الحق في الخصوصية ،مرجع سابق ،ص  .166فهيد محسن الديحاني ،الطبيعة القانونية
للحق في الصورة الشخصية وحمايته المدنية في القانون الكويتي ،المجلة العربية للدراسات األمنية والتدريب
المجلد  28العدد .56
((( المرجع السابق ،ص .166
((( سعيد جبر ،المرجع السابق ،ص .135سامان فوزي عمر ،المرجع السابق ،ص.158

188

ديسمرب 2015م

مجلة جامعة الشارقة للعلوم الرشعية والقانونية

املجلد  12العدد 2

مها يوسف خصاونة ( ) 197-171
النائــب العــام ضــد رئيــس تحريــر إحــدى الصحــف المصريــة التــي نشــرت صــورة لجثمــان
الرئيــس الراحــل محمــد أنــور الســادات فاعتُبــر بالتالــي حق ـا ً شــخصيا ً للورثــة((( .ويصبــح حــق
الورثــة فــي رفــع الدعــوى أصيـاً كذلــك إذا قــام الصحفــي بالتقــاط صــورة لجثــة المتوفــى ،فحــق
االعتــراض علــى التصويــر والنشــر يثبــت للورثــة ،ولكــن أســاس الدعــوى هنــا ال يكــون الحــق في
الصــورة؛ ألن صاحــب الحــق توفــي وانقضــى حقــه .فحــق الورثــة بالمطالبــة بالتعويــض مصــدره
حــق شــخصي ناتــج عــن الضــرر المعنــوي الــذي أصابهــم نتيجــة نشــر صــور جثــة المتوفَّــى(((.
المطلب الثاني :وسائل دفع الصحفي للمسؤولية عن االعتداء على الحق في الصورة.
تقــدم ســابقا ً أن الحــق فــي الصــورة يعطــي صاحبــه الحــق باالعتــراض علــى التقــاط صــوره
ونشــرها مــن قبــل الصحفييــن وغيرهــم .إال أنــه هنــاك بعــض الحــاالت يســتطيع الصحفــي أن يقــوم
بنشــر الصــور ،ويبقــى عملــه مباح ـا ً وغيــر مؤاخــذ عليــه مــن قبــل القانــون؛ ذلــك أن الحــق فــي
الصــورة ليــس حق ـا ً مطلق ـا ً وإنمــا تــرد عليــه بعــض القيــود .بنــا ًء علــى ذلــك يســتطيع الصحفــي
أن يتمســك ببعــض الدفــوع إلعفــاء نفســه مــن المســؤولية .وتتضمــن هــذه الدفــوع رضــا صاحــب
الصــورة والحــق باإلعــام.
الفرع األول :الرضا بالتصوير.
يعــد رضــا اإلنســان بإنتــاج صورتــه أو نشــرها وعرضهــا ســببا ً فــي إباحــة عمــل الصحفــي فــي
نشــر الصــور .ويتــم ذلــك عــادة بموجــب عقــد بيــن الصحفــي وصاحــب الحــق يوافــق بموجبــه
الشــخص علــى اســتخدام صورتــه ألغــراض محــددة فــي العقــد((( .وقــد وتتعــدد صــور التعبيــر
عــن الرضــا فيصــح أن يكــون صريحــاً ،مشــافهةً ،كتابــةً أو ضمنيــاً .ويــرى جانــب مــن الفقــه
أن تواجــد الشــخص فــي مــكان عــام بعيــداً عــن حياتــه الخاصــة يعــد إذنــا ضمني ـا َ لغيــره بالتقــاط
صورتــه((( .واإلذن بالتصويــر ال يعنــي بالضــرورة اإلذن بالنشــر فالتقــاط الصــورة ونشــرها
أمــران مختلفــان((( وفــي حالــة اإلذن بالنشــر فيجــب أن يكــون هــذا النشــر فــي حــدود اإلذن وفــي
نطــاق المعلومــات التــي أقرهــا صاحــب الحــق وكذلــك التقيــد بوســيلة النشــر الــذي تضمنهــا اإلذن
علــى أنــه البــد مــن األخــذ بعيــن االعتبــار أن اإلذن الممنــوح لشــخص بنشــر صــورة هــو إذن

(((عابد فايد ،نشر صور ضحايا الجريمة ،نشر صور ضحايا الجريمة ،المسؤولية المدنية عن عرض مأساة الضحايا
في وسائل اإلعالم ،دار الكتب القانونية ،مصر ، 2008 ،ص  ، 23ص  ، 34ص .44
((( عدنان السرحان و نوري خاطر ،المرجع السابق ،ص .455
((( ممدوح المسلمي ،المسؤولية المدنية الناشئة عن االعتداء على الحق في الصورة  ،المرجع السابق ،ص99
((( سعيد جبر ،المرجع السابق ،ص 50
((( حسام الدين األهواني ،الحق في الخصوصية ،مرجع سابق ،ص191
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املسؤولية املدنية للصحفي عن االعتداء عىل الحق يف الصورة يف القانون املدين األردين ( ) 197-171
خــاص بذلــك الشــخص ال يســتفيد منــه ســوى مــن صــدر لصالحــه((( .وبنــا ًء علــى ذلــك وال يعنــي
موافقــة الشــخص علــى نشــر صورتــه فــي صحيفــة معينــة أنــه قــد ســمح بالنشــر لــكل الصحــف.
فــا يجــوز أن تقــوم صحيفــة بالنشــر معتمــدةً علــى قيامــه بالســماح لصحيفــة أخــرى((( .ويثــار
التســاؤل هنــا :هــل يســتطيع الصحفــي الــذي حصــل علــى اإلذن بنشــر صــورة شــخص معيــن أن
يعيــد النشــر مــرة أخــرى؟ كأن يقــوم بنشــر صــورة شــخص معيــن فــي تقريــر صحفــي ،ثــم يعــاود
نشــر الصــورة فــي تقريــر صحفــي آخــر دون الحصــول علــى إذن صاحبهــا .وقــد اســتقر القضــاء
الفرنســي وعلــى رأســه محكمــة النقــض الفرنســية علــى أن إعــادة نشــر مــا ســبق نشــره بصــورة
متفرقــة هــو أمــر محظــور متــى تــم إعــادة النشــر دون موافقــة الشــخص((( .وعليــه ال يجــوز
للصحفــي نشــر الصــور دون الحصــول علــى إذن جديــد مــن صاحبهــا ألن ذلــك يشــكل اعتــداء
علــى حقــه فــي صورتــه ومــن غيــر المقبــول أن يقــوم الصحفــي بنشــر الصــورة فــي وقــت الحــق
دون إذن جديــد مــن الشــخص صاحــب الصــورة باالكتفــاء بقبولــه الســابق.
الفرع الثاني :الحق في اإلعالم كسبب إلباحة نشر الصورة.
يقصــد بالحــق فــي اإلعــام بأنــه حــق كل إنســان فــي أن يتلقــى ،وأن ينقــل المعلومــات واألنبــاء
واآلراء علــى أيــة صــورة دون تدخــل((( .حيــث يفتــرض بموجــب الحــق باإلعــام أن يكــون
للجمهــور حــق المعرفــة وحــق االطــاع علــى كل مــا يجــري مــن أحــداث وقضايــا عامــة باإلضافة
إلــى حقهــم باالطــاع علــى األنشــطة التــي يقــوم بهــا الشــخصيات العامــة والمشــهورة مــن نشــاط
عــام يهــم الجمهــور .األمــر الــذي يــؤدي إلــى تحــول الخصوصيــة إلــى العلــن وتصبــح األحــداث
العامــة وحيــاة المشــاهير موضوع ـا ً لإلعــام والصحافــة.
وال يعنــي حــق الجمهــور باإلعــام التعــدي علــى خصوصيــات األفــراد والتطفــل علــى
خصوصياتهــم ،بــل البــد مــن منــح اإلعــام الحــق فــي نقــل المعلومــات وبثهــا فــي إطــار المصلحة
العامــة ،وقــد يتعــارض الحــق باإلعــام مــع مصالــح الشــخصيات العامــة التــي تنشــر صورهــم
مــن أجــل اطــاع الجمهــور علــى نشــاطات هــؤالء األشــخاص لتحقيــق النفــع العــام .ممــا يــؤدي
ذلــك إلــى خلــق صــراع بيــن الحــق فــي الخصوصيــة والحــق باإلعــام حيــث يقتضــي الحــق
باإلعــام نشــر كل األحــداث التــي تقــع فــي المجتمــع والقــول بغيــر ذلــك يعنــي فــرض نــوع مــن

((( المرجع السابق.
((( سعيد جبر :الحق في الصورة – المرجع السابق – ص.57
(((نقوال فتوش و اندريه برتران ،الحق في الحياة الخاصة والحق في الصورة ،ط1مكتبة صادر ناشرون ،بيروت،
 ،2003ص231
((( محمد عبد الرحمن محمد ،الحق في الحياة الخاصة ،المرع السابق ،ص .15
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الرقابــة علــى الحريــات اإلعالميــة((( .ومــن هنــا كان البــد مــن إجــراء التــوازن بيــن المصالــح
المتعارضــة بمــا يحقــق المصلحــة العامــة لجميــع أفــراد المجتمــع.
فقــد حــدد قانــون حــق المؤلــف األردنــي الحــاالت التــي يكــون فيهــا نشــر الصــور مشــروعا ً بعــد
أن أعطــى الحمايــة القانونيــة للحــق بالصــورة بمــا يحقــق حريــة اإلعــام ويحفــظ فــي ذات الوقــت
حقــوق األفــراد الخاصــة .حيــث تنــص المــادة « : 26ال يحــق لمــن قــام بعمــل أي صــورة أن
يعــرض أصــل الصــورة أو ينشــره أو يوزعــه أو يعــرض أو ينشــر أو يــوزع نســخا ً منهــا دونــا
إذن ممــن تمثلــه ،وال يســري هــذا الحكــم إذا كان نشــر الصــورة قــد تــم بمناســبة حــوادث وقعــت
ٍ
ً
علنـا أو كانــت الصــورة تتعلــق برجــال رســميين أو أشــخاص يتمتعــون بشــهرة عامــة ،أو ســمحت
الســلطات العامــة بنشــرها خدمــة للصالــح العــام ،ويشــترط فــي جميــع األحــوال عــدم عــرض أي
صــورة أو نشــرها أو توزيعهــا أو تداولهــا إذا ترتــب علــى ذلــك مســاس بشــرف مــن تمثلــه ،أو
تعريــض بكرامتــه أو ســمعته أو وقــاره أو مركــزه االجتماعــي».
وفق ـا ً ألحــكام المــادة فقــد حــدد المشــرع األردنــي الحــاالت االســتثنائية التــي تبيــح نشــر الصــور
وهــي:
أوالً :الوقائع والحوادث العلنية.
وفق ـا ً لهــذا االســتثناء ال يجــوز للشــخص االعتــراض علــى نشــر صورتــه إذا كان متواجــداً فــي
مــكان عــام؛ ألن تواجــده فــي المــكان العــام أثنــاء ممارســته ألنشــطته المهنيــة أو للتنــزه وغيرهــا
مــن األســباب التــي تعنــي أنــه أصبــح جــزءاً مــن هــذا المــكان ،شــأنه فــي ذلــك المبانــي والطــرق
إذن مســبق(((.
والمرافــق ،وبالتالــي ال يســتطيع منــع النــاس مــن النظــر إليــه أو تصويــره دون ٍ
حيــث أنــه يصبــح مــن الصعــب الحصــول علــى موافقــة كل األشــخاص الذيــن يظهــرون فــي
ق
الصــورة المأخــوذة فــي المــكان العــام((( .والمــكان العــام هــو كل مـ ٍ
ـكان أو بنــا ٍء أو ســاح ٍة أو طريـ ٍ
أو غيــره يرتــاده الجمهــور ،أو يبــاح للجمهــور الدخــول إليــه فــي أي وقــت بغيــر قيــد بأوقــات
محــددة بأجــر أو بغيــر أجــر ،أو كان يســتعمل مــن الجمهــور ألي اجتمــاع أو حفــل((( .إن تصويــر
المــكان العــام ال يبــرر بــث ونشــر كل الصــور بمناســبة الحــدث المــراد إعــام الجمهــور بــه بــل
يجــب أن يكــون للصــورة هــدف أو مغــزى يتمثــل بتصويــر الحــدث وأن يكــون لهــا عالقــة مباشــرة

((( خالد فهمي ،مسؤولية الصحفي ،المرجع السابق ،ص 209
((( محمد حسين منصور ،ص 114
(3) Gert Brüggemeier, Aurelia Colombi Ciacchi, Patrick O’Callaghan. Personality Rights
in European Tort Law. Cambridge University Press. 2010. P 284
((( قانون المرئي و المسموع المؤقت لسنة  . 2002المادة 2
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مــع الحــدث نفســه (((.ويشــترط إلعمــال هــذا االســتثناء أن يكــون المــكان العــام هــو الموضــوع
األســاس للصــورة وظهــور الشــخص فــي الصــورة جــاء بشــكل عرضــي  .أمــا إذا كان الشــخص
هــو الموضــوع األساســي للصــورة والمــكان ظهــر كخلفيــة للصــورة فــا يجــوز التقــاط الصــورة
ويترتــب علــى ذلــك المســؤولية المدنيــة(((.
ثانياً :الرجال الرسميين أو األشخاص الذين يتمتعون بشهرة عامة.
يقصــد بالشــخصيات الرســمية األشــخاص الذيــن يتولــون وظائــف عامــة فــي الدولــة كرئيــس
الــوزراء والــوزراء وأعضــاء مجلســي النــواب واألعيــان ،أو المــدراء العاميــن الذيــن يتولــون
إدارة مرافــق الدولــة .هــؤالء األشــخاص يســتطيع الصحفــي نشــر صورهــم مــن دون إذن؛
ألنهــم يقومــون بــدور بــارز فــي إدارة شــؤون الدولــة؛ لهــذا الســبب يرغــب الجمهــور فــي متابعــة
أخبارهــم واالطــاع علــى تفاصيــل نشــاطاتهم .وحيــث إن الصحافــة تلعــب الــدور البــارز فــي
إطــاع الجمهــور علــى هــذه التفاصيــل؛ فإنــه تحقيقـا ً للصالــح العــام يجــوز للصحفــي نشــر صــور
وأخبــار هــذه الفئــة مــن المجتمــع.
أمــا الشــخصيات الشــهيرة فتشــمل الشــخصيات الفنيــة ،أبطــال الرياضة ،رجــال األعمــال ،العلماء،
رجــال الديــن وغيرهــم مــن الشــخصيات المعلومــة لــدى الجمهــور ،والتــي يرغــب الجمهــور
باســتمرار معرفــة أخبارهــا .وعليــه فــا يقــع اعتــداء علــى الحــق فــي الصــورة عندمــا يتــم تصويــر
إحــدى الشــخصيات الشــهيرة ونشــر صورهــا أثنــاء ممارســتها لحياتهــا المهنيــة وغيرهــا مــن
النشــاطات .وعلــى الرغــم مــن إباحــة تصويــر الشــخصيات العامــة يبقــى إطــار اإلباحــة مرتبطـا ً
فــي إطــار حياتــه المهنيــة .وال يقبــل بالتالــي أي اعتــداء علــى الحيــاة الخاصــة لــه إال بعــد الحصــول
علــى إذن مســبق  .ففــي قضيــة «أميــرة موناكــو» قضــت المحكمــة بــأن األميــر وأســرته ال يفقــدون
الحــق فــي الخصوصيــة وال يجــوز نشــر صــور أفــراد اســرته خــارج العمــل الرســمي دون
رضــاه((( .كذلــك فــي قضيــة مجلــة «كلوســر» الفرنســية التــي نشــرت صــور كيــت ميدلتــون وهــي
عاريــة الصــدر خــال قضــاء عطلــة مــع زوجهــا فــي قلعــة فرنســية يملكهــا أحــد أقربائــه اعتبــرت
المحكمــة فــي حكمهــا أن «منــع صــدور المجلــة ال ينــدرج ضمــن نطــاق صالحياتهــا» ،مشــيرة الى
(((عالء الدين خصاونة و بشار المومني ،النظام القانوني للصورة الفتوغرافية  :الحقوق الواردة ووسائل الحماية
القانونية .دراسة مقارنة في القواعد العامة وقواعد حماية حقوق الملكية الفكرية .مجلة الشريعة و القانون ،جامعة
اإلمارات ،العدد  53عليها .ص234
(((ففي قرار لمحكمة البداية قُضي بأن القيام بنشر صورة المشتكية أثناء جلوسها مع صديقتها في كوفي شوب وبدون
إذنها وهي تمسك النارجيلة ووضع تعليق اسفل الصفحة ( السهر يحلو في عمان ) مما أدى إلى اإلساءة للمشتكية
وتعريضها وأهلها إلى انتقاد اآلخرين يجعل فعل الكاتب مخالف ألحكام المواد  7 ،4من قانون المطبوعات والنشر
 /قرار رقم  1389/2003صادر عن محكمة بداية جزاء عمان أبدته محكمة استئناف عمان.
((( ممدوح المسلمي ،المسؤولية المدنية الناشئة عن االعتداء على الحق في الصورة  ،المرجع السابق ،ص75
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أن «انتهــاك خصوصيــة» دوق ودوقــة كمبريــدج مــن خــال نشــر هــذه الصــور كان «موصوفـاً».
وقالــت إن «الحــق فــي اإلعــام كان محــدوداً» فــي هــذه القضيــة ،باعتبــار أن نشــر هــذه الصــور
ال يشـ ّكل «واقعـا ً أو نقاشـا ً مرتبطـا ً بالمصلحــة العامــة»(((.
ثالثاً :إباحة التصوير بإذن السلطات العامة وتحقيقا ً للمصلحة العامة.
يبــاح نشــر الصــور إذا كان بــإذن الســلطات العامــة وتحقيقـا ً للمصلحــة العامــة كمــا هــو الحــال عنــد
ـف يطلــب البحــث عنــه ،أو نشــر صــورة شــخص مفقــود يُطلــب العثــور
نشــر صــورة متهــم متخـ ٍ
عليــه((( .ويالحــظ علــى هــذه الحالــة ضــرورة توافــر شــرطين إلباحــة النشــر ،وهمــا :موافقــة
الســلطات العامــة وتحقيــق المصلحــة العامــة .إال أنــه فــي كثيــر مــن األحــوال قــد يقبــل الصحفــي
علــى نشــر صــور معينــة تحقيقــا للمصلحــة العامــة دون حاجــة إلــى إذن مــن الســلطات العامــة
وتكــون بالضــرورة ســببا لدفــع المســؤولية((( .لذلــك كان مــن األفضــل علــى المشــرع األردنــي لــو
اكتفــى بشــرط المصلحــة العامــة وحدهــا ســببا ً لدفــع المســؤولية .ويتــرك فــي تلــك الحالــة المســألة
للقضــاء للتحقــق مــن توافــر المصلحــة العامــة .فمثــا قــد يقــوم الصحفــي بنشــر صــور بعــض
األفــراد الخارجيــن عــن القانــون أو صــور أشــخاص يعتــدون علــى المــال العــام بهــدف ردع هــذه
الفئــات عــن طريــق الــرأي العــام وتحقيــق المصلحــة العامــة.

النتائج:
 -أصبــح مــن المســتقر عليــه أن الحــق فــي الصــورة حــق راســخ معتــرف بــه .حيــث وجــدت طــوال.
صــدى ذلــك فــي أحــكام القضــاء وآراء فقهــاء القانــون بعــد أن شــغل بالهــم ســنوا ٍ
 -ضــرورة مواكبــة الحمايــة المقــررة للحــق فــي الصــورة للتقــدم العلمــي الــذي طــال تكنولوجيا،فالتصويــر مــن خــال وضــع قواعــد خاصــة وصريحــة لحماية الحق فــي الصــورة وإجراءات
فاعلــة وأهمهــا اإلجــراءات الوقائيــة لمنــع االعتــداء ووقفــه باإلضافــة إلــى الحــق بالتعويــض
عــن األضــرار الناتجــة عــن االعتــداء علــى الحــق فــي الصــورة.
 -الحــق فــي الصــورة لــه مظهــران ،مظهــر يتعلــق بالحيــاة الخاصــة للشــخص وتشــمل حمايــةخصوصيتــه فــي جســده ،عاطفتــه ،انفعاالتــه ورغباتــه ،والمظهــر الثانــي هــو مظهــر مــادي
(1) “Topless Kate pictures: Duke and duchess sue French magazine Closer”. BBC News.
14 September 2012. Retrieved 14 September 2012.
(((جعفر المغربي ،جعفر المغربي و حسين شاكر عساف ،المسؤولية عن االعتداء على الحق في الصورة بواسطة
الهاتف المحمول ،المرجع السابق ،ص144
(3) Gert Brüggemeier, Aurelia Colombi Ciacchi, Patrick O’Callaghan. Personality Rights
in European Tort Law. op.cit. p197.
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ظاهــري يتعلــق بحمايــة صــورة اإلنســان كحــق ذاتــي مســتقل عــن الحــق فــي الخصوصيــة،
بحيــث يســتطيع اإلنســان أن يعتــرض علــى نشــر صورتــه بغيــر إذنــه حتــى لــو أن النشــر لــم
يســتتبع المســاس بحياتــه الخاصــة ،وقــد تــم ترســيخ الحمايــة لهــذا الحــق المســتقل بموجــب
قواعــد قوانيــن حــق المؤلــف.
 -بالرغــم مــن اتجــاه الفقــه نحــو االكتفــاء بوقــوع االعتــداء علــى الحــق فــي الصــورة لقيــامالمســؤولية المدنيــة وافتــراض الضــرر .فإنــه تــم التوصــل مــن خــال هــذا البحــث إلــى
أنــه فــي حــال غيــاب وجــود نصــوص صريحــة فالبــد مــن الرجــوع إلــى القواعــد العامــة
فــي المســؤولية المدنيــة التــي تشــترط لقيــام المســؤولية تحقــق العناصــر األساســية الكاملــة
للمســؤولية المدنيــة ،وهــي اإلضــرار والضــرر وعالقــة الســببية.
 -إن تعويــض المعتــدى عليهــم عــن عــرض صورهــم علنــا ً يكــون بقــدر األضــرار التــيأصابتهــم وللقاضــي فــي ســبيل ذلــك ســلطه تقديريــة فــي تحديــد نطــاق نشــر الصــور لمعرفــة
علنيــة الضــرر ومــدى انتشــاره وغيرهــا مــن الظــروف المحيطــة.
 -إن تحديــد الملتــزم بالتعويــض يتأثــر بمســائل أهمهــا طريقــة نشــر الصحفي للصــور فالصحفيالــذي يعمــل مســتقالً ويقــوم بالنشــر فــي موقــع مســتقل بعيــداً عــن المطبوعــات الصحفيــة
يكــون وحــده المســؤول عــن التعويــض المدنــي وفق ـا ً للقواعــد العامــة فــي القانــون المدنــي.
بينمــا الصحفــي الــذي يقــوم بالنشــر فــي مطبوعــة صحفيــة يكــون مســؤوالً مــع الصحيفــة
ورئيــس التحريــر ومالــك المطبوعــة مســؤولية مدنيــة تضامنيــة فــي مواجهــة المتضــرر مــن
نشــر الصــور وذلــك وفق ـا ً ألحــكام قانــون المطبوعــات والنشــر.
 -الحــق فــي الصــورة ليــس حق ـا ً مطلق ـا ً بــل هــو حــق مقيــد وبالتالــي تــرد عليــه العديــد مــناالســتثناءات التــي تســمح بالتصويــر وبالنشــر ،حيــث إن رضــا الشــخص يعــد ســببا ً إلباحــة
التصويــر والنشــر .كذلــك إن توافــر الصفــة العموميــة ســواء بالنســبة لألفــراد أو الوقائــع
وحــق الجمهــور فــي معرفــة آخــر األخبــار والمســتجدات يُعــد ســببا ً مــن أســباب إباحــة فعــل
الصحفــي دون ترتــب المســؤولية المدنيــة.

التوصيات:
 -دعــوة المشــرع األردنــي للنــص علــى حمايــة الحــق فــي الصــورة كحــق مســتقل فــينصــوص القانــون المدنــي األردنــي بحيــث يؤكــد حمايــة هــذا الحــق مــن الناحيــة المدنيــة .
 -دعــوة المشــرع األردنــي إلــى تنظيــم الحــق بالحيــاة الخاصــة لألفــراد فــي القانــون المدنــياألردنــي ،حيــث إنــه بالرغــم مــن أن نــص المــادة  48مــن القانــون المدنــي األردنــي مــن
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الشــمول بحيــث تحمــي الحيــاة الخاصــة لألفــراد ،إال أن النــص علــى حمايــة الحيــاة الخاصــة
بشــكل صريــح يوفــر حمايــة أكبــر لألفــراد.
 -حــث المشــرع األردنــي علــى تنظيــم إجــراءات وقائيــة خاصــة ،يتــم اتخاذهــا عنــد االعتــداءعلــى الحقــوق المالزمــة للشــخصية ،ومنهــا الحــق فــي الصــورة ،بحيــث تلــزم مــن أوقــع
االعتــداء علــى الصــورة بوقــف االعتــداء بمنــع النشــر وإعــادة الصــور إلــى صاحبهــا.

المصادر والمراجع:
األهواني ،حسام الدين .الحق في احترام الحياة الخاصة ،الحق في الخصوصية ،دراسة مقارنة ،دار النهضة العربية،
القاهرة.
بحر ،ممدوح خليل .حماية الحياة الخاصة في القانون الجنائي ،دار النهضة العربية ،القاهرة.1983 ،
جبر ،سعيد ،.الحق في الصورة ،دار النهضة العربية ،القاهرة.1986 ،
حجازي ،عماد حمدي .،الحق في الخصوصية و مسئولية الصحفي ،دار الفكر الجامعي.2008 ،
حسان ،أحمد محمد حسان ،.نحو نظرية عامة لحماية الحق في الحياة الخاصة في العالقة بين الدولة و األفراد -دراسة
مقارنة ،دار النهضة العربية القاهرة ،مصر.2001 ،
حسني ،محمود نجيب ،.جرائم االعتداء على األشخاص ،دار النهضة العربية.1987،
حسنين ،هبة احمد ،.الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة :دراسة مقارنة ،رسالة دكتوراه ،جامعة القاهرة.2007 ،
خاطر ،نوري حمد ،.شرح قواعد الملكية الفكرية ،حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة ،مطبوعات جامعة اإلمارات.
خصاونة  ،عالء الدين والمومني ،بشار ،.النظام القانوني للصورة الفتوغرافية  :الحقوق الواردة و وسائل الحماية
القانونية .دراسة مقارنة في القواعد العامة وقواعد حماية حقوق الملكية الفكرية .مجلة الشريعة و القانون ،جامعة
اإلمارات ،العدد  53عليها .ص ص213ـ.283
الديحاني ،فهيد محسن ،.الطبيعة القانونية للحق في الصورة الشخصية وحمايته المدنية في القانون الكويتي ،المجلة
العربية للدراسات األمنية والتدريب المجلد  28العدد .56
رستم ،هشام ،.الحماية الجنائية لحق اإلنسان في صورته ،ط ،1مكتية صادر ناشرون ،بيروت.2003 ،
رشيد ،شميشم ،.الحق بالصرة ،مجلة البحوث والدراسات العلمية ،عدد  3ديسمبر  2009منشور على اإلنترنت.
الزرقا ،مصطفى ،.الفقه اإلسالمي في ثوبه الجديد :المدخل الفقهي العام ،دار الفكر ،دمشق.1967 .
سامان ،فوزي عمر ،.المسؤولية المدنية للصحفي ،دراسة مقارنة ،دار وائل للنشر ،عمان.2007 ،
السرحان ،عدنان و خاطر ،نوري ،.مصادر الحقوق الشخصية (االلتزامات) دراسة مقارنة ،دار الثقافة ،عمان.
السنهوري ،عبد الرزاق ،.الوسيط في شرح القانون المدني ،نظرية االلتزام بوجه عام ،مصادر االلتزام ،ج،1
منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت ،لبنان ،ط 2009،
شماط ،كندة فواز ،.الحق في الحيالة الخاصة ،رسالة دكتوراه ،جامعة دمشق.2005 ،
الصراف ،عباس و حزبون ،جورج ،.المدخل إلى علم القانون ،دار الثقافة ،عمان ،ط.1
عابدين ،محمد أحمد ،.التعويض بين المسؤولية العقدية و التقصيرية ،دار المطبوعات الجامعية ،مصر .
فايد ،عابد ،.نشر صور ضحايا الجريمة ،نشر صور ضحايا الجريمة ،المسؤولية المدنية عن عرض مأساة الضحايا
في وسائل اإلعالم ،دار الكتب القانونية ،مصر.200 ،
فتوش ،نقوال و برتران ،اندريه ،.الحق في الحياة الخاصة والحق في الصورة ،الطبعة األولى ،مكتبة صادر ،بيروت
.2003
فهمي ،خالد ،.المسؤولية المدنية للصحفي عن أعماله الصحفية ،دار الجامعة الجديدة للنشر ،اإلسكندرية.
كيرة ،حسن ،.المدخل إلى علم القانون ،منشأة المعارف ،اإلسكندرية.
اللبان ،درويش ،.تكنولوجيا االتصال « المخاطر و التحديات و التأثيرات االجتماعية» الدار المصرية.

ديسمرب 2015م

مجلة جامعة الشارقة للعلوم الرشعية والقانونية

املجلد  12العدد 2

195

املسؤولية املدنية للصحفي عن االعتداء عىل الحق يف الصورة يف القانون املدين األردين ( ) 197-171
محمد ،محمود عبد الرحمن ،.نطاق الحق في الحياة الخاصة ،دار النهضة العربية ،القاهرة. 1994 ،
المسلمي ،ممدوح ،.المسؤولية المدنية الناشئة عن االعتداء على الحق في الصورة ،دار النهضة العربية ،مصر
.2001
المغربي ،جعفر و عساف ،حسين شاكر ،.المسؤولية عن االعتداء على الحق في الصورة بواسطة الهاتف المحمول،
ط ،1دار الثقافة ،األردن .
هارون ،جمال ،.الحماية المدنية للمؤلف في التشريع األردني ( دراسة مقارنة) دار الثقافة ،عمان.
الويس ،مبدر سلمان ،.أثر التطور التكنولوجي على الحريات الشخصية في النظم السياسية ،رسالة دكتوراه ،جامعة
القاهرة.1982 ،

المراجع األجنبية:

Beverley, Huw. -Smith,Ansgar Ohly, gnes Lucas-Schloetter., Privacy, Property and Personality: Civil Law Perspectives on Commercial Appropriation. Cambridge University Press. 2006.
Brüggemeier, Gert., Aurelia Colombi Ciacchi, Patrick O’Callaghan. Personality Rights in
European Tort Law. Cambridge University Press. 2010.
Hoffman, David ., The Impact of the UK Human Rights Act on Private Law. 2005.
Morgan, J., ‘Privacy in the House of Lords, Again’ (2004), 120 Law Quarterly Review
563, 565
)Morgan, J., “Privacy, Confidence and Horizontal Effect: “Hello” Trouble” (2003) 62 (2
Cambridge Law Journal 444.

196

ديسمرب 2015م

مجلة جامعة الشارقة للعلوم الرشعية والقانونية

املجلد  12العدد 2

) 197-171 ( مها يوسف خصاونة

Civil Liability of the Journalist for the Violation of
the Right to the Image in Jordanian Law
Maha Y. Khasawneh
Fuculty of Law - Yarmouk University
Irbid - Jordan

Abstract
The present study aims to determine the civil liability of the journalist for
the violation of the right to the image. While publishing news, reports and
investigations, the journalist captures many photos and publishes them to the
public. Therefore, he/she may cause damages to the persons whose images are
published. In Jordanian law, there is no specific provision that regulates the
right to the image; however, it is still possible to refer to the general rules of the
Jordanian civil law and the rules of copyright law.
The journalist, while practicing his/her work, aims to reach out to the public
achieving the principle of public right of access to information. Accordingly, the
right to the image is not absolute; rather, it is restricted. The journalist can exempt
himself/herself from liability if they prove that the image was taken in a public
place, or for a public figure, or was published to serve some public interest.
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